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Korzystając z opinii językoznawców wprowa
dzamy w naszych publikacjach formę spolszczoną-  
dygitalizacja -  wierząc, że ta właśnie forma zyska 
większą popularność tak, jak to było z nazwami 
przejmowanymi z języka angielskiego (np. dyrektor, 
audyt).
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Słowo w stępne

Witam Państwa bardzo serdecznie.
Nasza konferencja poświęcona jest sprawom dygitalizacji zbiorów bibliotecz

nych. Jej organizatorami są Zarząd Główny SBP i B iblioteka Narodowa.
Na pokrycie części kosztów konferencji otrzymaliśmy dotację z M inisterstwa 

Kultury. Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie M inisterstw u Kultury za to 
wsparcie i za docenianie znaczenia dygitalizacji dla bibliotek.

Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że zgodnie z tradycją, konferencja ta 
poprzedza Krajowy Zjazd Delegatów SBP, który rozpocznie swoje obrady ju tro  
po zakończeniu obrad naszej konferencji.

Jest naszą tradycją, że KZD SBP poprzedzane są konferencjam i na ważne 
tematy dla całego bibliotekarstwa polskiego. Cztery lata temu, przed poprzednim 
zjazdem, był to temat: „Polskie bibliotekarstw o w perspektywie wejścia do 
Unii Europejskiej”. Tym razem jest nim dygitalizacja materiałów bibliotecznych.

W ybraliśmy ten temat z wielu względów:
•  po pierwsze -  w trosce o dostęp użytkowników bibliotek do informacji musimy 

uczestniczyć w obserwowanych na całym świecie staraniach bibliotek o nowe 
środki i narzędzia zw iększające efektywność usług biblioteczno-inform a- 
cyjnych;

•  po drugie -  dygitalizacja to efekt rozwoju nowych technologii, które coraz 
powszechniej wykorzystujemy w naszych bibliotekach;

•  po trzecie -  wierzymy, że biblioteki przyszłości będą w bardzo dużym zakresie 
udostępniały swoje zbiory w postaci zdygitalizowanej;

•  po czwarte -  nasze biblioteki zdobyły już  pewne doświadczenia w dygita
lizacji materiałów bibliotecznych i pojawiły się instytucje, które m ogą po
dzielić się swoją wiedzą, pomysłami i doświadczeniami z tymi, którzy do dy
gitalizacji dopiero się przygotowują lub już wykonali pierwsze próby w tym 
zakresie;

• p o  p iąte -  już  dziś sygnalizow ana je s t po trzeba koordynacji, unikania 
dublowania wysiłków oraz wyboru i upow szechnienia najlepszych metod 
i procedur oraz stosowania odpowiednich standardów;

•  po szóste -  ze względu na potrzebę zorganizowania współpracy bibliotek 
w poczynaniach dygitalizacyjnych, których podstaw ą musi być informacja 
o w szystk ich  in ic ja tyw ach  d y g ita liz ac y jn y ch  oraz zdyg ita lizo w an y ch  
materiałach, aby uniknąć dublowania wysiłków i zbędnych kosztów, a jedno
cześnie uzyskiwać dla naszych użytkowników szerszy dostęp do materiałów na 
nośniku cyfrowym -  także w innych bibliotekach.

Uwzględniając przygotowane na naszą konferencję tematy referatów, można 
mieć nadzieję, że pozwoli ona;



- dokonać przeglądu stanu i podstawowych problemów dygitalizacji zbiorów 
bibliotecznych w naszym kraju,

-  wymienić się doświadczeniami i niezbędną wiedzą,
-  zarysować niezbędne kierunki współpracy bibliotek.
Osobiście oczekuję wiele od panelowej dyskusji na temat przyszłości dygita

lizacji w naszym kraju, która przewidziana jest w programie naszej konferencji 
w dniu jutrzejszym .

Problemem największym jest współpraca bibliotek w zakresie dygitalizacji. 
Dotyczy to zresztą wszystkich obszarów działania bibliotek. Rzecz w tym, że 
w bibliotekach, dysponując zbyt ubogimi środkami, oczekujemy -  i słusznie -  
dodatkowych środków od władz na nowe zadania. Tych środków najczęściej 
jednak nie otrzymujemy. Te nadzieje i to oczekiwanie ogranicza albo i eliminuje 
całkowicie nasze myślenie o współpracy w ramach posiadanych środków. Nawet 
wówczas, gdyby ta współpraca pozwalała zwiększać nasze możliwości usługowe 
dla użytkowników. Te nasze przyzwyczajenia zm ieniają się bardzo powoli, ale 
zm ieniają się... W ubiegłym tygodniu w Bibliotece Narodowej spotkali się 
przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, którzy przyjęli i uzgodnili 
projekt w spółpracy przy w spólnym  opracow aniu „B ibliografii Zawartości 
Czasopism ”, co wcześniej wydawało się niemożliwe...

O tym wszystkim warto pamiętać, gdy rysuje się szansa i potrzeba wspólnego 
zastanowienia się nad m ożliwością zacieśnienia współpracy i przyspieszenia 
przedsięwzięć dygitalizacyjnych z wykorzystaniem niewielkich środków włas
nych i z innych źródeł.

W szystkim uczestnikom naszej konferencji życzę owocnych i satysfakcjonu
jących obrad.

Jan Wolosz



Henryk Hollender

Od dorywczej dygitalizacji do cyfrowego bibliotekarstwa

Powinniśmy z aprobatą odnotować fakt, iż organizatorzy Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP uczynili w tym roku wątek przewodni z dygitali
zacji zbiorów bibliotecznych. O dygitalizacji mówi się dziś tyle, ile pięć 
lat temu o WWW, a dziesięć -  o katalogach online i rzeczywiście warto 
dokonać przeglądu całej tej problematyki pod kątem potrzeb bibliotek i ich 
użytkowników. Czuję się jednak niezbyt na swoim miejscu, rozpoczynając 
debatę. Organizatorom zgłosiłem temat, który wydawał mi się stosowny 
jako głos w dyskusji. Na początku tej konferencji wolałbym jednak 
pozostać w audytorium, aby wyrobić sobie pogląd na to, czym dygitalizacja 
jest i dokąd zmierza. Dziś wszyscy coś dygitalizują, a cena domowego 
czy biurowego skanera o zupełnie przyzwoitych możliwościach stała się 
śmieszna. Dygitalizacja należy do kultury biura i kultury życia codziennego, 
można się nią bawić i ułatwiać sobie pracę, a skaner ma cechy wszystkich 
innych urządzeń ze strefy consumer electronis -  nie bardzo wiadomo, czy 
zaspokaja potrzeby, czy też je kreuje. Jak do tego mają się nasze zbiory, 
które z reguły narastały przez dziesięciolecia i stulecia?

Z punktu w idzenia bibliotek, dygitalizacja rozum iana dosłownie 
wytwarza jedynie dobra archiwalne, dostępne wyłącznie dla swoich 
właścicieli. Czasem po prostu dowiadujemy się, że w jakiejś bibliotece lub 
na jej zamówienie coś zdygitalizowano i nie ma dalszego ciągu. Niejedna 
biblioteka z zasady poprzestaje na dystrybucji swoich materiałów cyfro
wych na płytach, dostępnych rynkowo lub nie; liczne wszakże książnice 
wkładają wielki wysiłek w publiczną emisję swoich dokumentów elektro
nicznych, płatną lub bezpłatną. Słyszymy nawet o planach głębokiej 
dygitalizacji zbiorów bibliotecznych, domyślamy się jej kosztów i mo
żemy zadać sobie pytanie, gdzie jest ta lista palących powodów, dla 
których się do tego zabrano, a także -  jak ie  byłyby skutki, gdyby 
dygitalizacji w ogóle zaniechać.

W moim p rzekonan iu  ju ż  raz p rze rab ia liśm y  coś podobnego, 
przeżyliśmy już taką modernizacyjną przygodę, która wciąż czeka na swój 
happy end. Jest to komputeryzacja katalogów bibliotecznych. Stosując 
proste metody statystyczne można łatwo obliczyć, że większość jednostek 
w zbiorach polskich bibliotek nie ma swoich zapisów marcowskich i fakt 
ten koegzystuje z faktem, że duża część tych bibliotek prowadzi wysoce



nowoczesne i racjonalne katalogi online, a w niektórych z nich -  np. 
uczelni technicznych -  katalogi te obejmują wszystkie lub prawie wszyst
kie zbiory.

Każdy z nas zetknął się z bibliotekarzami, którzy uważali, że „nie 
wszystko powinno być w kom puterze” i być może w duchu akceptują 
fakt, że w skali kraju jesteśm y dziś daleko od napełnienia naszych 
kosztownych w utrzymaniu baz. Na dokończenie akcji przekatalogowania 
zbiorów zabrakło środków, ale chyba także i przekonania, że środki takie 
muszą się znaleźć. Jedynym narzędziem nadającym jeszcze tej akcji jakiś 
impet jest możliwość kopiowania zapisów z NUKAT-u, czyli wyko
rzystywanie faktu, że jakaś biblioteka zdołała jednak wyjść poza katalogo
wanie bieżących nabytków. A może faktycznie nie powinno być nas stać, 
by katalogować komputerowo materiały biblioteczne wykorzystywane 
słabo lub wcale? Na czym zatem poprzestać? Czy do takich nieprioryte- 
towych materiałów zaliczyć zbiory specjalne, czytelne tylko dla specja
listów i tradycyjnie udostępnianie w ramach osobistych konsultacji, 
udzielanych uczonemu przez bibliotekarza? Bardzo bym się sprzeciwiał 
przyjęciu takiego stanowiska, ale przecież komputerowe opracowanie 
zbiorów specjalnych w Polsce rzeczywiście jest w lesie. Jeśli nie przyję
liśmy w całości pierwszej fali komputeryzacji, jaką  była (z grubsza) 
autom atyzacja katalogów, to jak ież mamy podstawy, by świadomie 
i rzetelnie brnąć w drugą, czyli w tworzenie komputerowych wtórników 
całych dokumentów? Akcja dygitalizacji rozpoczęła się i tak, ale entuzjazm 
może wygasnąć, jeśli nie stanie się jasne, jak daleko można i jak daleko 
trzeba się posunąć.

Istotne zw łaszcza wydaje mi się przem yślenie faktu, jak  bardzo 
umownym pojęciem posługujemy się, mówiąc o dygitalizacji. Zagadnie
nia techniczne, związane z cyfrowym odwzorowaniem dokumentu, są 
bardzo ważne, ale warto pamiętać, że znakomite nawet wtórniki cyfrowe 
stają się bezużyteczne, jeśli nie potrafimy ich wykorzystać; zarchiwizo
wać, wyszukać, udostępniać i wszystko to na takim co najmniej poziomie, 
na jakim  robiliśmy to z dokumentami źródłowymi. Przeglądanie skanów 
po kolei, tak jak  zostały zanotowane na dysku, to gorzej niż korzystanie 
z inw entarza zam iast katalogu. Dokument cyfrowy nie zaopatrzony 
w punkty dostępu nie staje się częścią zbioru, pozostaje w przygotowalni. 
Problemy stwarza też przeszukiwanie dokumentu cyfrowego. Generalnie, 
przejm uje on aparat dokumentu źródłowego, w przypadku książki -  
zazwyczaj spis treści, paginację, indeksy itp. Przejmuje, ale i znacząco 
ogranicza jego stosowalność. Nawet jeśli potrafimy dojść do spisu treści, 
co w dokum encie drukowanym robiliśmy intuicyjnie, „skanując” go 
wzrokiem, to może się okazać, że podane w spisie treści numery stron 
nie odpow iadają numerom skanów, które wybieramy, korzystając ze



skromnego instrumentarium, oferowanego przez standard PDF, HTML 
czy DjVU. Informatyka wyciąga tutaj z rękawa swojego asa zwanego 
OCR {optical character recognition^ optyczne rozpoznawanie czcionki), 
ale nałożenie na dokument będący graficznym wizerunkiem tekstu jego 
tekstowego odpowiednika to zadanie niełatwe, czasocłiłonne i kosztowne.

W dodatku bibliotekarz zwykł inaczej organizować dostęp do tekstu 
niż za pomocą mechanicznie pobranych wyrażeń lub ciągów znaków 
i może się do powszechnego „powrotnego utekstowienia” dokumentów 
cyfrowych odnieść tak, jak  do działań prowadzonych za pomocą wyszu
kiwarek internetowych; grymasić na ich redundancję i obstawać przy 
niewspartej automatyką analizie formalnych i rzeczowych cech doku
mentu. Niemniej jednak użytkownicy głosują palcami na rzecz wyszu
kiwań wolnotekstowych, bowiem prowadzi się je  intuicyjnie, bez żadnego 
przygotowania. Wszystkie liczące się systemy biblioteczne oferują już 
takie wyszukiwanie, a niektóre nawet traktują wyszukiwanie według 
tworzonych przez bibliotekarzy indeksów jako uzupełniające. Narze
kanie zatem na chaos generowany przez Google to pochyłe drzewo, na 
które z dumą wchodzi niejedna biblioteczna koza. Owszem, Google 
„szumi” na potęgę, ale na pewno nie jest wysypiskiem; umiejętne sta
wianie pytań ogranicza ten szimi, podobnie jak  i poznanie technik filtro
wania wyników.

Pozostając wszakże w świecie dokumentów cyfrowych powstałych 
jako wtórniki, na ogół nie mamy tego pełnego tekstu, w którym wyszuki
warka znalazłaby (aż w nadmiarze) punkty zaczepienia. Jest to zupełnie 
inna sytuacja niż ta, do której przywykli użytkownicy Google. Istnieje 
pilna potrzeba uporządkowania tej problematyki, bez czego nigdy nie 
zdołamy przekonać opinii publicznej i ciał finansujących kulturę, że 
„cyfryzacja zbiorów” to o wiele więcej niż praca skanerów. Zwłaszcza 
dalszego ciągu i solidnego upowszechnienia wymagają wyniki dyskusji, 
jaka odbyła się w ramach bloku tematycznego „Dygitalizacja dokumentów 
archiwalnych i zasobów bibliotecznych” na niedawnym sem inarium  
„Nowe technologie archiwizacji” w Wierzbie. Szczególnie istotne wydają 
mi się tam ustalenia dotyczące typologii m ateriałów  cyfrowych, za 
pomocą której będzie można charakteryzować zawartość bibliotek elektro
nicznych, porównywać je  i projektować, oraz próby imormowania aparatu 
technicznego „indeksowania” dokumentu. Interesujące są też propozycje 
centralnej rejestracji dokumentów cyfrowych^ A przecież to nadal nie 
wyczeфuje całego zagadnienia. W wyniku dygitalizacji powstają na ogół 
biblioteki cyfrowe, do których należą też materiały opublikowane w postaci

' Inforniacjc o dorobLu scniinariun) zawdza<;c7^ni jcj u c7cstn ic7cc Marii M iJkr, h sl /  dn, 
23 inaja 2005 г  (dokum ent c lck lron iczn yj.



cyfrowej, czy też, jak się mówi, urodzone cyfrowo {dygital born). Hanno- 
nijne napełnienie takich bibliotek i objęcie ich wyszukiwarkami lub katalogami 
zewnętrznymi -  oto skala problemu, z którym przyszło nam się zmierzyć.

W sumie mamy tu do czynienia nie z nowym wynalazkiem, który przynosi 
uzupełnienie dotychczas dostępnych technik utrwalania, lecz z poważną 
zmianą cywilizacyjną. Istotę tej zmiany skwapliwie, choć bez niecnych 
intencji ukrywają sami promotorzy, stosując uspokajające nazewnictwo. 
Mamy więc już np. Serwis Google Print, stworzony jednak po to, byśmy 
z tego „printu” wcale nie potrzebowali korzystać. Sama zaś słynna umowa 
dygitalizacyjna Google Inc. z pięcioma wielkimi bibliotekami wywołała 
mnóstwo wypowiedzi na temat „wielkiego skoku”, „przemiany świata” itp., 
ale także nieco niefortunnych porównań. Powiada oto np. Mary Sue Coleman, 
prezydentka Uniwersytetu Michigan, iż „przedsięwzięcie to zapowiada erę, 
w której drukowany zapis całej kultury staje się dostępny dla każdej osoby 
na świecie, dysponującej Internetem” .̂ To mniej więcej tak, jakby rektor 
uniwersytetu w Heidelbergu powiedział w końcu XV w., iż wynalazek 
mogunckich mistrzów uczyni dostępnymi wszystkie rękopisy świata. 
Tymczasem Gutenberg nie tłoczył rękopisów, lecz druki, czyli „zeskano- 
w an e” okiem  kopistów , redak to rów  czy im presorów  dokum enty 
rękopiśmienne kopiował w sposób warunkujący zupełnie inną technikę 
odbioru; technika ta z czasem umożliwiła stabilizację tekstu i przyrost 
wiedzy, niemożliwy w epoce książki kopiowanej ręcznie. Podobnie dziś; 
po dygitalizacji druku nie czytamy już tekstu drukowanego, lecz tekst 
elektroniczny, choć niektóre cechy pierwotnego źródła możemy przywrócić 
za pomocą sprzężonej z komputerem drukarki. Tekst elektroniczny ma inne 
cechy niż drukowany, można np. jednym kliknięciem wprowadzić niezau
ważalne, lecz istotne zmiany. Bez uzgodnienia zasad oznaczania wydań 
i wariantów nigdy nie będziemy pewni, co właściwie czytamy, zwłaszcza zaś -  
czy inni odbiorcy tego te^ tu  otrzymują identyczną jego wersję. O zmienionych 
w stosunku do druku zasadach wewnętrznej nawigacji po tekście była już 
mowa; trzeba tu może powtórzyć, że druk był wyjątkowo funkcjonalny, jeśli 
chodzi o orientację w rozmiarach i strukturze dokumentu. Dla osoby, która 
nie uczyła się rozpoznawać tekstu poprzez dobór i wymianę komputerowych 
„okien”, ciasny ekran stanowi istotne ograniczenie. Tom Cruise w „Raporcie 
mniejszości”, swobodnie rozpościerający takie okna na wielkiej nibytafli 
stanowi przekonującą popkulturową artykulację tego dyskomfortu.

Z drugiej wszakże strony możliwość natychmiastowej penetracji treści 
stanowi o najbardziej zasadniczej różnicy pomiędzy wszelkim dokumen
tem piśmienniczym a dokumentem elektronicznym i możemy być pewni, że

- B. Q uint: G o o g le ’s  L ib r a r y  P r o je c t:  q u e s tio n s ,  q u e s tio n s , q u e s tio n s  [d okum ent 
c ic k tr o n ic z n y ] ,  „ N c w sB rc a k s  & T he W eek ly  N e w s  D ig e s t” 27  grudn ia  2 0 0 5 , h ttp:// 
w w w .in fo to d a y .co m /n ew sb rea k s/n b 0 4 1 2 2 7 -2 .sh tm l.
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użytkownik, kładąc na jednej szali nadmiar informacji, a na drugiej -  
natychmiastową dostępność pełnego tekstu, na pewno wybierze rozwiązanie, 
pozwalające mu nie wstawać od komputera. Zauważmy przy okazji, że 
oddzielenie wyszukiwania i lokalizacji dokumentu od recepcji treści do
kumentu to zjawisko stosunkowo świeżej daty. W bibliotece preindustrialnej 
użytkow nik, otoczony książkam i, znajdow ał je  dzięki uczynnem u 
bibliotekarzowi i zastosowanemu układowi zbiorów, który rozpoznawał 
dzięki własnej wiedzy i intuicji. Pośrednictwo katalogu rozerwało tę naturalną 
bezpośredniość, każąc najpierw dokument wyszukać, następnie pozyskać, 
i wreszcie przeczytać. Katalogi stały się niezbędne, kiedy przemysłowo 
tłoczonycłi książek nagromadziło się bardzo dużo i kiedy zamknęliśmy je w 
magazynach. Dziś rosną i uczą się korzystać z komputerów ludzie, dla 
których wyszukanie tekstu będzie niemal jednoznaczne z jego otwarciem 
się dla oczu czytelnika -  wszelkie inne rozwiązanie będą oni skłonni uznać 
za niszowe, przeznaczone dla miłośników perwersji. Nastąpi zatem zjawisko 
podobne zapewne do tego, które spowodowało spadek wykorzystania 
katalogów kartkowych. Użytkownicy, którym dostarczyliśmy -  na terenie 
bibliotek i do mieszkań -  katalogi internetowe, byli skłonni uznać je za jedyne 
katalogi i nie przyjmować do wiadomości istnienia ważnych być może 
dokumentów, dostępnych tylko za pom ocą katalogów  kartkow ych. 
Analogicznie, jeśli znaczący odsetek dokumentów potrzebnych danemu 
audytorium stanie się dostępny za pomocą elektronicznego czytnika, jakim 
jest komputer, jeśli dokumenty te będzie można sprawnie wyszukiwać 
i przeszukiwać, to audytorium zlekceważy istnienie dokumentów nieskon- 
wertowanych i przestanie się spodziewać od kogokolwiek usługi, polegającej 
na udostępnianiu tych dokumentów. W skali globalnej będzie to równo
znaczne z wykluczeniem z obiegu kulturalnego dokumentów drukowanych 
na papierze. Oczywiście będziemy świadomi, czym byłaby taka wybiórcza 
„niepamięć świata” i zachowamy nasze druki jeszcze lepiej, niż druga połowa 
drugiego tysiąclecia zachowała rękopisy. Będziemy je nadal katalogować i 
udostępniać. Należy jednak wątpić, czy będą one współistnieć z książką 
elektroniczną, czy też raczej staną się źródłem elitarnym, wykorzystywanym 
przez specyficzne grupy użytkowników, tak jak dziś w bibliotekach książki 
rzadkie i stare. Każde zaś wypadnięcie z głównego nurtu kultury może 
prowadzić do takiego zjawiska, jakim w XVI w. było zniknięcie tych dzieł, 
które nie utorowały sobie drogi do prasy drukarskiej. Wraz z nimi znikały 
całe języki.

Choć więc wizje światowej biblioteki cyfrowej pozostają na razie fantazją, 
wszyscy zdają się nie ustawać w wysiłkach, by namówić nas na przechodzenie 
na obieg elektroniczny. Dotyczy to zwłaszcza tworzenia elektronicznych 
wtómików dla dzieł powstałych pierwotnie za pomocą technik analogowych. 
W programach Unii Europejskiej, których beneficjentami mogą być biblioteki,



niewiele znajdziemy inspiracji do podejmowania działań innego rodzaju. 
Konwersja zasobów bibliotecznych stanowi jasny priorytet. Można w tym 
widzieć tyleż rozpoznanie faktycznych kierunków przemian cywilizacji, co 
dyktat biznesowych kół nacisku, a może nawet zrozumiałe u polityków dren ie , 
by szukać środków napędzających gospodarkę.

Jak odnajdziemy się wśród tych tendencji? Zbiory polskich bibliotek 
potrafią sięgać kilku m ilionów jednostek, katalogi online -  kilkuset 
tysięcy zapisów. Największe polskie kolekcje cyfrowe, w każdym razie 
te, które powstają głównie w wyniku dygitalizacji, to 10,5 tys. jednostek 
w Polskiej Bibliotece Internetowej i 3,5 tys. w Wielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej. Widać, jaka to różnica skali w porównaniu z tradycyjnymi 
zbiorami bibliotecznymi. Zdygitalizowanie i komputerowe opracowanie 
dzieła w taki sposób, by było ono faktycznie dostępne, stanowi duży 
wysiłek; doświadczeniem początkujących bibliotek cyfrowych jest radość 
z każdej zamieszczonej w Internecie jednostki, choć od dawna już nie 
zwracamy uwagi na każdą nowo kupioną książkę czy włączony do zbiorów 
zeszyt czasopisma -  ani drukowaną, ani elektroniczną. Prowadzenie małej 
biblioteki cyfrowej w dużej bibliotece naukowej oznacza ciągły niepokój, 
że wybrane do dygitalizacji obiekty nie zasługiwały na tyle zabiegów 
i pozostaną bezużyteczne. Z jakiegoś bowiem zawodowego nawyku 
clicemy w dygitalizacji widzieć typowe działanie biblioteczne, polegające 
na w łączeniu  dokum entu do zbiorów , podczas gdy tak napraw dę 
wytwarzając tak czuły, elastyczny i podatny na manipulację wtórnik jak 
dokument cyfrowy występujemy raczej jako wydawcy. Nieumiejętnością 
wejścia w tę rolę tłumaczyłbym też pojawianie się w Internecie dużej liczby 
dokumentów wyszukujących, przeszukujących i prezentujących się gorzej 
niżby wynikało to z ograniczeń narzucanych przez nośnik. Bibliotekarze, 
nie uzbrojeni dziś w żadną praktykowalną wiedzę księgoznawczą, jako 
społeczność nie spostrzegli, że tworząc nowe dokumenty, wchodzą 
w trudną rolę zawodowego edytora. W „powieszeniu w Internecie” nie 
widzą publikacji, a zresztą gros zadań z tym związanych delegowanych 
je s t z reguły  na in form atyka, często zupełnie ju ż  nieśw iadom ego 
tradycyjnych reguł fimkcjonalności tekstu. Jeśli instytucja sprawcza ma 
ambicje, by pieścić publikację elektroniczną jak rasowy wydawca książek, 
to tym samym ogranicza swoją produktywność. O żadnym konsekwentnym 
„przechodzeniu” na nośnik cyfrow y nie może być mowy w takich 
warunkach. To, co udaje nam się osiągnąć, to raczej internetowe wysta
wiennictwo, wizytówki zbiorów. Niekiedy wykorzystują one hipertekst 
i inne możliwości, których nie miałaby edycja tradycyjna, budząc podziw 
dla pracy projektanta i dla trafności dokonanego przez bibliotekę wyboru. 
Czasem tworzy się większe kolekcje dokumentów szczególnie istotnych dla 
danego audytorium, np. skryptów niedostępnych na uczelni w odpowiedniej



liczbie egzemplarzy i nie będących przedmiotem planowanego wznowienia 
w postaci drukowanej. M niejsze biblioteki mogą nadać wyrazistość 
i pewnego rodzaju kompletność kolekcji regionalnej składającej się nawet 
z raniej niż stu dokumentów. Wszystko to jednak tylko w niewielkim 
stopniu przybliża nam nowy cyfrowy świat, o którym zaczyna mówić 
Europa.

Kiedy więc czytam w ankiecie, że powinienem określić zasięg dygitalizacji, 
to z jednej strony czuję, że trzeba zrobić listę planowanych do skanowania 
obiektów, choćby m i ^  ona liczyć i tysiące jednostek, z drugiej zaś strony widzę, 
że można tu pokusić się tylko o wydhiżającąsię lista priorytetów, bo dygitalizacji 
nie będzie końca. Oczywiście, jeśli ta przeczuwana zmiana pójdzie aż tak daleko, 
to biblioteki nie pozostaną same. Do pracy wezmą się przecież tradycyjni 
wydawcy, publikując wszystko w Intemecie w taki sposób, jak dziś publikowana 
jest literatura naukowa, i to ze stopniowym porzucaniem wersji drukowanych 
albo pozostawianiem opcji „druku na żądanie”.

Na razie jednak Polska nie uczestniczy w europejskich programach 
dygitalizacyjnych, nie widać tu też fascynacji „otwartym zasobem” {open 
archives), która zm ierza do zlikw idow ania kom ercyjnego wym iaru 
publikowania tekstów naukowych. W kraju, w którym do niedawna trudno 
było wyegzekwować prawo autorskie, prawnicy uczą się dopiero bronić 
interesu twórcy i nie myślą jeszcze szerzej o obronie interesu publicznego. 
Jak zatem traktować globalne inicjatywy dygitalizacyjne?

28 kwietnia 2005 r. sześć europejskich głów państw, w tym i prezydent 
Polski, zwróciło się do przewodniczącego Rady Unii Europejskiej (jest 
n im  premier Luksemburga Jean-Claude Junckers) oraz do przewodni
czącego Komisji Europejskiej (premier Portugalii Jose Manuel Barroso) 
z apelem o utworzenie „europejskiej biblioteki cyfrow ej” . Zadaniem 
biblioteki byłaby, a jakże, ochrona europejskiego dziedzictwa według 
takich zasad, które pozwalałyby uniknąć redundancji, zapewnić wysoką 
przeszukiwalność tekstów, pobudzić badania nad technikami dygitalizacji 
itp” .̂ Projekt poparli ministrowie kultury państw europejskich i biblioteki 
narodowe, choć Biblioteka Brytyjska nie zrobiła tego na piśmie, a strony 
internetowe tak Biblioteki Narodowej w W arszawie, jak  i Deutsche 
B iblio thek we F rankfurcie  nad M enem  -  m ilczą na tem at całego

’ Por. np.: S ześc iu  p r zy w ó d c ó w  UE w zyw a  do  u tw orzen ia  b ib lio tek i cyfro w e j [dokum ent 
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http://program yram ow c.uni.torun .p l/6PR /indcx.php?strona=aktualnosci, notow ane 29 maja 
1005 r. Por. też  tekst apelu [dokum ent e lek tron iczny], w: Prćsidcnec dc la Rcpublique, 
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wydarzenia'’. Niemniej jednak może ono stać się znaczące, ponieważ 
stwarza politykom możliwość rewizji przyjętych w Europie zasad finanso
wania kultury. Premier Junckers skorzystał już z okazji, by określić 0,12% 
budżetu Unii przeznaczonych na kulturę jako stawkę „mizerną i „pozbawioną 
znaczenia”^

Czy może zatem już wkrótce dostaniemy z Luksemburga faks informu
jący o m ożliwościach szybkiej masowej dygitalizacji i opracowania 
w Internecie dokumentów z polskich zbiorów i Biblioteka Narodowa, 
skoro podpisała co podpisała, stanie przed koniecznością wysłania 
odwrotnym faksem listy, powiedzmy na początek, 10 tys. tytułów pod 
rygorem utraty zarezerwowanych dla niej funduszy na rzecz Albanii lub 
Chorwacji? Przygotowanym zawsze warto być, ale nie jest to scenariusz 
realistyczny. Dziwić może, że paryski apel nie nawiązuje do przyjętej w dn. 
9 marca 2005 r. decyzji Parlamentu Europejskiego nr 456, „ustanawiającej 
wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, 
użyteczności i w ykorzystania zasobów cyfrowych w Europie”^ Dla 
uruchomienia programu eContent/?/Mj decyzja ta przeznacza 149 min euro 
do końca grudnia 2008 r., i choć tylko część tej kwoty byłaby wykorzystana 
na dygitalizację, w jakiś sposób nawiązuje ona do budżetu przedsięwzięcia 
bibliotecznego Google, olaeślonego w grudniu 2004 r. na 200 min dolarów. 
Jeśli udałoby się Europie zgromadzić jeszcze więcej -  jak  tego domaga 
się apel paryski -  i lw ią część przeznaczyć na faktyczne budowanie 
zasobów cyfrowych, inicjatywa Google znalazłaby poważnego konkurenta.

Sama jednak idea konkurowania z Google nie zapewnia ani powagi, 
ani nawet szczególnej wiarygodności przedsięwzięciu. Premier Junckers 
mówi „we have to ac t” , ale w śród tw órców  apelu w ym ienia tylko 
prezydenta Francji, ten zaś musiał w swoich poczynaniach nawiązywać 
do styczniowego artykułu w „Le M onde”, napisanego przez prezesa 
Biblioteki Narodowej Francji, Jean-Noel Jeanneneya, zatytułowanego 
buńczucznie Quand Google dćfie l ’Europe^. Choć Jeanneney nigdy nie 
nawoływał, tak jak  by to wynikało z wypowiedzi jego późniejszych 
krytyków, do obrony przed amerykańskim imperializmem, w jego tekście 
roi się od sformułowań konfrontacyjnych, bez których z kolei Junckers 
nigdy by nie powiedział, że „Europa nie może poddać się w obliczu 
jadowitych ataków z zewnątrz”*. Ostrzeżenia przed dominacją języka
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angielskiego i kultury amerykańskiej w światowych zasobach cyfrowych 
brzmią tak, jakby prezes BNF nie wiedział, że wielkie biblioteki amery
kańskie mają zbiory wielojęzyczne i typując do zdygitalizowania rzeczy 
cenne, na pewno nie pominą posiadanego w bogatym wyborze dorobku 
tłoczni europejskich, którym się tradycyjnie chlubią. Z kolei obdarowani 
dodatkowymi funduszami bibliotekarze europejscy nie zechcą zapewne 
pominąć przy dygitalizacji ani zbiorów brytyjskich, w których jako żywo 
dominuje język angielski, ani nawet książki angielskiej przechowanej 
w Europie, czy to np. w postaci cennej zwartej kolekcji w Getyndze, czy 
tych kilku osiemnastowiecznych unikatów z Biblioteki Uniwersyteckiej 
w W arszawie. M iejm y w ięc nadzie ję , że skutki apelu parysk iego  
przyniosą jednak jakieś owoce, ale takie, w których nie będzie już zbyt 
wielu pozostałości ani po politycznych źródłach całej tej akcji, ani po 
nieznajomości rerum ad bibliothecam attinentium, w której tradycyjnie 
łączą się politycy wszystkich krajów.

A gdyby tak w wędrówce od dorywczej dygitalizacji do cyfrowego 
bibliotekarstwa pomogła nam i Europa i Google? Dlaczego właściwie umowę 
z Google podpisała tylko jedna europejska biblioteka, zresztą akademicka 
i brytyjska (uniwersytecka Oxfordu)? Bałbym się nie tyle amerykańskiej 
dominacji, ale raczej tego, że nim Parlament Europejski odpowie na słuszne 
postulaty premiera Junckersa dotyczące finansowania kultury, do stajni 
Google po cichu przenikną wybrane biblioteki francuskie, niemieckie i ro
syjskie, spychając wszystkie pozostałe na koniec kolejki. Swojej szerokiej 
drogi do świata cyfrowego poszuka też 400 min osób posługujących się 
językiem hiszpańskim i w Stanach Zjednoczonych znajdą się hiszpań- 
skojęzyczni specjaliści, którzy nie tylko będą wiedzieli, jak to zrobić, ale i -  
kogo do tego przekonać. Lepiej też być częścią wielkiego serwisu niż małego, 
bo wielki jest intensywnie wyszukiwany i kto znajdzie się w Google, ten na 
pewno będzie miał rzesze klientów, których nie zapewni biblioteka cyfrowa 
mniejsza i wolniej przyrastająca, choćby najracjonalniej zorganizowana. 
Musimy ponadto zdać sobie sprawę, że opinia publiczna i w Ameryce, 
i w Polsce dostrzegła natycłimiast, iż inicjatywa paryska ma jedną zasadniczą 
wadę; znów odwołuje się do szczodrości podatnika, podczas gdy Google 
Inc. obiecuje cyfryzację 4,5 mld stron tekstu na własne, koфoracyjne ryzyko.



Ewa Potrzebnicka

Stan dygitalizacji w polskich bibliotekach
(na podstawie ankiety)

Pierwsze podsumowanie dotyczące stanu dygitalizacji w polskich 
bibliotekach narodowego zasobu przeprowadzono w listopadzie 2003 r., 
z inicjatywy Biblioteki Narodowej. Sądzę, że dla oceny rozwoju dygi
talizacji w bibliotekach polskich, w ciągu minionego 1,5 roku interesu
jące będzie przypomnienie najważniejszych wyników -  właśnie z tamtej 
ankiety. Zainteresow anie tem atem  było dość duże a odpowiedzi na 
ankietę, wysłaną do 55 bibliotek narodowego zasobu przysłało 90% ankie
towanych. Na potrzeby ankiety sformułowano tylko 8 podstawowych 
pytań;

1. Czy biblioteka dysponuje własną pracownią dygitalizacji zbiorów?
2. Czy biblioteka planuje utworzenie własnej pracowni?
3. Czy w projekcie budżetu biblioteki na 2004 r. znajdują się środki

na dygitalizację?
4. Czy biblioteka rozpoczęła już starania o pozyskanie środków na

dygitalizację?
5. Czy biblioteka wykonuje skanowanie poprzez firmy prywatne?
6. Czy biblioteka posiada plan dotyczący typów zbiorów przezna

czonych do dygitalizacji w latach 2004-2008?
7. Jakie wyniki osiągnęła biblioteka w zakresie skanowania własnych

zbiorów?
8. W j akiej formie zachowane są skanowane archiwalne pliki cyfrowe; 

w jakiej postaci udostępniane?
Z ankiety wynikało, że 25 bibliotek wykonuje dygitalizację własnych 

zbiorów, 10 bibliotek nie było zainteresowanych tematem; pozostałe 
posiadały konkretne plany dotyczące przenoszenia dokumentów bibliote
cznych na nośnik cyfrowy. W wyniku działań 25 bibliotek zaangażo
wanych w dygitalizację, na koniec 2003 r. w Polsce istniało 10 tys. zeska- 
nowanych obiektów. Jak wielki był to zasób cyfrowy -  trudno powiedzieć, 
ponieważ liczba obiektów przeniesionych na nośnik cyfrowy nie jest tożsama 
z wielkością zasobu.

Efektywnością działań wyróżniały się dwie gruby bibliotek: w pier
wszej znalazły się tylko 3 biblioteki, które zeskanowały ponad 1000 
obiektów  i druga, w której każda z b ibliotek wykonała ponad 100



cyfrowych dokumentów wtórnych. Zaskakującym zjawiskiem był fakt, 
że przeważającą ilość prac wykonano w czternastu, własnych, biblio
tecznych pracowniach do dygitalizowania zbiorów. Powstawały one :
•  w bibliotekach uczelnianych -  6,
•  w bibliotekach centralnych -  3,
•  w bibliotekach wojewódzkich -  3,
•  w bibliotekach naukowych -  2.

Aktualną ankietę przedstawiono 88 bibliotekom posiadajacym zbiory 
należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego i największym biblio
tekom wojewódzkim. Niestety odzew na nią nie był tak entuzjastyczny 
jak na pierwszą -  być może z powodu jej złożoności i krótkiego czasu 
na odpowiedzi -  trudno mi ten fakt oceniać. Mam nadzieję, że wolniej 
reagujące biblioteki doślą niezbędne informacje, pozwalające na wy
konanie pełnej oceny stanu dygitalizacji w bibliotekach polskich, która 
będzie podstawą raportu przygotowywanego dla Programu Minerva.

Przysłane odpowiedzi pozwalają omówić stan dygitalizacji w biblio
tekach polskich i stwierdzić, że obecnie dygitalizację zbiorów wykonują 
one głównie we własnych pracow niach. Posiadają już 20 własnych 
pracowni do dygitalizacji zbiorów.
•  w bibliotekach uczelnianych -  10,
•  w bibliotekach centralnych -  5,
•  w bibliotekach wojewódzkich -  3,
•  w bibliotekach naukowych -  2.

Wyraźny wzrost liczby pracowni do dygitalizowania zbiorów należy 
odnotować w bibliotekach uczelnianych, które w ciągu 1,5 roku podwoiły 
tę liczbę (kolejna duża pracownia, bardzo dobrze wyposażona powstaje 
również w bibliotece uczelnianej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu). Biblioteki uczelniane stanowią w środowisku bibliotekarskim 
bardzo silną grupę, która spełnia wiodącą rolę we wprowadzaniu nowych 
technologii. Rozwój dygitalizacji w bibliotekach wojewódzkich i nauko
wych postępuje znacznie wolniej: posiadają one nadal tylko 5 pracowni 
a ich liczba w czasie dzielącym obie ankiety nie zmieniła się.

