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Humanistyka cyfrowa 

„The digital humanities is an area of research, teaching, and 

creation concerned with the intersection of computing and the 

disciplines of the humanities. [...] combines the methodologies 

from the traditional humanities disciplines (such as history, 

philosophy, linguistics, literature, art, archaeology, music, and 

cultural studies), as well as social sciences, with tools provided 

by computing (such as data visualisation, information retrieval, 

data mining, statistics, text mining) and digital publishing” 

 

Wikipedia 

 



Humanistyka cyfrowa 

„Humanistyka cyfrowa to nie tylko zastosowanie multimediów 

w praktyce akademickiej, wizualizacja danych i modelowanie, 

digitalizacja archiwów, projekty typu ”big data mining” czy 

zarządzanie informacją. Dziedzina jest bardzo zróźnicowana.” 

 

Dr Anna Nacher, http://nytuan.wordpress.com/ 



Przykładowy projekt 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-08/17/influential-literature-algorithm 



Humanistyka Cyfrowa w Polsce 

• Nowoczesne technologie i metody obliczeniowe 
wykorzystywane w badaniach humanistycznych 
w Polsce od dłuższego czasu np. 

• „Biblioteka cyfrowa i informatyka w 
warsztacie mediewisty”, prof. Tomasz 
Jasiński (PBC 2010) i pozostałe artykuły z 
sesji „Biblioteki cyfrowe w pracy naukowej i w 
dydaktyce„ 

• „PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 
16th and 17th centuries: who wrote the dirty 
stuff?,” dr Maciej Eder (Digital Humanities 
2009) 

 

 

 

 



Cyfrowa humanistyka w Polsce (2) 

Pierwszy poznański THATCamp, Poznań 15 kwietnia 2013 



Biblioteki cyfrowe 

w sieci PIONIER 
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Źródło atrakcyjnego 

materiałów badawczego dla 

nauk humanistycznych 

Ponad 1 milion obiektów 



Nauki humanistyczne a FBC 

• Zwiększenie wykorzystania zasobów 
zgromadzonych w polskich bibliotekach cyfrowych 
(PBC) 

• FBC jako narzędzie wsparcia dla naukowców 
szukających materiału i narzędzi badawczych 

• Jeden interfejs pozwalający przeszukiwać PBC 

• Miejsce styku społeczności bibliotekarzy cyfrowych 
i naukowców 

• W przyszłości zbiór zasobów i narzędzi 
stworzonych na bazie materiałów z bibliotek 
cyfrowych  

• np. transkrypcje polskich dokumentów z XVI-
XVII (wyniki projektu IMPACT) 

 

 

 

 

 



Wsparcie procesu badawczego 

Gromadzenie  Przetwarzanie Analiza 
Publikacja 
wyników 



Gromadzenie materiału badawczego 

• Usługi wspierające digitalizację i udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego 

• Oprogramowanie do budowy repozytoriów  

• dLibra (http://dlibra.psnc.pl) 

• dMuseion (http://dmuseion.psnc.pl) 

• Kursy e-learningowe, szkolenia w zakresie  
digitalizacji i bibliotek cyfrowych 

• Oprogramowanie wspierające samodzielną 
digitalizację (DigitLab) 

 

 

 



Gromadzenie materiału badawczego (2) 

• Semantyczne bazy danych dla badań i 
projektów humanistycznych 

• http://topincs.man.poznan.pl 

• Elastyczna konfiguracja modelu danych 
odzwierciedlającego aparat pojęciowy używany 
przez zespół badawczy 

• Zgodność z uznanymi standardami technologii 
semantycznych – Topic Maps 

http://topincs.man.poznan.pl/


Gromadzenie materiału badawczego (3) 

• W tej chwili wykorzystywany przez dwa 
projekty: 

• „Poezja na marginesie cywilizacji” - 
Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza 

• „Polskie biblioteki cyfrowe - baza 
bibliograficzna” - Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego 



Baza projektu „Poezja na marginesie cywilizacji” 



Gromadzenie materiału badawczego (4) 

• Wirtualne Laboratorium Transkrypcji (WLT) 

