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Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

• Istnieje od 1993 roku 

• Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej 

Polskiej Akademii Nauk 

• Obecnie 5 działów i około 300 pracowników 

• Centrum komputerów dużej mocy 

• Centrum bezpieczeństwa sieci i systemów 

komputerowych 

• Operator poznańskiej sieci miejskiej (POZMAN) 

• Operator sieci Polski Internet Optyczny PIONIER 
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Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

Ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarach: 

• Sieci komputerowych nowej generacji 

• Systemów gridowych i komputerów dużej mocy 

• Usług sieciowych 

– Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS 

http://dl.psnc.pl/ 
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• Wprowadzenie 

– Definicja biblioteki cyfrowej 

– Biblioteki cyfrowe w Polsce 

• Proces cyfryzacji danych 

– Zarządzanie etapami realizacji 

– Planowanie i udostępnianie online 

– Obróbka materiałów cyfrowych 

– Długoterminowe przechowywanie 

• Agregacja metadanych zbiorów polskich 
instytucji kultury i nauki 

Agenda 
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Wstęp – zadania biblioteki 

 
Gromadzenie 

zbiorów 

Opracowywanie 
zbiorów 

Udostępnianie 
zbiorów 

Działalność 
informacyjna 

Przechowywanie 
i ochrona 
zbiorów 

Biblioteka 
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Biblioteka w Internecie 

• Strona internetowa z podstawowymi informacjami  

o bibliotece 

– Struktura organizacyjna, pracownicy  

– Dane teleadresowe 

– … 

 

• OPAC – dostępny w Internecie katalog z informacjami o pozycjach 

dostępnych w bibliotece 

– Wyszukiwarka pozycji dostępnych w bibliotece 

– Zamawianie książek w Internecie, odbiór w bibliotece 

 

• Udostępnianie materiałów bibliotecznych w formie elektronicznej 

(biblioteki cyfrowe) 
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Wprowadzenie 

Cyfryzacja (digitalizacja) to proces tworzenia cyfrowej 

kopii fizycznego obiektu.  Przykład: skanowanie mapy. 

 

Masowa cyfryzacja to zautomatyzowany proces 

tworzenia cyfrowych kopii fizycznych obiektów na dużą 

skalę. Realizowany na przykład przez biblioteki. 

 

Długoterminowe przechowywanie to działanie którego 

celem jest to by cyfrowa kopia obiektu była zrozumiała i 

możliwa do odczytu przez użytkowników dziś, jutro, za 

rok, dziesięć lat, itd. 

Przydatne terminy 
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Co to jest biblioteka cyfrowa? 

• Oprogramowanie biblioteki cyfrowej 

– strony internetowe biblioteki cyfrowej 

• Specjalizowane kadry 

– pracownicy biblioteki – „bibliotekarze” 

• Odpowiedni sprzęt  

– skanery do digitalizacji zasobów bibliotecznych 

• Procedury organizacyjne przygotowywania i opracowywania zasobów 
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Biblioteka cyfrowa – definicja 

  

 

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

     Digital Library Federation [1998] 
 

 

grupy czytelników 

pieniężne, niezbędny 

sprzęt, 

oprogramowanie 

pracownicy biblioteki 

pracownicy 

biblioteki 
oprogramowanie 

biblioteki cyfrowej 
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Autor Obiekt „fizyczny” Digitalizacja 

Pliki cyfrowe 
Opracowanie 

obiektu cyfrowego 
Oprogramowanie 
biblioteki cyfrowej 

Czytelnik obiektu 
cyfrowego 

Biblioteka cyfrowa  

– schemat funkcjonowania 



Biblioteka cyfrowa – organizacja 

oprogramowanie dla 

biblioteki cyfrowej 

kierownictwo bibliotekarz, tzw. redaktor 

czytelnik 

definicja procedur dla digitalizacji,  

zakresu tematycznego biblioteki  

cyfrowej, monitorowanie prac, itp. 
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Biblioteka cyfrowa – korzyści dla… 