Dosyć rozbudowana, obecna ankieta pozwala również na wykonanie 
skromnego zarysu historycznego siedmioletniego procesu budowy sieci 
pracowni do dygitalizacji zbiorów. Śmiało można powiedzieć, że pionie
rami dygitalizacji w bibliotekach polskich są pracownie Biblioteki Uni
wersytetu Wrocławskiego i toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej, które 
powstały w 1998 r., oraz Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej za
łożona w 1999 r. W 2000 r. powstały placówki w Bibliotece Uniwersy
tetu Poznańskiego i Bibliotece Śląskiej, a rok później została otwarta 
pracownia w nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu W arszaw ^pgo .
W ciągu kolejnych czterech lat powstało aż 13 pracowni do:d^italizacji'.., 4̂
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zbiorów, со pozwala określić tempo zakładania pracowni w ostatnim 
okresie jako dosyć dynamiczne.

Pracownie dygitalizacji w bibliotekach funkcjonują w strukturach 
informatycznych lub reprograficznych osadzonych w pionach ochrony 
i konserwacji. Pracownie o największej obsadzie personalnej, liczącej 
od 3 do 6 etatów funkcjonują w:
•  Bibliotece Narodowej,
•  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
•  Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu,
•  Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej,
•  Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej,
•  Głównej Bibliotece Lekarskiej,
•  Głównej Bibliotece Statystycznej.

W pozostałych pracowniach zatrudnienie je s t mniejsze. W spólną 
cechą wszystkich pracowni jes t ich ścisła w spółpraca z komórkami 
przechowującymi zbiory i oddziałami informacji naukowej.

W przeważającej ilości pracowni wykonywane jes t skanowanie 
zbiorów oryginalnych. Połowa bibliotek przenosi na nośnik cyfrowy 
m ikrofilmy a tylko 25% bibliotek stosuje obie techniki: dygitalizuje 
zbiory oryginalne i wtórne -  analogowe.

Do realizacji tych zadań pracownie dygitalizujące zbiory posługują 
się bardzo zróżnicowanym sprzętem. Przegląd wyposażenia rozpocznij
my od najprostszego i najtańszego sprzętu: płaskich skanerów, różnych 
firm Plustek, Hewlett Packard, Scan Jet i inne. Następnie należy wymienić 
kolejną kategorię: skanery i hybrydy, skanujące w czerni -  bieli i przezna
czone do skanowania książek: jest to sprzęt głównie firmy Zeutschel, 
Bełl&Howell i Minolta. Na najwyższej półce znajdują się najdroższe, 
profesjonalne skanery, skanujące w kolorze: Zeutschel i DygiBook 
(najlepsze posiadają głowice skanujące 36-bitowe). Różnego typu ska
nery mikrofilmowe, będące na wyposażeniu pracowni do dygitalizacji 
to urządzenia produkowane głównie przez firmę Canon i AGFA, często 
posiadają w zestawie czarno-białą drukarko-kopiarkę, która pozwala na 
w ykonyw anie pap ierow ych  kopii ze skanow anych  m ikrofilm ów . 
Aparatami cyfrowymi posługują się tylko trzy biblioteki, mimo iż koszt 
zakupu tego sprzętu jest stosunkowo niski a efekty uzyskiwane w wyniku 
pracy aparatu bardzo zachęcające do jego stosowania. Prawdopodobnie 
sytuację taką powoduje konieczność posiadania fachowej obsługi aparatu 
cyfrowego. Jedynie pracownie o dużych tradycjach mikrofilmowych, 
posiadające specjalistów fotografików zaopatrzyły się w aparaty cyfrowe. 
W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i Bibliotece Jagiellońskiej 
kupiono  aparaty  cyfrow e O lym pus C am edia С 5050ZOO M  oraz 
w Bibliotece Narodowej -  Nikon D 100.



D obór sprzętu  i w arunki tw orzenia dokum entów  w tórnych są 
wynikiem polityki biblioteki, która uwzględnia zadania określone w sta
tucie instytucji. Tworzenie bazy technicznej do dygitalizacji, zakładającej 
sprostanie wym ogom  konserw atorsk im , dostosow anie sprzętu  do 
wymagań fizycznych zbiorów i uzyskanie produktu wysokiej jakości jest 
celem trudnym i kosztownym do zrealizowania.

Wysiłki bibliotek w skanowaniu zbiorów przynoszą wymierne efekty, 
które -  prawdopodobnie zaniżone ze względu na frekwencję ankiety -  
pozwalają na podsumowanie zbioru zdygitalizowanych obiektów. W biblio
tekach polskich do maja 2005 roku wykonano ponad 22 tysiące cyfrowych 
dokumentów wtórnych:
•  około 320 starych druków,
•  około 1500 rękopisów,
•  około 7000 obiektów jednoarkuszowych,
•  około 2500 książek,
•  około 10 500 czasopism i dokumentów sejmowych.

Tworzą one zasób cyfrowy o wielkości 1 min plików. Porównanie 
wielkości zasobów cyfrowych w bibliotekach polskich obliczonych na 
podstawie dwóch ankiet uświadamia istotną zmianę tempa wytwarzania 
dokumentów cyfrowych i umożliwia obliczenie przyrostu tego zasobu 
w najbliższych miesiącach czy latach. W ciągu minionego 1,5 roku 
produkowane zastępcze dokumenty cyfrowe powiększyły dotychczasowy 
zasób całkowity o kolejne 12 tys. dokumentów. Liczba ta oznacza 4- 
krotnie w iększe tempo wzrostu zasobów cyfrowych w bibliotekach 
polskich.

Na podstawie uzyskanych wyników ankiety możliwe było obliczenie 
średnich rocznych kosztów  zw iązanych z w ytw arzaniem  nośników 
cyfrowych. W średniej wielkości pracowni do dygitalizowania zbiorów, 
zatrudniającej 2 lub 3 pracowników, koszta osobowe wynoszą 70 tys. zł. 
Na zakup sprzętu do dygitalizacji należy zaplanować około 300 tys. zł. 
B iblio teki, które posiadają  w łasne pracow nie do dyg ita lizacji na 
dodatkowe usługi związane ze skanowaniem wydają około 10 tys. zł. 
Biblioteki, które realizują dygitalizację wyłącznie przez firmy prywatne 
nie odpowiedziały na naszą ankietę.

Do zapisyw ania skanowanego obrazu w ykorzystyw ane są różne 
formaty: w przeważającej liczbie bibliotek jest to tiff, w mniejszej skali 
Jpg i Pdf, a w małym stopniu Bit mapy. Połowa bibliotek, posiadających 
własne pracownie do dygitalizacji zbiorów, udostępnia je  w Internecie 
przez bazę włączoną do ogólnego katalogu, stosując różne, dostępne 
formaty tiff, jpg, pdf, djvu, html i g if f . Wśród nich 3 biblioteki posiadają 
sieci lokalne, w których stosowany jest tiff, jpg, pdf, djvu i excel.



Archiwizowanie zbiorów biblioteki realizują nagrywając zapis cyfro
wy najczęściej na płytach CD (w ankiecie zwrócono uwagę na jakość 
płyt CD i podobnie, jak to miało miejsce w BN, wybrano najbardziej 
trwałą), rzadziej na DVD. Przechowywanie na dużych serwerach nie jest 
jeszcze powszechne i wydaje się być domeną bibliotek współpracujących 
z W ielkopolską Biblioteką Cyfrową. Ważny do odnotowania jest fakt, 
że żadna z bibliotek nie zaobserwowała dotychczas problemów z dostę
pem do zbiorów z powodu starzenia się technologii, nośnika lub formatu 
zapisu danych.

Do opisu danych dokumentów zdygitalizowanych 40% bibliotek 
stosuje format MARC. Około 20% bibliotek wybrało format Dublin Core, 
a 13% posługuje się obydwoma wymienionymi formatami do opisu meta 
danych. Dwie małe grupy bibliotek, które stanowią 26% ankietowanych 
stosuje inne formaty, nie wymienione w ankiecie, określane również 
jako własne -  bez podawania ich nazwy lub jakiegokolwiek bliższego 
określenia. Żadna biblioteka nie stosuje UNIMARC-a.

Podczas skanowania zbiorów 70% pracowni stosuje do rejestracji 
obrazu cyfrowego rozdzielczość 300-400 dpi, 25% pracowni zaleca lub 
wykonuje na zlecenia czytelników skanowanie w rozdzielczości 600 dpi 
a tylko jedna biblioteka skanuje zbiory do 800 dpi.

W większości bibliotek kolejność realizowanych etapów procesu dygi- 
talizacji jest zgodna z wymienionymi w ankiecie. Zmiany dotyczą różnego 
miejsca opracowania obiektów oryginalnych i dokumentu elektroni
cznego, natomiast proces technologiczny przebiega jednakowo.

Dygitalizacja zbiorów jest procesem pracochłonnym, wymagającym do 
skanowania użycia zbiorów bibliotecznych, zaangażowania pracowników 
merytorycznych, operatorów urządzeń kopiujących oryginał, konserwatorów 
książek, informatyków a także dużych nakładów finansowych. Dlatego też 
tworzenie jakiejkolwiek kopii oryginału; analogowej i dygitalnej powinno 
odbywać się jeden raz i tylko w jednej bibliotece. Wykonany dużym nakładem 
pracy i kosztów zapis cyfrowy niezwykle łatwy jest do powielenia i roz
powszechnienia. Powinien stanowić cenny obiekt wymiany między biblio
tekami, które na drodze porozumień i uzgodnień, bez ponoszenia dodatko
wych kosztów rozszerzą czytelnikom dostęp do zbiorów

Podsumowanie lub zestaw ienie przedstaw ionych przez biblioteki 
projektów, planów i propozycji współpracy w zakresie dygitalizacji nie 
jest możliwe ze względu na ich różnorodność i znaczną szczegółowość.

Z obu ankiet przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, 
że w szeroko zakrojonych planach dygitalizacji, biblioteki będą głównie 
skanować materiały charakterystyczne dla profilu biblioteki, jak też pozycje 
o szczególnych wartościach dla regionu. Pozwala to ostrożnie prognozować, 
że skanowanie nie będzie powielane w innych bibliotekach.



Liczba wykonanych dotychczas prac, jak  i plany rozwoju dygitalizacji 
św iadczą o dużej popularyzacji problem atyki. W idoczny je s t brak 
dotychczas jednoznacznie określonych w tym zakresie standardów. 
Z ankiety wynika, że biblioteki przechowują i udostępniają zapis cyfrowy 
w wielu różnych formatach (TIFF, JPG, PDF, GIF, DJVU) i na różnych 
nośnikach (CD, DVD). Problem stanowi także brak certyfikatów, określa
jących trwałość nośników zapisu cyfrowego, które powinny odznaczać 
się archiwalną jakością. Sposobem na przedłużenie trwałości nośników 
zapisu cyfrowego są właściwe warunki przechowywania rekomendowane 
między innymi przez ISO 18 925 i niektóre narodowe biblioteki. W zale
ceniach tych występują znaczące różnice wartości temperatury i wilgotności 
względnej przechowyw ania dysków optycznych. Natom iast ważnym 
zaleceniem jest utrzymanie wysokiej stabilności temperatury i wilgot
ności. Konsekwencją ostrych reżimów tych parametrów jest zastosowanie 
kilkugodzinnej aklimatyzacji dysku przy zmianie miejsca przechowywania.

Kwestia trwałości i dostępności do zasobu cyfrowego, sądzę, że będą 
w następnych latach najważniejszymi zagadnieniami dla bibliotek.



Ewa Dobrzyńska-Lankosz 
Artur Jazdon

Dygitalizacja w polskich bibliotekach akademickich

W prow adzenie

W naturze bibliotekarza leży -  z jednej strony -  chęć stania na straży 
poleconych jego opiece zbiorów bibliotecznych, z drugiej -  pragnienie 
jak  najszerszego ich upowszechniania i udostępniania. Jeszcze niedawno 
te dwa wyzwania de facto były ze sobą sprzeczne. Nowe technologie 
komputerowe dały możliwość ich pogodzenia. To właśnie bibliotekarze 
we współpracy z bibliotecznymi informatykami byli jednym i z pierw
szych, którzy zaczęli wykorzystywać możliwości sprzętu i oprogramo
wania do archiwizowania w wersji elektronicznej zbiorów swoich biblio
tek, czyli tworzenia dokumentów elektronicznych, a także pozyskiwania 
materiałów bibliotecznych w wersji elektronicznej. Zarówno w warstwie 
opracow ania zbiorów  elektronicznych, jak  m etod ich udostępniania 
istnieją różnice. W niniejszym referacie postaramy się przedstawić kilka 
przykładów  rozwiązań, oddzielnie skupiając się na doświadczeniach 
dwóch ośrodków: poznańskiego i krakowskiego.

Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że część bibliotek podjęła 
się zadania dygitalizacji zbiorów tylko w celu ich archiwizacji. Dotyczy 
to w dużej mierze gromadzonego przez niektóre biblioteki szkół wyższych 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Jest to wyjście naprzeciw wymo
gom Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki, które m.in. mówi o obo
wiązku „utrwalaniu zasobu na innych nośnikach” '.

Inne biblioteki nie ograniczają się do samego archiwizowania; ich 
celem zasadniczym jest upowszechnianie dostępu do zbiorów elektronicz
nych przez Internet. Szczególnie dotyczy to podręczników, monografii, 
artykułów z czasopism naukowych, materiałów regionalnych itp., zatem 
źródeł najpilniej poszukiwanych przez studentów i naukowców. Tworze
nie takiego elektronicznego zasobu bibliotecznego jest krokiem w kie
runku budowy biblioteki cyfrowej. W polskich uczelniach mamy już kilka 
przykładów ciekawych rozwiązań. Niektóre z nich zostaną zaprezento
wane w dalszej części referatu.

' R ozporząd zen ie  M inistra Kultury i Sztuki z dn. 24  listopada 1998 r. w sprawie ustalenia  
w ykazu b ib lio tek , których zbiory tw orzą narodow y zasób b ib lio teczn y , określenia  organizacji 
tego zasobu oraz zasad i zakresu je g o  szczegó ln ej ochrony. Dz. U. 1998 r. Nr 146 poz. 955.



Często dostęp do elektronicznych zasobów tworzonych przez biblio
teki zw iązany je s t z dostępem  do serw isów  kom ercyjnych, a więc 
czasopism (m.in. w ramach konsorcjów Elseviera, Springera) i książek 
elektronicznych (np. serwis Safari) oraz baz danych (INSPEC, SCI, 
Chemical Abstracts i in.). Ta warstwa zagadnień wykracza jednak poza 
ramy niniejszego referatu.

Przykłady dygitalizacji w w ybranych polskich  
bibliotekach akadem ickich

Jak powiedziano wcześniej, część bibliotek podjęła się tworzenia bib
liotek cyfrowych, a proces dygitalizacji realizowany jest w celu udostępnia
nia publikacji w sieci.

W tym zakresie obserwuje się dwa zasadnicze rozwiązania:
•  tworzenie odrębnej (sam odzielnej) b ib lio tek i cyfrow ej, w której 

umieszczane są wyłącznie dokumenty elektroniczne (np.: Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa -  WBC, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocław
skiej -  BCPW, W irtualna Biblioteka Sieci Semantycznej -  WBSS),

•  tworzenie biblioteki cyfrowej w ramach istniejącej bazy katalogowej 
(np.: Biblioteka Główna Akademii G órniczo-Hutniczej, Biblioteka 
Główna Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Politechniki 
Świętokrzyskiej).
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz Bibliotece Cyfrowej AGH 

poświęcona zostanie oddzielna część referatu, natomiast w tym miejscu 
omówimy pozostałe wymienione wyżej rozwiązania.

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej
Początkowo zasoby cyfrowe Biblioteki prezentowane były w postaci 

listy tytułów na jej stronie domowej (serwis „Książki elektroniczne”). 
Równolegle trwały prace koncepcyjne nad kształtem biblioteki cyfrowej. 
W ramach prac testom poddano oprogramowanie dLibra i zdecydowano 
się na wykorzystanie tego narzędzia do budowy Biblioteki Cyfrowej 
Politechniki Wrocławskiej (http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/). Obecnie znajdują 
się w niej wybrane zdygitalizowane zbiory B iblioteki oraz cyfrowe 
publikacje Oficyny Wydawniczej um ieszczone w dwóch kolekcjach: 
„Książki wydane w Politechnice W rocławskiej” (skrypty, podręczniki, 
monografie) oraz „Książki inne wydane przed rokiem 1949” (zbiory 
stanowiące Narodowy Zasób Biblioteczny i inne poszukiwane pozycje)^.

- B iblioteka cyfrow a P olitech nik i W rocławskiej [on line], [dostąp 24 maja 2005] D ostępny  
w World Wide Web: h ttp ://w w w .b g .pw r.w roc.p l/N O W O /B ib liotck a C yfrow a.htm l.

http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/
http://www.bg.pwr.wroc.pl/NOWO/Bibliotcka
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Przykład 2. B ib liotek a C yfrow a P olitech n ik i W rocławskiej -  op is dokumentu

Elvis -  Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej
WBSS (http://www.wbss.pg.gda.pl/) jest dziełem Politechniki Gdańskiej^ 

Biblioteka ta gromadzi elektroniczne wersje książek, skryptów, ćwiczeń, itp. 
niezbędnych do realizacji działalności dydaktycznej Uczelni a także 
najcenniejszych zbiorów zabytkowych, w tym rękopisów, starodruków, 
itp. Za administrowanie systemem oraz bazą WBSS, uzupełnianie zasobów

 ̂ S. R. Kruk., H. K rawczyk: E lvis -  W irtualna B iblioteka S ieci Sem antycznej Politechniki 
G dańskiej, Z e szy ty  N au kow e P o litech n ik i G dań sk ie j [on line] 2003 nr 1 [dostąp 24 maja 2005] 
D ostępny w World W ide Web: h ttp ://w w w .w b ss.p g .gd a .p l/

http://www.wbss.pg.gda.pl/
http://www.wbss.pg.gda.pl/


bazy WBSS о nowe publikacje dostarczane przez wydziały Uczelni lub 
Wydawnictwo PG odpowiedzialna jest Biblioteka Główna Politecłiniki 
Gdańskiej, która sprawuje także nadzór merytoryczny nad semantyczną 
zawartością bazy WBSS. W projekcie zastosowany został system Elvis, 
bazujący na technologii sieci semantycznej.

Wątpliwości budzi opis dokumentów oraz nieczytelny podział na 
kolekcje; podręczniki, książki, skrypty, publikacje, starodruki.

WBSS
inlofmeqa 

prteglî ei 
podrf cmiki (2) 

0)
afcfypty ( 31)

pubłtkecł* tS) 

ttarodruki (42) 

¥#yszukwenie

Przeglądanie zasobów  w irtualn ej biblioteki Elvis
w chw ili obecnej Z zasobów typu  s k ry p ty  dostępne SĄ:
gslfisła

zjawiska megnttospręłyst» i  ich wykorzystmnt* w nirntazczacych badaniach matarlalaw. (Spis tirścl)

Spis treści

Uul
Z v a f

Podstitwy mutwnatyid I mboiykł. (Śpi^ m ^c ii

Podstatvy pmJ»Ktavanla w systemach AutoCAD. Materiały do zajfc laboratoryjnych

Przykład 3. Przeglądanie zasob ów  w irtualnej b ib lioteki E lvis

Elvis -  W yszukiwanie ksiąłek

Str»9ZCl0nt0

W y n ik i w y s z u k iw a n fa

Etvi* - Wirtułln* eibhot«ka Si«c< S*m»ntycłfl*j Politfcchnilei CdartefcieJ 
S*basti«n Kruk , Henryk Krawczyk
Przedyskutowano probiemeiyką zw ijana z przecKowywaniom i udoctąpniani*m 4it»ratury w wersji elektronicznej za pomocą 
Internetu. Prz«dstawюno rdwniez metody efektywnego wyszukiwani* knązek dostępnych w bazie wirtualnej bibliotek', z 
wykorzystaniem technologu Sieci semaolycznej. Prezentowane rozwiązania są wdrażane w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki S 
Semantycznej Politechntki Gdai ŝkiej Elvis zawierającej zasoby Biblioteki Gkiwnej PoMtecbntki Gdańskiej.

Publikacja; . HTML/POP;

3tr9SECx«n/m

Usługi webowe dla zastosować l 2l  
Jan zielu^ski , Sebastian Kruk , Henryk Krawcsyk
PrzedstawKirm problemy komunikacji pomiędzy systemami mformatycznymi dla sektora Jako rozwiązanie zaproponowano 
technotogię usKig webowych <w*b Services). Omówono jej koncepcje oraz przykładową imptomentację przy pomocy ogólnie znanych 
pretokoiów^ HTTP. SOAP czy WSOL. Zaprezentowano dwa alternatywne rozwiązania: visual Studio .NET firmy Microsoft oraz Java 
Web Services Oewelopers Pack (JWSOP) stworzony prze* SUN* Problemy związar» z integracją aplikacjt ziłustrowarw na przykładzie 
apTikacji tworzonych w ramach projektu PBI (Polskiej Bibboteki Internetowej). Wskazano rdwnwł dalszy motliwy kierurwk rozwoju tego

Przykład 4 -  W yniki w yszuk iw ania  w  wirtualnej b ib lio tece E lvis

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej tworzy Kolekcję Elekt

roniczną Zbiorów Własnych. Zdygitalizowane dzieła wyszukać można 
za pośrednictwem katalogu bibliotecznego utrzymywanego w systemie 
ALEPH. Do opisu dokumentów wykorzystywany jest format MARC 21. 
Opisy e-dokumentów umieszczane są także w katalogu NUKAT. Na 
stronie domowej BG PW dostępna jest lista zdygitalizowanych dzieł 
(http://www.bg.pw.edu.pl/elib/index.htm l). Dzieła te dołączane są do 
odpowiednich podkolekcji (m.in.: Historia nauki i techniki, Historia 
Politechniki Warszawskiej, Skrypty). Planuje się także podjęcie testów 
oprogramowania dLibra (Poznań) i Elvis (Gdańsk).

http://www.bg.pw.edu.pl/elib/index.html


Pełny opis - rekord 000130409 z bazy Katalog centralny PW

штшт ш ш т  ш ш ш
УУуЫвгг lo rm at: Standardowy Karta katalogowa MAKC

Ozial

Hasło główne  
Hasło dodatkowe  
Hasło dodatkowe  
T y tu ł  
W ydano
Ję zy k  dokum entu  
U w aga ogólna  
U w aga ogólna  
Podst. rep rod u k cji 
U w aga dot. system u  
Prawa  

U n k

S ł.k lu czo w r
Sł.kluczow e
S ł.kiuczow e
UKD
UKD
Pow iązanie 2 
Nr  syst.

Kplgkęia 61еЦудп1«п̂ ZbW» jfijmch 
Podl>-olekci3: Sknrpty

Tykarsl- i. Lęonard.
WidPm?M. UKgk,

•Tłaczała, Wietław.
^Cw,lCi?cnia laboratorYine z e 
Warszawa : biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,2005. 
poi
Tyt г ekranu ty t.
29 zgodą, autorów udostępnione ?ostały ćwiczenie 1-9 Oryginał sWeda ?ię ? 13 ćwicse^. 
Wydaw. oryg.: Wydawnictwa Politechniki W anzawsktej. 1992.
Tryb dostępu: Internet.
Prawa: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskie). 

JaaŁ:yZw.V«.vil,t><l,Pw.edu.p|/>ljb/cwl<bt|.ht|Ti|
-TECHNIKA POMIARÓW ELEKTRTCZrfrCH
-EUKTRfNKA
«1.3?/,

■621.317
postać drukowana 
000130409

Przykład 5. O pis dokum entu c lck tron iczn cgo  w  bazie katalogow ej BG PW

W y b ie rz  f o r m a t : Standardowy Karta katalogowa MARC

R e k o rd  1 z  3 2

CKZ la p
FMT CF
LDR 01233nam a2200301i4500
001 zz2005884430
003 NUKAT
005 20050404013600.0
006 m f d 1
007 c rb | a |a l|
008 0 5 0 3 3 1 S 2 0 0 5  pl fs |00| ||pol|c

035 |a z z 2 0 0 5 8 8 4 4 3 0

040 |a WA 72/OlOMW |c WA 72/OlOMW |d WA 72/OlOMK
0410 |a poi
080 |a Ć21.37/.38
080 |a 6 2 1 .3 1 7

1001 |a Tykarski, Leonard.
24500 |a Ćwiczenia laboratoryjne z elektroniki |h [Dokument elektroniczny] /  |c Leonard Tykarski^ Le<
256 |a Dane tekstowe.
260 |a Warszawa ; |b Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, |c 2D05.
500 i a Tyt. z ekranu tyt.
500 |a Za zgodą autorów udostępnione zostały ćwiczenia 1 -9 , Oryginał składa się z 13 ćwiczeń.
530 |a Dostępny również w postaci drukowanej.

Przykład 6. O pis dokum entu elek tron iczn ego  w  bazie katalogow ej BG PW  

w  form acie M ARC

Biblioteka Główna Politecliniki Świętokrzyskiej
Podobnie wbudowana w katalog komputerowy jest biblioteka cyfrowa 

Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Dostęp do dokumentów 
elektronicznych możliwy jest zatem poprzez przeszukiwanie katalogu,



a także ze strony domowej Biblioteki („Dokumenty pełnotekstowe”). Do 
opisu e-dokumentów stosowany jest format MARC 21. Biblioteka nie 
tworzy oddzielnych rekordów bibliograficznych dla dokumentów elektro
nicznych, a jedynie do opisu dokumentu w wersji papierowej dodaje pole 
z linkiem do pełnego tekstu wersji elektronicznej.

S tarłяшвалнганшш1»1нтш1й1ш11п1шмпнпайшнямяш№: 
SZUKAJ

Listy M oje Konto Pom oc

W y b ierz  ty p  v4yszukivvanie i poda j k ry te r ia  w yszukivvania:
----------- ПЙ?;— L i- * .■Forma dokumentu

j -VvVbierj pole - |

Ф Ф Ф
r~ T y t u t y : o W/branf 

ĄcięstriL/jk.
Adamczak, S tan is ław  (1 9 48 - ).
Kielce : Politechnika Św iętokrzyska, 1998. 
181 s., 4 к. tab!. : rys ., tab . ; 24 cm.

S trona: [1] 2 .? ł i'

P orządek: | •—  Not Śoited -

ОГ.С--

Przykład 7. W yszukiw anie dokum entów  elcktronicznyeh  
w  B ib lio tece  G łów nej Politechniki Św iętokrzyskiej

Title S ta tem ent: йпэмга eg :e rge tyc ;n3  silników spalinowych /  
Andrzej Ambrozik [; in ,].

Published: I'lE-ice ; Wydavv. PDht&ciiniki bwitjtc-i ггугие ],

Description: 222 s. : rys., tab. ; 24 cm rys., tab. ; 24 cm.
Series: (Monografie, Studia, Rozprawy /  Politechnika 

Świętokrzyska ; 8)

Bibliography Note: Bibliogr. s. 221-222.
General Note: Na s. red. zbędny numer ISSN 0239-4979.
Other Forms Note: 

Elect. Loc./Access:

Dokument dostępny również w formie 
elektronicznej.

Subject: '::-ih;:ki sp-siii iciwe ■ po^irę:: .Tiil i iii 3d>3r'i!i::k!i;'
Nam e Added Entry: Arf:b:V):rik. Andr;:o;. W-ipoiaut
Series Added Entry: Mon- gi.afiP, ':5Uidi3. f n ’ prav'/y Pohteohnif .и 

rj'V'-ik’-i 3
Language Code; poi
Call Number: dorobek naukowy 621,1+621.4
Location: BG - magazyn

Pr/ykład 8. Opis w yszuk anego  dokum entu w bazie BG PŚ



Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
W 2004 r. B iblioteka Główna Uniwersytetu M ikołaja Kopernika 

(koordynator), Biblioteka Główna Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 
Wielkiego i Biblioteka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK 
w Bydgoszczy rozpoczęły realizację projektu budowy biblioteki cyfrowej. 
Celem projektu jest stworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej umożli
wiającej szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej cenne 
dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury''. Projekt jest finanso
wany ze środków unijnych; udostępnienie bazy przewiduje się na rok 2006. 
Zakłada się, że w przyszłości do przedsięwzięcia przyłączą się inne 
instytucje regionu. Zasoby, podobnie jak w innych bibliotekach cyfrowych, 
podzielone będą na kolekcje. W KPBC przewiduje się kolekcje:
•  naukowo-dydaktyczną -  obejmującą cyfrowe kopie wybranych pod

ręczników, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie,
•  dziedzictwa kulturowego -  zawierającą cyfrowe kopie najcenniejszych 

i najczęściej wykorzystywanych pozycji; inkunabułów, starodruków, ręko
pisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, emigracyjnych itp.,

•  regionalia -  gromadzącą cyfrowe kopie publikacji regionalnych, ulotek, 
plakatów, afiszy, fotografii, zaproszeń, katalogów wystaw i targów z regionu,

•  muzykalia -  gromadzącą cyfrowe kopie nut,
•  mapy -  obejm ującą cyfrowe kopie wybranych map regionu.

Obecnie trwają testy oprogramowania dLibra, przygotowania do urucho
mienia pracowni, szkolenia.

Biblioteki cyfrowe zamierzają tworzyć także inne ośrodki. W części 
z nich podjęto już prace nad dygitalizacją; trwają prace koncepcyjne nad 
kształtem biblioteki oraz budowa i rozbudowa pracowni (kompletowanie 
zespołów, wyposażanie w sprzęt i oprogramowanie).

Białostockie biblioteki naukowe rozpoczęły prace nad wspólnym 
projektem i wystąpiły o środki unijne na jego realizację. Obecnie testo
wane jest poznańskie oprogramowanie dLibra, na bazie którego tworzona 
będzie Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

W 2004 r. realizację projektu dygitalizacji rozpoczęła Biblioteka 
Główna Politecłiniki Łódzkiej. Projekt zakłada utworzenie Elektro
nicznej B iblioteki D ydaktycznej w oparciu o własne wydawnictwa 
uczelniane (skrypty), Elektronicznego Archiwum Zbiorów Chemicznych 
(XIX-wieczne czasopisma chemiczne), Elektronicznej Biblioteki Zeszy
tów Naukowych PL i Elektronicznego Archiwum Zbiorów Mikrofiszo- 
wych BGPŁ. W 2004 r. utworzono Kartkowy Katalog Komputerowy.

“ Projekty, K ujaw sko-Pom orska B ib lio tek a  C yfrow a [on -lin c], [dostęp  24 maja 2005] 
D ostęp ny  w World W ide Web; http://w w w .bu.un i.torun .p l/kpbc.htm

http://www.bu.uni.torun.pl/kpbc.htm


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
W spólnie z uczelnianym  Centrum Kom puterowym  przygotowuje 

projekt Zielonogórskiej Biblioteki Wirtualnej. Częścią tego projektu jest 
dygitalizacja części zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych, 
które powstają w Uczelni. Biblioteka będzie korzystać z oprogramowania 
dLibra (format wymienny MARC21, opis dokumentów elektronicznych 
-  Dublin Core).

Kolejna grupa bibliotek prowadzi prace nad dygitalizacją zbiorów, ale 
na obecnym etapie nie tworzy bibliotek cyfrowej w ujęciu zdefiniowanym 
wyżej. Do grupy tej należą m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
z bogatą już kolekcją zdygitalizow anych dokum entów, B iblio teka 
Jagiellońska, Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Program mikrofilmowania i dygitalizacji zbiorów BUW trwa od 2001 r.^ 

Obejmuje on wszystkie kategorie zbiorów ze szczególnym uwzględ
nieniem: zbiorów specjalnych, zbiorów XIX w. oraz czasopism, zwłasz
cza tych, które pochodzą z lat 1850-1950 (http://www.buw.uw.edu.pl/ 
zasoby/dygital.htm). Wybór obiektów dokonywany jest na podstawie 
kryteriów, do których zaliczono unikatow ość, poczytność, zły stan 
zachow ania (w tym zdekom pletow anie) oraz naukow e, kulturow e 
i dydaktyczne znaczenie zbiorów. Zeskanowane zbiory zapisywane są 
i udostępniane na dyskach optycznych. Część udostępniana jest także 
w sieci UW (ULTRANET) lub w Internecie. Należy do nich „Cyfrowa 
kolekcja czasopism  po lsk ich” stanow iąca w spólne przedsięw zięcie 
Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jako 
podstawę skanowania postanowiono wykorzystać zbiór mikrofilmów BN, 
na których scalono ponad 3000 tytułów prasy krajowej. Prace pilotażowe 
prowadzone w BUW objęły -  oprócz skanow ania czasopism  także 
różnorodne próby konwersji uzyskanych obrazów, jak  też testowanie 
różnych sposobów nawigacji i przeszukiwania tekstów, a następnie wybór 
najbardziej optymalnych rozwiązań. Wśród najnowszych zbiorów cyfro
wych znalazła się ponadto kolekcja fotografii Karola Szymanowskiego 
oraz Thesaurus po lonolatinograecus G rzegorza K napskiego. Ed.2, 
(Kraków 1643-1644) przygotowany we współpracy z Instytutem Języka 
Polskiego II poi. XVII w. PAN. BUW współpracuje także z Interdyscyp
linarnym Centrum M odelowania M atematycznego UW przy tworzeniu 
Biblioteki Wirtualnej Nauki, skanując na jej potrzeby czasopisma oraz 
książki z matematyki i fizyki.

' W ydawnictwa cicktronicznc [on lin e], [dostęp 24 maja 2005] D ostępny w  World W ide 
Web; http ;//www, bu w. u w. cd u .p l/zasob y/w yd cl.h tm )

http://www.buw.uw.edu.pl/


Biblioteka Jagiellońska
Ze strony domowej Biblioteki Jagiellońskiej udostępnianych jest w wersji 

cyfrowej kilka tytułów szczególnie cennych zbiorów specjalnych, a także 
czasopismo z przełomu XIX i XX wieku („Naprzód”).

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsuds
kiego w Warszawie

Biblioteka ta od 2000 r. realizuje program dygitalizacji „Przeglądu 
Sportowego” za lata 1921-1939. W tym roku zdygitalizowane zostaną 
ostatnie dwa roczniki. Czasopisma te nie są udostępniane w sieci.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego od 2004 r. realizuje pro

gram dygitalizacji czasopism (papierowych i na mikrofilmach). Są to 
przede wszystkim czasopisma śląskie i czasopisma społeczno-kulturalne 
z XIX i I poł. XX wieku (do wybuchu II wojny światowej). Biblioteka 
nie posiada własnej pracowni, natomiast korzysta z pomocy Biblioteki 
Narodowej, Biblioteki Śląskiej i usług firmy prywatnej.

R ealizacja  projektów  dygitalizacji w K rakow ie i Poznaniu

Od kilku lat trwają prace badawczo-wdrożeniowe także w ośrodku 
krakowskim i poznańskim. W Krakowie pierwsze prace koncepcyjne oraz 
implementacyjne podjęte zostały w Bibliotece Głównej AGH. Natomiast 
w Poznaniu prace nad budow ą biblioteki cyfrowej zainicjowała Poznań
ska Fundacja B ibliotek Naukowych.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH -  http://abc.bg.agh.edu.pl
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęła prace nad 

projektem utrwalania zbiorów na nośnikach elektronicznych w 1998 r. 
Pomysł dygitalizacji zbiorów zrodził się w wyniku dyskusji nad sposobem 
rozwiązania problemu braku w zbiorach Biblioteki odpowiedniej liczby 
egzemplarzy starszych, nie wznawianych a wciąż poszukiwanych skryptów 
uczelnianych AGH. Po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą 
narodowy zasób biblioteczny, programem objęto także materiały, które 
m ają wartość historyczną dla nauk technicznych, szczególnie dla historii 
górnictwa i hutnictwa.

Pierw otnie opisy zdygitalizowanych pozycji umieszczane były na 
liście dostępnej ze strony domowej Biblioteki. Od nich tworzono linki 
do pełnych tekstów. Dla łatwiejszego poruszania się po zbiorze dokumenty

http://abc.bg.agh.edu.pl


podzielono na kolekcje (skrypty uczelniane, starodruki i rękopisy, druki 
XIX i XX-wieczne -  do roku 1945, inne książki). Gdy tylko opracowana 
została norma dla opisu dokumentu elektronicznego wszystkie książki 
przygotowane przez BG w wersji elektronicznej zarejestrowane zostały 
w katalogu komputerowym utrzymywanym w systemie VTLS (obecnie 
VIRTUA). Dla wszystkicłi tych pozycji opracowane zostały niezbędne 
typy rekordów w formacie MARC 21. Od 2004 r., po uzgodnieniach 
z Centrum NUKAT, opracowywane przez AGH dokumenty elektroniczne 
zaczęto rejestrować w narodowym katalogu centralnym NUKAT.

O l
nukat
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Uniwersytecka 
w Warszawie

k jR :! 
rozproszony 

Katalog polskich 
tiitiliotek

I poprzedni 11 następny |
'  - dostęp do katalogów bibliotek oznaczonych gwiazdką » tu ta j»  

pełny opis I marc

1 z1

Szukałeś Tytut' Biometria 

Hasto główne Tadeusiewicz, Ryszard (1947-).
Tytuł Biometria Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Izworski, Janusz  

Majewski.
Adres

wydawniczy
Multimedia

Kraków' Biblioteka Główna AGH, 2004.

Click to link to U R Lhttp://w inntbg,bg.agh.edu.pl/skrypty2»085  

Uwaga ogólna Tyt z ekranu tytułowego
Uwaga ogólna Projekt archiwizacji Sl<ryptów Uczelnianych AGH i innych wydawnictw 

książkowych.
Uwaga ogólna Errata: na życzenie współautora dra inż Janusza Majewskiego.

Hasło dodatkowe Izworski, Andrzej.
Hasło dodatkowe Majewski. Janusz {1951-),

Kraków Biblioteka Główna AGH w  Krakowie 

Zapisz do schowka

Przykład 9. Opis dokum entu e lek tron iczn ego  w prow adzonego  przez BG AGH do NU K A T

Pozostał problem dokumentów samoistnych piśmienniczo, niesamoist- 
nych wydawniczo. Do czasu znalezienia rozw iązania postanow iono 
pozostawić listę z opisami tych dokumentów na stronie domowej BG. 
Możliwość dokonywania opisu dokumentów samoistnych piśmienniczo, 
niesamoistnych wydawniczo jest istotną cechą biblioteki cyfrowej. Szcze
gólnie dotyczy to referatów w materiałach konferencyjnych oraz arty
kułów w czasopismach. Utworzone i rozwijane w Poznańskim Centrum

http://winntbg,bg.agh.edu.pl/skrypty2%c2%bb085


Superkom puterowo Sieciowym oprogramowanie dLibra, bazujące na 
formacie Dublin Core, takie możliwości daje, w przeciwieństwie do do
tychczasowych wersji zintegrowanego systemu stosowanego w BG AGH. 
Ponadto, na podstawie obserwacji użytkowników stwierdzono, że zdecy
dowanie lepiej postrzegane są biblioteki cyfrowe, gdy stanowią oddzielny 
byt. Postanowiono zatem dokładnie przetestować oprogramowanie dLibra 
oraz now ą w ersję zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA. 
W wyniku kilkumiesięcznych testów stwierdzono, że oprogramowanie 
dLibra ma wiele zalet. Jego cenną cechą, poza wyżej wymienioną, jest 
m ożliw ość jednoczesnego przeszukiw ania zaw artości dokumentów 
elektronicznych stanowiących zasób biblioteki cyfrowej (dotyczy to 
dokumentów tekstowych). Oprogramowanie jest przyjazne i na bieżąco 
modyfikowane. Zespół autorski twórców oprogramowania jest otwarty 
na sugestie i chętny do współpracy z bibliotekarzami.

