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Etapy PCSS w projekcie SYNAT 

• Cztery etapy w części INFINITI 

– A9. „Badania w zakresie federacyjnych modeli usług informacji 

naukowej i naukowo-technicznej” 

– A10. Zintegrowanego Systemu Wiedzy (ZSW) 

– A11. Wielofunkcyjnego Repozytorium Danych Źródłowych (dalej 

WRDZ) 

– A12. „Badania związane z usługami dotyczącymi danych 

źródłowych” 

• W naszych pracach chcemy wykorzystać doświadczenia związane z 

– Oprogramowaniem dLibra 

– Oprogramowaniem dMuseion 

– Projektami eContentPlus: ENRICH, EuropeanaLocal 

– Projektami badawczymi FP7: IMPACT, Wf4Ever 

– Federacją Bibliotek Cyfrowych 



dLibra 

• Najpopularniejszy w Polsce system do budowy bibliotek cyfrowych  

– http://dlibra.psnc.pl/  

• Rozwijany przez PCSS od 1999 roku 

• Wykorzystywany jako podstawa działania około 60 bibliotek cyfrowych 

– Bez ograniczeń dostępu do obiektów cyfrowych (przyłączone do 

FBC) 

• Regionalne 

• Instytucjonalne 

– Z ograniczeniami dostępu np.: 

• Internetowa Biblioteka Wzornictwa  

http://biblioteka.zsz.com.pl/ 
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dLibra 

• Najpopularniejszy w Polsce system do budowy bibliotek cyfrowych  

– http://dlibra.psnc.pl/  

• Rozwijany przez PCSS od 1999 roku 

• Wykorzystywany jako podstawa działania około 60 bibliotek cyfrowych 

– Bez ograniczeń dostępu do obiektów cyfrowych (przyłączone do FBC) 

• Regionalne 

• Instytucjonalne 

– Z ograniczeniami dostępu np.: 

• Internetowa Biblioteka Wzornictwa  
http://biblioteka.zsz.com.pl/ 

• Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii  
http://lib.pia.org.pl/  

– Zamknięte 

• Np.: Akademia Obrony Narodowej, Urząd Miasta Torunia, Instytut 
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu - Oddział w Poznaniu 

• dLibra rozwijana jest w ścisłym kontakcie z użytkownikami i z naciskiem na 
elastyczność, skalowalność i przenośność 
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dMuseion 

• Rozwijany od 2009 roku system do budowy muzeów cyfrowych 

• Funkcjonalność systemu określana jest we współpracy z pracownikami 

Muzeum Narodowego w Warszawie 

– Pierwszym wdrożeniem systemu na być Cyfrowe MNW  



 

WERSJA BETA 
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• Rozwijany od 2009 roku system do budowy muzeów cyfrowych 

• Funkcjonalność systemu określana jest we współpracy z pracownikami 

Muzeum Narodowego w Warszawie 

– Pierwszym wdrożeniem systemu na być Cyfrowe MNW 

• Podstawą do rozwoju systemu dMuseion jest dLibra 

– Charakter cyfrowego muzeum będzie jednak inny niż bibliotek 

cyfrowych 

• W pierwszym etapie charakter bardziej zbliżony do katalogów 

muzealnych, nie ma jednak technologicznych ograniczeń dla 

wprowadzania obiektów 3D 

• Dużo bogatsze metadane opisowe 
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dMuseion 

• Rozwijany od 2009 roku system do budowy muzeów cyfrowych 

• Funkcjonalność systemu określana jest we współpracy z pracownikami 

Muzeum Narodowego w Warszawie 

– Pierwszym wdrożeniem systemu na być Cyfrowe MNW 

• Podstawą do rozwoju systemu dMuseion jest dLibra 

– Charakter cyfrowego muzeum będzie jednak inny niż bibliotek 

cyfrowych 

• W pierwszym etapie charakter bardziej zbliżony do katalogów 

muzealnych, nie ma jednak technologicznych ograniczeń dla 

wprowadzania obiektów 3D 

• Dużo bogatsze metadane opisowe 

• Obecnie jesteśmy na etapie stabilnego prototypu, w ciągu najbliższych 

tygodni planujemy zakończenie prac rozwojowych nad wersją beta 



Projekty międzynarodowe 

• Projekty eContentPlus – efekt: wdrażane na krajową skalę innowacje w 
zakresie automatycznego wykorzystania metadanych z bibliotek 
cyfrowych 

– ENRICH – budowa wirtualnej biblioteki cyfrowej manuskryptów 
(http://enrich.manuscriptorium.com/) 

– EuropeanaLocal – przyłączenie zasobów lokalnych i regionalnych 
instytucji kultury do Europeany (http://www.europeanalocal.eu/) 

• Projekty FP7 

– IMPACT – badania w celu ułatwienia dostępu do treści tekstowych 
starodruków (<1850) (http://www.impact-project.eu/, współpraca z 
KLF UW) 

– Wf4Ever – stworzenie biblioteki cyfrowej dla obiektów badawczych 
z naciskiem na problem długoterminowego przechowywania 
(http://www.wf4ever-project.org/) 

• Rozwiązania wypracowane w ramach projektów eContentPlus z 
powodzeniem stosujemy w FBC 

• Rozwiązania, które zostaną wypracowane w ramach projektów FP7 
planujemy zastosować w projekcie SYNAT 
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Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Dostępna od czerwca 2007 roku usługa sieciowa agregująca, 
przetwarzająca i udostępniająca metadane z polskich bibliotek cyfrowych 

– http://fbc.pionier.net.pl/  

• Tworzona w celu: 

– ułatwienia wykorzystania zasobów polskich bibliotek cyfrowych i 
repozytoriów, 

– zwiększenia widoczności i popularyzacja zasobów polskich bibliotek 
cyfrowych i repozytoriów w Internecie, 

– udostępnienia użytkownikom Internetu i twórcom bibliotek cyfrowych 
nowych, zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach 
polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów. 