1. 8:00-16:00 

2. Pociąg/tramwaj/rower 

3. Szukanie pozycji (katalogi 
kartkowe lub OPAC) 

4. Wypożyczenie i zwrot 

biblioteka 

1. 24h na dobę 

2. Komputer i Internet 

3. Łatwe wyszukiwanie (np. 
„Adam Mickiewicz Dziady”) 

3. Własna kopia 

biblioteka 
cyfrowa 

czytelnika, który chce przeczytać książkę 
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Biblioteka cyfrowa – korzyści dla… 

1. Obsługa wszystkich 
czytelników 

 - wydawanie książek  

 - obsługa zwrotów 

 

biblioteka 

1. Obsługa tylko czytelników na 
miejscu 

 - więcej czasu na inne zadania 
(digitalizacja i opracowywanie) 

- popularyzacja zasobów na 
większą skalę 

biblioteka 
cyfrowa 

bibliotekarza, który realizuje zadania biblioteki 
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BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE 
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Podstawowe statystyki 

• ± 100 bibliotek cyfrowych 

• kilkaset instytucji kultury i nauki 

• ponad 1,2 mln obiektów cyfrowych 

 

Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/


Materiał udostępniony na licencji CC BY-NC-SA Poznań, 15.04.2013 r. 

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) 

2010/10/06 
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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) 

2010/10/06 
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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  

2010/10/06 
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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 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 
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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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obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 

Proces cyfryzacji 
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Proces cyfryzacji 

obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 
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• Gdzie jest ta książka? 

 

• Co mam teraz robić, 

za co się zabrać? 

 

• Co zrobiłem w zeszłym 
miesiącu? 

 

• Na jutro jeszcze 300 
książek do 
zeskanowania! 

 

• Gdzie jest najnowsza wersja 
arkusza z przydzielonymi 
zadaniami? 

 

Dlaczego dLab? 
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dLab - Motywacja 

• Usprawnienie prac związanych z digitalizacją 
– Pomoc pracownikom biblioteki/muzeum w wykonywaniu 

przydzielonych zadań 

– Ułatwiona komunikacja między pracownikami biblioteki/muzeum 
cyfrowego 

• Zarządzanie przepływem prac digitalizacyjnych 
– Przydział pracowników do określonych czynności w ramach procesu 

digitalizacji 

– Definicja przepływu prac związanych z digitalizacją oraz możliwość 
jego modyfikacji 

• co, kto i w jakiej kolejności ma wykonać 

• Monitorowanie prac 
– Raporty związane z postępem prac w ramach poszczególnych zadań 

– Raporty dotyczące zadań nieukończonych 

– Raporty wydajności poszczególnych etapów przepływu prac 

– … 
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dLab – podstawowe założenia 

• Zadanie digitalizacji 

– Podstawowy element w systemie 

– Dotyczy digitalizacji konkretnej pozycji (np. numeru czasopisma, 

książki, nagrania audio) 

– Obejmuje wszelkie działania mające na celu digitalizację pozycji 

– Zakończenie oznacza wykonanie całego przepływu pracy 

związanego z digitalizacją pozycji 

• Czynność 

– Składowa zadania identyfikująca konkretne działanie do wykonania 

w ramach zadania 

– Kto może wykonać czynność? 

• Użytkownik z uprawnionej grupy użytkowników 

• Uprawniony automat lub zewnętrzne narzędzie  
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dLab – podstawowe założenia 

• Tworzenie zadania 

– Inicjowane przez utworzenie publikacji planowanej w systemie 

dLibra 

• Efekt: zadanie bez zdefiniowanych czynności – „puste zadanie” 

• Czynności w zadaniu 

– Muszą być określone przed uruchomieniem realizacji zadania 

– Ograniczone kolejnościowo definiują przepływ pracy związany z 

realizacją konkretnego zadania 

• Definicja czynności dla konkretnego zadania 

– Wyznaczenie czynności jakie należy wykonać w kontekście 

konkretnego zadania 

– Określenie wstępnych parametrów dla poszczególnych czynności, 

np. 

