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    Przedwojenny Szczecin oraz jego historia to 
temat, który od lat pasjonował historyków, 
mieszkaoców i miłośników dawnego Szczecina. 

• 2004 r. -  sedina.pl - portal prowadzony i 
redagowany przez grupę miłośników dawnego 
Szczecina, gdzie można znaleźd wiele ciekawych 
materiałów, w tym galerię pocztówek, map 
pochodzących z prywatnych archiwów ale też ze 
zbiorów Książnicy Pomorskiej. 



 



• 2010 r. Internetowa Encyklopedia Szczecina. 

• 2008 r. Zachodniopomorska Biblioteka 
Cyfrowa „Pomerania”. 

 





• Pomeranica.pl – 2013 r. - Bazując na 
dotychczasowych doświadczeniach twórców 
portalu sedina.pl i Książnicy Pomorskiej powstała 
inicjatywa wspólnego tworzenia encyklopedii ale 
już w wersji rozszerzonej i tematycznie 
obejmującej całe Pomorze Zachodnie.  

• Zespół nadzorujący i opracowujący hasła – 20 
osób – pracowników naukowych szczecioskich 
uczelni, Książnicy Pomorskiej. 

• Rada Naukowa. 



• Hasła wyposażone są w:  
– bibliografię 
– przypisy   
– grafikę.  

• W ramach projektu wypracowano standardy redakcyjne dla haseł 
wprowadzanych do encyklopedii. Dzięki temu, nowe hasła 
wyposażone zostały w odpowiednią, poprawną naukowo formę.  

• Hasła funkcjonujące już w Internetowej Encyklopedii Szczecina 
poddawane są weryfikacji i standaryzacji. W wyniku tego 
dotychczas zweryfikowano i przeniesiono do Encyklopedii Pomorza 
Zachodniego  560 haseł. 

• Materiały publikowane są na podstawie  licencje Creative 
Commons,  posiadają więc  jasny status prawny umożliwiający ich 
dalsze darmowe wykorzystywanie. 



• Chod oparta na Wiki, to hasła są 
autoryzowane. 

• Do edycji ma dostęp wyłącznie zespół 
redagujący i autorzy haseł. 

 



• Ważnym elementem projektu było założone 
pierwotnie i realizowane systematycznie w 
2013 i 2014 roku,  kompleksowe opracowanie 
wszystkich powiatów i gmin województwa 
zachodniopomorskiego.  

• Na podstawie odrębnych umów wykonywana 
jest dokumentacja fotograficzna regionu, 
dzięki której baza wzbogaciła się o 1545 
fotografii. 

 



• ZBC jako ważne źródło informacji i 
dokumentów wzbogacających encyklopedię 











Żródło zdjęd (pocztówka) 



Kronika kościoła na Pomorzu – opisana jako ważny dokument, 
źródło wiedzy historycznej – do pełnego tekstu odsyła do ZBC 

 





 



• Tworząc Encyklopedię warto nie ograniczad się 
tylko do wykorzystania ZBC, a rozszerzyd to do 
próby zainteresowania czytelnika również zbiorami 
zgromadzonymi w bibliotece. Może dzięki temu 
pozyskamy nowych czytelników, którzy po 
przeczytaniu notki w Encyklopedii sięgną też po 
nasze zbiory dotyczące tematycznie opisywanych 
osób, zdarzeo, obiektów lub takie, których 
autorem jest opisywana osoba. 

 





W ZBC publikacja  
W Bibliografii Pomorza Zachodniego (artykuły o MH i publikacje MH ) 
w katalogu online KP 
w bazie bibliograficznej biblioteki Koszalioskiej 



 



W Bibliografii dodatkowo linkujemy w polu 856 artykuły i publikacje 
dostępne online – czytelnik z poziomu Encyklopedii ma dostęp online 
do źródeł -  w tym przypadku do Bibliotekarza Zachodniopmorskiego 
dostępnego online w ZBC 

 



Artykuł – rozmowa z MH w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim 









 





 



Encyklopedię pomeranica.pl wzbogacają: 

• Zasób ZBC „Pomerania” 

• Bibliografia Pomorza Zachodniego 

• Katalog online KP 

• Artykuły i publikacje dostępne online, w tym 
Bibliotekarz  Zachodniopomorski wydawany 
przez KP i publikowany na bieżąco w ZBC 
„Pomerania” 
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