
Książki wychodzą z półek,  
              aby trafić do Ciebie , 
                      gdziekolwiek jesteś  
  

Projekt  
Europejskie Dziedzictwo Techniczne  



• przygotowanie wniosku i realizacja projektu 

• wybór zbiorów do digitalizacji,  unikatowość kolekcji 

• realia pracy zespołów ds. digitalizacji i obróbki graficznej 

• system do udostępniania zasobów cyfrowych  
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Plan prezentacji 



Wniosek 
i realizacja projektu 



Europejskie Dziedzictwo Techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych 
publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym 

 
I  Konkurs  nabór nr   POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15  (29 lutego 2016) 
Priorytet II E-administracja i otwarty rząd,  
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. 
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.   
Typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.  

 
Czas realizacji:  1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r. 
 
Partnerstwo: 
 
       Biblioteka Politechniki Krakowskiej  Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki 
 

Wybrane zbiory z kolekcji BPK i BG AGH        Warunek  – wersje cyfrowe nie były jeszcze udostępnione 
                       - przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu 
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5 projektów 
pozytywna 

ocena 
merytoryczna 

12 projektów 
pozytywna 

ocena 
formalna  

28 wniosków  
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Strategia przygotowania wniosku 



ETAP INICJIOWANIA 
PROJEKTU 
 

ETAP ZAMYKANIA 
PROJEKTU 
 

ETAP PRZYGOTOWANIA 
PROJEKTU 
 

1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r. 

ETAP REALIZOWANIA PROJEKTU 
 

15 grudnia 2015 – 29 lutego 2016 

Zarządzanie projektem, elementy PRINCE2  
 
 
koordynacja prac merytorycznych w celu osiągnięcia kamieni milowych i wskaźników 
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opisy 
produktów 

plany 

raporty rejestry 

okres trwałości do 30 kwietnia 2025 



Projekt realizowany w partnerstwie 
 
Założenia: 
Pracownicy Beneficjenta i Partnera 
„niebiblioteczne” usługi zlecane na zewnątrz 
 
Korzyści: 
współpraca, wzajemna pomoc 
integracja zespołu 
pozyskanie nowych kompetencji  
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Rada Projektu 

Beneficjent  
Politechnika 
Krakowska  

Zad 2 - 5 osób Zad. 5 -25 osób  Zad. 6 – 4 osoby 

Partner            
Akademia 

Górniczo-Hutnicza 

Zad. 3 – 4 osoby 
oraz zespół 

programistów 

Obsługa  
administracyjno-finansowa  

PK - 2 osoby 

Obsługa  
administracyjno-finansowa  

AGH - 1 osoba 

Zespół realizujący projekt  



Celem głównym projektu EDT jest cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych,  

w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania.  

 
Cele szczegółowe:  

• udostępnienie unikatowej kolekcji książek i czasopism,  

• przybliżenie i upowszechnienie osiągnięć europejskiej techniki i nauki,  

• promocja otwartej nauki,  

• udostępnienie otwartej aplikacji internetowej z innowacyjnymi usługami,  

• budowanie świadomości istnienia wartościowych kolekcji wśród odbiorców,  

• wzrost kompetencji cyfrowych pracowników wnioskodawców oraz użytkowników, 

• wzrost konkurencyjności nauki polskiej i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym. 

 
Projekt dedykowany jest społeczności akademickiej (pracownikom naukowym i dydaktycznym, studentom), pracownikom instytutów 
naukowo-badawczych, specjalistom (inżynierom, architektom, budowniczym), badaczom historii techniki (górnictwa i hutnictwa), 
bibliofilom, bibliotekoznawcom, historykom i kulturoznawcom, uczniom (techników i liceów) oraz globalnej społeczności wirtualnej 
(użytkownikom Internetu zainteresowanym dostępem do literatury naukowej). 
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Przygotowanie          i 
opracowanie materiałów 