• Parametry skanowania 

• Format pliku prezentacyjnego 
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dLab – zadanie – przykład 

Przygotowanie 
plików master 

Utworzenie 
PDF 

Wprowadzenie 
PDF do BC 

Weryfikacja 
Archiwizacja 

plików master 

Zadanie X  
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dLab – podstawowe założenia 

• Grupy zadań 

– Umożliwiają wykonanie powiązanej czynności „na raz” dla grupy zadań 

– Powiązane z konkretnymi czynnościami 

• W domyślnej konfiguracji dLab 

– Grupa typu „klocek” 

• Grupuje zadania 

• Reprezentuje bibliotekarski „klocek” 

• Powiązana z czynnością dotyczącą skanowania 

– Grupa typu „lista przewozowa” 

• Grupuje klocki i/lub zadania 

• Reprezentuje listę pozycji przesyłanych do pracowni digitalizacji, 
np. 

– zestaw książek, który przesyłany jest z magazynu do 
pracowni digitalizacji 

• Powiązana z czynnościami przesyłania pozycji z i do pracowni 
digitalizacji 

• Pomaga kontrolować aktualną lokalizację fizycznych pozycji 
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dLab – grupy zadań – przykład 

Przygotowanie 
plików master 

Utworzenie 
PDF 

Wprowadzenie 
PDF do BC 

Weryfikacja 
Archiwizacja 

plików master 

Zadanie X  

Przygotowanie 
plików master 

Utworzenie 
PDF 

Wprowadzenie 
PDF do BC 

Weryfikacja 
Archiwizacja 

plików master 

Zadanie Y  

Wykonywane na 

poziomie klocka 

Wykonywane na 

poziomie zadania 
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dLab – podstawowe założenia 

• Kolejność wykonywania czynności 

– Każda czynność konkretnego zadania w dLab jest określonego typu 

– Przykłady typów czynności 

• Przygotowanie plików master 

• Korekta graficzna 

• Przygotowanie wersji prezentacyjnej 

• Publikacja w dLibrze 

• Archiwizacja 

– Ograniczenia kolejnościowe definiowane są pomiędzy typami czynności 

• Przykłady 

– Przygotowanie plików master poprzedza Korektę graficzną 

– Przygotowanie wersji prezentacyjnej poprzedza Publikację w 

dLibrze 

– Czynności określonych typów mogą być wykonywane przez automat 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/


Materiał udostępniony na licencji CC BY-NC-SA Poznań, 15.04.2013 r. 

dLab – podstawowe założenia 

• Wykonawca czynności 

– Możliwość przypisania grupy użytkowników odpowiedzialnych za 

wykonywanie czynności określonego typu 

• Użytkownik odpowiedzialny za nadzorowanie prac 

digitalizacyjnych w grupie może wskazać konkretnego 

użytkownika, który odpowiada za wykonanie konkretnej 

czynności 

– Możliwość przypisania automatu wykonującego czynności 

określonego typu 

• Z reguły dotyczy interakcji z zewnętrznymi systemami lub 

narzędziami 
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dLab – podstawowe założenia 

• Stan zadania 

– Właściwość zadania, która określa stopień zaawansowania w 

realizacji zadania 

– Możliwe stany zadania 

• Nowe – zadanie utworzone, brak zdefiniowanych czynności 

• W realizacji – zadanie ma zdefiniowane czynności, jest 

realizowane 

• Zakończone  - wszystkie czynności zostały wykonane i 

zaakceptowane 

• Usunięte – zadanie wycofane z realizacji 
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dLab – podstawowe założenia 

• Stan czynności 

– Właściwość czynności, która określa co dzieje się, stało się lub 
może się stać z czynnością 

– Stany podstawowe 

• W oczekiwaniu  

– czynność nie może być wykonana, ponieważ inne 
czynności muszą być wykonane przed nią 

• Do wykonania  

– czynność jest gotowa do wykonania 

• Wykonana  

– czynność została oznaczona jako wykonana 

• Zaakceptowana  

– czynność została oznaczona jako zaakceptowana przez 
osobę weryfikującą przepływ pracy dla określonego 
zadania 

