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Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział Usług Sieciowych PCSS 
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• Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER 

rozwijane są od 2002 roku 

• Główny cel to wykorzystanie 

informatycznej infrastruktury nauki  

dla potrzeb nauk humanistycznych 

 

Biblioteki cyfrowe w Polsce 

• Podstawowe statystyki: 

• ± 100 bibliotek cyfrowych 

• kilkaset współpracujących 

instytucji kultury i nauki 

• ponad 1,1 mln obiektów 

cyfrowych 



Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Serwis opracowany i rozwijany przez PCSS, dostępny publicznie od 

czerwca 2007 roku (http://fbc.pionier.net.pl/) 

• Element infrastruktury bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER 

• Gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o obiektach z polskich  

bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych 
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http://fbc.pionier.net.pl/


Czyje zbiory można znaleźć w FBC? 

Chmura słów wygenerowana z listy nazw  

ok. 300 najliczniej reprezentowanych w FBC instytucji. 



Federacja Bibliotek Cyfrowych – stan obecny 

• Podstawowe funkcje dla czytelników 

– Wyszukiwanie w opisach publikacji 

• Proste 

• Zaawansowane 

• Wg identyfikatora 

• Wzbogacone wynikami z Europeany 

• Obejmujące również przeszukiwanie planów digitalizacji 

– Przeglądanie 

• Ostatnio dodane 

• Ostatnio oglądane (podgląd ciągły) 

• Najczęściej oglądane 

• Rekomendowane przez bibliotekarzy 

– Baza polskich bibliotek cyfrowych + podstawowe statystyki 



 



 



 



 



Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• FBC to nie tylko wyszukiwarka 

– Źródło danych dla zewnętrznych serwisów m.in. Europeana, DART-

Europe i KaRo 

– Bezpłatne, certyfikowane kursy e-learningowe 

(http://fbc.pionier.net.pl/elearning/pl/) 

• „Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury” 

– 24 lekcje pogrupowane w 9 modułów 

• „Współpraca z Europeaną” 

– 11 lekcji pogrupowanych w 2 moduły 

– Serwis dla osób profesjonalnie zainteresowanych bibliotekami 

cyfrowymi – http://fbc.pionier.net.pl/pro/ 
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Proces agregacji, przetwarzania i udostępniania 

danych w FBC 

Obecnie: 

Wkrótce: 



FBC i współpraca z Europeaną 

• Zapoczątkowana już w 2009 roku w ramach projektu EuropeanaLocal 

• W grudniu 2009 roku przyłączenie FBC do Europeany 

– Pierwszy w Europie transfer metadanych pomiędzy usługa 
agregującą dane w skali krajowej a Europeaną! 

• W grudniu 2010 udział w programie pilotażowym Europeana API 

– Wzbogacenie wyników wyszukiwania FBC 

– Wzbogacenie strony z opisem obiektu w Wielkopolskiej BC 

• Organizacja polskiej edycji konkursu Hack4Europe! 2011 

• Współpraca przy organizacji dwóch konkursów Hack4Europe! 2012  

– w Warszawie (z NInA) – http://hack4europe.info/  

– w Leuven (z Fundacją Europeana) 

• Udział w projekcie Europeana Awareness (wspólnie z NInA) 

• Udział w projekcie Europeana Libraries (w charakterze zewnętrznego 
eksperta) 

• Wsparcie polskich muzeów biorących udział w projekcie Partage PLUS 

• Od 2013 roku udział w projekcie Europeana Cloud 

 

http://hack4europe.info/


FBC i współpraca z Europeaną 

• We wrześniu 2011 Europeana ogłosiła nowy wzór umowy 

(Data Exchange Agreement) dla instytucji chcących 

dostarczać dane 

– Wzór jest nienegocjowalny, ale powstał w efekcie 

kilkumiesięcznego procesu konsultacji w który 

zaangażowane było również FBC/PCSS 

– Podstawą DEA jest oparcie się na 

licencji/oświadczeniu CC0 przy udostępnianiu 

metadanych 

– W praktyce oznacza to „uwolnienie” metadanych, 

również do zastosowań komercyjnych 

– Uwaga: CC0 dotyczy wyłącznie metadanych (opisu) 

obiektu, a nie jego cyfrowego wizerunku – licencję dla 

postaci cyfrowej określa ten kto ją udostępnia on-line 

• Więcej informacji: 

http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-

z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/ 
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FBC i współpraca z Europeaną 

