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Wstęp

Publikacja poświęcona jest tem atyce bibliotek cyfrowych w Pol
sce, ich organizacji i stosowanych w nich standardach. Omawia 
historię tworzenia bibliotek cyfrowych, fazy ich rozwoju na przy
kładzie wybranych repozytoriów, funkcjonujących na platformie 
dLibra.

Historia bibliotek cyfrowych w Polsce sięga 1999 r., kiedy to roz
począł się proces digitalizacji, a następnie udostępniania elektro
nicznego skryptów w bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. Od tego czasu zaczęły powstawać 
różne projekty cyfrowych kolekcji, które zaczęto udostępniać 
w Internecie. Narodziła się między innymi idea utworzenia Polskiej 
Biblioteki Internetowej, która miała być jedną z form realizacji 
przez Polskę założeń europejskiego program u „eContent”, dotyczą
cego stworzenia europejskich zbiorów obiektów cyfrowych dzie
dzictwa kulturowego, archiwów, muzeów i bibliotek.

W przedstawionej pracy opisano te pierwsze projekty traktując 
je jako próby tworzenia w Polsce cyfrowych kolekcji, natom iast 
jako początek dynamicznego rozwoju sieci bibliotek cyfrowych 
w Polsce przyjęto 2002 r., kiedy w  W ielkopolskiej Bibliotece Cyfro
wej, powstałej z inicjatywy bibliotek naukowych Poznania, zainsta
lowano po raz pierwszy polskie oprogram owanie dLibra, opraco
wane w Poznańskim  Centrum  Superkom puterowo-Sieciowym . 
Dzięki tem u oprogram owaniu, istnieje obecnie w Polsce rozproszo
na sieć bibliotek cyfrowych, które współpracują ze sobą, wzajemnie 
się uzupełniają i które, dzięki wbudowanym  narzędziom, w jakie 
wyposażone jest oprogram owanie dLibra, m ożna jednocześnie 
zdalnie przeszukiwać.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Bibliote
ka Cyfrowa oraz Śląska Biblioteka Cyfrowa posłużą jako modele 
biblioteki cyfrowej i wzór dla pojawiających się cyfrowych kolekcji. 
Zostały one wybrane ze względu na to, iż powstawały w pewnych 
odstępach czasu i reprezentują trzy różne podejścia (modele) budo
wania bibliotek cyfrowych. Na tych trzech przykładach prześledzo
ne zostaną fazy rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce, stosowane 
w nich rozwiązania organizacyjne oraz standardy, a także sposoby 
finansowania ich działalności.



Celem niniejszej pracy jest również w skazanie pozytywnych 
i negatywnych cech polskich bibliotek cyfrowych w środowisku 
dLibra i wyłonienie pewnego modelu biblioteki cyfrowej.

Zasięg chronologiczny pracy obejmuje lata 2002-2007, aczkol
wiek niektóre fakty dotyczą okresu wcześniejszego. Rok 2002 jest 
to data pierwszego wdrożenia oprogram owania dLibra w Wielko
polskiej Bibliotece Cyfrowej i jednocześnie data rozpoczęcia testów 
z tym oprogram owaniem  w Bibliotece Głównej i Ośrodku Informa
cji Naukowo-Technicznej Politechniki W rocławskiej. Chronologicz
nie opracowanie sięga kwietnia 2008 r., kiedy w bibliotekach cyfro
wych zaczęto w drażać najnowszą wersję 4.0 oprogram owania dLi
bra.

W pracy zaproponow ano typologię bibliotek cyfrowych oraz 
próbę scharakteryzow ania poszczególnych bibliotek cyfrowych 
według tej typologii, w skazując przy tym, jak  zmieniał się ich 
kształt w ciągu 5 lat funkcjonowania oprogram ow ania dLibra.

Opracowanie stanowi próbę prezentacji działalności bibliotek 
cyfrowych na platformie dLibra w latach 2002-2007. Tematyka ta 
nie doczekała się bowiem jeszcze syntetycznego opracowania. Pod
stawę opracow ania stanowią głównie a i^ k u ły  z czasopism elektro
nicznych oraz drukowanych, poświęconych tem atyce biblioteko
znawstwa, informacji naukowej, technologii informacyjnych oraz 
zawartość stron internetowych poszczególnych bibliotek, instytucji, 
organizacji krajowych i zagranicznych.

W śród najczęściej cytowanych autorów, podejm ujących tę tem a
tykę należy wymienić m.in. M arka Nahotkę, Bożenę Bednarek- 
Michalską, Reginę Rohleder, Remigiusza Lisa, Tom asza Kalotę.

W opracowaniu wykorzystano również m ateriały konferencyjne 
publikowane oraz niepublikowane głosy z konferencji i spotkań 
poświęconych tem atyce bibliotek cyfrowych, a także prace zbioro
we, takie jak  wydana w 2007 r. przez W ydawnictwo SBP, książka 
Biblioteki cyfrowe, projekty, realizacje, technologie pod redakcją 
Jadwigi W oźniak-Kasperek i Jerzego Franke. Publikacją syntetycz
ną na tem at digitalizacji, a więc o tem atyce powiązanej z przed
miotem niniejszej rozprawy, jest książka M ałgorzaty Kowalskiej 
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, w ydana w 2007 r. przez 
Wydawnictwo SBP. Jej zasięg chronologiczny obejmuje jednakże 
tylko lata 2000-2005, a problem atyka tw orzenia samych bibliotek 
cyfrowych ujęta jest w szerokim  kontekście digitalizacji. Praca ta 
ukazuje jednak  procesy bezpośrednio poprzedzające powstawanie 
cyfrowych kolekcji w prezentow anych tam  poszczególnych biblio
tekach.



Opisano w niej: Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową, W ielkopolską 
Bibliotekę Cyfrową, Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową, Kujawsko- 
Pom orską Bibliotekę Cyfrową, W irtualną Bibliotekę Sieci Sem an
tycznej Politechniki Gdańskiej, Bibliotekę Cyfrową eBiPol, pod 
względem przygotowania procesów digitalizacyjnych i organizacji 
pracy, jak  również techniczne aspekty przygotowania i publikowa
nia dokum entów cyfrowych w wybranych bibliotekach.

Praca Biblioteki cyfrowe na platfofrmie dLibra powstała nie 
tylko na podstawie źródeł opublikowanych, ale również na podsta
wie analizy poszczególnych cyfrowych repozytoriów oraz m ateria
łów źródłowych, udostępnionych przez biblioteki, takich, jak  rapor
ty, statystyki, m ateriały ze szkoleń w zakresie tworzenia bibliotek 
cyfrowych.

Na strukturę pracy składa się siedem rozdziałów, podzielonych 
na mniejsze podrozdziały.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: „Technologiczne podstawy funk
cjonowania bibliotek cyfrowych”. Przedstawiono w nim zagadnie
nia dotyczące oprogram owania stosowanego przy tworzeniu biblio
tek cyfrowych w Polsce oraz jego ewolucję, ze szczególnym 
uwzględnieniem oprogram owania dLibra, z jego możliwościami 
technicznymi, wyszukiwawczymi (również wyszukiwanie zdalne), 
oraz funkcjami dodatkowymi. Poruszono również zagadnienie 
wpływu środowiska bibliotekarskiego na kształt i funkcjonalność 
oprogram owania dLibra. Omówiono stosowane w  bibliotekach 
cyfrowych form aty plików, jak  również standardy, takie jak  proto
kół OAI-PMH (PMH -  Protocol for M etadata Harvesting). Opisano 
również m etadane w formacie Dublin Core M etadata Element Set, 
stosowane w polskich bibliotekach cyfrowych, przy czym interpre
tację poszczególnych atrybutów w systemie dLibra opisano w roz
dziale trzecim, poświęconym Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Rozdział drugi „Zarys historii bibliotek cyfrowych w Polsce” 
przedstawia genezę digitalizacji i powstawania bibliotek cyfro
wych, pierwsze polskie i m iędzynarodowe projekty i inicjatywy 
wspierające tworzenie bibliotek cyfrowych, takie jak  program y 
i strategie Komisji Europejskiej, UNESCO, IFLA i innych organiza
cji o zasięgu międzynarodowym. Na gruncie polskim opisano naro
dowe plany rozwoju oraz inne program y i strategie rządowe. W dal
szej części omówiono możliwe źródła finansowania bibliotek cyfro
wych, wykorzystywane przy tw orzeniu polskich repozytoriów. 
W ostatnim  podrozdziale krótko omówiono pierwsze polskie biblio
teki cyfrowe, poprzedzające projekty powstałe na platform ie dLi-



bra, a także pierwszą polską bibliotekę cyfrową w  sieci PIONIER -  
W ielkopolską Bibliotekę Cyfrową.

W rozdziale trzecim  omówiono „Dolnośląską Bibliotekę Cyfro
w ą”. Przybliżono historię jej powstania, charakterystykę zbiorów, 
stosowane standardy, proces digitalizacji, opracowania i publiko
wania zbiorów cyfrowych, organizację pracy i ewolucję tego repo
zytorium, od modelu instytucjonalnej do regionalnej biblioteki 
cyfrowej. Opisano stosowany standard m etadanych Dublin Core, 
a także proces przygotowania i publikowania cyfrowych dokum en
tów.

W czwartym rozdziale przedstaw iono jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się regionalnych bibliotek cyfrowych -  „Kujawsko- 
Pom orską Bibliotekę Cyfrową”. Jest to biblioteka, która w najwięk
szym stopniu korzysta z dotacji zewnętrznych, głównie grantów 
Unii Europejskiej, przy tworzeniu swojego zasobu. Omówiono 
historię, organizację pracy, charakterystykę zbiorów oraz stosowa
ne w KPBC standardy.

Rozdział piąty poświęcony jest „Śląskiej Bibliotece Cyfrowej”. 
Omówiono w nim historię, charakterystykę zbiorów, standardy sto
sowane w ŚBC, a także organizację pracy. Opisano również inicja
tywy zespołu ŚBC, takie jak  utworzenie Społecznej Pracowni Digi
talizacji oraz forum i blogu Biblioteka 2.0. Zwrócono uwagę rów
nież na otwarty model organizacyjny tej regionalnej biblioteki 
cyfrowej, do współtworzenia którego może przystąpić niemalże 
każda instytucja, a nawet osoba prywatna, chcąca wziąć udział 
w tym przedsięwzięciu.

Rozdział szósty nosi tytuł „Inne biblioteki cyfrowe dLibra” i om a
wia pozostałe biblioteki cyfrowe na platform ie dLibra w porządku 
chronologicznym, według daty wdrożenia oprogram owania. Opisa
no w nim cechy szczególne oraz charakter poszczególnych biblio
tek cyfrowych. Są to: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, Biblioteka 
Cyfrowa Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 
W rocławskiego, M ałopolska Biblioteka Cyfrowa, Biblioteka Cyfro
wa Projektu dLibra, Biblioteka Cyfrowa Politechniki W arszawskiej, 
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa, Księgozbiór W irtualny Federacji 
Bibliotek Kościelnych FIDES, Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”, Podlaska Biblioteka Cyfro
wa, Biblioteka Cyfrowa CODN, W ejherowska Biblioteka Cyfrowa, 
e-Biblioteka Uniwersytetu W arszawskiego.

Ostatni rozdział „W poszukiwaniu m odelu biblioteki cyfrowej”, 
przedstaw ia cechy, jakim i powinna odznaczać się sieć polskich 
bibliotek cyfrowych na platformie dLibra, pod względem organiza



cyjnym, technicznym  i funkcjonalnym. Opisana została również 
najnowsza wersja oprogram ow ania dLibra, a także usługa Federa
cja Bibliotek Cyfrowych, stw orzona przez zespół dLibry w PCSS, 
stanowiąca pewnego rodzaju katalog wszystkich polskich zasobów 
cyfrowych, których m etadane, bez względu na to, jakie wykorzy
stują oprogram owanie, m ożna znaleźć właśnie w tym jednym  miej
scu. Jedynym w arunkiem  jest spełnianie przez bibliotekę cyfrową 
standardu OAI-PMH.

Tekst uzupełniono ilustracjam i pochodzącymi z poszczególnych 
bibliotek cyfrowych.





Rozdział 1

Technologiczne podstawy funkcjonowania 
bibliotek cyfrowych

Biblioteki cyfrowe powstały jako reakcja na gwałtowny wzrost 
liczby dokum entów elektronicznych, z których grom adzeniem  
i udostępnianiem  nie mogły już sobie poradzić biblioteki tradycyj
ne. Potrzebne było nowe rozwiązanie, pozwalające na dostarczanie 
wiarygodnych informacji w dobie dynamicznego rozwoju Interne
tu, zasobów różnej jakości merytorycznej i szum u informacyjnego. 
Potrzebny był nowy sposób przedstaw ienia wartościowych doku
mentów w atrakcyjny i ogólnodostępny sposób. W yzwaniem stało 
się dotarcie do użytkowników Internetu z zasobam i biblioteki 
w sytuacji, kiedy młode pokolenie coraz częściej sięgać zaczęło do, 
wątpliwej nieraz jakości stron i serwisów internetowych, zamiast 
do naukowych tekstów dostępnych w bibliotekach.

Kolejnym zadaniem  było utrw alenie i udostępnienie szerokiej 
publiczności niedostępnych lub trudno dostępnych skarbów biblio
tecznych.

Brak jednolitej polityki państw a wobec bibliotek w przeszłości 
sprawił, że już sam a kom puteryzacja w poszczególnych bibliote
kach zależała w dużej m ierze od możliwości finansowych oraz 
zaradności i pomysłowości bibliotekarzy. Każda biblioteka w draża
ła taki system biblioteczny, na który było ją  stać (stąd dość duża 
popularność darmowego program u do tworzenia katalogów biblio
tecznych -  CDS/ISISi, udostępnianego bezpłatnie przez M iędzyna
rodową Organizację Pracy (ILO), pozwalającego na zdefiniowanie 
własnego form atu opisu i indeksów wyszukiwawczych). Różnorod-

 ̂ Opracowany pod auspicjami UNESCO pakiet Mikro CDS/ISIS jest przezna
czony do obsługi tekstowych baz danych. Typowym obszarem jego stosowania są 
bazy danych bibhograficznych, a więc np. katalogi książek, artykufów, sprawozdań 
itp. Z powodzeniem stosowany jest do obsiugi kartotek danych osobowych oraz tele- 
adresowych, archiwów itp. Można wykorzystywać go również do obsługi faktogra
ficznych baz danych nie wymagających wykonywania obHczeń numerycznych. (Infor- Ч
macja ze strony Klubu Użytkowników Pakietu Mikro CDS/ISIS, [dostęp;' ^
18.12.2007]. Dostępny w World Wide Web: <http:/Avww.iinte.edu.pl/klub.htm>.
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ność i dowolność w tym zakresie była jedną z przyczyn powstawa
nia trudności we wzajemnej komunikacji i wymianie danych (np. 
opisów bibliograficznych) pomiędzy bibliotekami. W Bibliotece 
Narodowej przygotowano program  MAK, w którym dane wprowa
dzano już w m iędzynarodowym formacie wymiennym MARC^. 
Rozprowadzanie danych bibliografii narodowej, zwłaszcza „Prze
wodnika Bibliograficznego” od początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. oraz późniejsze powstanie Narodowego Uniwersalnego 
Katalogu Centralnego NUKAT, grom adzącego opisy wzorcowe 
w formacie MARC, w pełni ujednoliciło standardy komputerowego 
opisu dokum entów tradycyjnych^.

Kolejnym etapem  rozwoju usług, wykorzystujących tym razem 
również Internet, było udostępnianie katalogów online. Katalogi 
bibliotek stały się dostępne poza budynkam i bibliotecznymi i dało 
to m ożliwość budow ania katalogów  centralnych, zarów no 
w ram ach instytucji akademickich, np. z wieloma bibliotekami 
wydziałowymi, jak  i o zasięgu szerszym, między instytucjami. Użyt
kownicy zyskali możliwość zdalnego spraw dzania dostępności 
materiałów w bibliotece oraz ich rezerwowania i zamawiania. 
Biblioteki mogły też wykorzystać pocztę elektroniczną do urucho
mienia usługi selektywnej dystrybucji informacji (SDI)^, czyli okre-

2 Format MARC jest międzynarodową umową, określającą sposób opisu danych 
bibliograficznych; cały opis jest podzielony na strefy, pola i podpola. Strefy są 
uwzględniane w opisie formatu, ale nie mają odpowiednika w samym formacie. Przy 
opisie formatu istotny jest nie tylko spis pól i podpól, ale także reguły ich wypełnia
nia, a w szczególności zasady ich powtarzania.

 ̂ E. Mroczek: Możliwości dotarcia do zasobów informacyjnych na przykładzie 
oprogramowania dla bibliotek cyfrowych -  oprogramowanie nieodpłatne oraz produk
ty komercyjne oferowane w Polsce. W: X I seminarium z cyklu Digitalizacja Zasobów  
Informacyjnych „W  poszukiwaniu cyfrowych informacji”, 17 stycznia 2007 r. Warsza
wa (materiały konferencyjne). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2007, 
s. 47-67.

4 SDI =  Selective Dissemination o f Information -  Selektywna Dystrybucja Infor
macji. Usługa polega na zleceniu bibliotece dostarczania nowych danych po każdo
razowej aktualizacji baz. Użytkownik we współpracy z bibliotekarzem: określa 
temat, dokonuje wyboru baz danych, precyzuje pytania, określa format danych 
(opisy bibliograficzne, opis -I- abstrakty lub tylko wybrane pola) oraz formę otrzy
mywania odpowiedzi (wydruk, dyskietka, email). Bibliotekarz po każdej aktualizacji 
baz uruchamia zadane wyszukiwanie i odsyła odpowiedzi zamawiającemu. SDI 
w katalogach online całkowicie automatyzuje procesy wyszukiwania zgodnie z prefe
rencjami użytkownika, który jednorazowo określa zestaw instrukcji wyszukiwaw
czych i przedziały czasu, w których będzie informowany o wynikach -  w określonym 
czasie stosowne raporty zostaną umieszczone w jego skrzynce pocztowej.



sowego wysyłania informacji o nowościach do zainteresowanych 
użytkowników^.

Powstały następnie Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich 
KARQ6 umożliwił zdalne przeszukiw anie katalogów  polskich 
bibliotek w czasie rzeczywistym, oczywiście tych spełniających 
odpowiednie wymogi techniczne, tj. wykorzystujących w syste
mach kom puterowych protokół Z39.50. Rozwiązano zatem  pro
blem opisu i wyszukiwania zdalnego dokum entów tradycyjnych, 
jednak kolejnym problem em  stała się narastająca liczba piśm ien
nictwa powstającego wyłącznie w postaci elektronicznej.

Próby udostępnienia dokum entów cyfrowych, których opisy 
znajdowały się w jednym  katalogu z opisami dokum entów trady
cyjnych, nie znalazły odzwierciedlenia w faktycznym wykorzysta
niu ich przez czytelników. Sytuacja taka miała miejsce na przykład 
w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie inicjatywa ta pozostawała niezauważona. Duże zainteresow a
nie i uznanie zyskały natom iast oddzielne biblioteki cyfrowe, które 
poświęciły się wyłącznie organizacji i udostępnianiu publikacji 
elektronicznych'^.

W miarę wzrostu popularności bibliotek cyfrowych i rosnących 
wymagań w stosunku do nich, tworzone było oprogram owanie do 
budowy i zarządzania cyfrowymi kolekcjami.

1.1. Przykłady oprogramowania do tworzenia 
bibliotek cyfrowych stosowanego w Polsce

w  procesie zakładania nowej biblioteki cyfrowej bierze się pod 
uwagę trzy typy programów: nieodpłatne, typu free software^

 ̂R. Dziubecka, M. Dziubecki: Zarządzanie zasobami cyfrowymi -  w poszukiwa
niu efektywnego narzędzia. Historia i stan obecny. W: IX edycja seminarium z  cyklu 
Archiwizowanie i digitalizacja „ Cyfrowy świat bibliotek -  problemy techniczne, prawne, 
wdrożeniowe” 17-18 stycznia 2006 r. Warszawa (materiały konferencyjne). Warszawa 
2006, s. 99.

^Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO. [dostęp: 18.12.2007]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://karo.umk.pl/Karo/>.

 ̂E. Mroczek, dz. cyt.
S Free software -  wolne oprogramowanie. Terminem tym określane jest zarówno 

oprogramowanie, które można kopiować, używać, modyfikować, rozpowszechniać 
bez żadnych ograniczeń lub z niewielkimi zastrzeżeniami, jak również oprogramo
wanie, które można kopiować i używać bezpłatnie, zwane także freeware lub opro
gramowaniem darmowym (w tym przypadku zazwyczaj takie oprogramowanie może

http://karo.umk.pl/Karo/


i open source software^, kom ercyjne oraz projekty własne, tworzo
ne na potrzeby konkretnego repozytorium.

1.1.1. O program ow ania nieodpłatnego

Greenstone digital library software^l -  oprogram owanie, które 
powstało na Uniwersytecie W aikato w  Nowej Zelandii dla potrzeb 
projektu Nowozelandzkiej Biblioteki Cyfrowej 12. Finansowego 
wsparcia udzieliło UNESCO, które jest dystrybutorem  tego pakietu. 
Jest to zbiór narzędzi do tworzenia i udostępniania kolekcji cyfro
wych różnego typu dokumentów. Możliwość importu metadanych 
z baz С08Д815 sprawia, że biblioteki, które do dziś wykorzystują 
ten program  do tworzenia baz katalogowych, mogą być zaintereso
wane zastosowaniem  Greenstone dla własnych zasobów cyfro
wych.

JeromeDL -  eLibrary with Semantics (Semantic Digital Libra
ry) 13 _ wspólny projekt Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej 
i firmy DERI International. W oparciu o to oprogram owanie funk
cjonuje przede wszystkim W irtualna Biblioteka Sieci Semantycznej 
Politechniki Gdańskiej (WBSS PG)14. Inne, stosunkowo nowe

być używane i rozpowszechniane bez opłat, ale nie można go zmieniać, ani dostoso
wywać do własnych potrzeb). Istniejąca Free Software Foundation (FSF) zdefinio
wała free software, jako oprogramowanie, które pozwala użytkować program we wła
snym celu, analizować, zmieniać, kopiować i rozprowadzać w wersji podstawowej lub 
zmodyfikowanej. Jednakże w przypadku większości produktów konieczne jest zaak
ceptowanie tak zwanych umów licencyjnych, umożliwiające twórcy zachowanie 
odpowiednich praw autorskich do pierwotnej wersji programu.

 ̂ Open source software -  otwarte oprogramowanie. W definicji według Open 
Source Initiative (OSI) open source nie oznacza jedynie dostępu do kodu źródłowe
go. Licencja dodatkowo umożliwia nieodpłatną redystrybucję, pozwala na modyfika
cję i przekształcenie programu źródłowego oraz dystrybucję nowej 
wersji na podobnych zasadach jak produkt pierwotny. Zawiera również kilka zastrze
żeń, które znoszą możliwe ograniczenia (np. przeznaczenie tylko dla określonego 
rodzaju działalności, zezwolenie na użytkowanie tylko określonym grupom łudzi).

E. Mroczek, dz. cyt.
Adres projektu: Greenstone, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide 

Web: < http://www.greenstone.org> .
12 New Zealand D ista l Library, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide 

Web: < http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library>.
13 Adres projektu: JeromeDL. [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide 

Web: < http://www.jeromedl.org/> .
l'̂  Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki Gdańskiej, [dostęp:

20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < www.wbss.pg.gda.pl/> .

http://www.greenstone.org
http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library
http://www.jeromedl.org/
http://www.wbss.pg.gda.pl/


wdrożenia dotyczą Kaszubskiej Biblioteki Cyfrowej oraz cyfrowej 
platformy czasopisma Polish Maritime Research.

DSpace^s -  oprogram owanie, które powstało w wyniku współ
pracy M assachusetts Institute of Technology Libraries i firmy Hew
lett-Packard. O program ow anie to w ykorzystyw ane jest przez 
ponad 190 istniejących bibliotek cyfrowych na wszystkich konty- 
nentach^e. w zależności od potrzeb wykorzystywane jest do two
rzenia repozytoriów instytucjonalnych, repozytoriów materiałów 
edukacyjnych, prac dyplomowych, do zarządzania zbiorami elek
tronicznymi, organizacji archiwów cyfrowych oraz do publikowa
nia prac naukowych. Akceptuje wszystkie formy obiektów cyfro
wych.

FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository Archi
tecture) -  darmowe i otwarte oprogram owanie, dostarczające 
narzędzia i interfejsy do tworzenia i zarządzania cyfrowym repozy
torium. Zostało ono zaprojektowane w 1997 r. na Cornell Universi
ty. Jego twórcami są: Sandra Payette, Carl Lagoze i Naomi Dushay, 
rozwój koordynują Sandra Payette oraz Thornton Staples z Univer
sity of Virginia, a współtwórcam i są informatycy z całego świata. 
Obecnie znanych jest 59 wdrożeń tego oprogram owania na świecie.

1.1.2. O program ow anie komercyjnei^

DigiTool -  Digital Asset M anagem ent's _ system zarządzania 
zasobami cyfrowymi. Jest to produkt firmy Ex Libris stworzony na 
potrzeby dużych instytucji naukowych, bibliotek, muzeów i archi
wów. Firma ta  tworzy również zintegrowany system biblioteczny 
Aleph, dlatego oprogram owaniem  DigiTool mogą być zaintereso
wane biblioteki, które pracują w środowisku Aleph w bibliotece tra 
dycyjnej. DigiTool obsługuje wszystkie typy plików cyfrowych, 
przechowując je lokalnie lub w zdalnych system ach dostępnych

Adres projektu: DSpace. [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://www.dspace.org > .

Zarejestrowane są one na oficjalnej stronie projektu: DSpace Wiki. [dostęp;
20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: http://wiki.dspace.org/index.php//Dspa- 
celnstances>.

Adres projektu: FEDORA, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide 
Web: < http://www.fedora-commons.org/> .

1® E. Mroczek, dz. cyt.
Adres projektu: DigiTool. [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: 

< http://www.exlibrisgroup.com/digitool.htm>.

http://www.dspace.org
http://wiki.dspace.org/index.php//Dspa-
http://www.fedora-commons.org/
http://www.exlibrisgroup.com/digitool.htm


przez URL20. Oprogram owanie to tworzą moduły, obsługujące 
poszczególne zadania bibliotel^i cyfrowej.

Libra -  Digital Library Framework^i -  pierwsze polskie oprogra
mowanie do budowy zasobów cyfrowych i zarządzania nimi, stwo
rzone przez Poznańskie Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe 
(PCSS). Obecnie jest to najpopularniejsze oprogram owanie w Pol
sce, mające na swoim koncie najwięcej wdrożeń. Biblioteki działa
jące na dLibrze tw orzą sieć bibliotek współpracujących ze sobą 
i współtworzących w raz z program istam i nowe wersje systemu.

1.2. dLibra -  Digital Library Framework

L2.1. H istoria projektu

W 1996 r. w Poznańskim  Centrum  Superkomputerowo-Siecio
wym rozpoczęto prace badawcze w  obszarze repozytoriów doku
m entów cyfrowych. Efektem tych prac był opracowany w 1998 r. 
prototyp oprogram owania do budowy bibliotek cyfrowych. Na jego 
bazie rok później rozpoczęto tworzenie platform y do budowy 
bibliotek cj^rowych o nazwie „dLibra”. Było to pierwsze polskie 
oprogram owanie tego typu. Od 2001 r. dLibra rozwijana była jako 
jeden z projektów „eContent” program u PIONIER.

Podstaw ą program u PIONIER jest dokum ent „Program rozwoju 
infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-aka- 
demickiego na lata 2001-2005”, który definiuje go jako „Polski 
Internet Optyczny -  Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie 
dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Program  PIONIER zainicjował 
szereg działań, m ających na celu budowę podstawowych m echani
zmów społeczeństw a informacyjnego i um ożliwiających Polsce 
partnerstw o z innymi krajami. Skoncentrował się na trzech obsza
rach: po pierwsze -  na budowie szerokopasmowej infrastruktury 
sieciowej dla wspom agania nauki, dorównującej podobnym instala
cjom w innych krajach europejskich; po drugie -  na w j^ o rz e n iu  
i przetestow aniu pilotażowych usług i aplikacji dla społeczeństwa

20 U RL (Unifonn Resource Locator) oznacza ujednolicony format adresowania 
zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. 
URL składa się z części określającej rodzaj zasobu/usługi {scheme), dwukropka 
i części zależnej od rodzaju zasobu (scheme-specific part).

Adres projektu: dLibra. [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://dlibra.psnc.pl/> .

http://dlibra.psnc.pl/


informacyjnego, stanowiących podstaw ę do wdrożeń w takich dzie
dzinach, jak: nauka, edukacja, opieka zdrowotna, środowisko natu
ralne, adm inistracja rządowa i samorządowa, przem ysł i usługi 
(w tym obszarze było rozwijane oprogram owanie dLibra); po trze
cie -  na stworzeniu konkurencyjnych w arunków  do aktywnego 
badania oprogram owania do nowych zastosowań w społeczeństwie 
informacyj ny m^2.

Pierw otnie p latform a dLibra uk ierunkow ana była przede 
wszystkim na zastosowanie w wydawnictwach elektronicznych. Od 
momentu nawiązania w spółpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek 
Naukowych (PFBN), prace rozwojowe skupiły się na aspektach 
związanych z wykorzystaniem  platform y dLibra do budowy biblio
tek cyfrowych. Jako efekt tej współpracy, pod koniec 2002 r., zosta
ła uruchom iona pierwsza publicznie dostępna biblioteka cyfrowa 
oparta na oprogram ow aniu dLibra -  W ielkopolska Biblioteka
Cyfrowa23.

Obecnie system dLibra jest najpopularniejszym  w Polsce opro
gramowaniem do budowy cyfrowych repozytoriów. W ykorzystuje 
go ponad 150 instytucji. W sieci PIONIER uruchom ionych jest obec
nie 18 tego typu usług, a kolejne są w przygotowaniu. Tworzą one 
wspólnie polską platform ę rozproszonych bibliotek, dającą dostęp 
do ponad 100 tys. obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi24.

L2.2. C harakterystyka dLibry

dLibra jest oprogram owaniem , które może być wykorzystywane 
do budowy bibliotek cyfrowych, instytucjonalnych repozytoriów 
dokumentów, cyfrowych archiwów oraz innych tego typu usług sie
ciowych. System pozwala na przechowywanie obiektów cyfrowych 
w dowolnym formacie, a każdy z przechowywanych obiektów opi
sany może być za pom ocą zdefiniowanego w ram ach danego repo
zytorium zestawu m etadanych. Przechowywane obiekty mogą być 
udostępniane czytelnikom w Internecie poprzez strony WWW. 
R epoz^oria dLibry mogą także współpracować z innymi systema-

22 Na podstawie: Pionier -  Polski Internet Optyczny. Infrastruktura dla Społeczeń
stwa Informacyjnego, [dostęp: 18.12.2007]. Dostępny w Word Wide Web: 
< http://www.pionier.gov.pl/projekt/program.htm>.

23 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://www.wbc.poznan.pl/dlibra>.

24 Tworzenie bibliotek cyfrowych na bazie oprogramowania dLibra. W: Czwarte 
warsztaty „Biblioteki cyfrowe” Dzień pierwszy, Poznań, 12 listopada 2007 r. (materiały 
szkoleniowe).

http://www.pionier.gov.pl/projekt/program.htm
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra


mi informacyjnymi przy użyciu otwartych form atów i protokołów 
komunikacyjnych, takich jak  Open Archives Initiative -  Protocol for 
M etadata Harvesting (OAI-PMH) czy kanały RSS^s.

Protokół OAI-PMH jest protokołem  służącym do selektywnego 
pobierania m etadanych opisujących obiekty cyfrowe. Umożliwia on 
autom atyczną wymianę informacji pomiędzy systemami grom adzą
cymi takie m etadane a systemami chcącymi te dane uzyskać. Opro
gram owanie dLibra wspiera większość z opcjonalnych rozszerzeń 
protokołu OAI-PMH, takich jak  zbiory czy obsługa usuniętych ele
mentów. Protokół OAI-PMH jest w oprogram owaniu dLibra wyko
rzystywany do realizacji m echanizm u wyszukiwania rozproszone
go. M echanizm ten dostępny jest od wersji 2.2 o p r o g r a m o w a n ia ^ ^ .

System dLibra składa się z trzech podstawowych elementów:
-  Serwera biblioteki cyfrowej -  jest on odpowiedzialny za reali

zację wszystkich funkcji biblioteki, uruchom iony na dedykowanym 
kom puterze i niedostępny bezpośrednio dla uż>1;kowników.

-  Osobnej aplikacji redaktora i adm inistratora, która pozwala 
osobom tworzącym cyfrowe repozytorium, a więc w prowadzają
cym obiekty cyfrowe do zasobów biblioteki cyfrowej, opisującym je 
i zarządzającym  nimi, na korzystanie z funkcji repozytorium.

-  Aplikacji czytelnika, dostępnej poprzez strony WWW, pozwa
lającej czytelnikom na korzystanie z zasobów zgromadzonych 
w repozytorium cyfrowym.

Użytkownicy systemu dLibra, korzystający z modułu czytelnika 
mają do dyspozycji wiele funkcji wyszukiwawczych, takich jak  prze
glądanie indeksów obiektów cyfrowych, przeglądanie najczęściej 
oglądanych i ostatnio dodanych publikacji. Kluczową jednak jest 
funkcja wyszukiwania w  lokalnych zasobach. Wyszukiwanie to 
odbywa się poprzez metadane opisowe (formalne i treściowe) obiek
tów cyfrowych. Korzystając z zaawansowanego formularza wyszuki
wania możliwe jest określenie zakresu wyszukiwania oraz wykorzy
stanie wyrażeń logicznych do łączenia kilku zapytań prostych. Poza 
wyszukiwaniem w zasobach lokalnych, dLibra pozwala na przeszu
kiwanie m etadanych opisowych obiektów znajdujących się w innych 
bibliotekach cyfrowych o zdalnym dostępie, wspierających otwarty

RSS -  umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków 
wiadomości. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na języku XML. 
Aby skorzystać z kanału RSS potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kana
łów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programacłi pocztowycłi.

Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH, Strona Projektu dLibra. Baza 
wiedzy, [dostęp; 8.12.2007]. Dostępny w World Wide Web: <łittp://dlibra.psnc.pl/ 
index.plip?Itemid= 62&id= 62&option= com_content&task= view&łang=pl >.



standard wymiany metadanych OAI-PMH. Dzięki tej właściwości, 
możliwe było utworzenie polskiej platformy bibliotek rozproszonych 
w sieci PIONIER, gdzie każde repozytorium udostępnia funkcję 
wyszukiwania zasobów rozproszonych z całej sieci bibliotek^^.

W zakresie integracji z innymi systemami informatycznymi, sys
tem dLibra bazuje na otwartych, publicznie dostępnych standardach 
komunikacyjnych. Jest to m.in. protokół OAI-PMH. Każde repozyto
rium dLibra może zarówno pobierać informację z innych repozyto
riów OAI-PMH, jak  i udostępniać informację o swoich lokalnych 
zasobach. W ykorzystanie protokołu OAI-PMH umożliwia włączenie 
do platformy bibliotek cyfrowych również bibliotek cyfrowych nie- 
wykorzystujących oprogram owania dLibra, a jedynie udostępniają
cych interfejs, zgodny z najnowszą wersją protokołu OAIPMH. 
W tym zakresie platform a bibliotek cyfrowych utworzona w sieci 
PIONIER z wykorzystaniem oprogram owania dLibra jest rozwiąza
niem nowatorskim na skalę międzynarodową, gdyż żadne z pozo
stałych wykorzystywanych obecnie narzędzi do tworzenia bibliotek 
cyfrowych nie pozwala na łatwy dostęp do każdej biblioteki, nieza
leżnie od platformy, na której jest ona zbudowana.

dLibra umożliwia również przeprowadzenie procesu uwierzj^el- 
niania przy użyciu zewnętrznych serwerów LDAP^S lub systemów 
Single S ig n -O n 2 9 . Umożliwia to np. integrację biblioteki cyfrowej 
z bazą danych pracowników danej instytucji, studentów danej 
uczelni itd. Wiele informacji dostępnych na stronach WWW repo
zytoriów dLibra jest dostępnych również w formie kanałów RSS^o.

Oprogramowanie dLibra napisane zostało w języku Java^i, dzię
ki czemu nie narzuca ograniczeń co do wykorzystywanego systemu 
operacyjnego. Oprogram owanie dLibra jest również niezależne od 
rodzaju baz danych. Do jego uruchom ienia może być wykorzystana

Twonenie bibliotek cyfrowych na bazie oprogramowania dLibra.
28 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -  jest to protokół przezna

czony do dostępu do usług katalogowych.
Pojedyncze logowanie {single sign-on) -  możliwość jednorazowego zalogowa

nia się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zaso
bów zgodnych z tą usługą.

-̂ 0 Tworzenie bibliotek cyfrowych na bazie oprogramowania dLibra.
31 Java jest obiektowym językiem programowania stworzonym przez grupę robo

czą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem 
tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci 
wykonywanej przez maszynę wirtualną.



komercyjna baza danych Oracle, jak  i darmowe bazy PostgreSQL i 
MySQL32.

Każdy zasób cyfrowy wprow adzany do biblioteki cyfrowej 
wykorzystującej system dLibra, może być opatrzony zestawem 
atrybutów. Opis ten można wprowadzić ręcznie lub importować 
z plików w formacie MARC lub RDF^^. W ykorzystywany zestaw 
atrybutów, któiy  w swej podstawowej postaci wynosi 15, jest 
w pełni konfigurowalny i może w łatwy sposób zostać dostosowany 
do potrzeb konkretnego cyfrowego repozytorium. Zestaw ten 
zawiera atrybuty zgodne ze standardem  Dublin Core M etadata Ele
ment Set w wersji 1.1. W artości poszczególnych atrybutów grom a
dzone są w  słownikach, grupujących w yrażenia o podobnym zna
czeniu. Słowniki są następnie wykorzystywane w celu poprawy 
wyników wyszukiwania. Ponadto występuje tak  zwane wersjono- 
wanie. Polega ono na tym, że każdy zasób może być przechowywa
ny w systemie w wielu wersjach, z których każda może mieć odręb
ny opis i nadane prawa^^.

1.3. Metadane

Jednym  z najczęściej stosowanych w polskich bibliotekach 
cyfrowych form atów m etadanych, którego inicjatorem w dużej mie
rze byli bibliotekarze, jest Dublin Core M etadata Element Set (DC). 
Utworzony został dla dokum entów tekstowych w sieci WWW przez

32 M. Heliński: Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publi
kacji. W: III konferencja Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne -  podaż i popyt, 
Wroclaw 12-14 grudnia 2005, „EBIB Materiały konferencyjne” nr 12. [dostęp;
3.06.2007]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.ebib.info/publikacje/mat- 
konf/iwb3/artykul.php?f >.

33 RDF -  Resource Description Framework jest formatem umożliwiającym specy- 
fikowanie wartości pewnych własności opisywanego podmiotu. Celem RDF jest 
umożliwienie maszynowego przetwarzania abstrakcyjnych opisów zasobów w sposób 
automatyczny. Może służyć zarówno do wyszukiwania danych, jak i śledzenia infor
macji na dany temat. Założeniem RDF jest opis zasobu za pomocą wyrażenia skła
dającego się z trzech elementów: podmiotu, predykatu i obiektu. W RDF podmiot 
stanowi opisywany zasób, predykat określa jaka jego własność jest opisywana, zaś 
obiekt stanowi wartość tej własności. Format RDF używany jest w bibliotece dLibra 
do specyfikowania metadanych publikacji. Podmiotem jest w tym przypadku publi
kacja, własnościami są atrybuty, a wartościami własności wartości atrybutów.

34 M. Heliński, dz. cyt.

http://www.ebib.info/publikacje/mat-%e2%80%a8konf/iwb3/artykul.php?f
http://www.ebib.info/publikacje/mat-%e2%80%a8konf/iwb3/artykul.php?f


grupę The Dublin Core M etadata I n i t i a t i v e ^ ^  związaną z OCLC^®. 
Dublin Core to cały system różnych działań obejmujących w arszta
ty szkoleniowe, publikacje, grupy dyskusyjne i robocze pracujące 
na rzecz ułatw ienia przeszukiw ania zasobów elektronicznych. 
Efekt tych prac to piętnaście elem entów Dublin Core, które w inten
cji ich twórców powinny znaleźć szerokie zastosowanie i być 
łatwiejsze w użyciu niż form at MARC.

Elementy Dublin Core m ożna podzielić na trzy klasy (Zawartość 
-  Content, W łasność Intelektualna -  Intellectual Property, Dookre- 
ślenie -  Instantiation). Część z tych elementów, takich jak  tytuł, 
autor, opis rzeczowy jest dobrze znana z tradycyjnego rekordu 
bibliograficznego. Niektóre służą do zapisu danych technicznych i 
zawierają informację ważną dla dokum entów internetowych, jaką 
jest rozm iar pliku. Część jednak  jest typowa dla nowych potrzeb 
cybeф rzestrzeni i informuje, np. kto posiada praw a do danego 
materiału.

Atrybuty Schematu Dublin Core mają następujące znaczenie:
Title (Tytuł) -  nazwa nadana dokum entowi przez Twórcę lub 

Wydawcę.
C reator (Twórca lub Autor) -  osoba lub organizacja pierwotnie 

odpowiedzialna za stworzenie treści intelektualnych dokumentu. 
Są to np. autorzy w przypadku dokum entów drukowanych, artyści, 
fotograficy, ilustratorzy dla dokum entów audiowizualnych.

Subject (Opis rzeczowy) -  tem at dokum entu. Zazwyczaj opis 
rzeczowy wyrażany jest za pom ocą słów kluczowych lub wyrażeń 
określających przedm iot lub treść dokum entu. Planuje się użycie 
kontrolowanych słowników i schem atów klasyfikacyjnych.

D escription (Opis) -  tekst opisujący treść dokum entu, taki jak  
abstrakt w przypadku DLO (Document-like objects) lub opis zaw ar
tości dla dokum entów wizualnych.

Publisher (W ydawca) -  organizacja odpowiedzialna za udostęp
nienie dokum entu w jego obecnej formie, taka jak  wydawnictwo, 
instytucja sprawcza lub inne odm iany wydawców.

C on tribu to r (W spółtw órca) -  osoba lub organizacja nie 
zamieszczona w elemencie Twórca, która ma istotny wkład inte
lektualny w powstaniu dokum entu, lecz wkład ten  jest wtórny

35 Adres projektu: Dublin Core, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide 
Web: < http://purl.oclc.org/rnetadata/dublin_core/> .

36 Online Computer Library Center, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://www.oclc.org/>.

http://purl.oclc.org/rnetadata/dublin_core/
http://www.oclc.org/


w stosunku do osoby lub organizacji określonej w elemencie Twór
ca (np. redaktor, tłum acz lub ilustrator).

Date (Data) -  data udostępnienia dokum entu w obecnej formie. 
Rekomenduje się użycie 8-cyfrowej daty w formie RRRR-MM-DD. 
Możliwe jest użycie innej formy, jednak  powinna ona być jedno
znacznie zident>^ikowana.

Type (Typ) -  rodzaj dokum entu, taki jak  strona domowa, 
powieść, poemat, dokum ent roboczy, raport techniczny, słownik. 
Dla zapew nienia przenoszalności Typ powinien być wybierany 
z listy, nad którą obecnie trw ają prace.

Form at (Form at) -  form at danych w dokumencie, wykorzysty
w any do identyfikacji oprogram ow ania oraz czasem  sprzętu 
potrzebnego do wyświetlenia i działania na dokumencie. Podobnie 
jak  Typ, Format także będzie wybierany z listy.

Identifier (Identyfikator) -  ciąg znaków lub num er używany do 
indywidualnej identyfikacji dokum entu. Przykładami dla zasobów 
sieciowych są URL i URN oraz protokół OAI-PMH, który identyfi
kuje zasoby bibliotek cyfrowych dLibra. Innymi powszechnie sto
sowanymi identyfikatorami dla dokum entów wydanych na nośni
kach fizycznych są ISBN i ISSN.

Source (Źródło) -  ciąg znaków lub num er służący jednoznacz
nej identyfikacji dokum entu, z którego bieżący dokum ent pocho
dzi. Np. w ersja PDF powieści w elemencie Źródło może zawierać 
ISBN powieści w formie książkowej, na podstawie której stworzo
no wersję PDF.

Language (Język) -  język lub języki, w których przedstawiona 
została intelektualna treść dokum entu. Dostępna jest pełna lista 
kodów języków.

R elation (Relacja) -  relacja pomiędzy dokum entem  a innymi 
dokumentami. Element ten  ma służyć wyrażaniu relacji istnieją
cych pomiędzy dokum entami, które jednak  istnieją samodzielnie. 
Np. obrazy (ilustracje) w dokumencie, rozdziały książki lub części 
pliku.

Coverage (Miejsce i czas) -  czasowe i/lub przestrzenne charak
terystyki dokumentu.

Rights (W łasność) -  opis praw  autorskich, copyright, lub ode
słanie do serwisu dostarczającego informacji o w arunkach dostęp
ności dokumentu^^.

M. Nahotko: Meładane, „Biuletyn EBIB” 2000 nr 6 (14). [dostęp: 3.06.2007]. 
Dostępny w World Wide Web: < http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-02.html>.

http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-02.html


System dLibra od początku swojego istnienia wykorzystuje stan
dard m etadanych Dublin Core do opisywania obiektów cyfrowych.

1.4. Formaty plików

w  polskich bibliotekach cyfrowych, funkcjonujących na platfor
mie dLibra, najczęściej stosowane rodzaje plików to DjVu, PDF, 
JPEG i Text/HTML, przy czym dwa najbardziej charakterystyczne 
to DjVu i PDF.

PDF (Portable Docum ent Format, przenośny form at dokum en
tu) jest form atem  służącym do prezentacji, przenoszenia i druko
wania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym 
przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specy
fikacja form atu PDF. Językiem  opisu pliku PDF jest okrojona w er
sja języka program ow ania Postscript^^ wzbogacona o elementy 
hipertekstowe. Najbardziej popularna przeglądarka plików tego 
typu to Acrobat Reader -  jest ona bezpłatna dla użytkowników, ale 
rozpow szechnianie jej nie jes t dozwolone bez indywidualnej 
umowy z producentem . W konsekwencji trzeba ją  pobierać ze stro
ny producenta lub z płyt CD lub DVD dostarczonych przez licen
cjonowanego dystrybutora. Użytkownicy systemu Linux dysponują 
alternatywnymi przeglądarkam i plików PDF. Są to pliki o charak
terze tekstowym w przeciwieństwie do plików DjVu, które mają 
charakter graficzny.

Format DjVu to form at dokum entów i plików graficznych prze
znaczony do ich wygodnego udostępniania w Internecie. Doku
menty DjVu są najm niejsze ze spotykanych w  zastosowaniach prze
mysłowych, nawet do 1000 razy mniejsze niż pliki TIFF^9 Są też 
zwyczajowo 5 do 100 razy mniejsze niż pliki JPEG czy PDF. Cho
ciaż pliki PDF są obecnie powszechnie używane, były rozwijane 
głównie jako form aty stosowane do wydruków i jako takie nie są

PostScript -  uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe 
Systems, będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych.

39 7IFF (Tagged Image File Format) -  jeden z najbardziej rozpowszechnionych 
i uniwersalnych formatów plików graficznych. Służy do zapisywania grafiki bitmapo- 
wej. Opracowany w 1986 r. przez grupę firm pod przewodnictwem Aldus Corpora
tion do drukowania postscriptowego. W pracach nad nim uczestniczył też Microsoft 
i Hewlett-Packard. Format pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie 
kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych 
koloru.



najlepsze do zastosowań archiwizacyjnych czy publikacji siecio
wych. Dokumenty DjVu są mniejsze, szybciej przesyłane i otwiera
ne oraz daleko bardziej w iarygodne i niezawodne. Ponieważ DjVu 
jes t form atem  rastrow ym  nie pojaw ia się niebezpieczeństw o 
odmiennej jego interpretacji, np. ze względu na zastosowanie róż
nych czcionek. Dokum enty DjVu wyświetlane są zawsze w taki sam 
sposób. Oglądanie ich jest niezależne od platformy. Robi się to naj
częściej za pom ocą przeglądarki internetowej uzupełnionej o odpo
wiednią „wtyczkę” (np. DjVu Browser Plugin for W indows). Można 
też stosow ać specjalne przeglądark i plików w tym formacie. 
Zarówno „wtyczki”, jak  i specjalne przeglądarki dostępne są bez
płatnie. Nieodpłatne przeglądarki są dostępne dla większości popu
larnych systemów: Windows, M acintosh, Sun/Solaris, Linux, róż
nych wersji Unixa i W indows CE. Dla użytkowników MS Windows 
98 lub nowszych przeznaczona jest w tyczka DjVu Browser Plugin 
for Windows, do pobrania m.in. ze strony producenta^^ lub dystry
butorami.

Pliki udostępniane w Internecie m uszą być przede wszystkim 
użyteczne, a więc powinny być małych rozmiarów, a jednocześnie 
dobrej jakości. Pliki PDF i DjVu m ożna poddawać procesowi 
OCR42, co pozwala na dalsze indeksowanie treści dokumentów 
przez roboty wyszukiwarek. Zwiększa to widoczność zasobów 
w sieci i ułatwia ich wyszukiwanie przez użytkownika.

Strona domowa firmy Lizardtech, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php7detail=doc_ 
djvu_plugin&platform = win > .

DjVu, Document Express download, [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://www.djvu.com.pl/download.php>.

“̂2 OCR {Optical Character Recognition) -  zestaw technik lub oprogramowanie 
służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów. Zadaniem OCR jest zwykle roz
poznanie pisma występującego na obrazie, zazwyczaj powstałym po zeskanowaniu 
dokumentu. Rozpoznawanie pisma jest możliwe dzięki zastosowaniu metod z dzie
dziny rozpoznawania wzorców zaliczanej do sztucznej inteligencji.

http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php7detail=doc_%e2%80%a8djvu_plugin&platform%20=%20win
http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php7detail=doc_%e2%80%a8djvu_plugin&platform%20=%20win
http://www.djvu.com.pl/download.php


Rozdział 2

Zarys historii bibliotek cyfrowych w Polsce

2.1. Zabezpieczanie dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe Europy i świata, w którego zasób w cho
dzą między innymi zabytki piśmiennictwa, jest to wspólne dobro, 
którego ochrona jest obowiązkiem każdego pokolenia. Jego przed
stawienie w postaci cyfrowej ma ponadto kluczowe znaczenie dla 
budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.

Pogarszająca się kondycja m ateriałów bibliotecznych, ich degra
dacja spowodowana czynnikami chemicznymi i m ikrobiologiczny
mi, zła jakość papieru oraz niszcząca ingerencja człowieka spowo
dowały, że podstawowym priorytetem  w działalności różnego typu 
bibliotek stała się ochrona i dbałość o zabezpieczenie dziedzictwa 
piśmienniczego tak, aby mogło służyć rozwojowi nauki i cywilizacji 
w wymiarze narodowym i ogólnoświatowym jeszcze przez wiele 
pokoleń.

O planowym zabezpieczaniu zbiorów bibliotecznych możemy 
mówić dopiero od lat sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo były 
to działania wybiórcze, którymi obejmowano pojedyncze egzem 
plarze. Zniszczenia m ateriałów XIX- i XX-wiecznych, na skutek 
działania różnych czynników, wymusiły poszukiwanie rozwiązań 
na skalę masową. Mimo ogromnych nakładów finansowych oraz 
wysiłków, takie działania jak  laminacja, dezynfekcja w kom orach 
próżniowych czy budowa instalacji oraz systemów odkwaszania 
i wzm acniania kruszącego się papieru, nie rozwiązały wszystkich 
problemów. Z tego powodu w bibliotekach coraz więcej zwolenni
ków zaczęła zyskiwać konserw acja zapobiegawcza.

Pierwszą metodą, na k tórą zwrócono szczególną uwagę było 
mikrofilmowanie. Technika ta, znana już od 1919 r. okazała się 
doskonałym  sposobem  zabezpieczania  treści zabytkow ego 
piśmiennictwa, a jednocześnie m etodą ochrony woluminów często 
wykorzystywanych, a przez to narażonych na szybkie zniszczenie. 
Ponadto mikrofilmy okazały się bezpiecznym i wyjątkowo trwałym



nośnikiem. Zalety mikrofilmów i niskie koszty ich uzyskiwania spo
wodowały, że większość bibliotek na świecie zdecydowała się na 
mikrofilmowanie swoich zbiorów. Była to przez długi czas najpo
pularniejsza metoda zabezpieczania zbiorów.

2.2. Historia digitalizacji

Pojawienie się technologii cyfrowej, umożliwiającej tworzenie 
i przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej, a także 
chęć eliminowania ograniczeń dostępu do światowego dziedzictwa 
kultury, wpłynęły na zastosowanie nowych technik w bibliotekach. 
Proces ten rozpoczął się na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, 
wraz z pojawieniem się płyt kompaktowych CD-DA (Compact Disc -  
Digital Audio) jako nośnika dźwięku, a następnie CD-ROM (Compact 
Disc -  Read Only Memory) jako nośnika danych komputerowych. 
Nowe medium umożliwiało znacznie większą miniaturyzację tekstu, 
efektywne zabezpieczenie wszystkich typów zbiorów, uzyskanie 
kopii wiernej oryginałowi, gwarantowało też szybki i nieograniczony 
dostęp za pomocą sieci komputerowych. Z tych względów techniki 
zapisu cyfrowego zaczęto wykorzystywać jako metodę ochrony dzie
dzictwa intelektualnego i kulturowego oraz upowszechniania zaso
bów bibliotek. O popularności nowej technologii zadecydował także 
intensywny rozwój sieci telekomunikacyjnych, a przede wszystkim 
Internetu, • któiy umożliwił odtwarzanie, przesyłanie i korzystanie 
z cyfrowych zbiorów bibliotek jednocześnie wielu użytkownikom 
bez względu na czas i miejsce dostępui. W ten sposób narodziła się 
idea tworzenia cyfrowych zasobów i wirtualnych bibliotek.

Po raz pierwszy zastosowano digitalizację do ochrony i upo
w szechniania tekstów dokum entów już w 1971 r. Wówczas Amery
kanin Michael S. Hart na Uniwersytecie w Illinois przepisał Dekla
rację Niepodległości Stanów  Zjednoczonych  i umieścił ją  w sieci. 
Następnie zdigitalizował w ten  sam sposób am erykańską Konstytu
cję, Biblię oraz dzieła Szekspira. Była to pierwsza biblioteka cj^ro- 
wa. Inicjatywa ta dała początek całemu nurtowi tworzenia cyfro
wych kolekcji książkowych. Dziś przedsięwzięcie, którego podjął 
się Hart nosi nazwę „Projekt G utenberg” i obejmuje tysiące tek
stów, skanowanych, przepisywanych i um ieszczanych w Internecie 
przez tysiące ochotników z całego świata^.

1 M. Kowalska: Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa 2007, s. 40-41.
2 Tamże, s. 41-42.



Od tamtego czasu powstało wiele bibliotek cyfrowych na całym 
świecie. Szczególne przyspieszenie nastąpiło w latach dziewięć
dziesiątych XX wieku. Zbiory elektronicznych publikacji zaczęły 
tworzyć biblioteki, instytuty naukowe, firmy komercyjne, kom pute
rowe, archiwa i osoby prywatne.

Przez lata ewoluowały techniki digitalizacji, sposoby archiwiza
cji, nośniki i form aty prezentacji zasobów cyfrowych. Równie istot
ną kwestią stał się opis bibliograficzny przechowywanych zasobów. 
W związku z koniecznością opracow ania formalnego i przedm ioto
wego zbiorów cyfrowych pojawiło się zagadnienie m etadanych, 
które definiowane są jako  „zwięzły i system atyczny zestaw infor
macji odsyłającej, który może być użyty do efektywnego i trafnego 
wyszukiwania większych zestawów informacji, czyli samych doku
mentów elektronicznych” .̂ Poza dostosowywaniem struktur już ist
niejących bibliograficznych form atów danych (np. MARC) do 
wymogów środowiska cyfrowego, z myślą o dokum entach elektro
nicznych, zaczęły powstawać także nowe schem aty kodowania. 
Najbardziej znanym  i coraz powszechniej stosowanym, także 
w Polsce, standardem  jest Dublin Core M etadata Element Set, 
zarządzany przez Dublin Core M etadata Initiative. Form at 
uwzględnia zbiór piętnastu elem entów -  atrybutów, uznanych 
przez twórców za przydatne do opisu dokum entów elektronicz
nych. W założeniu twórców, Dublin Core m a stanowić alternatywę 
dla formatu MARC i wypełniać przestrzeń powstałą pomiędzy nim 
a automatycznie tworzonymi indeksam i stron WWW. Ta metoda 
sporządzania opisów bibliograficznych ma także zasadniczo przy
spieszyć proces ujednolicania zasad katalogowania zasobów, a jed 
nocześnie zapewnić ich efektywne przeszukiwanie. Ponieważ DC 
od samego początku został zaplanowany jako standard otwarty, w 
którym przewidziano możliwość poszerzania podstawowego zesta
wu atrybutów o elem enty pochodzące z innych schem atów m etada
nych, stał się on standardem  powszechnie znanym  i stosowanym, 
uwzględnianym także przez twórców nowo powstających form a
tów, którzy starają się zapewnić swoim produktom  możliwość kon
wersji do standardu Dublin Core^.

3 Tamże, s. 51.
4 M. Nahotko: Stare i nowe standardy opisu dokumentów elektronicznych. „Biule

tyn EBIB” 2002 nr 4 (33). [dostęp: 20.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/nahotko.php>.

http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/nahotko.php


2.3. Pierwsze międzynarodowe projekty wspierające 
tworzenie bibliotek cyfrowych

Wagę ochrony dziedzictwa kulturowego oraz szanse płynące 
z procesu digitalizacji zbiorów i tworzenia wirtualnych kolekcji 
doceniły liczne organizacje m iędzynarodowe i rządowe, które uru
chomiły specjalne program y wspierające biblioteki w tym zakresie.

Jedną z takich organizacji jest Komisja Europejska, która od 
2000 r. urucham ia specjalne program y mające wspierać wszelkie 
działania prowadzące do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, 
opartego na wiedzy. W dniach 23-24.03.2000 r.. Rada Unii Europej
skiej, na specjalnym posiedzeniu w Lizbonie, poświęconym ekono
micznym i socjalnym aspektom  rozwoju Europy, przyjęła tak 
zwaną „Strategię Lizbońską”. Jej misją było stworzenie z Europy do 
2010 r. najbardziej konkurencyjnego, dynamicznego i opartego na 
wiedzy regionu świata, dysponującego wieloma miejscami pracy 
oraz charakteryzującego się silnym poczuciem społecznej jedności. 
W śród priorytetów tej strategii znalazła się inicjatywa „eEuropa -  
Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich” (eEurope -  an Infor
mation Society for AU). Następnie, podczas szczytu Unii Europej
skiej w Feira, w czerwcu 2000 r., przyjęty został dokum ent „Plan 
Działań eEuropa 2002” (eEurope 2002 Action Plan), który zakładał 
m.in. rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do Internetu wszyst
kim obywatelom, jako niezbędnego w arunku w budowie społe
czeństwa wiedzy oraz upowszechnianiu kulturowego i naukowego 
dziedzictwa Europy w sieciach globalnych, w pełni wykorzystują
cych możliwości stwarzane przez technologię cyfrową. Pierwszym 
krokiem, który miał na celu wprowadzenie w życie założeń doku
m entu „eEuropa” było uruchom ienie na początku 2001 r. czterolet
niego planu „eContent”. Jego celem była pomoc w tworzeniu, wyko
rzystywaniu i dystrybucji tekstów  cyfrowych, a także promocja 
zróżnicowania językowego i kulturowego Europy w sieci. Na sku
tek dużego zainteresowania program em  oraz po zakończeniu jego 
pierwszej fazy w 2004 r.. Komisja Europejska zaplanowała na lata 
2005-2008 jego kontynuację w postaci program u „eContentplus”. 
Tym razem  program  sprzyjać miał zwiększeniu dostępności, uży
teczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w UE oraz stworze
niu Europejskiego Obszaru Zasobów Cyfrowych poprzez ułatwie
nie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Postulat współ
pracy stanowił także podstawę spotkania ekspertów, zorganizowa
nego w kwietniu 2001 r. w Lund, przez Dział Dziedzictwa Kulturo



wego Dyrektoriatu Generalnego ds. Społeczeństwa Informacyjne
go. Głównym powodem  jego zainicjow ania było przekonanie 
o konieczności wypracowania mecłianizmów syncłironizacji p ro
gramów digitalizacji w Europie i zdefiniowania zasad współdziała
nia krajów członkowskich w tym zakresie. Rezultatem tego spotka
nia było opracowanie „Założeń z Lund”. W dokum encie tym pod
kreślono szczególną rolę, jaką dobra kultury w postaci cyfrowej 
odgrywają w podtrzym ywaniu i promocji różnorodności kulturowej 
w środowisku globalnym. Zwrócono w nim uwagę na istniejącą 
różnorodność i bogactwo zasobów cyfrowych oraz na fakt, że choć 
kraje członkowskie podejm ują liczne przedsięwzięcia związane 
z digitalizacją, to brak jest spójnej informacji o tym, jakie zasoby 
już zostały zdigitalizowane oraz jakim i kryteriam i kierują się 
poszczególne kraje przy typowaniu m ateriałów do digitalizacji. 
Realizację zaleceń spotkania w Lund Komisja Europejska powie
rzyła ministerstwom kultury krajów wspólnoty. Działania określo
no w projekcie „Sieć m inisterialna w aloryzująca działalność 
w zakresie digitalizacji” (Ministerial Network for Valorising Activi
ties in digitalisation -  MINERVA). M inisterstwa kultury wyznaczy
ły swoich reprezentantów , którzy utworzyli tzw. Grupę Reprezen
tantów Krajowych. Grupa ta, w spierana przez ekspertów  zajęła się 
przygotowaniem rozwiązań szczegółowych według wytycznych 
„Założeń z Lund”. W związku z rozszerzeniem  Unii Europejskiej 
o kolejne państw a w maju 2004 r., przygotowano projekt rozsze
rzenia projektu MINERVA. Nowa inicjatywa uzyskała nazwę 
MINERVA+, a jej uczestnikam i stały się m inisterstwa kultury 
nowych krajów członkowskich lub inne instytucje kultury wydele
gowane przez odpowiednie władze (np. Biblioteka Narodowa na 
Węgrzech) 5.

Od tamtego czasu powstało wiele nowych inicjatyw w spierają
cych rozwój zasobów cyfrowych. W śród przygotowanych przez 
Komisję Europejską należy wymienić takie jak:

-  „Siódmy Program  Ramowy na rzecz Badań, Rozwoju Techno
logicznego i W drożeń”;

-  „Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji”;
-  projekt „eDostępność”;
-  „Strategia 12010”;
-  program  „Kultura 2007”.
O ile organizacja digitalizacji w poszczególnych państw ach 

członkowskich pozostała nadal w ich gestii, o tyle zadaniem  priory-

5 M. Kowalska, dz. cyt., s. 77-8L



tetowym samej Komisji Europejskiej stało się zwiększanie wysił
ków na rzecz pobudzenia europejskiej współpracy w tym zakresie 
oraz urucham ianie mecłianizmów finansowychi. Opisane wyżej ini
cjatywy m ożna zaliczyć do wymiernycti efektów tycłi założeń.

Kolejną organizacją, która przyczyniła się do wspierania inicja
tyw w zakresie digitalizacji jest Europejska Komisja Ochrony 
i Dostępu (European Commission on Preservation and Access -  
ECPA). Została ona utw orzona 17.03.1994 г. w Amsterdamie. Jej 
zadaniem  jest w spieranie i rozwój współpracy między bibliotekami, 
archiwami i innymi instytucjami, w  celu zapewnienia ochrony 
wszelkich form dokum entów oraz podejm owania działań zoriento
wanych na zwiększanie dostępności do europejskich archiwów 
i bibliotek. Od początku swego istnienia jest europejską platformą 
dyskusji i współpracy organizacji zajm ujących się dziedzictwem 
narodowym w zakresie zachow ania i udostępniania^.

Główną m iędzynarodową organizacją, reprezentującą interesy 
bibliotekarzy, pracowników informacji i użytkowników bibliotek 
jest M iędzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliote
karskich (The International Federation o f Library Associations and 
Institutions -  IFLA). Jest ona niezależną, m iędzynarodową organi
zacją typu non profit, a głównymi celami jej działalności są m.in. 
promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informa
cyjnych oraz upowszechnienie rozum ienia wartości dobrej bibliote
ki i serwisu informacyjnego. Poszczególne problem y bibliotek są 
uwzględniane w  program ach przygotowywanych przez IFLA. Jed
nym z nich jest program  PAC (Preservation and Conservation), 
który koncentruje się na inicjatywach konserwacji i zabezpieczania 
materiałów bibliotecznych. Działa on od 1986 r. Jego nadrzędnym  
celem jest natom iast kształcenie profesjonalistów w zakresie dzia
łań związanych z ochroną dziedzictwa dokum entalnego, zabezpie
czanie różnego typu m ateriałów bibliotecznych oraz podnoszenie 
publicznej świadomości na ten  tem at na świecie. Praktycznym 
wymiarem projektu PAC jest tworzenie cyfrowych kopii dokum en
tów, ich długotrwałe przechowywanie oraz powszechne udostęp- 
nianie'7.

Swój wkład we wspieranie digitalizacji zbiorów ma również 
UNESCO -  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, 
Nauki i Kultury (The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization). Jest to powstała w  1945 r. m iędzynarodowa

6 Tamże, s. 91-93.
”7 Tamże, s. 94.



organizacja wspierająca działalność oświatową, naukową i kulturo
wą. Jednym ze statutowych obowiązków UNESCO jest pomoc 
w zachowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy poprzez zapewnienie 
ochrony światowego dziedzictwa dokum entalnego. W 1992 r. do 
realizacji zadań powstał międzynarodowy program  „Pamięć Świa
ta”, którego celem jest zarówno ochrona najbardziej narażonych na 
zniszczenie zbiorów, jak  i ułatwienie dostępu do nich, poprzez spo
rządzenie kopii cyfrowych i ich udostępnianie^.

Te i inne program y leżą u podstaw  rozwoju bibliotek cyfrowych.

2.4. Polskie projekty wspierające 
tworzenie bibliotek cyfrowych

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że również 
nasz kraj, chcąc przyspieszyć rozwój ekonomiczno-społeczny, 
musiał opracować plany rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pierwszym dokum entem  był „Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 
na lata 2000-2003”. Główną przesłanką do jego uruchom ienia była 
konieczność rozpoznania największych różnic w poziomie rozwoju 
pomiędzy Polską a W spólnotą Europejską. Ta pionierska wersja 
program u dostosowywania gospodarki krajowej do europejskiej 
definiowała przede wszystkim obszary negocjacyjne oraz możliwo
ści wsparcia ze strony funduszy przedakcesyjnych. Ostateczna 
forma planu, w postaci „Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004- 
2006”, zawierała już konkretne wytyczne, dotyczące kierunków 
rozwoju gospodarczego Polski i eliminowania różnic między Polską 
a państwam i członkowskimi UE. Realizacja jego poszczególnych 
celów, obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i i n s t ^ -  
cjonalnym, odbywać się miała również za pom ocą pięciu sektoro
wych program ów operacyjnych. W śród nich na szczególną uwagę 
zasługuje „Zintegrowany Program  Operacyjny Rozwoju Regional
nego” (ZPORR). Za jeden z jego priorytetów uznano „Rozbudowę 
i modernizację infrastruktury służącej wzm ocnieniu konkurencyj
ności regionów”, gdzie celem było m.in. „zachowanie i odbudowa 
dziedzictwa kulturowego, a więc w spieranie renowacji, rozbudowy, 
adaptacji i modernizacji obiektów o podstawowym znaczeniu dla 
kultury narodowej oraz regionalnej, wspieranie projektów dotyczą
cych rewitalizacji i efektywnego wykorzystania obiektów zalicza-

8 Tamże, s. 98.



nych do dziedzictwa kulturowego i ich adaptacji dla celów kultu
ralnych i rekreacyjnych oraz projektów  związanych z rozpo
wszechnianiem  i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, 
informacji o dorobku kultury i spuścizny regionalnej oraz narodo
wej ”9.

