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Michał Górski, Barbara Krasińska, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda

W pierwszej części artykułu przedstawiono definicję biblioteki cyfrowej. W głównej części publikacji autorzy
zaprezentowali Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową (PBC) ‐ początki działalności, charakterystykę zbiorów
oraz zasady funkcjonowania. W dalszej części omówiono zasady działania PBC i wyjaśniono procesy
digitalizacji stosowane w bibliotece. Przedstawiono również reguły współpracy z innymi instytucjami
w zakresie uzupełniania zbiorów cyfrowych. Następnie szczegółowo opisano kolekcje tematyczne składające
się na zasób PBC. Główny nacisk położono na jedną z kluczowych kolekcji ‐ „Muzeum Podręcznika”. Ostatnia
sekcja prezentuje statystyki dotyczące wykorzystania PBC. Artykuł powstał w oparciu o informacje dostępne
na stronie internetowej (http://pbc.up.krakow.pl ‐ układ zbioru, statystyki itp.), na podstawie fachowej
literatury przedmiotu, dokumentacji wewnętrznej oddziału oraz doświadczeń zawodowych autorów.
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Wprowadzenie
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E

Jak podaje literatura przedmiotu, pojęcie biblioteki cyfrowej ‐ jako podmiotu autonomicznego w swej formie
od tradycyjnej biblioteki ‐ pojawiło się w połowie lat 90. XX w. Wcześniej wiele instytucji nauki i kultury
gromadziło kolekcje zakupionych zasobów elektronicznych lub cyfrowych materiałów, ale nie klasyfikowało
ich jako osobne zbiory [1]. We wczesnej fazie rozwoju organ ten funkcjonował pod kilkoma nazwami m.in.
„biblioteka elektroniczna”, „biblioteki dostępne w sieci” czy „biblioteki bez ścian”. Określenie „biblioteka
cyfrowa”, jak słusznie uważa Marcin Werla, może generować pewne niejasności znaczeniowe, bowiem
dwuczłonowa budowa tego pojęcia sugeruje, iż możliwe są dwie perspektywy interpretacji związane z takimi
dziedzinami jak bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz informatyka, która rozumiana jest w tym
przypadku jako dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji [2]. Wśród definicji
„biblioteki cyfrowej” natrafić można na charakterystyki, które (w perspektywie bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej) opisują ją następująco:
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„Biblioteka cyfrowa ‐ biblioteka, w której znacząca większość zgromadzonych zasobów dostępna jest
w postaci interpretowalnej maszynowo (w przeciwieństwie do postaci drukowanej czy mikrofilmu),
udostępnianej przy pomocy komputerów” [3].
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Współczesne encyklopedie internetowe definiują „bibliotekę cyfrową” w ten sposób:
„Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) ‐ usługa internetowa umożliwiająca
udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e‐booki, a także
zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych (czasopism, książek, map, zdjęć itp.)” [4].
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W artykule zostaną zaprezentowane działania Oddziału Digitalizacji i Reprografii Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (najstarszej pedagogicznej
biblioteki cyfrowej w Polsce), poświęcone kształtowaniu kultury cyfrowej swoich odbiorców.
„Korzystanie z komputera i Internetu ‐ także w nauce i edukacji ‐ należy dziś do podstawowych kompetencji
komunikacyjnych” [5], natomiast jednym z ważniejszych kierunków istotnych dla rozwoju nauki, a także
procesów związanych ze współczesnym Internetem jest proces digitalizacji (inaczej: cyfryzacji),
czyli (w dużym skrócie) konwertowanie treści z nośników analogowych do ich odpowiedników w postaci
cyfrowej [6]. Rola bibliotek cyfrowych sukcesywnie ewoluuje w kierunku pośredniczenia między
elektronicznymi źródłami informacji naukowej a użytkownikami.
2. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

E

nr

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (dalej: PBC) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie powstała
w 2006 r. w wyniku potrzeby stworzenia wirtualnej platformy, na miarę potrzeb nowego czytelnika [7].
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki współpracy dwóch jednostek uczelnianych: Instytutu Nauk
o Informacji (wcześniej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) oraz Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem tej inicjatywy było utworzenie technicznych warunków udostępniania
publikacji elektronicznych zgodnie z nowymi potrzebami środowiska akademickiego. Niebagatelną rolę
odegrała próba zabezpieczenia i ochrony szczególnie cennych i starych dzieł (głównie z zakresu pedagogiki)
przed fizycznym zniszczeniem i zaczytaniem w wyniku częstych wypożyczeń.

