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Plan prezentacji
• Stan obecny

– Forum
– dLibra Community Portal

• Zasady korzystania
• Plany na przyszłość
• Podsumowania



  

Stan obecny (1)
• Około 200 zarejestrowanych użytkowników 

(forum + społeczność)
• Forum : 

http://dlibra.psnc.pl/forum
• Społeczność:

http://dlibra.psnc.pl/community



  

Stan obecny (3) - Forum



  

Stan obecny (2) - Forum
• Rola forum

– Baza wiedzy
• Wspólne rozwiązywanie problemów

– Opinie dotyczące oprogramowania dLibra
– Kierunki rozwoju

• np. transformacja formatu MASTER do DublinCore 
– Dyskusje o bibliotekach cyfrowych w ogóle 



  



  

Stan obecny (3) - społeczność
• Konieczna rejestracja
• Portal społecznościowy dLibry

– wersje językowe interfejsu dLibry
• Aplikacja czytelnika
• Aplikacja redaktora

• Zapraszamy do dodawania własnych 
artykułów oraz do komentowania



  

Stan obecny (4) - społeczność



  

Stan obecny (5) - społeczność



  

Stan obecny (6) - społeczność



  

Stan obecny (7) - społeczność



  

Zasady korzystania (1)
• Korzystanie ze stron jest nieodpłatne.
• IChB PAN PCSS nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za wykorzystanie 
informacji dostępnych na stronach oraz za 
działanie, poprawność i kompletność 
rozszerzeń i dodatków do systemu dLibra 
opracowanych przez osoby trzecie na 
podstawie informacji dostępnych na 
stronach.



  

Zasady korzystania (2)
• Rozszerzenia, dodatki, tłumaczenia etc. 

dla systemu dLibra opracowane w oparciu 
o informacje zawarte na stronach mogą 
być nieodpłatnie wykorzystywane przez 
autorów tych rozszerzeń na potrzeby 
własne oraz nieodpłatnie udostępniane 
innym użytkownikom systemu dLibra.



  

Zasady korzystania (3)
• Rozszerzenia, dodatki, tłumaczenia etc. dla 

systemu dLibra opracowane w oparciu o 
informacje zawarte na stronach nie mogą 
być udostępniane odpłatnie.

• IChB PAN PCSS zastrzega sobie prawo do 
zmiany powyższych zasad.



  

Plany na przyszłość (1)
• Udostępnienie API programistycznego

– Dokumentacja techniczna (JavaDoc) + 
przykłady

• Udostępnienie rozszerzeń systemu dLibra, 
wraz z ich kodem źródłowym

• Kolejne wersje językowe
– O ile znajdą się chętni, aby je opracować.

• Wspólna praca nad podręcznikiem 
użytkownika systemu dLibra



  

Plany na przyszłość (2)
• Techniczne artykuły dotyczące dLibry

– Zastosowanie rozszerzeń systemu
– Specyficznych zastosowań dLibry
– Dostosowywania dLibry do własnych potrzeb
– Dodawanie przydatnych funkcjonalności       

np. Ankieta
• Narzędzia przydatne w administracji dLibry

– Aplikacje ułatwiające konfiguracje systemu
– Analiza zbieranych zapytań i statystyk 



  

Plany na przyszłość (3)
• Utrzymanie dotychczasowej roli forum



  

Podsumowanie (1)
• Liczba osób korzystających z systemu 

dLibra znacznie się zwiększyła
• Konieczny jest stały dialog między 

twórcami oprogramowania a jego 
użytkownikami

• Wspólnie jesteśmy w stanie tworzyć 
elastyczny i użyteczny system



  

Podsumowanie (2)
• Wraz z stopniowym otwieraniem sie API 

dLibry, oraz popularyzacją systemu rola 
społeczności będzie rosnąć



  


