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Remiks?

„Rozważanie remiksu jako praktyki kulturowej rozpocznijmy od pytań 
generalnych,dotyczących sensu kultury, komunikacji i mediów w 
ogóle. Czyż nie chodzi tu przede wszystkim o to, że nieustannie 
dzielimy się między sobą wiedzą o świecie i naśladujemy siebie 
nawzajem? Kultura to sieć cytatów, nawiązań i relacji; olbrzymia 
ilość fragmentów i elementów, które można na różne sposoby 
zestawiać ze sobą, tworząc tysiące możliwych kompozycji i 
splotów.”

Piotr Celiński, Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta, 2014.

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=84216&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=


Kontekst

● samorządowa instytucja kultury

● zajmujemy się dziedzictwem kulturowym i edukacją

● biblioteka cyfrowa od 2003 roku, obecnie 38 825 
publikacji

● uczestniczymy w projekcie Lubelska Biblioteka 
Wirtualna

http://biblioteka.teatrnn.pl/


Przepis na remiks

1. Digitalizacja
2. Publikacja materiałów w bibliotece cyfrowej
3. Publikacja tekstu popularnonaukowego w Leksykonie 

Lublin
4. Stworzenie remiksu np. makiety 3D, serwisu 

tematycznego, aplikacji mobilnej
5. Ponowne wykorzystanie zasobów przez społeczność 

lokalną

http://teatrnn.pl/leksykon/
http://teatrnn.pl/leksykon/
http://teatrnn.pl/leksykon/


Leksykon Lublin

● 3252 hasła popularnonaukowe

● dziedzictwo kulturowe Lublina i Lubelszczyzny



http://teatrnn.pl/leksykon/node/1685/stefan_kie%C5%82sznia_1911%E2%80%931987_%E2%80%93_dokumentalista_lublina




Jak to działa?

Havester OAI-PMH

Leksykon Lublin





Digitalizacja, hasła w Leksykonie i co dalej?

Leksykon Lublin



Serwisy tematyczne



Statystyka Leksykon Lublin - 2014 rok

698 689 odsłon
549 000 unikalnych odsłon
02:25 śr. czas spędzony na stronie

dane z Google Analytics, raport Zawartość witryny



Porównanie serwisów (01.01.2015 - 
09.04.2015)

Leksykon Biblioteka

liczba publikacji 3252 38825

odsłony 216 048 129 125

unikalne odsłony 175 454 101 009

śr. czas spędzony na 
stronie

00:02:40 00:01:01

dane z Google Analytics, raport Zawartość witryny



Pozyskiwanie użytkowników ogółem - 
Biblioteka (01.01.2015 - 09.04.2015)

dane z Google Analytics, raport Pozyskiwanie



Pozyskiwanie użytkowników ogółem - 
porównanie (01.01.2015 - 09.04.2015)

dane z Google Analytics, raport Pozyskiwanie

teatrnn.pl biblioteka.teatrnn.pl



Hipoteza - co ogranicza dostępność?



Dlaczego warto zająć się tworzeniem 
projektów wykorzystujących zdigitalizowane 
materiały?
● zwiększenie dostępności publikacji

● lepsze popzycjonowanie stron internetowych instytucji

● potencjalna zmiana wizerunku instytucji



Zapraszamy do współpracy!



Kontakt:
lukasz@tnn.lublin.pl