Bi

Wśród wielu akademickich bibliotek cyfrowych (tworzących wspólnie platformę Federacji Bibliotek
Cyfrowych [8]) PBC wyróżnia się specyfiką materiałów przez siebie opracowywanych i udostępnianych.
To jednostka, która narodziła się w strukturach najstarszej i największej uczelni pedagogicznej w Polsce, stąd
główny nacisk kładzie się w niej na skanowanie i masowe udostępnianie materiałów z zakresu szeroko
pojętej pedagogiki i dydaktyki. Ma to odzwierciedlenie w kolekcjach tematycznych (grupach
skatalogowanych materiałów w strukturze platformy), które budują omawianą bibliotekę cyfrową (szerzej
opisane w dalszej części artykułu).
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PBC podobnie, jak inne polskie biblioteki cyfrowe, stawia sobie za cel udostępnianie głównie polskiego,
kulturowego dziedzictwa, w tym najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki
oraz pedagogiki, które posiadają w swoich zbiorach biblioteki instytutowe i wydziałowe oraz Biblioteka
Główna UP (BG UP).
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Technologia i rozwój nowoczesnych technik prezentacji i odczytu dokumentów pozwala udostępniać
poprzez bibliotekę tego typu, obok materiałów tekstowych (książki, artykuły), także dokumenty
audiowizualne i graficzne (fotografie, plansze, mapy, obrazy, nagrania dźwiękowe i filmy), wpływając tym
samym na zwiększenie cyfrowych kompetencji swoich czytelników. Ponadto pracownicy naukowi mogą
umieszczać w PBC własne materiały wykorzystywane podczas zajęć ‐ w postaci prezentacji multimedialnych,
plików wideo, prezentacji multimedialnych czy filmów [9]. Zeskanowany oryginał zostaje wówczas
zabezpieczony przed zniszczeniem, zaś jego cyfrowy odpowiednik jest masowo użytkowany drogą
internetową. Cenną inicjatywą wspierającą rozwój kultury cyfrowej czytelników są udostępniane
na platformie PBC wideowykłady.
Oprócz zdigitalizowanych dokumentów stanowiących dorobek naukowy pracowników (książek, artykułów
z czasopism, materiałów z konferencji) w PBC, w kolekcji „Materiały dydaktyczne” znajdują się dokumenty
typu born digital, które powstały specjalnie na potrzeby realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym
różnych form kształcenia, a wśród nich: wykłady, prezentacje multimedialne, animacje, instrukcje
do ćwiczeń czy wykazy literatury.
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Bardzo ważną kwestią towarzyszącą działalności każdej biblioteki cyfrowej związanej z instytucjami kultury
i nauki (w tym PBC) jest prawo autorskie [10]. Materiały szczególnie cenne, do których internetowy dostęp
jest ograniczony, można odczytać tylko na terenie biblioteki, z odpowiednio zabezpieczonych stacji
komputerowych [11].
2.1. Zasady działania (prawa autorskie). Proces digitalizacji. Partnerzy (INoI, PBW i in.)
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Na początku działania PBC ustalono zasady digitalizacji obiektów cyfrowych, które nie różnią się znacząco
od ogólnie przyjętych norm. Wyodrębnić można kilka etapów procesu digitalizacji: wybór obiektów
do digitalizacji, skanowanie, obróbka uzyskanych skanów za pomocą programów komputerowych,
publikacja na stronie PBC odpowiednio przygotowanych plików oraz archiwizacja całości materiału
cyfrowego. Do każdego z tych etapów ustalono zasady, którymi mają się posługiwać współtwórcy PBC. Część
z nich jest nieustannie modyfikowana, by uzyskać coraz lepszą jakość i przydatność materiałów
prezentowanych w bibliotece cyfrowej.

Przy doborze pozycji do skanowana istotne znaczenie ma tematyka, ich stan fizyczny, status prawny, a także
brak dostępności w wersji cyfrowej w innych bibliotekach cyfrowych. Początkowo zakładano, że cyfrową
bibliotekę miały tworzyć tylko materiały o treści pedagogicznej, ale z powodu zróżnicowania zasobów w BG
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UP z czasem poszerzono zakres tematyczny. Uszkodzone bądź zniszczone papierowe źródło również daje
pretekst do jego digitalizacji w celu ochrony przed dalszym niszczeniem w wyniku użytkowania. Niestety
zbyt uszkodzone materiały mogą nie nadawać się do digitalizacji z powodu braku możliwości ich
zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem w wyniku skanowania.

