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• Federacja Bibliotek 

Cyfrowych to obecnie 

około 1,2 mln obiektów  

z 82 źródeł 

• Średnia rozmiaru 

biblioteki cyfrowej w FBC 

to 14 468 obiektów 

• Mediana rozmiaru 

biblioteki cyfrowej w FBC 

to 2 301 obiektów 
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Co to właściwie jest  

duże repozytorium? To nie tylko duża liczba obiektów, ale też: 

• duża i rozproszona infrastruktura 

• duże zróżnicowanie materiałów, 

• duże tempo wzrostu, 

• duża liczba zaangażowanych osób 

• … 



Co to jest dLibra? 

• Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych rozwijane w PCSS od 

1999 roku, wdrożone publicznie po raz pierwszy w 2002 roku w 

Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej 

• Rozwijana w ścisłej współpracy z użytkownikami, nastawione na 

innowacje oraz wspieranie współpracy instytucji kultury i nauki 

• Obecnie podstawa funkcjonowania kilkudziesięciu bibliotek cyfrowych w 

państwowych instytucjach kultury, nauki, administracji, a także w 

organizacjach pozarządowych 

• Więcej informacji: http://dlibra.psnc.pl/  

http://dlibra.psnc.pl/


dLibra i największe polskie biblioteki cyfrowe 

• Obecnie 19 z 20 

największych bibliotek 

cyfrowych w FBC jest 

opartych na 

oprogramowaniu dLibra 

• Wyjątkiem (z wielu 

powodów) jest Polska 

Biblioteka Internetowa 
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dLibra a wybrane aspekty dużych repozytoriów 

• Kompleksowe wsparcie dla procesu 

cyfryzacji 

• Obiekty born-digital (rdzennie cyfrowe?) i  

self-archiving (samoarchiwizacja?) 

• Długoterminowa archiwizacja obiektów 

cyfrowych 

• Obiekty zdalne 

• Analiza wykorzystania bibliotek 

cyfrowych 



obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 

Kompleksowe wsparcie dla procesu cyfryzacji 

System opracowany  

na potrzeby projektu 



• Usprawnienie prac związanych z cyfryzacją 
– Pomoc pracownikom w wykonywaniu przydzielonych zadań 

– Ułatwienie komunikacji między pracownikami 

– Automatyzacja czynności składających się na proces 

cyfryzacji 

• Zarządzanie cyfryzacją 
– Przydział osób odpowiedzialnych za określone czynności w 

ramach procesu cyfryzacji 

– Realizacja procesu cyfryzacji zgodnie ze zdefiniowanym 

przepływem prac 

• Monitorowanie prac 
– Raportowanie na podstawie zbieranych statystyk 

– Nadzór nad wykonaniem określonych czynności 

dLab 
Informacje podstawowe 



dLab 

• Zadanie cyfryzacji obiektu 
– Podstawowy element w systemie, dotyczący cyfryzacji 

konkretnego obiektu (książki, mapy, zabytku) 

• Czynność 
– Składowa zadania, identyfikująca konkretne działanie do 

wykonania w ramach zadania 

– Wykonywana z uwzględnieniem zdefiniowanych ograniczeń 

kolejnościowych 

• Grupa zadań 
– Element grupujący zadania, umożliwiający wykonanie 

określonych czynności „na raz” dla danej grupy zadań 

Informacje podstawowe 



Przesłanie 
obiektów do 

pracowni 
digitalizacji 

Przygotowanie 
plików master 

Obróbka 
graficzna i 
weryfikacja 

Przygotowanie 
wersji 

prezentacyjnej 
(np. PDF) 

Weryfikacja 

Wprowadzenie 
PDF do BC 

Archiwizacja 
plików master 

Zadanie X  

Redaktor Skanujący Automat Nadzorujący 

dLab 
Przykład – zadanie i użytkownicy  



Obiekty born-digital i self archiving 

• Oprogramowanie dLibra daje możliwość deponowania obiektów 

cyfrowych samodzielnie np. przez pracowników naukowych uczelni 

– Deponowanie odbywa się przez stronę WWW i jest poprzedzone 

uwierzytelnieniem i autoryzacją (opcjonalna integracja z 

zewnętrznym systemem uwierzytelniania) 

– Formularz deponowania może być dostosowany do potrzeb 

konkretnej instytucji 

– Osoba deponująca przesyła pliki oraz określony zestaw 

metadanych 

– Obiekt trafia do moderacji do redaktora biblioteki cyfrowej (wsparcie 

dla dzielenia moderacji na wielu redaktorów) 

– Obiekt może być cofnięty do deponującego z podaniem powodu 

odrzucenia lub zaakceptowany i udostępniony w bibliotece cyfrowej 

• Więcej informacji: https://dl.psnc.pl/community/x/xwDQ  

https://dl.psnc.pl/community/x/xwDQ
https://dl.psnc.pl/community/x/xwDQ


 