R ozw iązanie polegające na w ykorzystaniu dla obsługi biblioteki 
cyfrow ej oprogram ow ania zintegrow anego system u bibliotecznego 
posiada zalety w postaci gotowego i sprawdzonego narzędzia do opisu 
różnych typów dokumentów, z pełną kontrolą haseł, czyli kompletem 
o d sy łaczy , g w aran tu jący ch  tra fn ą  id en ty fik ac ję  dzie ła . A naliza 
dokumentacji i testy wykazały, że nową wersję systemu VIRTUA można 
będzie wykorzystać także do tworzenia opisów dokumentów samoistnych 
piśm ienniczo, niesamoistnych wydawniczo. Zdecydowano zatem, że do 
czasu migracji do nowej wersji systemu dopracowane zostaną zagadnienia 
związane z rekordem analitycznym (instrukcja do formatu, szkolenie, itp.). 
Dla rozwiązania tego zadania w ramach Krakowskiego Zespołu Bib
liotecznego (KZB), powołany został zespół roboczy, który w najbliższych 
miesiącach opracuje niezbędne materiały. W przyszłości planowany jest 
również zakup m odułu, który um ożliwi indeksację pełnych tekstów 
dokumentów.

Zakłada się zatem, że kontynuowane będzie opracowanie dokumentów 
elektronicznych w bazie katalogowej. Poza wprowadzanymi obecnie 
opisami dla całości dzieł tworzone będą także opisy ich części (referaty, 
artykuły lub rozdziały, w przypadku odrębnego autorstwa). Do obsługi 
biblioteki cyfrowej wykorzystany zostanie oddzielny portal na bazie 
oprogram owania VIRTUA, przez który wyszukiwane będą wyłącznie 
dokumenty elektroniczne wybierane z bazy katalogowej na podstawie 
jednolitego kryterium. W ten sposób użytkownik będzie miał wrażenie, 
że przeszukuje odrębną bazę, zawierającą jedynie dokumenty elektro
niczne. Równocześnie dokumenty elektroniczne będą dostępne poprzez 
tradycyjny OPAC. Tym samym funkcje katalogu komputerowego ulegną 
poszerzeniu  i jednocześnie żatrze się klasyczny podział na katalog 
biblioteczny i bazę danych tekstowych.
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Terminy wyszukiwawcze:... ...

1 Wszędzie 3

wszystkie 

,V4 skrypty uczelniane 
■' AGH 
^  materiały 

konferencyjne 
С  monografie 

Г  rozprawy doktorskie 

... druki XIX i XX-wieczne 
(do 1945 r.) 
czasopisma naukowe 

' AGH
^  multimedialne katalogi 

wystaw BG AGH

Witamy w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej 
Akademii Górniczo-Hutniczej (ABC AGH)!

ABC AGH udostępniać będzie w sieci Internet elektroniczne zasoby wydane lub pozyskane 
przez Bibliotekę Główną AGH. Jej celem jest wspomaganie procesów dydaktycznydł i 
naukowo-badawczych realizowanych w naszej Uczelni. Zakłada s\ą, ze docelowo ABC AGH 
będzie jednym г elementów ogólnopolskiej A kadem ick ie j B ib lio tek i Cyfrowej.

W pierwszym etapie udostępnimy Państwu wybrane skrypty uczelniane, monografie, 
materiały konferencyjne, druki XIX i XX-wieczne oraz multimedialne katalogi wystaw 
organizowanych w BG AGH. W kolejnym etapie będziecie Państwo mogli dotrzeć do 
pełnycłi tekstów czasopism naukowych AGH i niektórych rozpraw doktorskich.

Wszystkie materiały udostępniamy zgodnie z Ustawą o praw ie autorskim  t prawach  
pokrew nych. W niektórych przypadkach wprowadziliśmy ograniczenia w dostępie do 
tekstów wynikaja.ce z rygorów licencji.

>> Л.
e-Czasopisma (pe łne tek s ty )

^zykaj J

Przykład 10. Portal A kadcm ickicj B ib liotek i C yfrow ej AGH

Planuje się podział zasobów elektronicznycłi na następujące kolekcje:
a) skrypty uczelniane AGH,
b) materiały konferencyjne,
c) monografie,
d) rozprawy doktorskie,
e) czasopisma naukowe AGH,
f) druki XIX i XX-wieczne (do 1945 r.),
g) multimedialne katalogi wystaw BG AGH,
h) inne (określone zostaną później).
Czasopisma naukowe AGH od 2005 г wydawane będą także w wersji 

elektronicznej. Uzgodniono, że będą one przekazywane Bibliotece, a ta bę
dzie je opracowywać i umieszczać w bibliotece cyfrowej.

Trwają także prace nad rozstrzygnięciem problemu rozpraw doktors
kich. Dąży się do tego, by wszystkie były archiwizowane w wersji elektro
nicznej, natom iast jeszcze nie wiadomo, jak  rozstrzygnięte zostaną 
kwestie udostępniania pełnych tekstów w sieci. Zakłada się jednak, że 
biblioteka cyfrowa udostępniać będzie co najmniej streszczenia rozpraw.



Wszystkie e-dokumenty będą opracowywane podobnie, jak dokumen
ty tradycyjne, a zatem poza rekordami bibliograficznymi (dla całości i dla 
części) będą tworzone wszystkie niezbędne hasła wzorcowe. Natomiast 
łiasła przedmiotowe będą tworzone jedynie dla całości czyli tylko dla 
rekordu macierzystego.

Decyzje o tym, czy rekordy analityczne będą umieszczane w katalogu 
NUKAT podjęte zostaną w okresie późniejszym. Obecnie BG AGH 
wprowadza do Narodowego Katalogu jedynie opisy elektronicznych 
wersji materiałów konferencyjnych, monografii i skryptów uczelnianych 
(wraz z linkami do pełnych tekstów).

W tworzenie biblioteki cyfrowej zaangażowani są pracownicy kilku 
oddziałów BG. Organizacja pracy zależy od typu dokumentu. Dzieła, co 
do których wygasły prawa autorskie, a zatem głównie druki z XIX i z po
czątku XX wieku, poddawane są ocenie co do wartości historycznej. 
Zajm ują się tym pracownicy odpowiedzialni za Narodowy Zasób Biblio
teczny. Wybrane przez nich pozycje kierowane są do zespołu zajmują
cego się dygitalizacją, a następnie do oddziałów opracowania, gdzie 
przygotowywane są wszystkie niezbędne dla danego dokumentu elektro
nicznego rekordy.

W przypadku dokumentów, co do których obowiązują prawa autorskie, 
pierwszym  krokiem jest pozyskanie zgody autora na utworzenie wersji 
elektronicznej i udostępnienie jej w sieci. Brane są pod uwagę dzieła 
poszukiwane przez użytkowników, wydane przez Wydawnictwa AGH. 
Do rzadkości należą przypadki umieszczania przez BG materiałów, które 
wydane zostały przez inne wydawnictwo, bowiem proces pozyskiwania 
zgody zewnętrznego wydawnictwa jest niezwykle czasochłonny, a nie 
zawsze kończy się powodzeniem. Gdy pozyska się zgodę autora (ew. 
dodatkowo wydawnictwa) wówczas dalsze prace podejmowane są przez 
zespół ds. dygitalizacji. Jego działania uzależnione są od forniy dokumentu, 
jaki im dostarczono. Jeśli jest to dokument w formie tradycyjnej (papierowej) 
poddaje się go skanowaniu i obróbce mającej na celu oczyszczenie tekstu, 
rysunków itp. tak, by były wyraźne i łatwe do odczytania na ekranie. Jeśli 
dostarczony dokument ma już formę elektroniczną, wówczas jedynie dokłada 
się zabezpieczenia przed kopiowaniem tekstu i, ewentualnie, znaki wodne. 
Jeśli jest on w formacie innym niż pdf, wówczas dodatkowo wykonuje się 
konwersję.

Dyskusja nad dygitalizacją zbiorów podjęta została także przez inne 
biblioteki KZB. W chwili obecnej część bilDliotek opracowuje w swoich 
katalogach komputerowych i w katalogu NUKAT dokumenty elektroniczne 
wpływające do zbiorów. Dotyczy to materiałów na dyskach optycznych. 
Natomiast w przyszłości pozostałe biblioteki KZB zamierzają udostępniać 
w sieci elektroniczne wersje własnych zbiorów, a także podjąć prace
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Szukałeś - agh - skrypty uczelniane AGH 

Autor 
Tytu ł V -i i': i Г

Rodzaj dokumentu Dane tekstowe.
Adres wydawniczy K; >i-у/' ' ='».-.r,ó AGH,. <ru
Obraz (cyf.)

[ Szuka} J

•jihu'.vek-. V po.'

Kolekcje dokumentów 
elektronicznych BG AGH

•И- :i 
'X.<t-r

Tryb dostępu }.-*r - V-'- f-rib ̂  '/tjnSr,
Uwagi Tyt. z ekranu tytułowego.
Uwagi Projekt archiwizacji Skryptów Uczelnianych AGH i innych

wydawnictw książkowych.
Uwagi Errata: na zyczenie współautora dra inż. Janusza Majewskiego
Uwagi Dostępny również w formie drukowanej.
Uwagi Wersja elektroniczna, oryg.: Kraków : Wydawnictwa AGH,

1993. ([Skrypty Uczelniane /  Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
S. Staszica], 0239-6114 ; 1349).

Hasło dodatkowe t.
R ozdz ia ły /a rtyku lr,  ̂ vs-.?,.;-ь;-
zob.

i Zachowa} j

Przykład 11 O pis dokum entu clcktron iczncgo  w  A B C  AGH

nad ich dygitalizacją. Będą one mogły skorzystać z rozwiązania opra
cowanego przez BG AGH. Planuje się, że w przyszłości wspólny portal 
ABC będzie w ykorzystyw any do p rzeszuk iw an ia  rozproszonego  
dokumentów elektronicznych jednocześnie w kilku bazach katalogowych 
KZB posadowionych na jednym  serwerze.
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Record 1 z 1 
Szukałef - agh - 
Pole W f к Wsk 

1 2
001 
003
005
006
007
008 
035

Historia przeszukiwań

Autor; Tadeusiewicz Ryszard ORAZ Tytuł: biometria ORAZ KOL*
Dane

vtls000016886 
VRT
Z00505Z4145100.0 
m I d I
cr bn — uuauu
050203S2004 pl l l s f  |00| llpo llc 
\a  ZZ2004901892 

\a  2005 0 52 4 1 4 5 1  \b  circedmin \c  200 5 0 50 9 1 5 3 5  \d  catadmin \c
03 9  9 2 0 0 5 0 30 7 1 4 5 0  \d  catadmin \c  2 0 0 5 0 30 1 1 4 1 3  \d catadmin \y  200402171304

\z KatSysl
04 0  \a  KR 93/AW \c  KR 93/AW \d  KR 93/ZP
041 O \a  poi
100 1 \a  Tadeusiewicz, Ryszard \d  (1947-).
245 1 O Biometria \h  [Dokument elektroniczny] /  \c  Ryszard Tadeusiemcz,

Andrzej Izworski, Janusz Majewski.
256 \a  Dane tekstowe.
260 \a  Kraków : \b  Biblioteka Główna AGH, V  2004,
500 \a  Tyt. z ekranu tytułowego.

\a  Projekt archiwizacji Skryptów Uczelnianych AGH i innych wydawnictw 
książkowych.

500 \a  Errata: na życzenie współautora dra inż. Janusza Majewskiego.
530 \a  Dostępny również w formie drukowanej.

\p  Wersja elektroniczna, oryg.: \c  Kraków : Wydawnictwa AQH, 1993. V
5 34 ([Skrypty Uczelniane /  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica],

0 2 3 9 -6 1 1 4  ;  1 3 4 9 ).

700 1 \a  Izworski, Andrzej.
700 1 \a  Majewski, Janusz \d  (1951-).
856 . 4 O \u  http://mnntbg.bg.agh,eduj>l/skrypty2/00e6
856 4 O \a  /agh/KOL01/0086Aytul.gif

\a  Przygotowanie danych ; Rodzaje danych ; Cele przekształcania danych 
pierwotnych ; Najczęściej używane prżekształcenia danych ilościowych ; , 
Przekształcenie logarytmiczne ; Przekształcenia pierwiastkowe i

Przykład 12. O pis tego  sam ego  dokum entu elektron icznego  
w  A B C  A G H  w  form acie M ARC 21

Cel i założenia W ielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC)
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych (PFBN), od początku swego 

istnienia tj. 1996 r., stawiała przed sobą do realizacji jako zasadnicze zadanie 
budowę i następnie modernizację platformy technologicznej oraz organizację 
poprzez nią obsługi potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek 
poznańskich. Przyjęto następującą strategię realizacji tego zadania:

1. Uzyskanie pełnej dostępności poprzez Internet do metadanych 
dotyczących źródeł informacji zgromadzonych w poznańskich bibliotekach,

2. Zapewnienie dostępu do podstawowego zasobu światowych czaso
pism elektronicznych.

3. Umożliwienie dostępu poprzez Internet do podręczników, monografii, 
zbiorów o wartości regionalnej i ogólnokulturowej w postaci cyfrowej.

http://www.wbc.poznan.pl
http://mnntbg.bg.agh,eduj%3el/skrypty2/00e6


4. Stopniowe integrowanie wszystkich elementów platformy^. 
Realizacja tego ostatniego punktu przyczyniać się winna do obniżania 

kosztów jej eksploatacji.
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Szukałeś - agh * skrypty uczelniane AGH

A utor r  vv;:<ird >.
T y tu ł {С - ; ! Л ; г г :

Rodzaj dokumentu Dane tekstowe.
Adres wydawniczy i ; Kytb-.kĄ-il-a Яс-vvn-) AGH, .?:00-?
Obraz (cy f.)

i Szukaj

Schovrek: O i>oz.

n>' f̂tf2:«kłwań

Kolekcje dokumentów 
elektronicznych BG AGH

Tryb dostępu
Uwagi Tyt. z ekranu tytułowego.
Uwagi Projekt archiwizacji Skryptów Uczelnianych AGH i innych

wydawnictw książkowych.
Uwagi Errata: na życzenie współautora dra inż. Janusza Majewskiego.
Uwagi Dostępny również w formie drukowanej.
Uwagi Wersja elektroniczne, oryg.: Kraków : Wydawnictwa AGH,

1993. ([Skrypty Uczelniane /  Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
S. Staszica], 0239-6114 ; 1349).

Hasło dodatkowe
R ozdzia ły/a rtyku ły.
zob.

Zachowaj

Przykład 13. Strona g łów na W BC

M Górny, J.Niki.sch: W ielkopolska B ib lio teka  C yfrow a. „B ib liotek arz” 2003 nr 7/8 s.6



Powstanie W ielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej stanowi realizację 
trzeciego z podpunktów. Pomysł jej powołania powstał w 2001 r., już po 
zasadniczym wdrożeniu przez Fundacją komputeryzacji, należących do 
niej bibliotek miasta. Od początku bowiem zakładano, że podejmowanie 
nowych zadań, w tym powstanie i rozwój WBC, nie może stać w sprze
czności czy p rzeszkadzać w realizac ji tego prym arnego zadania. 
Inicjatyw a pow ołania WBC była in icjatyw ą wspólną nie tylko bib
liotekarzy czy władz jednostek należących do PFBN, ale szerzej całego 
środowiska naukowo-kulturalnego Wielkopolski. Założono przy tym, że 
żadna z bibliotek należących do PFBN nie ma obowiązku napełniania 
je j zasobów  swymi m ateriałam i, w ykonyw ania określonych zadań 
technicznych na jej rzecz. Z drugiej strony przyjęto natomiast, że mogą 
to czynić biblioteki nie należące do Fundacji. Rozróżnienie to jest ważne. 
Mimo że WBC jest instytucją afiliowaną przy Fundacji, umieszcza swoje 
zbiory  cyfrow e korzystając ze w spólnej p latform y sprzqtow o-pro- 
gram ow ej, m erytorycznej opieki w zakresie katalogow ania, opisu, 
aktualizacji i reguł udostępniania, m ogą w niej na pełnych prawach 
uczestniczyć także inne biblioteki, archiwa, muzea czy wydawnictwa. 
Powyższe zasady zostały w kwietniu 2001 r. przyjęte przez Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania. Takie rozwiązanie organizacyjne 
pozw oliło także bez problem ów zaprosić do współpracy Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo Sieciowe (także przez to Kolegium Rekto
rów „w yw ołane” do życia) i zorganizować wspólne, bardzo istotne, 
działania. Pracami nad projektem  kieruje więc formalnie PFBN, ona 
reprezentuje j ą  na zewnątrz, ale nad zaw artością WBC czuwa Rada 
Programowa złożona z dyrektorów (lub ich przedstawicieli) poznańskich 
bibliotek oraz Rada Naukowa WBC, w której zasiadają wybitni przed
stawiciele świata nauki. Wpływ Rady Naukowej na bieżące funkcjono
wanie WBC nie jes t duży, gdyż zajmuje się on wyłącznie sprawami 
najwyższej wagi, w tym promowaniem inicjatywy. Ta pierwsza natomiast 
spotyka się systematycznie, decydując o sprawach bieżących, w tym głównie 
doboru materiałów. Taka organizacja WBC sprawiła, że jej powstanie oraz 
obecne funkcjonowanie nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi dużymi 
funduszami. Wykorzystane zostały sprzęt i pracownicy powołani do kom
puteryzacji bibliotek oraz zdobyte przez nich w tym czasie doświadczenie. 
Oczywiście nie oznacza to, że WBC powstała zupełnie beznakładowo, bo 
np. należy uwzględniać płace personelu bibliotek, pewne zakupy sprzętowe 
dokonane celowo w związku z uruchomieniem WBC, ale za nieporówny
walnie mniejsze środki, niż te które generowałoby tworzenie jej od podstaw.

Także założona od początku w spółpraca z Poznańskim  Centrum 
Superkomputerowo Sieciowym zaowocowała bezproblemowym zastoso
waniem dla obsługi WBC oprogram owania dLibra, opracowywanego



przez informatyków Centrum już od 1999 r’. Oprogramowanie pozwala 
na realizację wszystkich podstawowych funkcji w zakresie wprowadzania 
danych, edytowania i prezentacji plików tekstowych i graficznych oraz 
udostępniania czyli w yszukiw ania wg m etadanych, przeszukiw ania 
tekstów publikacji, nawigacji po obszarze dzieła oraz zabezpieczania 
przed kopiowaniem. Umożliwia więc zorganizowanie wszystkich publi
kacji zamieszczonych w WBC w strukturze katalogowej, przypisując 
określone pozycje do zdefiniowanych kolekcji. Ponadto dLibra zapewnia 
cechy środowiska do rozproszonego zarządzania zawartością: organizację 
publikacji, wersjonowanie oraz zarządzanie uprawnieniami i dostępem 
do zawartości biblioteki cyfrowej. Program ten znalazł zastosowanie nie 
tylko w odniesieniu do WBC, dzięki czemu jego autorzy zdobywają nowe 
doświadczenia pozwalające na prowadzenie jego modyfikacji i uspraw
nień.

W ramach dotychczasowych prac powstał system przewidziany dla trzech 
rodzajów użytkowników: czytelnika, redaktora oraz administratora biblioteki.

Czytelnik, poprzez stronę in ternetow ą, przeglądając zaw artość 
biblioteki cyfrowej zgodnie z podziałem publikacji na kolekcje może:

-  przeszukiwać zapisy katalogowe publikacji,
-  przeszukiwać i czytać treść publikacji,
-  przeglądać opisy katalogowe,
-  uzyskiwać informacje o nowościach,
-  przeglądać rankingi publikacji.
Redaktor, poprzez specjalny program aplikacyjny może:
-  wprowadzać nowe publikacje,
-  przypisywać je do konkretnych kolekcji bibliotecznych,
-  opisywać, zgodnie ze standardem Dublin Core, publikacje,
-  udostępniać je  czytelnikom,
-  zabezpieczać przed kopiowaniem,
-  pobierać treść publikacji,
-  uaktualniać publikacje, przygotowywać nowe wydania czy usuwać 

publikacje.
Administrator, poprzez program zarządzający może:
-  zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników bibliotek,
-  określać zasady dostępu dla poszczególnych użytkowników,
-  określać zasady dostępu do poszczególnych elementów biblioteki,
-  zarządzać strukturą biblioteki (katalogi, kolekcje),
-  zarządzać schematami metadanych elementów biblioteki^
’ M. Górny, J. N ik isch , P. G ruszczyńsk i, C. M azurek, M. Stroiński, A. Sw ędzrzyński, 

Z astosow an ie  oprogram ow ania  dLibra do b u d ow y W ie lk o p o lsk iej B ib lio tek i C yfrow ej 
[dostęp] h ttp ://eb ib .oss.w roc.p l/m atk onf/iw b 2/d libra .php

Por. J.A. N ikisch: W ielkopolska B ib lio teka  C yfrow a. W; N ow e m edia  w b ib lio tekach . 
Zielona Góra 2004 , s. 60-61

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/dlibra.php


Dla czytelnika niezwykle cenne jest to, że prowadzenie poszukiwań 
w katalogu możliwe jest przez jeden z 15 atrybutów lub ich dowolnej kom
binacji. M ożliwe jest budowanie wyrażeń wyszukiwawczych (za pomocą 
operatorów B oole’a) opartych na słowach z opisu publikacji lub z samej 
zawartości publikacji (wyszukiwanie pełnotekstowe). Bardzo ważne 
okazało się również to, że połączenie internetowego interfejsu zintegro
wanego systemu bibliotecznego HORIZON z oprogramowaniem WBC 
pozw ala d la w yszukiw ania w zbiorach  WBC w ykorzystyw ać już 
istniejące katalogi biblioteczne, a czytelnicy i bibliotekarze otrzymują 
do dyspozycji znany im interfejs o ogromnych możliwościach funkcjonal
nych. Umożliwia to też wykorzystanie w procesie katalogowania możli
wości stwarzanych przez rozbudowany moduł katalogowania stosowa
nego w Poznaniu systemu HORIZON®. Czytelnik mający problemy, 
pytania czy wątpliwości, ze strony głównej WBC nawiązać może kontakt 
mailowy z jej administratorami uzyskując niezwłocznie odpowiedź czy 
wskazówki. Skorzystać może również z folderu „najczęściej zadawane 
pytania”, jak  też założyć konto użytkownika, na które otrzymuje na bieżąco 
biuletyny nowości.

Można więc powiedzieć, że to modyfikowane oprogramowanie dobrze 
spełnia swoje funkcje. Dotychczasowe doświadczenia WBC pozwalają 
stwierdzić, że może ono stanowić podstawę budowy innych bibliotek 
cyfrowych, szczególnie tych o rozproszonym modelu zarządzania ich za
wartością.

Powołaniu do życia WBC i jej rozbudowie przyświecała od początku -  
i towarzyszy nadal -  chęć zrealizowania kilku zasadniczych celów. Należą 
do nich:

1. Zwiększenie dostępności i stopnia efektywności korzystania z naj
częściej wykorzystywanych podręczników i skryptów, dzięki ich nie
ograniczonej dostępności przez całą dobę dla wielu równoczesnych 
użytkowników, bez konieczności przychodzenia do biblioteki, załatwiania 
w niej jakichkolw iek formalności, dbałości o terminowy odbiór i zwrot 
książki. Efektywność pracy zwiększa w znacznym stopniu możliwości 
równoczesnego przeszukiwania kilku tekstów wg zadanego słowa.

2. Ułatwienie dostępu do wybranych prac naukowych (monografii) 
naukowcom z kraju i z zagranicy. Wiele instytucji należących do WBC 
(ale nie tylko) wydaje prace naukowe w bardzo ograniczonych nakładach, 
które z trudem trafiają do kilkunastu, kilkudziesięciu bibliotek w kraju 
i na świecie, co nie sprzyja propagowaniu informacji o nich oraz ich treści, 
a także fizycznemu dotarciu do nich i ich wykorzystaniu. Publikacja 
elektroniczna przełamując te ograniczenia pozwala dziełu stawać się dostęp
nym na świecie.

Por.: M. G órny, J. N ik isch , op .c it., s. 7.



3. Stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowy
wanych w bibliotekach, archiwach, muzeach oraz umożliwienie dostępu 
do nich oraz innych źródeł informacji -  ze względów głównie bezpieczeń
stwa -  udostępnianych dotąd wyjątkowo. Mowa tu oczywiście o zbiorach 
specjalnych, ale i np. starych rocznikach gazet, drukach unikatowych 
z uwagi na przynależność do kolekcji, wyjątkowe znaki własnościowe, 
glossy itp. Co więcej, nie tylko chronimy te cenne oryginały, ale umożli
wiamy korzystanie z nich często w sposób bardziej dogodny, np. dzięki 
możliwości powiększania obrazu.

4. Obniżenie kosztów udostępniania źródeł informacji, co należy 
przełożyć na tak oczekiwane przez organizatorów bibliotek zmniejszenie 
personelu np. pracującego w wypożyczalni (szczególnie w dni zjazdów 
studiów zaocznych).

Świadomość, że przedstawione powyżej cele, jak  i materiały które 
budować będą zasób WBC są bardzo różne oraz przew idując duże 
zróżnicowanie kręgu potencjalnych jej użytkowników i ich potrzeb, 
zakładała że, od początku zasób WBC będzie organizowany w kilku 
kolekcjach. Należą do nich obecnie kolekcje:

1. Dziedzictwa Kulturowego, zawierająca najcenniejsze, ale często 
wykorzystywane stare druki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, karto
graficzne itp. Jest to najbardziej spektakularna, skierowana do szerokiego 
kręgu odbiorców, bardzo często wykorzystywana część WBC.

2. Materiałów regionalnych, zawierająca dokumenty dot. Poznania 
i Wielkopolski, w tym druki ulotne, prasę regionalną, księgi adresowe, 
statuty towarzystw, druki reklamowe firm itp., pochodzące z XIX i po
czątków XX wieku.

3. Materiałów Dydaktycznych -  dla podręczników, skryptów i mono
grafii naukowych.

4. Muzykalia -  zasób nut ze zbiorów biblioteki Akademii Muzycznej. 
Nie wyklucza się tworzenia w m iarę potrzeb i rozwoju WBC innych 
wydzielonych kolekcji.

Z praktyki dnia codziennego WBC
W połowie maja 2005 r. w tworzeniu zasobów WBC brały aktywnie 

udział 22 podmioty. Liczba zawartych publikacji zbliżyła się do 4400, 
a zarejestrowanych od czerwca 2004 r. czytelników przekroczyła 265 ООО. 
Wśród tworzących zasób podmiotów prym wiodą oczywiście biblioteki, 
ale odnajdujem y w tym zespole także osoby indyw idualne. Udział 
poszczególnych jednostek nie jest równomierny. N ajw iększy wkład 
w tworzenie zasobu mają:
•  Biblioteka Kórnicka 64%,
•  Biblioteka Uniwersytecka 11%,



•  Biblioteka Raczyńskich 11%,
•  Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 5%,
•  Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego 4%.

Pozostałe 5% przypada na 17 podmiotów, wśród których największy 
udział mają: Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Instytutu 
Historii UAM, Wydział Chemii UAM, Biblioteka Akademii Muzycznej. 
W idać więc duże dysproporcje zaangażow ania w tw orzenie WBC 
poszczególnych jednostek.
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Wykorzystywanie zasobów poszczególnych bibliotek nie jest prostym 
odzwierciedleniem powyższej statystyki, bo w największym stopniu jest, 
co prawda, udziałem Biblioteki Kórnickiej (53%), dalej AWF (18%) 
i Biblioteki Uniwersyteckiej (6%).

Patrząc na zawartość poszczególnych kolekcji WBC zauważamy, że 
ich nasycenie nie jest równomierne. Na początku maja 2005 r. procentowo 
przedstawiało się następująco:



Dziedzictwo kulturowe

Materiały regionalne

Materiały dydaktyczne

Muzykalia

21,8

78,8

1,3

0,1

51,1

33,2

28,1

0,4

Widać więc zdecydowaną przewagę materiałów regionalnych, co jest 
chyba rzeczą niebudzącą zdziwienia dla inicjatywy, która z założenia 
ma być regionalna, przy uwzględnieniu charakteru ich zbiorów najłatwiej 
(bez żadnych przeszkód administracyjno-formalnych) dających się dygi- 
talizować.
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Jeszcze ciekawsza jest druga część tabeli w skazująca statystyki 
użytkowania WBC. Nie wnikając w widoczne dla, każdego ze strony 
WWW statystyki odwiedzin dziennych, odwiedzin w poszczególnych 
dniach tygodnia, warto wskazać, że we wspomnianym okresie (początek
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maja 2005) łączna liczba wyświetleń przekroczyła 250 ООО, wskazując 
rów nież  duże zróżn icow an ie  pom iędzy  ko lekcjam i. Szczególnie 
znamienna wydaje się tu dysproporcja pomiędzy małym nasyceniem 
WBC m ateriałam i dydaktycznym i a ich dużym wykorzystywaniem. 
W skazuje to na główny kierunek, w którym winna się ona obecnie 
rozwijać.

Analizując powyższe dane dotykamy kilku dość ważnych problemów, 
z których zasadniczy stanowi polityka (warunkowana przez możliwości) 
napełniania zasobów WBC przez poszczególne biblioteki.

Jak wspomniano przynależność do WBC i aktywność w jej rozbudo
wie należy do poszczególnych budujących ją  podmiotów, które oczy
wiście zachowują prawo własności w stosunku do umieszczonych na jej 
łamach publikacji.

Nie wszystkie biblioteki (jako główni budowniczowie WBC) dyspo
nują podobnymi możliwościami. Poznańska Fundacja Bibliotek Nauko
wych nie kupowała dla nich żadnego sprzętu (jak to czyniła w przypadku 
komputeryzacji z komputerami) nie licząc jednego skanera, który może 
być im wypożyczany dla dygitalizacji określonego obiektu. Muszą więc 
same starać się o sprzęt. Nie każda z nich może także oddelegować do 
skanowania odpowiednią liczbę pracowników. Ważne jest również to, 
że część bibliotek dysponująca zarówno sprzętem, jak  i pracownikami 
(np. Biblioteka Uniwersytecka) realizuje w Pracowni Mikrofilmowania 
i D ygitalizacji także inne zadania zw iązane z ochroną w zakresie 
kopiowania materiałów do celów użytkowych.

Skanowanie określonego materiału to jednak tylko część pracy. Pliki 
należy odpowiednio obrobić, opracować, skatalogować. To stanowi kolejne 
zadanie wymagające personelu, a także jego przeszkolenia. Inicjatywa 
poznańska ma tę zaletę, że szkoleniami zajmuje się PFBN co usprawnia 
realizację zadań w obrębie poszczególnych bibliotek. Współdziałanie 
bibliotek ułatwia bez wątpienia wymianę doświadczeń. To chyba właśnie 
w sposób zasadniczy pozwala na jednak stosunkowo szybkie napełnianie 
W BC now ościam i. N ie oznacza ją  jed n ak  te dwa przykłady braku 
konieczności planowania spraw zakupu sprzętu oraz uzyskania nowych 
(lub przekształcenia dotychczasowych) etatów do stworzenia stanowisk 
zajm ujących się dyg ita lizacją  i szkoleniem  zatrudnionych na nich 
pracowników. A więc zadania te generują w bibliotece, oprócz pewnych 
wydatków finansowych, zmiany organizacyjne.

Niezwykle ważne w tak zaplanowanym pomyśle jest uzgadnianie 
tytułów książek, czasopism czy innych materiałów proponowanych do 
dygitalizacji. Każda z b ib lio tek  ma całkow itą sw obodę w doborze 
m a te ria łó w . D e cy d u ją  zasoby , sz c z e g ó ln ie  te je d n o s tk o w e  i 
niepowtarzalne, doświadczenia biblioteki w zakresie tradycyjnej obsługi



użytkowników, choć ważne są także pytania czy konkretne wskazania 
dostarczane przez użytkowników. Te trafiają również do członków 
Zarządu PFBN, którzy sprawdzają, która z bibliotek posiada materiał 
nadający się do dygitalizacji, namawiając ją  do podjęcia się realizacji zadania. 
W obecnej cłiwili, gdy wiele bibliotek ma ogromne zapasy dokumentów, 
które chciałaby zdygitalizować, zasadniczo nie ma problemu z uzgadnianiem 
pierwszeństwa. To zjawisko będzie się potęgować z każdym rokiem. Aby 
jednak już dziś mu zapobiec, utworzono -  widoczną także na stronie głównej 
WBC -  listę tytułów, które będą przez poszczególne biblioteki dygitalizowane 
w najbliższej przyszłości. Nie ma jednak w tej chwili jeszcze bardzo zdecy
dowanego podziału mówiącego np. o tym, że jedna z bibliotek dygitalizuje 
polonika XVI a druga polonika XVII wieku. Nie można wykluczyć, że i do 
ustaleń tego typu w przyszłości dojść musi, choć to może być zadaniem już 
nie tylko dla WBC, ale przedmiotem uzgodnień ogólnopolskich.

Nierównom ierność w nasycaniu poszczególnych kolekcji wynika 
jednak nie tylko z tego faktu, że poszczególne biblioteki chcą się pochwa
lić najcenniejszymi zbiorami. Jednym z głównych założeń Fundacji, 
a i największych bibliotek uczelnianych zaangażowanych w tworzenie 
WBC, była i pozostaje budowa kolekcji materiałów dydaktycznych. Ta 
nie rozwija się jednak tak jakbyśm y sobie tego wszyscy życzyli. Doty
kamy tu ważnego problemu jaki stanowią prawa autorskie i związane 
z nimi prawa majątkowe. Fundacji ani poszczególnych bibliotek nie stać 
na płacenie autorom za teksty umieszczane w WBC. M ożliwe jest więc 
umieszczanie tekstów starszych niż siedemdziesięcioletnie lub takich, 
których autorzy wyrażą na to zgodę i odstąpią od roszczeń finansowych. 
Prawa autorskie pozostają niezbywalne i przysługują oczywiście autorom 
poszczególnych dzieł. Wzorce umów z autorami zostały w Poznaniu 
przejęte z Biblioteki AGH z Krakowa i ich wypełnianie nie jest ani dla 
au to ra  ani d la F u n d acji sk o m p lik o w an e czy z ło żo n e . Z arów no 
przedstawiciele Fundacji, jak  i np. dyrektorzy poszczególnych bibliotek 
uczelnianych rozm aw iają z dziekanam i, indyw idualnie z autoram i 
namawiając ich do współpracy i wyrażania zgody na publikowanie prac 
na łamach WBC. Przyznać trzeba, że wysiłki wkładane w te starania nie 
są adekwatne do osiągniętych rezultatów. Wielu autorów tłumaczy się tym, 
że publikacje elektroniczne nie są uznawane przy ocenie ich dorobku 
naukowego. Wymaga to więc -  nie tylko w odniesieniu do WBC, ale 
i organizatorów innych bibliotek elektronicznych -  rozwiązania, poprzez 
stosowne rozporządzenie MEN. Mimo obietnic ze strony wiceministra, 
stosowny przepis prawa nie został przygotowany i opublikowany do chwili 
obecnej.

Część autorów tłumaczy się także tym, że jednak napisanie i wydanie 
skryptu drukiem przynosi im pewien dochód, którego publikacja na



łamach WBC go ich pozbawia. Jeden z dziekanów zaproponował, aby 
dla rekom pensaty  autorzy skryptów przeznaczonych do WBC byli 
zwalniani z pewnych obciążeń dydaktycznych w celu ich przygotowania. 
Inne rozw iązanie to zapłacenie przez w ydział, instytut autorowi za 
przygotowanie skryptu i wydanie go przez jednostkę organizacyjną nie 
w formie tradycyjnej a wyłącznie elektronicznej.

Inny z autorów podniósł problem, że chciałby w przyszłości materiał, 
będący przedmiotem wykładu (umieszczony w skrypcie), dopracować i wy
dać tradycyjnie, drukiem, w „porządnym” wydawnictwie. Kompromis 
z nim  polega na um ieszczeniu na łam ach WBC m ateriału w formie 
skróconej, nie ostatecznej, co pozwoli za jakiś czas bez problemu opubli
kować go jak o  zakończoną, dopracow aną m onografię. Są autorzy 
wyrażający zgodę na umieszczenie ich tekstów na czas określony, chcąc 
zapewne doświadczalnie sprawdzić funkcjonowanie WBC i rozwiać swe 
ewentualne, być może, wątpliwości.

Mamy i inne bardzo pozytywne przykłady. Jedna z autorek pisze 
i umieszcza na łamach WBC skrypt rozdziałami, tak jak  postępuje cykl 
rozpisanego na dwa lata wykładu. Widać stąd, że istnieją możliwości 
rozmaitego rozwiązania tego trudnego zagadnienia.

A że warto szukać rozwiązań w odniesieniu właśnie do materiałów 
dydaktycznych dowód stanowi ich użytkowanie. Jeden ze skryptów 
um ieszczonych w WBC przez Akademię Wychowania Fizycznego miał 
w czasie dwudniowego zjazdu studentów zaocznych 300 wejść! Żadna 
biblioteka nie dysponuje tyloma egzemplarzami, aby móc taką liczbę 
studentów obsłużyć. Wyobraźmy sobie także pracowników biblioteki, 
którzy w tak krótkim czasie musieliby tyle razy wydać i przyjąć na powrót 
egzemplarze tego skryptu wykonując odpowiednie zabiegi w skomputery
zowanej nowej wypożyczalni. Oczywiście inne materiały, np. historyczne, 
regionalne, także m ają dużą oglądalność. Do Księgi adresowej gospo
darstw  rolnych w ciągu dwóch pierw szych dni po jej um ieszczeniu 
zajrzało 100 osób. Przypomnimy, że 1,3% materiału w WBC obsługiwało 
25% zapytań użytkowników!

Ważnym problemem, na który będzie należało sobie odpowiedzieć, 
będzie problem  liczenia statystyk udostępniania zbiorów umieszczanych 
przez poszczególne biblioteki w WBC. Liczymy przecież udostępnienia 
czasopism  elek tronicznych  czy baz danych. Uważam więc, że np. 
w sprawozdaniach rocznych należy podawać również ilości wejść użytko
wników do materiałów zdygitalizowanych i udostępnionych poprzez daną 
bibliotekę w WBC. Jest to przecież korzystanie z zasobów tej biblioteki 
i świadczy o bogactwie jej zbiorów, o zainteresowaniu nią wśród czytel
ników. Wymaga to tylko ustalenia sposobu prawidłowego generowania 
statystyk za dany rok kalendarzowy.



Zapytać można również o to, jak należy takie inicjatywy jak WBC 
widzieć w kontekście np. Polskiej Biblioteki Internetowej. Czy nie mówimy 
tu o niepotrzebnej konkurencji czy dublowaniu zadań. Wydaje się, że 
odpowiedzieć na te wątpliwości można w sposób następujący. Z jednej 
strony zakres materiałów do dygitalizownaia i ich udostępniania jest tak 
ogrom ny, że przy odrob in ie  dobrej w oli unikać m ożna zjaw iska 
dublowania. Oczywiście, ważne w tym zakresie będą wszelkie uzgodnienia 
i prędzej czy później będzie musiało do nicłi w skali kraju dojść. Wydaje 
się jednak, że ważniejsze jest założenie i przyjęcie, że tego typu inicjatywy 
mają inny, zróżnicowany charakter. WBC z małymi wyjątkami nie jest 
zainteresowana publikowaniem na swoich łamach dzieł literackich. PBI 
w swoich założeniach te wymienia na pierwszym miejscu, dodając jednak, 
że interesują ją  także podręczniki akademickie, publikacje naukowe, 
dokumenty archiwalne, rękopisy muzyczne, pozycje kartograficzne, 
grafika, dzieła malarskie, czasopisma i periodyki naukowe. Docelowo 
w FBI m iałyby także znaleźć się inne kolekcje m uzealne, utw ory 
multimedialne, zapisy spektakli teatralnych. Ogromne to zadania i wydaje 
się, że FBI nie jest w stanie w jakiejkolw iek określonej przyszłości 
zrealizować ich w całości. Odnosi się to zarówno do zasobu dydaktycznego, 
związanego często z charakterem danej szkoły, jej programem, specjali
zacją, zmieniającym i się wykładowcam i. Jest to więc zasób bardzo 
dynamiczny i trudno będzie nim zarządzać w sposób centralny.