• Podstawowa funkcja dla użytkowników końcowych (czytelników): 
przeszukiwanie metadanych 

– 521 tysięcy obiektów 

– 59 bibliotek cyfrowych 

– 167 instytucji oficjalnie zarejestrowanych w bazie bibliotek 
cyfrowych (w praktyce przynajmniej kilkaset „źródeł  publikacji”) 

• http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs  
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Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Kluczowa jest też współpraca z Europeaną (http://europeana.eu)  
i DART-Europe 

– Dostarczamy do DART-Europe informacje o ponad 1700 
doktoratach udostępnianych w polskich bibliotekach cyfrowych 
przez 34 uczelnie na zasadach Open Access 

• http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland   

• Materiały dostępne poprzez FBC pochodzą nie tylko z bibliotek 

– Liczymy na wzrost liczby materiałów audio i wideo związanych z 
historią mówioną 

• Statystyki ruchu 

– Około 40 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie 

– Około 70 tysięcy wizyt miesięcznie 

– Około 34 tysiące zapytań wyszukiwawczych dziennie  

– W roku 2010 użytkownicy FBC zostali skierowani do konkretnych 
obiektów cyfrowych łącznie 8 378 533 razy  

• Średnio około 23 000 takich skierowań dziennie 
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Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Wybrane zaawansowane funkcje FBC 

– Standaryzacja metadanych (język, typ obiektu) 

– Transformacja metadanych 

• Ze schematu Dublin Core na schemat Europeana Semantic 

Elements (ESE), wkrótce też ETD-MS 

– Wzbogacanie metadanych 

• Próba wykrycia nazw geograficznych i dat w metadanych 



 

TYTUŁ 



 

TEMAT 



 

WYDAWCA 
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dla koordynacji digitalizacji 

• http://fbc.pionier.net.pl/owoc/duplicates-list-report 

– Sieciowy profil czytelnika realizowany na podstawie Shibboleth 

– Unikalne identyfikatory i system odnośników do obiektów cyfrowych 

http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:56413  

– Import danych z nietypowych technologicznie źródeł (np.: PBI, MTG)  

– Działania w kierunku wirtualnej integracji zasobów polskich i Europeany 

na poziomie interfejsów poszczególnych bibliotek cyfrowych 
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Schemat metadanych PLMET 

• Obecnie podstawowym schematem metadanych w FBC jest schemat 

Dublin Core (15 elementów) 

• W grudniu 2010 zakończyliśmy prace nad specyfikacją nowego 

schematu metadanych dla FBC i polskich bibliotek cyfrowych o nazwie 

PLMET (59 elementów) 

• Podstawowe informacje o schemacie, historia prac i motywacja opisane 

są w poglądowej prezentacji: 

– http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/publication/343/content 

http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/publication/343/content
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Schemat metadanych PLMET 

• Trwają prace nad wytycznymi dla bibliotek cyfrowych 

– Są już pierwsi chętni zainteresowani wykorzystaniem schematu i 
wsparciem nas w rozwoju wytycznych 

– PLMET docelowo będzie opisany jako tzw. profil aplikacji Dublin 
Core 

• Na wiki dostępne są: 

– Opis schematu i robocza postać wytycznych  
http://dl.psnc.pl/community/x/UQDC  

– Informacje o pochodzeniu elementów schematu i ich zapisie w 
formacie XML 
http://dl.psnc.pl/community/x/EwDI  

• Wdrożenie schematu w FBC planujemy w drugiej połowie 2011 r. 

• W ramach projektu SYNAT na obecnym etapie prac wykorzystujemy 
schemat CIDOC CRM, do którego mapować będziemy dane m.in. ze 
schematu PLMET 

– Tworzenie metadanych np. w schemacie CIDOC CRM już na 
poziomie bibliotek cyfrowych nie wydaje się obecnie możliwe  
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Podsumowanie 

• W prezentacji przedstawiono pokrótce prace PCSS dotyczące bibliotek 

cyfrowych i powiązane z projektem SYNAT 

• W ramach procedury zgłaszania „Istniejących Zasobów” w pierwszych 

miesiącach projektu zadeklarowaliśmy udostępnienie wszystkim 

partnerom projektu m.in. wymienionego w tej prezentacji 

oprogramowania 

• Bardzo chętnie udostępnimy partnerom projektu do celów badawczych 

dane gromadzone w FBC 

• Oferujemy również techniczne wsparcie w dostępie do danych 

gromadzonych w bibliotekach cyfrowych – oczywiście po uzgodnieniach 

z instytucjami zarządzającymi tymi danymi 

• Prace, które realizujemy w projekcie SYNAT (omówione we wczorajszej 

prezentacji) są prowadzone równolegle do rozwoju FBC, dLibry, czy 

dMuseionu 

– wdrożeniach tych systemów traktowane są w etapach SYNAT jako 

usługi zewnętrzne, które ZSW czy WRDZ będą wykorzystywać 

 



Dziękuję za uwagę - czy są pytania? 

Kontakt: 

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) 

http://dl.psnc.pl/ 


