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Plan prezentacji 

 Grupy użytkowników bibliotek cyfrowych 

 Kryteria oceny bibliotek cyfrowych 

 Co wpływa na jakość bibliotek cyfrowych? 
 to są wyłącznie zasygnalizowane problemy – każdy z nich 

wymaga dalszego, szczegółowego omówienia  

 Przykłady 
 biblioteki cyfrowe (bc), ale również agregatory 

 nie oceniam poszczególnych serwisów! 

 przykłady są losowo wybrane 

 nie oceniam programów do tworzenia bibliotek cyfrowych 

 

 

 



Użytkownicy bibliotek cyfrowych 

 użytkownicy świadomi, którzy korzystają z serwisu już 
znanego - wyszukują danych, sprawdzają ostatnio dodane 
publikacje, prenumerują kanał RSS 

 użytkownicy, którzy dowiedzieli się z różnych źródeł o 
bibliotekach cyfrowych - zapoznają się z serwisem, 
wyszukują dane, wracają do biblioteki co jakiś czas, 
prenumerują kanał RSS 

 użytkownicy, którzy trafiają na publikacje z bibliotek 
cyfrowych poprzez wyszukiwarki standardowe typu Google 
– tylko czytają i ewentualnie kopiują dokument albo są 
bardziej zainteresowani serwisem i dokładnie chcą się z 
nim zapoznać 



Kryteria oceny bibliotek cyfrowych 

 podstawa - przegląd kryteriów oceny systemów informacyjnych, witryn 
internetowych oraz zaleceń budowania serwisów sieciowych 

 w/w kryteria oceny przydatne dla projektowania i analizy bibliotek 
cyfrowych 

 istotne publikacje: 

 kryteria oceny bc, określone przez użytkowników [Xie, H., 2006] 

 czynniki wpływające na ocenę bc jako „dobrych” przedstawione w 
przewodniku NISO [cyt. za M. Nahotko, 2006] 

 zasady projektowania interfejsu użytkownika dla bc [Sastry, H. G., Reddy, L. 
C., 2009] 

 kryteria i wskaźniki oceny bibliograficznych baz danych [Głowacka, E. 2009] 

 kryteria oceny systemów wyszukiwawczych w Internecie [Froehlich, T. 2002]  

 możliwości użytkownika i funkcje wyszukiwawcze w oprogramowaniach dla 
bc [Mroczek, E. 2006] 



Co wpływa na jakość bibliotek 

cyfrowych? 

1. Jakość kolekcji  

2. Interfejs użytkownika  

3. Możliwości i techniki wyszukiwawcze 

4. Prezentacja wyników wyszukiwania 

5. Dodatkowe usługi 



Jakość kolekcji  

 opis kolekcji jako całości, w tym: 
 cel budowania i nazwy twórców 

 pochodzenie oryginalnych materiałów, zasięg chronologiczny 

 polityka doboru kolekcji 

 podstawowe grupy odbiorców 

 liczba i typy dokumentów cyfrowych (tekstowe, dźwiękowe itp.) 

 informacja o prawach autorskich i prawach dostępu 

 agregatory – dostawcy zasobów i liczba obiektów w kolekcjach  

 organizacja zasobów 

 opis obiektów cyfrowych (metadane) 

 wiarygodność, dokładność 



Przykład: opis kolekcji jako całości 



Przykład: agregatory – dostawcy zasobów i liczba obiektów w kolekcjach 



Przykład: organizacja zasobów 



Przykład: organizacja zasobów 



Przykład: organizacja zasobów 



„Chmurę” wykonano przy pomocy propgramu Wordle http://www.wordle.net/create 

Nazwy kolekcji z bibliotek skupionych w FBC – październik 2010 r. 

Przykład: organizacja zasobów 



Jakość kolekcji – opis obiektów 

 metadane: 

opisowe 

administracyjne 

strukturalne 

 schematy, np. 

Dublin Core 

MARC21 

Potęga, J. Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych 

[prezentacja]. W: „Cyfrowość bibliotek i archiwów”, 

Warszawa, 26-27 listopada 2009 r. 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/wykazy-

zmian/konferencja-cyfrowosc-bibliotek-i-archiwow. 

  

Rygiel, P. „Subject Access Points” w polskich bibliotekach 

cyfrowych (przegląd) [prezentacja]. W: „Cyfrowość 

bibliotek i archiwów”, Warszawa, 26-27 listopada 2009 r. 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/wykazy-

zmian/konferencja-cyfrowosc-bibliotek-i-archiwow. 