W kolejnych latach powstał „Narodowy Plan Rozwoju na lata 
2007-2013”. W odróżnieniu od planu poprzedniego, który był doku
mentem program ującym  wykorzystanie przez Polskę funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, plan na lata 
2007-2013 jest strategią obejm ującą całokształt działań rozwojo
wych kraju, bez względu na pochodzenie środków finansowych. 
Dokum ent prezentuje tło społeczno-gospodarcze Polski, misję 
i cele strategiczne koncepcji, jej zasięg oddziaływania, propozycje 
systemu wdrożeniowego i zmian inst^ucjonalnych^o.

Poza programami horyzontalnymi i operacyjnymi przygotowywa
ne były również strategie, inicjowane przez odpowiednie ministerstwa 
wskazane w „Narodowym Planie Rozwoju”. O ile kolejne wersje 
„Narodowych Planów Rozwoju” bardzo ogólnie formułują wytyczne 
mające służyć poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, to 
owe strategie uszczegóławiają pewne zapisy, uruchamiają konkretne 
mechanizmy i działania zapewniające realizację celów strategicznych. 
Jednym z działań w tym zakresie było opracowanie dokumentu „ePol- 
ska. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na 
lata 2001-2006”. Pierwszą wersję tego dokumentu przygotowało Mini
sterstwo Łączności, drugą zaś, niewiele zresztą zmienioną. Minister
stwo Gospodarki. Obie wersje zostały opublikowane w 2001 r. Doku
ment „ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa infor
macyjnego w Polsce na lata 2001-2006” zainspirowany został wspo
mnianą wcześniej inicjatywą Komisji Europejskiej „eEurope”, Przed
stawia on założenia, sposób realizacji oraz źródła finansowania kon
kretnych zadań w zakresie przygotowania polskiego społeczeństwa 
do wejścia w realia społeczeństwa informacyjnego we wszystkich sfe
rach działalności społeczno-zawodowej oraz dostosowania regulacji 
prawnych do jego wymagań. To właśnie strategia „ePolska” jako 
pierwsza zwraca uwagę na problematykę bibliotek i ich oddziaływa
nia w sferze cyfrowej. Jednym z planowanych działań miało być utwo
rzenie „Polskiej Biblioteki W irtualnej”! 1.

9 Tamże, s. 112-115.
0̂ Tamże, s. 116-117.

M. Kowalska, dz. cyt., s. 122-125; ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społe
czeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006. [dostęp; 29.05.2008]. Dostępny 
w World Wide Web; < http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.doc>.

http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.doc


Zagadnienia związane z bibliotekami i ich cyfrowymi zasobam i 
znajdujemy również w „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na 
lata 2004-2013” oraz w jej „Uzupełnieniu na lata 2004-2020”. Poza 
upowszechnianiem  i promocją czytelnictwa, za równie ważne zada
nie uznano opracowanie kompleksowych projektów z zakresu digi
talizacji

Prezentowane program y i strategie to tylko niektóre z pierw
szych tego typu, które powstały w Polsce w pierwszych latach funk
cjonowania bibliotek cyfrowych w naszym kraju. Poprzedzają one 
powstanie sieci bibliotek cyfrowych na platformie dLibra i były 
wykorzystywane przy tworzeniu niektórych zasobów.

2.5. Źródła finansowania bibliotek cyfrowych
w Polsce

Ważnym zagadnieniem  związanym z budową polskich zasobów 
cyfrowych są m echanizm y ich finansowania. Część bibliotek cyfro
wych powstała ze środków instytucji powołujących je do życia. 
Niektóre biblioteki cyfrowe korzystały z różnego t ^ u  pomocy 
finansowej, głównie zaś ze środków Unii Europejskiej. Inne nawią
zywały współpracę z różnymi organizacjami lub brały udział w mię
dzynarodowych projektach. Ze względu na pochodzenie i zasady 
przyznawania środków, wyróżniamy sześć rodzajów grantów:

1. Programy finansowane z budżetu państwa.
2. Pogramy przedakcesyjne UE.
3. Program y wew nętrzne UE.
4. Instrum enty finansowe UE udostępniane na zasadach kom er

cyjnych.
5. Fundusze strukturalne UE.
6. Komercyjna pomoc finansowa i doradcza^^.
Do m omentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej polskie 

biblioteki mogły korzystać z program ów krajowych, funduszu 
PHARE, program ów ramowych i tych program ów wspólnotowych,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowa Strategia Rozwo
ju Kultury na lata 2004-2013. [dostęp; 28.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://www.mk.gov.pl/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf>.

13 E. Urbańska: Programy Unii Europejskiej dla polskich bibliotek akademickich 
-  przegląd dostępnych źródeł finansowania. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii 
Europejskiej, [dostęp: 28.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: <bg.p.lodz.pl/ 
konferencja2004/pelne_teksty/urbanska.pdf>.

http://www.mk.gov.pl/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf


które dopuszczały uczestnictwo polskich podmiotów -  przede 
wszystkim w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz edukacji. Z chwilą 
uzyskania członkostwa wygasła możliwość ubiegania się o środki 
przedakcesyjne. Nadal jednak  realizowane są zatwierdzone w ich 
ram ach projekty^^. w związku z akcesją, fundusze przedakcesyjne 
zastąpione zostały funduszam i strukturalnym i i funduszem  spójno
ści. Polska uzyskała także dostęp do pozostałych program ów i do 
inicjatyw wspólnotowych. Państw a członkowskie Unii, w gronie 
których znaleźliśmy się 1.05.2004 roku, mogą bowiem włączać się 
w realizację wszystkich program ów i inicjatyw wspólnotowych

2.6. Pierwsze polskie biblioteki cyfrowe

Za pierwszą polską bibliotekę cyfrową uważa się Elektroniczne 
Archiwum Skryptów Uczelnianych Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W listopadzie 1999 r. w Bibliotece Głównej Akademii 
Górniczo-Hutniczej uruchom iony został pilotażowy program  pod 
nazwą „Elektroniczna archiwizacja skryptów AGH”. Idea program u 
zrodziła się na skutek braku w zbiorach Biblioteki odpowiedniej 
liczby egzem plarzy starszych, a wciąż poszukiwanych skryptów 
uczelnianych. Dodatkowym impulsem do podjęcia prac nad projek
tem  elektronicznej archiwizacji skryptów okazały się narastające 
kłopoty z wygospodarowaniem  odpowiedniej powierzchni m agazy
nowej. Prace koncepcyjne trwały przez kilka miesięcy, począwszy 
od 1998 r. i zakończone zostały opracowaniem  wstępnych założeń

Tamże
Na serwerze EURO PA -  głównym serwerze Komisji Europejskiej -  dostępna 

jest usługa „Granty Unii Europejskiej” (Grants o f the European Union), będąca bazą 
danych grantów, zarządzanycli przez Komisję Europejską. Programy pogrupowane 
są w kiłku kategoriacłi: tematycznie, ze względu na Dyrektoriaty Generalne zarzą
dzające danymi grantami i alfabetycznie. Osobną grupę stanowią programy najnow
sze. W obrębie każdej kategorii granty uporządkowane są alfabetycznie, dostarcza
jąc wiedzy na temat okresu trwania, beneficjentów, zakresu merytorycznego, wykazu 
dozwolonycti działań, adresów kontaktowycli i podstaw prawno-finansowych. Adres 
serwisu: Grants o f  the European Union, [dostęp: 28.05.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://europa.eu.int/grants/index_en.htm> . Więcej о funduszach przy
datnych w budowie bibliotek cyfrowych: B. Bednarek-Michalska, Fundusze struktu
ralne -  Maty poradnik projektowania dla bibliotekarza. W: III konferencja -  Internet 
w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt, [dostęp: 20.05.2008]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://www.ebib.info/publikacje/matkon^iwb3/artykul.php?c>.

http://europa.eu.int/grants/index_en.htm
http://www.ebib.info/publikacje/matkon%5eiwb3/artykul.php?c


projektu w kwietniu 1999 r. W założeniach przedstaw iono zasady 
kwalifikowania skryptów do archiwizacji oraz określono technikę 
ich cyfrowego z a p i s u ^ 6  w  zasobach biblioteki miały znaleźć się 
początkowo współczesne oraz starsze skrypty uczelniane. N astęp
nie zasób miał być poszerzany o kolejne kategorie zbiorów: czaso
pisma, zabytki piśmiennictwa, rękopisy, stare druki, rozprawy dok
torskie i inne.

W pierwszym etapie tworzonej przez BG AGH biblioteki cyfro
wej opisy zdigitalizowanych pozycji um ieszczane były na liście 
dostępnej ze strony domowej. W krótce, dla ułatwienia przeszuki
wania materiałów, dokonano pierwszego podziału na kolekcje 
(skrypty uczelniane, starodruki i rękopisy, druki XIX i XX-wieczne -  
do 1945 r., monografie). Obecnie zbiory są prezentow ane w Akade
mickiej Bibliotece Cyfrowej AGH^'^ wykorzystującej system VTLS 
(Virtua).

Również w 1999 r. powstał projekt utw orzenia innej cyfrowej 
kolekcji -  W irtualnej Biblioteki Literatury Polskiej, której zbiory 
obejmowały kanon literatury polskiej, noty biograficzne autorów, 
teksty historyczne oraz multim edia (reprodukcje i pliki dźwięko
we). Projekt ten stworzył M arek Adamiec z In st^ u tu  Filologii Pol
skiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskie
go we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO. W irtualna 
Biblioteka L iteratury  Polskiej pow stała w  ram ach projektu  
UNESCO „Biblioteka W irtualna Klasycznych Tekstów Literatury 
Świata”. Ma ona postać prostej strony internetowej napisanej 
w języku HTML i zawiera teksty dzieł w formacie tekstowym. Jest 
ona nadal dostępna na serw erze Uniwersytetu G d a ń s k ie g o ^ ^ .

Inną in ic ja tj^ą , współtworzoną przez internautów  była „Skarb
nica Literatury P o l s k i e j ” i9 . Kolekcja ta była zbiorem  cyfrowych 
dzieł 69 pisarzy polskich od średniowiecza do współczesności. 
Zawierała m.in.: Pana Tadeusza  Adama Mickiewicza z kompletem 
ilustracji Andriolliego, portretam i autora i innymi ilustracjami oraz

E. Dobrzyńska-Lankosz, Elektroniczna archiwizacja skryptów AGH. W: II Kra
jowa Konferencja pt. Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2000, 
Wrocław 2000. [dostęp: 18.05.2008]. Dostępny w World Wide Web:
< http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/referat37.htm >.

Adres projektu: Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH. [dostęp: 20.05.2008]. 
Dostępny w World Wide Web: < http://abc.agh.edu.pl/> .

Adres projektu: Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, [dostęp: 20.05.2008]. 
Dostępny w World Wide Web: < http://monika.univ.gda.p1/~literat/books.htm# 
books>.

Skarbnica Literatury Polskiej, [dostęp: 10.10.2005]. Dostępny w World Wide 
Web: < http://www.literatura.zapis.net.pl> . Obecnie projekt jest już niedostępny.

http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/referat37.htm
http://abc.agh.edu.pl/
http://monika.univ.gda.p1/~literat/books.htm%23%e2%80%a8books
http://monika.univ.gda.p1/~literat/books.htm%23%e2%80%a8books
http://www.literatura.zapis.net.pl


Trylogię Heniyka Sienkiewicza z portretam i autora oraz postaci 
historycznych. Zbiory prezentow ane były w formacie HTML. Nad 
inicjatywą sprawowała nadzór firma PSA ZAPIS Sp. z o.o. z Ostro
wa Wielkopolskiego.

Pierwszą z założenia narodową biblioteką cyfrową miała być 
Polska Biblioteka Internetowa (PBI)20. W stępne założenia projektu 
PBI opisano w Program ie Powszechnej Informatyzacji „Nowocze
sna Polska” z kwietnia 2001 r. Zakładał on konsekwentne wprowa
dzanie do wszystkich obszarów oświaty i nauki w Polsce edukacji 
informatycznej. 8.08.2002 r. Rada M inistrów uchwaliła przeznacze
nie z rezerwy budżetowej 750 tys. złotych na pierwszy etap prac 
nad pro jek tem  PBI. R ealizacją pro jek tu  zajął się powołany 
18.10.2002 r. Departam ent Promocji Społeczeństwa Informacyjne
go w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, który przygotował 
następnie koncepcję struktury organizacyjnej PBI oraz przeprowa
dził procedurę przetargow ą na projekt strony internetowej. Zamó
wienie realizowała firma Telecomp Service Sp. j. PBI udostępniono 
w sieci 21.12.2002 r. Projekt powstał w ram ach realizacji przez Pol
skę założeń europejskiego program u „eContent” -  tworzenia euro
pejskich zbiorów danych cyfrowych w dziedzinie sztuki, dziedzic
twa kultury, archiwów i bibliotek. Nad organizacją PBI czuwała 
Fundacja PBI. Do współpracy przy projekcie zaproszono Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie i W ojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Toruniu, zarządzającą projektem . Nad zawartością merytoryczną 
czuwała Rada Programowa. Zasadniczym celem powołania PBI 
było wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wyda
nych dotychczas w języku polskim osobom pochodzącym z małych 
miast, wsi czy też innych regionów oddalonych od ośrodków aka
demickich i kulturalnych. Zbiory miały docelowo obejmować kla
sykę literatury  polskiej, podręczniki akadem ickie, publikacje 
naukowe, dokum enty archiwalne, publikacje dla niewidomych, 
archiwalia nieliterackie -  rękopisy muzyczne, kartografię, dzieła 
m alarstwa, grafiki oraz fotografii, czasopism a i periodyki naukowe 
oraz inne zasoby o charakterze edukacyjnym^!, projekt PBI był 
bardzo krytykowany, m.in. za ograniczone możliwości wyszukiwa
nia (indeks autorski i tytułowy), nadm ierne koszty inwestycji, w 
odniesieniu do uzyskiwanych rezultatów i błędy w publikacjach, 
dostępnych jedynie w prostym  pliku tekstowym. Obecnie PBI udo-

Polska Biblioteka Internetowa, [dostęp: 10.10.2005]. Dostępny w World Wide 
Web: < http://www.pbi.edu.pl> .

Polska Biblioteka Internetowa. Opis projektu, [dostęp: 10.10.2005]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://www.pbi.edu.pl>.

http://www.pbi.edu.pl
http://www.pbi.edu.pl


Stępnia również skany publikacji. W czerwcu 2008 r. Polska Biblio
teka Internetowa została przekazana M inisterstwu Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, które dalszą rozbudowę PBI zleciło Bibliote
ce Narodowej.

Przełom w tworzeniu polskich zasobów cyfrowych nastąpił 
w 2002 r., kiedy powstała pierwsza biblioteka cyfrowa na platfor
mie dLibra. W ielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC) powstała 
dzięki współpracy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych 
(PFBN), Biblioteki Kórnickiej i Poznańskiego Centrum  Superkom- 
puterowo-Sieciowego (PCSS). Projekt jest wspólną inicjatywą całe
go środowiska naukowo-kulturalnego W ielkopolski. Po środowi
skowej dyskusji przyjęto, że WBC będzie instytucją afiliowaną przy 
PFBN, biblioteki będą um ieszczały swoje zasoby cj^rowe korzysta
jąc ze wspólnej platform y sprzętowo-programowej, sprawując nad 
nimi m ei^o ryczną pieczę w zakresie katalogowania, opisu, ak tu
alizacji i reguł udostępniania. Projekt utworzenia WBC został przy
jęty  przez Kolegium Rektorów  m iasta Poznania w kw ietniu 
2001 r.22. Naczelnym założeniem  WBC jest stworzenie dostępu 
poprzez Internet do czterech typów zasobów:

-  zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie nauko
we);

-  zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśm iennic
twa znajdujące się w bibliotekach poznańskich);

-  regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski);
-  muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z m u z y k ą )2 3 .
Obecnie WBC jest jedną z najbardziej rozwiniętych cyfrowych

bibliotek regionalnych w Polsce. Jej zasoby, podzielone na czterna
ście kolekcji tematycznych, obejmują już prawie 60 tys. publikacji. 
Przykład WBC posłużył jako wzór do budowy całej sieci bibliotek 
cyfrowych pracujących w środowisku dLibra.

2 -J. A. Nikisch: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. W: Nowe media w bibliotece. 
Materiały konferencyjne z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy. Zielona Góra, 
14-16 kwietnia 2004, Zielona Góra 2004, s. 58.

23 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Opis projektu, [dostęp: 20.05.2008]. Dostęp
ny w World Wide Web: < http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text7id=library-desc>.
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Rozdział 3

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

3.1. Początki projektu

Prace nad utworzeniem  biblioteki wirtualnej w Bibliotece Głów
nej i Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej (BGiOINT) Poli
techniki Wrocławskiej rozpoczęto w  2002 r. W jej zasobach miały 
się znaleźć wszystkie rodzaje dokum entów bibliotecznych dostęp
ne w postaci elektronicznej, czyli zarówno serwisy czasopism  elek
tronicznych, bazy danych, profesjonalne serwisy wydawnictw 
książkowych, jak  i zdigitalizowane zasoby własne oraz odnośniki 
kierujące użytkowników do zasobów sieciowych w innych bibliote
kach, instytucjach i organizacjach. Czasopisma elektroniczne i nie
które bazy danych Biblioteka Główna udostępniała w swoim serwi
sie WWW już znacznie wcześniej, nowością natom iast miały być 
pełnotekstowe e-booki^.

Pod koniec 2002 r. i przez cały 2003 r. pracownicy Biblioteki 
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu tworzenia bibliotek cyfro
wych, testowali sprzęt i techniki digitalizacji oraz obserwowali 
realizację podobnych przedsięwzięć w innych bibliotekach. W tym 
czasie powołano także Zespół ds. Digitalizacji (obecnie Zespół 
Biblioteki Cyfrowej), um ieszczając go w strukturze Pracowni 
Reprograficznej, którą w 2006 r. przekształcono w  Pracownię Digi
talizacji. Zespół ten podjął pierwsze próby digitalizacji i prezentacji 
własnego zbioru cyfrowego na stronie WWW Biblioteki^. Początko
wo planowano zgrom adzić dokum enty elektroniczne w serwisie 
„Biblioteka W irtualna”. Miały się tu znaleźć wszystkie materiały 
biblioteczne dostępne przez Internet. Jednakże ze względu na pla-

 ̂ R. Rohleder, I. Statkiewicz, S. Darowna: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej 
w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji. Raport serii 
SPR nr 265, Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Poli
techniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 4.

2 M. Kowalska, dz. cyt., s. 194.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra


nowaną zmianę wyglądu stron WWW Biblioteki, zdecydowano się 
tylko na dodanie nowego segmentu. W kwietniu 2004 r. na stronie 
domowej Biblioteki Głównej zamieszczono moduł „Książki elektro- 
niczne”3, który podzielono na cztery grupy:

1. Książki ze zbiorów Biblioteki Politechniki Wroclawskiej"^:
-  „Książki wydane w  Politechnice W rocławskiej” -  skrypty, pod

ręczniki, m onografie, teksty  naukow e w ydaw ane w Oficynie 
Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej;

-  „Książki inne, wydane przed rokiem  1949” -  zbiory wchodzące 
w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB)^ oraz inne 
publikacje, których praw a autorskie już wygasły, a są szczególnie 
cenne, lub ze względu na swoją tem atykę są poszukiwane przez 
czytelników.

2. Książki dostępne wyłącznie w sieci lokalnej Politechniki W ro
cławskiej:

-  Książki z serwisu SAFARI -  specjalistyczny serwis książek 
z dziedziny informatyki;

-  W ydawnictwa firmy Knovel -  komercyjny serwis książek 
z dziedziny chemii.

3. Książki ze zbiorów innych bibliotek krajowych:
-  Politechniki Gdańskiej -  W irtualna Biblioteka Sieci Sem an

tycznej;
-  AGH w Krakowie -  projekt elektronicznej archiwizacji Skryp

tów Uczelnianych AGH i innych wydawnictw książkowych;
-  Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych -  W ielkopolska 

Biblioteka Cyfrowa;
-  Biblioteki Uniwersyteckiej w W arszawie -  zdigitalizowane 

zbiory BUW;
-  Akademii Ekonomicznej w  Krakowie -  e-książki;
-  Biblioteki Narodowej -  wersje elektroniczne publikacji BN;
-  Biblioteki Jagiellońskiej -  zbiory specjalne BJ dostępne online;
-  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich -  materiały ze zbiorów 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
-  Książnicy Cieszyńskiej -  Cieszyńska Biblioteka W irtualna.
4. Książki z serwisów online:

3 R. Rohleder, I. Statkiewicz, S. Darowna, dz. cyt., s. 4-5.
4 Po udostępnieniu nowego serwisu tę część zamieniono na „Biblioteka Cyfrowa”.
5 Narodowy zasób biblioteczny -  zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość 

i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie 
{Ustawa z  dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Art. 6. Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 
539).



-  E-książki -  dostęp do książek (płatny i bezpłatny), podzielo- 
nycłi na krajowe i zagraniczne podręczniki, encyklopedie, słowniki, 
leksykony oraz inne typy publikacji;

-  E-biblioteki -  krajowe i zagraniczne repozytoria elektroniczne;
-  Zasoby sieciowe -  strony z listami adresów internetowych®.
Ponieważ wkrótce okazało się, że prezentacja zasobu wyłącznie

w postaci listy tytułów publikacji z odnośnikam i do plików w for
macie PDF nie w pełni nadaje się do prezentacji większej liczby 
publikacji, w sieф niu  2004 r. rozpoczęto testy z oprogram owaniem  
dLibra, które zostało zainstalowane na serwerze Biblioteki, a już 
w listopadzie 2004 r., w oparciu o nie, uruchom iono „Bibliotekę 
Cyfrową Politechniki W rocławskiej

3.2. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej 
i Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

w  miejsce wykazu tytułów „Książki ze zbiorów Biblioteki Poli
techniki W rocławskiej” 24 listopada 2004 r. uruchom iono nowy ser
wis: „Biblioteka Cyfrowa Politechniki W rocławskiej” (BC PWr.). 
W ybrane zbiory Biblioteki oraz publikacje Oficyny Wydawniczej 
Politechniki W rocławskiej um ieszczone zostały w  dwóch kolek
cjach: „Książki wydane w  Politechnice W rocławskiej” oraz „Książ
ki inne, wydane przed rokiem 1949”.

W lipcu 2005 r. Biblioteka Cyfrowa Politechniki W rocławskiej, 
jako pierwsza w kraju spełniła standardy organizacji Open Archi
ves Initiative (OAI) i została um ieszczona na stronie „Open Archi
ves Initiative -  Repository Exp lore r”8 na liście instytucji dostępnych 
przez protokół OAI-PMH, pod nazwą „Wrocław University of Tech
nology Digital Library”. Przekształcenie „Biblioteki Cyfrowej PW r.” 
w „Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową” nastąpiło 26 października 
2005 r.9.

Po zainstalowaniu bazy na serwerze we W rocławskim Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS) DBC stała się biblioteką 
regionalną działającą w ram ach Konsorcjum.

6 R. Rohleder, I. Statkiewicz, S. Darowna: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej 
w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji, s. 5.

7 M. Kowalska: Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, s. 194.
 ̂Open Archives Initiative -  Repository Explorer, [dostęp: 20.11.2008]. Dostępny 

w World Wide Web: < http://re.cs.uct.ac.za>.
9 М. Kowalska, dz. cyt., s. 195.
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3.2.1. Ź ródła pozyskiw ania zbiorów

Przystępując do digitalizacji należało wstępnie wyselekcjonować 
zbiór przeznaczony do opublikowania w ram ach biblioteki cyfro
wej. Zbiór do skanowania podzielono na dwie grupy. Pierwszą sta
nowią starodruki oraz zbiory z XIX i początku XX wieku (niepod- 
legające Ustawie o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, z  dnia 
04.02.1994 r.) z dziedziny architektury, budownictwa, mechaniki 
i innych dziedzin techniki oraz zbiory należące do Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego. D ruga grupa to zbiory o charakterze 
dydaktycznym, czyli skrypty, podręczniki, monografie. Selekcję 
zasobu przeprowadzono pod kątem  walorów dydaktycznych, aby 
udostępnić pozycje najbardziej poszukiwane. W pierwszym etapie 
wybrano około 50 pozycji z Biblioteki Głównej oraz około 100 pozy
cji z biblioteki W ydziału Architekturylo.

Oprócz zbiorów archiwalnych DBG prezentuje w swoim zasobie 
pełne teksty zbiorów dydaktycznych i naukowych wydawanych 
przez Oficynę W ydawniczą Politechniki W rocławskiej. W związku 
z tym powstały porozum ienia w ew nętrzne określające zasady 
współpracy między Oficyną a Biblioteką. Oficyna zobowiązała się 
do dostarczania elektronicznych publikacji do Biblioteki, w ustalo
nych wcześniej form atach plików, po uzyskaniu zgody autora 
(autorów). Biblioteka natom iast zobowiązała się do przygotowania 
wykazów  najbardziej poszukiw anych pozycji piśm ienniczych 
i um ieszczania dostarczanych przez Oficynę wydawnictw w Biblio
tece Gyfrowejii.

N ajw iększe u trudn ien ie  przy  um ieszczaniu  zbiorów 
w powszechnym dostępie sieciowym stanowi Ustawa o prawach 
autorskich i pokrewnych. Wielu autorów nie wyraża zgody na 
umieszczenie swoich prac na serw erze Biblioteki Gyfrowej, oba
wiając się zmniejszonego zainteresow ania kupnem  dzieła druko
wanego, a niektórzy nie wiedzą, że mogą za pośrednictwem  Biblio
teki Gyfrowej udostępniać swoje utwory. Przed rozpoczęciem prac 
nad publikacjami podlegającymi Ustawie, negocjuje się z autorami, 
aby uzyskać ich zgodę na um ieszczenie dokum entu w wersji elek
tronicznej na stronie DBG. Umowy zawarte pomiędzy uczelnią

R. Rohleder, I. Statkiewicz: Technologia cyfrowa w projekcie Biblioteki Wirtu
alnej Politechniki Wrocławskiej. Raport serii SPR nr 263, Biblioteka Główna i Ośro
dek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003, 
s. 8-9.

R. Rohleder, I. Statkiewicz, S. Darowna: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej 
w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji, s. 6.



a twórcą, udzielają licencji niewyłącznej (zezwalającej na udostęp
nienie praw a do dzieła kilku podmiotom, np. wydawcy, bibliotece 
cyfrowej itd.), nieograniczonej (oznacza to, że może z niej korzy
stać dowolna liczba użytkowników) i nieograniczonej czasowo 
(w przypadku której dostęp do utworu jest bezterminowy).

3.2.2. Selekcja zbiorów  przeznaczonych do digitalizacji

W iększość cyfrowych publikacji powstaje w procesie digitaliza
cji zbiorów w formie tradycyjnej.

Obecnie selekcji m ateriałów przeznaczonych do digitalizacji 
dokonują redaktorzy.

Kryteria stosow ane przy usta lan iu  kolejności skanow ania 
i publikowania w Bibliotece Cyfrowej to:

-  aktualność -  pierwszeństw o mają zbiory współczesne, takie 
jak  prace doktorskie, książki naukowe, czasopism a i m ateriały kon
ferencyjne, na publikowanie których autorzy w yrażą zgodę. Zbiory 
te powstają na podstawie m ateriałów dostarczonych przez autorów 
lub wydawcę w formacie PDF, jak  również w  drodze skanowania;

-  unikatowość -  w  pierwszej kolejności skanuje się zbiory szcze
gólnie cenne: starodruki; dzieła bogato ilustrowane; takie, w któ
rych zastosowano unikatowe techniki wytwarzania; znane, presti
żowe, jak  na przykład pierwsze, XIX-wieczne num ery czasopisma 
„Naturę”;

-  tem atyka -  pierwszeństwo mają zbiory związane tem atycznie 
z Dolnym Śląskiem, W rocławiem -  należące do „Narodowego Zaso
bu Bibliotecznego”, a także z zakresu bibliologii, historii sztuki, 
architektury i nauk technicznych;

-  zapotrzebow anie użytkow ników  -  w  wyniku konsultacji 
z Oddziałem Magazynów i Konserwacji Zbiorów, wyodrębniono 
zbiór czasopism XIX- i XX-wiecznych, które są szczególnie poszu
kiwane, a ze względu na wiek i zniszczenie są udostępniane na 
miejscu nielicznym czytelnikom. Digitalizacja tych zasobów ma 
służyć ochronie oryginalnych zbiorów przed zniszczeniem  oraz 
udostępnieniu ich jak  najszerszem u gronu zainteresow anych 
odbiorców;

-  możliwości techniczno-sprzętowe -  w  pracowni biblioteki 
cyfrowej w BGiOINT Politechniki W rocławskiej skanuje się i przy
gotowuje do publikacji książki, czasopism a i inne m ateriały biblio
teczne. Ograniczeniem jest form at dokum entu przeznaczonego do 
digitalizacji (w przypadku dokum entów czam o-białych jest to for-



mat A2, natom iast kolorowych АЗ), następnie objętość (w przypad
ku dokum entów czarno-białych, które mogą być skanowane na 
szybkim skanerze książkowym nie stanowi bariery, natomiast 
w przypadku dokum entów kolorowych lub ilustrowanych, które 
skanowane są na skanerze płaskim, problem em  jest długi czas ska
nowania objętościowo dużych publikacji), ograniczeniem  jest też 
charakter zbiorów (brak profesjonalnego książkowego skanera 
wym usza zlecanie skanowania firmie zewnętrznej takich zasobów, 
jak: szczególnie cenne dokumenty, starodruki, dzieła bogato ilu
strowane i narażone na uszkodzenie pod wpływem światła emito
wanego przez zwykły skaner płaski).

3.2.3. Proces digitalizacji

M ateriały przeznaczone do digitalizacji należy zeskanować 
i nadać im odpowiednie form aty plików. Dla celów lokalnej archi
wizacji, czyli pierwszej kopii cyfrowej, zdecydowano się na stoso
wanie form atu pliku TIFF obsługującego systemy CMYK i RGB 
oraz skalę szarości. Niestety, pliki te zajm ują znaczne obszary 
pamięci -  bez kom presji jedna strona tekstu w formacie A4 zajm u
je ponad 20 MB. Dlatego pliki przeznaczone do prezentow ania w 
sieci komputerowej wymagają kom presji i zapisu w form atach zaj
mujących mniejszy obszar pamięci. Przyjęto zasadę, że pliki gra
ficzne archiwizowane lokalnie skanuje się z rozdzielczością 300 dpi 
i 24-bitową głębią koloru 12.

Sprzęt stosowany w Pracowni Biblioteki Cyfrowej BG PWr.:
-  skaner płaski form atu A3: MICROTEK Scan M aker 9800XL;
-  skaner książkowy: MINOLTA PS 7000 (do skanów w skali sza

rości) .
Realizowany jest również zakup skanera płaskiego formatu A2: 

CONTEX Copy Mate 18” Color, przeznaczonego do kopiowania 
oryginałów wrażliwych na zniszczenie.

Po zeskanow aniu obraz poddaje się obróbce graficznej w pro
gram ach graficznych, np. Photoshop. Program  ten posiada rozbu
dowane możliwości edycyjne, pozwala na konwersję plików do 
wybranych form atów oraz zastosowanie odpowiedniej kompresji. 
Zeskanowany obraz zazwyczaj wymaga wyrównania, kadrowania, 
zmiany rozmiaru, zwiększenia kontrastu lub rozjaśnienia. Niemały 
problem  stanowi zastosowanie takiej kom presji pliku, aby nie

R. Rohleder, I. Statkiewicz: Technologia cyfrowa w projekcie Biblioteki Wirtu
alnej Politeclmiki Wrocławskiej, s. 10.



ucieqDiala jakość prezentow anego obiektu, a jednocześnie, aby czas 
oczekiwania na otwarcie dokum entu nie był zbyt duży. Niezwykle 
ważne stało się znalezienie kom prom isu pomiędzy jakością doku
mentu i szybkością jego udostępniania. Przyjęto ogólną zasadę sto
sowania kompresji stratnej dla obrazów i bezstratnej dla tekstów^^.

Po przeprowadzeniu edycji i kom presji plików są one zapisywa
ne w formacie wybranym  do udostępniania na stronie WWW. 
W DBC są to głównie pliki PDF i DjVu, charakteryzujące się efek
tywnymi algorytmami kompresji. Przed opublikowaniem na stronie 
DBC, pliki te są przygotowywane pod względem funkcjonalności. 
Od m arca 2005 r. pliki DjVu zaopatryw ane są w aktywne spisy tre 
ści, które pozwalają użytkownikowi dotrzeć ze spisu treści wprost 
do interesującego go rozdziału bez konieczności przeglądania całej 
publikacji strona po stronie. Odpowiednie odsyłacze przygotowy
wane są ręcznie w' program ie Docum ent Express. Również doku
menty w formacie PDF zaopatrzone są w  tzw. zakładki, pozwalają
ce na łatwą nawigację w obrębie publikacji.

Ponieważ Pracownia Reprograficzna Biblioteki Głównej nie 
posiadała profesjonalnych urządzeń do digitalizacji, na potrzeby 
skanowania części m ateriałów podpisano umowę z poznańską 
firmą, która ma swój oddział w Bibliotece Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we W rocławiu. Pracownia „Digital-Center” wyposażo
na jest w sprzęt najnowszej generacji, skanery firmy Zeutschel bez
dotykowe, z krótkim  czasem  skanowania, bez refleksów świetlnych 
oraz promieniowania ultrafioletowego. Szczególnie ważne jest 
zastosowanie specjalistycznego sprzętu w przypadku zbiorów cen
nych i uszkodzonych, ponieważ promieniowanie świetlne działa 
niszcząco na strukturę papieru i jakość druku^^. Po zeskanowaniu 
publikacji „Digital Center” dostarcza pliki pierwszej kopii cyfrowej 
na płytach DVD w formacie TIFF oraz plik DjVu z dokum entem  
przeznaczonym do udostępnienia w Internecie. Dokument ten 
wymaga uzupełnienia o aparat nawigacyjny, który tworzą pracow
nicy Zespołu Biblioteki Cyfrowej.