Podobnie jeśli chodzi o rzeczy regionalne, czy unikatowe. Znajdują 
się one w zasadzie w danej, konkretnej bibliotece; pierwsze służą społecz
ności lokalnej chociaż ich wartość naukowa czy kulturalna może mieć 
charakter ogólnopolski. Tych drugich, unikatowych chyba żadna biblio
teka nie będzie chciała się pozbywać, woląc umieszczać ich elektroniczne 
wersje samodzielnie, pod własną firmą. Dodać można, że bardzo często 
te obiekty unikatowe czy regionalne wymagają specjalistycznego opraco
wania, które wykonać mogą specjaliści, pracujący w poszczególnych bib
liotekach.

Można więc założyć, że inicjatywy te winny być inicjatywami uzu
pełniającymi się a nie konkurującymi. Pomijamy w tym rozważaniu 
zupełnie problem środków finansowych, sprzętu (serwerów!), pracow
ników do wykonania tych zadań. A więc być może należy postulować 
pewne ograniczenie „zakusów” FBI do zajmowania się podręcznikami 
i regionaliami, na rzecz np. podejmowania się działań, których nie podejmie 
żadna inicjatywa uczelniana czy regionalna, np. skanowania Bibliografii 
Polskiej Estreichera! Oczywiście bronić powinniśmy się przed zjawiskiem 
budowania kilku bibliotek elektronicznych w każdej uczelni, mieście (co 
ma niestety miejsce także w Poznaniu), zastępując te tendencje budowaniem 
bibliotek regionalnych.



Nie można przemilczeć problemu, który powstał już w Poznaniu, a jaki 
stanowi ochrona zasobów bibliotek elektronicznych przed ich niepożądanym 
czy niew łaściw ym  w ykorzystaniem , co blokować może inicjatywy 
umieszczania na łamach WBC materiałów szczególnie „chodliwych”. Mimo 
zastosowanych ograniczeń, ktoś skopiował obiekty ikonograficzne, zgrał 
na płytę i próbował sprzedawać. Oczywiście przypadek ten każe myśleć 
o wprowadzeniu lepszych zabezpieczeń, stosowaniu znaków wodnych 
uwidaczniających się podczas próby zdrukowywania obrazu, umieszczaniu 
go w znacznie gorszej rozdzielczości czyniącej próby drukowania mało 
interesującymi’®. Najgorsze jednak to głosy wołające -  w trosce o interes 
właściciela obiektu -  o zaprzestanie ich umieszczania na łamach bibliotek 
elektronicznych. Rozwiązanie tego problemu wymaga więc, jak widać, 
podjęcia działań zarówno o charakterze prawnym jak i technicznym.

Podsum ow anie

Podsumowując, można w chwili obecnej, omawiając problem dygitali- 
zacji w bibliotekach akademickich, zauważyć:

-  wielość inicjatyw,
-  stosowanie różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 

przy dążeniu jednak do przyjęcia określonych standardów, oprogramo
wania,

-  różne założenia merytoryczne,
-  wspólne cele główne, którym inicjatywy te mają służyć.
W ydaje się więc, że konieczne jest podejm owanie prób łączenia

pew nych w ysiłków  w celu dalszego przyjm ow ania wspólnych czy 
kompatybilnych rozwiązań technicznych, standardów, zasad udostępniania, 
uzgadniania zakresów treściowych, koordynowania pracy a także wspólne 
zabieganie o środki. Próby i w tym zakresie są podejmowane, czego 
przykładem  niech będzie wspólna inicjatywa Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Szkół Wyższych skierowana do Fundacji na Rzecz Nauki Pol
skiej, aby w planach perspektywicznych przewidziała finansowanie zadań 
związanych z dygitalizacją. Jeśli taki program by powstał, biblioteki 
uczestniczące w nim, byłyby zobowiązane do uzgadniania, koordynowania 
i wspólnego realizowania wszelkich działań.

M ów ią  o tym  M .G órny i J .Skutcck i w  rcfcracic; P r o b le m y  u dos tępn ian ia  z b io ró w  
i k o n o g r a f i c z n y c h  w b i b l io t e k a c h  c y f r o w y ch  w y g ło s z o n y m  na k on fcrcn cji w K rakow ie  
w  czerw cu  2005  r.
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Rozwój Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 
a zmiany funkcjonalności systemu dLibra

Streszczenie. W artykule przedstawiono genezę powstania Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej, cele, dla których została utworzona, założenia dotyczące jej struktury 
organizacyjno- prawnej oraz zawartości. Przedstawiono środowisko zarządzania 
zawartością biblioteki cyfrowej dLibra, które jest wykorzystywane do zarządzania 
publikacjami w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Omówiono zasadnicze cechy 
jakie czynią to środowisko przydatne w budowie regionalnych bibliotek cyfrowych. 
Na koniec wskazano zmiany w oprogramowaniu dLibra, które są odpowiedzią na 
zmieniające się potrzeby użytkowników bibliotek cyfrowych oraz opisano kierunki 
dalszego rozwoju tego oprogramowania.

1. Geneza W ielkopolskiej B iblioteki Cyfrowej

Celem strategicznym Poznańskiej Fundacji B ibliotek Naukowych 
(PFBN) realizowanym od początku jej istnienia (1996) jest, początkowo 
budowa, a obecnie rozbudowa i modernizacja platformy technologiczno- 
organizacyjnej do obsługi inform acyjnej poznańskiego środow iska 
akademickiego.

Przyjęto następującą strategię rozwoju wspomnianej platformy:
•  uzyskać pełną dostępność poprzez Internet do metadanych dotyczących 

źródeł informacji przechowywanych w poznańskich bibliotekach;
•  zapewnić dostęp do istotnej dla nauki części światowego zasobu 

czasopism w postaci elektronicznej nie podnosząc kosztów zakupu 
i utrzymania;

•  umożliwić dostęp poprzez Internet do podręczników, monografii, zbio
rów o wartości regionalnej i ogólnokulturowej w postaci cyfrowej;

•  stopniowo integrować wszystkie elementy platformy uzyskując dzięki 
temu obniżenie kosztów jej eksploatacji.
Powstanie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) [1] jest realiza

cją trzeciego z ww. etapów, przy czym przez bibliotekę cyfrową rozumie-



my tu zasoby informacji, środowisko sprzętowo-programowe oraz ogół 
działań organizacyjnycłi, badawczycłi i szkoleniowych! pozwalających 
udostępniać źródła informacji w postaci cyfrowej.

Projekt jest wspólną inicjatywą całego środowiska naukowo-kultu- 
ralnego W ielkopolski. Po środowiskowej dyskusji przyjęto, iż WBC 
będzie instytucją afiliowaną przy PFBN, biblioteki będą umieszczały 
swoje zasoby cyfrowe korzystając ze wspólnej platformy sprzętowo-pro
gramowej, sprawując nad nimi merytoryczną pieczę w zakresie katalo
gowania, opisu, aktualizacji i reguł udostępniania.

Projekt został przyjęty w kwietniu 2001 r. przez Kolegium Rektorów 
miasta Poznania. W realizacji przedsięwzięcia biorą udział poznańskie 
biblioteki. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz poznań
skie wydawnictwa. Pracami nad projektem kieruje PFBN, nad zawartością 
WBC czuwa Rada Programowa oraz Rada Naukowa WBC.

Ponieważ WBC jest tylko platformą organizacyjno-tecłmiczną, z której 
korzystają biblioteki („WBC” jest to wyłącznie „pojęcie umowne”, które 
nie odnosi się do podmiotu, ale do zespołu czynności zleconycłi Fundacji 
przez Zgromadzenie Fundatorów i wykonywanycłi przez Fundację na rzecz 
bibliotek uczestniczących w Systemie Zautomatyzowanej Obsługi Procedur 
Bibliotecznych), udostępnianie materiałów poprzez WBC niczym w sen
sie prawnym nie różni się od udostępniania ich przez bibliotekę macie
rzystej uczelni. W rzeczywistości bowiem to właśnie ta biblioteka przy
gotowuje cyfrową wersję pracy, kataloguje ją  i umieszcza plik w portalu 
WBC. Także ona dokonuje ewentualnych modyfikacji. Ale co najważ
niejsze w opisie bibliograficznym jako właściciel figuruje nazwa danej 
biblioteki uczelnianej.

Fundacja jest wyłącznie wykonawcą określonych działań -  w imieniu 
tych bibliotek i na zasadach (na podstawach prawnych) dotyczących tych 
bibliotek, czyli że jes t wykonawcą zadania: „prowadzenie wirtualnego 
magazynu bibliotecznego utworów w wersji cyfrowej” na rzecz tych bib
liotek i wykonawcą -  za te biblioteki -  zadania „udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych w wersji cyfrowej” .

Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które zastosowano w odnie
sieniu do implementacji zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON. 
Tutaj też utrzym yw ana jes t przez Fundację odpowiednia platform a 
organizacyjno-techniczna, z której korzystają poszczególne biblioteki 
w taki sposób, że System pozwala na utrzymywanie katalogów bibliotek, 
kartotek czytelników, zbiorów obsługujących procesy gromadzenia itp. 
i równocześnie um ożliwia ich udostępnianie.

WBC oparta jest o oprogramowanie dLibra [2] stworzone w PCSS 
i rozwijane aktualnie we współpracy z PFBN. Oprogramowanie pozwala 
obecnie na realizację wszystkich podstawowych funkcji (udostępnianie,



czyli wyszukiwanie wg metadanych, przeszukiwanie tekstów publikacji, 
nawigację po obszarze dzieła, konieczne zabezpieczenia przed kopio
waniem, oprogramowanie do wprowadzania danych, edytowania i prezen
tacji plików graficznych, jak i tekstowych). Ponadto, połączenie interne
towego in terfe jsu  system u HO RIZO N z oprogram ow aniem  WBC 
oznacza, że dla wyszukiwania w zbiorach WBC można wykorzystywać 
już istniejące katalogi biblioteczne, a poza tym czytelnik i bibliotekarz 
otrzymują do dyspozycji znany im interfejs o ogromnych możliwościach 
funkcjonalnych.

2. Cele i założenia W ielkopolskiej B iblioteki Cyfrowej

Głównymi celami WBC są:
•  zwiększenie dostępności najczęściej wykorzystywanych przez studen

tów podręczników i skryptów;
•  zwiększenie efektywności pracy z podręcznikami akademickimi i szkol

nymi;
•  ułatwienie dostępu do wybranych prac naukowych (szczególnie dotyczy 

to monografii) naukowcom z kraju i z zagranicy;
•  ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie, dostępu 

do źródeł informacji przechowywanych w bibliotekach i archiwach, 
ale ze względów bezpieczeństwa udostępnianych wyjątkowo nielicznej 
grupie użytkowników;

•  stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych 
w bibliotekach i archiwach;

•  obniżenie kosztów udostępniania źródeł informacji w bibliotekach.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa składa się z czterech kolekcji;

•  Biblioteki Naukowo-Dydaktycznej. W kolekcji tej znajdują się wybra
ne podręczniki i m onografie. Istn ie je  m ożliw ość w yszukiw ania 
określonych pozycji wg zadanych elementów (tzn. Autor, Tytuł itp.). 
Istnieje możliwość przeszukiwania zbioru wg zadanych elementów (np. 
Słowa kluczowe. Nazwisko Autora itp.). Trwają prace nad możliwością 
wyszukiwania w tekście kilku pozycji równocześnie.

•  Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego. Kolekcja ta zawiera najcenniej
sze, ale zarazem najczęściej wykorzystywane pozycje takie jak: inkuna
buły, starodruki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, kartograficzne itp. 
B iblioteki poznańskie dysponują bardzo cennym i zbioram i, np. 
Biblioteka Uniwersytecka posiada największy w Europie zbiór druków 
wolnomularskich.



•  B iblioteki D okum entów  Życia Społecznego. W kolekcji tej znajdują 
się ulotki, plakaty, afisze, zaproszenia, katalogi wystaw i targów itp. 
pochodzące szczególnie z Wielkopolski.

•  B iblioteki M uzykaliów . Jest to nowo powstająca kolekcja odnosząca 
się do twórczości muzycznej i jej historii.

3. Rozwój W BC

W początkowym okresie istnienia (lata 2002-2003) prace związana z 
WBC koncentrowały się z jednej strony na testowaniu istniejącej wersji 
oprogram ow ania i w m iarę rosnących potrzeb zg łaszanych przez 
współpracujące zespoły jego modyfikacji, z drugiej zaś, co oczywiste, 
na tworzeniu w środowisku mechanizmów ułatwiających pozyskiwanie 
zawartości dla WBC. Efektem tych ostatnich działań jest zwiększenie 
tempa liczby publikacji umieszczanych w WBC (Rys. 1), przy czym trzeba 
zaznaczyć, że w systemie dLibra, a tym samym w obsługiwanej przezeń 
bibliotece cyfrowej, przez publikację rozumiemy samodzielny wydawniczo 
dokument (może to być zatem pocztówka, numer gazety, książka, mapa).

Łączna liczba publikacji w  bibliotece
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Innym miernikiem rozwoju WBC może być średnia liczba czytelników 
odwiedzających WBC (Rys.2) lub liczba stron ściągniętych z WBC 
(Rys.3)

Średnia liczba odwiedząjących w  ciągu godziny
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4. Zarządzania zaw artością b iblioteki cyfrowej 
z w ykorzystaniem  środowska dLibra

Przedstawione powyżej cele i założenia jakie postawione zostały przed 
inicjatywą budowy WBC wymagały również zastosowania odpowied
niego oprogramowania narzędziowego. Mając to na uwadze w Poznań
skim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym opracowano środowisko 
zarządzania zawartością biblioteki cyfrowej dLibra. Oprogramowanie 
to konstruowano pod kątem następującycłi założeń generalnycłi:
•  Należy uwzględnić unikalny charakter niektórycłi zbiorów bibliotecz

nych.
•  Oprogramowanie biblioteki cyfrowej ma stwarzać możliwość istotnego 

rozszerzenia funkcji realizowanej przez bibliotekę, która z niego korzysta.
•  Oprogramowanie biblioteki cyfrowej musi współpracować ze zintegro

wanymi systemami bibliotecznymi, a w szczególności pozwalać na wy
korzystywanie baz katalogowych.

Taka charakterystyka projektu wpisuje się w zasadnicze fazy budowania 
cyfrowych zasobów przez biblioteki czy archiwa. Proces ten rozpoczyna się 
zwykle od dygitalizacji zbiorów, głównie w celach archiwizowania ich 
w postaci cyfrowej. Docelowy format takich lokalnych kopii (np. tiff) nie 
jes t zwykle formatem wykorzystywanym w bibliotece cyfrowej, a może 
być jedynie traktowany jako format wyjściowy. Kolejnym etapem budowy 
biblioteki cyfrowej jest więc konwersja do formatu rekomendowanego 
dla biblioteki cyfrowej. Warto podkreślić, iż publikacja w bibliotece 
cyfrowej to zarówno jeden plik, jak  też zestaw plików z uwzględnieniem 
historii ich zmian. Stąd też stosowane formaty mogą obejmować zarówno 
postać pdf, jak  i html. Jako że te i wiele innych formatów są ściśle 
związane ze sposobem prezentacji publikacji, postać w jaki będąprzecho- 
wywane powinna być niezależna od sposobu prezentacji. Następnym 
krokiem po przygotowaniu publikacji jest wprowadzenie jej do biblioteki 
cyfrow ej oraz je j skatalogow anie (uzupełnienie opisu hasłowego). 
Istniejące systemy katalogowe m ogą zawierać już opis hasłowy konkret
nej publikacji, stąd też niezwykle istotną cechą środowiska biblioteki 
cyfrowej jest możliwość integracji obu systemów.

O program ow anie narzędziow e, którego celem  ma być wsparcie 
rozproszonej instalacji regionalnych bibliotek cyfrowych musi dodatkowo 
oferować następujące cechy funkcjonalne:
•  kom unikacja z innymi bibliotekami cyfrowymi;
•  wsparcie dla pojedynczych czytelników, jak  też dla pracy w grupie;
•  budowanie struktur semantycznych;
•  zaawansowane mechanizmy wyszukiwania;
•  tworzenie i wykorzystywanie specjalizowanych kolekcji, wystaw.



środowisko dLibra nadaje Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej cechy 
regionalnej biblioteki cyfrowej oferując użytkownikom powyższe funk
cje, których implementacja omówiona została w [3].

Poza funkcjami istotnymi z punktu widzenia regionalnych instalacji 
bibliotek cyfrowych, dLibra zapewnia podstawowe cechy środowiska do 
zarządzania zawartością: organizację publikacji, wersjonowanie oraz za
rządzanie dostępem [3],[4].

Z punktu widzenia rozproszonego zarządzania zawartością regional
nych bibliotek cyfrowych najistotniejsze jest w tym przypadku zarządzanie 
uprawnieniami i dostępem do zawartości biblioteki cyfrowej. Dla tego 
celu wyróżniono w dLibrze trzy zasadnicze klasy użytkowników: czytelnik, 
redaktor i administrator. U praw nienia podzielono natom iast na trzy 
poziomy: uprawnienia do katalogów, uprawnienia do publikacji oraz 
uprawnienia administracyjne. Przykładowo, uprawnienia redaktora w za
kresie dostępu do publikacji obejmują:
•  Przeglądanie -  przeglądanie opublikowanych wydań publikacji.
•  Odczyt -  przeglądanie wszystkich wydań publikacji.
•  Zarządzanie -  zarządzanie uprawnieniami do publikacji i edycja za

wartości.
dLibra składa się z dwóch zasadniczych części: serwera oraz aplikacji 

użytkowych. Serwer dLibra to zestaw usług komunikujących się ze sobą 
za pomocą ściśle zdefiniowanych protokołów oraz umożliwiających dostęp 
do funkcji systemu za pośrednictwem ściśle określonych interfejsów.

Druga część dLibry to zestaw aplikacji wspomagających pracę reda
ktora publikacji, administratora biblioteki cyfrowej oraz czytelnika.

Są to zatem odpowiednio:
•  Aplikacja redaktora -  aplikacja GUI, która pozwala wprowadzać 

nowe publikacje lub nowe wersje publikacji do biblioteki.
•  Aplikacja adm inistratora -  je s t to aplikacja GUI, umożliwiająca 

zarządzanie biblioteką. Dzięki niej administrator może:
-  tworzyć, usuwać lub modyfikować użytkowników,
-  tworzyć, usuwać lub modyfikować grupy,
-  nadawać i odbierać prawa do poszczególnych kolekcji i publikacji,
-  definiować schematy metadanych,
-  tworzyć, usuwać i modyfikować kolekcje.

•  Aplikacja czytelnika -  jest dostępna za pośrednictwem stron WWW. 
Umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych w bibliotece 
dla czytelnika.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa stanowi główny obszar wdrożenia 
systemu dLibra. Jednakże środowisko to może stanowić podstawę budo
wy kolejnych bibliotek cyfrowych, a w szczególności tych o rozproszo
nym modelu zarządzania zawartością [5].



5. R ozbudow a funkcjonalności system u dLibra

O pisana w poprzednim  punkcie funkcjonalność oprogramowania 
dLibra jes t z powodzeniem wykorzystywana przy tworzeniu kolejnych 
bibliotek cyfrowych [7]. Wraz z rozwojem już uruchomionych bibliotek 
cyfrowych oraz przy uruchamianiu nowych bibliotek, pojawiają się nowe 
potrzeby użytkowników -  zarówno czytelników, jak  i redaktorów, i admi
nistratorów. W związku z tym, co 3-4 miesiące udostępniana jest nowa 
wersja systemu dLibra. Aktualna wersja systemu to wersja 2.0. Obecnie 
tworzona jest wersja 2.2.

Przykładem możliwości systemu dLibra, która została dodana w związku 
z potrzebami użytkowników może być indeksowanie i wyszukiwanie w treści 
dokumentów pdf i djvu na poziomie całej biblioteki cyfrowej. Pierwotnie 
dLibra umożliwiała przeszukiwanie treści dokumentów html i txt, jednak 
w związku z wykorzystaniem dLibry do utworzenia Biblioteki Cyfrowej 
Politechniki Wrocławskiej, dodana została obsługa dwóch dodatkowych 
formatów.

Aby ułatwić bibliotekarzom  pracującym w danej bibliotece cyfrowej 
ustalanie, jakie publikacje będą wkrótce dygitalizowane dodany został 
mechanizm publikacji planowanych. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie 
publikacji bez treści i dodanie treści wtedy, kiedy ona powstanie -  czyli na 
przykład po zdygitalizowaniu publikacji. Publikacje planowane umożli
w iają również czytelnikom zapoznanie się z planami prac dygitalizacji 
w ram ach danej biblioteki cyfrowej.

Z m yślą o zachowaniu aktualności odwołań do publikacji w bibliotece 
cyfrowej dodano do dLibry mechanizm publikacji usuniętych. Mechanizm 
ten polega na tym, iż mimo usunięcia treści publikacji z biblioteki cyfro
wej, nadal przechowywany jest opis bibliograficzny tej publikacji oraz 
data i powód usunięcia publikacji z biblioteki. Usunięta w ten sposób 
publikacja nie jest dostępna przez strony WWW biblioteki, chyba że 
ktoś odwoła się do adresu URL, pod którym była ona kiedyś dostępna. 
W takiej sytuacji wyświetlona zostanie informacja o tym, że publikacja 
została usunięta z biblioteki. Dzięki temu zewnętrzne odwołania do 
publikacji, które były kiedyś w bibliotece cyfrowej pozostają przynajm
niej częściowo aktualne nawet po usunięciu publikacji.

Publikacje planowane i usunięte, wraz z dotychczasowymi rodzajami 
publikacji w systemie dLibra (publikacje grupowe, opublikowane oraz 
niepublikowane) tw orzą cykl życia publikacji cyfrowej przedstawiony 
na rysunku 4.

Aby ułatwić zarządzanie publikacjami, które w bibliotece cyfrowej 
udostępniane są na podstawie umów prawnych z osobami posiadającymi
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prawa autorskie do danej publikacji, zaimplementowano mechanizm 
publikowania czasowego. Dziqki temu można w systemie dLibra określić, 
kiedy mija umowny termin udostępniania danej publikacji. Po przekro
czeniu tego term inu publikacja je s t autom atycznie ukrywana przed 
czytelnikami. W momencie przedłużania umowy dotyczącej publikacji, 
można przedłużyć również termin udostępniania publikacji w systemie 
dLibra. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania takiej publikacji do 
biblioteki cyfrowej.

W celu uatrakcyjnienia biblioteki cyfrowej czytelnikom, umożliwiono 
czytelnikom samodzielne zakładanie osobistycli kont w bibliotece cyfro
wej. Dzięki takim kontom m ogą oni subskrybować codzienne i cotygo
dniowe biuletyny z informacjami o nowo dodanych publikacjach.

Rosnące tempo dygitalizacji publikacji, które powinny znaleźć się w 
bibliotece cyfrowej spowodowało powstanie systemu grupowego umiesz
czania publikacji. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie opisów 
bibliograficznych, definicji uprawnień, przypisań do kolekcji itp. dla 
wielu publikacji w specjalnych plikach, a następnie umieszczenie wszyst
kich publikacji grupowo -  w trakcie jednej operacji. Operacja ta może 
się na przykład odbywać w nocy. Dzięki temu bibliotekarze w godzinach 
pracy nie muszą oczekiwać aż na serwer biblioteki cyfrowej przesłana 
zostanie treść publikacji. Operacja taka może być szczególnie czaso
chłonna w przypadku dużych publikacji bądź też w przypadku bibliotek 
dysponujących słabszym łączem internetowym.



6. K ierunki dalszych prac

Pierwszą publicznie dostępną instalacją oprogramowania dLibra jest 
regionalna Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Działa ona od 1 października 
2002 r., obecnie zawiera prawie pięć tys. publikacji, co czyni ją  jedną 
z największych bibliotek cyfrowych w Polsce. Biblioteka ta gromadzi 
głównie publikacje historyczne związane z Wielkopolską oraz podręczniki 
i skrypty wydawane na poznańskich uczelniach. Nadzór merytoryczny nad 
WBC sprawuje Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. Do niedawna 
publikacje w WBC um ieszczały tylko poznańskie biblioteki, jednak 
obecnie finalizowane są rozmowy z bibliotekami z Ostrowa Wielkopol
skiego i Zielonej Góry.

Drugim  działającym  obecnie wdrożeniem  dLibry je s t Biblioteka 
Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. Biblioteka ta została oficjalnie uru
chomiona pod koniec listopada 2004 r. przy Bibliotece Głównej Politechniki 
WrocławsHej. Obecnie zawiera ona ponad sto pozycji. Są to podręczniki 
i skrypty akademickie oraz publikacje związanych historią Politechniki 
Wrocławskiej.

Obecnie planowane jest uruchomienie trzech kolejnych regionalnych 
bibliotek cyfrowych na: Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa) [8], Politechnice Szczecińskiej 
i Politechnice Białostockiej (Podlaska Biblioteka Cyfrowa). Pierwsze dwie 
z wymienionych bibliotek będą najprawdopodobniej finansowane ze 
środków uzyskanych z Unii Europejskiej.

Oprócz tego testowaniem dLibry zajmują się instytucje z Warszawy, 
Zielonej Góry, Łodzi oraz Lublina. Tak duże zainteresowanie z pewnością 
znacząco wpłynie na dalszy rozwój systemu dLibra. Jedną z głównych 
cech, która będzie rozwijana w najbliższej przyszłości będą mechanizmy 
w yszukiw ania rozproszonego i wzajem nej kom unikacji wszystkich 
b ib lio tek  cyfrow ych opartych o dLibrę. Z pew nością rozbudowane 
zostaną również możliwości związane z kontami czytelników. Bardzo 
pożądane byłyby tutaj takie funkcje jak  powiadamianie o nowościach 
w wybranych kolekcjach czy forach dyskusyjnych.

Poza tym konieczne wydaje się takie rozbudowanie funkcji związa
nych z opisem bibliograficznym, aby system dLibra mógł przechowywać 
i udostępniać pełne opisy bibliograficzne, zgodne ze standardem MARC, 
oraz aby pozwalał na stosowanie kwalifikatorów w przypadku wykorzys
tania standardu DublinCore.
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Rafał Т. Prinke

„Kwaśne pliki”. 
Standardy dygitalizacji i problem długowieczności 

zasobów cyfrowych

Odkąd istnieją biblioteki, kustosze księgozbiorów zawsze musieli 
borykać się z wewnętrzną sprzecznością ich dwóch podstawowych misji: 
zachowywania dziedzictwa intelektualnego ludzkości dla przyszłych po
koleń i udostępniania tej spuścizny sobie współczesnym czytelnikom, 
aby mogli ją  rozwijać i pomnażać. Udostępnianie oznacza nieuchronne 
zniszczenie. A więc, paradoksalnie, to nie wojny, pożary i powodzie, ale 
czytelnicy zawsze byli największymi niszczycielami książek. Parafrazując 
angielskie przysłowie, nie można czytać książek i ich zachować -  zwłasz
cza, jeżeli zrobienie kopii zapasowej wymaga czasochłonnego przepisy
wania rylcem na glinianych tabliczkach lub inkaustem na pergaminie. 
Kiedy w Chińczycy wynaleźli druk w VIII, a w XI wieku ruchomą 
czcionkę, liczba produkowanych jednocześnie egzemplarzy znacznie 
zwiększała prawdopodobieństwo przetrwania części z nich. Wynalazek 
fotografii i później zastosowanie jej do masowego kopiowania zagrożo
nych zbiorów, jak  również do drukowania .reprintów faksymilowych 
pozwoliło na stosunkowo łatwe tworzenie duplikatów. Ich zawartość 
intelektualna nie różni się niczym od oryginału (cechy fizyczne i wartość 
bibliofilska należą, oczywiście, do innego porządku). Te dwa nurty za
pewniające przetrwanie -  duża liczba istniejących egzemplarzy i łatwość 
tworzenia nowych -  zlały się w jeden po wynalezieniu zapisu cyfrowego 
dla tekstu i obrazu (a także innych mediów). Skopiowanie książki elektro
nicznej jest niezwykle proste, szybkie i nie wymaga szczególnych umiejęt
ności czy wiedzy, a -  co najważniejsze -  kopia taka jest identyczna 
z oryginałem pod każdym względem i może stanowić podstawę tworzenia 
kolejnych kopii.

Kiedy w ostatniej dekadzie minionego stulecia technologia informa
tyczna pozw alała już  na rozpoczęcie procesu dygitalizacji zasobów 
bibliotecznych i archiwalnych, wydawało się, że problem zabezpieczenia 
owego „mózgu ludzkości”, jak nazwał je Umberto Eco, jest ostatecznie 
rozwiązany. Tymczasem ów entuzjazm był w pewnej mierze analogiczny 
do migracji z pergaminu na papier, a następnie -  w połowie XIX wieku -  
na kwaśny papier drzewny. Wówczas również zdawało się, że masowa 
produkcja tanich książek i gazet zapewni ich przetrwanie, podczas gdy



dzisiaj gazety rozpadają się w pył, a ceny tomików „Biblioteki Groszo
wej” w katalogach antykwarycznych już  dawno nie odpow iadają jej 
nazwie. Miliony tomów, które wymagają natychmiastowego odkwaszenia 
stanowią przerażający pomnik niefrasobliwości wydawców końca XIX 
i znacznej części XX wieku -  choć były znaczące wyjątki, takie jak  
londyński „Times”, który wydawał n iew ielką liczbę egzem plarzy na 
wysokiej jakości papierze specjalnie dla bibliotek i kolekcjonerów.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z doświadczenia, jakie przy
niósł cywilizacji kwaśny papier jest konieczność przewidywania nie tylko 
ekonomicznych relacji nakładów i zysków, ale także konsekwencji dla 
zachowania dorobku cywilizacyjnego całej ludzkości. Jeżeli zatem nie 
chcemy przekazać przyszłym pokoleniom olbrzymich bibliotek cyfrowych 
z terabajtami „kwaśnych plików”, których konserwacja i udostępnianie 
będzie równie kosztowne jak  dzisiaj regeneracja kwaśnego papieru, to 
podejmując teraz decyzje o tym, jak będą one wyglądały, musimy to czynić 
roztropnie, biorąc pod uwagę wiele kryteriów. Bardzo ścisłe określenie 
zarówno samych kryteriów, jak  i sugerowanych dla nich rozwiązań, nie 
jes t jednak  jeszcze m ożliwe. N iezw ykle szybki postęp technologii 
sprawia, że rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były powszechnie 
stosowane -  dzisiaj są już zapomniane i jeżeli stworzone wówczas zasoby 
cyfrowe nie zostały poddane migracji, ich odczytanie może być bardzo 
kosztowne, a nawet niemożliwe. Dotyczy to w największym  stopniu 
formatów plików, ale również nośników danych. Pamiętamy jeszcze 
dyskietki 5,25 cala, ale mało kto dzisiaj dysponuje stac ją  do ich 
odczytania. F ascynaci k o m p u tery zacji, k tó rzy  ro zp o czy n a li sw ą 
elektroniczną przygodę w latach osiem dziesiątych minionego wieku, 
rozpoznają być może dyskietki 3-calowe, ale że istniały również dyskietki 
8-calowe wiedzą już pewnie tylko nieliczni specjaliści. A minęło przecież 
dopiero 20 lat odkąd wyszły z powszechnego użytku -  cóż to jest w po- 
równianiu do setek czy nawet tysięcy lat, jakie będą musiały przetrwać 
produkowane dzisiaj cyfrowe kopie książek i czasopism, szczególnie 
jeżeli nie uda się uratować wszystkich ich papierowych odpowiedników.

Odkąd idea dygitalizacji zbiorów i tworzenia bibliotek cyfrowych stała 
się powszechnie akceptowana, powstawać zaczęły liczne przewodniki, 
wskazówki czy wręcz zalecenia dotyczące technicznych parametrów jakie 
powinny spełniać produkty końcowe dygitalizacji. Większość z nich, choć 
zwykle nadal słuszna w podejściu i ogólnej filozofii, szybko przestaje 
być aktualna w szczegółach, które są przecież najistotniejsze dla wdraża
jących projekty konwersji zbiorów bibliotecznych na postać cyfrową. 
Co więcej, wyraźnie zmienia się ostatnio szczegółowość owych wytycz
nych „dobrej praktyki” w kierunku większej ogólności i doprecyzowania 
kryteriów, a nie rozwiązań ostatecznych.

W procesie dygitalizacji wyróżnić trzeba trzy typy formatów plików 
w zależności od stadium produkcji:



•  archiwalny (do wieczystego przechowywania),
•  pośredni (do przetwarzania i manipulacji),
•  udostępniany (do dostarczania końcowemu użytkownikowi w ramach 

obecnej technologii),
a także co najmniej dwa typy w zależności od rodzaju zasobu i stopnia 
przetworzenia cyfrowego (przy czym pomijam tu media inne niż zbiory 
drukowane i rękopiśm ienne, te bowiem m ają oczywiście w każdym 
przypadku w łasną specyfikę):
•  obraz (faksymile elektroniczne),
•  tekst (przeszukiwalny, przetwarzalny).

W każdym z nich można ponadto mówić o wielu różnych przypadkach, 
szczególnie przy cyfrowych obrazach stron, gdzie oryginały (np. ręko
piśmienne, ale też drukowane) mogą mieć cechy wymagające różnych 
rozwiązań. Sam proces dygitalizacji można przedstawić w formie poniż
szego schematu:

rękopis
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czasopismo
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kartografia
mikroforma

skanowanie 
fotografia cyfrowa
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Przy takiej wizji najpierw tworzone jest zawsze cyfrowe faksymile 
(skan lub fotografia) obiektu, które trafia do archiwum po wcześniejszym 
wygenerowaniu plików przeznaczonych dla użytkownika docelowego. 
Jeżeli projekt przewiduje również tworzenie wersji tekstowej, można do 
jego wytworzenia użyć plików archiwalnych (szczególnie jeżeli wstępne 
wersje tekstowe uzyskiwane będą za pom ocą technologii OCR) lub 
pobieranych z biblioteki cyfrowej plików udostępnianych (szczególnie 
kiedy przewiduje się możliwość wykorzystania wolontariuszy i przepisy
wania tekstów).

Przystępując do zaprojektowania szczegółów procesu dygitalizacji 
w konkretnym przypadku i sprecyzowania formatów plików generowanych 
na każdym jego  etapie, rozważyć trzeba przynajm niej następujące 
(zidentyfikowane przez Library o f Congress Dygital Strategie Plan) 
czynniki warunkujące dokonanie właściwych wyborów:

a. O tw artość
Aby tworzone dzisiaj pliki mogły być odczytane po dłuższym okresie, 

konieczny jest dostęp do pełnej specyfikacji ich formatu i rozumienie 
wszystkich szczegółów cyfrowego zapisu. N iektóre form aty zapisu 
obrazu mają wiele podtypów i nie zawsze jest jasne, który z nich tworzy 
dany program -  a zatem konieczna jest również możliwość automatycznej 
weryfikacji poprawności zapisu w zgodzie z pow szechnie dostępną 
„otwartą” specyfikacją.

b. Upowszechnienie
Powszechne stosowanie danego formatu -  zarówno do archiwizacji 

jak i udostępniania -  gwarantuje jednocześnie, że w przypadku migracji 
do innych formatów w przyszłości dostępne będą odpowiednie narzędzia 
programowe, które pozwolą to szybko i sprawnie zrobić. Wyznacznikami 
takiego upow szechnienia jes t stosow anie określonego form atu przy 
dystrybucji przez strony sieci WWW, przyjęcie jako archiwalnego w wielu 
bibliotekach, stosowanie w produkcji typograficznej, możliwość zapisu 
i odczytu przez różne popularne programy, itp.

c. P rzejrzystość
Kryterium to odnosi się do możliwości odczytania przez człowieka 

za pomocą najprostszych programów. W przypadku tekstu i metadanych 
będzie to edytor tekstowy, a przejrzystość będzie znacznie większa, jeżeli 
przy zapisie tekstu w ykorzystane zostanie standardow e kodow anie 
znaków pisarskich (ISO/Unicode) czy liczb. W przypadku obrazów 
znaczenie ma tu przede wszystkim stopień i rodzaj kompresji -  brak 
kompresji oznacza najprostszy i tym samym najłatwiejszy do odczytania



w przyszłości, zapis informacji. Wyrafinowane algorytmy pakowania 
informacji są natom iast istotne przy wyborze najbardziej efektywnego 
formatu udostępniania. Ponieważ jednak faksymile cyfrowe wysokiej 
jakości wymaga nieraz olbrzymich zasobów pamięci dyskowej, kompresja 
jest zwykle konieczna. W takich przypadkach wybrać należy również 
otwarty, powszechnie stosowany i możliwie prosty algorytm.

d. Autodokumentacja
Pliki zawierające wewnętrzne metadane (odpowiednik karty tytułowej 

w książce papierowej) m ają znacznie większe szanse na przetrwanie. 
Takie łatwe do odczytania informacje pozwolą przyszłym „archeologom 
w ied zy ” zrozum ieć sposób je j zap isu  i od tw orzyć ją  za pom ocą 
dostępnych im narzędzi. W przypadku plików graficznych dopiero od 
niedawna zaczynają pojawiać się formaty umożliwiające taki zapis bez 
naruszania ich wewnętrzenj struktury -  a także upow szechniają się 
standardowe sposoby opisu metadanych (DublinCore, OAIS).

e. Zależność zewnętrzna
Formaty niezależne od platformy (systemu operacyjnego lub sprzętu) 

i oprogram ow ania stanow ią w oczyw isty sposób najlepszy wybór. 
W przypadku dygitalizacji druków czynnik ten nie ma szczególnego 
znaczenia, jeżeli pozostałe zostaną wzięte pod uwagę.

f. Prawa autorskie
W iele form atów  plików  w ykorzystu je opatentow ane algorytm y 

i wymaga specjalnych licencji. Upewnienie się, że w danym przypadku 
nie są naruszane niczyje prawa jest niezwykle istotne. Niektóre patenty 
am erykańskie udostępn ia ją  sw oje rozw iązania bezpłatn ie tylko na 
określony czas lub do określonych zastosowań. Nawet niektóre standardy 
ISO dla plików graficznych opierają się na opatentowanych technologiach 
i będą dostępne bez ograniczeń dopiero po ich wygaśnięciu.

g. Zabezpieczenia
Pliki przechowyw ane ad perpetuam  rei memoriam  nie mogą pod 

żadnym pozorem zawierać jakichkolw iek zabezpieczeń przed kopiowa
niem i przetwarzaniem  -  zaszyfrowanych danych, mechanizmów pro
gramow ych czy sprzętowych. Przyszłe pokolenia bibliotekarzy będą 
musiały przenosić je  na inne nośniki, dokonywać konwersji formatów, 
modyfikować i optymalizować zapis. Przechowywanie w bibliotekach 
płyt CD czy DVD, które są zabezpieczone przed prostym kopiowaniem 
lub związane z konkretnym komputerem nie ma najmniejszego sensu.



Choć akceptacja przez organizacje normatywne (szczególnie ISO) 
danego formatu jako normy znacznie zwiększa jego wiarygodność, to 
doświadczenie ostatnich lat uczy również, że niektóre standardy są szybko 
zmieniane lub wręcz nie wchodzą do powszechnego użytku. Jest zatem 
dużo istotniejsze aby rozważając powyższe czynniki dokonać właściwego 
wyboru -  który jednak wybór będzie najwłaściwszy tego się najpewniej 
już nie dowiemy, ale musimy się starać, aby nasze wnuki nie musiały 
„odkwaszać” otrzymanych w spadku po nas plików.