13
/2
0

18

Status prawny skanowanej pozycji nie zawsze ma kluczowe znaczenie. Obecnie do digitalizacji wybiera się
również dzieła, które ze względu na postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. [12] pozostają w dostępie zamkniętym. Uznano, że powinny znaleźć się w cyfrowej
bibliotece z powodu swojej wartości merytorycznej. Są to najczęściej pozycje starsze, wydane przed 1945 r.,
które według regulaminu BG UP nie mogą zostać wypożyczone poza teren biblioteki.
W procesie skanowania dba się, by uzyskane pliki graficzne miały dobrą jakość, przy jednoczesnym
zachowaniu stosunkowo niewielkiego rozmiaru [13] (format TIFF lub JPG ‐ w zależności od typu skanera
stosuje się standardową rozdzielczość 300 dpi lub nieco większą 400 dpi). Coraz większe zróżnicowanie
sprzętu do skanowania pozwala na skuteczniejszą digitalizację różnego typu materiałów oraz skrócenie
czasu pracy nad obróbką graficzną plików.
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Dzięki zastosowaniu coraz lepszych programów komputerowych [14] oraz technik pracy wciąż ulega
skróceniu czas obróbki cyfrowych obrazów. Poprawia się również jakość materiałów prezentowanych
w bibliotece cyfrowej. W trakcie prac prostuje i kadruje się obrazy. Jeśli jest to wymagane i możliwe
do realizacji ‐ usuwa się niepożądane elementy na obrazie (plamy utrudniające odczytanie tekstu,
zaznaczenia długopisem). Istotne jest, by podczas takiej operacji nie usuwać cech charakterystycznych
dokumentu lub elementów mogących w przyszłości posłużyć do badań proweniencyjnych. Prawie zawsze
stosuje się także skalowanie plików do tych samych wymiarów (szerokości i wysokości). Z tak
przygotowanych obrazów tworzy się pliki służące do prezentacji na stronie PBC (miniaturę
i zoptymalizowanego PDF‐a [15]). Większość materiałów w bibliotece cyfrowej stanowią dokumenty
tekstowe uzupełnione o OCR.
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Publikowanie w bibliotece cyfrowej wiąże się z opracowaniem rzeczowym, dostosowanym do standardu
metadanych Dublin Core. Również w tym wypadku zostały ustalone odpowiednie procedury i zasady [16].
Standardowy opis w PBC, podobnie jak w większości bibliotek cyfrowych, składa się z około 15 części.
Oprócz większości elementów z podstawowego zestawu metadanych Dublin Core [17], zostały również
dodane pola uznane za potrzebne dla pełniejszego opisu rzeczowego. Zawierają one najczęściej informacje
na temat oryginału, z którego utworzono wersję cyfrową. Najczęściej używane pola dodatkowe to: uwagi
(na przykład o brakach w dokumencie lub cechach wyróżniających), miejsce wydania oryginału, jego
sygnatura, lokalizacja (która instytucja posiada oryginał w zasobach) oraz tryb dostępu (informacja w jaki
sposób użytkownik może skorzystać z zasobu o ograniczonym dostępie).
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Ostatnim ważnym krokiem jest archiwizacja zbiorów PBC. W trakcie powstawania biblioteki cyfrowej
uznano, że oprócz plików źródłowych oraz przeznaczonych do prezentacji na stronie PBC, archiwizowane
będą również obrazy obrobione graficznie. Pozwoli to w przyszłości generować pliki do prezentacji nowego
typu, bez konieczności ponownej obróbki cyfrowej. Sposoby archiwizacji zasobów PBC uległy zmianom
wraz z rozwojem projektu. W celu dokładniejszego zabezpieczenia zarchiwizowanych zbiorów obecnie
przechowuje się je w dwóch niezależnych miejscach: na macierzach dyskowych Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet AGH oraz na taśmach magnetycznych LTO (w BG UP). Wciąż pracuje się
nad udoskonaleniem sposobów przechowywania danych, głównie w zakresie przyśpieszenia dostępu
do nich.