– akceptacja czynności oznacza akceptację wszystkich 
wcześniej wykonanych czynności w tym zadaniu 
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dLab – podstawowe założenia 

• Stan czynności 

– Stany dodatkowe 

• Do ponownego wykonania –  

– nie zaakceptowano rezultatów powstałych w efekcie 
wykonania czynności 

– czynność musi zostać wykonana ponownie 

• Cofnięta  

– czynność została wycofana, ponieważ inna czynność, od 
której jest zależna, została przesłana do ponownego 
wykonania 

– czynność musi zostać wykonana ponownie 

• Odmowa wykonania  

– osoba odpowiedzialna za wykonanie czynności odmówiła 
jej wykonania 

– osoba nadzorująca użytkownika musi zdecydować o 
kolejnym kroku (zaakceptować lub wymusić wykonanie) 
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dLab – podstawowe założenia 

• Stan czynności 

– Stany dodatkowe 

• W trakcie wykonania  

– specjalny stan dla wybranych typów czynności 

– oznaczenie czynności, która jest aktualnie wykonywana 

» Najczęściej dotyczy długotrwałych czynności, np. 

pozyskiwanie praw do publikacji na stronach BC 

• Pominięta  

– specjalny stan dla wybranych typów czynności 

– oznaczenie czynności pominiętej, która nie została 

wykonana 

– czynności następujące po niej mogą być wykonywane 

• Usunięta 

– stan czynności po usunięciu zadania 
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dLab – podstawowe założenia 

• Stany czynności 

W oczekiwaniu Do wykonania
W trakcie 

wykonania
Wykonana

Pominięta

Zaakceptowana

Usunięta

Do ponownego 
wykonania

Odmowa 
wykonania

Cofnięta
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dLab – możliwości konfiguracji 

• Typy czynności  

• Ograniczenia kolejnościowe pomiędzy typami czynności 

• Grupy użytkowników i użytkownicy 

• Przypisania grup użytkowników lub automatów do wykonywania 

określonych typów czynności 

• Automaty 

– Dodawanie nowych automatów 

– Konfiguracja istniejących automatów 
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dLab – konfiguracja domyślna 

• Typy czynności w domyślnej instalacji  

– Związane z przygotowaniem metadanych w dLibrze 

– Związane z przygotowaniem opisów w OPAC  

– Digitalizacja 

• Przesłanie publikacji do pracowni digitalizacji 

• Odbiór publikacji przez pracownię digitalizacji 

• Przygotowanie plików master (skanowanie) 

• Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji 

• Odbiór zwrotu 

– Wersja prezentacyjna 

• Obróbka graficzna 

• Przygotowanie wersji prezentacyjnej 

– Weryfikacja 

– Publikowanie w dLibrze 

– Archiwizacja w systemie długoterminowego przechowywania 
danych 
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Użytkownicy i grupy w dLab i dLibra 

• Przykładowa konfiguracja użytkowników i ich grup 

• Grupy redaktorów 

– Dla bibliotek cyfrowych 

– Odpowiedzialni za realizację utworzonych przez siebie zadań 

(publikacji) 

• Grupy skanujących 

– Dla pracowni digitalizacji 

– Odpowiedzialni za digitalizację zasobów 

• Grupy nadzorujących 

– Dla pracowni digitalizacji i bibliotek cyfrowych 

– Nadzorują prace wybranych grup użytkowników 

• Każdy użytkownik ma własny login 
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dLab – czynności digitalizacji a użytkownicy i 

automatyzacja prac 

64 

Przesłanie 
pozycji do 
pracowni 

digitalizacji 

Przygotowanie 
plików master 

Utworzenie PDF 
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Archiwizacja 

plików master 

Zadanie X  
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dLab – współpraca z zewnętrznymi narzędziami 