Tamże.
R. Rohledcr, I. Statkiewicz, S. Darowna: Tworzenie Biblioteki Cyfrowej 

w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Etapy realizacji, s. 6.



3.2.4. O pracow anie dokum entów  -  opis bibliograficzny 
i m etadanow y

Kolejnym etapem  przygotowania publikacji jest opracowanie 
bibliograficzne. W tym zakresie Zespól współpracuje z Oddziałem 
Opracowywania Druków Zwartych BG Politechniki Wrocławskiej. 
Osoba odpowiedzialna za opisy bibliograficzne na potrzeby DBG 
przygotowuje opis w formacie MARG 21 i um ieszcza publikację 
w katalogu OPAG Biblioteki. Redaktor DBG importuje wymagane 
elementy opisu do form ularza w aplikacji redaktora, dostosowując 
je do schem atu form atu Dublin Gore.

nowej pubłił<dcti ptanow.^rwi -S

Metidane publikacH

1. Wk»row«ttnMt«NneaMi nowolpiMĉ
3.

Nazwa 
-  AtrybUy- -

Pf- Nazwa atrybutu

3  Dublin Core i,*
3  Autor __

Tytuł
Temat i słowa kluczowe
Opis___________ ^

- Wydawca
_Współtwórca__________

Data wydania
Typ zasobu____________
Format
Identyfikator zasobu

'Zródło________________Język
Powiązania____________
Zakres________________
Prawa 
Nr pozycji 

_ Tytuł w języku angetskim

Pokaz wraz z dztedziczcinvmi wartokiami Q  f Pokaz tabelę metaóanych

r Орк wybranego atryliutu

Eksport,.. I [ Importu|..T I \

Rys. 1. Form ularz w prow adzania m etadanych nowej publikacji

W katalogu OPAG Biblioteki PWr umieszczany jest odsyłacz do 
pełnej treści dokum entu w DBG, natom iast w opisie metadanowym 
w DBG w atrybucie „źródło” um ieszczana jest informacja o sygnatu
rze oryginału, która jest jednocześnie odsyłaczem do katalogu 
OPAG. W ten sposób czytelnik ma możliwość dotarcia do dowolnej



wersji interesującej go publikacji. Proces ten stosowany jest w przy
padku książek skanowanych z zasobów Biblioteki Głównej PWr. 
W przypadku książek z innych bibliotek redaktor sam tworzy opis 
lub kopiuje jego elementy z katalogu danej biblioteki. Jeżeli chodzi 
o doktoraty i rozprawy habilitacyjne, to opis w większości przygoto
wują autorzy według przygotowanego schematu. Redaktor przygo
towujący rozprawę do opublikowania tworzy m etadane według 
wskazówek autora, sprawdzając jedynie, czy podane przez niego 
tematy i słowa kluczowe spełniają odpowiednie normy dotyczące 
opracowania rzeczowego. Następnie przygotowane pliki publikacji 
udostępniane są na stronie internetowej DBG.

Opis wydania

Taschenbuch ftir Bibliothekare, Bibliophilen, Bibliographer)

Q  Dublin Core wer.l .1 

i Q  TytLit: Taschenbuch fur Bibliothekare. Bibliophilen, Bibliographen

; Q  Temat i słowa kluczowe : bibliotile - informator; bibliografowie -
I Informator; bibliotekarstwo - historia; bibliotekarze - informator;
; bibliotekoznawstwo ; czasopisma bibliotekarskie; stowarzyszenia 
bibliotekarskie

Q  Opis : Zawiera wykaz europejskich bibliotekarzy, bibliofilów i 
bibliografów oraz wykaz instytucji i periodyków bibliotekoznawczych 

! Q  Wydawca : Druck und Verlag von Schmidt & Erdel

□  Miejsce wydania . Halle (Saale)

; □  Data wydania 1926

: Q  Typ zasobu książka

Format: Image/x.djvu

Identyfikator zasobu : oai www.dbc.wroc pl 2046

.;-Q Źródło : <sygn. 10024ЭМЛ>; kliknij tutaj, zeby przejść CP

: □  Język : ger

: Q  Prawa Politechnika Wrocławska 

Nr pozycji: 00848

Tifuchenbiiob

Bibłiothekare

Poh.iźtieść:

Rys. 2. Przykładowy opis publikacji w DBC

W lutym 2008 r. powstała, przygotowana przez Zespól Bibliote
ki Gyfrowej dla redaktorów  Konsorcjum DBC, Instrukcja tworzenia  
opisu metadanowego  w formacie Dublin Core M etadata Element 
Set w Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawiera ona 
ujednolicone przepisy tworzenia opisu m etadanowego, sform uło
wane na podstawie praktyk stosowanych w DBG, publikacji na

http://www.dbc.wroc


tem at opisu w schemacie Dublin Core oraz polskich norm dotyczą
cych opisu bibliograficznego

Zespół DBC wziął również udział w przygotowaniu nowej wersji 
ePoradnika redaktora zasobów cyfrowych, który jest inicjatywą 
Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu W rocławskiego w celu ujednoli
cenia zasad opisu m etadanowego w bibliotekach cyfro^A^ch, dzia
łających na platformie dLibral^.

3.2.5. Publikowanie w bibliotece cyfrowej

Po uruchom ieniu systemu, redaktor lub adm inistrator Biblioteki 
Cyfrowej na swoim stanowisku pracy urucham ia aplikację właści
wą dla wykonywanych zadań -  aplikację redaktora lub zarządzanie 
biblioteką.

Dostęp do zasobów biblioteki cyfrowej odbywa się za pomocą 
graficznej formy interfejsu (GUI -  Graphial User Interface). Praca 
może przebiegać zdalnie lub bezpośrednio na serwerze z zainstalo
wanym oprogram owaniem  dLibra. Po uruchom ieniu programu 
i zalogowaniu się do systemu, użytkownik wybiera jedną z dwóch 
aplikacji okienkowych: aplikację redaktora (umożliwia ona eksport 
publikacji i tworzenie dla nich opisu metadanowego) lub zarządza
nie biblioteką (można w niej edytować strukturę bazy, tworzyć 
katalogi, kolekcje, grupy użytkowników, przyznawać prawa dostę
pu do poszczególnych elem entów system u).

Za pom ocą aplikacji redaktora pliki publikacji wraz z opisem 
metadanowym w formacie Dublin Core przenoszone są poprzez 
sieć na serw er dLibry. W prowadzone publikacje oraz ich m etadane 
są indeksowane i gotowe do w yszukania w bazie danych Oracle.

3.2.6. Udostępnianie zbiorów

Czytelnicy Biblioteki Cyfrowej korzystają z jej zasobów, urucha
miając aplikację czytelnika za pom ocą swojej przeglądarki interne-

R. Rohleder, A. Wałek, P. Pinkawa' Instrukcja tworzeniu opisu metadanowego 
w formacie Dublin Core Metadata Element Set w Konsorcjum Dolnośląskiej Bibliote
ki Cyfrowej, [wersja z dnia 10.03.2008], [dostęp; 20.03.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: <htttp://forum.dbc.wroc.pl > .

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych. Interpretacja schematu Dublin Core 
wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów cyfrowych, [dostęp:
17.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://docs.google.com/Doc?id = dc74 
rf44 12zbw5z9>.

http://docs.google.com/Doc?id%20=%20dc74%e2%80%a8rf44%2012zbw5z9
http://docs.google.com/Doc?id%20=%20dc74%e2%80%a8rf44%2012zbw5z9
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Rys. 3. Okno aplikacji redaktora systemu dLibra
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Rys. 4. Okno aplikacji zarządzania biblioteką cyfrową
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Rys. 5. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa w wersji 2,5 dLibry

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
obecnie czytających: 61 STROMA G Ł O W U  KOLEKCJE NOWE KONTO LOGOWANIE КОНТАКТ

^  Dolnośląska Biblioteka 
Cyfrowe

► 01. Pohtecho*a 
Wfocławsl-d
► 02. Zâ  Ndrodowy 
fn.OrsolwisUch
► ьЗ. Ał-.edwna 
Wycbowanra Fł?yc2r«̂
► 04. Akademii 
EkoTiomiczne
► 05. iJrrwrj>tet 
Pfzyfodrwry
► 06. Akademia М-лустпа
► 07. Kinê pum KarkonosKis

► 08. Papie:(-1 Wydziel 
Teołoigiczriy
► 09. Wyrszs C2k0t3 

Oficerska Wojsk lądow^ych
► Ш, AkadefTiia Atedyczne
► il.Â -actemiarztuk 
Pię̂ -.nych► ’2. PaństwwieWyzsra 
5гЮ4э Teat rama
 ̂ 13. Dc*TOŜ sKfl dib-iotey  ̂

PeqtegogłC2-.a
► 14. Politechnika Opofs^a
► !6. Wejewód2k>U!2̂ d 

Ochrony Zabyti^w

Dolnosląfka Biblioteka Cyfrowa

Zakres: Wszędzie | Te^Jt pjlVacji 
Wyszukiwanie zaawansowane..

WyiukUiiHlKifiMdc—eh
' IrtdeKs tytutów 
■ lnoê : twofco*«
• Indeks rt»"  Wxrowych

1 to* pubUkacji w DBC
(17.04.2008)

Dolnośłąska Biblioteka Cyfrowa udostępniia 1 ООО publikacji 
(ponad 200 ООО stron) czternastu instytucji należących do 
Konsorcjum DBC.

NATURE Nr 1
[28.02.2008)

Nature Nr 1 z 1869 roku w zbiorach DBC. >dno z 
najbardziej prestiżowych i najstarszych czasopism 
naukowych,

Więcej...

^ 4  De re fretaiiKa czyh "Bibha górnictwa'' De Re Metaihca libn XII - dzieto Georgusa Agricoli napisane w 1550 r,, 
wydarte w Bazytei w I55ćr,, po śmierci autora. Zawiera kompendium wiedzy o górnictwie oraz metalurgu, W 1912 
roku likazato się angielskie tiumacrenie dzieła w przekładne Herberta Hoovera^późniejszego prezydenta USA.___

Rys. 6. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa w wersji 3,0 dLibry



towej. Pozwala ona czytelnikowi wyszukiwać, przeglądać, odczyty
wać i pobierać opublikowane wydania dokum entów elektronicz
nych. Aplikacja czytelnika dostępna jest w formie strony WWW.

Wygląd tej strony, jak  i jej funkcjonalność zmieniały się i ewolu
owały wraz z kolejnymi wersjam i systemu dLibra. Do wersji 2.5 
interfejs użytkownika we wszystkich bibliotekach cyfrowych miał 
identyczny układ i funkcje. Poszczególne biblioteki cyfrowe różniły 
się pod tym względem jedynie kolorystyką.

W wersji 3.0 system u dLibra jest możliwość indywidualizacji 
interfejsu poszczególnych bibliotek cyfrowych oraz układu elem en
tów na stronie. Każda z bibliotek może stworzyć w łasną szatę gra
ficzną, kolorystykę, logo oraz ustawić elem enty interfejsu na swojej 
stronie WWW.

Kolejne modyfikacje zostały w prowadzone w wersji 4.0 opro
gramowania. Są to jednakże głównie modyfikacje dotyczące funk- 
cjonalnościi’7.

Interfejs Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej składa się z następu
jących elementów:

-  Lista kolekcji -  jest to lista zawierająca wykaz kolekcji, na 
które podzielone są zbiory DBC. Nazwy kolekcji odpowiadają 
nazwom instytucji zajm ujących się ich uzupełnianiem, natom iast 
podkolekcje odzwierciedlają charakter zbiorów i ich wewnętrzne 
podziały.

-  W yszukiwarka -  jest to pole wyszukiwawcze, które pozwala na 
wyszukiwanie zasobów odpowiadających treści zapytania użytkow
nika. Za pom ocą w yszukiw arki m ożna przeszukiw ać zasoby 
wszystkich kolekcji E)BC (na stronie głównej) lub poszczególne 
kolekcje szczegółowo (po wybraniu konkretnej kolekcji z listy). Za 
pom ocą w yszukiw arki m ożna przeszukiw ać rów nież zdalnie 
wszystkie biblioteki dLibry jednocześnie, korzystając z opcji 
„Wszystkie biblioteki cyfrowe dLibra” (Federacja Bibliotek Cyfro
wych). W yszukiwanie może odbywać się według wybranych kryte
riów, które podzielone są na kategorie. Pierwszą z nich jest „opis 
publikacji” p rzeszukiw anie pól opisu metadanowego) -  za pomocą 
tej opcji można przeszukiw ać poszczególne atrybuty oddzielnie lub 
wszystkie jednocześnie. Drugą kategorią jest wyszukiwanie w „tek
ście publikacji”, trzecia natom iast pozwala na wyszukiwanie „wszę
dzie”, czyli zarówno w tekście publikacji, jak  i jej opisie m etadano- 
wym. Ponieważ sam opis m etadanowy posiada pewne ograniczenia 
i nie zawiera wszystkich możliwych informacji na tem at zawartości

Więcej informacji na temat nowych funkcji dLibry w wersji 4.0 w rozdz. 7.2.



publikacji, kategoria ta  jest najbardziej efektywna i daje najlepsze 
rezultaty wyszukiwania.

W przypadku wyszukiwania za pom ocą opcji „wszystkie biblio
teki cyfrowe dLibra”, możliwe jest przeszukiwanie wyłącznie opisu 
m etadanowego publikacji zamieszczonych w zbiorach bibliotek 
cyfrowych. W związku z tym tak  istotne jest zaopatrywanie zbiorów 
w jak  najbardziej adekwatne i szczegółowe opisy rzeczowe, aby 
umożliwić użytkownikom wyszukanie jak  największej liczby publi
kacji na interesujące ich tematy.

-  Indeksy -  na stronie DBC istnieje również możliwość wyszuki
wania interesujących nas zasobów za pomocą indeksów. Dostępne 
są indeksy: tytułów, twórców (odpowiada zawartości pola autor, 
natom iast nie uwzględnia współtwórców) oraz słów kluczowych. 
Indeksy te, w układzie alfabetycznym, zawierają wartości poszcze
gólnych atrybutów opisu metadanowego.

-  W ystawy -  są osobną kategorią zbiorów. Zawierają one przy
gotowane przez redaktorów  na podstawie zbiorów podstawowych, 
prezentacje najciekawszych źródeł, sesje posterowe z konferencji 
bibliotekarskich, bazy danych oraz źródła pochodzące z serwerów 
zewnętrznych. Kategoria wystawy  jest o wiele bardziej elastyczna 
od klasycznych kolekcji biblioteki cyfrowej pod względem zaw ar
tości.

-  Ostatnio dodane -  jest to lista ostatnio dodanych publikacji. Na 
stronie głównej znajduje się lista publikacji dodanych w ostatnim 
czasie, bez względu na kolekcję, do której zostały przydzielone, 
natom iast po wejściu w konkretną kolekcję można zobaczyć listę 
publikacji dodanych ostatnio w ram ach tej kolekcji.

-N ajczęściej czytane publikacje -  jest to ranking publikacji 
o najwyższym  w skaźniku odwiedzin. Najchętniej przeglądana 
przez użytkowników publikacja ma ponad dwadzieścia tysięcy
odwiedzin^s.

Poza wymienionymi elementami, na stronie WWW DBC znajdu
ją się również statystyki, informacje, wiadomości, kanały RSS oraz 
dodatki.

Nowe media w cdukacjtosiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej 
w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów : seminarium, Wroclaw, 28 
stycznia 2005. [dostęp; 7.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://www.dbc.wroc.pl/publication/882> . Liczba wyświetleń publikacji: 27358.

http://www.dbc.wroc.pl/publication/882


3.3. Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

w  2005 r., po zainstalowaniu bazy na serw erze we W rocławskim 
Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS), BC PWr. prze
kształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), która stała 
się biblioteką reg ionalną działającą w ram ach Konsorcjum . 
W 2006 r. podjęto kroki w celu utw orzenia Konsorcjum Polskie 
Biblioteki Cyfrowe, ale niestety ta inicjatywa dotychczas nie zosta
ła zrealizowana. W tym samym roku DBC przystąpiła do projektu 
Universal Library -  Poland, m iędzynarodowego program u pod 
przewodnictwem Carnegy Mellon University (Pittsburgh -  USA). 
W ram ach tego projektu otrzym ała skaner książkowy oraz kom pu
tery ze specjalistycznym oprogramowaniem^^.

3.3.1. Podstaw y funkcjonow ania K onsorcjum  DBC

Oprócz Politechniki W rocław skiej, reprezentow anej przez 
WCSS i Bibliotekę Główną, inicjatorem utw orzenia regionalnej 
biblioteki cyfrowej był również Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Należy podkreślić ważną rolę pełnioną przez WCSS, które wspo
magając bibliotekę cyfrową przejęło zadania związane z pozyska
niem i utrzym aniem  sprzętu oraz oprogram owania, a także kontro
lą i serwisem infrastruktury technologicznej. WCSS pełni również 
rolę adm inistratora systemu dLibra, przydzielając praw a dostępu 
użytkownikom DBC (prawa koordynatora, redaktorów  kolekcji, 
cz^elników , grup użytkowników).

Uroczyste podpisanie umowy Konsorcjum Dolnośląskiej Biblio
teki Cyfrowej nastąpiło 20 grudnia 2006 r., a na liście uczestników 
znalazły się następujące uczelnie i instj^ucje:

-A kadem ia Ekonomiczna im. Oskara Langego we W rocławiu 
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny);

-  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
-  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;
-  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu;
-  Akademia W ychowania Fizycznego we Wrocławiu;
-  Państwowa W yższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego 

w Krakowie Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu;

R. Rohledcr, P. Figacz, J. Bronowicka: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa ponad 
granicami. W: Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrodaw 2008, 
s. 174-175.



-  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu;
-  Politectinika W rocławska (inicjator);
-  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
-  W yższa Szkoła Oficerska W ojsk Lądowycłi im. Gen. Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu;
-  Zakład Narodowy im. Ossołińskicłi (inicjator)20.
W lutym 2007 r. Rada Konsorcjum pozytywnie rozpatrzyła wnio

sek o przystąpienie do Konsorcjum DBG Kolegium Karkonoskiego, 
a w następnej kolejności do Konsorcjum przystąpiły Dolnośląska 
Biblioteka Pedagogiczna, Politechnika Opolska i W ojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Ze względu na różne możliwości organizacyjno-technologiczne, 
biblioteki współpracujące z Konsorcjum podzielono na trzy grupy:

1. Biblioteki digitalizujące i redagujące -  samodzielnie digitali- 
zują, zlecają digitalizację i w prowadzają dokum enty cyfrowe do 
DBG. Są to: Biblioteka Politechniki W rocławskiej (koordynator pro
jektu  z dostępem  do aplikacji redaktora i zarządzania biblioteką), 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Aka
demii W ychowania Fizycznego, Biblioteka Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, Biblioteka Akademii Ekonomicznej; Biblioteka 
Akademii Medycznej.

2. Biblioteki redagujące -  zlecają digitalizację i wprowadzają 
dokum enty cyfrowe do DBG. Są to: Dolnośląska Biblioteka Peda
gogiczna i Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego.

3. Biblioteki zlecające -  zlecają digitalizację i powiększają zaso
by DBG za pośrednictwem  innych bibliotek. Są to: Biblioteka Wyż
szej Szkoły Oficerskiej W ojsk Lądowych, Biblioteka Akademii 
Sztuk Pięknych, Biblioteka Wyższej Szkoły Teatralnej, Biblioteka 
Akademii Muzycznej, Kolegium Karkonoskie.

Umowa konsorcyjna określa w arunki przystąpienia do współ
pracy, obowiązki koordynatora i uczestników oraz cele DBG:

-R ozw ój działań w zakresie grom adzenia cyfrowych zbiorów 
bibliotecznych na Dolnym Śląsku.

-  Zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów o charakterze 
naukowo-dydaktycznym, kulturalnym  i regionalnym. Kreowanie 
przedsięw zięć zw iązanych z rozpow szechnianiem  wiedzy za 
pośrednictwem  mediów elektronicznych.

-  Prom ow anie rozwoju społeczeństw a inform acyjnego oraz 
nauczania na odległość.

20 Tamże, s. 179.



Biblioteka Politechniki W rocławskiej pełni rolę koordynatora 
Konsorcjum. Członkowie Zespołu Biblioteki Cyfrowej czuwają nad 
poprawnością opisów m etadanowych publikacji wprowadzanych 
przez inne biblioteki, spraw dzają poprawność wydań, w prow adza
ją  niezbędne zmiany i popraw ki w opisach. Ponadto to właśnie P ra
cownia Biblioteki Cyfrowej skanuje, przygotowuje i publikuje 
książki nadsyłane przez biblioteki zlecające. Zespół Biblioteki 
Cyfrowej przeprow adza również szkolenia dla członków Konsor
cjum, których celem jest zapoznanie z zadaniami, organizacją i spo
sobem funkcjonowania DBC oraz z digitalizacją i przygotowaniem 
do udostępniania sieciowego dokum entów elektronicznych.

Instytucje należące do Konsorcjum zam ierzają wystąpić ze 
wspólnym wnioskiem o dotacje ze środków z Unii Europejskiej na 
organizację pracowni cyfrowych, digitalizację, sprzęt i oprogram o
wanie.

3.3.2. Zbiory DBC

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa podzielona jest na szereg 
kolekcji, które odpowiadają nazwom instytucji -  członków Konsor
cjum DBC podzielonych na tem atyczne podkolekcje.

W kolekcji „Politechnika W rocław ska” zam ieszczono kilka 
kolekcji podrzędnych. W kolekcji podrzędnej -  „Książki wydane 
w Politechnice W rocławskiej” zgrupowano skrypty, podręczniki, 
monografie, m ateriały konferencyjne wydane w Oficynie W ydawni
czej Politechniki W rocławskiej. Kryterium selekcji dla tego zasobu 
stanowi zapotrzebow anie użytkowników. Publikacje są prezento
wane w DBC po uzyskaniu zgody autorów na ich rozpow szechnia
nie sieciowe. Z czasem w kolekcjach podrzędnych znalazły się rów
nież „Doktoraty PW r.” i niektóre „Czasopisma” ze zbiorów Biblio
teki Politechniki W rocławskiej oraz „Materiały bibliologiczne” 
i „Regionalia”.

Zauważalny jest w yraźny w zrost zainteresow ania autorów  
publikacji naukowych udostępnianiem  swoich prac w Internecie. 
Powodem jest zarówno chęć upowszechnienia m ateriałów dydak
tycznych wśród studentów, jak  i promowanie dorobku autora. S tar
sze materiały (niewymagające zgody autorów) znalazły się w pod- 
kolekcji -  „Książki inne wydane przed rokiem 1949”.

System dLibra daje możliwość um ieszczenia jednej publikacji 
jednocześnie w wielu kolekcjach, co zwiększa możliwości wyszuki
wawcze i porządkuje narastające zasoby tem atycznie. W lutym



2008 г. powstała podkolekcja „Regionalia”, zawierająca publikacje 
tem atycznie związane ze Śląskiem. W przyszłości będą powstawa
ły kolejne podkolekcje tem atyczne, obejmujące takie zagadnienia 
jak: architektura i budownictwo, sztuka, nauki przyrodnicze i tech
niczne.

W kolekcjach DBC znajdują się także materiały biblioteczne 
innych uczelni i instytucji -  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
Akademii W ychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Muzycznej, Wyższej Szko
ły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Medycznej, Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych, Dolnośląskiej 
Biblioteki Pedagogicznej, Kolegium Karkonoskiego, Środowiska 
Akademickiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego.

W zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich znajdują się 
odzyskane z Biblioteki im. Stefanyka czasopisma lwowskie oraz 
cenne starodruki i zabytki piśmiennictwa.

Podobny zasób -  wydawnictw ciągłych z przełomu XIX i XX wieku 
posiada kolekcja Biblioteki Akademii W ychowania Fizycznego. 
Biblioteka ta prezentuje również współczesne publikacje w kolekcji 
„Książki wydane w Akademii W ychowania Fizycznego”.

Uniwersytet Przyrodniczy promuje zabytki dziedzictwa kulturowe
go, prezentując najcenniejsze starodruki ze swoich zbiorów. Podobnie 
Uniwersytet Ekonomiczny, który zabytki piśmiennictwa prezentuje 
obok doktoratów i książek wydanych w Wydawnictwie AE.

Natomiast biblioteka Akademii Muzycznej, zgodnie ze swoją 
specyfiką udostępnia wartościowe druki muzyczne. Ponadto biblio
teka Kolegium Karkonoskiego, dzięki swoim publikacjom dydak
tycznym rozwija naukowe repozytorium  elektroniczne.

Biblioteka Papieskiego W ydziału Teologicznego zamieszcza 
w swoich kolekcjach rzadkie „Stare druki”, „Druki wydane po roku 
1800”, „Doktoraty”, „Książki wydane w PWT” i „Czasopisma PWT”. 
Jest to jeden z najbardziej aktywnych członków Konsorcjum.

Akademia Sztuk Pięknych posiada w swojej kolekcji wartościo
we publikacje z zakresu historii sztuki. Akademia Medyczna nato
m iast zam ieszcza bieżące „Czasopisma Akademii M edycznej”. 
Kilka publikacji w swoich kolekcjach mają też W yższa Szkoła Ofi
cerska W ojsk Lądowych, Państwowa W yższa Szkoła Teatralna, 
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna. Do publikowania swoich 
zasobów przygotowują się także Politechnika Opolska i W ojewódz
ki Urząd Ochrony Zabytków we W rocławiu



3.3.3. Organizacja pracy w DBC

Każda z bibliotek i instytucji należących do Konsorcjum DBC 
posiada zespól lub osobę odpowiedzialną za rozwój swojej kolekcji. 
Biblioteki zlecające nie posiadają konta redaktora w systemie dLi- 
bra i dlatego też zadania osób odpowiedzialnych za współpracę 
z DBC ograniczają się do kontaktów  z koordynatorem , wyborem 
i dostarczaniem  m ateriałów  przeznaczonych do digitalizacji. 
W pozostałych bibliotekach, w których pracują redaktorzy, organi
zacja pracy przebiega podobnie, według określonego schem atu.

Zespół Biblioteki Cyfrowej BG PWr. (koordynatora) składa się 
z następujących stanowisk:

Koordynator projektu, do którego zadań należy:
-  administrowanie projektem ,
-  zarządzanie finansami,
-  współpraca z partneram i,
-  negocjacje licencyjne z autorami,
-  promocja działalności DBC,
-  kontakty z Radą Konsorcjum,
-  negocjacje z instytucjami przystępującymi do Konsorcjum,
-  sprawozdawczość,
-  dokum entacja projektu.

Redaktorzy-administratorzy, których działania obejmują:
-  nadzór m erytoryczny i jakościowy nad publikacjam i oraz opi

sem metadanowym,
-  konsultacje dla redaktorów  w innych bibliotekach, prow adze

nie szkoleń z zakresu przygotowania technicznego publikacji, 
opisu metadanowego, obsługi systemu dLibra,

-  prowadzenie statystyk i dokumentacji, tworzenie i utrzym ywa
nie baz danych związanych z funcjonowaniem Pracowni Biblioteki 
Cyfrowej (statystyki publikacji, baza doktoratów, ewidencja umów 
i licencji, ewidencja nośników plików cyfrowych, dokum entacja 
współpracy z Oficyną W ydawniczą, dokum entacja współpracy 
z firmą D igital-Center (protokóły zdawczo-odbiorcze, faktury, 
zestawienie kosztów i wykonanych prac), raporty ze współpracy 
z Universal Library Poland,

-  przygotowanie, realizacja i nadzór nad zleceniami skanowania 
przez firmę zewnętrzną,

-  redagowanie biblioteki cyfrowej,
-  zarządzanie zasobem  biblioteki cyfrowej.



-  opracowanie form alne i rzeczowe, tworzenie m etadanych 
dokum entów cyfrowych,

-  wprowadzanie danych do systemu dLibra,
-  selekcja i przygotowanie do digitalizacji zbiorów bibliotecz

nych, dobór materiałów i podział na kolekcje,
-koordynac ja  prac zespołu skanującego i przygotowującego 

publikacje,
-  skanowanie materiałów oraz edycja i kom presja plików,
-  konwersja i przygotowanie plików do udostępniania w biblio

tece cyfrowej,
-  przeprowadzanie rozpoznawania znaków OCR w plikach gra

ficznych oraz dodawanie łączy hipertekstowych
-  tworzenie nawigacji w publikacji,
-  zarządzanie aplikacją adm inistratora strony WWW,
-  projektowanie graficzne i logiczne strony WWW, 
-arch iw izacja  plików pierwszych kopii cyfrowych i gotowych

publikacji,
-w spó łp raca  z autoram i rozpraw doktorskich w zakresie gro

m adzenia niezbędnej dokumentacji,
-w spó łp raca  z Oficyną W ydawniczą PWr. przy dostarczaniu 

dokum entów elektronicznych do Biblioteki Cyfrowej,
-u d z ia ł w w arsztatach, spotkaniach, sem inariach i konferen

cjach dotyczących tem atyki digitalizacji i funkcjonowania bibliotek 
cyfrowych,

-  działania prom ujące DBC.

Pracownicy techniczni:
-  skanowanie materiałów bibliotecznych przygotowanych przez 

redaktorów  adm inistratorów
-  edycja i kom presja plików,
-  konwersja i przygotowanie plików do udostępniania w biblio

tece cyfrowej,
-p rzeprow adzan ie  rozpoznawania znaków OCR (Optical Cha

racter Recognition) w plikach graficznych oraz dodawanie łączy 
hipertekstowych -  tworzenie nawigacji w publikacji.

Informatycy:
-  administrowanie systemem dLibra, wdrażanie nowych wersji 

oprogram owania,
-  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem  sprzętu i oprogra

mowania.



Jest to główny podział zespołu tworzącego Dolnośląską Bibliote
kę Cyfrową.

Oprócz koordynatora w Zespole Biblioteki Cyfrowej pracuje 
dwóch redaktorów -adm inistratorów i dwóch pracowników tech
nicznych. Ponadto z pracam i przy tworzeniu zasobów DBC związa
na jest osoba pracująca w Oddziale Opracowania Druków Zwar
tych BG PWr. Przygotowuje ona opis bibliograficzny skanowanych 
źródeł w formacie MARC 21, któiy wraz z hiperłączem  do wersji 
cyfrowej um ieszcza w katalogu Biblioteki Głównej PWr.

Proces przygotowania publikacji w  DBC wygląda następująco 
(na przykładzie Zespołu Biblioteki Cyfrowej w BG PW r.):

-  selekcja i typowanie dokum entów przeznaczonych do digitali
zacji zgodnie z przyjętymi kryteriami;

-  tworzenie listy dokum entów przygotowanych do digitalizacji, 
podział materiałów na przeznaczone do skanow ania w  pracowni 
i w firmie zewnętrznej;

-  ustalanie kolejności digitalizacji dokumentów, wprowadzanie 
publikacji planowanych;

-  skanowanie i archiwizacja pierwszych plików cyfrowych;
-k o m p resja  plików, edycja i konwersja do form atu DjVu lub

PDF;
-  przetw arzanie  i przygotow anie plików do publikow ania 

w bazie DBC (OCR, aparat nawigacyjny);
-  tworzenie opisu m etadanowego publikacji;
-  publikowanie na platform ie cyfrowej dLibra.

3.4. Perspektywy rozwoju

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa wciąż się rozwija. W Pracowni 
Digitalizacji w prowadza się systematycznie nowe oprogram owanie 
i technologie. Na bieżąco aktualizowana jest też w ersja oprogra
m owania dLibra. Pow stają jed n ak  rów nież pew ne problem y 
i wyzwania, którym  DBC będzie musiała stawić czoła.

W najbliższym czasie przew idziana jest akcja promocyjna DBC. 
W fazie początkowej obejmie ona Politechnikę W rocławską. Istnie
nie Biblioteki Cyfrowej nie jest bowiem, wbrew pozorom, tak  oczy
wistą sprawą, jak  mogłoby się wydawać. Nie tylko większość stu
dentów, ale i pracowników naukowych uczelni nie zdaje sobie spra
wy z istnienia, bądź funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej. Jeszcze



mniejszy odsetek wie, że istnieje możliwość publikowania własne
go dorobku naukowego w ram ach DBC.

Wkrótce powiększy się również liczba członków Konsorcjum 
DBC. Do przystąpienia przygotowują się już kolejne biblioteki 
i instytucje. Należałoby się jednak zastanowić nad metodą „uaktyw
nienia” już należących do Konsorcjum bibliotek. Liczba publikacji 
w niektórych kolekcjach jest bowiem niewspółmiernie niska 
w porównaniu z możliwościami, jakie kryją w sobie zbiory tych biblio
tek. Należy podjąć odpowiednie kroki przeciwdziałające powiększa
niu się jedynie „kolekcji bibliotek”, zamiast kolekcji realnych zbiorów.

W ątpliwości budzi także słuszność korzystania z usług digitali- 
zacyjnych firmy zewnętrznej, zam iast zakupu własnego specjali
stycznego skanera. Dodatkowym atutem  posiadania własnego 
sprzętu do skanowania jest uzyskiwana wysoka jakość dokum en
tów. Publikacje skanowane w pracowni na czarno-białym skanerze 
do druków firmy Konica Minolta PS 7000 są bardzo dobrej jakości. 
Strony tekstu są proste, wyraźne, wyczyszczone i dopracowane pod 
w zględem  graficznym . D okum enty dostarczane przez firmę 
zewnętrzną, która skanuje „taśmowo” i nie poddaje plików szcze
gółowej edycji, są dużo gorszej jakości, niż ta, którą można by uzy
skać w pracowni, gdy nad całym procesem  -  od skanowania, aż po 
publikację w systemie dLibra czuwa redaktor.

