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1969 - transmisja 2 litery w sieci ARPANET (USA)

1991 - do Internetu zostaje podłączona Polska (UW)

2008 – przetarg ZUS na 130 tys. dyskietek (1,44 MB) [tech.wp.pl]

70% internautów w Polsce - w ciągu dekady liczba potroiła się [Gemius]
- w 2020 r. nie będzie takiej osoby, która nie korzystałaby z internetu

dla 91% smartfon tak samo ważny jak dezodorant

(szczoteczka do zębów 95% badanych) [We Are Social]

2020 - 4 mld ludzi i 50 mld urządzeń (smart) będzie łączyć się ze sobą 

(The Internet of things) 

Internet - nośnikiem kultury 

cyfrowej



Katalogi a sieć semantyczna



Katalogi a sieć semantyczna

http://nowe.naszabiblioteka.com/

http://nowe.naszabiblioteka.com/


Katalogi a sieć semantyczna

• serwer protokołu OAI-PMH 

• serwer usług API



Katalogi a sieć semantyczna

• Elastic Search

• stemming i lematyzacja

• neurolingwistyka (NLP)

Robinson Crusoe

Przypadki Robinsona Crusoe

Robinson Kruzoe



z „sieci powiązanych dokumentów” w „sieć powiązanych danych”



Jak zakodować semantycznie katalog biblioteki?

HTML (tradycyjnie)

<p>

<font color=”#ff0026”> 

<b>Nietota : księga tajemna Tatr</b>

</font><br> 

Tadeusz Miciński<br> 

ISBN: 83-242-0002-9

</p> 

XML (te same dane)

<meta property="og:type" content="books.book" />

<meta property="og:description" content="Powieść

niezwykła, tajemnicza, pisana oryginalnym językiem..." />

<meta property="books:isbn" content="83-242-0002-9" />

<meta property="books:initial_release_date" content="1910"/>

<meta property="books:release_date" content="2007"/>

<meta property="og:title" content="Nietota : księga tajemna Tatr" />



http://flickr.com/sookie/ http://prinspires.wordpress.com/

Chodzi mi o to, aby język giętki…

http://flickr.com/sookie/
http://prinspires.wordpress.com/


https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data

Katalogi a sieć semantyczna

https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Katalogi a sieć semantyczna

http://www.pbp.sieradz.pl/


Katalogi a sieć semantyczna



http://experiencinginformation.files.wordpress.com/2012/01/facets-jk.gif

Katalogi a sieć semantyczna

http://experiencinginformation.files.wordpress.com/2012/01/facets-jk.gif


Katalogi a sieć semantyczna

http://krakow-biblioteka.sowa.pl/

http://krakow-biblioteka.sowa.pl/


E-booki w OPAC

Pixebay.com Arcaion CC0 PD
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E-booki w katalogu OPAC

http://www.freesoftwaremagazine.com/


API

"kind": "Dramat", 

"author": "Adolf Abrahamowicz", 

"url": "http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/jego-zasady/", 

"title": "Jego zasady", 

"cover": "book/cover/jego-zasady.jpg", 

"epoch": "Pozytywizm", 

"href": "http://wolnelektury.pl/api/books/jego-zasady/", 

"genre": "Komedia", 

"cover_thumb": "book/cover_thumb/jego-zasadyD6a2.jpg"

}, 

{

"kind": "Dramat", 

"author": "Adolf Abrahamowicz", 

"url": "http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/po-burzy/", 

"title": "Po burzy", 

"cover": "book/cover/po-burzy.jpg", 

"epoch": "Pozytywizm", 

"href": "http://wolnelektury.pl/api/books/po-burzy/", 

"genre": "Komedia", 

"cover_thumb": "book/cover_thumb/po-burzy.jpg"

}, 



{ 

"kind": "Epika", "author": "Felicjan Faleński", 

"url": "http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/edgar-allan-poe-i-jego-nowelle/",

"title": "Edgar Allan Poe i jego nowelle", 

"cover": "book/cover/edgar-allan-poe-i-jego-nowelle.jpg", 

"epoch": "Modernizm",

"href": "http://wolnelektury.pl/api/books/edgar-allan-poe-i-jego-nowelle/",

"genre": "Esej", 

"cover_thumb": "book/cover_thumb/edgar-allan-poe-i-jego-nowelle.jpg"

}, 



Dziady Adama Mickiewicza zawierają: Dziadów

części III Ustęp, Do przyjaciół Moskali; Dziadów części III

Ustęp, Droga do Rosji; Dziadów części III Ustęp,

Oleszkiewicz; Dziadów części III Ustęp, Petersburg;

Dziadów części III Ustęp, Pomnik Piotra Wielkiego;

Dziadów części III Ustęp, Przedmieścia stolicy; Dziadów

części III Ustęp, Przegląd wojska; Dziady. Poema, Dziady,

część II; Dziady. Poema, Dziady, część III; Dziady. Poema,

Dziady, część IV; Dziady. Poema, Upiór; Dziady.

Widowisko, część I.



001 oai:wolnelektury.pl:dziady

005 20160923200501.0

008 160127s2009 pl ds |000 1 pol

040 aWL PLcSOKR

041 0 apol

100 1 aMickiewicz, Adam.

245 10 aDziady h[Dokument elektroniczny] / cAdam Mickiewicz.

260 aWarszawa, bFundacja Nowoczesna Polska, c2009.