• Tworzenie zadania digitalizacji w dLab 

– Automatyczne po utworzeniu obiektu planowanego w systemie 

dLibra/dMuseion 

• Konwertowanie TIF do DjVu 

– Wtyczka uruchamiająca skrypt Document Express 

• Konwertowanie TIF do PDF 

– Wtyczka uruchamiająca FineReader 

• Publikowanie plików prezentacyjnych 

– Wtyczka dodająca pliki prezentacyjne do obiektu planowanego w 

systemie dLibra/dMuseion 

• Archiwizacja 

– Wtyczka wprowadzająca pliki master i metadane do systemu 

dArceo 
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dLab – współpraca  

z zewnętrznymi narzędziami 

dLab 

 

 dLibra 
Aplikacja 

dLab 

(WWW) 

Przestrzeń robocza  

(np. macierz dyskowa) 

Automat 

TIF->DjVu 

Automat 

TIF->PDF 

Automat 

dArceo 

Automat 

dLibra 

dArceo FineReader 
Document 

Express 

Narzędzia zewnętrzne 

dLab 

Automaty integrujące 

narzędzia zewnętrzne 

Czynność 

A 

Czynność 

B 

Czynność 

C 

Czynność 

… 
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Korzystanie z dLab 

• Utworzyć publikację planowaną (redaktor) 

• Zdefiniować zadanie w dLab  

– Ustalić, które czynności mają być wykonane w ramach digitalizacji 

pozycji, dla której utworzono publikację planowaną 

– Ustalić dla poszczególnych czynności grupy użytkowników, które je 

wykonają 

• Utworzyć listę przewozową dla jednego lub wielu zadań (redaktor) 

• Wysłać listę przewozową (redaktor) 

• Odebrać listę przewozową (skanujący) 

• Przygotować pliki master (skanujący) 

• Wykonać obróbkę graficzną (redaktor) 

• Poczekać na automatyczne przygotowanie wersji prezentacyjnej 

• Przeprowadzić weryfikację dotychczas wykonanych czynności (redaktor) 

• Poczekać na automatyczne utworzenie publikacji w systemie dLibra i 

następnie na archiwizację plików matek 

• Zaakceptować zadanie (nadzorujący) 
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Korzystanie z dLab 

• Na każdym etapie użytkownik może odmówić wykonania czynności (np. 

przygotowania plików master) 

– Nadzorujący może wymusić wykonanie czynności 

• Nadzorujący może odrzucić wykonanie określonej czynności  

– Wszystkie czynności następujące po odrzuconej czynności zostaną 

wycofane i będą musiały być wykonane ponownie 
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Proces cyfryzacji 

obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 
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• Oprogramowanie rozwijane w PCSS od 1999 roku 

• Dedykowane do budowy bibliotek, repozytoriów i 
archiwów cyfrowych 

– Publikacje, publikacje grupowe, kolekcje 
tematyczne, indeksy autorów i tytułów 

– Funkcja samo archiwizacji (tzw. self-archiving) 

– Konfigurowalny schemat metadanych 

– Import metadanych z MARC, XML, Z39.50, BibTeX 

• Kierunki rozwoju ustalane przy ścisłej współpracy z 
użytkownikami 

• Kluczowe znaczenie w stymulowaniu rozwoju polskich 
bibliotek cyfrowych (>95% polskich zasobów pochodzi 
z bibliotek cyfrowych opartych o dLibrę) 

dLibra 
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dLibra – podstawowe funkcje 

 

• Przechowywanie obiektów cyfrowych 

– Dowolny format treści (np.: PDF, HTML, DjVu, obraz, dźwięk, 

wideo, sceny 3D) 

– Metadane domyślnie w schemacie Dublin Core 1.1 z możliwością 

modyfikacji/dostosowania 

• Metadane mogą być wprowadzane w różnych językach 

– Hierarchiczna struktura przechowywania obiektów 

– Grupowanie powiązanych ze sobą obiektów 
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dLibra – podstawowe funkcje 

• Przechowywanie obiektów cyfrowych 

– Obsługa dużych ilości obiektów cyfrowych,  

metadanych i użytkowników 

• Możliwy podział systemu na usługi działające na różnych 

komputerach 

• Zarządzane na poziomie całego systemu słowniki metadanych 

– Rozbudowany mechanizm praw do poszczególnych funkcji systemu 

– Rozbudowany mechanizm aktualizacji obiektu cyfrowego 

(wersjonowanie) 