13
/2
0

W działalność Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej wpisana jest współpraca z innymi jednostkami
posiadającymi zasoby o tematyce pedagogicznej. Są to przeważnie instytucje z obszaru Krakowa
oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które nie mają możliwości
tworzenia własnych cyfrowych zasobów [18]. Największym i najstarszym partnerem jest Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Krakowie [19]. Obecnie biblioteka cyfrowa posiada ponad 1700 pozycji
pochodzących z tej placówki, co stanowi mniej więcej 1/3 wszystkich zasobów. Instytucjami
współtworzącymi PBC są również Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu [20]
oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie [21]. Istotnymi partnerami są również inne jednostki wchodzące
w skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (archiwum, biblioteki
wydziałowe i instytutowe). Dostarczyły one łącznie do biblioteki cyfrowej około 400 pozycji (ponad 7,5%
wszystkich zasobów).
2.2. Sposoby organizacji dokumentów w PBC
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Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej podzielone są na kolekcje. Są one tworzone na podstawie cech
treściowych lub formalnych gromadzonych w nich materiałów. Tworzenie takich zbiorów i podzbiorów
w oparciu o ich logiczny podział ułatwia przeszukiwanie wszystkich publikacji dostępnych w bibliotece
cyfrowej oraz dotarcie do konkretnych pozycji [22]. Po zapoznaniu się z kolekcjami oferowanymi przez daną
bibliotekę cyfrową czytelnik jest w stanie określić jej profil i typ materiałów przez nią gromadzonych.
W bibliotece cyfrowej można stworzyć dowolną liczbę kolekcji zgodnie z życzeniami użytkowników [23].
Główne kolekcje takiej biblioteki powstają zwykle przy jej zakładaniu. Określany jest wtedy profil biblioteki
i ustalana polityka gromadzenia materiałów. Jednak wraz z jej rozwojem mogą powstawać nowe. Możliwa
jest sytuacja, iż po nawiązaniu współpracy z jakąś nową instytucją digitalizacji zostanie poddany zbiór
publikacji, który ze względu na swą specyfikę nie odpowiada przynależności do utworzonych wcześniej
kolekcji. W takiej sytuacji tworzony jest zwykle nowy zbiór, który spełnia wymogi nowo zdigitalizowanych
materiałów. Poszczególne publikacje ze względu na swoje cechy formalne lub treściowe mogą należeć
do kilku kolekcji jednocześnie. Takie „dookreślenie” ułatwia ich wyszukanie.
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W Pe
edagogiczneej Bibliotecce Cyfrowe
ej dostępnyych jest 11 kolekcji i są to: „„Wydawnictwa Nauko
owe
Uniwersytetu Pedagogicznego”, „Mu
uzeum Pod ręcznika”, „Kolekcje tematycznee”, „Kolekccje specjaln
ne”,
„Czassopisma ped
dagogiczne””, „Materiały dydaktycczne”, „Dzie
edzictwo ku
ulturowe”, „„Materiały z konferenccji”,
„Dyse
ertacje”, „Archiwum UP” i „Miscelllanea”. Nieektóre z nich
h dzielą się na podkoleekcje 2 i 3 rzzędu.

nr

netowa Ped
dagogicznej Biblioteki Cyfrowej
C
z zaznaczony
z
ymi po lewe
ej stronie
Fot. 1. Witryna intern
ostępnymi kolekcjami.
k
p.krakow.pll [dostęp: 22018‐03‐27].
Źródło: htttp://pbc.up
do

Poniżżej znajduje się opis poszczególnycch kolekcji z uwzględniieniem ich podziału
p
na podkolekcjje:
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‐ „W
Wydawnictw
wa Naukow
we Uniwerssytetu Peddagogiczneggo” obejmuje 441 ppublikacji, które two
orzą
nastę
ępujące podkolekcje: „Roczniki” (głównie „Roczniki Naukowo‐D
Dydaktycznee”, „Annales Academ
miae
Paedaagogicae Crracoviensis”” i „Annale
es Universittatis Paedaggogicae Cra
acoviensis”)), „Prace Monograficz
M
zne”
(ukazują się od 11963 r., pocczątkowo jaako „Prace Monograficczne Wyższej Szkoły Peedagogicznej”, od 199
99 r.
jako „Prace
„
Mon
nograficzne Akademii Pedagogiczn
P
nej”, a od 2008 r. jako „Prace Mo nograficzne
e Uniwersyttetu
Pedaggogicznego”” [24]), „N
Nowoczesnaa Szkoła”, „Przedsiębiorczość ‐ Edukacja”, „Argumen
nt” (półroczznik
w wo
olnym dostęępie o temaatyce filozo
oficznej wyddawany przzez Instytut Filozofii i SSocjologii UP
U w Krako
owie
[25]). W 2015 r. zostało uru
uchomione Repozytoriium Uniwerrsytetu Ped
dagogiczneggo i większo
ość materiałów
z kolekcji „Wyd
dawnictwa Naukowe Uniwersyt etu Pedagogicznego” zostało ddo niego przeniesiony
p
ych.
Obecnie w dalszyym ciągu prrowadzone są prace zw
wiązane z re
eorganizacją
ą tego zbiorru.
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‐ „Muzeum Podręcznika” jest jedną z kluczowych kolekcji w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej. Gromadzi
ona historyczne podręczniki do nauczania przedmiotów w szkołach różnego typu [26]. Składa się z 25
podkolekcji, które odpowiadają poszczególnym przedmiotom nauczania (astronomia, biologia, botanika
itd.). W kolekcji „Muzeum Podręcznika” dostępnych jest 499 zdigitalizowanych publikacji.