• http://wlt.synat.pcss.pl 

• Narzędzia pozwalające na stworzenie wysokiej 
jakości tekstowej reprezentacji dokumentów 
historycznych w jednym miejscu 

• Platforma crowdsourcingowa  

 

 

http://wlt.synat.pcss.pl/


Wirtualne Laboratorium Transkrypcji 

• Portal który oferuje dostęp do: 

• Profilowanej usługi OCR 

• Edytora transkrypcji 

• Pozwala na: 

• Import skanów bezpośrednio z polskich 
bibliotek cyfrowych 

• Import skanów z twardego dysku 
użytkownika w różnych formatach 

• Grupową prace nad tworzeniem transkrypcji 

• Wyniki pracy mogą być pobrane jako zwykłe 
pliki tekstowe, ale również jako hOCR i ePUB 



Profilowanie usługi OCR 



 Wycinanki, http://wlt.synat.pcss.pl/cutouts 



 Wycinanki, http://wlt.synat.pcss.pl/cutouts 

Interfejs audytora Wycinanek 



Edytor transkrypcji 



Transkrypcji „Nowego karakteru poskiego”, prof. J.S. Bień 



Analiza i przetwarzanie  

materiału badawczego 

• Hosting narzędzi lingwistycznych 
opracowywanych na Politechnice Wrocławskiej 
(CLARIN-PL) i ich integracja z narzędziami 
rozwijanymi w PCSS 

• http://plwordnet.pwr.wroc.pl/ 

• http://nlp1.synat.pcss.pl/wordnet/  

• W przyszłości promocja i szersze wykorzystanie 
możliwości oferowanych przez Platon U3 
(Usługi kampusowe) do realizacji obliczeń na 
potrzeby badań humanistycznych 

 

 

 

 

http://plwordnet.pwr.wroc.pl/


Publikacja wyników 

• Oprogramowanie do rozwoju repozytoriów 
instytucjonalnych i repozytoriów danych 
źródłowych  

• dLibra, http://dlibra.psnc.pl  

• Wsparcie dla długoterminowego 
przechowywania zarówno danych źródłowych 
jak i wyników analiz (dArceo) oraz całych 
procesów badawczych (Wf4Ever).  

• W przyszłości wykorzystanie doświadczeń i 
infrastruktury PCSS w zakresie zaawansowanej 
wizualizacji danych (3D, 4k) 

 

 

 

 



Interdyscyplinarna społeczność 

• FBC jako forum współpracy między 
społecznościami: 

• bibliotekarzy cyfrowych (kuratorów i 
dostawców treści) 

• informatyków (dostawców narzędzi) 

• naukowców humanistów (użytkowników) 

• … 

• Zapraszamy do dyskusji w portalu Pytań i 
Odpowiedzi FBC 

•  http://fbc.pionier.net.pl/qa 

 

http://fbc.pionier.net.pl/qa


Podsumowanie 

• Polskie biblioteki cyfrowe oferują dostęp do 
ogromnego bogactwa zasobów, potencjalnie 
użytecznych w badaniach naukowych 

• Tworzone narzędzia wspierające badania w 
zakresie cyfrowej humanistyki powinny ściśle 
współpracować z bibliotekami cyfrowymi 

• Integracja społeczności zainteresowanej 
wykorzystaniem technologii cyfrowych w 
badaniach humanistycznych  

• Planujemy ścisłą współpracę z projektem 
CLARIN-PL w zakresie rozwoju narzędzi dla 
naukowców humanistów 



Dalsze prace 

• Budowa indeksu pełnotekstowego treści 
dokumentów z FBC i jego wykorzystania do 
budowy nowych usług dodanych 

• Rozwój oferowanych już usług OCR i portalu 
Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji 

• Integracja i wdrażanie narzędzi umożliwiających 
przetwarzanie i analizę materiałów na potrzeby 
badań humanistycznych 

• Więcej informacji o wynikach naszych prac w 
tym zakresie 

• http://ehum.psnc.pl/  

 

 



Pytania? 

maneo@man.poznan.pl 