 



 



 



 



Regionalne biblioteki cyfrowe  

a repozytoria instytucjonalne 

Instytucja 1 Instytucja 2 Instytucja 3

Konsorcjalna biblioteka cyfrowa

Wirtualna 
biblioteka cyfrowa

Wirtualna 
biblioteka cyfrowa

Wirtualna 
biblioteka cyfrowa

Użytkownicy 
końcowi

Użytkownicy 
końcowi



Długoterminowa archiwizacja obiektów cyfrowych 

obiekty 

planowane 

pliki 

prezentacyjne 

pliki do 

archiwizacji 

opracowanie, 

skanowanie,  wersja 

prezentacyjna 

udostępnianie 

cyfryzacja 
obiektu 

selekcja 
dokumentów 

do digitalizacji 

archiwizacja 

udostępnienie 
obiektu on-line 

DigitLab 



• 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 długim czasie, w szczególności 
– Tekstowych (np. PDF/A) 

– Graficznych (np. TIFF, JPEG2000) 

– Audiowizualnych (np. MPEG-4) 

dArceo 
Informacje podstawowe  



• 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 



• 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Producent 

Administrator 

Użytkownicy Użytkownicy 

dArceo 
Zgodność z modelem OAIS 



Obiekty zdalne 

• Kolekcje w bibliotekach cyfrowych coraz częściej pełnią funkcję 

tematycznych katalogów obiektów cyfrowych, z których część jest 

umieszczona w danej bibliotece cyfrowej, a część w zewnętrznych 

serwisach 

– Serwisy komercyjne 

– Serwisy otwarte innych instytucji 

– Wydawnictwa uczelniane z systemem mikropłatności 

– Wartościowe zasoby Internetu społecznościowego – np. konta na 

Twitterze (np. http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:204509)  

• dLibra w wersji 6.0 poza typowymi obiektami cyfrowymi (treść + 

metadane) będzie wspierała też obiekty zdalne 

– Metadane + link 

– Metadane + treść (tylko do wyszukiwania) + link 

• Powinno to umożliwić bezproblemowe osadzanie obiektów zdalnych w 

bibliotekach cyfrowych i budowanie internetowych bram tematycznych 

http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:204509
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:jbc.bj.uj.edu.pl:204509


Analiza wykorzystania bibliotek cyfrowych 

• Temat wykorzystania zasobów i usług bibliotek cyfrowych jest bardzo 

interesujący zarówno dla twórców tych bibliotek jak i naukowców 

– Jest bardzo ważnym źródłem informacji na temat pożądanych 

kierunków udostępniania zbiorów i rozwoju funkcji biblioteki 

• Podstawowe statystyki w systemie dLibra: 

– Na poziomie obiektu:  

• Łączna liczba wyświetleń treści obiektu od momentu jego 

udostępnienia 

– Na poziomie biblioteki:  

• Miesięczna liczba wyszukiwań w bibliotece 

• Miesięczna liczba wyświetlonych obiektów 

• Miesięczna liczba dodanych obiektów 

• Miesięczna liczba odwiedzających 

• Popularne usługi takie jak Google Analytics są nastawione na analizę 

użycia stron WWW i nie biorą pod uwagę specyfiki bibliotek cyfrowych 



Analiza wykorzystania bibliotek cyfrowych 

• W ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych uruchamiamy obecnie usługę 

FBC Analytics, której celem ma być monitorowanie polskich bibliotek 

cyfrowych 

– Oprogramowanie open-source PIWIK dostosowane do specyfiki 

bibliotek cyfrowych 

• Obecnie w ramach pilotażu monitorowaniem objęte są: 

– Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

– Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 

– Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 

• Wszystkich zainteresowanych usługą proszę o kontakt 



 



 



 



 



 



 

Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867 



 



Kompleksowe wsparcie dla dużych repozytoriów 

• Narzędzia dINGO 

 

 

• Infrastruktura i usługi 

 

 

 

 

 

• Projekty badawczo-rozwojowe 

– EuropeanaCloud 

– LoCloud 

– SUCCEED 



Dziękuję za uwagę! 

• Więcej informacji: 

– Strony informacyjne Federacji Bibliotek Cyfrowych: 

• http://fbc.pionier.net.pl/pro/ 

– Bezpłatne kursy e-learningowe FBC na temat digitalizacji: 

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

– Nowy serwis FBC – Pytania i odpowiedzi 

• http://fbc.pionier.net.pl/qa/  

– Strona WWW Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS: 

• http://dl.psnc.pl/  

 

• Zapraszamy również na konferencję Polskie Biblioteki Cyfrowe 2013 i 

imprezy towarzyszące – 15-18 kwietnia 2013 r., Poznań 

– Więcej informacji od lutego na stronie WWW 

http://www.man.poznan.pl/PBC/  
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