Ewa Stachowska-Musiał

Dygitalizacja a ochrona zbiorów

W prow adzenie

Ochrona zbiorów, czyli zespół różnorodnych i złożonych działań 
zm ierzających do zapew nienia im bezpieczeństw a i dobrego stanu 
zachowania stanowi jedno z podstawowych zadań biblioteki. W dobie 
społeczeństwa informatycznego ma ona tym większe znaczenie, że ułatwia 
swobodny dostęp do księgozbiorów. Pełna ochrona bowiem pozwala na 
dłuższy czas ich użytkowania oraz eliminację ograniczeń w dostępie do 
informacji w nich zawartych.

W minionym stuleciu pojęcie ochrony zbiorów uległo znacznemu 
rozszerzeniu i dziś obejmuje:

1. Działania pasywne, zwane też profilaktycznymi, czyli wszelkie 
zabiegi pośrednio chroniące oryginały przed różnorodnymi zagrożeniami.

2. Działania aktywne, czyli zabiegi konserwatorskie ratujące zbiory 
już zniszczone przez bezpośrednią ingerencję w ich strukturę.

3. Zastępowanie zniszczonych oryginałów ich kopiami w postaci 
reprintów, mikroform, czy dokumentów elektronicznych.

Kopiowanie tekstów jako metoda ochrony zbiorów rozwinęło się 
po II wojnie światowej. Utrata setek tysięcy cennych zbiorów, jaka miała 
miejsce w czasie jej trwania i poważne uszkodzenia wielu innych, uświa
domiły bibliotekarzom i archiwistom wagę i sens posiadania kopii, które 
mogą zastąpić oryginały. Ogrom potrzeb sprawił, że szukano nośnika, 
który pozwolił by na szybkie kopiowanie zbiorów. Okazał się nim znany 
wcześniej m ikrofilm. Dzięki technice m ikrofilmowania można było 
w ciągu dnia roboczego kopiować po kilkaset stron. Poza tym mikrofilm 
nadawał się do długotrwałej archiwizacji, umożliwiał też łatwe uzyskiwa
nie kolejnych, choć nieco gorszych kopii, wreszcie pozwalał też na wielo
krotną m iniaturyzację tekstu (co dla przechowywania i wypożyczania 
miało zasadnicze znaczenie). Toteż w II poi. XX w. biblioteki i archiwa 
zaczęły w sposób systematyczny i planowy przenosić swoje najcenniejsze 
zbiory na taśmę m ikrofilmową i dziś wiele z nich dysponuje poważnymi 
zasobami mikrofilmowymi o dużej wartości informacyjnej. M ikrofilmo
wanie uznano za podstawową metodę zabezpieczająca treść cennych 
obiektów. Jednakże mikrofilm nie odtwarza wiernie formy i kolorystyki



dzieła. Wymaga także specjalnych urządzeń do odczytu treści, a to ozna
cza konieczność korzystania z mikrofilmów tylko na miejscu i nie ułatwia 
udostępniania.

Kserowanie tekstów, które pojawiło się w latach siedemdziesiątych, nie 
znalazło zastosowania jako metoda ocłirony zbiorów. Głównym powodem była 
duża inwazyjność tego sposobu kopiowania: zbyt ostre światło niszczy papier, 
a docisk rozłożonej książki destrukcyjnie wpływa na szycie i trwałość grzbietu.

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w połowie lat osiemdziesiątych. 
Nastąpił wówczas przełom w dziedzinie nośników informacji i sposobów 
jej zapisu. Obok analogowej technologii rejestracji i odtwarzania danych 
pojawiła się technologia cyfrowa. Proces ten rozpoczął się w 1985 r. od 
wprowadzenia na rynek płyt kompaktowych CD-ROM (Compact Disc -  
Read Only Memory), jako nośnika danych komputerowych. W krótkim 
czasie zrobiły one błyskawiczna karierę, podobnie jak  technika przeno
szenia tekstu na ten nośnik, zwana dygitalizacją.

O sukcesie płyty kompaktowej zadecydował z pewnością fakt pojawie
nia się jej w odpowiednim momencie. Umiejętności, a także możliwości 
posługiwania się komputerami były na tyle duże, a ich ceny na tyle niskie, 
że przyjęta została z entuzjazmem. Rozwój i ekspansja Internetu w ostat
nim dziesięcioleciu XX w. upowszechniły ostatecznie technologię cyfro
wego zapisywania i odtwarzania danych na świecie.

D ygitalizacja zb iorów  -  jej istota i zalety

Dygitalizacja to zespół działań, których celem jest wyprodukowanie 
lub skopiowanie dzieła przy użyciu technologii cyfrowej. W ich skład 
wchodzą:
•  skanowanie, czyli tworzenie plików graficznych będących kopiami do

kumentów piśmienniczych;
•  zapis tych p lików  w pam ięci komputera, w wybranym formacie grafi

cznym (tiff, jpg, pdf, html). Różnią się one m. in. stopniem kompresji 
danych, co w praktyce oznacza m niejszą lub w iększą oszczędność 
miejsca na dysku, połączoną z m niejszą lub większą utratą danych. 
Tiff, najmniej oszczędny wśród ww. formatów, najlepiej nadaje się do 
długotrwałej archiwizacji, można go też łatwo przetwarzać na inne 
formaty. Najbardziej oszczędny, html, używany jest do zapisu danych 
w sieciach rozległych, takich jak  Internet;

•  indeksowanie zapisanych treści umożliwiające ich późniejsze przeszu
kiwanie, w tym indeksowanie pełnotekstowe, możliwe dzięki zastoso
waniu programu OCR, w efekcie czego otrzymujemy plik tekstowy 
dający się edytować i przeszukiwać za pomocą każdego słowa.



•  zapis różnego typu inform acji dotyczących dzieła, stanowiących tzw. 
wartość dodaną, określaną też mianem metadanych (takich np. jak 
identyfikujący go opis katalogowy, opis stanu zachowania, komentarz 
dotyczący w artości i znaczenia obiektu uzupełniony ew entualnie 
literaturą przedmiotu itp.).

W efekcie prac dygitalizacyjnych powstaje dokument elektroniczny 
o bezpośrednim (offline) lub zdalnym (online) dostępie do zapisanych 
treści.

O światowym sukcesie dygitalizacji zadecydowały jej zalety i wyni
kająca z nich przydatność technologii cyfrowej dla społeczeństwa 
informacyjnego. W śród nich pierwszoplanowe znaczenie mają:
•  lepsza  ja k o ś ć  i w iększe  m ożliw ośc i operacyjne  ko p ii cyfrow ej. 

Ustawienie odpowiedniej rozdzielczości oraz palety barw pozwala na 
uzyskanie obrazu wiernie odtwarzającego szczegóły oryginału i jego 
kolorystykę, a każda kolejna kopia cyfrowa zachowuje jakość pierwot
nego pliku źródłowego (czego w przypadku mikroform nie da się uzy
skać). Czytelnik ma też możliwość szybszego, a także pełnoteksto- 
wego w yszukiw ania (oczywiście po odpowiednim zaindeksowaniu 
dzieła), może też powiększać dowolne jego fragmenty i za pomocą 
drukarki kopiować te, które go interesują;

•  większa dostępność dokum entów  elektronicznych. Ta zaleta wynika 
przede wszystkim z możliwości ich odczytu na komputerze, który jest 
urządzeniem o wiele bardziej powszechnym i tańszym niż czytniki do 
mikroform. Ponadto niewielkie gabaryty i mobilność CD-ROM-ów 
ułatw iają udostępnianie, w tym wypożyczenia międzybiblioteczne. 
Łatwość tworzenia kopii cyfrowych pozwala na odpowiadającą zapo
trzebowaniu ich m ultiplikację i swobodny dostęp do zapisanych treści. 
Ograniczenia przy wypożyczaniu znikają w ogóle w przypadku dostępu 
online, a więc poprzez lokalną lub rozległą sieć komputerową. W tym 
samym czasie, z jednego dokumentu może korzystać wiele osób, znika 
zatem problem czasowego zawłaszczenia dokumentu przez czytelnika 
występujący w przypadku dokumentów piśm ienniczych czy audio
w izualnych. D ostęp online elim inuje także ograniczenia czasowe 
w udostępnianiu zbiorów wynikające z faktu otwarcia bibliotek tylko 
przez określoną część doby;

•  m iniaturyzacja tekstu. Odznaczając się zdecydowanie większą (niż 
w przypadku mikroform) pojemnością tekstu, CD-ROM-y jednocześnie 
same zajm ują niew iele m iejsca. W dobie system atycznie rosnącej 
produkcji wydawniczej stanow ią zatem istotną alternatywę wobec 
konieczności budowy coraz większych budynków magazynowych na 
zbiory. Z powodu małych rozmiarów są też o wiele bardziej poręczne 
od dokumentów papierowych. Dodać jeszcze należy, że w wersji online



że zarówno ze względów ekonomicznych jak  i czasowych nie opłaca się 
po prostu ratować ich metodami konserwatorskimi. Dygitalizacja takich 
zbiorów pozwala zachować treść i obraz dokumentów nawet wówczas, 
gdy w przyszłości nastąpi ich fizyczna destrukcja.

Trzeba jednak zaznaczyć, że kopie cyfrowe, zwłaszcza te, zapisane 
na CD-ROM-ach, m ają z punktu widzenia ochrony zbiorów poważny 
mankament -  nie nadają się do długotrwałej archiwizacji. W stosunku 
do wydawnictw na papierze czy mikro form ich trwałość jest zdecydo
wanie mniejsza. Ocenia się obecnie, że w zależności od jakości płyty 
GD-ROM i warunków jej przechowywania może ona służyć od 5 do 10 
lat. W dłuższej perspektywie czasowej płyty wymagają systematycznego 
przegrywania. Należy to robić także ze względu na starzejący się sprzęt 
i oprogramowanie. Postęp w informatyce jest tak ogromny, że kilkuletni 
komputer to urządzenie przestarzałe, które nie potrafi sobie radzić z współ
czesnymi systemami operacyjnymi i aplikacjami do nich, jest więc wycofy
wany z produkcji. Jeśli zatem nie przekopiujemy CD-ROM-ów w odpo
wiednim momencie, może się zdarzyć, że na nowym sprzęcie nie da się 
ich odczytać i staną się bezużyteczne. To samo może się zdarzyć jeśli 
w przyszłości dyski CD-ROM zastąpi zupełnie inny nośnik.

W Internecie konieczne są natomiast zabezpieczenia przed zagrożenia
mi typowymi dla środowiska wirtualnego, do których zaliczyć należy 
wirusy komputerowe, czy działalność hakerów.

Mówiąc o ujemnych cechach trzeba też pamiętać, że w obecnych 
realiach płyta CD-ROM to nośnik delikatny, który może być zniszczony 
przez upadek, korozję, zamoczenie czy nadmierne nagrzanie oraz, że utrata 
1 cm^ płyty CD-ROM  oznacza utratę setek stron i czyni CD-ROM 
niezdatnym do użycia. Dlatego ważne jest, aby dysponować zawsze dobrym 
materiałem do przegrywania i przechowywać płyty-matki w optymalnych 
warunkach (stała temperatura do 15° C, klimatyzowane, ciemne pomiesz
czenie, wilgotność nie przekraczająca 40%.) Oczywiście przy istnieją
cym postępie technicznym można żywić nadzieję, że problemy te zostaną 
z czasem wyeliminowane.

Z punktu widzenia ochrony zbiorów istotny problem stanowi ponadto 
konieczność naświetlania kart obiektu podczas procesu skanowania. 
Ze względu na światło, które szkodzi zbiorom, nie powinno się używać 
płaskich skanerów, przeznaczonych do prac biurowych, mimo że są tanie 
i dają kolorowe kopie, gdyż natężenie światła wielokrotnie przekracza 
dopuszczalne 50 luksów, a czas naświetlania trwa zbyt długo. Ponadto -  
podobnie jak w kserografie -  aby uzyskać dobrą kopię, blok książki trzeba 
rozłożyć, wyprostować i docisnąć. Profesjonalne skanery, specjalnie 
przystosowane do dygitalizacji zbiorów, operują światłem zimnym lub 
o mniejszym natężeniu, a więc o wiele bardziej bezpiecznym. Są ponadto



wyposażone w dodatkowe opcje chroniące zbiory jak: kołyska, format 
czy niwelacja deformacji stron. Mimo to zaleca się używać ich raczej do 
dygitalizacji zbiorów nowszych (XIX i XX-wiecznych).

W przypadku zbiorów zabytkowych, najlepsze jest uzyskanie kopii 
cyfrowej z mikrofilmu, albo za pomocą cyfrowego aparatu fotograficz
nego. Pierwsze z proponowanych rozwiązań ma tę zasadniczą zaletę, że 
wykonany mikrofilm stanowi trwałe zabezpieczenie dokumentu (i pozwa
la na produkowanie w przyszłości dowolnych kopii). Jednak ze względu 
na wysokie koszty i fakt, że otrzymujemy wówczas tylko kopię czarno
białą stosować je można tylko do cennych zbiorów, w których kolor nie 
odgrywa większej roli. Cyfrowy aparat fotograficzny dobrej klasy, o wiele 
tańszy od profesjonalnego skanera, pozwala natomiast uzyskiwać zarów
no kopie biało-czarne jak  i kolorowe zdecydowanie dobrej jakości, przy 
czym jego światło nie szkodzi zbiorom , co jest szczególnie ważne przy 
obiektach zabytkowych. Jedyną wadą jest gorsza wydajność niż w przy
padku skanera.

Mniejsze znaczenie m ają natomiast ograniczenia prawa autorskiego, 
które nie pozwalają na kopiowanie zbiorów nowszych, gdyż ochrona 
zbiorów skupia swoją uwagę przede wszystkim na publikacjach z daw
nych lat. Podobnie jest z kosztami dygitalizacji -  są znaczne (szczególnie 
zakup sprzętu), ale każda z metod ochrony zbiorów wymaga ponoszenia 
kosztów. Zresztą wraz z upowszechnianiem techniki cyfrowej koszty 
dygitalizacji maleją, w zamian dając nam produkt o niespotykanych dotąd 
parametrach i możliwościach.

Z astosow anie dygitalizacji w ochronie dziedzictw a  
intelektualnego i kulturow ego

Realizacje offline
Mimo przedstawionych zastrzeżeń, sukces dygitalizacji stał się w bib

liotekarstwie faktem już na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. W tym 
czasie nadrzędnym celem dygitalizacji była ochrona zbiorów, a zapisu 
skanowanych treści dokonywano na CD-ROM-ach, w trybie offline.

Taki właśnie cel i technologię przyjęto w jednym z pierwszych programów 
o zasięgu światowym, czyli w programie UNESCO „Memory of the World” 
(„Pamięć Świata”) funkcjonującym od 1993 r., a poświęconym ochronie 
dzieł najbardziej istotnych dla rozw oju naszej cyw ilizacji (h ttp ;// 
w w w .unesco.org/w ebw orld/m dm /register/). Zakłada on, że obiekty 
wpisane na tworzoną w jego ramach Listę Światowego Dziedzictwa, jak 
też na listy regionalne i krajowe będą przenoszone na format cyfrowy 
w postaci płyt CD-ROM . P ilotażow y projekt skanow ania cennych

http://www.unesco.org/webworld/mdm/register/


kodeksów średniowiecznych realizowany był w ramach tego programu 
przez Narodową Bibliotekę Czeską w Pradze. Pod koniec lat dziewięć
dziesiątych w ramach programu „Pamięć Świata” funkcjonowało 11 róż
norodnych projektów dygitalizacji zbiorów. Jednak mimo szerokiego 
rozpropagowania idei i bardzo dobrego przygotowania pod względem 
teoretycznym  (precyzyjne kryteria, ustalenie obowiązujących zasad, 
instrukcje postępowania) prace toczyły się niespiesznie, wybór dokumen
tów był często kontrowersyjny, a ich przyrost niewielki (dziś na Liście 
Światowego Dziedzictwa znajduje się nadal tylko 69 obiektów i nie widać 
postępu prac). Natom iast przyznać trzeba, że CD-ROM-y opracowane 
w ramach tego programu nadal mogą służyć za wzór cyfrowej prezentacji 
cennych i rzadkich druków.

Podobne osiągnięcia w tym zakresie ma Biblioteka Kongresu w Waszyng
tonie (http://w w w .loc.gov), która od połowy lat dziew ięćdziesiątych 
dygitalizuje unikatowe stare druki i zbiory XIX w. we współpracy ze 
specjalizującym  się w technologii cyfrowej wydawnictwem  Octavo 
(www.octavo.com ) w serii Octavo Dygital Editions. Efekty, w postaci 
CD-ROM -ów możliwych do kupienia za niewielkie w sumie pieniądze 
(25-75 $), to przykład modelowej prezentacji dawnych dokumentów na 
współczesnym nośniku. Wysokiej jakości skanom towarzyszy na płytach 
bogaty zestaw metadanych: przeszukiwanie wg spisu treści, tłumaczenie 
na język angielski połączone z wyszukiwaniem pełnotekstowym tłuma
czonego tekstu, dane dotyczące autora oraz samego dzieła, jego wartości 
i znaczenia, opis oprawy, ilustracji i proweniencji, wreszcie literatura na 
ten temat -  wszystko to powoduje, że czytelnik dostaje produkt, który 
jes t czymś więcej niż zwykłe powielenie tekstu. Elektroniczny dokument 
w takiej postaci pozwala nie tylko dokładnie obejrzeć unikat, umożliwia 
także powiększanie interesujących nas fragmentów, szybkie dotarcie do 
istotnych informacji związanych z dziełem i ułatwia jego przeszukiwanie.

Realizacje online
Ekspansja Internetu spowodowała w następnych latach stopniowe 

odejście od dygitalnych realizacji offline rozpoczynając erę tworzenia 
kolekcji cyfrowych online. Wśród tych, które za podstawowy cel uznały 
ochronę zbiorów wymienić trzeba przede wszystkim narodowe programy 
dygitalizacji zbiorów. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., szereg 
podobnych programów opracowano w wiodących bibliotekach narodowych 
świata. Dotyczyły one na ogół zbiorów najstarszych i najcenniejszych.

Tak właśnie było z utworzonym  jako pokłosie „Pamięci Świata” 
czeskim  program em  „M em oriae M undi Series B ohem ica” (h ttp :// 
dygit.nkp.cz )., który wdrożono ostatecznie w 1996 r., w celu dygitalizacji 
bibliotecznych unikatów. W 2000 r. Czesi uruchomili ponadto program

http://www.loc.gov
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„Kramerius” kopiujący zakwaszone dokumenty biblioteczne metodą ich 
m ikrofilmowania połączoną z dygitalizacją wybranych pozycji, aby 
ułatwić do nich dostęp. Podobny cel przyświecał holenderskiemu progra
mowi „M e ta m o rfo ze” w d rożonem u d la ra to w an ia  n arodow ego  
piśmiennictwa holenderskiego z lat 1850-1960 (www.kb.nl). Z europej
skich programów warto przede wszystkim wymienić francuski program 
„Gallica” (http://gallica.bnf.fr), przykład konsekwentnych i intensyw
nych działań zmierzających do udostępnienia swoich zbiorów w Inter
necie. Wdrożony w 1999 r. początkowo w celu dygitalizacji kanonu 
literackiego piśm iennictw a francuskiego od XV-XIX w. („G allica 
Classique”) obejmuje dziś ok. 70 ООО dzieł i ponad 80 ООО obiektów 
graficznych , materiałów ikonograficznych i fotografii (m.in. obszerny 
i reprezentatywny zbiór iluminacji średniowiecznych rękopisów). W skład 
zasobów „Gallici” wchodzą ciekawe, tematyczne kolekcje, m.in. literackie 
i krajoznawcze dokumentacje podróży po krajach i kontynentach (np. Voyage 
en Italie, czy Voyage en Afrique). W przypadku wielkich pisarzy czytelnikowi 
udostępniono cyfrowe kopie niemal całego ich dorobku, łącznie z wydaniami 
dzieł wszystkich. Dostępne jest także pełnotekstowe przeszukiwanie 
wszystkich kolekcji cyfrowych zgrom adzonych na stronie domowej 
Bibliotheque Nationale de France. Największy z projektów narodowych, 
istniejący od 1994 r. w USA pod nazwą „American Memory” (http:// 
memory.loc.gov) zawiera już ponad 9 ООО ООО jednostek i tworzy bazę 
elektronicznych dokumentów o historycznym dla Ameryki znaczeniu. 
Znajdziemy tu, cyfrowe kopie rękopisów czołowych postaci amerykańskich, 
nut, fotografii, kartografii, nagrań dźwiękowych, a także filmów i broszur. 
Dominują wśród nich najcenniejsze obiekty ze zbiorów specjalnych, do których 
przeciętny użytkownik praktycznie nie ma dostępu.

Amerykanie są też twórcami największej cyfrowej kolekcji czasopiśmienniczej 
w Internecie: „Newspaper Archive” (http://www.newspaperarchive.com), 
zawierającej ponad 20 ООО ООО stron czasopism amerykańskich, brytyjskich 
i kanadyjskich od XVIII do XX wieku. Baza ta budzi podziw nie tylko ze 
względu na wielkość zasobu, ale również z powodu możliwości pełno- 
tekstowego przeszukiwania całej kolekcji. Kopie stron w postaci plików 
graficznych zostały w tym celu przekształcone w zbiór tekstowy. W efekcie 
zamiast żmudnego i pracochłonnego przeglądania roczników czasopism 
otrzymujemy szybko spis poszukiwanych artykułów z ich lokalizacją. 
Abonenci (kolekcje utworzyła i prowadzi firma komercyjna) mają wgląd do 
pełnego zasobu, możliwość przeglądania stron wraz z opcją ich kopiowania 
i drukowania. Użytkownik otrzymuje zatem narzędzie wyszukiwawcze 
nieporównywalne żadnym dostępnym zbiorem analogowym. W tej sytuacji 
nie ma potrzeby sięgania do oryginału, który zyskuje szanse na zahamowanie 
niszczących go procesów biodegradacyjnych.

http://www.kb.nl
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Taka polityka doboru i prezentacji dzieł w pełni odpowiada zaryso
wanej na wstępie idei oclirony zbiorów poprzez dygitalizację. Nie mamy 
tu do czynienia z powieleniem, uzupełnieniem czy scaleniem typowych 
zbiorów bibliotecznych, lecz tworzeniem kolekcji materiałów historycz
nych, unikatowych, o szczególnym znaczeniu dla danego kraju.

Różnorodne p rogram y dygitalizacji zbiorów, choć na mniejszą skalę 
podejmuje też wiele b ib lio tek  naukow ych. Obok najcenniejszych dzieł 
w zbiorach prezentują na stronach WWW różnorodne zestawy tekstów 
literackich, religijnych, prawniczych, itp. tworząc cyfrowe kolekcje 
z posiadanych zbiorów. I tu prym wiodą biblioteki uczelni amerykańskich. 
Jako przykład mogą posłużyć różnorodne kolekcje cyfrowe prowadzone 
przez Bibliotekę Uniwersytetu Indiana. Należy do nich m.in. „Victorian 
Women Writers Project”, interesująca kolekcja stanowiąca zbiór utworów 
X IX -w iecznych pisarek angielskich (http://w w w .indiana.edu/~letrs/ 
vwwp/), czy zrealizowany przez osiem amerykańskich uczelni projekt 
„Wright American Fiction” 1851-1875, stanowiący cyfrową kolekcję 
tekstów literackich z tego okresu (http://www.letrs.indiana.edu/web/w/ 
wright2/. Dzięki konwersji danych do postaci cyfrowej (OCR) użytkow
nik ma możliwość pełnotekstowego przeszukiwania obu zbiorów oraz 
swobodę w operowaniu nimi, drukowaniu, kopiowaniu itp.

Na tle postępu prac dygitalizacyjnych jak i m ożna obserwować 
w innych krajach, dokonania Polski w dziedzinie dygitalizacji zbiorów 
nie są imponujące. Od początku działamy w rozproszeniu, a przykłady 
podejmowanej współpracy to nadal wyjątki potwierdzające regułę. Nie 
tworzymy kolekcji cyfrowych z prawdziwego zdarzenia, o bazach nie 
wspominając. Nie wdrażamy OCR-u, gorzej, w większości przypadków 
nie stosujemy prostego indeksowania umożliwiającego szybsze i spraw
niejsze przeszukiwanie książek. Zapisujem y po prostu zeskanowane 
pozycje na CD-ROM-ach, rzadziej w Internecie, co ogranicza krąg od
biorców, zwłaszcza, że opracowanie katalogowe dokumentów elektro
nicznych postępuje zbyt wolno. Stosujemy nieprofesjonalne skanery, „bo 
taniej” . Polska Biblioteka Internetowa, zarządzana przez pracowników 
M inisterstwa Nauki i Informatyzacji zmieniła się z ciekawej inicjatywy 
w nieprofesjonalną realizację i zbiera krytyczne uw agi’. Narodowy 
program dygitalizacji praktycznie nie istnieje, brak też ośrodka koordy
nującego prace dygitalizacyjne.
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65/h o llcn d er.p h p

http://www.indiana.edu/~letrs/
http://www.letrs.indiana.edu/web/w/
http://ebib/oss.wroc.pl.2005/


Niemniej jednak z własnej inicjatywy podejmowaliśmy i podejmujemy 
różnorodne działania związane z dygitalizacją zbiorów. Zaczynaliśmy 
zdecydowanie później niż reszta świata -  w Polsce początki dygitalizacji 
zbiorów przypadły na koniec XX w. Pierwsze z bibliotek zaczynały 
dygitalizację wybranycłi obiektów zlecając to specjalistycznym firmom 
(jak np. Biblioteka Jagiellońska). Skupiały się też na unikatacłi. Dzięki 
temu na stronacłi internetowycłi BUJ można oglądać autograf dzieła 
M ikołaja Kopernika: De revolutionibus orbis coelestis... (dostępny 
również na CD-ROM-ie), autograf Fryderyka Chopina, czy pojedyncze 
strony najcenniejszycłi dzieł ze zbiorów specjalnych (www.bj.uj.edu.pl). 
Biblioteka Narodowa prezentuje w podobny sposób swoje wybrane uni
katy (www.bn.org.pl/Zbiory.htm).

W organizowanych od 1999 r. pracowniach przy większych biblio
tekach też na początku dygitalizowano na ogół najcenniejsze obiekty, 
stopniowo odchodząc od tego stereotypu.

W zakresie realizacji typowych dla ochrony zbiorów odnotować trzeba 
udział Polski w programie „Pam ięć Świata”^ Stało się to w 1996 r., kiedy 
Polska zgłosiła swój akces do tego programu. W tym samym roku powstał 
spis najcenniejszych dokumentów i ich zespołów przechowywanych w 
naszycli bibliotekach i archiwach, sporządzony według kryteriów UNESCO. 
Prace nad tymi propozycjami prowadzone w 1997 r. przez Polski Komitet 
Narodowy zaowocowały wyborem 25 najcenniejszych obiektów lub 
zespołów, z których ostatecznie trzy -  dzieła Mikołaja Kopernika, Fryderyka 
Chopina i archiwum Getta zw. Archiwum Ringelbluma zostały wpisane na 
Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego w 1999 r. Zgodnie z założeniami 
programu dokonano ich dygitalizacji i w czerwcu 2002 r. ukazał się 
dwupłytowy CD-ROM. Na pierwszej z płyt zaprezentowano trzy ww. dzieła, 
na drugiej zaś znalazły się pozostałe 22 obiekty zakwalifikowane przez 
Polski Komitet Narodowy na naszą listę krajową. Płyta została wykonana 
profesjonalnie, według wymagań UNESCO, można ją  zatem uznać za 
osiągnięcie, tylko o bardzo niewielkiej skali.

Ochroną, ale też promowaniem zbiorów polskich zajął się w omawianym 
okresie serwis Dziedzictwo Narodowe w portalu NASK-u „Polska.pl” (http:/ 
/www.polska.pl). Znajdziemy w nim interesujące realizacje: „Skarby 
Archiwów Polskich” oraz „Skarby Literatury Polskiej”. Pierwsza prezen
tuje najcenniejsze polskie dokum enty z różnych epok zaopatrzone 
w naukowy komentarz, opis i literaturę przedmiotu, w drugiej znajdziemy 
wybór polskich dzieł literackich, prezentowanych w projekcie „Wirtualna

- E. Stachow ska-M usiał: Program  U N E S C O  „ P a m ię ć  Ś w ia ta "  i w k ład  P o l sk i  w j e g o  
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Biblioteka Literatury Polskiej” (http://cogito.univ.gda.pl/biblioteka/). 
Obie realizacje mogą stanowić wzór do naśladowania -  operują jasnymi, 
jednoznacznymi kryteriami doboru materiałów oraz udzielają wyczer
pującej informacji o nich.

Dobre oceny zebrała też „Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich” 
(http://buw.uw.edu.pl/zasoby/ckczp.htm) realizowana przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w Warszawie na bazie scalonych i zmikrofilmowanych 
przez Bibliotekę Narodową czasopism polskich^ Ich stan zachowania 
i stopień rozproszenia jest tak duży, że kolekcja ta wpisuje się w działania 
chroniące zbiory przed zniszczeniem.

W spółczesne tendencje dygitalizacji
Obserwując żywiołowy rozwój dygitalizacji w krajach zachodnich 

dochodzimy do następujących konstatacji:
•jednostkow e realizacje na CD-ROM-ach, charakterystyczne dla począt

ków dygitalizacji zostały obecnie zdominowane przez realizacje inter
netowe;

•  te z kolei coraz częściej przybierają postać baz danych z pełnoteksto- 
wym przeszukiwaniem i coraz szybszą akumulacją nowych tekstów;

•  udostępnianie danych tekstowych w obrębie kolekcji cyfrowych opiera 
się na tzw. triadzie: tj. uzyskaniu czystego pliku tekstowego („plain 
text”), prezentacji w języku html i zapewnienie dostępu do wersji tekstu 
w postaci pdf;

•  standardem staje się pełna przeszukiwalność tekstu;
•  efektywne tworzenie cyfrowych kolekcji polega na: precyzyjnym okreś

leniu kryteriów doboru publikacji, dążeniu do kompletności materiałów 
w obręMe zakreślonych ram (chronologicznych, tematycznych, geo
graficznych itp.) oraz wykorzystaniu optymalnych standardów prezen
tacji danych.

Zauważyć też trzeba, że dwa przedstawione wcześniej cele dygitali
zacji: ochrona zbiorów i zapewnienie powszechnego do nich dostępu, 
przestały być traktowane rozłącznie. Początkowo implikowały odmienne 
nieco rozwiązania: w pierwszym przypadku ważne było wierne odzwier
ciedlenie oryginału, zarówno jeśli chodzi o formę i treść, w drugim war
tością nadrzędną była sama treść, ograniczona w niektórych przypadkach 
do zrębu głównego dzieła. Później, szczególnie w przypadku zbiorów 
zabytkowych, pojawiły się realizacje łączące te rozwiązania -  obok wier
nej kopii dzieła -  prezentowano jego uwspółcześnioną postać, zawierają
cą w pełni przeszukiwalny tekst.

’ J. Franke: op .cit.: s .80  oraz H. Hollcndcr; op .cit. p rzy p is .14.

http://cogito.univ.gda.pl/biblioteka/
http://buw.uw.edu.pl/zasoby/ckczp.htm


Mikrofilm, czy CD-ROM?
Żywiołowy rozwój dygitalizacji rodzi pytanie o sens dalszego stoso

wania mikroform, tym bardziej że od końca lat osiemdziesiątych można 
obserwować spadek obrotów na tym rynku, a także systematycznie 
zmniejszającą się ilość publikacji fachowych z tego zakresu. Stało się 
poza tym  oczyw iste , że dokum enty  e lek tron iczne  po zw ala ją  na 
sprawniejszą dystrybucję informacji niż mikroformy, są od nich bardziej 
ergonomiczne i lepiej tolerowane przez czytelników. Jednakże zarówno 
teoretycy, jak  i praktycy biblioteczni uważają, że odrzucenie mikroform 
i zabezpieczanie zbiorów tylko za pom ocą kopii cyfrowych byłoby 
błędem. Ze względu na zdecydowanie większą trwałość mikroformy były, 
i jak  dotąd są, podstawowym formatem służącym do zabezpieczania 
oryginałów dokumentów papierowych. W epoce cyfrowej powinny one 
pełnić nadal funkcję archiwizacyjną, a rozwój takich urządzeń jak  skanery 
do mikrofilmów z pewnością ułatwi im rolę pośrednika między dokumen
tami papierowym i a elektronicznym i. Dzięki tem u nadal m ogą być 
użyteczne wyprodukowane w II poł. XX w. zbiory mikrofilmów o dużej 
wartości informacyjnej. Ponieważ dokumenty zarchiwizowane na mikro
filmie można zawsze konwertować do postaci cyfrowej, koegzystencja 
mikroform i dokumentów cyfrowych pozwoli rozwiązać wiele problemów 
w zarządzaniu zbiorami i zapewnieniu im skutecznej ochrony.

Współpraca bibliotek i instytucji naukowych w zakresie dygitalizacji 
zbiorów

Znaczenie i przykłady współpracy. Szybki rozwój dygitalizacji może 
nastąpić tylko pod w arunkiem  ścisłej w spółpracy b ib lio tek  w tym 
zakresie. Wymiana doświadczeń czy informacji o prowadzonych pracach 
dygitalizacyjnych pozwala unikać błędów i dublować wysiłki, oszczędzać 
czas i środki. Łatwiej też realizować konkretne projekty współdziałając 
ze sobą. W wielu przypadkach taką współpracę wymusza rozproszenie 
zbiorów. Realizacja projektów o zasięgu krajowym, regionalnym czy 
światowym nie jest w ogóle możliwa bez współpracy wielu bibliotek. 
Tylko tak można bowiem tworzyć w miarę szybko duże kolekcje cyfrowe.

W Polsce przykłady takiej współpracy są dość rzadkie. Na tej zasadzie 
działa Polski Komitet Krajowy „Pamięci Świata”, który tworzą przedsta
wiciele czołowych archiwów i bibliotek polskich. Współpraca bibliotek 
wielkopolskich pozwala tworzyć „W ielkopolską Bibliotekę Cyfrową” 
(http://www.wbc.poznan.pl). Dzięki porozumieniu nawiązanym między 
Biblioteką Narodową a Biblioteka Uniwersytecką w Warszawie w 2003 r. 
zaczęto budować wspomnianą wyżej „Cyfrową Kolekcję Czasopism Pols
kich”. Serwis „Dygitalizacja” utworzony w 2002 r. na stronach Elektro
nicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy (EBIB), informujący

http://www.wbc.poznan.pl


о wyposażeniu, osiągnięciach i planach bibliotek w zakresie dygitalizacji, 
powstał z ich inicjatywy i przy ich współpracy (http://ebib.oss.wroc.pl/ 
dygitalizacja/index). Jednak skala tej współpracy i uzyskane efekty są 
zbyt małe w stosunku do potrzeb.

Doświadczenia bibliotek amerykańskich i francuskich, ale też osiągnię
cia naszych czeskich sąsiadów powinny być dla nas inspiracją i stanowić 
wzór do naśladowania. Przede wszystkim ze względu na reprezentatywność 
tworzonych przez nie kolekcji cyfrowych, dążenie do kompletności, 
a ponadto udostępnienie użytkownikom takich instrumentów wyszukiwaw
czych, które dystansują narzędzia oferowane w tradycyjnych zbiorach. 
Godna podkreślenia jest też koordynacja tych działań, unikanie dublowania 
wysiłków, a także pełna publiczna dostępność wszystkich zasobów, bez 
żadnych ograniczeń.

Znaczenie dygitalizacji w komunikacji międzyludzkiej
Cyfrowy zapis treści na nośnikach elektronicznych to jakościowa 

zmiana na miarę wynalazku druku. Stwarza on realną alternatywę odejścia 
od cywilizacji papierowej, co w przyszłości może zaowocować rozwiąza
niami, które trudno przewidzieć. Już dziś zapis online dając możliwość 
umieszczania pełnotekstowych publikacji w Internecie pozwala na o wiele 
szybszy niż dotychczas przepływ informacji. W przyszłości katalog kom
puterowy zapewniać będzie nie tylko dostęp do opisów bibliograficz
nych interesujących nas dzieł, ale stworzy możliwość natychmiastowe
go wejścia do tekstu wybranej pozycji z każdego miejsca i o każdej porze.

Dygitalny przełom w bibliotekarstwie stał się niezaprzeczalnym fak
tem. Im plikuje to now ą organizację zbiorów bibliotecznych polegającą 
na zm ianie sposobu ich gromadzenia, przechowywania i udostępniania. 
Ta ostatnia funkcja zyskuje zupełnie nową jakość. Nie tylko umożliwia 
pow szechny dostęp do zbiorów własnych biblioteki, ale sprawia, że 
oferując zdalny dostęp do dokumentów elektronicznych, które nie są w jej 
posiadaniu, biblioteka rozszerza granice swego oddziaływania na skalę 
dotąd niew yobrażalną. Jest to zgodne z potrzebam i współczesnych 
użytkowników informacji i ich nowymi preferencjami.

http://ebib.oss.wroc.pl/


Stanisław Czajka

Dygitalizacja -  aspekty kulturowe, 
miejsce i rola Biblioteki Narodowej

Dygitalizacja -  rozumiana jako cyfrowa forma zapisu obrazu, tekstu, 
informacja wytwarzana i podawana w elektronicznej postaci -  jak  rzadko 
która nowa technologia zmienia warunki funkcjonowania książki, źródeł 
informacji, b iblioteki. W przeszłości tylko wynalazek druku na tak 
ogromną skalę odmienił warunki funkcjonowania zbiorów bibliotecznycli 
i bibliotek, jak czyni to dziś w odniesieniu do zasobów bibliotecznycli 
technologia cyfrowa, dygitalizacja książki, zarówno na etapie jej naro
dzin, produkcji, ale często w okresie jej późniejszego bibliotecznego 
życia (w odniesieniu do zbiorów retrospektywnych).

To, co do chwili rozpowszechnienia się dygitalizacji stanowiło barierę 
w szybkim rozpowszechnieniu słowa drukowanego, nawet przy niskich 
cenach i m ilionowych nakładach, to była m aterialna forma (nośnik), 
w jakiej funkcjonowało słowo drukowane, jego dotychczasowa forma 
kodeksu, książki, czasopisma powielanych najczęściej na papierze, czyli 
nośnikach, które wymagały transportu i kosztownej, uciążliwej dystrybucji.

Ten element przede wszystkim sprawił, że biblioteki -  mimo doskona
lenia systemu upow szechnienia zbiorów, były ograniczone w swym 
zasięgu codziennego oddziaływania, świadczenia usług. Były i są do dziś 
przypisane do lokalnego terytorium jako tzw. instytucje II układu -  wg 
prof. Antoniny Kłoskowskiej -  nie mogły oddziaływać i komunikować się, 
świadczyć usług z taką swobodą, jak od dziesiątków lat czynią to radio 
i telew izja. N ie m ogły ponad ogran iczeniam i tery torium  docierać 
błyskawicznie ze swą ofertą do użytkownika, do jego domu, miejsca pracy 
czy wypoczynku, towarzyszyć mu ze swą ofertą o każdej porze dnia i nocy.

W przypadku bibliotek cyfrowych realizujących swą misję w oparciu
0 zdygitalizowane zbiory znikają te ograniczenia. Oddalenie od biblioteki 
przestaje mieć dla użytkowników jakiekolwiek znaczenie. Dla czytelnika 
korzystającego z sieci, z przewodowego czy bezprzewodowego przekazu
1 cyfrowego obrazu nie ma znaczenia fakt, gdzie znajduje się dana 
biblioteka. Ważne zaś pozostaje to, co ona oferuje, jakie są jej zasoby 
informacyjne i czas oraz warunki dostępności do świadczonych usług.