Rozwój zaplecza sprzętowego, próby pozyskania środków finan
sowych z funduszy Unii Europejskiej i środków rządowych, współ
praca z innymi bibliotekami cyfrowymi w Polsce w procesie tworze
nia ogólnopolskiego konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe -  to tylko 
niektóre z zadań, które stoją przed Dolnośląską Biblioteką Cyfrową 
w najbliższym czasie. Powstała jako biblioteka wyższej szkoły tech
nicznej, ewoluowała od momentu powstania w 2004 r. do biblioteki 
regionalnej, skupiającej w ramach konsorcjum biblioteki większości 
państwowych szkół wyższych Dolnego Śląska oraz instytucji kultury. 
Bogaty potencjał, jaki drzemie w zbiorach takich bibliotek jak Ossoli
neum, Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteka Akademii 
Muzycznej, które obfitują w pozycje bardzo cenne i unikalne, powi
nien zostać wykorzystany do tworzenia interesujących kolekcji. Przy
szłością DBC są właśnie te kolekcje, które, czy to ze względu na ogra
niczenia kadrowe, finansowe, czy też sprzętowe, ciągle jeszcze nie są 
digitalizowane. W ciągu ostatniego roku odnotowano przyrost liczby 
publikacji, jak  i liczby odwiedzających DBC użytkowników. Można to 
zjawisko odczytywać jako pozytywne oznaki zmian, bo chociaż DBC 
jest jedną z najstarszych bibliotek cyfrowych, to ciągle intensywnie się 
rozwija, starając się dotrzymywać kroku najnowszym wyzwaniom 
technologicznym i organizacyjnym.



Rozdział 4

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
http://kpbc.umk.pl/dlibra

4.1. Początki projektu

Pomysł utworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej zrodził się 
w środowisku bibliotekarskim  Pom orza i Kujaw w  2002 r. Bibliote
karze dostrzegli wówczas nowe możliwości technologiczne, nowe 
kierunki rozwoju usług bibliotecznych na całym świecie, zwiększe
nie liczby osób poszukujących wiedzy i informacji oraz plany stra
tegiczne państw a w zakresie edukacji i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Dodatkowym impulsem było pojawienie się dedy
kowanego dla bibliotecznych zasobów cyfrowych oprogram owania 
dLibra, z powodzeniem zastosowanego w W ielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej 1.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) powstała jako 
wspólna inicjatywa środowiska naukowo-kulturalnego Pomorza 
i Kujaw. W wyniku dyskusji uzgodniono, że KPBC będzie inicjaty
wą konsorcjum, a poszczególne biblioteki należące do konsorcjum  
będą umieszczały swoje zasoby cyfrowe, korzystając ze wspólnej 
platform y sprzętowo-program ow ej, posadowionej w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (BG 
UMK), sprawującej nad nimi m erytoryczną pieczę w zakresie kata
logowania, opisu, aktualizacji i zasad udostępniania. Koordynato
rem projektu została Biblioteka Główna UMK. Projekt zaakcepto
wano do realizacji w lipcu 2003 r., po podpisaniu dokum entu Poro-

1 B. Bednarck-Michalska: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Projekt wdro
żeniowy na lata 2003-2006 sporządzony do wniosku o przyznanie środków z  Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Toruń 2004, s. 6 [maszyn.].

2 Porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujaw
sko-Pomorskiego. [dostęp: 20.01.2008]. Dostępny w World Wide Web; 
< http://www.kbnrkp.cdu.pl/text_poroz.html >.

http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://www.kbnrkp.cdu.pl/text_poroz.html


zumienia^' pomiędzy rektoram i uczelni wyższych regionu kujaw
sko-pomorskiego. W bezpośredniej realizacji projektu udział wzię
ty:

-  Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (od września 
2005 r. -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

-A kadem ia  Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
(od listopada 2004 r.).

-  Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).
-  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu^.
Celem powstałego w 2003 r. Konsorcjum Bibliotek Naukowych 

Regionu K ujawsko-Pom orskiego była szeroko pojęta, obecna 
i przyszła współpraca bibliotek w zakresie dostarczania wiedzy 
i informacji społeczeństwu regionu. W śród szczegółowych założeń 
zapisano wspólne budowanie zasobów cyfrowych oraz tworzenie 
regionalnych pracowni digitalizacji. Celem strategicznym  Konsor
cjum, realizowanym od początku jego istnienia była budowa biblio
teki cj^rowej, gromadzącej elektroniczne zasoby wiedzy niezbędne 
w procesie kształcenia i rozwoju, zarówno środowiska akadem ic
kiego, jak  i całego społeczeństwa regionu, a także zachowanie 
zabytków dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń^.

Główne założenia projektowe KPBC:
-u ła tw ien ie  dostępu do w ybranych publikacji (szczególnie 

m onografii i artykułów  naukowych) użytkow nikom , zarówno 
w regionie, jak  i poza nim;

-  zwiększenie dostępności najczęściej wykorzystywanych przez 
studentów podręczników i skryptów akademickich;

-  podniesienie jakości kształcenia nie tylko stacjonarnego, ale 
i zdalnego (e-learning);

-  ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie, 
dostępu do źródeł informacji przechowywanych w bibliotekach 
i archiwach, ale ze względów bezpieczeństwa udostępnianych nie
licznej grupie użytkowników (druki archiwalne, nuty, rękopisy, 
druki ulotne, zbiory szczególnie cenne i narażone na zniszczenie);

-  stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowy
wanych w bibliotekach, m uzeach i archiwach;

-  polepszenie dostępu do elektronicznych katalogów i bibliogra
fii bibliotek;

3 B. Bednarek-Michalska, dz. cyt., s. 7.
4 Tamże, s. 4-5.



-  ułatwienie dostępu do m ateriałów bibliotecznycłi dotyczących 
regionu kujawsko-pomorskiego;

-  zapewnienie dostępu do istotnej dla nauki części światowego 
zasobu czasopism w postaci elektronicznej;

-  integracja platform y sprzętowo-programowej i obniżenie kosz
tów jej eksploatacji^.

W założeniach, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa miała 
składać się z kilku kolekcji:

-  naukowo-dydaktyczna -  w kolekcji tej miały znaleźć się cyfro
we kopie wybranych podręczników, monografii i artykułów nauko
wych badaczy regionu kujawskopomorskiego;

-  dziedzictwo kulturowe -  kolekcja ta  m iała zawierać cyfrowe 
kopie najcenniejszych, ale zarazem  najczęściej wykorzystywanych 
pozycji: inkunabuły, starodruki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, 
kartograficzne itp.;

-  dokumenty życia społecznego^ -  w kolekcji tej znaleźć się 
miały cyfrowe kopie ulotek, plakatów, afiszów, zaproszeń, katalo
gów wystaw i tym podobnych obiektów, dotyczących historii regio
nu.

Ponadto utworzone kolekcje miały zawierać również mapy, 
muzykalia oraz archiwalia’̂ .

4.2. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Projekt został zrealizowany i współfinansowany w ram ach „Zin
tegrow anego Program u O peracyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 (ZPORR). Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego”, którego celem jest w spieranie rozwoju regional
nego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury spo
łeczeństwa informacyjnego, a także w yrównanie dysproporcji 
w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik 
informacyjnych. Realizację rozpoczęto 8.02.2005 r., a zakończono 
28.02.2007 r. W pierwszym etapie prac, w  2005 r. (styczeń-sieфień) 
powstały trzy pracownie digitalizacji, wyposażone w sprzęt do

 ̂Tamże, s. 5-6.
 ̂Ostatecznie kolekcja ta pojawiła się w KPBC pod nazwą „regionalla”.
 ̂B. Bednarek-Michalska, dz. cyt., s. 7.



pracy, następnie przeszkolono obsługę i rozpoczęto digitalizację^. 
Etap drugi (wrzesień 2005), polegał na zakupieniu, testowaniu i 
wdrożeniu oprogram owania dLibra, rozpoczęciu prac nad cyfro
wym opracowaniem  dokum entów oraz uruchom ieniu aplikacji sie
ciowej, umożliwiającej użytkownikom  przeglądanie pierwszych 
cyfrowych publikacji^.

We wrześniu 2005 r. Kujawsko Pom orska Biblioteka Cyfrowa 
udostępniła pierwsze dokum enty cyfrowe związane z regionem. 
Natomiast 2.12.2005 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie, którego 
dokonał Rektor UMK, prof. Andrzej J a m i o ł k o w s k i

4.2.1. Zbiory KPBC

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolek
cje tematyczne:

-  Regionalia -  cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficz
nych, kartograficznych, muzycznych oraz dokum entów życia spo
łecznego, dotyczących Kujaw, Pom orza i Ziemi Dobrzyńskiej; czę
ścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica;

-  M ateriały dydaktyczne -  cyfrowe kopie wybranych podręczni
ków akademickich, monografii i artykułów naukowych;

-D ziedzictw o kulturowe -  kopie wybranych najcenniejszych 
i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodru
ków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz 
emigracyjnych.

W ram ach tych kolekcji grom adzone są różnego typy dokum en
ty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, pla
katy, ekslibrisy, pocztówki i inne. Doborem i przygotowaniem 
dokum entów do udostępnienia w bibliotece cyfrowej zajmują się 
biblioteki uczestniczące w jej two rżeniu

Chociaż KPBC tworzą biblioteki zorganizowane w konsorcjum, 
zbiory podzielone są na kolekcje i podkolekcje tem atyczne (inaczej 
niż w DBC, która prezentuje zbiory według podziału na biblioteki

 ̂Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Fundusze strukturalne -  Kujawsko-Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa, [dostęp; 20.02.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://www.umk.pl/badania/fundusze/projekty/bibliotcka/> .

 ̂M. Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, s.179.
10 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa -  Wiadomości. KPBC oficjalnie otwar

ta. [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://kpbc.umk.pl/ 
dlibra> .

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa -  Opis projektu, [dostęp: 21.04.2008]. 
Dostępny w World Wide Web: < http://kpbc.umk.pl/dlibra>.

http://www.umk.pl/badania/fundusze/projekty/bibliotcka/
http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra


wprowadzające). Jest to o tyle dogodne dla użytkownika, że poszu
kując konkretnego zasobu, nie musi przeszukiwać kolejnych kolek
cji bibliotek i zastanaw iać się, która biblioteka mogła opublikować 
dzieło o poszukiwanej tematyce.

Pierwsza z kolekcji -  „Dziedzictwo kulturowe” dzieli się na 
szczegółowe podkolekcje, odpowiadające typowi zasobu:
• „Czasopisma” -  zawiera czasopisma i gazety polskie z początku 

XX wieku;
• „Druki em igracyjne” -  zawiera wydawnictwa zwarte, czasopi

sma, rękopisy, druki ulotne oraz inne zbiory polskiej sztuki emi
gracyjnej;

• „Druki ulotne” -  zawiera zbiór ulotek, ogłoszeń, programów, 
związanych z kulturą i historią Polski przed rokiem  1945;

• „Ikonografia” -  zawiera różnego typu i pochodzenia portrety, 
zdjęcia, widoki itp.;

• „Książki (do 1945 r.)” -  zawiera cenne zbiory książek XIX- i XX- 
wiecznych, głównie polskich, bądź też związanych z polską kul
turą lub historią;

• „Mapy”;
• „Rękopisy”;
• „Stare druki”.

Kolejna kolekcja KPBC -  „Materiały dydaktyczne” zawiera arty
kuły, monografie i podręczniki akadem ickie wydane lokalnie po 
1945 r., a także opracow ania historyczne, niezbędne do nauki 
i dydaktyki. Zawiera głównie prace wydawców i pracowników 
nauki regionu kujawsko-pomorskiego. W ram ach tej kolekcji zbio
ry podzielone są na tem atyczne podkolekcje według dziedzin, które 
reprezentują. Są to: Archeologia, A rchitektura, Archiwistyka, 
Bibliotekoznawstwo, Biologia, Chemia, Ekologia, Ekonomia, Filo
zofia, Geografia, Historia, Informatyka, Językoznawstwo, Konser
wacja zabytków. Literatura piękna. Literaturoznawstwo, Logika, 
Matematyka, Medycyna, Muzyka, Naukoznawstwo, Pedagogika, 
Politologia, Prawo, Psychologia, Religioznawstwo, Socjologia, 
Sztuka.

Trzecia kolekcja KPBC to „Regionalia”, która zawiera zbiory 
o charakterze regionalnym, dotyczące Kujaw, Pom orza i Ziemi 
Dobrzyńskiej. Dzieli się ona na tem atyczne podkolekcje:
• „Baltica” -  zawiera książki i czasopisma związane z kulturą 

i historią krajów Morza Bałtyckiego;
• „Cuiaviana i Pom eranica” -  zawiera publikacje dotyczące Kujaw, 

Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz powstałe na terenie woje
wództwa kujawsko-pomorskiego;



• „Vilniana” -  zawiera publikacje dotyczące Wilna i Ziemi Wileńskiej
od 1801 r., znaczne miejsce zajmują w niej m.in. fotografie i druki
ulotne dokumentujące działalność Uniwersytetu Wileńskiego.

4.2.2. Źródła  pozyskiw ania i selekcja zbiorów

Jeszcze przed rozpoczęciem digitalizacji uzgodniono i udoku
mentowano konkretną politykę rozwoju zasobu KPBC. W ymienio
ne wcześniej kolekcje zaczęto uzupełniać zasobami, według okre
ślonych kryteriów;

-  Dziedzictwo kulturowe -  według kryterium  ochrony Narodo
wego Zasobu Bibliotecznego. W zbiorach specjalnych bibliotek 
tworzących KPBC znajdują się cenne i unikalne zasoby, takie jak: 
Pomeranica, Copernicana, Vilniana, zbiory emigracyjne, które sta
nowią unikalne źródła wiedzy, a najczęściej są niedostępne dla 
użytkowników w ram ach tradycyjnego udostępniania ze względów 
bezpieczeństwa.

-  M ateriały dydaktyczne -  według kryterium  użyteczności 
dydaktycznej, dla w sparcia oferty uczelni regionalnych (w ram ach 
tej kolekcji publikuje się niektóre m ateriały edukacyjne dla studen
tów i wykładowców uczelni regionu, by wesprzeć proces edukacji 
i naukę). W ażnym zadaniem  każdej akademickiej biblioteki jest 
promowanie badań swojej uczelni -  w KPBC pojawiają się prace 
toruńskich i bydgoskich uczonych.

-  Regionalia -  według kryterium  przydatności w regionie. Kolek
cja ta  powstaje z myślą o wspom aganiu turystyki i wiedzy o regio
nie oraz jego p r o m o c j i ^ ^

Często sami czytelnicy uczestniczą w procesie selekcji zbiorów, 
przysyłając listy z zapytaniami, sugestiami, prośbam i o zeskanowa- 
nie konkretnych obiektów. Popularność i oglądalność konkretnych 
zasobów analizow ana jest również statystycznie w celu wyodręb
nienia grup zasobów cieszących się największym zainteresowa
niem. Bibliotekarze-specjaliści zbiorów specjalnych (a w przyszło
ści i specjaliści dziedzinowi) dobierają obiekty według ich ważno
ści, częstotliwości wykorzystania, stopnia „zaczytania” i zagrożenia 
zniszczeniem  konkretnej jednostki. W procesie selekcji uczestniczą

D. Czyżak, G. Szturo, M. Rakowska: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
-  problemy i zagadnienia związane z  realizacją I elapii jej rozwoju. „Biuletyn EBIB" 
2006 nr 11 (81). [dostęp: 20.02.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://ww\v. 
ebib.info/2006/81/czyzak_szturo_rakowska.php>.

http://ww/v.%e2%80%a8ebib.info/2006/81/czyzak_szturo_rakowska.php
http://ww/v.%e2%80%a8ebib.info/2006/81/czyzak_szturo_rakowska.php


także pracownicy działu udostępniania i bibliotek wydziałowych, 
ponieważ icli bezpośredni kontakt z czytelnikiem pozwala często 
określić w sposób szczegółowy konkretne potrzeby studentów 
i pracowników nauki, do których zasoby są skierowane.

W trosce o przestrzeganie przepisów dotyczących praw  autor
skich, KPBC zamówiła ekspertyzy i opinie praw ne w Instytucie 
W ynalazczości i W łasności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Analizowano również standardy obowiązujące w  Europie 
i USA. Po konsultacjach z uczelnianym i specjalistam i do spraw 
prawa autorskiego, powstały jasno określone zasady pozyskiwania 
i udostępniania dzieł w KPBC. Zbiory starsze, których praw a m ająt
kowe wygasły (po 70 latach od śmierci autora), są publikowane bez 
licencji, natom iast zbiory współczesne publikowane są wyłącznie 
za zgodą posiadaczy praw, po podpisaniu zgody na publikację 
i umowy licencyjnej.

Pertraktacje na tem at praw  autorskich z pracownikam i uczelni 
przebiegają dość sprawnie. Zdarzają się odmowy udzielenia licen
cji, ale podejście pracowników uczelni jest raczej otwarte, gdyż są 
oni świadomi roli biblioteki wspierającej proces dydaktyczny 13.

4.2.3. Proces digitalizacji

Pierwszym etapem  procesu digitalizacji jest przygotowywanie 
spisów tych obiektów, które mają być poddane skanowaniu. Okre
śla się wówczas param etry skanow ania takie jak: rozdzielczość, 
skalę barw, OCR, zaznacza się również w uwagach cechy charak
terystyczne obiektu, które mogą zaważyć na wyborze m etody ska
nowania i skanera. Proces skanow ania przeprow adzany jest tak, by 
obiekt>' nie ulegały uszkodzeniu i doznawały jak  najmniejszych 
szkód. Dla obiektów udostępnianych w sieci przyjęto rozdzielczość 
300 dpi. Dla obiektów o szczególnym przeznaczeniu (np. do proce
su wydawniczego czy archiwizacji) stosuje się wyższą rozdziel- 
czość^*^. Pierw sza kopia cyfrowa pow staje w form acie TIFF, 
a następnie poddaw ana jest edycji i kompresji. W zbiorach KPBC, 
dokum enty p rzedstaw iane są w form atach  DjVu. PDF oraz 
Text/HTML.

B. Bednarek-Michalska: Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy. 
„Biuletyn EBIB” 2006 nr 4 (74). [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://www.cbib.info/2006/74/michalska.php>.

Tamże.
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Do digitalizacji na potrzeby KPBC służy sprzęt zakupiony do 
trzech pracowni digitalizacji w Toruniu i Bydgoszczy:

-  Biblioteka M edyczna Collegium Medium UMK -  Microtek Sca- 
nM aker 9800XL, który pozwala skanować obiekty do form atu A3, 
a także dzięki odpowiedniej przystawce skanować mikrofilmy.

-  Biblioteka Głowna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd
goszczy -  skaner Zeutschel z oprogram owaniem  Omniscan 5000 
TT, czarno-biały, skanujący do form atu A2.

-  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu;
• skaner Zeutschel Omniscan 10000 -  skanujący w kolorze do for

m atu A l z rozdzielczością 600 dpi;
• skaner do mikrofilmow i mikrofisz Canon MS-800;
• skaner płaski M ustek Paragon 3600 do form atu A3;
• aparat cyfrowy Canon EOS 20Dl^.

Dodatkowo wykorzystuje się dostępny w Instytucie Geografii 
UMK specjalny skaner do skanowania map, które wymagają bar
dzo specyficznych urządzeń. Skanuje się na nim mapy przechowy
wane w bibliotece I n s t ^ tu .

4.2.4. Publikow anie w  bibliotece cyfrowej

4.2.4.1. Opis m etadanow y w  KPBC
Opis jest sporządzony według standardu Dublin Core. Przyjęto 

zasadę, by te o b ie l^ , które mogą otrzym ać rekord NUKAT (książ
ka, czasopismo), miały opis w formacie MARC 21 najpierw w kata
logu lokalnym, który to opis jest eksportowany do NUKAT-u, a 
potem  kopiowany do form atu Dublin Core. Biblioteki cyfrowe mają 
w swych zasobach również obiekty, których do NUKAT-u wprowa
dzić nie można, ponieważ nie istnieją dla nich odrębne normy 
opisu. Są to przykładowo: grafiki, fotografie, dokum enty życia spo
łecznego, mapy, rękopisyi6 w ów czas sporządza się opis m etada
nowy bezpośrednio w formacie Dublin Core.

Opis m etadanow y publikacji w KPBC odbiega nieco od opisu 
w innych bibliotekach cyfrowych. Oprócz atrybutów występujących 
powszechnie, takich jak: autor, t^ u ł , tem at i słowa kluczowe, 
wydawca (z podatiybutem  „miejsce wydania”), data wydania, typ 
zasobu, współtwórca, format, język, powiązania, praw a i identyfi
kator zasobu, istnieją również atrybuty zmienione lub utworzone 
specjalnie na potrzeby KPBC. Pole „opis” zmieniono na pole

Tamże.
Tamże.



„uwagi”. Jako podatrybuty „identyfikatora zasobu”, utworzono 
„identyfikator oryginału” (zawiera informacje o pochodzeniu źró
dła) i „identyfikator obiektu cyfrowego”. Szczególnym atrybutem  
jest tutaj również „digitalizacja”, który zawiera nazwę instytucji 
posiadającej prawo do kopii cyfrowej, czyli tej biblioteki, która 
przeprowadziła jego digitalizację. Jednocześnie pojawił się atrybut 
„lokalizacja oryginału”, w którym zaznacza się, z czyich zbiorów 
pochodzi oryginał zdigitalizowanego zasobu. Niejednokrotnie zda
rza się bowiem sytuacja, że zbiory pochodzące z danej biblioteki 
digitalizowane są w innej ze względu na nietypowy form at lub inne 
wymagania sprzętowe.

<ł|)is tvyd.ini,)
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Rys. 7. Przykładowy opis w KPBC

W prawdzie nie wszystkie biblioteki w Polsce współpracują lub 
kiedykolwiek będą współpracowały z NUKAT-em, jednakże wciąż 
dąży się do ujednolicania opisu m etadanowego dla polskich biblio
tek cyfrowych. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, podobnie 
jak  wiele innych w Polsce wymienia swoje doświadczenia i sugestie 
dotyczące opisu na łam ach forum Biblioteka 2.01’̂ , a także korzysta 

ze sporządzonych przez inne biblioteki instrukcji i poradników.

Forum Biblioteka 2.0. [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: 
< http://forum.biblioteka20.pl >.

http://forum.biblioteka20.pl


4.2A.2. Publikow anie w  system ie dLibra
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa korzysta z oprogram o

wania dLibra. Proces publikowania jest więc tutaj podobny do opi
sanego wcześniej w rozdziale o DBC (zob. rozdz. 3.2.3). M etadane 
oraz pliki cyfrowe przesyłane są na serw er posadowiony w BG 
UMK, za pom ocą aplikacji redaktora. Formularz wprowadzania 
nowej publikacji różni się jedynie kilkoma atrybutam i metadanych 
opisanymi wcześniej.

4.2.5. U dostępnianie zbiorów
W KPBC mamy do czynienia z wieloma różnymi obiektami od 

książki i czasopism a do pocztówki i mapy regionalnej. Są one udo
stępniane w formatach: DjVu, PDF i Text/HTML.

dLibra jest oprogram owaniem , które nie sprawia wielu kłopotów 
swoim użytkownikom. Oferuje ono wiele interesujących funkcji, 
tak ich  jak  rozbudow ane m ożliwości opisu bibliograficznego, 
m echanizm  wersjonow ania przechowywanych treści, kom plekso
wa kontrola dostępu do przechowywanych zasobów, zabezpiecze
nia przed kopiowaniem treści. Czytelnikom daje możliwość prze
szukiwania zarówno treści, jak  i opisów publikacji. Najbardziej kry
tykowanym problem em  jest konieczność jednorazow ego instalowa
nia program u „wtyczki” do odczytu form atu DjVu. dLibra ma jed 
nak rozbudow any m echanizm  pomocy, który podpowiada, co nale
ży zrobić, aby przeglądać zasoby i skąd pobrać plik instalacyjny 
„wtyczki” 18.

Od 2006 r. w zbiorach KPBC oprócz dokum entów ogólnie dostęp
nych, znajdują się również zasoby o ograniczonym dostępie, które 
przeglądać mogą tylko uprawnieni użytkownicy. Informacja o ogra
niczeniach podana jest w polu „zakres” opisu m e t a d a n o w e g o ^ ^

W itryna KPBC różni się od strony DBC jedynie szatą graficzną.

4.2.6. O rganizacja pracy

Przy tworzeniu KPBC pracuje duży zespół ludzi z trzech biblio
tek regionalnych. Każdy z członków zespołu ma przydzielone dla 
jego stanow iska zadania. W Bibliotece UMK -  koordynatora Kon
sorcjum, stanow iska podzielone są w sposób następujący:

18 W wersji 4,0 dLibry wbudowana zostafa przeglądarka DjVu, dzięki czemu 
użytkownicy nie muszą już instalować dodatkowego oprogramowania.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Wiadomości. Ograniczony dostęp do 
publikacji,[dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://kpbc.umk.pl/ 
dlibra>.

http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
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Rys. 8. W itryna KPBC

-  Koordynator projektu -  administracja, finanse, współpraca 
z partneram i, promocja, nadzór merytoryczny i jakościowy nad BC, 
negocjacje autorsko-prawne.

-Z astęp ca  koordynatora -  nadzór nad informatyczną częścią 
projektu, sprzętem, oprogram owaniem , umowami, przetargam i, 
ustalanie standardów.

-A dm inistra tor -  dokum entacja projektu, finanse, spraw ozdaw
czość, sprawy personalne, korespondencja i inne.

-  Redaktor -  redagowanie biblioteki cyfrowej, koncepcja zasobu 
i zarządzanie zasobem, koordynacja prac zespołu opracowującego 
i wprowadzającego dane.

-  Informatyk -  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem  dLi- 
bry, oprogramowaniem, rozwiązania technologiczne, statystyki.

-  Główny specjalista selekcji -  selekcja dokum entów do digitali
zacji, dobór materiałów ze zbiorów specjalnych, koordynacja prac.

-  Główny „kataloger” -  opis bibliograficzny, m etadane, m eliora
cja całego zasobu, opracowywanie standardów.

-  Technicy -  digitalizacja, nadzór nad pracownią, standardy ska
nowania, archiwizacja obiektów.



Jest to trzon główny zespołu KPBC. Oprócz wymienionycłi pra
cowników przy KPBC pracuje na UMK około 10 osób, wykonują
cych! zadania związane z selekcją zasobu, opracowaniem, skano
waniem, przetw arzaniem  obrazów (OCR) i innymi pracami tecłi- 
nicznymi oraz porządkowymi. Oprócz bibliotekarzy, w pracę przy 
prawidłowym funkcjonowaniu serwerów, sieci i oprogramowania 
zaangażowani są informatycy PCSS z Poznania i Uczelnianego 
Centrum  Informatycznego UMK z Torunia. UMK zatrudnia także 
w pionie administracyjnym specjalny zespół do zarządzania fundu
szami strukturalnymi. Pracownicy tego zespołu wspom agają biblio
tekarzy w realizacji zadań administracyjnych i finansowych zwią
zanych z projektem. Przed oficjalnym otwarciem KPBC obliczono, 
że w 2005 r. w różnych okresach realizacji projektu, w jego realiza
cję zaangażowanych było około 60 osób z 3 uczelni i administracji 
samorządowej województwa.

Procedury zalecane do stosowanie przy tworzeniu zasobów 
KPBC w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu^O;

-  Typowanie dokum entów
• określenie co, jak  i kiedy powinno być zdigitalizowane;
• tworzenie zestawień w tabelach, zawierających do 15 pozycji, 

z dokładnymi instrukcjam i i zaleceniami dotyczącymi edycji 
(jakość skanowania, kolor, inne);

• przesyłanie zestawień na wspólny dysk sieciowy dostępny w sieci 
lokalnej.
-  Ustalanie kolejności dokum entów przeznaczonych do digitali

zacji:
• tworzenie zestawień, nadawanie priorytetów skanowania;
• informowanie pracowni o zestawieniach i możliwości realizacji 

zadania;
• przesyłanie zestawień do pracowni digitalizacji;
• stała kontrola procesu digitalizacji i przestrzeganie procedur.

-  Skanowanie i archiwizacja:
• zamawianie dokum entów do skanowania (kontakt z osobą odpo

wiedzialną za zestawienie);
• skanowanie w  pracowni według zestawień ustawionych w kolej

ce (ewentualne uwagi o wyniku skanowania przesyła się do 
redaktora);

• przetw arzanie wyniku skanow ania program am i dołączonymi do 
skanera (korekta obrazu, kadrowanie, itp.);

20 B. Bednarek-Michalska, dz. cyt.



zapisanie pliku pod standardow ą nazwą (sygnatura jest nazwą 
pliku lub katalogu dla wielu plików); nadawanie sygnatur pudeł
ku z nośnikiem archiwalnej wersji cyfrowej dokum entu; opis 
fizyczny archiwalnej wersji cyfrowej (format plików, typ nośnika 
i data nagrania, rozdzielczość, szczegółowość koloru, itp.); 
przesłanie gotowych plików do dalszego przetwarzania; 
przekazanie m ateriałów do działu opracow ania formalnego.
-  Przetwarzanie plików powstałych w procesie skanowania: 

przetwarzanie plików wyjściowych na form aty plików (djVu, 
HTML, PDF i inne) zaplanowane w procesie typowania i przygo
towania, OCR dla niektórych obiektów;
przekazanie plików do dalszych działań redaktora.
-  Publikacja na platform ie cyfrowej: 
łączenie obiektu z opisem;
ładowanie plików do wskazanej jednej lub kilku kolekcji dLibry; 
uzupełnianie opisu w dLibra o ewentualne m etadane wersji 
archiwalnej.
-  Opracowanie opisu bibliograficznego 
katalogowanie w Horizon;
umieszczenie gotowych opisów w publikacjach planowanych 
dLibra w kolekcji docelowej;
stała melioracja i spraw dzanie jakości opisów w dLibrze; 
wprowadzanie korekt do dLibry, przeglądanie indeksów; 
oddanie książek do magazynu lub czytelni zgodnie ze w skaza
niem tabeli.
-  Kontrola m etadanych i przesyłanie opisu do NUKAT: 

wprowadzanie nowych danych dotyczących obiektu cyfrowego 
do istniejących rekordów w bazie NUKAT;
tworzenie nowych rekordów z przekierow aniem  do obiektu 
KPBC;
łączenie istniejących rekordów w bazie NUKAT.

4.3. Perspektywy rozwoju

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa stale się rozwija. Pręż
ny zespół, stale pom nażające się zbiory i uznanie użytkowników 
dobrze rokują na przyszłość.

KPBC jest wyjątkowa w skali kraju, jeśli chodzi o stopień wyko
rzystania dotacji unijnych i rządowych. Sam projekt KPBC powstał 
przy udziale środków Unii Europejskiej w ram ach „Zintegrowane-



go Program u Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 
(ZPORR)”. Ponadto KPBC stale korzysta z kolejnych dotacji. 
W ram ach program u operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe. Prio
rytet 5: Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” 
m inister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał Bibliotece Uni
wersyteckiej w Toruniu grant na realizację projektu zatytułowane
go: „Budowa kolekcji cyfrowej BALTICA (Pomeranica, Lituanica, 
Livonica) -  ze zbiorów w łasnych”. Celem projektu jest włączenie do 
otwartego europejskiego obiegu kultury zasobów do tej pory sze
rzej nie udostępnianych. BALTICA mają stanowić wkład cyfrowy 
BU w Toruniu w budowanie wspólnej kolekcji, która będzie służy
ła nie tylko polskim czytelnikom. BU w Toruniu posiada cenne 
zbiory związane z tą  tem atyką, od lat specjalizując się w groma
dzeniu pom eraniców, balticów, vilnianów. Realizacja projektu 
potrwa od w rześnia 2007 do września 2008 r. W ymiernym efektem 
zadania będzie 1400 nowych obiektów cyfrowych: czasopism, ksią
żek, map, broszur, ulotek, grafik, pocztówek i innych które wzbo
gacą Kujawsko-Pomorska Bibliotekę Cyfrową^i.

Zespół KPBC jest otwarty na wszelkie możliwości, jakie poja
wiają się w związku z budowaniem  cyfrowych repozytoriów. 
Oprócz skanowanych zabytków kultury, pozyskiwane są zbiory 
z innych źródeł i o różnej tematyce.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Bi
blioteką Uniwersytecką w Toruniu i Kujawsko-Pomorską Bibliote
ką Cyfrową 15.02.2008 r. w  formie cyfrowej zostały udostępnione 
num ery dwóch najpoczytniejszych czasopism SBP:

-  „Bibliotekarza” -  roczniki od 1991-2006;
-  „Poradnika Bibliotekarza” -  roczniki 1999-2006.
Tytuły W ydawnictwa SBP będą udostępnianie w nowoczesnej 

formie, na swobodnych zasadach, rok po ich tradycyjnym papiero
wym wydaniu. W dalszej perspektywie planowane jest udostępnie
nie również „Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji
Naukowej ”22.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa udostępniła również 
pierw sze utw ory w spółczesne na licencji Creative Commons

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Wiadomości. Grant Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego, [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web:
< http://kpbc.umk.pl/dlibra > .

^^Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Wiadomości. Czasopisma Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich, [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web:
< http://kpbc.umk.pl/dlibra >.

http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra


(C C )23. Koordynator biblioteki (Bożena Bednarek-M icłialska) roz
poczęła rozmowy z autoram i na tem at tej prostej i jasnej dla użyt
kowników formy upubliczniania utworów i za zgodą autorów oraz 
wydawców udało się już udostępnić 16 tekstów, głównie artykułów: 
postprintów i preprintów . Czytelnik może podążać za treścią 
i dokładnie poznać warunki, na jakicłi wolno mu skorzystać z utw o
ru. Tym samym praw a autorskie są chronione, a użjkkownik ma 
pełną jasność, co do zakresu użycia utworu. Istotną rzeczą jest 
wyjaśnienie autorom  znaczenia treści licencji CC, by wiedzieli, 
jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje24.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa znalazła się na świato
wej liście rankingowej 200 najbardziej rozpoznawanych repozyto
riów naukowych The W ebometrics Ranking o f World Repositories'^^ 
i zajęła 189 pozycję. Ranking jest tworzony z inicjatywy The Cyber- 
metrics Lab -  grupy badawczej należącej do Centro Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC) -  najważniejszej naukowej insty
tucji publicznej Hiszpanii. Cybermetrics Lab został stworzony, by 
prowadzić ilościowe analizy Internetu, a zwłaszcza jego zawartości, 
szczególnie tych obszarów, które należą do nauki. Celem projektu 
jest wskazanie ważności publikowania elektronicznego nie tylko, 
by wymieniać informację, ale także, by pokazać aktywność nauko
wą i wzrost poziomu badań26. W ysoka kreatywność i aktywność 
Zespołu KPBC oraz otwartość na nowe rozwiązania to duże zalety, 
które dają nadzieję na dalsze sukcesy.

