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Zadania BN w zakresie archiwizacji 
dokumentów

§ 8 Statutu Biblioteki Narodowej:
„Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje 

i udostępnia materiały biblioteczne, i udostępnia materiały biblioteczne, 
zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, 
niezaleŜnie od nośnika fizycznego i sposobu 
zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty: 
graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, 
ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, 
audiowizualne i elektroniczne.”



Egzemplarz obowi ązkowy 
dokumentów elektronicznych

Zgodnie z Ustawą o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych z 1996 r. 
Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska 
mają obowiązek „wieczystego 
archiwizowania jednego egzemplarza 
obowiązkowego” (art. 5, ust. 4)



Dokumenty elektroniczne jako 
egzemplarze obowi ązkowe

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu 
bibliotek uprawnionych do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych z 1997 r. egzemplarzy obowiązkowych z 1997 r. 
Biblioteka Narodowa otrzymuje: 

• 2 egz. publikacji zapisanych na nośnikach 
elektronicznych

• 2 egz. dokumentów audiowizualnych
• 1 egz. oprogramowania komputerowego



Rodzaje dokumentów elektronicznych 
w Bibliotece Narodowej

� Dokumenty skanowane ze zbiorów BN (pliki 
tiff, jpg oraz txt)
Dokumenty elektroniczne off-line: dyskietki, � Dokumenty elektroniczne off-line: dyskietki, 
płyty CD/DVD (od 1997 r.)

� Dokumenty elektroniczne on-line (pliki pdf, 
txt, doc, itp.)

� Strony internetowe (od 2009 r.)



Udział BN w mi ędzynarodowych 
programach i konsorcjach

� Biblioteka Europejska (projekt TELplus)
� Europeana (projekty EDLnet, 

EuropeanaTravel, Europeana v 1.0)EuropeanaTravel, Europeana v 1.0)
� International Internet Preservation 

Consortium
� Member States’ Expert Group on Digitisation 

and Digital Preservation



Elektroniczne Archiwum Zabytków 
Piśmiennictwa Polskiego

� Projekt badawczy zamawiany MNiSW
� Cel: przedstawienie całościowej koncepcji 

digitalizacji zabytków piśmiennictwa polskiego oraz digitalizacji zabytków piśmiennictwa polskiego oraz 
określenie kanonu, którego zakres ulegałby 
powiększaniu w miarę rozwoju technologii 
informacyjnych i wskazań środowiska humanistów 

� Partnerzy: Biblioteka Narodowa, NASK, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Badań 
Literackich PAN i Instytut Historii PAN 



Plany Biblioteki Narodowej

� Dalsza systematyczna digitalizacja zasobów 
BN

� Budowa bezpiecznego repozytorium � Budowa bezpiecznego repozytorium 
cyfrowego do przechowywania wszystkich 
typów dokumentów elektronicznych

� Udostępnianie dokumentów cyfrowych w 
otwartym Internecie oraz (dla dokumentów 
chronionych prawem autorskim) na terenie 
biblioteki
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