• FBC/PCSS pełni rolę technicznego pośrednika  
w transferze danych pomiędzy instytucją źródłową  
a Europeaną i nie może podpisać DEA w imieniu wszystkich 
współpracujących  
instytucji 

• Konieczność podpisania DEA  
oraz niezgodność pewnych  
elementów licencji CC0  
z polskim systemem prawnym  
spowodowały znaczny spadek  
liczby obiektów z Polski  
dostępnych w Europeanie 

• Praktycznym obejściem  
problemu jest usuwanie  
z metadanych fragmentów  
mających charakter utworu  
w rozumieniu prawa  
autorskiego 

http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-

z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/ 
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Polskie zbiory w Europeanie – stan aktualny 

Dostawca metadanych Agregator metadanych 

Liczba obiektów  

w Europeanie 
Zmiana 

2012-02-08 2012-10-16 

Instytucje współpracujące z FBC* 
Federacja Bibliotek 

Cyfrowych 
783 275  546 382 -30,2% 

Żydowski Instytut Historyczny Judaica Europeana 219 848 219 848 0% 

Filmoteka Narodowa 
EFG – The European  

Film Gateway 
35 237 35 237 0% 

Międzynarodowe Centrum 

Zarządzania Informacją 
Athena 30 055 30 055 0% 

Archiwa dźwiękowe  

Instytutu Sztuki PAN 
DISMARC – 

EuropeanaConnect 
3 407 3 407 0% 

Instytut Kultury Polskiej (UW) 
ECLAP, e-library of 

performing arts 
0 2 425 n/d 

Telewizja Polska EUscreen Project 578 732 26,6% 

Biblioteka Narodowa The European Library 24 825 50 -99,8% 

* Na podpisanie nowej umowy DEA zdecydowało się do chwili obecnej 26 instytucji/konsorcjów  

   współpracujących z FBC. 23 umowy zostały podpisane przed pierwszym transferem danych 

   z FBC do Europeany na nowych zasadach, który miał miejsce pod koniec sierpnia br. 

- 2012-02-08 (na podst. http://dl.psnc.pl/2012/02/08/first-million-of-digital-objects-from-poland-in-europeana/)  

- 2012-10-16 (na podst. http://europeana.eu/) 



10 krajów najliczniej reprezentowanych  

w Europeanie 
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Podsumowanie 

• Praktyczny rozwój bibliotek cyfrowych jako elementu infrastruktury 
informatycznej dla nauki ma już w Polsce 10-letnią historię 

• Działania podejmowane przez PCSS i współpracujące instytucje 
przynoszą bardzo dobre efekty i stawiają Polskę w europejskiej 
czołówce krajów w kontekście cyfrowego udostępniania zbiorów on-line 

• Federacja Bibliotek Cyfrowych przez 5 lat funkcjonowania stała się 
krytycznym elementem sieci polskich bibliotek cyfrowych i istotnym 
partnerem inicjatyw i projektów międzynarodowych 

• Dalsze plany rozwoju FBC i powiązanych z nią usług powinny w 
najbliższych latach jeszcze bardziej ułatwić udostępnianie zbiorów on-
line, dostęp do tych zbiorów i ich dalsze wykorzystywanie, zwłaszcza w 
pracy naukowej 

• Współpraca z Europeaną jest bardzo istotnym elementem 
funkcjonowania i rozwoju FBC 

• Zachęcamy do kontaktu wszystkie instytucje, które chciałyby 
rozpocząć współpracę z FBC oraz z Europeaną! 

 

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

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


Dziękuję za uwagę! 

Pytania? 