Licencje Creative Commons -  wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić 
przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrze
czenia się praw autorskich. Dzieta objęte licencjami CC nie trafiają do domeny 
publicznej -  prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie 
dzieła szerokiemu gronu użytkowników, (więcej na stronie Creative Commons Pol
ska. [dostęp: 20.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://creativecom- 
mons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/> ).

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Wiadomości. Licencje Creative Com
mons. [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://kpbc.umk.pl/ 
dlibra>.

The Webometrics Ranking o f  World Repositories, [dostęp: 20.04.2008]. Dostęp
ny w World Wide Web: < http://www.webometrics.info/top200_rep.asp7off- 
set = 150>.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Wiadomości. KPBC na światowej 
liście wyróżnionych repozytoriów naukowych, [dostęp: 21.04.2008]. Dostępny w World 
Wide Web: < http://kpbc.umk.pl/dlibra> .

http://creativecom-%e2%80%a8mons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/
http://creativecom-%e2%80%a8mons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/
http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
http://kpbc.umk.pl/%e2%80%a8dlibra
http://www.webometrics.info/top200_rep.asp7off-%e2%80%a8set%20=%20150
http://www.webometrics.info/top200_rep.asp7off-%e2%80%a8set%20=%20150
http://kpbc.umk.pl/dlibra




Rozdział 5

Śląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.sbc.org.pl/dlibra/

5.1. Początki projektu

w  2000 r. w Bibliotece Śląskiej w  Katowicach (BŚ) zakupiono 
sprzęt do konserwacji i archiwizacji zbiorów. W krótce potem 
dotychczasowy Dział Mikroform, w którym  rozlokowano nabyty 
sprzęt, przem ianowano na Dział Ochrony, Konserwacji i Archiwi
zacji Zbiorów i rozpoczęto pierwsze próby wykorzystania techniki 
cyfrowej. W tym okresie digitalizacja miała charakter doraźny -  na 
zamówienie czytelników tworzono jednorazow e kopie dokum en
tów ze zbiorów biblioteki. Pierwsze próby utworzenia zasobu cyfro
wego w ielokrotnego użytku m iały m iejsce na przełom ie lat 
2003/2004, kiedy podjęto pilotażowy program  zeskanow ania kilku 
starodruków, które następnie udostępniano na płytach CD-ROM 
w Czytelni Starodruków  zam iast oryginałów. O projekcie planowej 
digitalizacji zbiorów i utw orzenia biblioteki cyfrowej możemy 
mówić dopiero od 2005 r. W tedy to Biblioteka Śląska złożyła wnio
sek do „Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priory
tet 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. W ram ach 
tych starań planowano utworzenie Śląskiej Internetowej Biblioteki 
Zbiorów Zabytkowych, której zasoby, w ram ach środków z fundu
szy europejskich, miały powstać wyłącznie w oparciu o zbiory 
Biblioteki Śląskiej. Dopiero w późniejszym czasie przewidywano 
przyłączenie się innych bibliotek do współtworzenia cyfrowych 
kolekcji. Do realizacji tego projektu jednak  nie doszło.

W miejsce Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytko
wych, na mocy porozum ienia Biblioteki Śląskiej i Biblioteki Uni
wersytetu Śląskiego (BUŚ) powstał projekt utworzenia Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej (ŚBC)i.

' M. Kowalska, dz.cyt., s. 222.

http://www.sbc.org.pl/dlibra/


5.2. Śląska Biblioteka Cyfrowa

Prace nad Śląską Biblioteką Cyfrową rozpoczęto w czerwcu 
2006 r. Zapoczątkował je  zespół utworzony z pracowników Biblio
teki Śląskiej oraz Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Celem ŚBC 
miało być utworzenie regionalnego zasobu cyfrowego.

Pow stanie ŚBC zainicjow ało założycielskie Porozumienie  
o współpracy przy utworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej z  dnia 
20.07.2006 r., pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Ślą
skim, mające na celu m. in. wypracowanie zasad otwartego uczest
nictwa innych instytucji regionu. Zgodnie z jego postanowieniami 
infrastruktura ŚBC została zlokalizowana na terenie Biblioteki Ślą
skiej, która także podjęła się adm inistrow ania całością oraz koor
dynacji organizacyjnej prac^.

Umowa założycielska pomiędzy Biblioteką Śląską, która jest 
wojewódzką, sam orządową instytucją kultury o charakterze nauko
wym a Uniwersytetem Śląskim z delegowaną do tego celu Bibliote
ką, nadała od samego początku przyszłem u Porozumieniu ŚBC 
możliwość działania na wielu płaszczyznach. Porozumienie stało 
się ważnym m omentem  inicjującym współpracę pomiędzy bibliote
kami akadem ickimi i publicznymi. Uzyskana w ten sposób „wielo
w ym iarow ość” zapew niła m ożliw ość zbudow ania przyszłego 
otwartego modelu SBC o bogatym, różnorodnym  charakterze^.

Obecnie uczestnicy ŚBC tworzą cyfrowy zasób w oparciu o Poro
zum ienie o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Tekst 
Porozumienia  został ustalony w dniu 24.10.2006 r.4. Jest on um iesz
czony na głównej stronie, skąd każda zainteresow ana instytucja 
może go pobrać, jednostronnie podpisać i przesłać na adres koor
dynatora organizacyjnego -  Biblioteki Śląskiej. W momencie, kiedy 
otrzym a egzem plarz podpisany zwrotnie, staje się współtwórcą 
ŚBC.

W ażnym etapem  budowy Porozumienia ŚBC była prezentacja 
koncepcji biblioteki cyfrowej szerokiem u gronu potencjalnych 
zainteresowanych. Dzięki publicznoakademickiej formule Porozu
mienia założycielskiego, ideę ŚBC, z jednoczesnym  zaproszeniem

2 R. Lis; Śląska Biblioteka Cyfrowa. W: Praktyczne aspekty automatyzacji biblio
tek publicznych. Materiały z VII ogólnopolskiej konferencjipt. Automatyzacja bibliotek 
publicznych. Warszawa 22-24 listopada 2006 r. Warszawa 2007, s. 198.
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do współpracy, przedstaw iono we wrześniu oraz w październiku 
2006 r. na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, Forum 
Dyrektorów Bibliotek Sam orządowych W ojewództwa Śląskiego, 
Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Górnego Śląska i Opolsz
czyzny, a także w Kole Naukowym Studentów INIB UŚ.

27 września 2006 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej, którego, w obecności przedstawicieli in st^uc ji 
zainteresowanych przystąpieniem  do ŚBC, dokonał w icem arszałek 
województwa śląskiego Sergiusz Karpiński l i '7.

Celem działania ŚBC jest prezentacja w Internecie kulturowego 
dziedzictwa regionu historycznego Śląska i obecnego województwa 
śląskiego w jego historycznej i współczesnej różnorodności, w spie
ranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie 
naukowego dorobku regionu. Cele szczegółowe ŚBC to:

a) utworzenie i stałe powiększanie cyfrowych kolekcji prezentu
jących:

-  dziedzictwo kulturowe regionu,
-  narodowe, europejskie i światowe dziedzictwo kulturowe zgro

madzone w regionie,
-  piśmiennictwo naukowe,
-  materiały edukacyjne i dydaktyczne,
-  inne wartościowe treści, wniesione przez uczestników Porozu

mienia;
b) udostępnianie cyfrowego zasobu w Internecie;
c) scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii ory

ginalnych zbiorów rozproszonych w regionie;
d) budowa w arsztatu badawczego opartego na narzędziach 

elektronicznych;
e) ochrona zbiorów poprzez ograniczenie korzystania z orygina

łów;
^  koordynacja digitalizacji prowadzonej przez uczestników^.
Otwarta formuła Porozumienia ŚBC sprawiła, że obecnie zasoby 

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej współtwórz}^ 31 instytucji. Oprócz 
uczestników-założycieli (BŚ i Biblioteki UŚ) w projekcie uczestni
czą:

-  Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (od 20.09.2006);
-  Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu (od 20.09.2006);
-  M iejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej (od

20.09.2006);

R. Lis, dz. cyt.
 ̂Porozumienie ŚBC. Śląska Biblioteka Cyfrowa, dz. cyt.



-  Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach (od 21.09.2006);
-  Biblioteka Publiczna w Częstochowie (od 26.09.2006);
-  Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie (od 27.09.2006);
-  W yższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (od 27.09.2006); 
-M ie jska  Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach (od

28.09.2006);
-W yższa  Szkoła „Hum anitas” w Sosnowcu (od 28.09.2006);
-  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku (od

3.10.2006);
-  Biblioteka Miejska w Cieszynie (od 5.10.2006);
-  M iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Ślą

skim (od 5.10.2006);
-A kadem ia  Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (od

6.10.2006);
-  Śląski Uniwersytet M edyczny -  daw na Śląska Akademia 

Medyczna (od 6.10.2006);
-  Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju (od 9.10.2006);
-  M iejska Biblioteka Publiczna w P iekarach  Śląskich (od

9.10.2006);
-  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu (od

10.10.2006);
-A kadem ia  Ekonomiczna w Katowicach (od 10.10.2006);
-  A kadem ia W ychow ania Fizycznego w Katowicach (od 

10.10.2006);
-  Uniwersytet Opolski (od 11.10.2006);
-  Politechnika Częstochowska (od 20.10.2006);
-  M iejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej (od

24.10.2006);
-A kadem ia  im. Jana Długosza w Częstochowie (od 30.10.2006);
-  Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu (od 3.11.2006);
-  Pałac Młodzieży im. prof. A leksandra Kamińskiego w Katowi

cach (od 1.02.2007);
-W yższa  Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy 

w Chorzowie (od 24.05.2007);
-M ie jska  i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach (od

29.10.2007);
-W yższa  Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (od 5.11.2007);
-  M iejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie (od

20.02.2008)7.

 ̂Uczestnicy projektu. Śląska Biblioteka Cyfrowa, [dostęp: 3.05.2008]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=participants>.
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Każdy z uczestników ŚBC zachowuje praw a do cyfrowej publi
kacji i decyduje o okresie i sposobie jej udostępniania. Może też, 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, odstąpić od 
umowy. W tym przypadku również zachowuje praw a do zasobu 
cyfrowego w ŚBC.

5.2.1. Zbiory ŚBC

Zbiory prezentow ane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej dzielą się 
na pięć tem atycznych kolekcji. Pierwsza z nich, o nazwie „Dzie
dzictwo kulturowe” -  prezentuje cj^rowe kopie najcenniejszych 
i najciekawszych zabytków piśm iennictwa przechowywanych na 
terenie historycznego Śląska oraz województwa śląskiego. Są 
w niej zdigitalizowane stare druki, rękopisy, ulotki oraz zbiory iko
nograficzne (grafiki, pocztów ki, fotografie), kartograficzne 
i muzyczne, a także książki wydane od początku XIX wieku. Nie
które z prezentow anych obiektów to unikaty w skali kraju i Euro
py. Kolekcja ta dzieli się na podkolekcje wyodrębnione pod wzglę
dem formalnym, według typu zasobu. Są to: artykuły, czasopisma, 
dokumenty życia społecznego, druki ulotne (do 1945 r.), fotografie, 
grafika, kartografia, książki, muzykalia, pocztówki, rękopisy i stare 
druki.

Drugą kolekcję stanowią „Materiały dydaktyczne i naukow e”. 
Obejmuje ona publikacje podzielone na podkolekcje szczegółowe: 
podręczniki i skrypty -  elektroniczne kopie skryptów, podręczni
ków i innych m ateriałów wykorzystywanych w procesach dydak
tycznych, a także prace naukowe oraz rozprawy doktorskie.

Kolejna kolekcja -  „M iscellanea” -  zawiera kopie różnorodnych 
materiałów (m.in. książek, czasopism, druków ulotnych, fotografii) 
związanych z religią -  podzielona na tem atyczne podkolekcje: reli
gijne, judaika i masonika.

„Regionalia” -  zbiór ten stanowiący czwartą kolekcję, prezentu
je cyfrowe kopie książek, czasopism  i innego rodzaju dokumenty 
dotyczące Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także Kresów 
W schodnich (zwłaszcza Lwowa, z którym  Śląsk łączyły szczególne 
związki). Kolekcja ta dzieli się również na podkolekcje tematyczne: 
Kresy, Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie.

Ostatnią kolekcję stanowią „Zbiory bibliofilskie” -  tworzą ją  róż
nego rodzaju wydawnictwa związane z ruchem  bibliofilskim. 
Kolekcja ta obejmuje m ateriały dotyczące działalności Śląskiego 
Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki oraz nestora polskich



bibliofilów -  Romana Chrząstowskiego, którego spuścizna prze
chowywana jest w Bibliotece Śląskiej.

5.2.2. Ź ródła pozyskiw ania i selekcja zbiorów

Każda z instytucji zaangażowanych w tworzenie zasobu SBC 
wypracowała w łasną politykę selekcji zbiorów. Zazwyczaj są to 
zbioiy własne bibliotek, uczelniane wydawnictwa, rozprawy dok
torskie.

Zasób podzielony jest na kolekcje ze względu na tem atykę (nie 
tak  jak  w przypadku Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej -  na insty
tucje). Każda z instytucji współtworzących zasób wymienionych 
wcześniej kolekcji, um ieszcza zeskanow ane i opracowane biblio
graficznie i rzeczowo dokum enty w odpowiedniej kolekcji.

Każda z instytucji tworzy zasób według własnych, wypracowa
nych kryteriów, które ogólnie m ożna podzielić na:

-  treściowe -  pierwszeństwo mają zbiory tem atycznie powiąza
ne z regionem, a także zbiory naukowe, zarówno historyczne, jak  
i współczesne;

-fo rm aln e  -  publikowane są zabytki piśmiennictwa, zbiory 
narażone na uszkodzenie podczas korzystania, zbiory specjalne, 
niedostępne powszechnie ze względu na swoją wartość lub stan 
zachowania;

-  techniczne -  bierze się pod uwagę własne możliwości sprzęto
we.

Biblioteka Śląska w Katowicach, jako biblioteka publiczna o sta
tusie naukowym, a także największa książnica na terenie obecnego 
województwa śląskiego, dysponuje najliczniejszym i najbardziej 
zróżnicow anym  księgozbiorem  spośród w szystkich bibliotek 
publicznych współtworzących ŚBC. Charakter zbiorów (zabytki 
piśmiennictwa, cenne regionalia, m ateriały wchodzące w skład 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego, bogate kolekcje starodruków, 
rękopisów, map, pocztówek, fotografii, wydawnictwa własne), 
a także przygotowanie m erytoryczne i techniczne pracowników 
sprawiają, że jest ona jedną z najaktywniejszych instytucji uczest
niczących w projekcie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W śród opubli
kowanych przez Bibliotekę Śląską dokum entów znalazły się m.in. 
czasopism a regionalne z XVIII i XIX wieku („Schlesische Provin- 
zialblatter”, „Zaranie Śląskie”, „Zwiastun Górnoszlązki”), czasopi
sma satyryczne („Kocynder”), przedw ojenne roczniki „Gościa Nie
dzielnego”, druki urzędowe („Dziennik Ustaw Śląskich”, sprawoz



dania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Śląskiego), skorowidze 
nazw lokalnych i cieszące się dużą popularnością księgi adresowe. 
Biblioteka Śląska publikuje także cyfrowe kopie starodruków, 
zabytkowych map, fotografii, pocztówek, program ów  teatralnych, 
przewodników po regionie i wydawnictw własnych. Dzięki um o
wom, zawartym z właścicielami praw  autorskich lub posiadaczam i 
cennych m ateriałów dokum entujących dziedzictwo historyczne 
i kulturowe regionu śląskiego, Biblioteka Śląska powiększyła zasób 
ŚBC także o publikacje pochodzące z kolekcji prywatnych m.in. 
wydawnictwa i fotografie ze zbiorów Ogólnopolskiego Śtowarzy- 
szenia „Rodzina Policyjna 1939”, czasopisma satyryczne „Szczu- 
tek” i „Cyrulik W arszawski” .̂

Choć w zbiorach bibliotek publicznych (powiatowych, miej
skich, miejsko-gminnych i gminnych) także m ożna znaleźć dzieła 
zabytkowe, stanowią one jednak niewielki procent ich księgozbio
rów, często też nie są publikowane, ponieważ kopie tych dzieł 
zostały już wcześniej udostępnione przez inne instytucje. Biblioteki 
publiczne najczęściej w zbogacają zasoby bibliotek cyfrowych 
o regionalia i własne publikacje, a więc m ateriały o dużych walo
rach promocyjnych zarówno dla lokalnej kultury, jak  i dla samej 
biblioteki. Najaktywniejszą spośród bibliotek publicznych współ
tworzących Śląską Bibliotekę Cyfrową jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie Górniczej. Biblioteka ta  opublikowała m.in. 
obszerną kolekcję przedwojennych pocztówek z widokami m iasta 
oraz różnych miejsc regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Wkład dąbrowskiej biblioteki w rozwój zasobu ŚBC to także liczne 
fotografie dokum entujące życie m iasta i regionu (zdjęcia osób 
związanych z Dąbrową Górniczą, absolwentów miejsMch szkół, 
znanych postaci ze świata kultury goszczących w regionie itp.). 
Kolejną aktywną biblioteką publiczną publikującą swoje zbiory 
w ŚBC jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, która zamieści
ła m.in. XIX-wieczne edycje klasyki literatury polskiej i opracowań 
histor>^czno-literackich. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej opu
blikowała w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej wartościowe wydawnic
twa dla badaczy kultury i historii regionu, m.in. dzieła autorstw a 
cieszyńskiego historyka i działacza społecznego Józefa Londzina 
(Jaki wpływ wywarła reformacja na ukształtowanie się stosunków  
polskich na Śląsku Cieszyńskim , Polskość Śląska Cieszyńskiego),

 ̂A. Koszewska: Wkład bibliotek publicznych w rozwój zasobu Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej. „Biuletyn EBIB” 2008 nr 3 (94). [dostęp: 2.05.2008]. Dostępny w World 
VVidc Web: < http://www.ebib.info/2007/94/a.php?koszowska>.
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dokum ent Bój posłów polskich prowadzony w sejmie śląskim  na 
sesyi sejmowej w miesiącu kwietniu 1899 o równouprawnienie języ
kowe i gim nazyum  polskie w Cieszynie, wykłady Kursu Nauczyciel
skiego z 1919 r., Zarys ogólnej geografji ziem  polskich czy Kalen
darz Cieszyński na rok Pański 1868 dla katolików i ewangelików.

Biblioteki publiczne mogą także zamieszczać w bibliotekach 
cyfrowych m ateriały wydane przez inne instytucje działające 
w mieście lub regionie. M ateriały te mają często charakter popula
ryzacyjny, prom ujący lub informujący o działalności danej instytu
cji lub są efektem realizacji projektów kulturalnych, których wymo
gi formalne wym uszają na beneficjentach konieczność nieodpłat
nego rozpow szechniania wydawnictw. Działające w regionie orga
nizacje pozarządowe i inne instytucje non profit bywają wydawca
mi dokum entów informacyjnych, promocyjnych bądź okoliczno
ściowych, które przekazują do zbiorów bibliotek publicznych lub 
rozprowadzają nieodpłatnie wśród potencjalnych odbiorców swo
ich usług. Przykładem  tego typu wydawnictwa może być, zamiesz
czona w ŚBC przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu 
Zdroju, publikacja okolicznościowa Srebrny jubileusz Koła nr 46 
w Jastrzębiu Zdroju, wydana drukiem  przez Polski Związek Filate
listów, okręg w  Jastrzębiu Zdroju^.

Oprócz bibliotek publicznych, w tworzenie zasobu ŚBC zaanga
żowane są również biblioteki szkół wyższych z regionu, zarówno 
państwowych, jak  i niepublicznych.

Największym wkładem  może poszczycić się Biblioteka Uniwer
sytetu Śląskiego. Udostępnia ona zarówno materiały zabytkowe 
(książki, czasopism a i innego typu materiały), jak  i współczesne 
wydawnictwa uczelniane oraz rozprawy doktorskie. W śród współ
czesnych publikacji opublikowanych przez BUŚ w ŚBC, najv/iększą 
oglądalność zanotowała rozprawa doktorska Sławomiry Ruchały 
W spółczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka 
(2880 zanotow anych odsłon).

Cenne zbiory współczesne, naukowe i dydaktyczne zamieszcza 
również W yższa Szkoła „Hum anitas” z Sosnowca, jak  również inne 
biblioteki szkół wyższych regionu.

5.2.3. Proces digitalizacji

Każda z instytucji uczestniczących we współtworzeniu zasobu 
ŚBC posiada zwykle w łasną pracownię digitalizacji. Część bibliotek

9 Tamże.



skanuje zbiory własne, część bazuje na publikacjach, które trafiają 
do nich już w formie plików cyfrowych od autorów lub od wydaw
nictwa.

M ateriały przeznaczone do digitalizacji należy zeskanow ać 
i nadać im odpowiednie form aty plików. W wyniku digitalizacji 
i obróbki graficznej powstają trzy kolekcje plików:

-  RDMF (rich digital master file -  w formacie TIFF) -  do celów 
archiwizacji;

-  PRESENT -  dla potrzeb prezentacji w Internecie;
-  PREVIEW -  internetow a m iniaturka podglądowa^O.
Ponieważ pliki pierwszej kopii cyfrowej w formacie TIFF zajm u

ją  znaczne obszary pamięci dyskowej, pliki przeznaczone do p re
zentowania w sieci komputerowej wym agają kom presji i zapisu 
w form atach zajmujących mniejszy obszar pamięci. Po przeprow a
dzeniu edycji i kom presji plików są one zapisywane w formacie 
wybranym do udostępniania na stronie WWW. Dokum enty publi
kowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są głównie 
w form atach DjVu i PDF. Zdarzają się także pliki graficzne w for
matach JPEG, GIF, a nawet TIFF.

Biblioteki, które nie posiadają własnego sprzętu do digitalizacji 
zbiorów, zlecają zeskanow anie innym członkom Porozumienia. 
Fakt ten jest zaznaczony w m etadanych, gdzie w atrybucie „Prawa” 
pojawia się podatrybut „digitalizacja” wskazujący instytucję, która 
zdigitalizowała zasób, a także podatrybut „publikacja”, jeśli inna 
instytucja opublikowała zasób na platformie dLibra. W celu u ła
twienia dostępu do odpowiedniego sprzętu wszystkim instytucjom 
pragnącym  zaangażować się we współtworzenie zasobu ŚBC, a nie- 
posiadającym odpowiednich środków finansowych na zakup spe
cjalistycznego sprzętu, powstał projekt utworzenia w Bibliotece 
Śląskiej Społecznej Pracowni Digitalizacji (SPD).

5.2.4. Społeczna pracow nia digitalizacji

Biblioteka Śląska w Katowicach we wrześniu 2007 r. uruchom i
ła Społeczną Pracownię Digitalizacji -  nową kom órkę organizacyj
ną, której założeniem jest prowadzenie prac na rzecz rozwoju Ślą
skiej Biblioteki Cyfrowej. W yposażenie SPD zostało ufundowane ze 
środków  M inisterstw a Kultury i D ziedzictw a N arodow ego 
w ram ach program u „Mecenat 2007”, zgodnie z wnioskiem projek-

M. Kowalska, dz. cyt., s. 222.



towym: Organizacja oraz wyposażenie Społecznej Pracowni Digita
lizacji przy Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, złożonym w grudniu 2006 
r. SPD zlokalizowana jest w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowi
cach, przy ul. Francuskiej 12^^.

Pomysł utworzenia SPD był odpowiedzią na potrzeby, które 
ujawniły się w trakcie prac nad zasobem  ŚBC. Pierwszą z nich jest 
konieczność ustanow ienia odpowiedniego zaplecza sprzętowo-pro
gramowego, pozwalającego na stosunkowo szybkie skanowanie 
i obróbkę graficzną zasobu przeznaczonego do publikacji w ŚBC. 
Instytucje, które zgłosiły akces do ŚBC, pragnąc wspólnie realizo
wać cel jakim  jest „prezentacja w Internecie kulturowego dziedzic
twa regionu historycznego Śląska i obecnego województwa ślą
skiego w  jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie 
działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie nauko
wego dorobku regionu”, mimo wysokiej świadomości roli nowocze
snych technologii w bibliotekarstwie XXI wieku, napotykają prze
szkody poważnie utrudniające twórczy udział w projekcie. Problem 
stanowi nie tylko brak środków finansowych na zakup sprzętu 
i oprogram owania, lecz także niewielka wiedza bibliotekarzy na 
tem aty związane z digitalizacją zbiorów bibliotecznych. Dotyczy to 
zwłaszcza bibliotek publicznych, borykających się z problemami 
finansowymi i kadrowymi. Dlatego też ważnym  elementem działal
ności SPD jest udostępnianie uczestnikom  Porozumienia ŚBC sta
nowisk do digitalizacji i tworzenia cyfrowego zasobu. Służy temu 
utworzenie czterech stanow isk wyposażonych w przyjazne książ
kom, szybkie skanery płaskie oraz zainstalowane na stanowiskach 
kom puterowych oprogram owanie, pozwalające na konwersję ska- 
nów do odpowiednich formatów^^.

Drugim istotnym obszarem  działalności SPD jest metodyczna 
i techniczna pomoc świadczona instytucjom współtworzącym Ślą
ską Bibliotekę Cyfrową, bądź pragnącym  nawiązać z nią współpra
cę. Redaktorzy i graficy z instytucji współtworzących ŚBC uzysku
ją  tu (oprócz możliwości przygotowywania własnych publikacji) 
porady w  zakresie obsługi program ów służących do tworzenia 
i obróbki cyfrowych zasobów oraz rozwiązywania różnorodnych 
problemów. Instytucje, które chciałyby przystąpić do Porozumienia

A. Koszowska, R. Lis: Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC. W: Biblioteka 
2.0 : Blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych, (dostęp: 2.05.2008]. 
Dostępny w World Wide Web: < http://blog.biblioteka20.pl/?p=49>.

12 Tamże.

http://blog.biblioteka20.pl/?p=49


0 współtworzeniu SBC, mogą zwracać się do Pracowni z pytaniami 
w sprawie zasad, warunków, czy organizacji współpracy.

Najistotniejszym elem entem  SPD, uprawniającym  do zastoso
wania w jej nazwie przym iotnika „społeczna”, jest udostępnienie 
stanowisk digitalizacyjnycłi szerokiem u gronu zainteresowanycłi 
osób spoza ŚBC. W trakcie prac nad SBC zgłaszali się bowiem do 
Biblioteki pasjonaci śląskiej kultury, posiadacze cennych m ateria
łów dotyczących przeszłości Śląska, wolontariusze i inne osoby 
pragnące bezinteresownie pomóc w rozwijaniu Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Społeczny aspekt działania SPD oznacza zatem  posze
rzenie kręgu twórców zasobu ŚBC, poprzez zaangażowanie środo
wisk, które ze względu na ograniczenia organizacyjno-techniczne
1 kompetencyjne nie mogły wcześniej, mimo wyrażanych chęci, 
brać czynnego udziału w tym projekcie. W ram ach SPD możliwe 
stało się także pozyskiwanie i publikowanie w ŚBC zasobów cyfro
wych utworzonych na podstawie dokum entów z kolekcji osób pry
watnych i instytucji, które nie dysponują odpowiednim sprzętem  
i możliwościami technicznymi, a chciałyby swoje zbiory udostępnić 
publicznie. Zasoby te, pozostając częstokroć w  domenie prywatnej, 
dzięki SPD mogły zaistnieć w obiegu czytelniczym, poprzez utw o
rzenie ich postaci cyfrowej i udostępnienie w Internecie^^.

SPD ma również pełnić rolę ośrodka szeroko rozumianej eduka
cji medialnej. Prowadzi działalność edukacyjną na rzecz studentów 
oraz młodzieży szkolnej, obejmującą wolontariat, praktyki studenc
kie, lekcje biblioteczne, szkolenia i w arsztaty w  zakresie stosowa
nia nowoczesnych technik ochrony i prezentacji zbiorów oraz 
innych zagadnień związanych z tworzeniem  zasobów cyfrowych. 
Uzupełnieniem tego obszaru mają być prezentacje nowych techno
logii cyfrowych przydatnych w działalności instytucji kultury i edu
kacji na zasadzie spotkań, a także pokazów oprogram owania oraz 
sprzętu do digitalizacji. Pod tym względem projekt SPD stanowi 
uzupełnienie realizowanego w 2006 r. projektu „M ecenat” 2006, 
w ram ach którego w Bibliotece Śląskiej przeprowadzono cykl szko
leń dla bibliotekarzy województwa śląskiego, zajęcia z zakresu 
publikacji elektronicznych i bibliotek cyfrowych, nowoczesnych 
form pracy w bibliotekach na świecie, wykorzystania kom putera

*3 Tamże.



w działalności informacyjnej, opracow ania zbiorów oraz zagadnień 
z zakresu praw a i organizacji pracy w instytucjach kultury^"^.

5.2.5. Publikow anie w bibliotece cyfrowej

5.2.5.1. Opis m etadanow y w SBC
Kolejnym etapem  przygotowania publikacji jest opracowanie 

bibliograficzne.
Opis m etadanowy w ŚBC oparty jest na schemacie Dublin Core 

M etadata Element Set. Opis ten różni się jednak  od opisu w innych 
bibliotekach cyfrowych in teф retac ją  niektórych atrybutów. SBC 
wypracowała ponadto pewne dodatkowe atrybuty i podatrybuty, 
specyficzne dla opisywania własnych zasobów. Jest to możliwe 
z tego względu, że schem at Dublin Core m ożna rozszerzać o dodat
kowe atrybuty, które wykraczają poza podstawowe piętnaście. Nie
mal każda biblioteka cyfrowa nieco modyfikuje opis własnych 
zasobów, dodając lub zmieniając atrybuty podstawowe.

W ŚBC opracowano instrukcję dla redaktorów, w której opisano 
zasady towarzyszące wypełnianiu poszczególnych wartości atrybu
tów. Instrukcja ta nie jest jednak  powszechnie dostępna. Została 
zam ieszczona na forum internetowym  ŚBC, do którego dostęp mają 
wyłącznie zarejestrow ani redaktorzy i współtwórcy zasobu SBC.

Ponadto Śląska Biblioteka Cyfrowa uczestniczy we współtwo
rzeniu wraz z Biblioteką Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Dolnośląską Biblioteką Cyfrową ePoradnika redaktora zasobów  
cyfrowych^^, gdzie zam ieszcza własne zasady dotyczące opisu 
m etadanowego.

Oprócz atrybutów  występujących powszechnie, takich jak: 
autor, tytuł, tem at i słowa kluczowe, wydawca (z podatrybutem 
„miejsce w ydania”), data wydania, typ zasobu, współtwórca, opis, 
format, język, powiązania i identyfikator zasobu, istnieją również 
atrybuty zmienione lub utworzone specjalnie na potrzeby ŚBC.

Atrybut „temat i słowa kluczowe” został rozszerzony o podatry- 
but „hasła przedm iotowe”.

Atrybut „Prawa” został rozszerzony o podatrybuty: „Digitaliza
cja”, który w skazuje instytucję, która zdigitalizowała daną publika
cję oraz „Publikacja”, wskazujący instytucję, która opublikowała ją

Tamże.
ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych. Interpretacja schematu Dublin Core 

wraz z  materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów cyfrowych, [dostęp:
17.04.2008]. Dostępny w World Wide Web; < http://docs.google.com/Doc?id = 
dc74rf44 12zbw5z9>.

http://docs.google.com/Doc?id%20=%e2%80%a8dc74rf44%2012zbw5z9
http://docs.google.com/Doc?id%20=%e2%80%a8dc74rf44%2012zbw5z9
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Rys. 9. Przykiadowy opis publikacji w ŚBC

na platformie dLibra. Od m omentu powstania SPD, w polu „Digita
lizacja”, pojawia się najczęściej wartość: „Społeczna Pracownia 
Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej (wolontariat)”.

5.2.5.2. Publikowanie w systemie dLibra
Śląska Biblioteka Cyfrowa korzysta z oprogram owania dLibra. 

Proces publikowania jest więc tutaj podobny do opisanego wcze
śniej w rozdziale o DBC (3.2.3.). M etadane oraz pliki cyfrowe prze
syłane są na serw er posadowiony w ŚBC za pomocą aplikacji 
redaktora. Formularz w prowadzania nowej publikacji różni się 
jedynie kilkoma atrybutam i m etadanych opisanymi wcześniej.

5.2.6. Udostępnianie zbiorów

W szystkie m ateriały  opublikow ane w ŚBC są dostępne 
powszechnie w sieci Internet i w sposób nieograniczony do użytku 
niekomercyjnego.

Moduł czytelnika oprogram owania dLibra jest przyjazny dla 
użytkownika. Funkcjonalność jego zależy w dużej mierze od tw ór
ców interfejsu danej biblioteki cyfrowej. W itryna SBC różni się nie
znacznie szatą graficzną od wcześniej omawianycłi bibliotek cyfro
wych.
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W arto dodać, że to właśnie w ŚBC powstały obcojęzyczne w er
sje interfejsu dla bibliotek cyfrowych pracujących na dLibrze, które 
zostały udostępnione innym bibliotekom.

