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OPROGRAMOWANIE 
DLIBRA
Podstawa większości polskich bibliotek cyfrowych



DLIBRA

� Pierwszy polski system do budowy bibliotek 

cyfrowych

� Rozwijana przez PCSS od 1999 roku

� Podstawowa motywacja: 

� UmoŜliwienia tworzenia bibliotek cyfrowych w Polsce

� Udostępnianie nowoczesnych usług i nowych treści w 

sieci naukowej PIONIER

� Od 2001 roku tworzona w ścisłej współpracy z 

bibliotekarzami



DLIBRA

� Pierwsza publiczne dostępna instalacja: 

� Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa działająca od 

października 2002 roku

� http://www.wbc.poznan.pl/

� Tworzona razem z Poznańską Fundacją Bibliotek 

Naukowych oraz instytucjami kultury i nauki z regionu

� Obecnie największa polska biblioteka cyfrowa 

(około 90 000 publikacji)

� 99% publikacji dostępnych bez Ŝadnych ograniczeń



BIBLIOTEKI CYFROWE W SIECI PIONIER 

– STAN OBECNY

Biblioteki regionalne

Biblioteki instytucjonalne

Liczba obiektów 
cyfrowych

� prawie 300 tysięcy

Liczba aktywnych 
bibliotek cyfrowych:

� 19 regionalnych

� 22 instytucjonalnych

+ kilka bibliotek cyfrowych 
na etapie planowania, konfiguracji

czy wstępnego wprowadzania 

publikacji



FEDERACJA BIBLIOTEK 
CYFROWYCH
Jeden punkt dostępu do polskich bibliotek cyfrowych



FEDERACJA BIBLIOTEK 

CYFROWYCH

� Motywacja

� Rosnąca liczba rozproszonych bibliotek cyfrowych

� Cele Federacji

� Ułatwienie wykorzystania zasobów polskich 

bibliotek cyfrowych i repozytoriów

� Zwiększenie widoczności i popularyzacja
zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów 

w Internecie

� Udostępnienie uŜytkownikom Internetu i twórcom 

bibliotek cyfrowych nowych, zaawansowanych 
usług sieciowych opartych na zasobach polskich 

bibliotek cyfrowych i repozytoriów



FEDERACJA BIBLIOTEK 

CYFROWYCH

� Podstawowe załoŜenia

� Nie ma potrzeby i konieczności przekazywania 
swoich zasobów na rzecz FBC

� Nie ma opłat za korzystanie z FBC i przynaleŜność 

do FBC

� Podstawą działania są otwarte standardy
� MoŜliwość uŜycia róŜnych rozwiązań technicznych przez 

poszczególne biblioteki cyfrowe

� Na 41 przyłączonych bibliotek 4 są oparte na innym 

oprogramowaniu niŜ dLibra





FEDERACJA BIBLIOTEK 

CYFROWYCH

� Publicznie dostępna od 22 czerwca 2007 roku

� Podstawowe funkcje

� Przeszukiwanie dostępnych publikacji cyfrowych

� Proste

� Zaawansowane

� Plany digitalizacji (!)

� Przeszukiwanie

� Zestawienie (raport)

� Lokalizowanie publikacji cyfrowych na podstawie 

stałych identyfikatorów

� Spis polskich bibliotek cyfrowych

� Informacje w FBC aktualizowane są codziennie



WSPÓŁPRACA Z 
EUROPEJSKĄ BIBLIOTEKĄ 
CYFROWĄ EUROPEANA
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego na świecie



ZASOBY LOKALNE I REGIONALNE W 

EUROPEANIE



FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH 

JAKO AGREGATOR METADANYCH DLA 

EUROPEANY

InstytucjeBiblioteki cyfroweUsługa 

agregująca 

i porządkująca 

metadane



EUROPEANALOCAL

� EuropeanaLocal

� Projekt w ramach programu 

eContentPlus

� Czas trwania: 3 lata (czerwiec 2008 – maj 2011)

� Typ projektu: Sieć najlepszych praktyk

� http://europeanalocal.eu
� PCSS jest w ramach projektu regionalnym 

koordynatorem na Polskę oraz naleŜy do rady 

zarządzającej projektu



FEDERACJA BIBLIOTEK 
CYFROWYCH 

INTEROPERACYJNOŚĆ ZAAWANSOWANYCH 
USŁUG SIECIOWYCH REALIZOWANA NA 

SKALĘ KRAJOWĄ

Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Lewandowska (jagna@man.poznan.pl)

HTTP://DL.PSNC.PL/
HTTP://DLIBRA.PSNC.PL/

HTTP://FBC.PIONIER.NET.PL
/


