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Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER

- Ponad 100 serwisów internetowych

- Kilkaset instytucji

- 2.3M obiektów



Federacja Bibliotek Cyfrowych



Federacja Bibliotek Cyfrowych

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

Portal dla internautów

•Wyszukiwanie, przeglądanie

•Plany digitalizacji, trwałe identyfikatory

Dostawca danych dla zewnętrznych serwisów

•Europeana, DART-Europe

•KaRo, Platforma SYNAT

Serwis informacyjny dla twórców BC

•Wiadomości, publikacje

•Baza bibliotek cyfrowych

Zestaw zaawansowanych usług dla administratorów BC

•Monitoring ruchu w bibliotekach cyfrowych

•Moduł analityczny metadanych

Centrum kompetencji dla profesjonalistów

•Kursy e-learningowe

•Platforma Q&A



Problemy związane ze wzrostem skali działania FBC

• Więcej danych

• Więcej źródeł danych

• Większe 

zróżnicowanie 

schematów danych i 

danych

• Ograniczenia 

schematu DublinCore

• Starzenie się 

technologii



Nowe FBC – Nowa platforma technologiczna

• Podstawa: system Clepsydra

opracowany przez PCSS w 

ramach projektu SYNAT

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

• Nowy portal korzystający z 

danych zebranych w systemie 

Clepsydra

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


Nowe FBC – Nowy wizerunek

Obecnie wersja beta: http://beta.fbc.pionier.net.pl/

http://beta.fbc.pionier.net.pl/


Nowe FBC – Dostęp mobilny

• W ramach rozwoju nowej wersji FBC 

opracowana została aplikacja mobilna 

(Android) umożliwiająca dostęp do 

zbiorów FBC

• Podstawowe funkcje

– Wyszukiwanie

– Pobieranie

– Przesyłanie na dysk Google

• Podejście wieloplatformowe 

(mobile/PC)
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Nowe FBC – Dostęp mobilny



Nowe FBC – Dostęp mobilny (Android)

Wersja beta aplikacji dostępna po zeskanowaniu poniższego kodu

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag na adres anowak@man.poznan.pl

mailto:anowak@man.poznan.pl


Nowe FBC – Platforma współpracy bibliotek cyfrowych

Wspólny 
serwis 

informacyjny

Analiza 
zachowań

użytkowników

Usługi 
obliczeniowe

Kursy 
e-learningowe

FBC / pro

FBC / analyticsFBC / elearning



Nowe FBC – Wspólny serwis informacyjny

• Dedykowana strona (http://fbc.pionier.net.pl/pro/, obecnie 

wersja beta) skupiająca wszystkie treści informacyjne portalu FBC

– Strony informacyjne dla użytkowników

– Strony informacyjne dla twórców bibliotek cyfrowych

– Baza źródeł danych FBC + statystyki

– Wiadomości FBC

– Krótkie artykuły o polecanych zbiorach

• Dwie ostatnie składowe promowane na stronie głównej FBC

• Sposób współpracy: dedykowane konto w serwisie /pro 

(Wordpress) pozwalające na bezpośrednie dodawanie treści + 

podstawowa moderacja po stronie PCSS

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


PARTNERZY



Zadanie 4: Usługi dla bibliotek cyfrowych

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl)

Michał Kozak (mkozak@man.poznan.pl)

http://man-ha.pionier.net.pl/

http://man-ha.pionier.net.pl/


Zadanie 4: Usługi dla bibliotek cyfrowych

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl)

Michał Kozak (mkozak@man.poznan.pl)

http://cloud.pionier.net.pl/

http://cloud.pionier.net.pl/


Zadanie 4: Usługi dla bibliotek cyfrowych

Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl)

Michał Kozak (mkozak@man.poznan.pl)



Podzadania

4.1
Dodanie wsparcia dla federacji PIONIER.Id w systemach 
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, WLT i Federacji 
Bibliotek Cyfrowych (współpraca z zadaniem 2)

PCSS + UMK

4.2
Przygotowanie obrazu VM z usługami do przetwarzania 
danych z bibliotek cyfrowych

PCSS

4.3
Opracowanie systemu do zarządzania instancjami VM 
na potrzeby przetwarzania danych bibliotek cyfrowych

PCSS

4.4 Testy PCSS + AGH + PB

4.5
Wdrożenie docelowe przy Federacji Bibliotek 
Cyfrowych

PCSS + pozostali 
partnerzy

4.6 Infona + PBN (wdrożenie federacji) ICM



Zadanie 4.1 – WLT – wdrożone on-line



Zadanie 4.1 – FBC - zaimplementowane



Zadanie 4.1 – WBC - zaimplementowane



Zadanie 4.2 i 4.3 – w toku

• Przykładowy proces digitalizacji

Przygotowanie obiektu
Przygotowanie plików 
wzorcowych/master

Obróbka graficzna i 
weryfikacja

Przygotowanie wersji
prezentacyjnej (np. 

DjVu, PDF)
Zatwierdzenie

Wprowadzenie JPEG do 
biblioteki cyfrowej

Archiwizacja plików 
master

Zadanie

Redaktor Skanerzysta Automat Nadzorca



Zadanie 4.2 i 4.3 – w toku

• Dwa główne elementy 
architektury

– Podstawowa 
platforma

– Topologie 
przetwarzania 
danych

• Implementacja 
podstawowej platformy 
oparta na technologiach:

– Apache Storm

– Docker



Zadanie 4.2 i 4.3

• Obszary zastosowań

– Postprocessing

– Długoterminowe 
składowanie danych

– OCR

– Udostępnianie

• Zaimplementowane topologie:

– OCR

– Ekstrakcja metadanych 
technicznych



Postęp i harmonogram prac

4.1
Dodanie wsparcia dla federacji PIONIER.Id w systemach 
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, WLT i Federacji 
Bibliotek Cyfrowych (współpraca z zadaniem 2)

zaimplementowane, 
częściowo wdrożone, 

pozostałe wdrożenia do 
końca czerwca 2015

4.2
Przygotowanie obrazu VM z usługami do przetwarzania 
danych z bibliotek cyfrowych w toku, planowane 

zakończenie czerwiec 2015
4.3

Opracowanie systemu do zarządzania instancjami VM na 
potrzeby przetwarzania danych bibliotek cyfrowych

4.4 Testy czerwiec – sierpień 2015

4.5 Wdrożenie docelowe przy Federacji Bibliotek Cyfrowych wrzesień – październik 2015

4.6 Infona + PBN (wdrożenie federacji)
Infona: czerwiec 2015

PBN: wkrótce?



Dziękuję za uwagę!

• Pytania?

• Marcin Werla 
(mwerla@man.poznan.pl)

• Michał Kozak 
(mkozak@man.poznan.pl) 

mailto:mwerla@man.poznan.pl
mailto:mkozak@man.poznan.pl

