
Biblioteka Cyfrowa  

Politechniki Śląskiej    

Oprac: 

Urszula Długaj 

Biblioteka Główna  

Politechniki Śląskiej 

Sekcja Digitalizacji 



Wiek XXI już nazywany jest  

wiekiem powszechnej cyfryzacji 
 

• elektroniczne bazy danych  

• e-książki 

• e-czasopisma 

• biblioteki cyfrowe 

http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=baza_pl
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=ksiazki_e
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=ksiazki_e
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=ksiazki_e
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=czasopisma_e
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=czasopisma_e
http://www.bg.polsl.pl/index.php?go=czasopisma_e
http://www.ebib.info/content/category/8/103/79/


Biblioteki cyfrowe - wybrane projekty światowe 
projekt, którego celem jest  stworzenie światowej  

biblioteki cyfrowej oferującej dostęp on−line zarówno 

do  literatury pięknej, jak i nauk technicznych i biologiczno−chemicznych, 

Koordynatorem projektu jest Carnegie Mellon University, USA 

 

•równo literatury pięknej, jak i nauk tech−  
•nicznych i biologiczno−chemicznych  
•równo literatury pięknej, jak i nauk tech−  
•nicznych i biologiczno−chemicznych  

•zarówno do literatury pięknej, jak i nauk technicznych oraz biologiczno-chemicznych. Koordynatorem projektu jest Carnegie Mellon University, USA 

 

 
•projekt, którego celem jest  stworzenie światowej biblioteki cyfrowej oferującej dostęp on−line  

 

 
 

 

wirtualna biblioteka serwisu Google; udostępniane książki 

pochodzą z księgozbiorów uniwersytetów Stanforda, Harvarda, 

 Oksfordzkiego i Michigan oraz Nowojorskiej Biblioteki Publicznej.  

 

projekt, którego celem jest stworzenie  

międzynarodowej biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zbiory za 

darmo w internecie. Zgromadzone mają być zdigitalizowane manuskrypty, mapy, trudno 

dostępne książki, nagrania czy fotografie z całego świata. Projekt wspierają m in. 

UNESCO, Biblioteka Kongresu, IFLA.   

 

Więcej na: http://www.ebib.info/content/category/8/103/79/  

http://www.ulib.org/index.html
http://print.google.com/
http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html
http://www.ebib.info/content/category/8/103/79/


Biblioteki cyfrowe w Polsce - projekty narodowe  

  Skarby Dziedzictwa Narodowego 

http://dziedzictwo.polska.pl/index.htm 

http://dziedzictwo.polska.pl/index.htm
http://dziedzictwo.polska.pl/index.htm


 

 
 

http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=81 

Biblioteki cyfrowe w Polsce - projekty narodowe 

http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=81


Biblioteki cyfrowe w Polsce  

Cyfrowa Biblioteka Narodowa 

 

http://www.polona.pl/dlibra 

http://www.polona.pl/dlibra
http://www.polona.pl/dlibra


Biblioteki cyfrowe w Polsce  

wybrane projekty regionalne  

  

http://www.sbc.org.pl/dlibra 

http://www.sbc.org.pl/dlibra


Biblioteki cyfrowe w Polsce  

wybrane projekty regionalne  

  

http://kpbc.umk.pl/dlibra 

http://kpbc.umk.pl/dlibra


Biblioteki cyfrowe w Polsce  

wybrane projekty regionalne  

  

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra


Biblioteki cyfrowe w Polsce  

wybrane projekty instytucjonalne  

  
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra 

http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra/ 

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra 

http://www.biblos.pk.edu.pl/bc
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra/
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra


 

Proces tworzenia biblioteki cyfrowej  
 

http://dlibra.psnc.pl/ 

Wybór oprogramowania 

http://dlibra.psnc.pl/


Biblioteka staje się częścią  

Federacji Bibliotek Cyfrowych 

 

Co daje oprogramowanie dLibra  
 



Federacja Bibliotek Cyfrowych dLibra  

 Akademicka Biblioteka Cyfrowa 
KRAKÓW  

 Biblioteka Cyfrowa CODN  

 Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Krakowskiej  

 Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Łódzkiej  

 Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Warszawskiej  

 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 
Wrocławskiego  

 Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
"Polona"  

 Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  

 e-biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego  

 ICM - DIR - Zasoby Polskie 

 Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa  

 Księgozbiór Wirtualny Bibliotek 
Kościelnych FIDES  

 Kujawsko-Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa  

 Małopolska Biblioteka Cyfrowa  

 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  

 Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa  

 Podlaska Biblioteka Cyfrowa  

 Śląska Biblioteka Cyfrowa  

 Wejherowska Biblioteka Cyfrowa  

 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  

 Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa  

 

 

Co daje oprogramowanie dLibra  
 



Możliwości  

Struktura i oprogramowanie biblioteki cyfrowej umożliwia m.in.: 

• udostępnianie w cyfrowej wersji wybranych skryptów, 

monografii, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism 

naukowych, prac magisterskich, rozpraw doktorskich 

i habilitacyjnych,  

• publikowanie materiałów audiowizualnych oraz multimediów,  

• wspomaganie e-learningu oraz procesów dydaktycznych 

i naukowo-badawczych realizowanych w Politechnice Śląskiej,  

 

Co daje oprogramowanie dLibra  
 





Proces tworzenia biblioteki cyfrowej 
 udostępnienie dzieł o znaczeniu historycznym  

(niewielki bibliofilski zbiór skanowany przez  

pracowników sekcji digitalizacji)   

 udostępnianie wydawnictw uczelnianych  

 zeszyty naukowe 

 skrypty, podręczniki, monografie 

 udostępnianie wyników prac  naukowych  

  prace doktorskie, prace habilitacyjne 

 wspieranie procesów dydaktycznych   

  zdalna edukacja  

 



Proces tworzenia biblioteki cyfrowej 

 promocja idei Biblioteki Cyfrowej przez Bibliotekę 

Główną 

 zainteresowanie kadry naukowej zamieszczaniem 

publikacji w Internecie 

 bezpośrednia współpraca z autorami  



Proces tworzenia biblioteki cyfrowej 

 współpraca Biblioteki Głównej z Wydawnictwem 

Politechniki Śląskiej 

 opracowanie procedury udzielania zgody przez 

autorów na publikację ich prac w Bibliotece Cyfrowej 

 wsparcie ze strony władz Uczelni 

 



Zapraszamy do współtworzenia  

i korzystania  

z Biblioteki Cyfrowej  

Politechniki Śląskiej 



Bibliografia:  

 http://www.bg.polsl.pl/ 

http://www.ebib.info/content/category/8/57/79/ 

http://www.ebib.info/content/section/8/79/ 

http://dlibra.psnc.pl 

 

 

http://www.bg.polsl.pl/
http://www.ebib.info/content/category/8/57/79/
http://www.ebib.info/content/section/8/79/
http://dlibra.psnc.pl/

