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Celem CBN Celem CBN PolonaPolona jest jest 
prezentacja dokumentprezentacja dokumentóów ze w ze 
zbiorzbioróów Biblioteki Narodowej, w Biblioteki Narodowej, 
stanowistanowiąącychcych dziedzictwo dziedzictwo 
kulturowe Polski. Skulturowe Polski. Sąą to to 
najwanajwaŜŜniejsze dzieniejsze dziełła a 
ksztakształłtujtująące i okrece i okreśślajlająące ce 
polskpolskąą totoŜŜsamosamośćść narodownarodowąą

Cele CBN Cele CBN PolonaPolona



Istotnym elementem misji CBN jest prezentacja jej zbiorIstotnym elementem misji CBN jest prezentacja jej zbioróów w Bibliotece w w Bibliotece 
Europejskiej (TEL), a docelowo Europejskiej (TEL), a docelowo –– w Cyfrowej Bibliotece Europejskiej (EDL). w Cyfrowej Bibliotece Europejskiej (EDL). 
Jednym z podstawowych celJednym z podstawowych celóów TEL jest prezentacja rw TEL jest prezentacja róóŜŜnorodnonorodnośści dziedzictwa ci dziedzictwa 
kulturowego Europykulturowego Europy

Cele CBN Cele CBN PolonaPolona –– Biblioteka EuropejskaBiblioteka Europejska



UUŜŜytkownicy CBN ytkownicy CBN PolonaPolona

•• uuŜŜytkownicy o rytkownicy o róóŜŜnym wyksztanym wykształłceniu i z  rceniu i z  róóŜŜnych nych 
śśrodowisk;rodowisk;

•• Polacy mieszkajPolacy mieszkająący w kraju i poza jego granicami;cy w kraju i poza jego granicami;

•• Polonia zagraniczna, znajPolonia zagraniczna, znająąca sca słłabo jabo jęęzyk polski;zyk polski;

•• cudzoziemcy, trafiajcudzoziemcy, trafiająący do CBN poprzez stroncy do CBN poprzez stronęę
Biblioteki Narodowej i znacznie wiBiblioteki Narodowej i znacznie więększa grupa, ktksza grupa, któóra ra 
trafia do zasobtrafia do zasobóów cyfrowych CBN w cyfrowych CBN PolonaPolona przez przez 
BibliotekBibliotekęę EuropejskEuropejskąą (TEL).(TEL).

Nie moNie mo ŜŜna jednoznacznie okrena jednoznacznie okre śślilićć motywmotyw óów, jakimi kierujw, jakimi kieruj ąą sisięę
uuŜŜytkownicy CBN ytkownicy CBN PolonaPolona , dlatego te, dlatego te ŜŜ przyjprzyj ęęto zato za łłooŜŜenie o moenie o mo ŜŜliwie liwie 
najwinajwi ęększej uniwersalnokszej uniwersalno śści zasobci zasob óów, interfejsu oraz aparatu w, interfejsu oraz aparatu 
wyszukiwawczego.wyszukiwawczego.



ZaZałłooŜŜenia CBN enia CBN PolonaPolona

•• prezentacja dzieprezentacja dziełł bez koniecznobez koniecznośści instalowania ci instalowania 
dodatkowego oprogramowania (format dodatkowego oprogramowania (format jpgjpg););

•• intuicyjna nawigacja po dokumencie;intuicyjna nawigacja po dokumencie;

•• momoŜŜliwie najwierniejsza prezentacja cech oryginalnego liwie najwierniejsza prezentacja cech oryginalnego 
dokumentu;dokumentu;

•• intuicyjny interfejs;intuicyjny interfejs;

•• grupowanie zbiorgrupowanie zbioróów w logiczne caw w logiczne całłoośści, speci, spełłniajniająące rolce rolęę
edukacyjnedukacyjnąą, a zarazem u, a zarazem ułłatwiajatwiająące orientowanie sice orientowanie sięę w w 
zasobach oraz profilu biblioteki zasobach oraz profilu biblioteki –– kolekcje tematyczne kolekcje tematyczne 
oraz podziaoraz podziałł formalny.formalny.



Kolekcja tematyczna to zbiKolekcja tematyczna to zbióór dokumentr dokumentóów w 
cyfrowych na okrecyfrowych na okreśślony temat, uzupelony temat, uzupełłniony ich niony ich 
charakterystykcharakterystykąą, opisem najciekawszych obiekt, opisem najciekawszych obiektóów w 
oraz definicjoraz definicjąą kryterikryterióów doboruw doboru

Kolekcje tematyczneKolekcje tematyczne



Kolekcje tematyczne w CBN Kolekcje tematyczne w CBN PolonaPolona::

• Czasopisma Polski miCzasopisma Polski mięędzywojennejdzywojennej

•• KochanowskiKochanowski

•• Mickiewicz Mickiewicz 

•• Norwid Norwid 

•• Pierwodruki literatury polskiejPierwodruki literatury polskiej

•• Powstanie styczniowe Powstanie styczniowe 

•• Skarby Biblioteki Narodowej Skarby Biblioteki Narodowej 

•• SSłłowacki owacki 

•• Wydawnictwa konspiracyjneWydawnictwa konspiracyjne



PodziaPodziałł formalny odzwierciedla strukturformalny odzwierciedla strukturęę zbiorzbioróów w 
Biblioteki Narodowej i pomaga uBiblioteki Narodowej i pomaga uŜŜytkownikowi ytkownikowi 
zorientowazorientowaćć sisięę w rodzajach udostw rodzajach udostęępnionych pnionych 
dokumentdokumentóóww

PodziaPodzia łł formalnyformalny



PodziaPodziałł formalny zasobformalny zasobóów  w CBN w  w CBN PolonaPolona::

• ksiksiąŜąŜkiki

•• czasopismaczasopisma

•• stare drukistare druki

•• rręękopisykopisy

•• ulotki i odezwy (dokumenty ulotki i odezwy (dokumenty ŜŜycia spoycia społłecznego)ecznego)



Interfejs u Ŝytkownika – dwuj ęzyczno ść
Jedn ą z podstawowych cech interfejsu CBN Polona jest dwuj ęzyczno ść



Wyszukiwanie w CBN Polona



Wyszukiwanie w CBN Polona



Wyszukiwanie w CBN Wyszukiwanie w CBN PolonaPolona przy pomocy katalogu komputerowego BN

Opis bibliograficzny 
dokumentu 
źródłowego w 

katalogu 
komputerowym BN 

wraz z powiązaniem z 
publikacją w CBN 

Polona



Opis publikacji w CBN Polona

Opis publikacji w 
CBN Polona i 

powiązanie z opisem 
dokumentu 
źródłowego w 

katalogu 
komputerowym BN



Nawigacja po publikacji – wybór stron



Nawigacja po publikacji - rozdziały



Nawigacja po publikacji – podgl ąd stron



Nawigacja po publikacji – galeria miniatur



Nawigacja po publikacji – powi ększenie strony



Dziękujemy za uwagę

Joanna Potęga Katarzyna Ślaska
j.potega@bn.org.pl k.slaska@bn.org.pl
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