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Plan wystąpienia

• Wprowadzenie
– dLibra i biblioteki cyfrowe w Polsce
– Federacja Bibliotek Cyfrowych 

• Źródło nowych wyzwań technicznych
• Model danych systemu dLibra
• Adaptacja modelu danych dLibra

– Biblioteki, muzea, historia mówiona

• Podsumowanie



Wprowadzenie

• Oprogramowanie dLibra 
– Rozwijane w PCSS od 1999 roku
– Dedykowane do budowy archiwów, repozytoriów i 

bibliotek cyfrowych
– Pierwsze i najpopularniejsze w Polsce
– Rozwijane przy ścisłej współpracy z użytkownikami 

systemu



Wprowadzenie 

Biblioteki 
regionalne

Biblioteki 
instytucjonalne

Liczba obiektów cyfrowych
� niemal 500 tysięcy

Liczba aktywnych bibliotek 
cyfrowych:
� 27 regionalnych
� 32 instytucjonalne

+ kilkana ście bibliotek cyfrowych 
na etapie planowania, konfiguracji
czy wstępnego wprowadzania 
publikacji

Sieć 
PIONIER



Źródło nowych wyzwań

• Liczba instytucji tworzących zasoby cyfrowe 
przekracza 300
– Biblioteki, muzea, archiwa
– Jednostki pozarządowe
– Stowarzyszenia

• Specyficzne wymagania użytkowników
– Charakter zasobów i instytucji



Źródło nowych wyzwań

• Zasoby biblioteczne
– Teksty, pozycje wielotomowe, czasopisma
– Mapy, pocztówki, zdjęcia

• Zasoby muzealne
– Obrazy, przedmioty, rzeźby
– Pomniki, budynki

• Zasoby historii mówionej
– Ściśle powiązane teksty, zdjęcia, nagrania a/v



Przyjęte rozwiązanie

• Wykorzystanie elastycznego modelu 
danych oprogramowania dLibra
– Przechowywanie, dostęp, zarządzanie danymi
– Funkcje poziomu usług sieciowych

• Dostosowanie interfejsu użytkownika do 
potrzeb konkretnych instytucji
– Biblioteki publiczne i akademickie
– Muzea 
– Repozytoria



Model danych systemu dLibra
Obiekt cyfrowy
• Podstawowe założenie: możliwy każdy rodzaj 

treści 



Model danych systemu dLibra
Złożony obiekt cyfrowy
• Podstawowe założenie: hierarchia składowych 

obiektów cyfrowych 



Model danych systemu dLibra
Kolekcje obiektów
• Podstawowe założenie: tematyczny podział 

zasobów 



Adaptacja modelu dLibra

Biblioteki

• Najczęściej tworzone typy zasobów
– Dokumenty tekstowe, periodyki

• Adaptacja modelu danych 
– Złożone obiekty cyfrowe reprezentują periodyki oraz pozycje 

wielotomowe
– Obiekty cyfrowe reprezentują dokumenty z wersjonowaniem 

kolejnych wydań
– Mechanizm kolekcji obiektów do tematycznego podziału 

zasobów



Adaptacja modelu dLibra

Muzea
• Najczęściej tworzone typy zasobów

– Fotografie obiektów muzealnych

• Adaptacja modelu danych 
– Złożone obiekty cyfrowe reprezentują eksponaty składające się z 

kilku fizycznych elementów
– Obiekty cyfrowe reprezentują konkretne eksponaty (natura 

eksponatów wyklucza użycie mechanizmu wersjonowania)
– Mechanizm kolekcji obiektów do reprezentacji struktury muzeum 

oraz specjalnie przygotowywanych pokazów



Adaptacja modelu dLibra

Historia mówiona
• Najczęściej tworzone typy zasobów

– Materiały multimedialne

• Adaptacja modelu danych 
– Złożone obiekty cyfrowe są podstawowym elementem 

wykorzystywanym do reprezentacji wydarzeń historycznych
– Obiekty cyfrowe stanowią części obiektów złożonych
– Mechanizm kolekcji obiektów odzwierciedla tematyczny oraz 

temporalny podział zasobów



Przykłady
muzeumbiblioteka

historia mówiona 



Podsumowanie

• Różnorodne instytucje tworzące zasoby cyfrowe
– Nieunikniona potrzeba spersonalizowanych portali 

• Elastyczny model danych systemu dLibra
– Dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika
– Wykorzystanie modelu danych w celach prezentacji obiektów 

bibliotecznych, muzealnych i historii mówionej

• Możliwe kierunki rozwoju
– Definiowane przepływy pracy w odniesieniu do procesu 

tworzenia zasobów cyfrowych
– Mechanizmy semantyczne na poziomie powiązań pomiędzy 

obiektami



Dziękuję za uwagę!