Fot. 2. Elementarz Mariana Falskiego ‐ przykład publikacji dostępnej w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej
w kolekcji „Muzeum Podręcznika”. Źródło: http://pbc.up.krakow.pl [dostęp: 2018‐03‐27].
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‐ „Kolekcje tematyczne” to przykład zbioru, w którym dostępne są podkolekcje drugiego, trzeciego, a nawet
czwartego rzędu. Ma ona następujący podział: „Balickiana” (17 publikacji autorstwa profesora Antoniego
Balickiego, pisarza, teatrologa, dydaktyka języka polskiego, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie w latach 1948‐1950 [27]), „Komisja Edukacji Narodowej”, „Sprawozdania
szkolne” (16 podkolekcji reprezentujących poszczególne miasta, z których pochodzą sprawozdania,
przy czym w obrębie Krakowa dostępny jest dalszy podział na sprawozdania z poszczególnych szkół),
„Programy szkolne” oraz „Teki prof. Mariana Tyrowicza” (z jedną podkolekcją „Druki XIX/XX wieczne” ‐
spuścizna po profesorze Marianie Tyrowiczu, historyku, wieloletnim wykładowcy Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie, laureacie doktoratu honoris causa tej uczelni [28]).

‐ „Kolekcje specjalne” obejmuje 57 pozycji i podzielona jest na podkolekcje: „Wideowykłady”, „Animacje
edukacyjne”, „Katalogi”.
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Rys.
R 1. Desttylacja ropyy naftowej ‐ przykład aanimacji do
ostępnej w Pedagogicz
P
znej Bibliote
ece Cyfrowe
ej
w kolekkcji „Kolekccje specjaln
ne”, podkole
ekcja „Anim
macje edukaacyjne”.
Źródło: htttp://pbc.up
p.krakow.pl [dostęp: 2018‐03‐27] .

nr

‐ Ko
olekcja „Czasopisma pedagogiczn
p
ne” obejmuuje 709 po
ozycji. Są ta
am takie cczasopisma,, jak: „Przeegląd
Pedagogiczny”,, „Rodzina i Szkoła” czyy „Głos Szkooły Zawodowej”.
‐ Ko
olekcja „Materiały dyydaktyczne”” podzielonna jest na 26 podkolekcji, któree odpowiad
dają większzości
kierrunków stud
diów na ucczelni [29]. W obrębie niektórych
h podkolekccji („Filologiia polska”, „Matematyyka”,
„Chemia”, „Info
ormatyka”, „Ochrona środowiska”
ś
”) dostępnyy jest głębszzy podział.

Bi

E

olekcja „Dzziedzictwo kulturowe”” obejmujee książki i czasopisma
a wydane do 1945 r.[30]
r
Dzieli się
‐ Ko
na 3 podkolekcje: „Starod
druki”, „Książki (1801‐‐1945)” i „C
Czasopisma”. Ogólnie w kolekcji tej znajdująą się
2403 publikacjje. Wśród nich jest wiele ksiąążek, które pochodzą z Biblioteeki Główne
ej Uniwersyytetu
w
na tto, iż są szcczególnie ce
enne, nie sąą wypożyczzane poza teren
t
Pedagogiczneggo. Pozycje takie, ze względu
biblioteki. Można z nich
h skorzystać jedynie na miejscu
u w Czytelni Główneej. Obecnośść tych ksiiążek
w Pedagogiczn
nej Bibliotecce Cyfrowejj nie jest prrzypadkowaa. Zdigitalizo
owanie tychh publikacjii i umieszczzenie
ich w bibliotecee cyfrowej sprawia,
s
iż są
s one barddziej dostęp
pne dla czyte
elników.
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Fot. 3. O
Okładka książki pt. Poezye Edmu nda Wasile
ewskiego ‐ przykład
p
puublikacji dosstępnej
ogicznej Bibliotece Cyfrrowej w kolekcji „Dzie
edzictwo kuulturowe”.
w Pedago
Źródło: http://pbc.up .krakow.pl [dostęp: 20
018‐03‐27]..

nr

Materiały z konferenccji” zawieraają 168 eleementów i są to różn
nego typu dokumentyy (prezentaacje,
‐ „M
refe
eraty, katalo
ogi wystaw,, artykuły z prac zbioroowych itp.)), które pocchodzą z koonferencji organizowan
nych
prze
ez Uniwersyytet Pedago
ogiczny.