490 aWolne Lektury

500 aPublikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukcja cyfrowa wykonana 

przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN.

530 aTekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Dziady cz. 1-4, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974.

540 aDomena publiczna - Adam Mickiewicz zm. 1855.

653 aDramat romantyczny

653 aRomantyzm

653 aDramat

700 1 aSekuła, Aleksandra. eRed.

700 1 aPigoń, Stanisław. eRed.

740 02 aDziady. Poema. pUpiór ; pDziady, część II ; pDziady, część IV ; pDziady, część III

740 02 aDziady. Widowisko, część I

740 02 aDziadów części III Ustęp. pDroga do Rosji ; pPrzedmieścia stolicy ; pPetersburg ; pPomnik Piotra Wielkiego ; 

pPrzegląd wojska ; pOleszkiewicz ; pDo przyjaciół Moskali

830 0 aWolne Lektury

856 41 3Strona domowa utworu uhttp://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady
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E-booki w katalogu OPAC

http://www.freesoftwaremagazine.com/




2013

Małopolskie Biblioteki Publiczne (2249)



<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">Pamuła-Cieślak, Natalia</subfield>

</datafield>

<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">

<subfield code="a">

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej

</subfield>

<subfield code="c">Natalia Pamuła-Cieślak</subfield>

</datafield>

<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">Toruń</subfield>

<subfield code="b">

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

</subfield>

<subfield code="c">2015</subfield>

</datafield>

<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">176 s.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a"/>

001 ibuk.pl:137259

003 DLC

005 20161006205326.0

008 150224s2015 pl s |000 | pol c

020 a9788323132349

040 aIBUK PLcSOKR

100 1 aPamuła-Cieślak, Natalia.

245 10 aUkryty Internet jako przedmiot edukacji 

informacyjnej / cNatalia Pamuła-Cieślak.

260 aToruń : bWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika ; bIBUK Libra, c2015.

300 a176 s.

336 aTekst btxt 2rdacontent

337 aKomputer bc 2rdamedia

338 aDokument online bcr 2rdacarrier

655 4 aE-booki.

690 aInformacja naukowa

856 41 3Informacje o książce 

uhttp://libra.ibuk.pl/books/?bookid=137259

856 41 3Spis treści uhttp://libra.ibuk.pl/toc/137259

920 a978-83-231-3234-9



Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. 

Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.





001 legimi.com:54569

005 20170408212631.0

008 160101s2016 pl o |000 | pol c

020 a9788360000809

041 apol

100 1 aSzczygielski, Marcin

245 10 aPoczet królowych polskich / cMarcin Szczygielski.

260 a[S.l.] : bInstytut Wydawniczy Latarnik : bLegimi, c2016.

336 aTekst btxt 2rdacontent

337 aKomputer bc 2rdamedia

338 aDokument online bcr 2rdacarrier

653 aObyczajowe i romanse

655 4 aE-booki

856 41 3Informacje o 

książce uhttp://www.legimi.com/pl/catalogue/books/54569/

920 a978-83-60000-80-9

http://krakow-biblioteka.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=legimi.com:54569&view=1

http://www.legimi.pl/ebook-poczet-krolowych-polskich-powiesc-i-klucz-marcin-szczygielski,b30466.html

http://www.legimi.com/pl/catalogue/books/54569/
http://krakow-biblioteka.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=legimi.com:54569&view=1
http://www.legimi.pl/ebook-poczet-krolowych-polskich-powiesc-i-klucz-marcin-szczygielski,b30466.html


245 Ogniem i mieczem. With Fire and Sword / Henryk Sienkiewicz.

653 Języki obce

653 Edukacja

653 Obyczajowe i romanse

655 E-booki

http://www.legimi.pl/ebooki /

http://www.legimi.pl/ebooki


Statystyka IBUK Libra

Pixebay.com Arcaion CC0 PD



84,41%

100%

Konta zdalne - liczba 

zdalnych użytkowników 

czytających ebooki

2014 263

2015 485

2016 672

Liczba logowań

2014 433

2015 866

2016 1798

38,55%

107,62%



116,23%

164,37%

Konta zdalne - liczba 

otwartych stron

2014 83634

2015 180848

2016 181708

Konta zdalne - czas 

czytania [h]

2014 461,75

2015 1220,75

2016 2429,5

0,47%

99,01%



112,63%

Liczba sesji

2014 1124

2015 2390

2016 5688 137.99%



Odwiedziny OPAC

2014 185 132

2015 249 668

wzrost 34,86%



Integracja metadanych ebooków i książek w katalogach bibliotek

-szybka i automatyczna (brak inwentaryzacji)

-brak ingerencji w strukturę danych opisowych (opis od wydawcy)

-brak sprzeciwu środowiska:

- opis ebooków różny od opisu woluminów: inna gramatyka, notacja

opisowa, odmienne hasła formalne, brak haseł rzeczowych (słowa

kluczowe)

- odmienna klasyfikacja rzeczowa (kategorie odbiegające od przyjętych

zasad stosowanych w kartotekach bibliotek), itp.

E-booki w bibliotekach



Czy integracja metadanych jest 

konieczna?



Dziękuję za uwagę

<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">Kowalewski, Wojciech</subfield> </datafield>

<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">

<subfield code="a"> Integracja książek elektronicznych w katalogach

OPAC a wzrost czytelnictwa </subfield>

</datafield>