– Ciągła kontrola spójności treści obiektu cyfrowego 
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dLibra – podstawowe funkcje 

• Udostępnianie obiektów cyfrowych 

– Poprzez strony internetowe  

• Wygląd może być odpowiednio dostosowany 

• Interfejs dostępny w różnych językach 

– Wyszukiwanie i przeglądanie opisów i treści obiektów cyfrowych  

– Prezentacja obiektów prostych i złożonych 

• Możliwe zabezpieczanie przed kopiowaniem niektórych typów 

obiektów (HTML, DjVu, PDF) 

• Metadane mogą być prezentowane w różnych językach 

niezależnie od języka interfejsu 
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dLibra – podstawowe funkcje 

 

• Udostępnianie obiektów cyfrowych 

– Użytkownicy biblioteki cyfrowej 

• Konta użytkowników z sieciowym profilem 

• Biuletyny z nowościami, różnorodne kanały RSS, statystyki 

• Wkład w zawartość biblioteki przez tagowanie i oceny obiektów 

cyfrowych 

• Możliwość umieszczania publikacji 

– Współpraca z innymi systemami w Internecie 

• Inne biblioteki cyfrowe 

• Wyszukiwarki internetowe 

– Rozbudowany mechanizm praw do poszczególnych obiektów w 

systemie 
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Działanie systemu dLibra 
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• Rozwijane w PCSS od 2009 roku 

• Dedykowane do budowy muzeów cyfrowych  

– Zabytek, zwiedzający, zbiory (struktura muzeum) i 
pokazy (wąskie tematycznie kolekcje obiektów) 

– Prostota użycia systemu przez użytkowników  

– Graficzne reprezentacje zabytków, zbiorów, 
pokazów 

– Proste i rozbudowane dane o zabytkach, widoki 
galeryjne, statystyki, plany wprowadzania zabytków 

• Współpraca z oprogramowaniem do inwentaryzacji 
zabytków (synchronizacja metadanych i danych) 

• Wdrożenie w Muzeum Narodowym w Warszawie 
 

 

 

dMuseion 
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• Przygotowany w ramach projektu AccessIT Plus 

• Zestaw narzędzi i programów stosowanych w 

procesie digitalizacji 

– Obróbka graficzna wynikowych plików 

skanowania 

– Konwertowanie formatów plików 

– Przygotowanie warstwy tekstowej (OCR) 

• Dostępny do pobrania: http://digitlab.psnc.pl/  

• Możliwość uruchomienia DigitLab z pendrive’a 
 

 

 

DigitLab 
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Proces cyfryzacji 

obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 
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Wprowadzenie 

Długoterminowe przechowywanie  

to działanie którego celem jest to, by cyfrowa 

kopia obiektu była możliwa do odczytu  

i zrozumiała przez docelowych użytkowników 

dziś, jutro, za rok, dziesięć lat, itd. 
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Wprowadzenie 

Długoterminowe przechowywanie – cele 

• Zabezpiecza przed utratą postaci cyfrowej 
– Zmiany formatów plików, oprogramowania czy 

sprzętu 

• Uwzględnia różne formy obiektu cyfrowego 
– Źródłową, np. wynik skanowania książki 

– Zoptymalizowaną, np. forma źródłowa poddana 
procesowi optymalizacji (np. zmiany kontrastu, 
usuwania szumów/krawędzi) 

• Wymaga specjalnie przygotowanej 
infrastruktury informatycznej 
– Systemy przechowywania danych 

– Rozproszone geograficznie repliki 

– Usługi migracji 
 

 

Wprowadzenie 
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• Rozwijane przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe od 2011 roku 

• Powstało na bazie wyników prac badawczo 
rozwojowych w ramach projektu SYNAT 

• Dedykowane do przechowywania danych 
źródłowych, w szczególności 
– Tekstowych (np. PDF/A) 