Przekroczenie bariery terytorium, dotychczasowego przypisania bib
lioteki do m iejsca zmienia nie tylko warunki rozpowszechniania infor
macji i bibliotecznych zasobów, zmienia już dziś, a w przyszłości odmieni 
radykalnie zasady organizacji bibliotecznego gospodarstwa, zarówno 
bibliotek jako pojedynczych instytucji, jak  i sieci regionalnych, krajo
wych, kontynentalnych i globalnych.

Jednego możemy być pewni. Wraz z rozwojem bibliotek cyfrowych, 
dygitalizacji współczesnych i retrospektywnych zbiorów bibliotecznych 
zniknie uzasadnienie dla wielu obecnych kanonów i zasad funkcjono
wania bibliotek, dla ich bezpośrednich kontaktów z czytelnikiem, pogłębi 
się anonimowość w relacjach czytelnik-bibliotekarz. Kontakty te ulegną 
odpersonalizow aniu . B ib lio teka p rzestan ie  być m iejscem  spotkań, 
czytania, nawiązywania znajomości, choć oczywiście biblioteki z takich 
form, które przyciągają czytelnika, wiążą go z instytucją, z bibliotekarzem 
szybko nie zrezygnują.

To jest zapewne ta zła strona, którą niesie ze sobą postęp technolo
giczny, dygitalizacja i narodziny nowych form upowszechniania informa
cji. To także prawdopodobny rozwój i kierunek dla zmian bibliotecznych 
systemów w niedalekiej przyszłości.

Dygitalizacja w bliższej i dalszej przyszłości przyniesie wiele innych 
m niejszych  i w iększych korzyści i zm ian. Na pierw szym  m iejscu 
wymienić należy dem okratyzację dostępu do kultury. Dygitalizacja to 
szansa na powiększenie audytorium  czytelniczego, na nowoczesność 
i zm ianę wizerunku biblioteki oraz wzrost jej społecznego prestiżu jako 
nowoczesnej instytucji. To wreszcie perspektywa poprawy funkcjono
wania bibliotek już dziś, od zaraz, słowem -  szansa uzyskania wielu 
korzyści z jej wdrożenia. Dla sporej części bibliotek to droga do poprawy 
w arunków  ochrony zbiorów, ich bardziej efektywnej popularyzacji, 
postępu technologicznego w procesie wystawiennictwa, w umocnieniu 
współpracy krajowej i międzynarodowej. Dygitalizacja jako technologia 
kosztowna, uważana była, nie bez racji, do niedawna za nowinkę techni
czną krajów zamożnych, skomputeryzowanych. Wraz z rozwojem techni
ki komputerowej i cyfrowej dygitalizacja stała się wielką szansą dla 
rozwoju kultury, instrumentem spotęgowania różnych procesów eduka
cyjnych i demokratycznych, um ocnieniem  roli kultury obrazu. Dygi
talizacja niesie ze sobą różne zagrożenia i jako taka nie powinna być 
bezkrytycznie przyjmowana.

Jak dotychczas dygitalizacja służy różnym celom. Znaczna część 
bibliotek widzi w niej szansę na pełniejszą ochronę zbiorów bibliotecz
nych przed zniszczeniem. Są to oczekiwania podobne, jak w stosunku 
do innych m etod w ytw arzania dokum entów  zastępczych, różnych 
wtórników, zwłaszcza wykorzystywanych w tej roli mikrofilmów.



B iblioteka N arodow a ten cel uważa dziś za priorytetowy. Jako 
biblio teka archiw izująca, zobow iązana ustaw ow o do w ieczystego 
przechowywania zgromadzonych zbiorów (bezpłatnego egzemplarza 
obowiązkowego druków polskich), oprócz wielorakich funkcji populary
zatorskich, naukowych i dokumentacyjnych realizuje obowiązek zacho
wania dziedzictwa narodowego i jest żywotnie zainteresowana spożytko
waniem tej metody oraz jej walorów. A są one jak  wiadomo niemałe. 
Wytworzony prawidłowo zapis cyfrowy może być wykorzystywany na 
wiele sposobów: i do ochrony, i do popularyzacji, i do druku, do Internetu, 
do multimedialnych prezentacji itd.

Z tych względów BN już na początku prac podjęła decyzję o zapisie 
dygitalizowanych zbiorów w formacie tiff (plików bazowych), po to, 
aby po konwersji na „chudsze” formaty wykorzystać je  do różnych celów. 
Dziś wydaje się to rozwiązanie najlepsze, zwłaszcza w przypadku dygi
talizow anych zbiorów  zabytkow ych, rzadk ich , un ikalnych , gdzie 
zapotrzebowanie zarówno ze strony bibliotek, jak  też użytkowników jest 
największe.

Ma to rozwiązanie swoje wady. Potrzeba dużo miejsca na dysku. Zalety 
chyba jednak przeważają. Realizowany obecnie program dygitalizacji 
obejmuje wszystkie kategorie zbiorów. Szczególnie jednak preferowane 
są zbiory specjalne, druki zwarte i ciągłe XIX wieku oraz dżs-y.

System atycznie rosną zadania usługowe BN wobec czytelników. 
Dzieje się to poniekąd kosztem usług reprograficznych. Niektóre katego
rie użytkowników rezygnują z kopii kserograficznych na rzecz zapisu 
cyfrowego.

Duży popyt obserwujemy ze strony wydawców, instytucji prowadzących 
witryny elektroniczne oraz działalność wystawienniczą. Coraz więcej 
plików cyfrowych materiałów elektronicznych BN produkuje na własne 
potrzeby.

B iblioteka, dysponując określonym  potencjałem  produkcyjnym , 
uczestniczy też w powiększaniu zasobu cyfrowego Polskiej Biblioteki 
Internetowej (PBI).

Dygitalizacja jest procesem nowym. Ma niewielkie tradycje. Jak do
tychczas, skromnie przedstawiają się polskie osiągnięcia w tej dziedzinie. 
Modele organizacyjne i drogi wdrażania dygitalizacji w bibliotekach pol
skich są różne. Niektóre np. postawiły na usługi nielicznych firm komer
cyjnych. Nie organizują one u siebie zespołów zajmujących się wytwa
rzaniem kopii cyfrowych. Nie kupują sprzętu produkcyjnego -  skanerów, 
komputerów, serwerów, ani potrzebnych w procesie produkcyjnym materia
łów. Zlecają to zadanie na zewnątrz firmom świadczącym odpłatnie 
dygitalizacyjne usługi. Tu troską zarządzających biblioteką jest pozyskanie 
środków finansowych i odpowiedniego, fachowego i solidnego wykonawcy.



Taki z grubsza model dygitalizacji realizuje Biblioteka Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wybrała ona na wykonawcę swych 
zleceń -  realizowanych w kraju i za granicą (we Lwowie) -  firmę Mikrofilm 
-  Center Digital -  Center Andrzeja Chojnackiego z Poznania.

Miałem możliwość wysłuchania opinii prominentnych przedstawicieli 
tej biblioteki na temat funkcjonowania wymienionego wyżej rozwiązania. 
Niektórzy uczestnicy konferencji również. Nie wdając się w szczegóły, ocena 
tego rozwiązania w wydaniu samych zainteresowanych była i jest pozytywna. 
Podkreśla się tu sprawność, wysoką wydajność i korzyści dla zarządzających, 
wynikające z braku kłopotów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem 
własnej pracowni dygitalizacji. Model usługowy (tzn. świadczenie usług 
przez firmę komercyjną) ocenia się jako bardziej mobilny, ekonomiczny i 
wydajny.

Przedstawiając własny punkt widzenia, powiedziałbym tak. Wartość zew
nętrznej usługi zależy w dużej mierze od sytuacji rynkowej, ilości i jakości 
ofert, z jakimi mamy do czynienia w danym momencie. To jak wiadomo 
sytuacja zmienna i zależna od popytu. Ten zaś jest dzisiaj mały, a w związku 
z tym podaż również.

Do tego biblioteka przystępująca do wyboru wykonawcy -  w naszych 
warunkach przetargu -  musi mieć stosowne zabezpieczenie finansowe. 
Z tym jak  wiadomo było i jest różnie.

Przy tak wielu niewiadomych wartość tego modelu -  nazwijmy go 
„wrocławskim” -  sprowadza się w przypadku realizacji zadań, które mogą 
poczekać, czyli wszędzie tam, gdzie nie wykonujemy bieżącej obsługi 
potrzeb czytelniczych, kiedy nie zachodzi potrzeba realizowania stałej, syste
matycznej produkcji, wykonywanej każdego dnia, a zwłaszcza zleceń 
wykonywanych od ręki. No bo co odpowiemy czytelnikom czekającym na 
zamówione skany, kiedy nie „w ypali” nam przetarg, kiedy uczestnik 
przetargu -  wykonawca nie nadeśle na czas stosownych dokumentów 
i przetarg trzeba będzie unieważnić.

Biblioteka Narodowa -  jak wiadomo -  rozpoczęła dygitalizację niedawno -  
w 2003 r., powołując do życia w rok później niewielką, ale chyba największą 
w Polsce sekcję w strukturze organizacyjnej Zakładu Reprografii. Zajmował 
się ten Zakład w przeszłości i czyni to nadal wytwarzaniem dokumentów 
zastępczych: kopii mikrofilmowych i kserograficznych.

BN wybrała więc drogę odm ienną -  chyba taką, jaką idzie większość 
polskich bibliotek. Postawiła na własny potencjał produkcyjny.

W pomieszczeniach wspomnianego Zakładu, w oparciu o jego zasoby 
etatowe utworzono na przestrzeni 2004 r. następujące stanowiska pracy:

-  ewidencji obiektów przyjmowanych do skanowania,
-  studio fotografii cyfrowej (podstawowe wyposażenie Nikon D 100),



-  stanowisko skanowania w kolorze z oryginału (wyposażone w skaner 
Zeutschel, rozdzielczość max 600 dpi),

-  stanowisko skanowania w kolorze z oryginału (wyposażone w skaner 
Dygibook, rozdz. 300 dpi),

-  stanowisko skanowania z mikrofilmu (wyposażone w Canon MS 800),
-  stanowisko przetwarzania zapisu cyfrowego (wyposażone w stosowny 

sprzęt komputerowy),
-  stanowisko zarządzania sekcją (obsadzone przez kierownika, do 

którego obowiązków należy m.in. kontrola wykonanego zapisu).
Do zakresu działania Sekcji należy:
1. Przyjmowanie materiałów do dygitalizacji z Sekcji Zamówień Czy

telniczych i zwrot icli po wykonanej pracy.
2. Wykonywanie skanów na skaneracli (z oryginałów oraz m ikrofil

mów).
3. Wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym w studiu fotograficznym 

i poza nim.
4. Przetwarzanie i zapisywanie wytworzonego obrazu cyfrowego.
5. Wytwarzanie cyfrowego nośnika zgodnie z obowiązującymi zasa

dami lub bieżącymi ustaleniami (dla potrzeb BN lub czytelników, użyt
kowników).

6. Kontrola jakościowa wykonanych m ateriałów (w trakcie skano
wania i sporządzania kopii).

7. Przesyłanie zapisu cyfrowego do DPD, zgodnie z bieżącymi ustale
niami.

8. Przechow yw anie zapisu  cyfrow ego w archiw um  materiałóiw 
elektronicznych.

9. Pobieranie zamówień oraz oryginałów do kopiowania z Sekcji 
Zamówień Czytelniczych oraz zwrot ich po wykonanej pracy.

10. Wykonywanie kopii m etodą analogową lub cyfrową.
11. Rozliczanie się z wykonanych prac oraz wykorzystanych materiałów.
Jak widać z powyższego zakresu, nie wszystkie czynności związane

z wytwarzaniem, realizacją zamówień, przechowywaniem wykonywane 
są w Sekcji Dygitalizacji. W dużym organizmie, jakim  jest BN, zadania te 
zostały porozdzielane pomiędzy inne jeszcze struktury i zespoły.

Istotnym elementem realizacji przyjętego programu dygitalizacji jest 
współpraca Sekcji Dygitalizacji z komórkami organizacyjnymi Biblioteki 
odpowiedzialnymi za zbiory, ich opracowanie i przechowanie. Koordy
natorem wynikających stąd zadań (czyli międzyzakładowej współpracy) 
jest kierownik Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów BN -  komórki 
organizacyjnej I szczebla.

Całość spraw związanych z nadzorem  nad realizacją programem 
prowadzi zastępca dyrektora BN ds. Książnicy.



Początkowo wytworzone skany zapisywano i przechowywano na płytach 
CD i DVD. Pod koniec 2004 r. opracowany został System Zarządzania 
Zbiorami Zdygitalizowanymi, który umożliwia przewodową transm isję 
wytworzonych plików cyfrowych -  przez skanery i aparat cyfrowy -  na 
se rw er do D ziału P rze tw arzan ia  D anych i przechowywania ich na 
masowych pamięciach.

W sprawie opracowania bibliotecznego wytwarzanych materiałów 
cyfrowych przyjęto założenie, iż każdy dokument pochodzący ze zbiorów 
BN, a wytypowany do dygitalizacji powinien posiadać opis bibliograficzny 
i opis zasobu w komputerowym katalogu BN w INNOPAC, z wyjątkiem 
tych zbiorów specjalnych, które są opracowywane w samodzielnych bazach 
danych.

Na podstawie zgromadzonych w ciągu niecałego roku działalności 
produkcyjnej obserwacji i doświadczeń ustalono roczny plan produkcyjny 
Sekcji Dygitalizacji. Przyjęto, że tak obsadzona kadrowo i wyposażona 
w sprzęt Sekcja może wykonać 370 tys. plików rocznie, w tym 160 tys. skanów 
z oryginałów, 80 tys. ujęć, zdjęć cyfrowych, 130 tys. skanów z mikrofilmu. 
W przeliczeniu na inne jednostki -  porównanie mniej dokładne ale bardziej 
obrazowe -  roczny potencjał produkcyjny utworzonej sekcji pozwala 
zeskanować ok. 2000-2500 książek (objętość średniej książki ok. 180 str.). 
To zważywszy na potrzeby i wielkość posiadanych przez BN zbiorów niewiele.

Biblioteka Narodowa testowała już -  realizując duże zlecenie firmy 
komercyjnej wykonane w okresie 2 miesięcy -  możliwości powiększenia 
potencjału produkcyjnego z wykorzystaniem łatwych w obsłudze niedro
gich skanerów płaskich. Wyniki są, mówiąc ogólnie, bardzo obiecujące. 
Być może, powiększając nasze zdolności produkcyjne, pójdziemy m.in. tą 
drogą.

Przewidujemy, że od nowego roku ustalanie merytorycznej zawartości 
rocznych planów dygitalizacji BN następować będzie komisyjnie, przy udziale 
„Komisji do spraw kwalifikacji materiałów bibliotecznych do dygitalizacji”. 
Stosowny projekt zarządzenia dyrektora jest już przygotowany. Przewiduje 
on, że przedstawianie obiektów do komisji następować będzie poprzez 
przekazanie jej „Wniosku zgłoszenia obiektu do skanowania”, zawierającego: 
dane o obiekcie, już istniejących dokumentach zastępczych lub ich braku, 
dyspozycji dotyczącej jakości wykonania dokumentu zastępczego oraz jego 
przeznaczenia.

Kwestią o dużym znaczeniu dla niemal każdej biblioteki podejmującej 
się dygitalizacji zbiorów, zwłaszcza kolekcji zabytkowych, unikalnych, 
tzw. zbiorów wrażliwych na zniszczenie (np. rękopisów) jest stworzenie 
właściwych warunków bezpieczeństwa fizycznego i mikrobiologicznego 
obiektom poddawanym dygitalizacji.



Wiadomo, iż ten proces odbywa się poza magazynem zbiorów, w oto
czeniu tzw. produkcyjnym. Zbiory przekazane do dygitalizacji znajdują się 
nieraz poza magazynem, czyli miejscem stałego przechowania, kilka a nawet 
kilkanaście dni. Istnieje więc złożony rozległy problem dochowania 
wymaganych standardów bezpieczeństwa dygitalizowanym zbiorom. Wiążą 
się z tym określone nakłady, wydatki, jak też -  dostosowane do warunków -  
różne przedsięwzięcia organizacyjne. W każdej sytuacji oznaczają one 
podniesienie kosztów dygitalizacji. Ale nie można ich pominąć ani w pla
nowaniu, ani w praktyce, gdyż oznaczałoby to zlekceważenie lub naruszenie 
obowiązujących standardów, uchybienie zasadom kultury zawodowej.

W BN uznano tę sprawę za niezwykle ważną i tworzenie tzw. właściwych 
warunków dla obiektów poddawanych dygitalizacji potraktowano bez taryfy 
ulgowej.

Wprowadzono więc następujące rozwiązania;
-  w ydzielono strefę zam kniętą i odpow iednio zabezpieczono  

(w niej wykonywane są wszystkie zadania Sekcji Dygitalizacji), planuje 
się unowocześnienie monitoringu i systemu ochrony, doposażenie w sejfy 
i inne konwencjonalne i elektroniczne zabezpieczenia,

-  wydzielono specjalny magazyn do przechow yw ania obiektów 
przed i po skanowaniu,

-  wprowadzono szczególną dbałość o czystość w pomieszczeniach  
do skanowania,

-  pomieszczenia wyposażono w urządzenia zapewniające stabilne, 
właściwe warunki klim atyczne (tem peratura 16-18°C, w ilgotność 
względna 40-50%): termohigrometry, nawilżacze, osuszacze, planowany 
jest zakup klimatyzatorów,

-  zakupiono urządzenia do skanowania spełniające wymogi konser
watorskie,

-  pomieszczenia Sekcji Dygitalizacji i stanowiska pracy zabezpie
czono przed wpływem czynników zewnętrznycłi (światło, prom ienio
wanie),

-  przy skanowaniu obiektów zabytkowych, unikalnych wprowadzono 
nadzór konserwatorski.

Program ten -  w znacznym stopniu wdrożony -  jest nadal uzupełniany 
o nowe elementy.

Główne nasze cele na najbliższy okres to:
-  po pierwsze -  kontynuowanie I etapu dygitalizacji w BN,
-  po drugie -  osiągnięcie założonego poziomu produkcji, zweryfiko

wanie niektórych przyjętych w cześniej rozw iązań. Łączny poziom  
produkcji został oszacowany na 370 tys. skanów rocznie. To plan dość 
ambitny (ok. 2,5 tys. książek rocznie). Rok obecny pokaże jakie są możli
wości i wartość naszego potencjału.



-  po trzecie -  zakończenie zaplanowanego wyposażenia Sekcji Dygi- 
talizacji (mam tu na myśli sprzęt do skanowania oraz urządzenia i meble 
stanowiące o standardzie technicznym pomieszczeń). Być może doko
namy uzupełnienia dotychczas posiadanego wyposażenia m.in o skanery 
płaskie, konwertery, różne elementy wyposażenia studia, aparat cyfro
wy, serwery.

BN posiada projekt programu skanowania co najmniej na kilka lat. 
Będzie on każdego roku uzupełniany i weryfikowany. Przewiduje on m.in. 
prezentację niektórych kolekcji w Internecie. Zapewne główny cel, jakim 
jest zabezpieczenie zbiorów i preferencje dla zbiorów zabytkowych, 
zachowają swą aktualność i znaczenie także w przyszłości. Nasze plany 
wobec bibliotek w kraju i za granicą, bibliotek partnerskich będą precyzo
wane. Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy współpracy tak z partnerami 
krajowymi, jak  i zagranicznymi. Wychodzimy z założenia, iż wspólnie 
osiągniemy więcej. Kilkudziesięcioletnia współpraca w zakresie mikro
filmowania może być tutaj bardzo dobrym wzorem postępowania. BN jest 
otwarta na współpracę międzybiblioteczną i pragnie dzielić się z bibliote
kami swoim doświadczeniem oraz korzystać z osiągnięć innych krajo
wych bibliotek. M onitoruje postępy dygitalizacji w bibliotekach narodo
wych krajów europejskich przystąpiła już do międzynarodowego programu 
TEL ME MOR. Uczestniczą w nim nowe kraje członkowskie Unii. Program 
ten koordynuje Biblioteka Narodowa Niemiec. Od kilku lat BN korzysta 
z doświadczeń różnych krajowych bibliotek m.in. Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie i bibliotek krakowskich, w tym Biblioteki Jagiellońskiej oraz 
bibliotek poznańskich. Owocnie współpracuje z kilkoma krajowymi firmami 
komercyjnymi zajmującymi się świadczeniem usług i dystrybucją sprzętu 
do dygitalizacji.

Pragnie również służyć swym doświadczeniem i wiedzą bibliotekom 
krajowym, wspierać ich inicjatywy i wysiłki. Mam tu na myśli nie tylko 
PBI. Takie założenie -  wspieranie dygitalizacji -  towarzyszy obecnej 
konferencji. Liczna obecność uczestników potwierdza celowość takich 
ogólnokrajowych spotkań, prezentacji i inicjatyw. Ujawnia nasze krajowe 
pomysły i osiągnięcia.

BN jako współorganizator konferencji dziękuje SBP za tę inicjatywę 
i partnerską współpracę. Dziękuje uczestniczącym w niej bibliotekarzom 
i przedstawicielom  krajowego biznesu.



Zbigniew Koziński

Dygitalizacja w Bibliotece Jagiellońskiej

2 stycznia 1994 r. Biblioteka Jagiellońska (BJ), rozpoczęła elektroniczne 
katalogowanie swoich zbiorów. W związku z katalogowaniem na nowym 
nośniku, na porządku dziennym stanęła sprawa wykorzystania dotychcza
sowych katalogów kartkowych. Ówczesne władze biblioteki, z jej dyrekto
rem dr. hab. Krzysztofem Zamorskim na czele, zadecydowały, że Katalog 
Podstawowy (tzw. Stary) BJ* zostanie w całości zeskanowany.

Decyzja dotycząca skanowania została poprzedzona rozważaniami nad 
wykorzystaniem przez ВJ nowych tecłmik kopiowania zbiorów, w tym przede 
wszystkim dynamicznie rozwijającej się technologii cyfrowej. Poza dyskusją 
było pytanie, czy nasza biblioteka ma to robić. Odpowiedź mogła być tylko 
jedna: tak. Pozostało jednak odpowiedzieć sobie na pytania: kiedy? czy 
własnymi siłami i środkami? czy też skorzystać z usług firm zewnętrznych?

W związku z tym, że nasza biblioteka nie posiadała wówczas możli
wości finansowych na zakup odpowiedniego sprzętu (aparaty cyfrowe, 
skanery), jak również brak nam było odpowiednio przeszkolonego perso
nelu w jego obsłudze, zadecydowano, że w początkowym okresie dygitali
zacja w BJ opierać się będzie na zlecaniu usług firmom zewnętrznym. 
Docelowo jednak dygitalizacja naszych zbiorów miała być oparta na pracy 
własnej Pracowni Reprograficznej. Wobec czego, w tym samym czasie 
podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków na zakup skanerów 
i cyfrowych aparatów fotograficznych. Rozpoczęto również szkolenie 
personelu wytypowanego do przyszłej obsługi wspomnianego sprzętu.

Jednocześnie zapoczątkowano prace nad opracowaniem planu dygita- 
lizacji zbiorów BJ. Plan ten miał się stać elementem całościowego progra
mu reprografowania (mikrofilmowania, mikrofiszowania i dygitalizacji) 
zbiorów naszej biblioteki. Miał wskazać cele, zadania oraz sposoby i środki

* Pierw szy kartkowy katalog b ib lioteki zaw iera inform acje o drukach zw artych w ydanych  
do końca roku 1949 -  najstarsze zapisy  na kartach K atalogu poch od zą  z początku X IX  w ieku, 
liczą  w ięc ok. 200  lat. Sarn Katalog jest w iqc dzisiaj unikalnym  zabytk iem  kultury narodowej, 
na który składa się zbiór autografów w ybitnych polsk ich  bib liotekarzy takich jak: J.S. Bandkie, 
J. M u czk ow sk i, K. E streicher, E. K un tze. W p ro w a d zen ie  od  1950 r. now ej instruk cji 
katalogow ania i zastosow anie  kart kata logow ych  w  now ym  form acie dało początek now em u  
k a ta lo g o w i a lfa b ety czn em u , k tó reg o  dane z o sta n ą  w d rod ze  r ek o n w ersji w p isa n e  do  
K om puterow ego Katalogu Z biorów  B ib lio tek i UJ.



jego realizacji. Program miał się kierować dwoma generalnymi celami, 
jakie są stawiane przy kopiowaniu zbiorów: ochrona obiektów, poprzez 
wyłączenie oryginałów ze stałego udostępniania, przy równoczesnym 
rozszerzeniu dostępu do nich. W programie zostały określone zasady 
wyboru zbiorów do reprografowania. Zgodnie z nimi ustalono następujące 
kryteria wyboru:

1. Unikalność zbiorów.
2. Naukowe i kulturalne znaczenie zbiorów.
3. Stan zachowania obiektów.
4. Częstotliwość wykorzystywania przez czytelników.
Zgodnie z tymi kryteriami opracowano listy obiektów przeznaczonych 

do kopiowania, ustalono również priorytety przy kwalifikowaniu ich do 
mikrofilmowania, mikrofiszowania i dygitalizacji.

Powracając jednak do początków dygitalizacji w BJ, jak już wspomnia
no wcześniej, nie dysponowaliśm y narzędziam i pozwalającymi nam 
samodzielnie na dygitalizowanie zbiorów. Podjęliśmy poszukiwania firm, 
które zdecydowałyby się na wykonywanie dla nas wspomnianych usług. 
Zakończyły się one połowicznym sukcesem. Pierwszym obiektem BJ, który 
dzięki zabiegom dyrektora Zamorskiego, został zapisany w 1995 r. w tech
nologii cyfrowej, był autograf dzieła Mikołaja Kopernika Z)e/?evo/Mf/ow/bMS. 
Diapozytywy barwne wykonane zostały przez naszego fotografa -  Tadeusza 
Dudę, potem je  zeskanowano i zapisano na 5 płytach CD (pliki graficzne 
w formacie PCD) w krakowskiej firmie N eurosoft Sp. z o.o. Dzieło 
K opernika w następnym  roku, po odpowiednim  opracowaniu przez 
Neurosoft, zostało umieszczone na stronie internetowej BJ (pliki graficzne 
w sieci zostały udostępnione w formacie jpg) -  http://www.bj.uj.edu.pl/ 
bjmanus/revol/titlpg_p.html.

Już w tym czasie stało się jasne, że zbyt optymistycznie oceniliśmy 
możliwości dygitalizacji na szerszą skalę w oparciu o zaangażowanie do 
tego celu firm zewnętrznych. Po pierwsze, nasze możliwości finansowe 
były bardzo skromne (ceny tego typu usług w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. były relatywnie bardzo wysokie), po drugie ze względów konser
watorskich używane wówczas skanery praktycznie wykluczały skanowanie 
bezpośrednio z oryginałów, a będące na rynku aparaty cyfrowe nie zapew
niały odpowiedniej jakości zapisu. Mając te rzeczy na uwadze, systematy
czną dygitalizację zbiorów BJ przesunięto w czasie. Wtedy też potwier
dzono w cześniejsze założenia, że przyszła dygitalizacja oparta będzie 
przede wszystkim  na pracy nowo tworzonej Pracowni Dygitalizacji. 
Skanowanie i fotografow anie z oryginałów może się odbywać wyłącz
nie w Pracow ni, poza BJ dopuszczam y skanow anie tylko naszych 
mikrofilm ów i m ikrofisz.

http://www.bj.uj.edu.pl/


w  1998 г. rozpoczęliśmy skanowanie wspomnianego już wcześniej 
naszego „Katalogu Podstawowego Druków Zwartych” . Możliwe to było 
dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych do realizowanego przez nas 
projektu dygitalizacji Katalogu pod nazwą „Elektroniczny Podstawowy 
Katalog Alfabetyczny Druków Zwartych wydanych do roku 1949”. O skali 
projektu niech świadczy liczba około miliona kart (o rozmiarach 19x25 
cm) przeznaczonych do skanowanania. Prace nad całością projektu zostały 
zakończone w końcu 2004 r. Ostatni rok prac finansowany był ze środków 
własnych BJ.

W pierwszym etapie prac, w latach 1998-1999, zeskanowano 550 ООО 
kart katalogowych. Merytoryczna praca nad projektem podzielona została 
na następujące fazy;
•  odwzorowanie obrazów kart katalogowych w procesie skanowania wraz 

z informacją o logicznym położeniu kart w strukturze Katalogu
•  100% kontrola poprawności odwzorowania
•  konwersja indeksu Katalogu do postaci tekstowej bazy danych
•  archiwizacja plików graficznych na nośniku CD-ROM
•  budowa i udostępnienie graficznej bazy danych przez sieć INTERNET.

Parametry plików graficznych otrzymywanych w procesie skanowania 
przedstawiały się następująco:
•  format pliku graficznego -  tiff 5.0
•  średni rozmiar pliku -  750 кВ
•  odwzorowanie rozmiaru -  1023 x 806 punktów (100 punktów/cal, 1:1)
•  odwzorowanie barw -  256 odcieni szarości
•  wyostrzenie -  3 %

Parametry plików graficznych udostępnianych w sieci Internet:
•  format pliku graficznego -  jpg
•  stopień kompresji -  75 %
•  rozmiar obrazu -  średnio 768 x 600 punktów
•  średni rozmiar pliku -  75 кВ

Oprogramowanie:
•  proces kontroli skanowania: oprogramowanie własne z wykorzystaniem 

C, Perl, Java Script
•  proces konwersji formatu i obróbka grafiki: Image Magick, oprogramo

wanie własne
•  udostępnianie w sieci INTERNET: PostgreSQL 7, Apache 1.3.

Obecnie Katalog dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
http: //w w w. b j. u j. edu. p 1/kat/pka. htm

O początku systematycznej dygitalizacji zbiorów w BJ można mówić 
dopiero z chwilą zakupu w 2003 r. skanera OM NISCAN OS 10000 
Zeutschel (środki BJ -  III etap rozbudow y BJ i dotacja z KBN). 
Aparat ten spełnia nasze oczekiwania w zakresie ochrony konserwator



skiej zbiorów. To samo można powiedzieć o jego parametrach technicz
nych. Dzięki niemu możemy skanować obiekty do formatu A l, przy ma
ksymalnej rozdzielczości skanowania 600 dpi (tiff, jpg, pdf). Skaner 
Omniscan, z dołączonym do niego wysokiej klasy oprogramowaniem, wraz 
z pozyskanym wcześniej aparatem cyfrowym Olympus Camedia pozwolił 
nam na rozpoczęcie wdrażania przyjętego wcześniej programu dygitalizacji 
zbiorów.

Skanowanie i fotografowanie przeznaczone na potrzeby BJ wykony
wane jest w fomiacie tiff (rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi), archi
wizacja odbywa się na dyskach CD i DVD również w formacie tiff (300 
dpi). Dla udostępniania -  przeglądanie dysków CD i DVD -  wykorzystu
jemy zapis w formacie jpg (300 dpi; część map i grafiki w rozdzielczości od 
400 do 600 dpi), zaś zapis do wykorzystania na stronie WWW. dokonu
jem y w formacie jpg i pdf. Przy obróbce materiału ze skanowania używamy 
programu Photo Shop CD. Przetwarzanie wsadowe plików do formatu jpg 
dokonywane jest za pomocą oprogramowania Irfan View. Do zapisu cyfrowego 
oraz jego sprawdzania wykorzystujemy program NERO (wersja 6).

Posiadany sprzęt umożliwił nam szeroką działalność usługową. Pow
szechna dostępność komputerów spowodowała lawinowy wzrost zamó
wień na wykonanie skanów i zdjęć cyfrowych z naszych zbiorów (zano
towaliśmy przy tym zauważalny spadek zamówień na kopie mikrofilmowe, 
a przede wszystkim na klasyczną fotografię). Zamawiany przez klientów 
materiał przekazujemy na dyskach optycznych (CD i DVD). Sporadycznie 
dokonujemy wysyłki pocztą elektroniczną. Pełne rozwinięcie tej usługi 
możliwe będzie po uporaniu się z problemami dotyczącymi finansowych 
rozliczeń za jej wykonanie.

O dynamicznym rozwoju dygitalizacji zbiorów BJ świadczą dane statys
tyczne z ostatnich trzech lat. W 2002 r. wykonano łącznie 380 zdjęć cyfrowych, 
z tego na potrzeby własne 201 (cel; zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów -  
zapis na CD dwóch starych druków, które są obecnie dostępne w Intemecie 
pod: http://www.bj.uj.edu.pl/pbi/legatio/html, http://www.bj.uj.edu.pl/pbi/ 
simonius/html), pozostałe jako usługi dla klientów. W ciągu 2003 r. aparatem 
cyfrowym zapisano 657 mikrobrazów, w tym na potrzeby własne 272, na 
zamówienie zewnętrzne 395. Wykonano również 1623 skany (930 dla BJ, na 
zamówienie 693). W następnym roku wykonano 76 zdjęć cyfrowych (tylko 
na zamówienie klientów) i 84 278 skanów, w tym 52 804 dla zbiorów BJ, 
pozostałe (31 974) na zlecenie klientów. BJ wykonywała na zlecenie 
skanowanie naszych zbiorów dla potrzeb Polskiej Biblioteki Internetowej 
(praca odbywała się na sprzęcie własnym i powierzonym). Dla PBI w latach 
2003-2004 skopiowaliśmy 301 obiektów (36 517 skany): rękopisy, stare 
druki, czasopism a i druki zw arte XIX i XX w., zbiory muzyczne, 
kartograficzne i graficzne.

http://www.bj.uj.edu.pl/pbi/legatio/html
http://www.bj.uj.edu.pl/pbi/


Do 20 maja 2005 г. dla potrzeb BJ zdygitalizowano bezpośrednio 
z oryginału 770 pozycji, z czego: 114 rękopisów, 158 starych druków, 251 
tytułów czasopism i druków zwartych z XIX i XX w., 14 obiektów ze zbiorów 
kartograficznych, 171 ze zbiorów graficznych i 63 muzykalia. Ponadto 
na nasze zlecenie poznańska firma M ikrofilm -  Center dygitalizuje 
czasopismo „Naprzód”. Dotychczas z naszych mikrofilmów zeskanowano 
gazety z lat 1892-1905, które są dostępne w Czytelni Dokumentów 
Audiowizualnych (na CD) oraz w Internecie na stronie: http://www.bj.uj.- 
edu.pl/pbi/czasop.php

Na koniec kilka refleksji o przyszłości dygitalizacji w BJ. Władze naszej 
Biblioteki, jak i nadzorujące nas władze Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zdecydowanie postawiły na rozwój tej formy ochrony i udostępniania 
zbiorów. Jej zakres i tempo uzależnione będzie jednak od naszych możliwości 
finansowych. Brak wystarczających środków na zakup systemów do 
archiwizowania danych nie pozwala na szybkie, a przy tym bezpieczne 
wypieranie mikrofilmów i mikrofisz przez zapis na nośnikach cyfrowych. 
Zdajemy sobie sprawę, że z podobnymi problemami boryka się większość 
bibliotek. Mamy nadzieję, że dzięki wymianie doświadczeń uda się w jak 
najbliższym czasie wypracować standardy obowiązujące przy dygitalizo- 
waniu zbiorów bibliotecznych.

http://www.bj.uj.-


Maria Wąsik

Dygitalizacja zbiorów WiMBP im. Cypriana Norwida 
w Zielonej Górze

Zbiory zgromadzone w bibliotekach, szczególnie te cenne, powstałe 
w minionych wiekach, są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego 
ludzkości. Jednak mimo ich wartości, w wyniku klęsk żywiołowych oraz 
działań wojennych, wiele z nich zostało bezpowrotnie utraconych. W więk
szości przypadków  siłą  spraw czą było świadome i celowe działanie 
człowieka, a czasami jego bezmyślność. Zniszczonych, starych książek nie 
sposób odtworzyć, dlatego do tych, które pozostały podchodzimy z dużą 
pieczołowitością, clironiąc w sejfach i niejednokrotnie czyniąc je niedostęp
nymi dla czytelników. Wynika to z konieczności ich zabezpieczenia, ale 
przecież chciałoby się je  pokazywać, czasem wręcz nimi pochwalić 
Dotychczas było to niemożliwe, dopiero rozwój systemów elektronicznych 
programów komputerowych i urządzeń peryferyjnych zmieniły sytuację 
Czytelnicy, i to nie tylko wybrani, mogą już zaglądać do starych książek 
oczywiście tych które poddano cyfrowej konwersji.

Bezcenną wartością Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. C. Norwida w Zielonej Górze są jej zbiory specjalne liczące już ponad 
81 ООО jednostek. W tej liczbie jest m.in. blisko 3000 starodruków i ponad 
200 zabytkowych map oraz atlasów. Ich unikatowy charakter, wartość 
zabytkowa, treść, a często i forma artystyczna stanowią doskonały materiał 
źródłowy dla przedstawicieli wielu dyscyplin nauki, tworząc ważny war
sztat pracy badaw czej. Zbiory nasze zostały włączone w 1978 r. do 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zobowiązuje nas to do szczególnego 
dbania o bezpieczeństwo zgromadzonych zbiorów, stanowiących dziedzic
two narodowe i europejskie oraz właściwego ich przechowywania.

W związku z tym, a także ze wspomnianymi możliwościami technicz
nymi, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida podjęła 
działania zmierzające do:

-  przygotow ania harm onogram u konw ersji zbiorów specjalnych 
(starodruków, cennych zbiorów kartograficznych, regionaliów) do postaci 
elektronicznej,

-  stopniowej dygitalizacji wymienionych zbiorów specjalnych,
-  systematycznej informacji o wykonywanych działaniach,



-  rozpowszechniania zdygitalizowanych zbiorów na płytach CD- 
ROM oraz w sieci Internet.

Realizacja tych planów wymaga sporych nakładów finansowych, 
a tych zawsze brakuje w budżecie, stąd nasze starania o pozyskanie ich 
z innych źródeł. Takim źródłem  okazała się Fundacja Bankowa im. 
L. Kronenberga. Jeden z naszych projektów, pt. „Ochrona Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego -  dygitalizacja, renowacja i konserwacja zabytko
wych zbiorów WiMBP”, został pozytywnie oceniony przez Zarząd Fundacji. 
Otrzymaliśmy na ten cel 30 ООО zł, nasz udział wyniósł 20 300 zł. Za te 
pieniądze dokonano zabiegu renowacji i konserwacji 13 zabytkowych 
rękopisów pochodzących z XVI-XX wieku, 2 atlasów z XVIII w. oraz 
zdygitalizowano 26 najcenniejszych inkunabułów i postinkunabułów, 
drukowanych w latach 1478-1520.

Dokonany przez nas wybór książek, które jako pierwsze przyjęły 
nowoczesną, cyfrową postać, podyktowany troską o ich utrwalenie i bezpieczne 
udostępnianie skupił się na najstarszych drukowanych dokumentach, 
w większości o unikatowych i niezaprzeczalnych walorach kulturowych. 
Dodatkowo o wyborze tych, a nie innych obiektów zdecydowały nadrzędne 
kryteria, mianowicie budzący obawy stan ich zachowania oraz ciągłość 
w zasięgu chronologii wydawniczej. Wytypowane druki wykonane są 
z elementów wytworzonych wyłącznie ręcznie (papier, typografia, ilustracja, 
oprawa) i pod wieloma względami wzorowane na rękopisach późnogotyckich 
lub wczesnorenesansowych.

Realizację zadania zleciliśmy poznańskiej Firmie Dygital -  Center. 
Złożona przez nich oferta była najtańsza, ponadto sposób i czas wyko
nania zlecenia bardzo dogodny. Uzyskaliśmy też pozytywne opinie z bib
liotek, które już wcześniej współpracowały z firmą.

