


Wiele twarzy repozytorium instytucjonalnego 

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) 



Modele organizacyjne  

(polskich) bibliotek cyfrowych 

• Model repozytorium instytucjonalnego 
– Jeden system biblioteki cyfrowej 

– Jedna instytucja 

• Odpowiedzialna za udostępniane zasoby i infrastrukturę 

techniczną 

– Udostępniane zasoby są zazwyczaj związane z historią i bieżącą 

działalnością instytucji i/lub zbiorami tej instytucji 

– Przykłady:  

• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 

(http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra) 

• Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 

(http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra) 
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Modele organizacyjne  

(polskich) bibliotek cyfrowych 
• Model konsorcjalny 

– Jeden system biblioteki cyfrowej 

– Jedna instytucja wiodąca, szereg instytucji współpracujących  

– Infrastrukturę techniczną utrzymuje instytucja wiodąca 

• Często wspierana np. finansowo przez instytucje współpracujące 

– Udostępniane zasoby są związane z profilem konsorcjum 

– Przykłady obszarów współpracy 

• Zakres tematyczny  

– Morska Biblioteka Cyfrowa 
(http://mbc.fundacjamorska.org/dlibra)  

• Profil instytucjonalny  

– Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN 
(http://rcin.org.pl/dlibra)  

– Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES 
(http://digital.fides.org.pl/dlibra)  

• Lokalizacja geograficzna – regionalne biblioteki cyfrowe 

– Śląska Biblioteka Cyfrowa (http://www.sbc.org.pl/dlibra) 
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Modele organizacyjne  

(polskich) bibliotek cyfrowych 
• Konsorcjalne biblioteki cyfrowe - zalety: 

– Pojedynczy punkt dostępu do większej ilości zbiorów 

• Łatwiejsza promocja i korzystanie z zasobów niż w przypadku szeregu 
repozytoriów instytucjonalnych 

– Bliska współpraca pomiędzy instytucjami 

• Powinna prowadzić do podniesienia jakości biblioteki cyfrowej 

• Może prowadzić do nowych projektów, łatwiej występować o 
dofinansowanie 

– Obniżenie kosztów infrastruktury technicznej 

• Instytucjonalne biblioteki cyfrowe / repozytoria - zalety: 
– Silne powiązanie z daną instytucją 

• Łatwiejsza promocja instytucji 

• Większa szansa na przekonanie pracowników naukowych do 
współpracy 

• Możliwość działania wyłącznie wg własnych zasad 

• Struktura kolekcji, schemat metadanych 

• Funkcje kojarzone przede wszystkim z repozytoriami, 
takie jak np. „self-archiving” mogą być oczywiście 
realizowane w obydwóch modelach organizacyjnych  
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Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej (kiedyś pod 

adresem http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/) 

– Utworzona w 2004 roku jako biblioteka instytucjonalna 

– W 2005 roku przekształcona w Dolnośląską Bibliotekę 

Cyfrową (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra) 

– Patrząc na strukturę kolekcji można stwierdzić, że jest 

zorganizowana na zasadzie grupy rozłącznych 

repozytoriów instytucjonalnych 
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Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 

– Pierwotnie instytucjonalna biblioteka cyfrowa dostępna pod adresem 

http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra 

– Obecnie stała się jedną z kolekcji Łódzkiej Regionalnej Biblioteki 

Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra) współtworzonej przez 

Politechnikę Łódzka i łódzki Uniwersytet Medyczny 

– Plany rozwoju CYBRY zakładają udostępnianie zasobów cyfrowych 

innych z regionu łódzkiego bibliotek – głównie uczelnianych, 

będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej ŁASB 

(http://www.biblioteki.lodz.pl/)   
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Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Śląska Biblioteka Cyfrowa (http://www.sbc.org.pl/dlibra) 

– Silna biblioteka regionalna angażująca wiele różnych 

instytucji  

– Trzy rodzaje kolekcji: 

• Regiony 

• Instytucje (z podziałem na miasta) 

• Rodzaj zbiorów 
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Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN (http://rcin.org.pl/dlibra) 

– „Głównym założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego, 

ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego 

złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji 

naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa 

kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów 

naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium 

Cyfrowego Instytutów Naukowych.” 

– Instytuty zaangażowane w projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 

Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. 

Marcelego Nenckiego PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN, Instytut 

Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Filozofii 

i Socjologii PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut 

Matematyczny PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Slawistyki 

PAN, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Muzeum i Instytut 

Zoologii PAN 
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Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN 

(http://rcin.org.pl/dlibra) 

– Zrealizowane jako sieć wirtualnych repozytoriów instytucjonalnych 

opartych na wspólnej platformie biblioteki cyfrowej 

 

 

 

http://rcin.org.pl/dlibra
http://rcin.org.pl/dlibra
http://rcin.org.pl/dlibra


Repozytoria instytucjonalne  

jako kolekcje w bibliotekach cyfrowych 

• Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN 

(http://rcin.org.pl/dlibra) 

– Rodzaje kolekcji: 

• Współdzielone ogólnego przeznaczenia np.: Książki, 

Czasopisma, Prace dyplomowe, Rękopisy 

• Współdzielone dedykowane konkretnym obszarom współpracy 

międzyinstytucjonalnej np.  

 Dydaktyka i popularyzacja nauki -> Nematologia 

• Instytucjonalne 

– Są podstawą dla wirtualnych repozytoriów poszczególnych 

instytutów 
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Podsumowanie 

• Biblioteki cyfrowe w Polsce rozwijają się w praktyce od około 10 lat 

• Początkowo rozwój ten związany był przede wszystkim z udostępnianiem 
materiałów historycznych – dziedzictwa kulturowego i regionaliów 

• Wraz z rosnącą popularnością Open Access oraz „dojrzewaniem” i 
stabilizacją bibliotek cyfrowych zaczęto udostępniać więcej współczesnych 
materiałów, istotniejsza stała się też widoczność poszczególnych instytucji w 
inicjatywach konsorcjalnych 

• W ciągu ostatnich lat wypracowanych zostało kilka modeli udostępniania i 
prezentacji zbiorów różnych instytucji w ramach współdzielonej platformy 
biblioteki cyfrowej 

– Kolekcje instytucjonalne i/lub kolekcje tematyczne i/lub kolekcje 
formalne 

– Wirtualne repozytoria instytucjonalne 

• Wykorzystanie współdzielonej platformy biblioteki cyfrowej znacznie ułatwia 
rozpoczęcie działalności repozytorium instytucjonalnego i nie blokuje 
realizacji usług takich jak „self-archiving” 

• Taka współdzielona platforma jest bytem złożonym i nie zawsze jasnym dla 
użytkownika, dlatego też projektując architekturę informacji czy interfejs 
takiego systemu należy pamiętać nie tylko o potrzebach instytucji, ale 
również o potrzebach i możliwościach użytkowników 
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