– Graficznych (np. TIFF, JPEG2000) 

– Audiowizualnych (np. MPEG-4) 

dArceo 
Informacje ogólne 
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Wprowadzenie 

• Nacisk na długoterminowe przechowywanie 

– Ekstrakcja metadanych 

– Uznane standardy 

– Usługi migracji danych 

• Wspomaganie budowania zaawansowanych i 
profesjonalnych bibliotek cyfrowych 

– Rozwiązanie komplementarne dla systemów 
dLibra, dMuseion i dLab 

– Konwersja i zaawansowane dostarczanie 
danych 

• Współdzielenie mechanizmów migracji, konwersji i 
zaawansowanego dostarczania danych 

dArceo 
Wizja systemu 
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• Wspiera różne systemy składowania danych 

– Lokalny system plików (np. macierz dyskowa) 

– (S)FTP 

– Usługa powszechnej archiwizacji PLATON U4 

• Wykorzystuje uznane światowe standardy 

przechowywania informacji o zasobach 

– Formaty METS, PREMIS 

– Formaty TextMD, DocumentMD, VMD, MIX, AES57 

 

dArceo 
Przechowywanie danych 
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dArceo 
Przechowywanie danych 

Systemy 

dyskowe Systemy 

taśmowe 

i dyskowe 

Usługa Powszechnej Archiwizacji U4 

http://www.storage.pionier.net.pl/ 
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• W formie oryginalnej wraz z automatycznie 
zapisanymi metadanymi  
– Komunikacja z zewnętrznymi systemami 

informatycznymi 

• W formie dostosowanej do możliwości 
użytkownika końcowego (prace badawczo-
rozwojowe w toku) 
– Urządzenia mobilne, komputery stacjonarne, czytniki 

e-booków 

dArceo 
Odczytywanie danych 
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• Monitorowanie danych pod kątem ich utraty 

– Weryfikacja sum kontrolnych SHA-512 

– Weryfikacja formatów z wykorzystaniem bazy UDFR 

(PRONOM+GDFR) 

• Wykonywanie planów migracji 

– Migrowanie wielu obiektów z uwzględnieniem 

kryteriów administratora danych 

– Bieżące monitorowanie postępu migracji 

dArceo 
Migrowanie danych 
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mechanizmy migracji, 

konwersji i 

dostarczania danych 

dArceo 
Współdzielenie usług 
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dArceo 
Współdzielenie usług 
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Wprowadzenie 

• OAIS – Open Archival Information System 

– Ogólny model dla systemów archiwizacji 
danych 

– Opracowany przez Consultative Committee 
for Space Data Systems 

– Zaadaptowany jako standard ISO 
14721:2003 

– http://public.ccsds.org/publications/archive/6
50x0m2.pdf 

 

dArceo 
Zgodność z modelem OAIS 
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Wprowadzenie 

• OAIS – Open Archival Information System 

– Środowisko pracy OAIS: Producenci, 

Konsumenci, Administratorzy 

– Pakiety informacji 

• Składowe: treść + informacje niezbędne 

do długoterminowego przechowywania  

• Typy: SIP (wprowadzanie), AIP 

(archiwizacja), DIP (udostępnianie) 

 

 

dArceo 
Zgodność z modelem OAIS 
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dArceo 
Zgodność z modelem OAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIP AIP Analiza SIP 
Przygotowanie i 

składowanie 
AIP 
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AIP 
Przygotowanie i przesładnie DIP  

(np. konwersja, zaawansowane 
dostarczanie danych) 

dArceo 

Migracja danych AIP AIP 
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Wprowadzenie 

• Wspierane formaty metadanych to METS (format 
kontenerowy), Dublin Core, PLMET oraz metadane 
techniczne plików tekstowych, graficznych oraz 
audiowizualnych 

• Ekstrakcja metadanych technicznych w celu 
zapewnienia długoterminowego przechowywania 

• Zapewnienie dostępności dla użytkowników 
poprzez usługi przekształcania danych (migracja, 
konwersja, dostarczanie danych) 