Skanowanie druków odbywało się na miejscu w Bibliotece. Firma 
przywiozła do Zielonej Góry specjalistyczny skaner, formatu A-2, do zbiorów 
szytych i oprawnych Zentschel Os lOOOOTT. Praca odbywała się pod 
całkowitym nadzorem  pracowników Biblioteki. Do tego fachowość 
zatrudnionych w firmie informatyków, umiejętność obchodzenia się z doku
mentem zabytkowym oraz wysokiej klasy skaner z 36-bitową głowicą, emitu
jący nieszkodliwe dla druku światło, pozbawione promieniowania cieplnego 
i UV, stały się gwarantem jakości wykonania zlecenia. Zbiory oświetlane były 
za pomocą przesuwającej się listwy świetlnej o szerokości 5 cm, co oznacza, 
że czas naświetlania np. jednego wersu książki wynosił około 0,4 sekundy. 
Zaletą był też krótki okres realizacji -  przykładowo skanowanie jednej książki 
200-kartkowej wraz z zapisem na komputerze, trwało około 30 minut. 
Otwartość finny na wszelkie sugestie natury merytorycznej, jak i technicznej, 
zapewniła m ożliwość wyboru satysfakcjonujących nas param etrów  
dygitalizowanych zbiorów.



Każdy z 26 starodruków utrwalono na dwóch płytach:
1. DVD z plikam i tiff służącymi jako macierz archiwalna i jako baza 

do udostępniania w sieci Internet. Może być też wykorzystywana do 
reprodukcji, reprintu, a w przyszłości do kolejnej konserwacji na nowsze 
nośniki.

2. CD-ROM w formie pdf do udostępniania czytelnikom. Odczytanie 
um ożliwia prosty w obsłudze i bezpłatny program Acrobat Reader, który 
instaluje się na każdym komputerze.

Zdygitalizowane druki udostępniane są w lektorium Działu Zbiorów 
Specjalnych na wysokiej klasy komputerze z monitorem przystosowanym 
do oglądania plików graficznych.

Po zakończeniu dygitalizacji, aby dotrzeć do szerszego grona zainte
resowanych naszymi zbiorami zabytkowymi, w Muzeum Książki Środ
kowego N adodrza przygotowano ekspozycję pokazującą wspomniane 
wcześniej rękopisy po renowacji, a także zdygitalizowane zbiory -  orygi
nały i płyty. Powstał też profesjonalny, przygotowany przez telewizyjną 
firmę, 30-minutowy film, którego pokaz rozpoczął otwarcie wystawy (ze 
szczególną pieczą nadzorowaną i zabezpieczoną elektronicznie). Obejrzało 
ją  wiele osób i zorganizowanych grup. Zwiedzili ją  również współpracujący 
z nami bibliotekarze z innych miejscowości. Wystawa i akcja dygitalizacji 
zbiorów zainteresowały media, a jesteśmy pierwszą Biblioteką w naszym 
regionie, która rozpoczęła tego typu przedsięwzięcie. Ukazały się artykuły 
w prasie, audycje radiowe i wywiady w telewizji regionalnej. Wszystko to 
służy promowaniu Biblioteki, pokazując równocześnie jej nowoczesne, 
poszerzone działania. Mamy przy tym nadzieję, że tworząc cyfrową biblio
tekę zainteresujem y studentów, a tą drogą zachęcimy do poszukiwań 
naukowych.

M ożna tu dyskutować nad sensem dygitalizacji książek, którymi nie
wiele osób się interesuje, ale za takim wyborem przemawia kilka czynni
ków. Głównym, oczywiście, było zachowanie starych książek w cyfrowej 
postaci dla przyszłych pokoleń, a ponadto:

-  stworzenie warunków powszechnego udostępniania starodruków 
zainteresowanym  osobom,

-  większe możliwości korzystania z książki w formie elektronicznej: 
szybkie przeszukiwanie tekstu i możliwość powiększania fragmentów, 
ilustracji, wydruk interesujących rozdziałów lub przeniesienie ich na 
nośnik magnetyczny,

-  urozmaicenie wycieczek, głównie młodzieży, zwiedzających Muzeum 
Książki Środkowego Nadodrza elektronicznym pokazem. Rocznie Biblioteka 
przyjmuje około 170 grup szkolnych w ramach realizowanego programu 
ścieżek regionalnych,



-  prezentacja ich na szkleniach dla bibliotekarzy i na zajęciach w Po
maturalnym Studium Bibliotekarskim.

Wspomnieć jeszcze należy o tym, że czytelnik nie mając bezpośredniego 
kontaktu ze starą książką, nie jest narażony na biologiczne lub chemiczne 
skażenia. Tak więc płyta CD-ROM, to bezpieczeństwo dla książki i czytel
nika. To także niewielka powierzchnia potrzebna do przechowywania.

Jednocześnie pragniemy, by zdygitalizowane zbiory były dostępne poza 
Zieloną Górą^ i dlatego:

-  lista tytułów została umieszczona na stronach internetowych naszej 
Biblioteki, w Biuletynie EBIB-u i w serwisie Biblioteki Cyfrowej Politech
niki Wrocławskiej,

-  planujemy udostępnić w Internecie wybrane fragmenty książek 
(spis treści, strona lub rozdział rozpoczynający),

-  prowadzona jest sprzedaż płyt, cena zależy od unikatowości i obję
tości tekstu, waha się od 40,00 do 150 zł (wykaz w załączeniu).

W niedalekiej przyszłości planujemy dygitalizację druków regional
nych, tzw. silesiaków. Mamy liczący się i w m iarę spójny zbiór, który 
stanowi cenne źródło wiedzy o Śląsku. Ponadto zamierzamy zeskanować 
czasopisma niemieckie wychodzące w Zielonej Górze, m.in. „Grunberger 
Wochenblatt” z lat 1873-1940.

W nioski

1. Należałoby zdygitalizować wszystkie starodruki znajdujące się 
w bibliotekach polskich.

2. Konieczne byłoby stworzenie pełnej listy już zdygitalizowanych 
dokumentów, łącznie z materiałami w trakcie oraz przewidzianych w naj
bliższym czasie do dygitalizacji. Koordynacją powinna się zająć wyznaczona 
instytucja, a biblioteki zobowiązane byłyby do pełnej informacji w tym 
zakresie.

3. Przyjęcie priorytetów w planowaniu materiałów do dygitalizacji. 
Zwrócenie uwagi na zbiory regionalne, w tym niszczejące czasopisma 
i dokumenty rękopiśmienne. Konieczna jest wzajemna współpraca z archi
wami, muzeami i instytucjami przechowującymi i gromadzącymi regionalia 
na danym terenie.

4. Należałoby przyjąć standardy techniczne dygitalizacji zbiorów.
5. Projekty dygitalizacji zbiorów powinny być dofinansowywane 

przez Ministerstwo Kultury.



Publikacje

1. Anna Jesse, Alicja Lipińska: Skarby zielonogórskiej Książnicy przetrwają, czyli 
konserwacja, renowacja i dygitalizacja. „Bibliotekarz Lubuski” 2004 nr 2 (18) s. 15-18.

2. Anna Jesse, Alicja Lipińska: Skarby kultury narodowej i europejskiej po renowacji, 
konserwacji i dygitalizacji. Scenariusz filmu. Maszynopis.

3. Alicja Lipińska: Program ochrony starodruków w WiMBP w Zielonej Górze. 
„Bibliotekarz” 2005 nr 2 s. 28-31

W ykaz zdygitalizowanych inkunabułów i postinkunabulów

1. LEON I [pape], Sermones, [Polonia : Typ. Leonis I Papae, 1477/78].
2. HUGO DE PRATO FLORIDO, Sermones de sanctis, H eidelberg: Typ. 

Lindelbachi=Henr. Knoblochtzer, 1485.
3. LA PALUD PIERRE DE, Sermones guadragesimales Thesauri novi, Argentinae 

[Strassburg] : [Martinus Flach], 1487.
4. LA PALUD PIERRE DE, Sermones Thesauri novi de sanctis, Argentinae 

[Strassburg] : Martinus Flach, 1488.
5. lO RD A N US DE QUEDLINBURG, Passio C hristi secundum quattuor 

evangelistas, [Basel : lac. Wolff de Pforzheim, 1492].
6. SCHEDEL HARTMANN, Liber chronicarum, Nuremberg: Antonius Koberger, 

1493.
7. BUSTIS BERNARDINUS DE, Mariale ex[cellent] i [ssijmii viri, Argentinae 

[Strassburg] : Impressum Martinus Flach, 1498.
8. PSALTERIUM et Hymnarius, [S. 1.: s. n., ante 1500].
9. BUSTIS BERNARDINUS DE, Rosarium sermonum, P. 2, Hagenau: Henr. Gran 

pro lo. Rynman, 1500.
0. BARTHOLOMAEUS ARNOLDI, Libellvs F[ratris] Bartholomei de Vsingen 

Avgvstiniani, de fide, gratia et operibus ..., [S. 1.: s. n., post 1500].
11. BONAVENTURA [Saint], Meditationes vitae Christi ..., [S. 1.: s. n., post 1500].
12. BONAVENTURA [Saint], Tractatus de profectu religiosorum, [Paris]: lehan 

Petit, [post 1500].
13. DIONYSIUS CARTUSIENSIS, Meditationum opusculum, [Colonie?: s. n., post 

1500].
14. BONIFACIUS VIII [pape], Liber sextus Decretalium, T. 1-2. Venetijs: per 

Baptistam de Tortis, 1502.
15. PARATUS, Sermones de tempore [et] de sanctis, Niirnberg : druk. Koberger, 

1502.
16. ŁASKI JAN St., Com[m]une incliti Polonie Regni priuilegium, [Współwyd. 

z: Libri duo iuris ciuilis Maydemburgensis etprouincialis Saxonici cu[m] tertio 
libro iuris feudalis ...], Cracoviae : Joannis Haller, 1506.

17. ALBERTUS MAGNUS, Quattuor libros sententiaru[m], B asel: lacobus [Wolff] 
de Pforzheim, 1506.

18. PELBARTUS DE THEMESWAR, Stellarium Corone benedicte virginis Marie 
in laudem eius, Hagenau : Impressi Henricus Gran pro Joannis Rynman, 1507.

19. THOMAS AQUYHO^Summa contrage[n]tiles, Agrippine : Impressa ... opera 
ac impensis ... Quentell, 1509.



20. GREGORIUS IX [pape], Decretales, Lugduni : per Magistrum Nicolaum de 
Benedictis, 1510.

21. WANN PAUL, Quadragesimale sive Tractatulus de preservatione hominis a 
peccato, Hagenau : druk. H. Gran, 1512.

22. HEDION CASPAR, Chronica derAlfen Christlichen Kirchen, [S.l. : s. n.], 1514.
23. BERCHORIUS PETRUS, Morale reductorium super totam Bibliam, Basileae : 

impensis loannis Koberger in officina Adame Petri de Lagendorff, 1517.
24. PATRICIUS FRANCISCUS, De Institutione Reipublicae libri nouem, Parrhisiis 

: impraessorvm Petri Vidoue, ipensis Gallioti Pratani, 1518.
25. CLAUDIANUS CLAUDIUS, Opera, Florentiae, per haeredes Philippi luntae, 

1519.
26. HOLLEN GOTTSCHALCK, Sermones d[omi]nicales super epistolas, Hagenau: 

Henricus Gran pro loannis Rynman, 1520.



Krzysztof Szelong

Dygitalizacyjne wprawki książnicy cieszyńskiej

Doświadczeń Książnicy Cieszyńskiej w zakresie dygitalizacji nie należy 
traktować jako jeszcze jednej odpowiedzi na stojące przed bibliotekami 
wyzwania nowych czasów. Nie są one tym bardziej inspirowane pragnieniem 
dołączenia do ekskluzywnego kręgu instytucji wytyczających w polskich 
warunkach cele i standardy dygitalizacji. Tego rodzaju aspiracje w przypadku 
niewielkiej biblioteki, nie mającej akademickiego zaplecza i funkcjonującej 
w niespełna czterdziestotysięcznym mieście, byłyby wszak z góry skazane 
na niepowodzenie. W realizowanych przez Książnicę Cieszyńską pracach 
dygitalizacyjnych widzieć należy raczej banalną próbę wykorzystania 
nowych możliwości technologicznych do realizacji elementarnych zadań 
biblioteki, w tym przypadku wiążących się nade wszystko z koniecznością 
wprowadzenia do obiegu naukowego informacji o posiadanych zasobach.

Zbiory utworzonej w 1994 r. Książnicy Cieszyńskiej obejmują kilka 
zabytkowych kolekcji bibliotecznych o regionalnej proweniencji. W ich skład 
wchodzą zarówno rękopisy i druki powstałe w regionie, jak i piśmiennictwo, 
które począwszy od średniowiecza docierało na Śląsk Cieszyński, inspirując 
rozwój kultury regionu i kształtując jej specyfikę. Znaleźć tu można dzieła 
napisane w większości języków europejskich, związane z różnymi kręgami 
narodowymi i wyznaniowymi, reprezentatywne dla wszystkich obecnych 
w kulturze europejskiej nurtów ideowych. Ze względu na swoją prowenien
cję, historię określaną wielowiekowym związkiem z regionem, a także 
zawartość, zbiory te -  zarówno jako zespół kolekcji, jak i zbiór pojedynczych 
egzemplarzy, nierzadko cennych i unikalnych w skali uniwersalnej -  stanowią 
nie tylko najważniejszy zabytek piśmienniczej kultury regionu (po obu 
stronach polsko-czeskiej granicy) i podstawową bazę źródłową do badań 
nad jego przeszłością, ale także istotny składnik europejskiego dziedzictwa 
kultury. Łącznie obejmują one około 130 ООО woluminów, w tym 18 500 
starych druków, a ponadto 17 ООО jednostek inwentarzowych rękopisów.

Specyfika owych zbiorów w sposób niejako naturalny wyznaczyła 
zasadnicze kierunki działania Książnicy. Poza ochroną i konserwacją 
zasobu należą do nich budowa regionalnego warsztatu dokumentacyjne
go, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań w zakresie kultury 
książki na Śląsku Cieszyńskim, a także szeroko rozumiana popularyzacja 
kultury piśm ienniczej i edukacja regionalna. Realizację owych zadań



powierzono zespołowi liczącemu 16 osób (14,5 etatu), w tym 8 bibliote
karzy (pozostali zatrudnieni to; 2,5 -  etatu adm inistracja, 2 etaty -  
konserwatorzy książki, 2 etaty -  obsługa). Ci ostatni stanęli przede 
wszystkim wobec konieczności opracowania nowej dokumentacji in
wentarzowej i katalogowej całości historycznycłi zasobów Książnicy. 
Istniejące bowiem katalogi i inwentarze bądź to nie obejmowały pewnycłi 
partii zbiorów, bądź też były równie historyczne jak  one same i nie 
odpowiadały współczesnym wymogom, obarczone pozostawały za to 
licznymi błędami, niekonsekwencjami i lukami. Program retrokonwersji 
wdrożono już w 1994 r., wykorzystując do opracowania wszystkich kategorii 
zbiorów program MAK w formacie MARC BN, który zmodyfikowano do 
potrzeb Książnicy. Zakładano wówczas, że cały proces zrealizować można 
będzie w ciągu kilkunastu lat. Rychło miało się jednak okazać, że przy 
wzrastającym obciążeniu bibliotekarzy, poza retrokonwersją zajmujących 
się gromadzeniem zbiorów, ich akcesją, inwentaryzacją, katalogowaniem, 
udostępnianiem , tw orzeniem  pełnotekstow ej karto teki regionalnej, 
opracowywaniem różnego typu bibliografii regionalnych, administracją 
bazami danych w MAK-u, a przede wszystkim pochłaniającą coraz więcej 
czasu działalnością popularyzacyjną, stanowiącą -  w oczach przeciętnego 
cieszyńskiego podatnika -  jeśli nie jedyne, to podstawowe uzasadnienie 
istnienia Książnicy (należy pamiętać, iż poza nią na utrzymaniu miasta 
znajduje się biblioteka publiczna z jej filiami, a w mieście działa jeszcze 
kilka innych bibliotek, w tym np. Filii Uniwersytetu Śląskiego, czy 
pedagogiczna), rachuby te są nazbyt optymistyczne. Mimo rezygnacji z części 
ambitnych założeń, jakie przyjęto inicjując program retrokonwersji, doty
czących m.in. przedm iotow ego opracow yw ania starych druków, po 
dziewięciu latach realizacji programu katalogowe bazy danych, od 1999 r. 
udostępniane online w Internecie (http://www.kc-cieszyn.pl/mak/mak), 
obejmowały opisy zaledwie ok. 30% zawartości historycznych zasobów. 
Wobec niemożności zwiększenia liczby personelu Książnicy, oznaczało 
to, iż perspektywę wprowadzenia całości zbiorów do obiegu naukowego 
przesunąć trzeba będzie na następne półwiecze XXI w. Rokowania te nie 
mogły być satysfakcjonujące ani dla bibliotekarzy, ani -  tym bardziej -  
dla aktualnych i potencjalnych użytkowników biblioteki. Konieczne stało 
się znalezienie rozw iązania alternatywnego, które bez angażowania 
dodatkowych znacznych środków finansowych pozwoliłoby w krótkim 
czasie zapewnić szerokiem u kręgowi użytkowników nieskrępow any 
dostęp do aparatu wyszukiwawczego Książnicy. W sytuacji, gdy wraz 
ze wzrostem szybkości połączeń internetowych coraz efektywniejsze 
stawało się korzystanie ze zdygitalizowanych katalogów kartkowych, 
udostępnianych w sieci także przez rosnącą liczbę polskich bibliotek, 
naturalną odpowiedzią na to zapotrzebowanie stała się koncepcja zdy-
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gitalizowania i udostępnienia w Internecie posiadanej przez Książnicę 
historycznej dokumentacji katalogowej. Przeciw takiemu rozwiązaniu 
przemawiać zdawała się wprawdzie niska jakość owej dokumentacji, brak 
nadziei na rychłe jej zastąpienie sprawniejszym i spełniającym współ
czesne normy narzędziem, wątpliwości te jednak automatycznie unieważ
nił. Było poza tym oczywiste, iż dokumentacja ta, pełniąc rolę instrumentu 
wyszukiwaw czego, traktowana może być również jako źródło histo
ryczne, przydatne w badaniach nad dziejami poszczególnych bibliotek, 
szczególnie w odniesieniu do procesu ich opracowywania. Problemem 
pozostawała tylko kwestia znalezienia środków, z których sfinansować 
można byłoby koszty całej operacji. I tu sprzyjająca potrzebom Książnicy 
okazała się sytuacja na lokalnym rynku pracy, na którym dość nieoczeki
wanie pojawili się absolwenci kierunków informatycznych poszukujący 
możliwości odbycia stażów zawodowych. Za pośrednictwem Powiatowego 
Urzędu Pracy jesienią 2003 r. jeden z nich skierowany został do Książnicy, 
gdzie w yposażony w skaner M icrotek ScanM aker 5600, kom puter 
z zainstalowanym programem Adobe PhotoDelux, a wkrótce także w aparat 
cyfrow y M inolta D im age A l otrzym ał zadanie rozpoczęcia procesu 
kopiowania dokumentacji katalogowej.

Z decydow ano w ów czas, iż w pierw szej kolejności operacji tej 
poddane zostaną repertoria rękopisów, w odniesieniu do których pers
pektywa retrokonwersji wydawała się najodleglejsza. Co więcej, formalne 
zróżnicowanie repertoriów, wynikające z długotrwałego okresu ich two
rzen ia  (od lat dw udziestych  XIX po lata siedem dziesią te  XX w.) 
i związanej z tym różnorodności nośników (od XIX-wiecznych kart folio, 
p rz e z  p a p ie r  m aszy n o w y  A4 aż po k a rty  k a ta lo g o w e  fo rm atu  
m iędzynarodowego) stawiała przed informatykiem szczególnie trudne 
zadanie w zakresie ich cyfrowej prezentacji, a tym samym stwarzała 
optymalne warunki, by w praktyce zmierzyć się możliwie z szerokim 
spektrum  problem ów związanych z dygitalizacją. Stosunkowo krótki 
czas, w jakim  udało się zamknąć proces skanowania liczącej kilkanaście 
tysięcy kart dokumentacji, a także przygotowana przez kolejnego już 
stażystę jej graficzna prezentacja, dająca możliwość swobodnego -  choć 
wymagającego oczywiście elementarnej wiedzy na temat struktury ręko
p iśm ie n n y ch  zb io ró w  K siążn icy  -  p o ru szan ia  się  w zaw artośc i 
poszczególnych repertoriów, pozwoliły uznać ów eksperymentalny etap 
dygitalizacji za udany i zachęciły do jej kontynuowania. Na przełomie 
2003 i 2004 r., już po uruchomieniu w Internecie cyfrowej wersji katalogu 
rękopisów (http://www .kc-cieszyn.pl/K siaznica.htm ), zdygitalizowano 
i udostępniono w sieci także alfabetyczny katalog księgozbioru Leopolda 
J. S z e rsz n ik a  (h ttp ://w w w .k c-c ieszy n .p l/k a ta lo g .h tm ), najstarszej 
i najcenniejszej kolekcji bibliotecznej Książnicy. W roku następnym zaś
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procesem ucyfrowienia objęto kartkowe katalogi bibliotek Józefa Ignacego 
K raszew skiego (h ttp ://w w w .kc-cieszyn .p l/ka taIog_kraszew sk iego / 
kraszew ski.h tm ), C zytelni Ludowej oraz Polskiego Tow arzystw a 
Ludoznawczego. Do końca maja 2005 r. udało się zakończyć dygitalizację 
katalogów cieszyńskiego Dekanatu oraz biblioteki Tadeusza Regera. 
W Internecie ich graficzne prezentacje udostępnione zostanąjuż w najbliższym 
czasie. Obecnie trwa skanowanie centralnego katalogu czasopism, założonego 
w latach siedemdziesiątych XX w. W następnej kolejności zaś, jeśli tylko 
Książnica utrzyma możliwość korzystania z pracy stażystów, dygitalizacji 
poddany zostanie założony również w latach siedemdziesiątych XX w. 
centralny katalog alfabetyczny druków zwartych wydanych po 1800 r. W ten 
sposób całość posiadanej przez Książnicę manualnej dokumentacji katalogowej 
otrzymać powinna w ciągu najbliższego roku postać cyfrową, która -  dostępna 
w Internecie, a być może również na płytach DVD -  stanowić będzie substytut, 
a z czasem tylko dopełnienie tworzonych stopniowo katalogowych baz danych, 
umożliwiając wszystkim zainteresowanym,, niezależnie od miejsca pobytu, 
uzyskanie wglądu w zawartość zbiorów cieszyńskich. Samej zaś Książnicy 
powinna pozwolić na zamknięcie manualnych katalogów, by uzyskane tą drogą 
rezerwy czasowe wykorzystać w celu przyspieszenia procesu retrokonwersji.

Realizacja procesu dygitalizacji kartkowych katalogów Książnicy 
Cieszyńskiej odbywa się z dotrzymaniem podstawowych, obowiązujących 
w tej mierze standardów. Karty skanowane są w trybie skali szarości, 
w rozdzielczości 300 dpi, a ich cyfrowe kopie zachowywane są i archiwi
zowane na płytach DVD w postaci plików tif. W celu prezentacji w sieci 
pliki te przetw arzane są oczyw iście na form at jp g  o p aram etrach  
każdorazowo określanych w ielkością oryginałów i potrzebam i danej 
prezentacji. Te ostatnie, powstające przy wykorzystaniu takich narzędzi, 
jak php, Java Script i html, tworzone są według jednolitego schematu, 
który jedynie w przypadku dokumentacji zbiorów rękopiśmiennych ulec 
musiał rozbudowie o dodatkowe, specyficzne instrumenty wyszukiwaw
cze. W jego ramach, poza lakonicznym tekstem charakteryzującym dany 
katalog, każdorazow o m ieści się p rezen tac ja  dw óch ciągów  kart 
obejmujących stare druki i publikacje wydane po 1800 r. Cyfrowe kopie 
wszystkich kart pogrupowane są w zbiorach oznaczanych początkowym 
i końcowym hasłem alfabetycznym danego zbioru i obejmujących nie 
więcej niż 20-30 kopii, które wybierać można przy użyciu rozwijanej 
listy. Poszczególne zbiory uszeregowane są pod kolejnym i literam i 
alfabetu. Także plastyczna oprawa prezentacji poszczególnych katalogów 
pozostaje ujednolicona i dopasowana do grafiki całego serwisu inter
netowego Książnicy Cieszyńskiej. Otwarte na razie pozostaje pytanie 
o sposób, w jaki zaprezentować należy całość cyfrowych katalogów oraz 
tworzonych stopniow o katalogow ych baz danych, by użytkow nicy
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katalogowego serwisu Książnicy natychmiast po jego otwarciu mogli 
zorientować się w jego strukturze i zyskać jednocześnie świadomość, iż -  
chcąc znaleźć określone dzieło -  nie mogą swojej kwerendy ograniczyć 
do przypadkowo wybranego katalogu, czy tym bardziej katalogowej bazy 
danych online, a jednocześnie by konieczność poddawania kwerendzie 
kilku różnych katalogów już z góry nie zniechęcała do jej rozpoczęcia. 
Zważywszy na skomplikowaną strukturę zbiorów biblioteki, znajdującą 
odzw iercied len ie w jej dokum entacji, obejm ującej -  częściowo się 
pokrywające! -  alfabetyczne katalogi poszczególnych kolekcji historycz
nych, centralne katalogi alfabetyczne książek i czasopism zawierające 
opisy nie tylko nabytków biblioteki z okresu po 1960 r., ale i części 
(kilka procent?) zasobów historycznych, a także powiększające się z roku 
na rok katalogowe bazy danych, również obejmujące zabytkowy zasób 
biblioteki, realizacja owego zadania jaw i się obecnie jako niezwykle 
trudna. Być może więc Książnica, zakończywszy proces dygitalizacji 
poszczególnych katalogów manualnych, stanie wobec konieczności ich 
scalenia w kilka wirtualnych już w istocie katalogów centralnych (starych 
druków, czasopism i druków zwartych wydanych po 1800 r.). Czy jednak 
środki, jakie należałoby zaangażować w realizację owej operacji, która -  
siłą rzeczy musiałaby zostać przeprowadzana na „materiale cyfrowym”, 
obejm ującym  około 100 ООО plików, zestawionych obecnie w osiem 
odrębnych ciągów katalogowych -  byłyby współmierne do efektów, jakie 
udałoby się na tej drodze uzyskać?

Kw estia efektywności budzić może wątpliwości w odniesieniu do 
całokształtu realizowanych w Książnicy prac dygitalizacyjnych. Zważywszy, 
iż proces ów trwa już dwa lata (łączny czas zatrudnienia czterech stażystów), 
a w jego wyniku wytworzono zaledwie około 70 tys. skanów, operacja ta 
uznana zostać może za całkowicie nieopłacalną. Zwłaszcza kiedy jej efekty 
umieszczone zostaną na jednej skali z rezultatami projektów ucyfrowienia 
dokumentacji katalogowej, realizowanych przez specjalistyczne firmy. 
Zestawienie takie jest jednak nieuprawnione. Pamiętać bowiem należy, iż 
w przypadku Książnicy realne koszty prac dygitalizacyjnych sprowadziły 
się tylko do należności za dostawę średniej klasy komputera osobistego, 
skanera biurowego oraz cyfrowego aparatu (wykorzystywanego także 
w innych sferach działalności biblioteki) oraz do wydatków związanych 
z pokryciem zużytej przez te urządzenia energii elektrycznej. Wprawdzie 
budżet Książnicy obciążany jest ponadto wynagrodzeniem bibliotekarzy 
porządkujących dokum entację katalogow ą przed jej zeskanowaniem, ale 
te akurat działan ia przeprow adzić wypadało niezależnie od potrzeb 
procesu dygitalizacji, będącego dla ich podjęcia tylko dodatkowym 
im pulsem . W ynagrodzenie stażystów  zajm ujących się skanowaniem 
i tworzeniem cyfrowych prezentacji katalogów pokrywane jest ze środków



urzędu pracy i nie zwiększa wydatków biblioteki, zważywszy zaś na 
symboliczną w istocie wysokość owego wynagrodzenia, stwierdzić przyjdzie, 
iż koszty te nie obciążają też nadmiernie budżetu państwa. Wydatków dla 
Książnicy nie rodzi także utrzymywanie serwisu internetowego, w którym 
udostępniono zdygitalizowane katalogi. Biblioteka nie posiada bowiem 
własnego serwera intemetowego, a jej serwisy utrzymuje komercyjna firma provi- 
derska, która robi to nieodpłatnie, traktując ową usługę jako swój bezintere
sowny wkład w promocję kultury regionu. Bilansując opłacalność całego 
przedsięwzięcia, należy uwzględnić poza tym dodatkowe, wynikające z jego 
realizacji korzyści. Znajdują się wśród nich zarówno te mniej widoczne, 
związane choćby z możliwością korzystania z wiedzy i umiejętności stażystów 
przy obsłudze informatycznej infrastruktury biblioteki, nie zatrudniającej -  co 
warto przypomnieć -  własnego informatyka, jak i te bardziej spektakularne, 
uwidaczniające się w rozwoju innych, poza katalogowymi, serwisów interne
towych.

Rozbudowa serwisów internetowych pozostaje w ścisłym związku 
zarówno ze specyfiką warunków działania Książnicy Cieszyńskiej, jak  
i jej misją. Biblioteka, funkcjonująca z dala od liczących się ośrodków 
naukowych i akademickich, a jednocześnie dysponująca wartościowymi 
zbiorami, które nie tylko mogą, ale i powinny stać się przedmiotem 
zainteresowania ze strony profesjonalnych środowisk, jes t w gruncie 
rzeczy skazana na budowę instrumentarium pozwalającego zbiory te do 
szerszego obiegu wprowadzić. Z drugiej strony do jej podstawowych 
zadań należy tworzenie nowoczesnego w arsztatu dokumentacyjnego, 
wspomagającego i inspirującego rozwój badań regionalnych, to zaś 
w aktualnych warunkach oznacza tworzenie i udostępnianie w Internecie 
rozbudowanych serwisów informacyjnych. Zadanie to Książnica realizuje 
od początku swojego istnienia. Efektem jej starań są przedm iotow e 
i podmiotowe bibliografie regionalne, spośród których kilka opracowa
nych zostało przy użyciu programu MAK i niemal równocześnie z katalo
gowymi bazami danych udostępnionych online w internetowej witrynie 
biblioteki. Ostatnio zaś serwis Książnicy wzbogacił się o pełnotekstowąbazę 
„Elektronicznego słownika biograficznego Śląska Cieszyńskiego” (http:// 
www.kc-cieszyn.pl/biografie). Słownik, opracowany w ramach projektu 
sfinansowanego ze środków CBC Phare w Euroregionie „Śląsk Cieszyński”, 
zawiera dane biograficzne dotyczące ponad 5700 osób w przeszłości lub 
współcześnie związanych z regionem, a jego podstawowym walorem jest 
łatwość, z jaką poddaje się wszechstronnym kwerendom, przeprowadzanym 
z zastosowaniem takich kluczy, jak daty życia, miejsce urodzenia, miejsce 
działalności, miejsce śmierci, określenie rodzaju działalności czy nazwa 
instytucji lub organizacji, którą dana osoba kierowała.

Pojawienie się stażystów znacznie rozszerzyło możliwości Książnicy 
w zakresie budowy serwisów internetowych i już w pierwszej fazie
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realizacji prac dygitałizacyjnych zaowocowało powstaniem Cieszyńskiej 
B iblioteki Wirtualnej (CBW), w Internecie udostępnionej jeszcze przed 
końcem  2003 r. (h ttp://w w w .kc-cieszyn.pl/biblioteka). Jej tworzenie 
trwało niespełna dwa miesiące i przebiegało w okresie, gdy bibliotekarze 
porządkowali przeznaczone do skanowania katalogi bibliotek Leopolda 
J. Szersznika i Józefa I. K raszew skiego. Decyzja, by w ten sposób 
wykorzystać obecność stażysty, zapadła w czasie, gdy samorządowe władze 
Cieszyna prowadziły konsultacje dotyczące zakresu zadań, które -  po 
p rze tw o rzen iu  w form ę stosow nycłi pro jek tów  -  m ogłyby zostać 
zgłoszone do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio
nalnego (ZPORR). Wydawało się, iż urucłiomienie choćby najskrom
niejszej biblioteki cyfrowej, w sposób praktyczny demonstrującej efekty 
dygitalizacji, a przede wszystkim ich użyteczność, stać się może ważkim 
argum entem  przem aw iającym  za włączeniem  dygitalizacji do przy
gotowywanego w Cieszynie pakietu ZPORR-owskich projektów. Zakła
dano przy tym, że ucyfrowieniem  objęte zostać powinny zbiory o ściśle 
regionalnym  charakterze, które m ają niewielkie szanse na uwzględnienie 
w projektach dygitalizacji realizowanych przez inne ośrodki. W odróżnie
niu więc od wielu polskich bibliotek, które dygitalizację rozpoczynają 
na ogół od znajdujących się w ich posiadaniu inkunabułów i starych 
druków, Książnica skoncentrować zamierzała się na piśmiennictwie po
w stałym  w regionie i regionu dotyczącym. Założenie to w praktyce 
zastosowano już w odniesieniu do Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej, 
k tóra zbudow ana została z dzieł składających się na kanon dawnej 
cieszyńskiej literatury historycznej, niezbędnych każdemu regionaliście. 
Z naleźć  m ożna w śród n ich  m onografie i p rzyczynki h istoryczne, 
wydawnictwa statystyczne i źródłowe, pamiętniki, bibliografie, informa
tory, które bądź bezpośrednio odnoszą się do Śląska Cieszyńskiego, bądź 
też odgryw ają pom ocniczą rolę w badaniach nad jego dziejami. Poza 
kryteriam i m erytorycznym i, o wyborze materiałów, które udostępnione 
zostały za pośrednictwem  Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej, zdecydo
wała oczyw iście konieczność ochrony praw autorskich. Stąd też w Bib
liotece prezentowane są jedynie teksty, co do których prawa te wygasły 
lub też stanow ią własność Książnicy Cieszyńskiej.

Jakkolw iek ostatecznie nie powiodła się próba przekonania władz 
Cieszyna do uwzględnienia dygitalizacji wśród projektów, które w pierw
szym etapie zgłoszone zostały do ZPORR, podjęte w tym celu wysiłki 
nie zostały zmarnowane. W ich efekcie powstał serwis przydatny zarówno 
profesjonalnym  badaczom regionu, jak  i nauczycielom czy animatorom 
życia kulturalnego zajmującym się edukacją regionalną oraz populary
zacją historii regionu. O popularności CBW świadczy zarówno spore 
zainteresowanie, z jakim  jej uruchomienie spotkało się ze strony regio

http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka


nalnych mediów oraz polskich i zagranicznych (przede wszystkim nie
m ieckich i czeskich) serwisów internetow ych uw zględniających na 
swoich stronach linki odsyłające do CBW, jak  i stale rosnąca liczba 
użytkowników serwisu. Wprawdzie liczba od 200 do 400 wyświetleń 
poszczególnych udostępnionych w CBW publikacji nie wydaje się impo
nująca, staje się ona jednak wymowna, kiedy zestawiona zostanie ze 
statystykami charakteryzującymi frekwencję w czytelniach Książnicy. 
Okaże się wówczas, iż w ciągu 1,5 roku funkcjonow ania cyfrowej 
biblioteki niemal każda spośród ponad 80 dostępnych w niej elektro
nicznych kopii publikacji (łącznie ok. 8000 plików graficznych) docze
kała się wielokrotnie większej liczby czytelników, niż jej oryginał przez 
cały okres istnienia Książnicy Cieszyńskiej. Uznać więc wypada, iż wyko
rzystanie dwumiesięcznego okresu pracy stażysty w celu przygotowania 
Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej było inwestycją celową i opłacalną. 
Zwłaszcza że jej realizacja nie pociągnęła za sobą przecież konieczności 
sięgnięcia po nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. CBW stworzona 
została za pomocą tego samego sprzętu (choć w znacznie większym stopniu 
wykorzystywano tu oczywiście aparat cyfrowy) i tych samych narzędzi 
informatycznych, które znalazły zastosowanie w procesie dygitalizacji 
dokumentacji katalogowej. Dotrzymano też zasady, iż pliki graficzne 
archiwizować należy w formacie tif, a jedynie do celów prezentacyjnych 
przetwarzać na format jpg. Nieco większego zachodu wymagało tylko 
przygotowanie internetowej prezentacji CBW, choć tu akurat -  ze względu 
na ograniczenia czasowe -  świadomie przyjęto założenie, iż nie będzie 
ona tymczasem oferować rozbudowanych instrumentów nawigacyjnych. 
Poszczególne tytuły przeglądać można więc tylko strona po stronie, 
a jedynym  ułatw ieniem  dla użytkow ników  serw isu je s t m ożliw ość 
odwołania się do spisu treści danej publikacji. Widoczne w rozwijalnych 
listach numery plików graficznych składających się na cyfrową kopię 
danego tytułu pokrywają się bowiem z numerami stron oryginału. Jedyny 
wyjątek pod tym względem uczyniono dla udostępnionych w CBW 
pokonferencyjnych wydawnictw samej Książnicy. W ich przypadku cyfro
wą prezentację wyposażono w narzędzie pozwalające na automatyczne 
poruszanie się także pomiędzy poszczególnymi, zamieszczonymi w owych 
wydawnictwach, referatami. Komentarza wymaga także nazwa serwisu, 
która specjalistom wydać się musi myląca. Nie z wirtualną, ale z cyfrową 
biblioteką m ają tu wszak do czynienia. Na owo semantyczne nadużycie 
zdecydowano się jednak świadomie, ze względów m arketingowych. 
Określenie „wirtualna”, obecne w powszechnym, także medialnym obie
gu i cechujące się znaczną nośnością, wydaje się bowiem  bardziej 
przemawiać do wyobraźni potencjalnego użytkownika serwisu, na ogół 
związanego z humanistyką i słabo zaznajomionego z niuansami fachowej



terminologii, niż pojęcie „biblioteka cyfrowa”, posiadające jednoznacznie 
techniczną konotację i słabo chyba kojarzone z publikacjami o tematyce 
historycznej.

Spore zainteresowanie Cieszyńską Biblioteką Wirtualną stało się zachę
tą, by -  wykorzystując pracę stażystów -  rozpocząć wirtualny eksperyment 
w jeszcze jednej sferze aktywności Książnicy, czyli popularyzacji i edukacji 
regionalnej. Zdecydowano się, by dygitalizacji poddać kilka ze zorganizo
wanych przez bibliotekę wystaw. Wybór padł na te, które cieszyły się w ostat
nim okresie największym powodzeniem, a mianowicie: „Zaolzie 1938. 
Dokumenty -  relacje -  opinie” (http://www.kc-cieszyn.pl/zaolziel938/ 
zaolzie.htm), „Cieszyńskie rody. Michejdowie” (http://www.kc-cieszyn.pl/ 
michejdowie/michejdowie.html), „Cieszyńscy legioniści” (http://www.kc- 
cieszyn.pl/legiony/legionisci.htm) oraz „O konserwacji zbiorów w Książnicy 
Cieszyńskiej” (http://www.kc-cieszyn.pl/konserwacje/konserwacja.htm). 
Po skopiowaniu eksponowanych na wystawach obiektów (łącznie ok. 2500 
plików graficznych), wykonanemu przy wykorzystaniu tych samych 
rozwiązań technicznych i formalnych, które znajdowały zastosowanie 
w trakcie realizacji pozostałych prac dygitalizacyjnych, wymienionym 
ekspozycjom nadano formę atrakcyjnych graficznie cyfrowych prezentacji, 
przygotowanych z użyciem php, Java Script i html. Tylko w odniesieniu 
do wystawy „Cieszyńskie rody” zdecydowano się na stworzenie prezentacji 
flashowej, wzbogaconej o muzykę i animację. Również ta oferta Książnicy 
spotkała się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony środo
wisk, do których była adresowana: nauczycieli, animatorów życia kultural
nego i miłośników regionu. Świadczą o tym zarówno publikacje, jakimi 
pojawianie się kolejnych „wirtualnych wystaw” kwitowano na łamach lo
kalnej i regionalnej prasy, jak i głosy uczestników regionalnych forów 
dyskusyjnych.