E

olekcja „Dyssertacje” ob
becnie skład
da się jedynnie z 2 elem
mentów. Znajdowały siię w niej prrace doktorskie
‐ Ko
i haabilitacyjne pracownikków naukowych Uniw
wersytetu Pedagogiczn
P
nego. Więkkszość z tych materiaałów
zosttała przenieesiona do Reepozytorium
m Uniwersyytetu Pedagogicznego.

Bi

‐ Ko
olekcja „Arcchiwum UP
P” zawiera 23 pozycjee. Są to głównie matteriały, którre pochodzzą z Archiw
wum
Uniw
wersytetu P
Pedagogiczn
nego i związzane są z fu nkcjonowaniem Państwowego Peedagogium w Krakowiee.
‐ Ko
olekcja „Miscelanea” skkłada się z podkolekcji
p
„Exlibrisy”, a w niej znajduje się 111 pozycji.
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W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej dostępna jest także kolekcja 11 elektronicznych wystaw, które zostały
przygotowane przez pracowników Oddziału Obsługi Informatycznej oraz Oddziału Digitalizacji i Reprografii
BG UP. Siedem spośród nich prezentuje materiały, których autorami są osoby współpracujące z BG UP
lub pracownicy tej instytucji. Są to wystawy: „Drzewa: prezentacja zdjęć z kolekcji prof. Jana Rajmunda
Paśko”, „Agata Rubiś: »W zaciszu...«: wystawa pasteli”, „Wanderer ‐ Bilder von Piotr Jargusz”, „Странник
уличные картины Петра Яргуша”, „Viatoris w Teremiskach: obrazy uliczne Piotra Jargusza”, „Viatoris:
obrazy uliczne Piotra Jargusza”, „Edukacja artystyczna na Kresach: plener” (fotografie autorstwa Piotra
Jargusza, Jana Bujnowskiego i Agnieszki Nowakowskiej).
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Wystawa „Aparatów dawnych czar” prezentuje zbiór aparatów miechowych pochodzących z kolekcji
prof. dr hab. Jana Rajmunda Paśko z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [31].
Wystawa „Widzieć więcej: wystawa sprzętu tyfloinformatycznego oraz dydaktycznego dla osób z dysfunkcją
wzroku i ruchu” przedstawia sprzęt elektroniczny przeznaczony dla inwalidów wzroku oraz materiały
edukacyjne wspomagające rozwój dziecka niewidomego i słabowidzącego. Sprzęt został zaprezentowany
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 19 października 2009 r. przez firmę Altix
[32].
Wystawa „Cenne zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (wybór)” pokazuje
elektroniczne wersje stron tytułowych, interesujące fragmenty tekstów i ilustracje pochodzące
z najcenniejszych publikacji dostępnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. Wyboru
dokonali pracownicy Oddziału Digitalizacji i Reprografii.

Bi

E

nr

Wystawa „Dawny i współczesny Kraków: wystawa fotografii” demonstruje dawne (XIX i początek XX w.)
oraz współczesne (z 2013 i 2014 r.) fotografie charakterystycznych miejsc w Krakowie na zasadzie
zestawiania. Autorami historycznych zdjęć byli Kriegerowie ‐ znani krakowscy fotografowie. Skany ich
fotografii pochodzą z albumów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Pedagogicznego. Współczesne zdjęcia zostały wykonane przez pracowników Oddziału Digitalizacji
i Reprografii. Podczas ich wykonywania autorzy dążyli do ukazania jak największego podobieństwa między
historycznymi a współczesnym fotografiami (zbliżona perspektywa, kadr). Każde zdjęcie było wykonywane
kilka razy, a później wybrane zostało najlepsze ujęcie. Nie wszystkie miejsca udało się sfotografować,
ponieważ w niektórych przypadkach nastąpiły duże zmiany w zagospodarowaniu terenu wokół danego
miejsca i wykonanie zbliżonego zdjęcia było niemożliwe. Wszystkie fotografie zostały wzbogacone
merytorycznymi opisami przedstawionych na nich miejsc.
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FFot. 4. Slajd
d z wystawyy „Dawny i w
współczesn
ny Kraków : wystawa ffotografii”.
Ź
Źródło:
http
p://pbc.up.krakow.pl [dostęp:
[
20
018‐03‐27].

nr

2.3. „Muzeum P
Podręcznikaa” PBC

E

Kolekcją, na którą warto zwrócić uw
wagę, jest „„Muzeum Podręcznika
P
”. Gromadzzone są tam historyczzne
podrręczniki do
o nauczaniia przedmiiotów w sszkołach różnych typ
pów. Kolekkcja podzie
elona zosttała
na podkolekcje
p
e, takie jak m.in. ele
ementarze, chemia, biologia,
b
matematyka
m
a, pedagogiika, przyroda,
zoologia czy podręczniki dla nauczycieli. Pozycje um
mieszczone w kolekcjji mogą być
b
inspiraacją
do prowadzenia
p
a badań nad
d dawnymi podręcznikkami.