• Zarządzanie obiektami wykonywane tylko przez 
uprawnione osoby (w szczególności usuwanie) 

 

 

dArceo 
Zgodność z modelem OAIS 
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Centrum Kompetencji IMPACT 

• Europejskie centrum kompetencji w zakresie 
digitalizacji  

• Współtworzone przez kluczowe europejskie 
instytucje kultury i nauki, w tym PCSS 

• Celem jest popularyzacja, utrzymanie i dostarczanie 
oferty związanej z zaawansowanymi narzędziami i 
zasobami, usprawniającymi proces digitalizacji ze 
szczególnym nastawieniem na dokumenty tekstowe 

• Obecnie rozpoczęły się prace w ramach projektu 
SUCCEED mające na celu wprowadzenie 
zaawansowanych rozwiązań w polskich bibliotekach 
cyfrowych. 
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Podsumowanie 

• Digitalizacja jest ważnym elementem działań 
instytucji kultury i nauki  

• Długoterminowe przechowywanie jest istotnym 
aspektem każdej biblioteki czy muzeum cyfrowego 

• Masowa digitalizacja wymaga wsparcia systemami 
do zarządzania procesem digitalizacji 

• Pełne wdrożenie dLab, dLibra i dArceo zostało 
wykonanie w ramach Repozytorium Cyfrowego 
Instytutów Naukowych PAN 

• Centrum Kompetencji IMPACT jest elementem 
działań PCSS w skali europejskiej w zakresie 
digitalizacji 

99 
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Podsumowanie 

Wzorcowe wykorzystanie systemów  

dLibra/dMuseion, dArceo i dLab 

 
 

 

100 

digitalizacja zasobów 

udostępnianie zasobów długoterminowa archiwizacja 

archiwizacja publikowanie  

on-line 

dLab 

dArceo 
dLibra lub 

dMuseion 
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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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Czyje zbiory można znaleźć w FBC? 

Chmura słów wygenerowana z listy nazw  

ok. 300 najliczniej reprezentowanych w FBC instytucji. 
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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 
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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 

– Serwisy dla osób zainteresowanych bibliotekami cyfrowymi 

• http://fbc.pionier.net.pl/pro/ 

• http://fbc.pionier.net.pl/qa/  
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Proces agregacji, przetwarzania i udostępniania 

danych w FBC 

Obecnie: 

Wkrótce: 
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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 
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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/ 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/
http://fbc.pionier.net.pl/pro/dla-dostawcow-danych/wspolpraca-z-zewnetrznymi-serwisami/wspolpraca-z-europeana/


Materiał udostępniony na licencji CC BY-NC-SA Poznań, 15.04.2013 r. 

Polskie zbiory w Europeanie – stan aktualny 

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

- 2012-10-16, 2013-02-24 (na podst. http://europeana.eu/) 

Dostawca metadanych 
Liczba 

obiektów  

(luty 2012) 

Liczba obiektów 

(październik 

2012) 

Liczba 

obiektów  

(luty 2013) 

Zmiana 

w ciągu 

roku 

Instytucje kultury i nauki 

współpracujące z FBC 783 275 546 382 1 015 267 29,62% 

Żydowski Instytut Historyczny 219 848 219 848 219 848 0,00% 

Filmoteka Narodowa 35 237 35 237 35 237 0,00% 

Międzynarodowe Centrum Zarządzania 

Informacją 30 055 30 055 30 055 0,00% 

Archiwa dźwiękowe Instytutu Sztuki 

PAN 3 407 3 407 3 407 0,00% 

Instytut Kultury Polskiej (UW) 0 2 425 4 748 n/d 

Telewizja Polska 578 732 732 26,64% 

Biblioteka Narodowa 24 825 50 24 825 0,00% 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 0 0 2 645 n/d 

Pictures-bank.eu (projekt MCZI) 0 0 5 026 n/d 

Polska Agencja Prasowa 0 0 119 548 n/d 

SUMA 1 097 225 838 136 1 461 338 33,18% 
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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/ 
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Więcej informacji: http://dl.psnc.pl/   


