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Liczba bibliotek cyfrowych w poszczególnych latach

Geneza FBC – rozwój bibliotek i repozytoriów cyfrowych w Polsce



Biblioteki i repozytoria cyfrowe w Polsce

Kontekst funkcjonowania FBC

Biblioteki Cyfrowe w sieci PIONIER

• W 2002 roku uruchomiono Wielkopolską
Bibliotekę Cyfrową

• Obecnie funkcjonuje około 130 portali 
udostępniających zasoby cyfrowe
• Biblioteki, repozytoria, muzea, archiwa
• Bazy wiedzy, wewnętrzne repozytoria
• Biblioteki i repozytoria regionalne / 

tematyczne / konsorcjalne
• W sumie udostępnianych jest ponad 

6 mln obiektów



FBC

Agregacja Portal Usługi
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Mechanizmy FBC - portal

• Wyszukiwanie z możliwością filtrowania, sortowania, itp. 

• Podgląd treści w formacie DjVu w przeglądarce internetowej

• Interfejs API portalu FBC (OpenSearch, wykrywanie duplikatów)

• Dane statystyczne oraz informacje dotyczące dostawców danych

• Tematyczny portal FBC czasopisma





FBC - normalizacja metadanych



FBC - normalizacja metadanych



FBC - normalizacja metadanych



FBC - normalizacja metadanych



FBC - normalizacja metadanych
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DOI
• Stałe identyfikatory dla obiektów cyfrowych 

i danych badawczych dostępnych on-line
• Identyfikator DOI -> zestaw metadanych -> 

link do obiektu on-line
• Jeden z najpopularniejszych na świecie 

systemów trwałych identyfikatorów
• Działania koordynowane przez International 

DOI Foundation (http://doi.org)

1713.03.2019

Data-Id: DOI w sieci PIONIER

http://doi.org/


• Od kwietnia 2017 r. PCSS jest członkiem DataCite
• Usługa jest uruchomiona dla polskich instytucji nauki i kultury
• Usługa DOI w sieci PIONIER 

• wymaga poniesienia niedużej opłaty wstępnej związanej z utworzenie 
konta w DataCite i obsługą początkowych formalności

• jest opłatą abonamentową 
• pozwala swoim użytkownikom na nielimitowane tworzenie DOI bez 

dodatkowych opłat
• Generowanie DOI jest możliwe ręcznie oraz automatycznie

Adres strony informacyjnej: https://data-id.pionier.net.pl/

1813.03.2019

Data-Id: DOI w sieci PIONIER

https://data-id.pionier.net.pl/


Oferta FBC dla małych instytucji (http://locloud.pl/)

1913.03.2019

http://locloud.pl/


2013.03.2019

http://teatr.locloud.pl/
https://zbiorymng.locloud.pl/

https://ptpn.locloud.pl/





Oznaczanie statusu prawnego – rightsstatement.org



Oznaczanie statusu prawnego – schemat decyzyjny FBC 



FBC: materiały w otwartym dostępie (wg licencji)

Domena Publiczna
63%

Prawa zastrzeżone
36%

Creative Commons
1%



FBC: współczesne (1989+) materiały w otwartym dostępie (wg licencji)

Prawa zastrzeżone
89%

Domena Publiczna
6%

Creative Commons
5%



FBC: współczesne (1989+) materiały w otwartym dostępie (wg typów)
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Współczesne prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne 
w otwartym dostępie – rola (regionalnych) bibliotek cyfrowych



Podsumowanie

• Dynamiczny rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce dał początek portalowi FBC

• FBC jest nie tylko portalem wyszukiwawczym ale również

– Posiada mechanizmy wzbogacania i normalizacji metadanych

– Ma potencjał do rozwoju portali tematycznych wokół polskiego zasobu 
nauki i kultury

– Dostarcza małym i średnim instytucjom adekwatne narzędzia do 
zaistnienia ich zasobów w Internecie

– Promuje wykorzystanie identyfikatorów DOI w Polsce w kontekście 
międzynarodowego ekosystemie publikacji i danych badawczych

– Jest akredytowanym agregatorem Europeany
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