Bi

W „Muzeum P
Podręcznika” udostępn
nione są dookumenty o charakterrze historyccznym, o dużej
d
warto
ości
dla polskiej
p
kulltury. Stano
owi ono rów
wnież cennne źródło materiałów
m
dla nauczyccieli „jako propagatorrów
myślenia o przzeszłości w perspektyywie losów i czynów ludzi bliskiich sobie zza sprawą wyznawanyych
warttości, wspólnych dośw
wiadczeń i dążeń”
d
[33] . Dzięki diggitalizacji trw
wa nieustannny proces przywracania
zapo
omnianych zabytków piśmiennict
p
wa do wsppółczesnego
o obiegu. Syystematycz ne powięksszanie kolekcji
umo
ożliwi naukkowcom do
ostęp do skarbnicy
s
m
materiałów
w, które mogą
m
posłu żyć do daalszych bad
dań
histo
orycznych.
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Wśśród wielu pozycji do
ostępnych w kolekcji „Muzeum Podręcznikka” odnaleźźć można m.in.
m
publikacje
auttorstwa: Heenryka Karo
ola Gaertnera ‐ znawcyy języka polsskiego i staropolskiegoo piśmiennictwa, dydakktyka
i popularyzatora naukki; Stanisława Szoberra ‐ językkoznawcy i pedagogga, autora licznych prac
jęzzykoznawczyych z gram
matyki polskiej, kultuury języka i metodyki; Antonieego Małeckiego ‐ tw
wórcy
wie
elokrotnie w
wznawianycch podręczn
ników, w tyym przede wszystkim
w
niezwykle poopularnej Gramatyki
G
jęęzyka
polskiego (wyydana w 186
63 r.). W ciąągu ponad ppięćdziesięcciu lat opraccowanie to miało aż dw
wanaście wyydań,
wyywierając wpływ na podniesienie kultury
k
języyka ojczystego w szkoła
ach wszystkkich trzech zaborów.
z

Bi

E

nr
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m Podręczznika” najw
większym zainteresow
waniem wśród
w
Wśśród publiikacji dosttępnych w „Muzeum
użyytkowników
w cieszą się: Elementarrz dla I klasyy szkół pow
wszechnych wiejskich M
Mariana Falsskiego z 194
45 r.,
Zoo
ologia czylii zwierzętop
pismo dla szzkół narodoowych Pawłła Czenpińsskiego z 17889 r. oraz Śpiewnik
Ś
szkkolny
na jeden, dwa
a i trzy głosyy z 1920 r. [zob. Fot. 5] .

Fot. 5. Najczęściej
N
przeglądane
p
e dzieła w kolekcji
k
„Muzeum Poddręcznika”.
Źródło: htttp://pbc.up
p.krakow.pll/ [dostęp: 2018‐03‐277].
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Obe
ecnie liczba publikacji w kolekcji wynosi
w
okołło 500. Wzrrasta ona syystematycznne poprzez wyszukiwanie
kole
ejnych pozyycji w magazynach Biblioteki Głóównej UP oraz
o
współp
pracującychh bibliotek wydziałowyych
i insstytutowych
h, a następnie ich digitalizację. Koolekcję znacząco rozbu
udowano róównież dzię
ęki pozyskaniu
środ
dków finan
nsowych z Ministerstw
wa Nauki i Szkolnictw
wa Wyższego na działaalność upowszechniająącą
nau
ukę w 2013 oraz 2016 r.
r

E

nr
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Do końca 20117 r. w Peedagogiczne
ej Bibliotecce Cyfrowejj znajdowało się ponnad 5000 pozycji.
p
Liczzba
ta sukcesywnie
s
e wzrasta [przyrost
[
pu
ublikacji ‐ zzob. Wykre
es 1]. Znaczzący spadekk liczby pozzycji widoczzny
pod
d koniec 20015 r. spo
owodowanyy był uruchhomieniem Repozytorium Uniweersytetu Pe
edagogiczneego
(htttp://rep.up..krakow.pl) oraz konie
ecznością d ostosowania się do nowych wym
mogów. Naastąpiła wteedy
miggracja częścci zasobu sp
pełniająceggo wymagannia repozyttorium ucze
elnianego. W przypadku niektóryych
matteriałów, w PBC po
ozostawiono
o publikacjję wraz z opisem bibliograficcznym orazz odsyłaczem
prowadzącym na stronę in
nternetowąą repozytoriium.