Tłumaczenie interfejsu na język czeski oraz francuski opracował 
Tomasz Bilski z Biblioteki Śląskiej. Tłumaczenie interfejsu na język 
niemiecki opracowała Agata Duda, również z Biblioteki Śląskiej.
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5.2.7. O rganizacja pracy

Na etapie prac przygotowawczych rozważano dwie koncepcje 
utworzenia i rozwijania zasobów ŚBC. Pierwsza miała charakter 
scentralizowany. W edług tego pomysłu o zasobie i udziale w SBC 
decydowałaby kilkuosobowa Rada Programowa, powołana przez 
uczestników projektu. Zakładano także umowny podział obszarów 
digitalizacji i publikacji, w myśl którego profil działalności instytu
cji decydowałyby o t ^ i e  zasobu um ieszczanego w ŚBC. Zatem 
przykładowo: biblioteki akadem ickie zajmowałyby się publikacjami 
naukowymi i dydaktycznymi, zaś instytucje dysponujące zasobami 
zabytkowymi rozwijałyby kolekcje dziedzictwa kulturowego. Osta
tecznie postanowiono zrealizować model odmienny, polegający na 
całkowitej autonomii instytucji-uczestników projektu i zgodny ze 
specyfiką społecznościowych inicjatyw współtworzenia zasobów, 
realizowanymi w sieciach rozległych. Inicjatywy te odznaczają się 
całkowitą decentralizacją i autonom icznością równych współtwór
ców zasobu cyfrowego, którzy dzięki tanim  środkom  produkcji 
informacji („usieciowionym” kom puterom  i niedrogim łączom) oraz 
rozproszeniu kosztów wytwarzania zasobu, mogą go publikować 
na wspólnej cyfrowej platformie, organizującej i koordynującej ich 
d z ia ła n ia l6 .  w przypadku ŚBC tą platform ą stała się dLibra. Wybór 
i zastosowanie tego właśnie modelu realizacji biblioteki cyfrowej 
zostały dokonane w przekonaniu, iż twórcy internetowych zasobów 
cyfrowych winni brać pod uwagę ekologię środowiska sieciowego, 
odm ienną od kategorii obowiązujących w przypadku bibliotek tra 
dycyjnych. W edług zasady ekologii środowiska sieciowego, biblio
teka cyfrowa jest jednym  z węzłów sieci, którego pozycja i ważność 
nie jest zagw arantow ana na mocy praw a lub tradycji. Środowisko 
sieciowe jest zm ienne i wysoce konkurencyjne, zaś najwyższą jego 
wartością są użytkownicy sieci, którym należy zaoferować atrak
cyjny, różnorodny zasób oraz usługi angażujące ich uw agę ”̂7.

Przekonanie, iż najskuteczniejszą form ą powołania i utrzymy
wania biblioteki cyfrowej będzie działanie zgodnie z „filozofią 
sieci”, doprowadziło do sform ułowania następujących zasad działa
nia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej:

-  ŚBC jest dla uczestnika Porozumienia nieodpłatną usługą 
biblioteki cyfrowej.

Model ten doskonale można zaobserwować w Wikipedii, która jest tworzona 
przez społeczność internautów.

R. Lis: Śląska Biblioteka Cyfrowa, s. 199.



-  Zasób tworzony jest w sposób rozproszony przez każdego 
z uczestników i za pom ocą aplikacji redaktorskiej, um ieszczany na 
wspólnej platformie cyfrowej.

-  Wszyscy uczestnicy publikują w ŚBC na równych prawach.
-  Każdy z uczestników decyduje autonom icznie o rodzaju, ilości, 

tempie i okresie publikacji, a także o sposobie i tem pie pozyskiwa
nia zasobu cyfrowego.

-  Uczestnicy zachowują pełne praw a do opublikowanego w  ŚBC 
zasobu.

-  Nie istnieje żadna instancja, która decydowałaby o typie i ilo
ści publikacji um ieszczanych w ŚBC przez jej uczestników.

-  Publikacje um ieszczone w ŚBC dostępne są w Internecie, nie
odpłatnie dla zastosowań niekomercyjnych.

-  Każdy z uczestników reguluje Iw estię  praw  autorskich i w ła
sności digitalizowanych oryginałów na w łasną odpowiedzialność.

-  Każdy z uczestników organizuje na własny koszt zaplecze digi- 
talizacyjne oraz przygotowuje i opracowuje cyfrowe publikacje.

Podstawą powyższych zasad było przekonanie, że instytucje, 
których główną misją jest działalność informacyjna i kulturowa, są 
w stanie, na podstawie dotychczasowego doświadczenia i znajom o
ści potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej (także naukowej), 
samodzielnie i autonom icznie dokonać wyboru odpowiedniego 
zasobu, którego użyteczność przekroczy granice lokalnego oddzia
ływania oraz opublikować ten zasób na platform ie c y f r o w e j

Ponieważ w Porozumieniu ŚBC bierze udział tak  duża liczba 
różnego typu instytucji, zdecydowano, iż nad m erytoryczną spójno
ścią i poprawnością zasobu ŚBC, czuwać będą organy, wybrane 
przez ogół współpracujących instytucji.

Na I Zebraniu Uczestników współtworzących zasób Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej przedstaw iono Kolegium Naukowe, złożone 
z naukowców-pracowników instytucji o charakterze naukowym 
i akademickim.

Zgodnie z zapisami Porozumienia ŚBC jest ono „organem dorad
czym i opiniodawczym dla Uczestników SBC w zakresie ogólnych 
kierunków rozwoju cyfrowych kolekcji o charakterze naukowo- 
badawczym, edukacyjnym i dydaktycznym ”.

W skład Kolegium wchodzą (w kolejności alfabetycznej):
• Prof. zw. dr hab. W iesław Banyś -  Prorektor ds. Nauki i Infor

matyzacji Uniwersytetu Śląskiego

'«Tamże, s. 199-200.



• Prof. zw. dr hab. Jerzy Gotuchowski -  Prorektor ds. Organizacyj
nych Akademii Ekonomicznej

• Prof. zw. dr hab. Jan  Malicki -  Dyrektor Biblioteki Śląskiej
• Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec -  Dyrektor Biblioteki Uniwer

sytetu Śląskiego
• Prof, dr hab. Tadeusz Piotrowski -  Uniwersytet Opolski
• Prof. WSH dr hab. Dariusz Rott -  W yższa Szkoła „Humanitas” 

w Sosnowcu
• Prof. PCz dr hab. Adrzej Ślęzak -  Politechnika Częstochowska
• Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz -  Prorektor ds. Studenckich 

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• Prof, dr hab. n. med. Jan  E. Zejda -  Prorektor ds. Nauki Śląskie

go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dawna Śląska Aka
demia M edyczna).
Przewodniczącym Kolegium został prof. Jan Malicki.
Uczestnicy dokonali również wyboru Zespołu Koordynacyjnego 

ŚBC, który „wykonuje i nadzoruje bieżącą realizację zadań wspól
nych i zadań Uczestników-Założycieli ŚBC”.

W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą:
• M arzanna Chm ielarska -  Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej
• Dr Aneta Drabek -  Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (koordy

nator stały)
• M onika Jędralska -  Biblioteka Wyższej Szkoły „Humanitas” 

w Sosnowcu
• Agnieszka Koszowska -  Biblioteka Śląska
• Remigiusz Lis -  Biblioteka Śląska (koordynator stały)
• Dr Barbara M aresz -  Biblioteka Śląska
• Paweł W antoła -  Książnica Beskidzka^^.

Mimo istnienia tych organów, instytucje współtworzące Śląską 
Bibliotekę Cyfrową zachowują niemalże pełną autonomiczność 
i swobodą w zakresie wewnętrznej organizacji swoich zespołów 
oraz charakteru i tem atyki publikowanych zasobów.

5.3. Perspektywy rozwoju

Jak pisze Remigiusz Lis: „Zasady działania w sieci to otwartość, 
współdzielenie wiedzy, zasobów i mocy obliczeniowych, współpra-

Wiadomości. Śląska Biblioteka Cyfrowa, [dostęp: 3.05.2008]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://www.sbc.katowice.pl/dlibra/news?news = full>.

http://www.sbc.katowice.pl/dlibra/news?news%20=%20full


ca wolnych, równych jednostek i autonom icznych instytucji oraz 
współdziałanie o zasięgu globałnym. Tyll^o one, rzetelnie spełniane 
przez wszystkich uczestników, mogą przynieść Śląskiej Bibliotece 
Cyfrowej i im samym «wygraną» w postaci jak  najpełniejszej reali
zacji założonych celów”.

Misja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej powstała właśnie w oparciu
0 te założenia. Dla instytucji współtworzących zasoby ŚBC i two
rzących Porozum ienie jes t to zupełnie nowe dośw iadczenie
1 wyzwanie. Obecnie do Porozum ienia należy 31 instytucji, rozpro
szonych w regionie od Górnego Śląska po Śląsk Cieszyński, Zagłę
bie Śląsko-Dąbrowskie i Opolszczyznę. Komunikują się one za 
pomocą forum dyskusyjnego oraz cyklicznych spotkań. Jednakże 
przy tej ilości uczestników, uzupełnionych dodatkowo wolontariu
szami, współpracującym i w Społecznej Pracowni Digitalizacji, 
pewne sprawy organizacyjne mogą po pewnym czasie wymknąć się 
spod kontroli. Taki „wikipedystyczny” model tworzenia biblioteki 
cyfrowej ma też swoje zalety -  bogactwo zasobu i jego różnorod
ność, a także dynamiczny przyrost publikacji. Jednak całkowita 
dowolność i autonom ia w tworzeniu zasobów objawia się niejedno
krotnie niespójnością opisu lub przyporządkowaniem  publikacji do 
innych kolekcji.

Taki model tworzenia wspólnego projektu, jak  regionalna biblio
teka cyfrowa, jest dla instytucji współpracujących ważnym spraw 
dzianem um iejętności współdziałania. Zespół tworzący Śląską 
Bibliotekę Cyfrową jes t bardzo  kreatyw ny i zaangażow any 
w przedsięwzięcie, o czym mogą świadczyć takie inicjatywy, jak  
przygotowanie obcojęzycznych wersji interfejsu biblioteki cyfro
wej, utworzenie Społecznej Pracowni Digitalizacji czy też założenie 
Forum społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych Bibliote
ka 2.Q20 i tem atycznego blogu Biblioteka 2.0 : Blog społeczności 
czytelników i bibliotekarzy cyfrowych^i.

Cechy te zapewne przyczynią się do dalszego, dynamicznego 
rozwoju Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i pozwolą pokonywać poja
wiające się trudności.

20 Inicjatywa twórców Śląskiej Biblioteki Cyfrowej -  obecnie najbardziej popu
larne forum dyskusyjne dotyczące spraw związanych z digitalizacją i zasadami two
rzenia cyfrowych zasobów: Forum Biblioteka 2.0. [dostęp: 3.05.2008]. Dostępny 
w World Wide Web: < http://forum.biblioteka20.pl/> .

2̂  Biblioteka 2.0: Blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych, [dostęp:
2.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://blog.biblioteka20.pl/?p=49>.

http://forum.biblioteka20.pl/
http://blog.biblioteka20.pl/?p=49
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Rozdział 6

Inne biblioteki cyfrowe dLibra

Rozdział ten prezentuje inne biblioteki cyfrowe, funkcjonujące 
na platformie dLibra. Ukazuje historię, organizację i charakterysty
kę zbiorów poszczególnych bibliotek, a także zalety i wady każdej 
z nich.

6.1. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
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Rys. 16. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Serwis Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) został urucho
miony 1.10.2005 r., natom iast 8.11.2005 r. odbyto się jego oficjalne 
otwarcie oraz prezentacja.

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra


ZBC tworzą obecnie Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
która jest pomysłodawcą, koordynatorem  i liderem projektu. Biblio
teka Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz W ojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. Planowana jest również 
współpraca z kolejnymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi 
i oświatowymi z m iasta i regionu.

ZBC jest z założenia regionalną biblioteką cyfrową, łączącą ideę 
biblioteki edukacyjnej z biblioteką prezentującą dziedzictwo kultu
rowe.

Zbiory ZBC obejmują 3792 publikacje^ podzielone na cztery 
główne kolekcje:

-  Nauka i dydaktyka -  zasób obejmuje dorobek naukowy środo
wiska akadem ickiego oraz m ateriały edukacyjne (monografie, pod
ręczniki, skrypty, czasopisma oraz inne publikacje).

-  Habilitacje, doktoraty -  zasób obejmuje rozprawy doktorskie 
i habilitacyjne obronione na Uniwersytecie Zielonogórskim.

-  Dziedzictwo kulturowe -  zasób obejmuje najcenniejsze zabyt
ki kultury piśmienniczej (rękopisy, starodruki, zbiory kartograficz
ne, dokum enty życia społecznego) oraz kolekcje dzieł sztuki (rysu
nek, grafika, malarstwo, plakaty, fotografia artystyczna, ekslibrisy).

-  Regionalia -  zasób obejmuje materiały, dokum enty oraz dzieła 
dotyczące Zielonej Góry i Ziemi Lubuskiej, również w jej dawnych 
granicach historycznych. Prezentuje wydawnictwa współczesne 
oraz zbiory archiwalne (kroniki, statuty, przywileje, ikonografia, 
kartografia, dokum enty życia społecznego), a także twórczość arty
stów lubuskich z kolekcji bibliotecznych2.

Skany prezentow ane w ZBC są bardzo dobrej jakości. W ięk
szość publikacji jest poddana procesowi rozpoznawania tekstu 
(OCR). Publikacje mają dużą wartość naukową dla badaczy historii 
Polski i regionu, np. czasopisma „drugiego obiegu”. Kolekcje ZBC 
nie tylko służą badaczom  historii regionu, ale są też takie, które 
powstają jako efekt projektów badawczych. Jedną z takich kolekcji 
jest podkolekcja „Kampanologia”, w której publikowane są m ate
riały projektu badawczego „Najstarsze dzwony województwa lubu
skiego”.

1 Stan na 22.05.2008 r.
 ̂Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Opis projektu, [dostęp: 22.05.2008]. Dostęp

ny w World Wide Web: < http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra>.

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra


6.2. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra/
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Rys. 17. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (BCPŁ) funkcjonuje od 
20.12.2005 r. I to właśnie na jej zbiorach oparte są zasoby BCPŁ. 
Digitalizację w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej rozpoczę
ła inicjatywa utworzenia Komputerowego Katalogu Kartkowego 
(KKK), którego założeniem było graficzne odwzorowanie katalogu 
książek, którego opisy nie były w prow adzone do system u 
HORIZON. W 2003 r. powstał wieloetapowy zasadniczy projekt 
utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Łódzkiej, który ulegał 
modyfikacji i rozszerzeniu. Pierwszym etapem  realizacji projektu 
było utworzenie Elektronicznego Archiwum Zbiorów Chemicznych 
w oparciu o czasopisma archiwalne. Kolejny etap prac dotyczył 
utworzenia Biblioteki Elektronicznej Skryptów PŁ^.

 ̂M. Rożniakowska, M. Margas: cBiPol -  Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódz
kiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formal
nej i projektowej. „Biuletyn EBIB” 2006 nr 4 (74). [dostęp; 20.05.2008]. Dostępny w 
World Wide Web: < http://www.ebib.info/2006/74/rozniakowska_margas.php>.

http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra/
http://www.ebib.info/2006/74/rozniakowska_margas.php


Elektroniczna Biblioteka Politechniki Łódzkiej -  jest rozwinię
ciem akronim u eBiPol i jednocześnie nazwą projektu konserwacji 
i elektronicznej archiwizacji wybranych materiałów bibliotecznych 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej, rozpoczętego w 2005 r.

Ten wieloletni projekt ma na celu utworzenie elektronicznego 
zasobu wybranych t iu ló w  czasopism, skrj^jtów, książek, roz
praw  doktorskich PŁ. Priorytetowymi założeniami projektu jest 
ochrona cennych zbiorów przed zniszczeniem  oraz ich e f e k t^ -  
niejsze, szersze i bezpieczniejsze udostępnianie. Zbiory BCPŁ -  
eBiPol obejmują obecnie 1597 publikacji"^, podzielonych na nastę
pujące kolekcje:

-  Czasopisma -  kolekcja zawiera przede wszystkim wybrane 
tytuły czasopism chemicznych wydanych w XIX w. i na początku 
XX wieku. Tytuły te są cennymi dziełami z punktu widzenia histo
rii dziejów nauki i stanowią elem ent europejskiego dziedzictwa roz
woju techniki. Dodatkowo w kolekcji udostępniane są także czaso
pisma wydawane współcześnie.

-  Książki -  w kolekcji znajdują się książki zarówno w wersji peł- 
notekstowej, jak  i jedynie spisy treści. Są to książki wydane m.in. 
w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej: skrзфty PŁ, podręczniki 
akademickie, ale także inne popularnonaukowe i naukowe publi
kacje, których autorzy wyrazili zgodę na szerokie udostępnianie w 
wersji elektronicznej. W kolekcji można znaleźć także dzieła, które 
stanowią dziedzictwo nauki i techniki;

-  M ateriały dydaktyczne -  kolekcja prezentuje zasób dydaktycz
ny obejmujący różne m ateriały pomocnicze dla studentów (np. 
wykłady, instrukcje do laboratoriów, repetytoria). Część z tego 
zasobu może być dostępna tylko z domeny p.lodz.pl.

-  Rozprawy doktorskie PŁ -  w tej kolekcji udostępniane są prace 
doktorskie, które zostały obronione w Politechnice Łódzkiej. 
Dostęp do pełnych tekstów tylko z domeny p.lodz.pl.

-  Serie wydawnicze PŁ -  kolekcję stanowią Zeszyty Naukowe 
PŁ, Monografie PŁ, Rozprawy Naukowe PŁ oraz Zeszyty Specjalne 
PŁ, które tworzą wielodziedzinowy zasób obejmujący: budownic
two, mechanikę, matematykę, fizykę, chemię, chemię spożywczą, 
inżynierię chemiczną, cieplne m aszyny przepływowe, elektrykę, 
informatykę, organizację i zarządzanie, włókiennictwo.

-  Sympozja, Kongresy, Konferencje -  w kolekcji udostępniane są 
referaty z konferencji, sympozjów, kongresów o szerokim zakresie 
tematycznym.



-  Varia -  kolekcję stanowią różnego rodzaju m ateriały inform a
cyjne związane z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, Politechniką 
Łódzką, z miastem Łódź itp.

-  Zbiory Mikrofiszowe -  kolekcja obejmuje wybrane tytuły cza
sopism technicznych dostępnych jedynie w postaci mikrofisz, zatem 
będących uzupełnieniem zasobu czasopism drukowanych. Publika
cje dostępne tylko z domeny p.lodz.pl.

eBiPol jest typową instytucjonalną biblioteką cyfrową uczelni wyż
szej o profilu technicznym. Zbiory eBiPol w większości składają się 
z czasopism (83%). Prezentowane są głównie w formatach DjVu, PDF 
itext/html. Większość zbiorów to materiały współczesne. Niektóre 
publikacje dostępne są wyłącznie po zalogowaniu z domeny p.lodz.pl.

6.3. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
http://www.bibliotekacyfrowa.pl

Biblioteka Cyfrowa 
Uniwersytetu Wrocławskiego
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14 (уисНа 2007 г na Wydaate Prawa, Acinnistraci i Ekonomi Untwersytetu Wrocławskiego odbyto sią 
spotkanie, na Hórym podsumowano kolejny rok furicjcnowama adcteki Cyfrowej ijrrwersytetu 
Wrocławskiego oraz zaprezentowano model wspótoracy pcfm^ry ledrxjstkami UWr na rzecz rozwoju BCUWt 
(flm z uroczystości). »

1 grudnia 2007 roku ro;poczęto projekt ENRICH [14.01.2003]

tlelem la-ojektu ErjRMH jest ułatwienie dost^u do cyfrowych repiezentaci zabytków ptsmenr’ittwa 
europejskego oraz stworzene wrtuainego sieccwego środowiska do eh badania. Projekt ten reaizowany jest 
współre przez 18 partnerów z 12 krajów, л 

WiĘcej...

Rys. 18. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu W rocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu W rocławskiego (BCUWr.) jest 
inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, 
zmierzającą do zachowania i popularyzacji bogatych zasobów dzie

http://www.bibliotekacyfrowa.pl


dzictwa kulturowego zawartego w jej zbiorach. Umożliwia ona 
dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury 
piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych^.

BCUWr. została udostępniona użytkownikom 12.12.2005 r. Za
rządzeniem  Dyrektora Biblioteki została powołana Komisja ds. 
digitalizacji zbiorów i BCUWr. Jej zadaniem  jest wyznaczenie 
celów i standardów  funkcjonowania BCUWr. oraz opracowanie 
planu działania wszystkich oddziałów zaangażowanych w projekt®.

Zbiory BCUWr., zawierające 13174 publikacje'^ dzielą się na 
sześć głównych kolekcji, które podzielone są na podkolekcje:
• Dziedzictwo kulturowe.
• e-Książki.
• Katalogi BUWr.
• Kolekcje specjalistyczne.
• M ateriały edukacyjne.
• Regionalia.

BCUWr, jest instytucjonalną biblioteką cyfrową nastawioną na 
publikowanie zabytków piśm iennictwa i szeroko pojętego dziedzic
twa kulturowego. Jest też w dużym stopniu biblioteką regionalną, 
ponieważ w jej zbiorach możemy znaleźć ponad 9000 publikacji 
o tematyce dotyczącej regionu Śląsko-Łużyckiego, a w szczególno
ści Wrocławia, zarówno historycznych, jak  i współczesnych.

BCUWr. jako jedna z pierwszych bibliotek cyfrowych w Polsce 
zastosowała licencję Creative Commons dla niektórych swoich 
zbiorów.

Zespół tworzący BCUWr. jest bardzo zaangażowany we wszel
kie nowatorskie inicjatywy bibliotek cj^rowych. To w BUWr. 
powstała pierwsza w ersja „ePoradnika” ,̂ który od dwóch lat służy 
również innym bibliotekom cyfrowym jako pomoc w tworzeniu ich 
własnego opisu m etadanowego w formacie Dublin Core. Obecnie 
BUWr. koordynuje tworzenie nowych wersji „ePoradnika”, a do 
udziału w pracach nad nim zapraszane są kolejne biblioteki cyfro-

 ̂Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego. Opis projektu, [dostęp:
22.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.bibliotekacyfrowa.pl>.

 ̂I. Domowicz, T. Kalota: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego -  cele, 
zadania, wytyczne i organizacja pracy. „Biuletyn EBIB” Nr 4/2006 (74). [dostęp:
20.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.ebib.info/2006/74/domo- 
wicz_in.php>.

 ̂Stan na 22.05.2008 r.
 ̂ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych. [Wersja z dnia: 2007-02-27]. [dostęp:

20.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publi- 
cation/8161> .

http://www.bibliotekacyfrowa.pl
http://www.ebib.info/2006/74/domo-%e2%80%a8wicz_in.php
http://www.ebib.info/2006/74/domo-%e2%80%a8wicz_in.php
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publi-%e2%80%a8cation/8161
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publi-%e2%80%a8cation/8161


we. W tworzenie BCUWr. zaangażow any jest blisko 30-osobowy 
zespół ludzi z różnych oddziałów BUWr. Pracownia posiada rów
nież duże i profesjonalne zaplecze sprzętowe.

6.4. Małopolska Biblioteka Cyfrowa
http://mbc.malopolska.pl/dlibra
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Rys. 19. M ałopolska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC), której inicjatorem była 
W ojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, rozpoczęła swoją 
działalność w styczniu 2006 r. Jest ona rezultatem  wspólnych dzia
łań władz W ojewództwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarzą
dowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. 
Oficjalne otwarcie MBC nastąpiło 10.07.2007 r.

Digitalizacja na potrzeby MBC rozpoczęła się już w 2005 r., 
kiedy to zeskanow ano pierwsze roczniki „Dziennika Polskiego” 
i „Życia Literackiego”. W czerwcu 2007 r. MBC odeszła od standar
dowej szaty graficznej bibliotek cyfrowych na platformie dLibra, 
tworząc własną unikatową wizualizację strony WWW.

http://mbc.malopolska.pl/dlibra


Zbiory МВС, na które składa się 11 341 publikacji^, dzielą się na 
sześć kolekcji:

-  Czasopisma -  czasopisma i gazety współczesne (wydane po 
1945 roku).

-D ziedzictw o kulturowe -  kolekcja obejmuje najcenniejsze 
zabytki piśmiennictwa oraz publikacje wydane przed 1939 r.

-N auka  i dydaktyka -  kolekcja obejmuje publikacje naukowe 
i dydaktyczne. Zasób jest uporządkowany według dziedzin i dyscyplin.

-  Regionalia -  kolekcja obejmuje publikacje dotyczące Małopol
ski. Zasób jest uporządkow any według powiatów i miast na pra
wach powiatu.

-  Zbiory archiwalne.
-  Zbiory specjalnego.
MBC jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się bibliotek 

cyfrowych w Polsce. W swoich zasobach posiada cenne materiały 
współczesne i historyczne. Do najcenniejszych publikacji należy 
niewątpliwie pierwsza część dzieła Mikołaja Kopernika De revolii- 
tionibus orbium coelestium. Liber \  Akt Lokacyjny Miasta Krako
wa, z Archiwum Państwowego w Krakowie oraz pierwszy doku
m ent wydany w królewskim mieście Krakowie -  rękopis spisany na 
pergam inie ze świńskich łbów, datowany na 1301 rok. Większość 
zasobu MBC stanowią czasopisma.

Biblioteka jest dostępna na platform ie cyfrowej „Wirtualna 
M ałopolska”, a jej zasoby posadowione są na trzech sei'werach 
oddanych na potrzeby MBC przez Urząd Marszałkowski Woje
wództwa Małopolskiego.

6.5. Biblioteka Cyfrowa Projektu dLibra
http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/dlibra

Bibliotekę Cyfrową Projektu dLibra (BCPdLibra) uruchomiono 
w marcu 2006 r. Została utworzona przez Poznańskie Centrum

9 Stan na 29.05.2008 r.
Małopolska Biblioteka Cyfrowa, [dostęp; 29.05.2008]. Dostępny w World Wide 

Web: < http://www.mbc.malopoLska.pl/dlibra>.
11 De levolutioiuhiis orhium coelestium. Liber I, cap. 14-14.J De laleribvs et ang\ lis 

triangulorum [...] Addiliis cst Canon femissiiiin snbtensariun rectarum lineariim in cir- 
ciilo : scriptus a Clarissimo doctissinio uiro D. Nicolao Copernico Toronensi. 
[dostęp: 29.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://mbc.malopolska.pl/ 
publication/6981 > .

http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/dlibra
http://www.mbc.malopoLska.pl/dlibra
http://mbc.malopolska.pl/%e2%80%a8publication/6981
http://mbc.malopolska.pl/%e2%80%a8publication/6981


Superkomputerowo-Sieciowe, które jest twórcą oprogram owania 
dLibra.

W dwóch kolekcjach: „Dokumentacja oprogramowania dLibra”; 
„Konferencje, warsztaty...” dostępnych jest 90 p u b l i k a c j i ^ ^ .  Są to pod
ręczniki uż^kow nika środowiska dLibra oraz materiały konferencyjne 
związane z projektem dLibra, takie jak  artykuły, prezentacje i plał^aty.

W BCPdLibra zaprezentow ano również po raz pierwszy nowa
torskie rozw iązanie dotyczące wystaw wirtualnych. W irtualna 
W ystawa „System dLibra” jest w irtualnym  „spacerem ” po w nętrzu 
biblioteki, wykorzystującym grafikę trójwymiarową.

W szelkie m ateriały um ieszczone w serwisie BCPdLibra są 
dostępne na licencji Creative Commons.
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Rys. 20. Biblioteka Cyfrowa Projektu dLibra

6.6. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
http://bcpw.bc.pw.edu.pl

Biblioteka Cyfrowa Politechniki W arszawskiej (BCPW) została 
uruchom iona na platformie dLibra w maju 2006 r. W cześniej, od

http://bcpw.bc.pw.edu.pl


wiosny 2005 г. biblioteka funkcjonowała jako Kolekcja Elektronicz
na Zbiorów W łasnych, której zasób przejęła BCPW wraz z wdroże
niem oprogram owania dLibra.

Jedynym uczestnikiem  projektu jest Biblioteka Główna Politech
niki W arszawskiej. W ram ach jednej z kolekcji dostępne są jednak 
również zbiory Politechniki Lubelskiej.
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Rys. 21. Biblioteka Cyfrowa Politechniki W arszawskiej

BCPW udostępnia 624 p u b l i k a c j e ^ ^  ^  obrębie siedmiu tem atycz
nych kolekcji:

-  Historia nauki i techniki.
-  Historia Politechniki W arszawskiej.
-  Skrypty i podręczniki.
-  Varsaviana.
-  Sam orząd PW.
-  Z działalności Politechniki W arszawskiej.
-  Z kolekcji Politechniki Lubelskiej.
BCPW udostępnia w spółczesne oraz historyczne m ateriały 

dydaktyczne, publikacje naukowe oraz m ateriały stanowiące dzie
dzictwo kulturowe Polski oraz regionu. Jest biblioteką cyfrową 
należącą do grupy bibliotek instytucjonalnych. Publikacje udostęp
niane są w różnych form atach. Przeważa format PDF. Drugi

http://www.be


w kolejności jest form at nazwany „pełnotekstowe przeszukiw anie 
publikacji”, oparty na języku HTML. Pliki te mają dość prostą kon
strukcję. Przeważające w innych bibliotekach cyfrowych pliki 
w formacie DjVu stanowią tu jedynie około 13% publikacji.

6.7. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
http://www.ap.krakow.pl/dlibra
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Rys. 22. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (PedBC), utworzona przez Aka
demię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
została oficjalnie uruchomiona 11.05.2006 r. Uruchomienie zbiegło się 
w czasie z obchodami sześćdziesięciolecia istnienia uczelni. Obecnie 
serwis współtworzony jest przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Infor
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej. 
Biblioteka Główna AP, która jest najstarszą i największą w Polsce 
biblioteką o profilu pedagogicznym, przeznaczyła do digitalizacji 
materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych.

PedBC jest małą biblioteką instytucjonalną o wyspecjalizowa
nym zasobie, służącą wąskiem u gronu odbiorców zainteresow a
nych tem atyką nauk pedagogicznych.

http://www.ap.krakow.pl/dlibra


Dosyć skrom na liczba -  100 p u b l i k a c j i ^ ^  podzielona jest na 
kolekcje:

-  Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.
-  Czasopisma pedagogiczne.
-  Dysertacje.
-  Dziedzictwo kulturowe.
-  M ateriały dydaktyczne.
-  M ateriały z konferencji.
-  Miscelanea.
Wśród udostępnianych dokumentów przeważają czasopisma. Pra

wie wszystkie publikacje udostępniane są w formacie DjVu. Przygo
towane są starannie i opatrzone w większości warstwą tekstową OCR.

6.8. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES
http://digital.fides.org.pl/dlibra/
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Rys. 23. Księgozbiór W irtualny Federacji FIDES

http://digital.fides.org.pl/dlibra/


Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
(KWBK FIDES) został uruchomiony 11.08.2006 r., w dzień liturgiczne
go wspomnienia świętej Klary, patronki nowoczesnych mediów. Uro
czystego otwarcia serwisu dokonał podczas obrad Walnego Zgro
madzenia FIDES, w dniu 27.09.2006 r., ksiądz biskup Piotr Jarecki.

We współtworzeniu zasobu KWBK FIDES mają możliwość 
uczestniczenia w szystkie biblioteki członkow skie F e d e r a c j i ^ ^ ,  

a także inne instytucje i osoby prywatne, które chciałyby zamieścić 
w zasobach biblioteki swoje zbiory, pod warunkiem , że odpowiada
ją one profilowi biblioteki.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem  projektu czuwa Biuro ds. 
Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Księgozbiór W irtualny, zawierający 463 p u b l i k a c j e dzieli się 
na sześć kolekcji:

-  Skarby bibliotek kościelnych.
-  Książki.
-  Czasopisma -  całość.
-  Czasopisma -  artykuły.
-  Fragmenty, nadbitki, publikacje samodzielne.
-  Dokumenty pomocnicze.
Większość publikacji zamieszczonych w zasobach KWBK FIDES 

to pojedyncze artykuły. Jest ona specyficzną biblioteką cyfrową. Gro
madzi specjalistyczne zbiory z zakresu teologii i dziedzin pokrew
nych i jest tworzona przez wiele rozproszonych bibliotek. Zasób jej 
jest przeznaczony dla wąskiej grupy odbiorców -  osób zainteresowa
nych teologią, religioznawstwem oraz historią Kościoła.

6.9. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa (JBC) powstała z inicjatywy 
Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, przy wsparciu 
finansowym Sam orządu W ojewództwa Dolnośląskiego. Serwis 
został uruchom iony we wrześniu 2007 r.

15 Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zrzesza obecnie 88 bibliotek członkow
skich, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów 
duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Powstała 18.03.1995 r. Prowadzi prace, 
mające na celu komputeryzację i standaryzację pracy bibliotek teologicznych. Więcej 
informacji na stronie domowej Federacji: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. 
[dostęp: 22.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.fides.org.pl>.

16 Stan na 25.05.2008 r.

http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra
http://www.fides.org.pl
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Rys. 24. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

W iększość z 548 publikacji^'^ stanowią obrazy w formacie JPEG 
oraz DjVu.

Dostępne są one w kolekcjach:
-  Czasopisma.
-  Dokum enty Życia Społecznego.
-  Książki.
-  Pocztówki.
-  Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej.
W iększość zasobu JBC stanowią reprodukcje pocztówek miej

scowości z okręgu jeleniogórskiego. Fakt ten sprawia, że zasób JBC 
zawiera stosunkowo dużo pojedynczych dokumentów. Osoby zain
teresowane ziemią jeleniogórską mogą znaleźć tu pewne źródła do 
badań historii regionu, takie jak  stare pocztówki, biogramy osób 
związanych z regionem, czasopisma regionalne.

JBC jest małą biblioteką cyfrową należącą do grupy bibliotek 
regionalnych, obejm ującą swoim zasięgiem obszar dawnego woje
wództwa jeleniogórskiego.



6.10. Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”
http://www.polona.pl/dlibra

C Y F R O W A  B I B L I O T E K A  N A R O D O W A .(уЬссписа

1  P sałterz flarfańskj [ 10 4 5 1 ]

2 . Cosm ographia Claudii Ptolomaei Alexandnni [8 136 ]

3 . Кагагиа św iętokrzyskie [577 3]

4. Potsste ( 19 2 8 )  [5324]

5 Konrad Wallenrod : pow ieść h istoryczna z dziejów 

Iftewskich I pruskich [4 164 ]

6, KartH z pamiętników [3987]
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ozdobiona ... podana przez X. Kaspra N iesieckiego T.

3  [38S0J

8 . So n ety  Adama Mickiewicza [3678]

9. Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium ; Vitae

Rys. 25. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) została u ru
chomiona w październiku 2006 r. Podstawowym jej celem jest 
zapewnienie szerokiego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do 
zasobów cyfrowych, powstających w wyniku digitalizacji zbiorów 
własnych Biblioteki Narodowej.

CBN Polona udostępnia  obecnie 9992 p u b l i k a c j e ^ ^ ,  które 
podzielone są na kolekcje zarówno pod względem formalnym, jak  
i tematycznym.

