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Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe

• Założone w 1993 roku

• Afiliowane przy Instytucie 
Chemii Bioorganicznej PAN

• Obecnie
– 5 działów

– 180 pracowników (ponad 40 w projektach europejskich)

• Operator poznańskiej sieci miejskiej POZMAN

• Operator sieci krajowej Polski Internet Optyczny PIONIER

• Centrum komputerów dużej mocy

• Centrum bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych



Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe
• Ośrodek badawczo – rozwojowy

w zakresie:
– Sieci nowej generacji: 

POZMAN i PIONIER, 6-NET, 
ATRIUM, ...

– Systemów gridowych oraz
komputerów dużej mocy: 
GRIDLAB, CROSSGRID, VLAB, PROGRESS, Clusterix, 
HPCEuropa, ...

– Portali i narzędzi zarządzania treścią: Polski Portal Edukacyjny  
"Interkl@sa", Miejski Informator Multimedialny, dLibra Digital 
Library Framework, Telewizja Interaktywna iTVP



Wstęp
• Zadania biblioteki to m.in.:

– Gromadzenie materiałów

– Przechowywanie materiałów

– Udostępnianie materiałów

• Obszary działania w Internecie

– Strona internetowa biblioteki

– Katalog „on-line” (OPAC)

– Biblioteka cyfrowa



Biblioteka cyfrowa

„Biblioteka cyfrowa to organizacja, która 
dostarcza środki, włączając w to specjalizowane 
kadry, do wyboru, organizacji, klasyfikacji, 
rozpowszechniania, bezpiecznego i 
długoterminowego przechowywania kolekcji 
obiektów cyfrowych, tak by były łatwo dostępne 
dla określonej społeczności lub grupy 
społeczności”

Digital Library Federation [1998]
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Co to jest dLibra?

• System oferujący kompleksowe rozwiązanie 

na potrzeby tworzenia bibliotek cyfrowych

• Rozwijany w PCSS od 1999 roku

• Pierwsze tego typu polskie oprogramowanie

• Ścisła współpraca z bibliotekami



Użytkownicy systemu dLibra

• Czytelnik

– Korzysta z biblioteki cyfrowej

• Redaktor

– Wprowadza publikacje do biblioteki cyfrowej

• Administrator

– Zarządza biblioteką cyfrową 



dLibra

Przechowywanie

treści

Przechowywanie

metadanych

Wyszukiwanie

Działanie systemu dLibra

Aplikacja Redaktora i Administratora:

Tworzenie struktury biblioteki, 

umieszczanie publikacji, zarządzanie 

biblioteką

Aplikacja Czytelnika – WWW:

Przeglądanie zawartości, 

wyszukiwanie, powiadamianie, 

RSS, RDF, itp.

Inne systemy informacyjne

treść + metadane 

metadane

treść udostępnianie  

wymiana informacji

Biblioteki
Czytelnicy



Historia projektu dLibra

• 1996

– Początek prac badawczych w PCSS w zakresie bibliotek cyfrowych 

• 1999

– Koniec prac nad prototypem, określenie nowych założeń dla systemu bibliotek cyfrowych

– Początek prac nad obecną postacią systemu dLibra

• 2002

– Pierwsza ogólnodostępna instalacja dLibry – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (http://www.wbc.poznan.pl)

• 2004

– Pierwsze warsztaty „Biblioteki cyfrowe”

• 2006

– Udostępnienie mechanizmów wyszukiwania rozproszonego

– Rozpoczęcie projektu badawczego MNiSW nr 3 T11C 023 30 "Mechanizmy usług atomowych dla 
rozproszonych bibliotek cyfrowych" 

– Uruchomienie CBN „Polona” opartej o system dLibra

• 2007

– Publiczne udostępnienie serwisu FBC (22 czerwca)

– IV warsztaty „Biblioteki Cyfrowe” (12 listopada - Poznań, 6 grudnia - Toruń)
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Federacja Bibliotek 
Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl/
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Federacja Bibliotek Cyfrowych



Dziękuję za uwagę
… i zachęcam do odwiedzenia

naszych stron:

http://fbc.pionier.net.pl/

http://dlibra.psnc.pl/