Wdrożony w Książnicy Cieszyńskiej model dygitalizacji zapewne trudno 
byłoby wykorzystać w praktyce innych bibliotek. Jego specyficzne cele, 
ograniczona skala oraz amatorskie w istocie metody i środki realizacji, nie 
mogą stać się źródłem wzorów dla ośrodków opracowujących własne strategie 
dygitalizacji. W Książnicy jednak model ów w pełni się sprawdził. Przy 
minimalnych kosztach udało się osiągnąć zasadnicze cele, jakie na tym etapie 
biblioteka mogła przed sobą postawić. Nie bez znaczenia pozostają też 
doświadczenia, jakie zdołała ona w tym czasie zyskać. Wraz z niewątpliwą 
przydatnością i efektywnością cyfrowych serwisów, stworzonych w efekcie 
realizacji nawet tak niedoskonałego modelu dygitalizacji, w sposób jedno
znaczny przemawiają one za potrzebą kontynuowania prac dygitalizacyjnych.

http://www.kc-cieszyn.pl/zaolziel938/
http://www.kc-cieszyn.pl/
http://www.kc-
http://www.kc-cieszyn.pl/konserwacje/konserwacja.htm


DYSKUSJA

Ewa Potrzebnicka
Chciałabym dodać kilka słów odnośnie referatu pani Ewa Stachowskiej- 

Musiał, który dotyczył ochrony zbiorów. Cyfrowa archiwizacja nie może być 
utożsamiana z konserwacją, ale pośrednio służy ochronie obiektów zarówno 
najcenniejszych zabytków piśmiennictwa, jak też całych kolekcji i zbiorów. 
Jest szczególnie pożądana w przypadku obiektów zniszczonych, delikatnych, 
zbyt wrażliwych na udostępnianie oraz występujących w jednym egzemplarzu. 
Dobrym przykładem dla ilustracji tej zależności są zbiory fotograficzne 
z XIX i XX wieku. Obiekty te, składające się z warstwy podłoża i emulsji 
fotograficznej podlegają procesom naturalnego starzenia, które istotnie 
wpływają na odbiór obiektów. Ze względu na skomplikowaną budowę 
technologiczną nie poddaje się ich pełnej konserwacji.

Podobne zasady odnoszą się do najstarszej formy fotografii -  dagerotypu, 
w którym również destrukcja użytych materiałów następuje samoistnie. 
W efekcie tego procesu widok obrazu pierwotnie utrwalonego na dagerotypie 
stopniowo zanika i jest możliwy do obejrzenia jedynie fragmentarycznie. 
Fotografia cyfrowa pozwala na „częściowe odzyskanie ” elementów obrazu 
niewidocznych gołym okiem.

Dygitalizacja zbiorów fotograficznych jest obecnie najskuteczniejszą 
metodą ich ochrony. Użytkownik może posługiwać się kopią elektroniczną, 
podczas gdy oryginał -  w opakowaniu ochronnym zgodnym z wymaganiami 
konserwatorskimi -  pozostaje w sprzyjających -  właściwych dla niego 
warunkach, które opóźniają proces starzenia materiałów. Dzięki profilaktyce 
konserwatorskiej możemy przedłużyć życie obrazom utrwalonym różnymi 
technikami.

Chciałabym też odnieść się do referatu pana Rafała Prinke, który używając 
terminów: papier bezkwasowy, alkaliczny -  buforowany wyraził swe 
wątpliwości, dotyczące ich rozum ienia. Na uproszczone określenie 
przynależności papieru do wymienionych kategorii pozwala oznaczenie 
wartości pH papieru. Jest to odczyn papieru mierzony metodą wyciągu 
wodnego lub stykową. Wartość pH równa 7 świadczy o odczynie obojętnym, 
wartości niższe wskazują środowisko kwaśne, a wyższe zasadowe. Określenia 
papier bezkwasowy używa się jako  przeciw staw nego do papieru  
kwasowego formowanego w środowisku kwaśnym. Natomiast określenie 
papier zasadowy dotyczy papieru o odczynie zasadowym (pH w zakresie od 
7 do 10), zaw ierającego „rezerw ę zasadow ą”, która będzie zdolna 
zneutralizować kwaśne substancje mogące się gromadzić w przyszłości 
w papierze. Jeśli taki papier spełnia dodatkowe wymagania określamy go



jako papier trwały. Wszystkich zainteresowanych tym problemem odsyłam 
do lektury „Notesu Konserwatorskiego” nr 1 (BN 1998) i książki Kwaśny 
papier, BJ, Kraków 2001, w których dr Józef Dąbrowski szczegółowo 
przedstawia te zagadnienia.

Remigiusz Lis
Podtrzymuję zdanie, że biblioteki nie są najlepszym aparatem wydaw

niczym. Jeżeli przez wydawnictwo rozumiemy cyfrowy reprint jakiegoś 
źródła, który ma jakąś wartość dodaną, to trzeba do tego zaangażować 
dość wyrafinowany aparat wydawniczy i kompetentnych ludzi, by taka 
publikacja miała wartość. Wszyscy myślimy o tym, by wygenerować ma
szynerię do masowej dygitalizacji, być miejscem akwizycji, opracowywa
nia, walidacji i publikacji. Na takie cele powinny iść przede wszystkim 
bardzo ograniczone zasoby finansowe, którymi się dysponuje.

Henryk Hollender
Zgodnie z tym, co powiedziałem o wadze ustaleń seminarium „Nowe 

technologie archiwizacji” (Wierzba, maj 2005), z chęcią oddam połowę 
mojego głosu komuś kto był na tym spotkaniu, i kto zreferowałby jego wyniki. 
Wydaje się, że w niektórych sytuacjach przedłużanie nawet najbardziej 
oświeconej dyskusji opóźnia postęp, natomiast przyjmowanie ustaleń choćby 
i niekompletnych lub kontrowersyjnych umożliwia robienie dalszych kroków. 
Jeżeli w Wierzbie spotykali się ludzie, którzy zmierzyli się z problemem 
kategoryzacji i ewidencji materiałów cyfrowych, to jest to skarb. Jeśli jakieś 
konsorcjum czy organizacja przyjęłaby te ustalenia jako wzorzec do 
stosowania, to byłby to postęp, którego nie zapewni bardzo wiele konferencji, 
na których będą dyskutowane sprawy ogólne.

W Polsce długo zastanawiano się, czy materiał cyfrowy jest bardziej 
wewnętrzny czy publiczny, czy go sprzedawać, czy upowszechniać 
w Internecie. Lata pokazały słuszność postawy, że to, czego nie ma w Interne
cie, nie istnieje. Trzeba umieć sprzedawać w Internecie nie uruchamiając 
skomplikowanych technik obciążających użytkownika, który lubi kupując 
w sieci zapłacić prosto i kupuje tak już wiele dóbr, więc dlaczego nie dóbr 
kultury. To byłby jeden filar, a drugim musi pozostać bezpłatna transmisja 
internetowa, która w Polsce nie ma tradycji. Dopiero uczymy się chronić 
prawa autorskie. Warto się tego uczyć i trzeba mieć świetnych prawników, 
którzy faktycznie tych praw autorskich będą bronić, ale trzeba mieć również 
na uwadze i to, że świetni prawnicy w krajach wysoko rozwiniętych bronią 
praw ogółu, a nie tylko praw twórców. Bardzo wyraźna jest tendencja, że 
płacić autorowi wolno tylko raz -  np. na uczelni, która go wynagradza za



twórczość. Plony tej twórczości autor, który wziął już pieniądze od uczelni 
czy wydawcy, powinien udostępnić za darmo w Internecie, o ile nie uszczupla 
to praw majątkowych osób trzecich.

Nie mamy również tradycji publikowania wtórników zawierających 
materiał źródłowy. Do tej pory nie było w Polsce większego obiegu 
materiałów do badań historycznych na mikrofilmach, więc trudno, żeby nagle 
się zrobił większy obieg komercyjny obiektów na CD-ROM. Nie nauczyliśmy 
się traktować źródeł historycznych jako czegoś, co może się oderwać od 
konkretnych zasobów bibliotecznych. Nadal po źródła historyczne się jeździ. 
Są one związane z pewną lokalizacją, podczas gdy zanim narodziła się 
transmisja sieciowa, to w rozwiniętych krajach kupowano bardzo dużo 
mikrofilmów, a następnie bardzo dużo publikowano na CD-ROM. Warto 
zobaczyć, jak buduje się na czymś, co już zostało zrobione o wiele wcześniej. 
Jeśli mamy nawyk rozpowszechniania źródeł do badań naukowych na 
wtórnikach, to później łatwiej rozpowszechniać takie źródła na tym 
„megawtórniku”, jakim jest transmisja internetowa.

Wyobrażam więc sobie, że budując priorytety dygitalizacji w skali kraju, 
warto się zastanowić nad potencjałem źródłowym naszych zasobów. Nie nad 
budowaniem pewnego rodzaju wielkiej kolekcji dydaktycznej, nie tylko i nie 
tyle nad odwzorowywaniem narodowego zasobu książek, ale przede 
w szystkim  nad w ykorzystan iem  w ielk ich  roczników  czasopism : 
geograficznych, etnologicznych, demograficznych, historycznych XIX- i XX- 
wiecznych, które to roczniki w znacznym stopniu są niewykorzystane, 
a przynoszą wiele ciekawych informacji. Największy potencjał widziałbym 
zatem nie w książkowej warstwie literackiej, a w twórczości naukowej i mi- 
kronaukowej, która nie weszła do szerokiego obiegu. Będzie to inspirować 
głównie humanistów. Interesujący jest także dorobek nauk matematycznych. 
Przyszłość dygitalizacji widzę w publikowaniu źródeł.

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Obecnie zaprezentuję Państwu zdalny dostęp do Akademickiej Biblioteki 

Cyfi-owej. W bazie tej dostępne są różnego rodzaju dokumenty, w tym 
multimedialne katalogi wystaw. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda 
sama baza; po wyszukaniu odpowiedniej pozycji możemy wyświetlić 
skrócony i pełny opis dokumentu oraz opis w formacie MARC. Możemy 
stosować dwa rodzaje wyszukiwań: poprzez kolekcje i według terminów 
wyszukiwawczych. W ABC wykorzystywany jest cały warsztat narzędzi 
stosowanych w systemie VIRTUA. Na bazie tego oprogramowania do obsługi 
Biblioteki przygotowany został oddzielny portal. W bazie katalogowej 
umieszczane są zarówno opisy dokumentów tradycyjnych, jak i elektro
nicznych; poprzez portal ABC można wyszukiwać wyłącznie dokumenty 
elektroniczne, które są wysortowywane z bazy katalogowej.



Wspólnie z innymi ośrodkami proponujemy tworzenie bibliotek cyfrowych 
na poziomach lokalnych. Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH byłaby zatem 
fragmentem większej całości, w skład której wchodziłaby także m.in. 
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa i inne biblioteki, które powstawałyby 
w kolejnych ośrodkach. Biblioteki te zagospodarowałyby obszar całej Polski 
i wspólnie tworzyły jedną bibliotekę wirtualną. Mówię tu jedynie o biblio
tekach akademickich, bo taką sama reprezentuję, ale oczywiście w skład 
ogólnopolskiej biblioteki cyfrowej mogłyby wchodzić także biblioteki innego 
typu. Zakładam, że istniałaby możliwość jednoczesnego przeszukiwania 
wszystkich tych bibliotek. Do tego celu można by wykorzystać protokół 
Z39.50, bądź inne tego rodzaju narzędzie.

To, co Państwu prezentuję, to także fragm ent większej całości. 
W przyszłości zamierzamy bowiem projektem objąć także inne biblioteki 
krakowskie, w pierwszej kolejności 10 bibliotek, których bazy posadowione 
są na jednym wspólnym serwerze.

Myślę, że gdyby powstało uniwersalne narzędzie do przeszukiwania 
wszystkich bibliotek cyfrowych, byłby to dobry krok w stronę planowania 
dalszego rozwoju dygitalizacji w Polsce. Z tym zagadnieniem wiąże się 
kolejny problem -  unikanie dublowania prac. Dobrze by było, by we 
wstępnym etapie przez poszczególne ośrodki tworzona była lista planowanych 
do dygitalizacji dokumentów. W pewnym stopniu taką rolę mógłby pełnić 
NUKAT, ale jak dotąd tylko dwie biblioteki wprowadzają do niego dokumenty 
elektroniczne (i to nie wszystkie typy dokumentów): Biblioteka Główna 
Politechniki Warszawskiej i Biblioteka Główna AGH. Jest to dobry kierunek 
działania, bowiem jest to miejsce, gdzie te dokumenty się spotykają. Do 
rozwiązania pozostaje jeszcze problem opisu dokumentów samoistnych 
piśmienniczo, niesamoistnych wydawniczo. Podjęliśmy prace w tym zakresie; 
poza tym będziemy jeszcze w tej sprawie rozmawiać z Centrum NUKAT.

Dobrym przykładem współpracy poszczególnych ośrodków mogłoby być 
udostępnianie przez biblioteki akademickie wydawanych przez ich uczelnie 
czasopism naukowych. Udostępnianie wersji elektronicznej czasopism ma 
w swoich planach środowisko poznańskie, a także AGH. Gdyby taką decyzję 
podjęły wszystkie uczelnie, to mielibyśmy dostęp do wszystkich polskich 
uczelnianych czasopism naukowych. Do rozwiązania pozostaje problem praw 
autorskich.

Henryk Hollender ubolewa nad słabym tempem dygitalizacji, wskazując, 
że zdygitalizowanych dokumentów jest w Polsce wciąż za mało. Osobiście 
uważam, że przy warunkach finansowych, jakie stwarza nam nasze państwo 
i tak zrobiliśmy bardzo dużo. Większość prac wykonywana jest na fali 
entuzjazmu, wielu ludzi pracuje bez dodatkowych gratyfikacji, na nie 
najlepszym sprzęcie. Skanowanie odbywa się na takim sprzęcie, na jaki nas 
było stać, a nasi pracownicy podchodzą do skanowanych dokumentów



z wielką pieczołowitością i uwagą, starając się nie pogorszyć ich stanu. Często 
materiały skanowane są na zwykłych skanerach biurowych, które zbyt mocno 
naświetlają dokument, trzeba jednak pamiętać, że jeszcze kilka lat temu część 
z tych dokumentów była wielokrotnie kserowana.

Z drugiej strony z trwogą patrzymy na pomysły wprowadzenia kolejnych 
podatków. Znacie Państwo propozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
na opodatkowanie telefonów, bowiem za ich pośrednictwem można odbierać 
audycje radiowe, czy mieć dostęp do Internetu. Należy jedynie mieć nadzieję, 
że ten pomysł nie zostanie wprowadzony w życie. I tak opłaty za Internet 
mamy chyba najwyższe w Europie. Nie zgadzam się zatem z Henrykiem 
Hollendrem; uważam, że zrobiliśmy tyle, ile w tych warunkach było możliwe, 
a może nawet więcej. Gdyby państwo stworzyło lepsze warunki i w sposób 
rzetelny finansowało te inicjatywy, o których tu dziś mówimy, bylibyśmy 
z naszymi pracami bardziej zaawansowani.

Dużo mówi się o społeczeństwie wiedzy, ale społeczeństwu trzeb 
umożliwić dostęp do tej wiedzy. Z obserwacji wynika, że poza dużymi 
ośrodkami, sytuacja nie wygląda najlepiej.

Ewa Stachowska-Musial
Na wstępie nawiązałabym do tego, co powiedziała pani Ewa Dobrzyńska- 

Lankosz, która przedstawiła w zasadzie gotowy projekt współpracy bibliotek 
akademickich łącznie z nośnym tytułem „ABC”. Otóż 17 maja 2005 r. 
w Poznaniu, na spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu MINERWA, 
powstał podobny pomysł. Wzorując się na doświadczeniach NUKAT, 
mówiliśmy o tym, żeby połączyć wysiłki bibliotek naukowych i stworzyć 
cyfrową platformę własnych zbiorów. Fakt, że niezależnie od tamtych ustaleń 
temat wraca, potwierdza tylko potrzebę jego realizacji.

Natomiast oceniając to, co w Polsce zrobiliśmy do tej pory w zakresie 
dygitalizacji, mam uczucia ambiwalentne. Z jednej strony podzielam pogląd 
pani Lankosz, że zrobiliśmy tyle, ile potrafiliśmy zrobić i że w naszych 
warunkach to są spore osiągnięcia, ale z drugiej, biorąc pod uwagę skokowy 
wręcz postęp na świecie, mam świadomość powiększającego się dystansu. 
Przede wszystkim w czołowych bibliotekach świata nastąpiło wyraźne 
przesunięcie realizacji dygitalnych od offline do online. Ponadto wzrosło 
tempo napełniania bibliotek cyfrowych: przyrost w Internecie sięga 1000 
pozycji miesięcznie. To są liczby dla nas zupełnie nierealne. Tym bardziej 
istotna jest dobra organizacja wszystkiego, co tutaj możemy zrobić.

Dysponujemy bowiem pracowniami, czyli sprzętem i ludźmi, mamy pewien 
bagaż doświadczeń, serwery i platformy, na których moglibyśmy cyfrowe zbiory 
posadawiać. Wśród nich znajduje się PBI. Koncepcja tego projektu jest godna 
poparcia. Niestety, realizacja szwankuje i stąd negatywne, w pełni uzasadnione



opinie naszego środowiska. Zresztą dzisiaj twórcy PBI mają świadomość 
niedoskonałości i problemów związanych z tym projektem. Ale nie potrafią 
właściwie zorganizować i poprowadzić tej działalności. Za cały komentarz 
niech wystarczą słowa pani Bożeny Bednarek-Michalskiej, wicedyrektora 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która na spotkaniu w Poznaniu 
powiedziała, że „nigdzie na świecie urzędnicy nie tworzą baz dygitalnych. To 
bibliotekarze powinni nimi zawiadywać”. I wtedy pieniądze, które poszły na 
PB, a jest to 11 min zł w ciągu ok. 2,5 lat, byłyby lepiej wykorzystane.

PBI, z założenia przeznaczona dla szerokiego odbiorcy, mogłaby pełnić 
funkcje „bazy publicznej”. Prócz tego mamy Bibliotekę Wirtualną Nauki, która 
tworzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego na UW i w założeniu ma być bazą naukowych publikacji 
polskich. Do pewnego momentu rozwijała się nieźle, w tej chwili, na skutek 
braku finansowania przeżywa okres zastoju, ale jest to również i miejsce, 
sprzęt, zespół i właściwy kierunek działania które można kontynuować 
i rozwijać. Myślę, że z pożytkiem dla wielu polskich uczelni.

Mamy wreszcie regionalną bazę, która rozwija się najlepiej -  WBC. Jest to 
pomysł na budowanie podobnych struktur w innych ośrodkach regionalnych.

Poza tym mamy NASK. Prezentacja archiwalnych skarbów kultury polskiej 
w Internecie została tu profesjonalnie wykonana. Obiektom towarzyszy bardzo 
dobry opis naukowy z podaną pełną literaturą przedmiotu. Podobny model 
można by zastosować w odniesieniu do skarbów bibliotek polskich. A zatem 
dopracowaliśmy się struktur, dzięki którym mogą być realizowane podstawowe 
kierunki rozwoju cyfrowych kolekcji.

Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie najcenniejsze dokumenty, które 
mamy w zbiorach warto dygitalizować? Wymaga to poważnego zastano
wienia, bo w wielu przypadkach duże pieniądze, które trzeba na to wyłożyć, 
mogą być zamrożone. Powód? Do wielu tych dokumentów zagląda znikoma 
liczba osób. Ważne jest, by ułatwić dostęp do dokumentów, które są 
poczytne i poszukiwane. Te zbiory w pierwszej kolejności powinno umiesz
czać się w Internecie. Zastanawiam się nieraz nad tym, czy ma sens 
dygitalizacja zbiorów zabytkowych, które są dobrze zachowane. Jest to 
kwestia odpowiedniego ustawienia kryteriów wyboru. Oprócz ochrony 
unikatów trzeba bowiem pamiętać także o preferencjach czytelników, którym 
bardziej potrzebne są kopie cyfrowe zbiorów współczesnych niż zabyt
kowych, czy też zbiorów, które biblioteka ma w wielu egzemplarzach, ale 
ich cyfrowe kopie umożliwiają czytelnikom szybką i efektywną pracę. Tylko 
przemyślany dobór obiektów do dygitalizacji pozwoli właściwie spożytkować 
posiadane środki.

Efektywna dygitalizacja to kwestia dobrej organizacji. Zacznijmy współ
p racę- mam na myśli biblioteki akademickie, aby doprowadzić do połączenia 
naszych wysiłków. Referat dyrektora St. Czajki, który pokazał, jakiego skoku



dokonała w krótkim czasie Biblioteka Narodowa pozwala żywić nadzieje, 
że nasza czołowa biblioteka, dysponująca największą i najlepiej wyposażoną 
pracownią w kraju, zacznie wkrótce odgrywać wiodącą rolę w integracji 
rozproszonych przedsięwzięć dygitalizacyjnych., ustalaniu standardów, czy 
szkoleniu kadr. Szkolenie bowiem to następny element, który do programu 
dygitalizacji powinniśmy obowiązkowo wprowadzić. Brak odpowiedniej 
wiedzy spowodował, że działając uczyliśmy się na własnych błędach, a nasze 
osiągnięcia były niespójne i chaotyczne. Potrzebne są szkolenia, które 
uporządkowałyby obecny stan wiedzy, tak samo jak konieczne jest ostateczne 
ustalenie standardów, które obowiązywałyby w Polsce przy realizacji tego 
typu projektów. Kończąc, chciałabym stwierdzić, że okres wstępnego rozezna
nia mamy już za sobą i aby dalej działać metodycznie powinniśmy opracować 
dwa dokumenty:

1. Raport o stanie dygitalizacji w Polsce, którego pomysł powstał w Poznaniu, 
a napisanie którego jest możliwe na podstawie materiałów z dzisiejszej 
konferencji.

2. Program rozwoju dygitalizacji w Polsce, z uwzględnieniem osiągnięć 
człowych krajów zachodnich. Ten dokument powinien powstać do czasu 
wyborów nowych władz, po to, aby uświadomić im znaczenie problemu 
dygitalizacji dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i wiodącej roli biblio
tek w tym zakresie.

Stanisław Czajka
Wczoraj w kuluarach dr Mieczysław Szyszko -  dyrektor biura ZG SBP 

przypomniał wydarzenie z 1991 r. Była to konferencja w Białymstoku 
poświęcona problemom automatyzacji bibliotek publicznych, mówiąc jak ją  
organizowaliśmy, jakie to były problemy. Chociaż mieliśmy niezłą znajomość 
środowiska i sytuacji, jaka istniała w tamtym czasie w bibliotekarstwie 
polskim, a poniekąd też publicznym, to z niezwykłym mozołem udało się 
zbudować jakiś program, ponieważ rzeczywistość w dziedzinie automatyzacji 
bibliotek publicznych była tak uboga, że mówienie o sprawach, które istnieją, 
są jakimś dorobkiem, bilansem, dzielenie się doświadczeniami było absolutnie 
niemożliwe. Czasem gdzieś ktoś zaczynał. Podobnie jak w przypadku 
dygitalizacji brylowały tu biblioteki akademickie, coś niecoś robiła Biblioteka 
Narodowa.

Kilka dni temu trafił do mnie wydany przez SBP tom poświęcony 
konferencji o automatyzacji bibliotek publicznych i już pokazuje on zupełnie 
inny niż przed laty obraz bibliotekarstwa publicznego. Od tamtego czasu 
upłynęło ok. 10 lat. Nie powiem, że mamy tu pełną automatyzację na poziomie 
europejskim, ale świat ten się bardzo jednak zmienił. Przyspieszenie jest 
ogromne. I stało się to chyba na tej samej zasadzie, o której mówiła pani



Ewa Lankosz -  bez wielkich pieniędzy, zmiany zostały oparte na ofiarności, 
entuzjazm ie, zapobiegliw ości, pomysłowości bibliotekarzy. Obecnie 
w kwestii dygitalizacji widać podobny stan, jaki miał miejsce w przypadku 
automatyzacji. Są to oczywiście dziedziny bardzo pokrewne. Nie da się nawet 
przeprowadzić dygitalizacji bez komputeryzacji. Nadal mamy taką samą 
sytuację, czyli mocne biblioteki akademickie, naukowe, coś niecoś próbuje 
robić Biblioteka Narodowa. Niektóre mniejsze biblioteki też robią sporo. 
Produkują np. własne materiały audiowizualne, wykorzystują umiejętności 
dygitalizacyjne w działalności wystawienniczej, w promowaniu bibliotek, 
w budowaniu własnych witryn internetowych, a nawet własnych baz danych. 
Byłem na konferencji w Krośnie -  w województwie podkarpackim -  i tam 
obecny tu na sali dyrektor Biblioteki w Kolbuszowej, pan Andrzej Jagodziński, 
prezentował osiągnięcia swojej biblioteki, które realizuje ona w oparciu o aparat 
cyfrowy. To jest baza regionalna, pomyślana i budowana na potrzeby lokalne. 
Doszedłem do wniosku -  po obejrzeniu tego materiału -  że wiele bibliotek nie 
dostanie ogromnych pieniędzy na zakup profesjonalnych skanerów, jakie 
posiada Biblioteka Narodowa, ale mogą one prowadzić dygitalizację w oparciu 
o metody tańsze i prostsze. Aparaty cyfrowe dziś coraz częściej mamy w domu, 
używamy je do zabawy (rozrywki), a można je z powodzeniem wykorzystywać 
w pracy bibliotecznej.

Polska powinna mieć jako kraj europejski swoją Polską Bibliotekę 
Internetową, działającą właśnie na zasadach pełnej dostępności, reprezenta
tywną dla polskiego piśmiennictwa i dorobku Polski. Powinna mieć swoje 
akademickie biblioteki cyfrowe -  uważam, że ten kierunek jest prawidłowy. 
Wierzę, że biblioteki akademickie osiągną w tej dziedzinie sukces. Tworzenie 
akademickich bibliotek cyfrowych jest też tendencją występującą na świecie 
a nie tylko w Polsce. Miejsce swoje ma tu też oczywiście Biblioteka 
Narodow a. Uważam, że ogrom ne znaczenie ma jednak  tzw. płytka 
dygitalizacja, o której wspominałem, powołując się na przykład biblioteki w 
Kolbuszowej i wielu innych, tych które robią swoje witryny i lokują na nich 
informacje i materiały źródłowe o regionie. To jest bardzo dobra droga do 
pozyskania czytelnika, pokazania czytelnikom biblioteki i jej zasobów, 
wykorzystania technologii cyfrowej.

Zgłaszam  też gotow ość zam ieszczania inform acji o tym, co się 
zeskanowało, co zamierza się skanować. Jest to już w jakimś stopniu robione, 
ale będziemy to robić jeszcze lepiej, żeby to, co w naszych zasobach 
archiwalnych jest zeskanowane, również było znane. Taka informacja nakręca 
oczywiście popyt i sporo przysparza w związku z tym też i kłopotów, ale 
dygitalizację robimy przecież nie tylko dla siebie i to musimy brać pod uwagę. 
Plany nasze, o których chcemy informować, często ulegają modyfikacji 
w trakcie realizacji. Często zmuszeni jesteśmy doraźnie skanować inne niż 
założone w planie obiekty i to pilnie. Ogólnie jednak staramy się trzymać



przyjętych wcześniej założeń i dążymy też do tego, by nie dublować pracy 
nad dokumentami, zwłaszcza gdy w grę wctiodzą obiekty bardzo cenne, które 
trzeba wyjmować z sejfu i docłiować wszelkiej staranności przy ich ska
nowaniu.

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Dwa słowa chcę dodać do mojego wcześniejszego wystąpienia. Na fali 

entuzjazmu można oczywiście pracę rozpocząć, ale do tego żeby systema
tycznie pracować i doganiać świat, potrzebne są pieniądze.

Ewa Stachowska-Musiał
Na fali entuzjazmu rozpoczęliśmy wraz z Biblioteką Narodową prace nad 

Cyfrową Kolekcją Czasopism Polskich. Po dwóch latach mamy tylko 8 zro
bionych tytułów. Oczywiście, dysponujemy przemyślaną i opracowaną 
koncepcją, są wdrożone procedury, ale realizacja ma charakter chałupniczy, 
ponieważ brakuje pieniędzy ma sprawne i efektywne działanie.

Maria Burchard
Katalog centralny NUKAT właściwie cały czas działa na fali entuzjazmu. 

Entuzjazm jest dobrym czynnikiem do zapoczątkowania jakiegoś działania, 
ale jest niebezpieczne, gdy pozostaje głównym czynnikiem realizowania 
przedsięwzięcia. Finansowanie katalogu centralnego NUKAT utrzymywane 
jest na granicy przetrwania. Nie pozwala to na podejmowanie różnego rodzaju 
projektów, które mogłyby zwiększyć oszczędności, przyspieszyć budowanie 
katalogów lokalnych oraz powiększyć wartość inform acyjną katalogu 
NUKAT. Należy zbiorowo rozmawiać z instytucjami zarządzającymi nauką 
i kulturą by zmienić ich stosunek do finansow ania ogólnopolskich 
przedsięwzięć realizowanych przez biblioteki.

Jest pocieszające, że w projektowaniu dygitalizacji zbiorów bibliotecz
nych dostrzegacie Państwo potrzebę zespołowego działania. Mam nadzieję, 
że negatywne doświadczenia z okresu komputeryzacji bibliotek mają szansę 
teraz być pozytywnie wykorzystane.

Istnieje pewien obszar wspólny pomiędzy procesem dygitalizacji a pro
wadzeniem katalogu centralnego, dlatego apeluję do grona, które zajmuje 
się projektowaniem i realizacją tego tematu, aby w naradach o dygitalizacji 
katalog centralny miał swoją reprezentację.



Ewa Kobierska-Maciuszko
Zgadzam się z panem dyrektorem St. Czajką, że gdy wspominamy 

początek lat dziewięćdziesiątych to postęp w bibliotekach jest ogromny. 
Zwłaszcza w bibliotekach akademickich i publicznych. Pytanie tylko na ile 
to zawdzięczamy właściwej polityce finansowania bibliotekarstwa, a na ile 
ogólnie pomyślnym wskaźnikom ekonomicznym, które również wzrosły przez 
ostatnie 15 lat wielokrotnie. Może więc wypowiedź Stanisława Czajki za 
bardzo nas uspokaja?

Zgadzam się z wypowiedzią pani Marii Burchard, że katalog NUKAT to 
właściwe m iejsce do przeglądu, pojawiania się opisu, wyszukiwania 
i otwierania dokumentów elektronicznych, które istnieją tylko jako elektro
niczne, bądź zostały zdygitalizowane. Mam postulat, by do raportu jaki 
zamierza przygotow ać pani Ewa Stachowska-M usiał, poza raportem 
z dokonań i planami na przyszłość dołączyć też porządny kosztorys 
finansowy. Harmonogram kosztów jest konieczny, ponieważ obecnie cała 
inicjatywa dygitalizacji opiera się na dwóch filarach: filar pierwszy, to budżet 
Biblioteki Narodowej, który jest przyzwoity, ale nie wynika on niestety 
z polityki finansowania bibliotekarstwa przez Państwo, lecz po części jest 
wynikiem dobrego układu zawodowo-towarzyskiego dyrektora Biblioteki 
Narodowej z ministrem kultury. Układowi temu zawdzięczamy też, trudno 
ocenić w jakiej części, finansowanie zakupów dla bibliotek publicznych. 
Podobnie jest z Centrum NUKAT w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jest ono w połowie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 
do którego w ystępujem y w ram ach wniosku form ułow anego przez 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego UW. Trzeba 
pamiętać, że szefem tego Centrum jest prof. Marek Niezgódka, który ma 
dobry lobbing w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. To co mówię nie jest 
krytyką układów, ale krytyką tego, że tak się w Polsce prowadzi w ogóle politykę 
finansowania czegokolwiek, że trzeba dobrych układów politycznych, 
towarzyskich i wszelkich innych, żeby co roku „udawało się” „wyrwać milion” 
(cytat z dyr. Czajki).

P rojekt Ikonka, który robim y we w spółpracy z Departam entem  
Społeczeństwa Informacyjnego MNil, bardzo dobrze idzie. Już drugie 
województwo jest nim objęte. Projekt ten ma na celu umieszczenie komputera 
podłączonego do Internetu w każdej bibliotece gminnej i prawdopodobnie 
to miał na myśli St. Czajka mówiąc o skoku cywilizacyjnym w bibliotekach 
publicznych. Za zaopatrzeniem w sprzęt bibliotek idzie również kurs dla 
bibliotekarzy, by umieli używać komputera i Internetu w swojej pracy 
i rozumieli możliwości tego narzędzia. Dlaczego jednak właśnie Ministerstwo 
Informatyzacji i Komputeryzacji a nie Ministerstwo Kultury czy Edukacji 
finansuje ten projekt? To przecież właśnie biblioteki szkolne wloką się 
w ogonie za wszystkimi innymi, bo nie ma praktycznie żadnego finansowania



przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trudno powiedzieć, co będzie po 
wyborach parlamentarnych. Na to oczywiście nie mamy wpływu, ale mamy 
wpływ na to, by środowisko bibliotekarskie mówiło jednym głosem, żeby 
odcięło się od Polski resortowej, a w przypadku takich inicjatyw o jakich 
dziś mówimy, przynajmniej miało świadomość, jaka skala finansowa za tym 
powinna iść może nawet i wielowątkowo?

Podtrzymajmy tę wielowątkowość: Akademicka Biblioteka Cyfi'owa, 
Wielkopolska Biblioteka Cyfi-owa, przestańmy wybrzydzać na Polską 
Bibliotekę Internetową. Rozwijajmy to, co jest i miejmy świadomość ile to 
kosztuje w porównaniu z innymi tego typu inicjatywami. Ile powinna 
kosztować wersja optymalna, a ile minimalna możliwa do realizowania 
w zależności od wysokości budżetu państwa.

Przypomina mi się scena z ambasady USA w Mińsku białoruskim. 
Zorganizowana została tam telekonferencja z okazji Zjazdu Bibliotekarzy 
Białoruskich i brali w niej też udział bibliotekarze z USA. Powiedzieli oni, 
że w średniej wielkości bibliotece akademickiej w jednym ze stanów zespół 
do spraw dygitalizacji liczy 49 osób. Jak o tym myślę, to stwierdzam, że 
ciągle bliżej nam do standardów białoruskich niż amerykańskich.

Bolesław Howorka
Bibliotekarze nie powinni się bać prawa autorskiego. Ustawa o prawie 

autorskim to dobry akt normatywny, tylko nie wszystkim bibliotekarzom 
znany. Zawarte w ustawie licencje są dla bibliotekarzy korzystne.

Przypominam sobie spotkanie, na którym prawnik „zaproszony” przez 
wydawców nierzetelnie cytował obowiązujące przepisy. Znowelizowana 
ustawa o prawie autorskim oraz dyrektywa UE z dnia 21 maja 2001 r. 
stwarzają bibliotekom duże możliwości działania. Nasza słabość to brak 
wsparcia prawników, w sytuacji, gdy wydawcy mają pieniądze na to, by 
korzystać z usług dobrych prawników. Nie jesteśm y jednak bezbronni. 
W Ministerstwie Kultury w Departamencie „Prawa Autorskiego” pracuje 
zespół świetnych prawników, sprzyjających bibliotekarzom. Na ich pomoc 
można zawsze liczyć.

Trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że twórcy należy się wynagrodzenie 
za jego pracę, że współcześni autorzy „żyją ze swoich dzieł”, ze swojej 
twórczości, a bibliotekarze wykonując swoją pracę, powinni zawsze być ich 
sojusznikami.



Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Pani Ewa Stachowska-M usiał wspom inała o majowym spotkaniu 

w Poznaniu w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Chciałam przypomnieć, 
że do stycznia 2006 r. jest realizowany program ze środków UE. w którym 
biorą udział ministerstwa kultury krajów europejskicłi. Celem tego programu 
znanego pod akronimem MINERVA i MINERVA PLUS jest przegląd 
dostępu do zasobów zdygitalizowanycłi w krajach europejskich i opraco
wywanie raportów krajowych (dotyczy bibliotek, archiwów, muzeów), 
wnioskowanie zaleceń, które byłyby podstawą do kształtowania polityki 
ministerstw kultury w krajach UE w zakresie dygitalizacji.

Zachęcam do wypełnienia ankiet, o które prosiła pani Ewa Potrzeb- 
nicka. B ędą one podstaw ą opracow ania raportu . Podobne raporty 
sporządzają także archiwa i muzea. Na podstawie tych cząstkowych 
opracowań powstanie jeden wspólny raport ukazujący stan dygitalizacji 
w instytucjach kultury w Polsce w 2005 r., który zostanie przedstawiony, 
m.in. ministrowi kultury.

Nasza konferencja ukazała jak  daleko jesteśm y w tyle za krajami 
europejskimi, chociaż na fali entuzjazmu zrobiliśmy bardzo dużo. Dziś 
wchodzimy w bardziej zaawansowany etap dygitalizacji, potrzebne są 
już konkretne struktury koordynacyjne i stabilne zaplecze finansowe, 
entuzjazm nie wystarczy.

Na majowej konferencji w Toruniu padł wniosek, by w SBP powstała 
kom isja do spraw dygitalizacji. Zachęcam do powołania takiej komisji.

*  *  *

T eksty z d yskusji zosta ły  autoryzow ane.
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Jadwiga Woźniak-Kasperek
„Podstawy budowy tezaurusa -  Poradnik”. Cena 12 zł.

Poradnik powstał z inicjatywy ks. K. Goneta z Federacji Bibliotek Kościelnych 
FIDES i prof. J. W oźniak-Kasperek. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu 
środowiska bibliotekarskiego na podręczniki i poradniki z zakresu tworzenia ję 
zyków inform acyjno-wyszukiwawczych. Bibliotekarze szukają dobrego i efek
tywnego narzędzia dla rzeczowego opracowania książek w katalogach kompute
rowych. W łaśnie ten PORADNIK, który Państwu oferujemy jest pomyślany jako 
praktyczna pomoc dla bibliotekarzy projektujących i opracowujących tezaurusy 
z różnych dziedzin wiedzy. Książka ta służyć będzie jako pomoc dla studentów 
inform acji naukowej i bibliotekoznawstwa, a także dla tych bibliotekarzy, którzy 
codziennie pracują nad opracowaniem rzeczowym zbiorów. Jest to książeczka 
niewielka, a jakże pożyteczna! Mamy nadzieję, że docenią ją  Czytelnicy.

Już do nabycia:
Z serii «Propozycje i M ateriały»

AUTOM ATYZACJA BIBLIO TEK  PUBLICZNYCH. Praca zbiorowa. 
Cena 40 zł.

Z serii «FO -КА » nr 14 -  druga część podręcznika
KATALOGOW ANIE W JĘZYKU HASEŁ PRZEDM IOTOW YCH KABA, 
Cz. II. „Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury” . Cena 24 zł 
Autorki: Anna Bober i Danuta Patkaniowska.
Pod red. prof. Jadwigi Woźniak-Kasperek

Adres; Wydawnictwo SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa 
Dział Promocji i Sprzedaży, 02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213

Zamówienia:
telefon: (0-22) 825-50-24
fax: (0-22) 825-53-49
e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl
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