Podział formalny:
-  Czasopisma.
-  Grafiki, rysunki, fotografie.
-  Książki.
-  Muzykalia.
-  Rękopisy.
-  Stare druki.
-  Ulotki i odezwy.

http://www.polona.pl/dlibra


Kolekcje tem atyczne:
-  „Demony” Grzegorza Morycińskiego
-  Adam Mickiewicz
-  Cyprian Kamil Norwid
-  Czasopisma polskie z XIX i pierwszej połowy XX wieku
-  Fryderyk Chopin
-  Jan Kochanowski
-  Juliusz Słowacki
-  Kresy W schodnie
-  Kroniki Polskie
-  Literatura dla dzieci i młodzieży
-  Literatura jidysz
-  Mikołaj Rej
-  Powstanie styczniowe
-  Skarby Biblioteki Narodowej
-  Św. Jadwiga królowa Polski
-  W arszawa w słowie i obrazie
-  Wolne lektury
-W ydaw nictw a konspiracyjne.
CBN Polona znacznie różni się od innych bibliotek cyfrowych 

publikujących swoje zbiory na platformie dLibra. Ponieważ jest to 
biblioteka narodowa, do której docierają internauci z całego świata, 
poszukujący informacji o polskim dziedzictwie kulturowym, założe
nia CBN Polona od chwili jej powstania różniły się od założeń innych 
polskich bibliotek cyfrowych. Za cel postawiono sobie umożliwienie 
prezentacji dzieł bez konieczności instalowania dodatkowego opro
gramowania. Dlatego też wszystkie publikacje dostępne są w forma
cie JPEG. LFproszczono nawigację na stronie i upodobniono ją  pod 
względem graficznym i funkcjonalnym do portali tematycznych. 
Zastosowano unikalny interfejs. Zdecydowano się na połączenie 
oprogramowania dLibra z opracowanym w Bibliotece Narodowej 
Systemem Zbiorów Zdigitalizowanych (SZZ). dLibra wspomaga 
zarządzanie biblioteką cyfrową oraz umożliwia współpracę z innymi 
bibliotekami cyfrowymi na płaszczyźnie wzajemnego przeszukiwa
nia zasobów, a także stosowania wspólnych protokołów dostępu do 
informacji. SZZ wykorzystywany jest do prezentacji obiektów cyfro
wych w formacie JPEG, tworzenia nawigacji po publikacjach^Q. 
Skany w CBN Polona są bardzo dobrej jakości i odzwierciedlają wier-

J. Potęga, D. Paradowski: CBN Polona -  powszechny dostęp, unikalne zasoby. 
W: X I seminarium z  cyklu Digitalizacja zasobów infommcyjnych „ W poszukiwaniu 
cyfrowych informacji", 1 7 stycznia 20 0 7 r  Warszawa. Warszawa 2007, s. 5-7.



nie dokumenty oryginalne. Stosowany w CBN Polona sposób pre
zentacji dokumentu pozwala na nadawanie stronom innej niż stan
dardowa numeracji, co umożliwia wskazywanie cennych opraw, ilu
stracji, czy tablic w tekście. Jest to szczególnie przydatne w przypad
ku książek zabytkowych. Ten sposób prezentacji ma jednak również 
pewne wady. Pojedyncze pliki JPEG są zasobem zbyt rozproszonym. 
Każda strona publikacji jest obrazem, którego nie można przeszuki
wać petnotekstowo, dlatego też, choć dostępne na stronie -  narzędzie 
przeszukiwania tekstu publikacji, jest bezużyteczne.

6.11. Podlaska Biblioteka Cyfrowa
http://pbc.biaman.pl/dlibra
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Rys. 26. Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC) została uruchom iona w listo
padzie 2006 r. Jest ona projektem  realizowanym przez instytucje 
należące do konsorcjum Biblioteki Naukowe Miasta Białegostoku.

W skład konsorcjum  wchodzą biblioteki:
-A kadem ii Medycznej;
-A rch id iecezja lnego  W yższego Sem inarium  D uchow nego 

w Białymstoku;

http://pbc.biaman.pl/dlibra


-A kadem ii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
Filia w Białymstoku;

-  Politechniki Białostockiej;
-  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku;
-  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego;
-  Archiwum Państwowe w Białymstoku^^.
Zasób PBC składa się z czterech kolekcji:
-  Dziedzictwo kulturowe;
-  Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego;
-  Naukowo-Dydaktyczna;
-  Muzykalia.
Zasób liczący 3421 publikacji^^ składa się w większości z gazet. 

W prawie 100% są to pliki PDF. Jedyna jak  dotąd publikacja w for
macie DjVu dodana została 21.05.2008 r.

Problem PBC polega na tym, że zamieszczone w niej pliki PDF 
mają bardzo duże rozmiary, sięgające kilkuset megabajtów. Skut
kuje to tym, że wiele z nich jest praktycznie nie do odczytania na 
większości kom puterów podłączonych do Internetu nawet stałym 
łączem. Czas ładowania się jednego pliku publikacji zniechęca do 
oczekiwania, a próby przejścia do ostatnich stron publikacji powo
dują zawieszenie systemu operacyjnego. Biblioteka, choć posiada
jąca bogate zbiory, jest praktycznie bezużyteczna. Zastanav/iające 
jest to, że żadna z osób przygotowujących publikacje nie pomyśla
ła o podstawowym założeniu zasobów cyfrowych -  użyteczności.

6.12. Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli
http://bc.codn.edu.pl/

Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy
cieli (BC CODN) została udostępniona w styczniu 2007 r. Bibliote
ka utrzym ywana jest przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nau
czycieli.

Bczzubik: Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa, „Biuletyn EBIB" 2006 nr 4 
(74). [dostęp: 20.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.cbib.info, 
2006/74/bezzubik.php >.

21 Stan na 24.05.2008 r.

http://bc.codn.edu.pl/
http://www.cbib.info,%e2%80%a82006/74/bezzubik.php
http://www.cbib.info,%e2%80%a82006/74/bezzubik.php
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Rys. 27. Biblioteka Cyfrowa CODN

Jest to mała biblioteka cyfrowa, prezentująca zasób niespełna 60 
p u b l i k a c j i 2 2 ,  głównie czasopism, które występują w jedynej kolek
cji o nazwie „Czasopisma”.

Jej zasoby przeznaczone są dla określonej grupy odbiorców, 
jaką są nauczyciele i osoby zainteresow ane zagadnieniam i związa
nymi z pedagogiką i m etodyką nauczania.

6.13. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
http://www.biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra

W ejherowska Biblioteka Cyfrowa (W ejherowska BC) została 
utworzona w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w W ej
herowie. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 20.03.2007 r. Projekt ten 
przewiduje ucyfrowienie wejherowskich zbiorów literatury regio
nalnej, prasy regionalnej oraz dokum entów życia społecznego 
z terenu powiatu wejherowskiego^S.

-2 Stan na 24.03.2008 r.
23 D. Balcerowicz; Wejlurowska Biblioteka Cyfrowa. „Bibliotekarz” 2007, nr 5, s. 16.

http://www.biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra
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Rys. 28. W ejherowska Biblioteka Cyfrowa

Obecnie, liczące 2277 publikacji^^ zbiory podzielone są na nastę
pujące kolekcje:

-  Artykuty z czasopism  ogólnopolskich
-  Artykuły z czasopism  regionalnych
-  Czasopisma
-  Dokum enty życia społecznego
-  Kroniki biblioteczne
-  Książki
-  Publikacje i prace dyplomowe
-  Teksty przem ówień
-  Zbiory specjalne.
W W ejherowskiej BC zam ieszczane będą również wystawy 

twórczości plastycznej.
W ejherowska BC jest biblioteką cyfrową należącą do grupy 

bibliotek regionalnych. Prezentuje w swoich zasobach głównie 
pojedyncze artykuły z czasopism w formacie DjVu. Często są to 
artykuły na jedną lub kilka stron tekstu. Skany nie są specjalnie 
modyfikowane. Nie są również poddawane rozpoznawaniu tekstu 
(OCR). Fakty te ukazują problem atyczność oceniania biblioteki 
cyfrowej poprzez liczbę udostępnianych publikacji. W ejherowska 
BC, choć posiada liczebnie duży zasób, merytorycznie i technicznie



jest on uboższy od bibliotek prezentującycli mniejszą ilość poje
dynczych publikacji, ale za to lepiej przygotowanych i liczących 
więcej stron.

W ejherowska BC jako jedyna z bibliotek cyfrowych dLibry nie 
aktualizowała oprogram owania dLibra do wersji 3.0, od której to 
każda biblioteka posiada nieco inny, indywidualny interfejs. Na 
przykładzie tej biblioteki m ożna zaobserwować, jakie funkcje zmie
niły się w kolejnych wersjach oprogram owania od czasu wersji 2.5.

6.14 e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
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W dniu 21 grudnia 2007 r na świątecznym spotkaniu w BUW, w którym wzięH udziai pracownicy Uczelni 
oraz zaproszeni goście, odby(a się pien«sza publiczna prezentacja elektronicznej bibHoteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. •

Ustdtnio dodane

1. Hanoniczki warszawskie : 24 IV 1744 - 13 V)ll 1944 / Szymon Konarski.
2. O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-bizantynskiego u narodów słowiańskich ; w dodatku 

Excerpta serbskie z praw rzymsko-byzantyrSskich t wy(ozyt, objaśnrt i wyd. R. Hube.
3. Barycikowie : dzieje rodu patrvcyuszowskiego starej Warszawy / Makiymiban Baruch.
4. Die himmtische Fundgrube
5. Dawne mazowieckie prawo / oprać. Karol Dunin.

Rys. 29. e-Biblioteka Uniwersytetu W arszawskiego

Elektroniczną Bibliotekę Uniwersytetu W arszawskiego (e-bUW) 
tworzą biblioteki oraz Archiwum i Muzeum Uniwersytetu W ar
szawskiego. Organizatorem  i koordynatorem  projektu oraz głów
nym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w W arszawie. 
e-bUW została udostępniona w listopadzie 2007 r. i jak  dotąd jest 
najmłodszą spośród polskich bibliotek cyfrowych na platformie 
dLibra.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra


Do czerwca 2007 г. biblioteka udostępniła 285 publikacji^s, 
które umieszczone są w pięciu kolekcjach:

-  Dziedzictwo kulturowe
-  e-publikacje
-  Historia UW i BUW
-  Nauka i dydaktyka
-  Varia.
W zbiorach e-bUW przew ażają książki, chociaż można tu zna

leźć również inne ciekawe publikacje, na przykład XIX-wieczne 
papiery wartościowe. Biblioteka stosuje form at DjVu. Skany pre
zentowane w bibliotece są dobrej jakości, w większości zastosowa
ne jest rozpoznawanie tekstu.

25 Stan na 4.06.2008 r.



Rozdział 7

W poszukiwaniu modelu biblioteki cyfrowej

w  2002 r., kiedy to powstała pierwsza biblioteka cyfrowa pracu
jąca w środowisku dLibra, nastąpił przełom  w łiistorii polskicłi 
cyfrowycłi repozytoriów. Od tam tego czasu sieć PIONIER stale się 
powiększa, a oprogram owanie dLibra odnotowuje kolejne w droże
nia. Powstało 18 bibliotek, z których część to biblioteki regionalne, 
część instytucjonalne, niektóre są repozytoriami o specyficznych 
lub specjalistycznych zbiorach, a jedna z nich ma charakter cyfro
wej biblioteki narodowej (CBN Polona). Ich zasoby są zróżnicowa
ne, liczą od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy cyfrowych 
publikacji, jednakże razem  tw orzą one narodowy, cyfrowy zasób 
biblioteczny obejmujący dziedzictwo naukowe i kulturowe Polski. 
Nasuwa się pytanie, jakie powinny być polskie biblioteki cyfrowe 
w sieci PIONIER, aby mogły spełniać oczekiwania użytkowników 
i jednocześnie chronić zbiory biblioteczne poprzez ich digitalizację?

7.1. Sieć bibliotek cyfrowych -  najlepsze praktyki

W iększość bibliotek cyfrowych w Polsce jest przygotowana 
z należytą starannością. Analiza ich zasobów oraz organizacja 
pracy pozwala zarysować pewien model biblioteki cyfrowej w takiej 
postaci, w jakiej powinna ona funkcjonować.

Sieć bibliotek cyfrowych w środowisku dLibra skupia niezależ
ne, ale jednak połączone ze sobą i wzajemnie przeszukiw ałne repo
zytoria. Jest to prawidłowa droga rozwoju. Nie chodzi bowiem 
o centralizację, ale o współpracę ośrodków tworzących cyfrowe 
repozytoria, rozproszonych po całym kraju.

7.1.1. O rganizacyjne cechy bib lio tek  cyfrowych

Pod względem organizacyjnym, w znacznej części bibliotek 
przeważa model konsorcjum  lub porozum ienia pomiędzy bibliote



kami, które wspólnie tworzą cyfrowe kolekcje. Model ten dominu
je w przypadku bibliotek regionalnych, nad przygotowaniem któ
rych zwykle pracuje klika lub kilkanaście regionalnych bibliotek 
naukowych lub publicznych. Nad prawidłowym funkcjonowaniem 
konsorcjum  zazwyczaj czuwa koordynator. Model taki jest z powo
dzeniem praktykowany np. w Dolnośląskiej i Kujawsko-Pomorskiej 
Bibliotece Cj^rowej. Obecnie trw ają prace nad utworzeniem ogól
nopolskiego konsorcjum  polskich bibliotek cyfrowych, które miało
by łączyć w sobie wszystkie biblioteki cyfrowe pracujące w środo
wisku dLibra.

Platform a dLibra jest elem entem  spajającym polskie biblioteki 
cyfrowe. W ścisłej współpracy z bibliotekarzam i w PCSS powstają 
coraz nowsze i doskonalsze wersje oprogram owania. Na w arszta
tach i konferencjach organizowanych przez PCSS spotykają się 
redaktorzy i twórcy bibliotek cyfrowych z całego kraju.

Nie każda biblioteka cyfrowa ma równe szanse rozwoju, ponieważ 
kluczową rolę w ich organizacji odgrywają fundusze i zaplecze sprzę
towe. Modelowa biblioteka cyfrowa powinna dysponować odpowied
nio dużą, wykwalifikowaną kadrą oraz pracownią zaopatrzoną w pro
fesjonalny sprzęt do digitalizacji i przygotowania publikacji. Wciąż 
niewiele bibliotek może pochwalić się w pełni profesjonalną pracow
nią. W związku z tym, niektóre korzystają z usług komercyjnych firm 
specjalizujących się w digitalizacji dokumentów, inne natomiast 
zadowalają się sprzętem takim, jakim aktualnie dysponują. Wiadomo 
jest natomiast, że do skanowania cennych zbiorów, należących do 
NZB oraz dziedzictwa kulturowego Polski i świata, konieczny jest 
odpowiedni skaner nieem itujący szkodliwego promieniowania 
i w minimalnym stopniu wchodzący w kontakt ze zbiorami.

Innym ważnym  elem entem  są fundusze. Część bibliotek i insty
tucji tworzących cyfrowe biblioteki, posiada odpowiednio wygo
spodarow ane środki własne na ten cel. Wciąż są one jednak 
w mniejszości. Z pom ocą przychodzą tutaj, wcześniej opisane, fun
dusze Unii Europejskiej bądź też innych organizacji. Zwłaszcza 
digitalizacja cennych zbiorów regionalnych, niejednokrotnie uni
kalnych w skali światowej, powinna być realizowana w ram ach któ
rejś z dostępnych metod finansowania.

7.1.2. Cechy publikacji elektronicznych dostępnych w biblio te
kach cyfrowych

Biblioteka cyfrowa powinna być odpowiednio przygotowana nie 
tylko pod względem organizacyjnym. Zasoby powinny być dopra-



cowane pod względem technicznym  i funkcjonalnym, dokum enty 
zeskanowane w odpowiedniej rozdzielczości i skali barw. Najważ
niejszą cechą zbiorów cyfrowych bibliotek powinna być użytecz
ność. Ponieważ biblioteki cyfrowe tworzone są dla użytkowników, 
powinni oni otrzym ać dobrej jakości i łatwe w wykorzystaniu zbio
ry. Istotne jest tutaj zaopatrywanie publikacji w w arstw ę tekstową 
(OCR), która zwiększa możliwości indeksow ania publikacji przez 
roboty wyszukiwarek. Pozwala także na kopiowanie tekstu i wyszu
kiwanie interesujących czytelnika fraz w pełnym tekście publikacji.

Pliki publikowane w bibliotece cyfrowej powinny mieć także 
odpowiednie formaty. Ponieważ od wersji 4.0 system dLibra posia
da wbudowaną przeglądarkę plików DjVu, wyeliminowany został 
główny problem związany z zastosowaniem  tego rodzaju plików. 
DjVu stanowi dobrą alternatywę zarów no dla typowych plików gra
ficznych, jak  i tekstowych, ponieważ łączy w sobie ich zalety, a przy 
tym jest to format odpowiedni do prezentow ania w Internecie, ze 
względu na niewielkie rozm iary plików, z jednoczesnym  zachow a
niem dobrej jakości.

W wielu bibliotekach dokum enty prezentow ane są także w for
macie PDF. Dla zbiorów współczesnych jest to odpowiedni format, 
jednakże należy pam iętać o sporych rozm iarach plików PDF. Publi
kacje liczące więcej stron należy dzielić i wprowadzać jako zestaw 
mniejszych plików. System dLibra widzi i wyświetla je  jako jedną 
publikację. Podobnie działa funkcja indirect przy zapisywaniu pli
ków w formacie DjVu. Najodpowiedniejsze i najbardziej funkcjo
nalne są pliki, których rozm iar nie przekracza 10 MB. Negatywnym 
przykładem może być tutaj Podlaska Biblioteka Cyfrowa, która 
udostępnia pliki PDF, osiągające rozm iary 200 MB. Przeglądanie 
takiej publikacji jest kłopotliwe, jeśli nie niemożliwe. Godną pole
cenia praktykę stosuje się w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Każda z publikacji zaopatryw ana jest w aktywny spis treści i nawi
gację. Użytkownik może przejść ze strony tytułowej wprost do 
spisu treści, a z niego do treści konkretnego rozdziału, czy też arty
kułu. Nie musi przeglądać całej publikacji strona po stronie, aby 
dotrzeć do interesującego go fragm entu tekstu.

Istotnym elem entem  każdej publikacji są również jej metadane. 
Każda z publikacji powinna być um ieszczona w odpowiedniej 
kolekcji i opatrzona jak  najdokładniejszym  opisem metadanowym 
w formacie Dublin Core.



Zasoby cyfrowej biblioteki narodowej powinny zawierać przede 
wszystkim kanon literatury pięknej, zarówno krajowej jak  i świato
wej, źródła o charakterze encyklopedycznym i słownikowym, mul
timedia, dzieła graficzne, filmowe, teatralne i muzyczne, należące 
do kanonu narodowego i światowego. Biblioteka Narodowa powin
na publikować w CBN najcenniejsze ze swoich zasobów, które naj
częściej nie są w ogóle udostępniane w formie tradycyjnej.

CBN Polona wprawdzie udostępnia obszerny zasób, jednak 
należałoby zastanowić się nad ujednoliceniem  prezentacji tych 
zbiorów i dostosowaniem do standardów  obowiązujących w innych 
bibliotekach cyfrowych w systemie dLibra. Prezentowanie zasobów 
w form atach PDF i DjVu umożliwiłoby pełnotekstowe przeszuki
wanie, które zapewnia lepszą indeksację, a co za tym idzie -  więk
szą dostępność publikacji.

7.1.4. Regionalne biblioteki cyfrowe

Piśmiennictwo i źródła informacji związane z regionem  wyma
gają opracow ania, które najlepiej zapew nić mogą specjaliści 
z bibliotek regionalnych. W iadomo, źe są to zasoby różnego typu. 
I chociaż w Polsce żadna z bibliotek nie jest tylko i wyłącznie biblio
teką regionalną (większość obok regionaliów udostępnia materiały 
naukowe, dydaktyczne, dziedzictwo kulturowe i inne), zjawisko to 
jest pozytywne. Nierzadko zdarza się, że właśnie w bibliotekach 
należących do regionalnych konsorcjów znajdują się unikatowe 
i bardzo cenne zbiory, które włączone do zasobów sieci ogólnopol
skiej, służą użytkownikom wszystkich cyfrowych bibliotek. Jest to 
możliwe dzięki wyszukiwaniu zdalnemu, pozwalającem u na przej
ście od jednej, znanej czytelnikowi witryny bibliotekii cyfrowej do 
zasobów wszystkich cyfrowych repozytoriów.

Zasoby regionalnych bibliotek cyfrowych są bardzo zróżnicowane 
i zawierają różnego typu materiały. Niektóre biblioteki publikują 
głównie książki, inne przede wszystkim czasopisma i dokumenty 
życia społecznego, a jeszcze inne, jak  np. Jeleniogórska Biblioteka 
Cyfrowa, pocztówki i noty biograficzne osób związanych z regionem.

Każda z regionalnych bibliotek cyfrowych powinna służyć 
przede wszystkim swojemu lokalnemu środowisku, ale powinna też 
mieć swój udział w budowaniu narodowego cyfrowego zasobu 
bibliotecznego.



Instytucjonalne biblioteki cyfrowe, to przede wszystkim repozy
toria wyższych uczelni. Prezentują one przew ażnie zasoby nauko
we i dydaktyczne, które wym agają odpowiedniego przygotowania 
i opracowania, aby mogły być łatwo dostępne i w  pełni w ykorzysta
ne. Obok zasobów własnych -  skryptów, publikacji naukowych, 
dysertacji i czasopism, instytucjonalne biblioteki cyfrowe często 
prezentują również dziedzictwo kulturowe i regionalia. W spierają 
one tym samym ogólnopolski zasób o te publikacje, które z różnych 
względów nie są dostępne w innych bibliotekach cyfrowych. Biblio
teki regionalne i instytucjonalne w spierają się wzajem nie i stają się 
często swego rodzaju pośrednikam i dla swoich czj^elników, którzy 
poprzez znaną sobie witrynę uczelnianej lub regionalnej biblioteki 
docierają do zasobów innych polskich bibliotek cyfrowych.

Instjh:ucjonalne biblioteki cyfrowe powinny dążyć do powięk
szania swoich zasobów o te zbiory, których faktycznie potrzebują 
i oczekują użytkownicy. Umowy z uczelnianym i wydawnictwami, 
kadrą naukow ą i absolw entam i powinny zaowocować stałym 
powiększaniem się zbiorów naukowo-dydaktycznych, czasopism 
naukowych i dysertacji.

7.1,6. Specjalistyczne biblioteki cyfrowe

Ostatnią grupę, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci biblio
tek stanowią cyfrowe biblioteki specjalistyczne. Prezentują one 
zasoby, których dobór i opracowanie wymagają odpowiedniego 
przygotowania i fachowości. Do takich bibliotek należą np. Peda
gogiczna Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Cyfrowa Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Ich zbiory skierowane są do 
określonej grupy odbiorców, którzy nie mogą znaleźć interesują
cych ich treści w innych bibliotekach cyfrowych.

Biblioteki Cyfrowe należące do tej grupy również prezentują 
zasoby, które m ożna zaliczyć do naukowego lub kulturalnego dzie
dzictwa narodowego. Często są to m ateriały nigdzie indziej niedo
stępne.



7.2. Platforma dLibra w wersji 4.0

W marcu 2008 r. miało miejsce uaktualnienie oprogram owania 
dLibra do nowej wersji 4.0 w pierwszych bibliotekach cyfrowych. 
Zastosowano w niej nowe rozwiązania usprawniające.

W śród ogólnych uspraw nień m ożna wymienić:
-  wbudowany aplet -  przeglądarka plików DjVu;
-  dostęp do treści publikacji w postaci czystego tekstu;
-  optymalizacja wydajności serw era i aplikacji czytelnika;
-  rozbudow a m echanizm u spraw dzania spójności indeksów 

wyszukiwawczych;
-  m echanizm  kopii zapasowej indeksów wyszukiwawczych;
-  wzmocnienie m echanizm ów zabezpieczeń (autoryzacja adresu 

IP; zabezpieczenie publikacji przed kopiowaniem, zablokowanie 
możliwości wydruku publikacji i pobrania na dysk w postaci archi
wum ZIP).

Usprawnienie wyszukiwania:
• rozszerzenie zapytań o wartości podatrybutów;
• indeksowanie i przeszukiw anie opisu i kom entarza publikacji;
• m echanizm  podpow iadania „Czy chodziło ci o...?” znany 

z wyszukiwarki Google;
• m echanizm  „znajdź podobne”.

Nowe funkcje dostępne są również dla redaktorów:
-  możliwość wyszukiwania i pobierania opisów poprzez proto

kół Z39.50;
-p rzesy łan ie  na serw er grupy publikacji z zadanym  opóźnie

niem;
-  możliwość przenoszenia publikacji grupowych;
-  przeszukiw anie uwag administracyjnych;
-n o w e  możliwości podczas wprow adzania i modyfikowania 

m etadanych (kopiowanie w artości dziedziczonych, dodawanie 
synonimów do wprowadzanych wartości, wykrywanie ewentual
nych duplikatów w  innych bibliotekach cyfrowych);

-  dodatkowe możliwości porządkow ania kolejności publikacji 
w publikacji grupowej.

Również w aplikacji czytelnika zastosowano kilka przydatnych 
narzędzi dodatkowych. Może on, po założeniu konta -  profilu użyt
kownika, zarządzać listą ulubionych publikacji, oceniać publikacje, 
dodawać publiczne i prywatne słowa kluczowe -  „tagi”, polecać 
publikacje innym użj^kownikom, tworzyć własne kolekcje.



w  najnowszej wersji oprogram owania planow ane jest również 
zastosowanie m echanizm u tworzenia kolekcji wirtualnych. Polega 
on na tym, że biblioteka cyfrowa będzie mogła tworzyć kolekcje, 
w których będą znajdowały się odsyłacze do publikacji w innych 
bibliotekach cyfrowych. Jest to szczególnie przydatne w przypad
ku, kiedy mamy do czynienia z zasobem  rozproszonym  w różnych 
bibliotekach cyfrowych, np. rocznikam i czasopism  czy częściami 
wydawnictw wielotomowych.

7.3. Federacja Bibliotek Cyfrowych

Najnowszym narzędziem  przygotow anym  i udostępnionym  
przez zespół dLibiy, jest usługa Federacja Bibliotek Cj^rowych^ 
(FBC). Jest to portal dostępowy do usług opartych na bibliotekach 
c^'i'rowych działających w sieci PIONIER, zarówno dla użytkowni
ków, jak  i robotów wyszukiwawczych. Komunikacja z repozytoria
mi oparta jest na otwartym protokole OAI-PMH i schem acie meta- 
danych Dublin Core. W ykorzystanie otwartych standardów  pozwa
la na dołączenie do FBC dowolnych repozytoriów obsługujących 
standard OAI-PMH, nie tylko tych, które pracują w  systemie dLibra.

Portal FBC odznacza się podobną funkcjonalnością, jak  wyszu
kiwanie rozproszone w zasobach bibliotek cyfrowych. Nie przecho
wuje on treści publikacji, ale ich m etadane, które okresowo pobie
ra i indeksuje. Z jednej witryny FBC m ożna dotrzeć do wszystkich 
zasobów polskich bibliotek cyfrowych opublikowanych w sieci 
WWW.

FBC oferuje swoim użytkownikom  szereg przydatnych funkcji 
dodatkowych. Między innymi możemy sprawdzić praw dopodobne 
duplikaty w poszczególnych bibliotekach cyfrowych oraz publika
cje planowane. Ponadto ze strony FBC m ożna pobrać miniwyszuki- 
warkę, którą m ożna wkleić do kodu źródłowego swojej strony 
WWW, „wtyczkę” do wyszukiwania w zasobach bibliotek cyfro
wych do um ieszczenia w pasku narzędzi przeglądarki WWW, doda
tek do usługi igoogle i inne m ateriały promocyjne.

Usługa FBC jest bezpłatna, a podstaw ą jej działania są otwarte 
standardy. Jest ona porównywana do serwisu KARO dla bibliotek 
tradycyjnych.

 ̂Federacja Bibliotek Cyfrowych, [dostęp: 2.06.2008]. Dostępny w W odd Wide 
Web: < http://fbc.pionier.net.pl/> .

http://fbc.pionier.net.pl/
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Rys. 30. Federacja Bibliotek Cyfrowych -  w yszukiwarka



Zakończenie

Głównym zadaniem  bibliotek cyfrowych jest utrwalenie i udo
stępnienie szerokiej publiczności niedostępnych lub trudno dostęp
nych skarbów bibliotecznych, m ateriałów naukowych i dydaktycz
nych, a także źródeł dotyczących polskiej historii, kultury i sztuki. 
Szacuje się, że zdigitalizowano już ok. 130 ООО obiektów. Prace nad 
tworzeniem bibliotek cyfrowych w Polsce trw ają około 10 lat. 
W tym czasie zmieniano i udoskonalano nie tylko technologię digi
talizacji, ale także organizację pracy oraz sposoby przechowywania 
i udostępniania obiektów cyfrowych.

Przedstawiona publikacja stanowi próbę prezentacji działalności 
bibliotek cyfrowych na platform ie dLibra w  latach 2002-2007.

Zasadniczym celem było ukazanie historii oraz stanu obecnego 
(2008 r.) bibliotek cyfrowych w Polsce na przykładzie Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej, Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz 
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, jak  również i innych cyfrowych repo
zytoriów, należących do konsorcjum  dLibra.

Na podstawie analizy działalności tych bibliotek opisano i oce
niono ich organizację, wyposażenie oraz charakter zasobów, zw ra
cając uwagę na stosowane standardy (metadane, formaty plików). 
Starano się pokazać ewolucję oprogram owania dLibra, a także 
wskazać pozytywne i negatywne cechy organizacji i funkcjonowa
nia bibliotek cj^rowych. Uwzględniono również najnowszą wersję 
oprogram owania dLibra, a także usługę Federacji Bibliotek Cyfro
wych, stworzonej przez zespół dLibry w PCSS, stanowiącej pew ne
go rodzaju katalog wszystkich polskich zasobów cyfrowych, któ
rych m etadane, bez względu na to, jakie wykorzystują oprogram o
wanie, można znaleźć właśnie w tym jednym  miejscu. Jedynym 
warunkiem  jest spełnianie przez bibliotekę cyfrową standardu 
OAI-PMH.

W książce opisano genezę digitalizacji, pierwsze polskie i m ię
dzynarodowe projekty i inicjatywy wspierające tworzenie bibliotek 
cyfrowych, takie jak  program y i strategie Komisji Europejskiej, 
UNESCO, IFLA i innych organizacji o zasięgu międzynarodowym.



W skazano też możliwe źródła finansowania bibliotek cyfrowych, 
stosowane przy tworzeniu polskich repozytoriów.

Zwrócono uwagę na standardy obowiązujące w bibliotekach 
cyfrowych, formaty plików, w których prezentow ane są publikacje 
oraz oprogram owanie do tworzenia bibliotek cyfrowych stosowane 
w naszym kraju, darmowe i komercyjne, ze szczególnym uwzględ
nieniem platformy dLibra. Oceniono ich przydatność z punktu 
widzenia archiwizacji danych i dostępu do nich. Opisano również 
wykorzystanie i modyfikację form atu Dublin Gore, zwracając 
uwagę na in teф retację poszczególnych atrybutów. Ostatecznym 
celem było wyłonienie pewnego modelu biblioteki cyfrowej oraz 
wskazanie istotnych problemów, wymagających rozwiązania na 
przyszłość.

Ostatni rozdział, pt. „W poszukiwaniu modelu biblioteki cyfro
wej” przedstaw ia cechy, jakim i powinna odznaczać się sieć pol
skich bibliotek cyfrowych na platformie dLibra, pod względem 
organizacyjnym, technicznym  i funkcjonalnym. Na podstawie ana
lizy poszczególnych cyfrowych repozytoriów przedstawiono osią
gnięcia oraz wady funkcjonującego obecnie modelu, a także propo
zycję zmian. Zwrócono uwagę na szczególny model organizacyjny 
regionalnej biblioteki cyfrowej -  otwarty model, który można 
nazwać „wikipedystycznym”, do współtworzenia którego może 
przystąpić niemal każda instytucja, a nawet osoba prywatna, chcą
ca wziąć udział w  tym przedsięwzięciu. W ysunięto pewne postula
ty, dotyczące ujednolicania zasad budowania cyfrowych repozyto
riów, w skazano różnice i podobieństwa występujące pomiędzy 
poszczególnymi bibliotekami. Zasygnalizowano również szereg 
problemów, którym  polskie biblioteki cyfrowe będą musiały stawić 
czoła w najbliższym czasie.

Biblioteki i konsorcja bibliotek, które tworzą ogólnokrajową sieć 
bibliotek cyfrowych powinny dążyć do ujednoliceń, zarówno 
w zakresie opisu metadanowego, jak  i metod przygotowania i udo
stępniania samych publikacji. Powinno się uzgodnić jednolite for
maty plików, wprowadzić słowniki wartości atrybutów metada- 
nych. Sieć bibliotek cyfrowych na platformie dLibra powinna dążyć 
do spójności i wzajemnej współpracy.

Jednym  z problemów, któiym  w najbliższym czasie będą m usia
ły zająć się biblioteki, jest problem  archiwizacji zdigitalizowanych 
zasobów. Koniecznym warunkiem  zabezpieczenia obiektów cyfro
wych na przyszłość jest utworzenie Krajowego Magazynu Danych -  
zdalnego, wirtualnego, logicznego systemu plików składowanych 
na bezpiecznych, rozproszonych przestrzeniach pamięci. Przecho



wywanie danych jest bowiem jednym  z największych współcze
snych problemów bibliotek. Nośniki cyfrowych danych są nietrw a
łe i zdigitalizowane publikacje, utracone z powodu skróconej 
żywotności nośnika, są w wielu przypadkach już nie do odzyskania.

Przed polskimi bibliotekami cyfrowymi stoi wiele zadań, które 
muszą spełnić, by dotrzym ać kroku dynamicznie rozwijającym się 
bibliotekom cyfrowym w krajach bardziej rozwiniętych. Kluczo
wym postulatem  jest współpraca i stosowanie jednolitych standar
dów.
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