Przykład: opis obiektów 



Interfejs użytkownika 
 tożsamość serwisu – nazwa, akronim, logo, misja,  

 funkcjonalność - w tym wyszukiwanie i przeglądanie zasobów 
wg indeksów (wartości wybranych atrybutów metadanych, np. 
nazwisk autorów, słów kluczowych, typów publikacji) 

 dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców 
 informacje o wersji przeglądarek, systemów operacyjnych, 

niezbędnej rozdzielczości i przepustowości 

 wymagane dodatkowe oprogramowania i skrypty 

 interfejs w wielu językach 

 udogodnienia dla osób słabowidzących  

 użyteczność serwisu, m.in.: 
 układ witryny 
 układ działów w menu głównym 
 nawigacja w serwisie 
 aktualność danych 
 funkcje pomocy 

 system komunikowania się z użytkownikiem  

 estetyka interfejsu i sposoby wizualizacji zasobów  
 



 Cyfrowy Dolny Śląsk a  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa??? 

 Opolszczyzna:  
 Opolska Biblioteka Cyfrowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu  

 Politechnika Opolska jest uczestnikiem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej 

 Uniwersytet Opolski jest uczestnikiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

Przykłady: tożsamość serwisu 



Przykłady: funkcjonalność 



Przykłady: użyteczność 



Przykład: estetyka i sposoby wizualizacji zasobów  



Możliwości i techniki wyszukiwawcze  

 wyszukiwanie pełnotekstowe 

 formularza wyszukiwania prostego i zaawansowanego 

 możliwość wyszukiwania wg różnych kryteriów i list 
wyboru 

 możliwość korzystania ze słowników kontrolowanych, 
indeksów 

 możliwość ograniczania wyszukiwania wg różnych 
kryteriów 

 techniki wyszukiwawcze i techniki przetwarzania tekstu 

 system podpowiedzi (sugestii) 



Przykład: możliwości wyszukiwawcze  



Przykłady: możliwości wyszukiwawcze 



Prezentacja wyników wyszukiwania 

 ogólna informacja o rezultatach wyszukiwania 

 różne opcje wyświetlania listy wyników 

 grupowanie i szeregowanie 

 dalsze ograniczanie wyszukiwania wg zadanych 
kryteriów 

 prezentacja opisów obiektów 

 możliwość zachowywania i cytowania rezultatów 
wyszukiwania (eksport do zewnętrznych aplikacji) 

 obsługa różnych formatów plików 

 dostępność narzędzi do ich odczytu 



Przykład: prezentacja rezultatów wyszukiwania i inne możliwości  



Przykład: prezentacja rezultatów wyszukiwania i inne możliwości  



Przykład: prezentacja opisów obiektów cyfrowych  



Przykład: prezentacja opisów obiektów cyfrowych 

•  możliwość wyboru języka interfejsu 

•  możliwość wysłuchania opisu metadanowego  

•  prezentacja czytanego aktualnie fragmentu tekstu  



Powiązania opisów z bc z opisami 

w innych serwisach informacyjnych  

 współpraca z katalogami bibliotecznymi OPAC 

 współpraca z NUKAT 

 współpraca z bibliografiami publikacji 
pracowników 

 współpraca z bibliograficznymi bazami danych 

 współpraca z twórcami portali i witryn (np. 
czasopism – linki do pełnych tekstów w bc) 

 współpraca z Wikipedią 

 





Hasło Diecezja chełmińska w Wikipedii 



Dostępność zasobów bc dla 

robotów wyszukiwarek 
 zawartość tekstowa plików DjVu, czyli 76% zasobów polskich 

bibliotek cyfrowych należy do tzw. niewidzialnego Web 

 zob. wątek „Wyszukiwanie pełnotekstowe w bibliotekach” na 
forum Biblioteka 2.0 
http://forum.biblioteka20.pl/viewtopic.php?t=394. 

 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - dla publikacji, 
których głównym celem jest udostępnianie treści, najpierw 
przygotowuje się pliki PDF, a potem przetwarza się je na DjVu 

 wybrane bieżące czasopisma w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej 
są udostępniane w PDF 

 CBN Polona - do prezentacji obiektów cyfrowych stosuje się 
format JPEG albo dodatkowo PDF i/lub txt 



Dodatkowe usługi 

 elementy Web 2.0 

 możliwości dla zarejestrowanego 
użytkownika 

 dostępność raportów i statystyk 

 inne funkcje i usługi 



Przykład: web 2.0 w bibliotekach cyfrowych 



Podsumowanie 

 biblioteki cyfrowe są serwisami, które nie 

będą powszechnie porównywane, 

oceniane ze względu na unikalność 

 ale…  

 kryteria oceny mogą być przydatne dla 

projektantów bc 
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