


 Internet Archive (IA) – ogólne informacje 

 i główne projekty 

 BookServer 

 Open Library 

 kolekcja eBooks and Texts 

 eBooks and Texts – prezentacja 

polskojęzycznych dokumentów 
 



 Internet Archive – amerykański projekt 
non-profit ogólnoświatowej biblioteki 
cyfrowej 

 założyciel - Brewster Kahle 
 
 



 archiwizacja stron internetowych 
 279 mld zarchiwizowanych stron www 
 od 2006 r. funkcjonuje także Archiwum – IT 

(to usługa archiwizacji internetowej, która 
pomaga instytucjom i osobom prywatnym 
gromadzić, katalogować i zarządzać 
swoimi zbiorami) 

 
 



 wyszukiwanie zapisanych stron 
internetowych 

 
 



 książki i teksty  - ponad 11,6 mln 
 wideo – ponad 3,3 mln 
 nagrania dźwiękowe – ponad 3,4 mln 
 obrazy graficzne – ponad 1,4 mln 
 oprogramowanie – ponad 170 tys. 



 niewłaściwe pliki w kolekcjach 
 niska jakość merytoryczna opisów 
 niedopracowana architektura serwisu: 
- niewidoczne menu główne; 
- brak ścieżki okruszków (ang. breadcrumb). 



 otwarty system, umożliwiający wyszukiwanie, 
kupowanie lub wypożyczanie cyfrowych 
książek 

 zalety systemu: 
- udostępnianie książek w różnych formatach; 
- łatwe dokonywanie płatności, wypożyczeń 
 z bibliotek oraz pobieranie; 
- narzędzie dla autorów do rozpowszechniania 

własnej twórczości; 
- promocja dla wydawnictw, dystrybutorów, 

bibliotek i in. 
 





 w założeniach umożliwia dostęp do opisu każdej 
kiedykolwiek opublikowanej książki 

 zastosowane rozwiązania systemu BookServer 
 pobiera dane z największych bibliotek na świecie 
 odsyłacze do zewnętrznych źródeł 
 (takich jak WorldCat czy Amazon) 



 obecnie posiada ponad 20 milionów rekordów 
 3 miliony cyfrowych wersji książek dostępnych bez 

ograniczeń w różnych formatach 
 około 70 000 elektronicznych książek, które można 

wypożyczyć posiadając tzw. cyfrową kartę 
biblioteczną 
› dostępny jest pojedynczy cyfrowy egzemplarz 
› możliwość wypożyczenia książki na dwa tygodnie 
› możliwość rezerwacji niedostępnej pozycji 









 elektroniczne wersje książek i tekstów w wolnym 
dostępie 

 możliwość przeglądania większości treści 
 z poziomu serwisu 



 
 możliwość pobrania niemal wszystkich treści 

kilku formatach: PDF, ePUB, MOBI, DAISY, ZIP – 
JPG, JP2, PNG, TIFF; pliki Torrent itp. 
 

 
 interfejs serwisu umożliwiający m.in. dodanie 

do „Ulubionych”, zgłoszenie naruszenia 
regulaminu (czy błędu), podzielenie się 
informacją o dokumencie ze znajomymi 





 niedopracowanie zasad działania 
internetowego archiwum: 

-  wskazówki dla użytkowników są mało 
szczegółowe i nie odpowiadają na wiele pytań; 

- brak słownika haseł przedmiotowych oraz ściśle 
określonych reguł tworzenia opisów; 
 

 brak kontroli treści 
 dodawanych 
 przez użytkowników 



 podział całej kolekcji wg języków: 
- angielski: ponad 8 747 tys. (75%); 
- pozostałe: niemiecki – ponad 521 tys. (4,47%), 

francuski – ponad 456 tys. (3,91%), […], polski – 
ponad 6 tys. (0,05%); 

 błędy: 
- niewłaściwe (wideo, grafika itp.) lub 

uszkodzone pliki; 
- niekompletne lub błędne opisy; 

 









 najciekawsze zbiory (wg tematyki): 
- „WB_kolekcja”: zbiór 168 polskich tłumaczeń 

opowiadań znanych anglojęzycznych pisarzy 
science fiction (Witold Bartkiewicz); 

 
- „gazeta”: kolekcja chaotycznie 

opublikowanych numerów różnych czasopism 
polskich (PRL, lat ’90 XX wieku, m.in. 
„Fantastyka”, „Kobieta i życie”, „Młody 
Technik”); 









 najpopularniejsi twórcy: Henryk Sienkiewicz (co 
najmniej 88 pozycji), Piotr Chmielowski (co najmniej 
75 pozycji), Karol Estreicher starszy (co najmniej 

 59 woluminów Bibliografii Polskiej); 
 najczęściej dodający: 
- „American Libraries” (2996 pozycji) – wszystkie 

biblioteki z obszaru USA; 
- „Community Texts” (1164 pozycje) – materiały 

umieszczone przez osoby prywatne; 
- „Canadian Libraries” (1150 pozycji) – wszystkie 

biblioteki z obszaru Kanady, w tym 1108 pozycji 
 z jednej instytucji: Biblioteki Robartsa Uniwersytetu 
 w Toronto. 





 Slajd nr 2: budynek IA – Youtube 
(https://www.youtube.com/); serwer IA – FAI 
(https://fai-project.org/reports/) 

 Slajd 3: Brewster Kahle - Q. Hardy, Dobry zwyczaj, 
wypożyczaj, „Forbes” 2010, nr 1 (skan z artykułu) 

 Slajd 30: Brewster Kahle – Alchetron 
(https://alchetron.com/Brewster-Kahle-657830-W) 
 

 Pozostałe: Internet Archive (https://archive.org/) 
 

https://www.youtube.com/�
https://fai-project.org/reports/�
https://alchetron.com/Brewster-Kahle-657830-W�
https://archive.org/�


Dziękujemy za 
uwagę. 
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