Bi

Wykres 1. Łączn
na liczba pu
ublikacji w PBC.
P
Źródło: htttp://pbc.u
up.krakow.p
pl/stats/ind
dex.html [dostęp: 20188‐03‐27].
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Założeniem Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej jest udostępnienie czytelnikom publikacji polskiego
dziedzictwa kulturowego z zakresu szeroko pojętej pedagogiki ze zbiorów Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych. Wraz z końcem
2017 r. łączna liczba czytelników internetowych w PBC wynosiła ponad 3 500 000. Liczba ta świadczy
o dużym zainteresowaniu użytkowników oraz o potrzebie dalszego rozwoju biblioteki cyfrowej.
Konieczne jest utrzymanie i rozwijanie współpracy z dotychczasowymi instytucjami, jak również
poszukiwanie nowych partnerów posiadających interesujące i wartościowe zbiory, które można by
umieścić w ramach PBC. Niezbędne jest również pozyskiwanie środków finansowych (unijnych
lub ministerialnych), aby zbiór publikacji w PBC stale się powiększał, a oferta była atrakcyjna zarówno
dla współczesnego studenta, wykładowcy, jak i naukowca.
Biblioteki cyfrowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowego czytelnika, wychowanego w dobie
nowych mediów. Za pomocą współczesnych, internetowych narzędzi komunikowania, ich twórcy
aktywnie promują działalność naukową w sieci. Współczesne możliwości technologiczne pozwalają
na nowe sposoby archiwizacji, reprodukcji, zapisu oraz dystrybucji materiałów, przyczyniają się
do efektywniejszego sposobu dotarcia do czytelników. Odpowiadając na potrzeby „wirtualnego”
odbiorcy same ewoluują, stając się częścią globalnej internetowej e‐społeczności.

Przypisy:

nr

[1] Por. I. Xie, K. K. Matusiak, Discover Digital Libraries : theory and practice, Amsterdam [et al.], 2016,
s. 1.
[2] M. Werla, Co to jest „biblioteka cyfrowa? In Poznańskie Centrum Superkomputerowo‐Sieciowe
[online], 2018 [dostęp: 2018‐06‐08]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.psnc.pl/co‐to‐jest‐
biblioteka‐cyfrowa/.

E

[3] Por. J. M. Reitz, Dictionary for Library and Information Science, Westport 2004.

Bi

[4] Biblioteka cyfrowa. In Wikipedia [online], 2018 [dostęp: 2018‐06‐08]. Dostępny w World Wide Web:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa.
[5] M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk, 2013, s. 7.
[6] Tamże, s. 62.
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[7] PBC powstała w pierwszym okresie powstawania bibliotek cyfrowych w Polsce; przed Europeaną
i w czasach, gdy rozpoczęto ogólnopolski projekt o nazwie Federacja Bibliotek Cyfrowych.
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[8] Federacja Bibliotek Cyfrowych ‐ jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych
i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter ‐ serwis ten jest zbiorem
zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach
cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te są współtworzone przez wiele
instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki
badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo‐Sieciowe
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek
Cyfrowych PCSS (http://fbc.pionier.net.pl/).
[9] Na uwagę zasługuje kolekcja: „Materiały Dydaktyczne ‐ Chemia”, która powstała w wyniku współpracy
Biblioteki z pracownikami Zakładu Chemii i Dydaktyki Chemii pod kierunkiem prof. Jana Rajmunda Paśki.
Umieszczono tam materiały dydaktyczne z wykładów i ćwiczeń, a także publikacje, które dotychczas
prezentowane były na stronach zakładu lub prywatnych stronach pracowników.

[10] Regulują to m.in. następujące akty prawne: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r. Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904. wraz ze zm.; Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca
2001 r. Dz. U. 2001, Nr 128, poz. 1402; Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 85,
poz. 539.

nr

[11] W dostępie zamkniętym udostępniane są publikacje, do których nie wygasły prawa autorskie
majątkowe.
[12] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994, Nr 24. poz. 83.
[online], 2018 [dostęp: 2018‐06‐08]. Dostępny w World Wide Web:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083.

E

[13] K. Sobkowiak, M. Uram, Zasady digitalizacji obiektów dla potrzeb PBC, Kraków 2008 [dokument
do użytku wewnętrznego].

Bi

[14] Obecnie do obróbki graficznej w zależności od potrzeb używa się kilku programów: darmowych
IrfanView, Xnview oraz ScanTailor, a także płatnego Adobe Photoshop. Do tworzenia plików PDF z OCR‐em
wykorzystuje się program ABBY FineReader w wersji 12, który posiada również rozbudowane narzędzia
do obróbki graficznej.
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