do wniosku aplikacyjnego,  
opracowanie Studium 

Wykonalności 

Przygotowanie 
wniosku 

aplikacyjnego 

Usługa opracowania  
Studium 

Wykonalności 

Opracowanie koncepcji 
systemu, procedur jego 

funkcjonowania, 
rozbudowa                  i 

utrzymanie infrastruktury 
ICT  

Opracowanie 
koncepcji systemu i 

procedur jego 
funkcjonowania 

Rozbudowa 
infrastruktury ICT 

m.in. zakup 
serwerów 

Utrzymanie 
infrastruktury  

Prace  informatyczne   

Utworzenie 
innowacyjnego 

systemu 
umożliwiającego 

zarzadzanie, 
przetwarzanie, 

przeszukiwanie i 
udostępnienie 

cyfrowych zasobów 
nauki 

Utworzenie Pracowni 
Digitalizacji BPK 

Adaptacja 
pomieszczenia 

czytelni BWM na 
Pracownię 

Digitalizacji BPK 

Wyposażenie 
pracowni w sprzęt i 
oprogramowanie 

m.in. specjalistyczne 
skanery A1 i A2,  2x 

A3 

Przygotowanie zbiorów do 
digitalizacji, digitalizacja 

oraz obróbka i 
opracowanie zasobów 

cyfrowych do 
udostępniania 

Fumigacja, 
odkwaszenie i 
konserwacja 

zachowawcza 
zbiorów 

 Skanowanie zbiorów 

Obróbka i 
opracowanie 

zasobów cyfrowych 
do udostępnienia 

Kampania informacyjno-
promocyjna i szkolenia 

użytkowników 

Opracowanie  
i realizacja strategii 
promującej projekt i 
udostępniane zasoby 
Opracowanie znaków 

graficznych Opracowanie 
 e-kursów Opracowanie  

filmu promocyjno- 
reklamowego  

Druk ulotek, plakatów 
Organizacja konferencji i 

wystawy 
podsumowującej projekt 

KM Przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej 
2016-02-29 

KM Opracowanie 
koncepcji systemu, 
procedur i rozbudowa 
infrastruktury ICT 
2019-04-30 

KM Prace inf. zw. z 
utworzeniem 
systemu do 
udostępniania cyfr. 
zasobów nauki 
2019-04-30 

KM Utworzenie 
pracowni digitalizacji 
(dostosowanie 
pomieszczenia i 
zakup sprzętu) 
2017-01-31- 

KM Digitalizacja 
i udostępnienie 
zasobów 
 2019-04-30 

KM Opracowanie 
strategii promującej 
udostępniane zasoby - 
2019-04-30  
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Zadania - zakres rzeczowy projektu 



Wskaźniki 
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Lp.  Wskaźniki  produktu  Wartość docelowa  

Wartość osiągnięta od 

początku realizacji 

projektu (narastająco) * 

Stopień realizacji 

(%) 

1 
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 

(szt.) 
1 0 0,00  

2 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego (szt.) 
2 0 0,00  

3 

  

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego  (szt.) 
6 260  0  0,00 

4 Liczba utworzonych API  (szt.) 2  0  0,00 

5 

  

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego  (szt.) 
6 260  5 930 94,73 

6 
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora 

publicznego  (TB) 
25,00  0,00  0,00 

7 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  (TB) 25,00  46,12 184,48 

*stan na 15 marca 2019 

Lp. Wskaźnik rezultatu  Wartość bazowa Wartość docelowa** 

1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 0,00 324 000,00 

**do osiągniecia na  1 kwietnia 2020 



Realizacja idei otwartego dostępu 
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Atrakcyjność  
i unikatowość kolekcji 



Kolekcja EDT obejmuje: 

• Lwowiana 

• Druki polskie i obce do 1918 r.  

 
Typy publikacji: 

• albumy, przedstawienia obrazowe 

• sprawozdania z konferencji i kongresów 

• encyklopedie, słowniki 

• rozprawy doktorskie 

• przewodniki turystyczne 

• podręczniki i skrypty 

 

 

Tematyka kolekcji: 

• architektura, urbanistyka, sztuka 

• literatura piękna polska i obca 

• krajoznawstwo, opisy krajów i podróże 

• historia Polski i świata 

• nauki matematyczno-przyrodnicze 

• nauki techniczne: 

- inżynieria lądowa, konstrukcje budowlane, 
roboty ziemne, budowa mostów  

- inżynieria wodna, budownictwo wodne, 
hydrotechnika, transport wodny 
(najliczniejsza grupa tematyczna) 

 

 

 



W kolekcji EDT znajdziemy wiele publikacji na temat najważniejszych 
kanałów śródlądowych powstałych na przełomie XIX i XX w., który był 
okresem znacznego rozwoju budownictwa wodnego.  

 
W opracowaniach znajdziemy: 

• informacje teoretyczne 

• wiadomości dokumentujące przebieg budowy 

• projekty, plany 

• liczne rysunki i fotografie 

 

Inżynieria wodna  



• Kanały różne 



• Plansza Kanał Sueski 



• Plansza Kanał Kiloński 



• Plansza Kanał Panamski 



• Pierwszy kongres odbył się w 1885 r.  
w Brukseli. 

• Do 1912 r. zorganizowano 12 zjazdów. 
Po II wojnie światowej kongresy zostały 
wznowione, pierwszy po przerwie miał 
miejsce w 1949 r. w Lizbonie. 

• Obecnie kongresy organizowane są  
w różnych częściach świata co 4 lata. 
Ostatni odbył się w 2018 r. w Panamie. 

 
 

 

Permanent International Association of Navigation Congresses  
(PIANC; Stałe Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów Żeglugi)  

Międzynarodowe Kongresy Żeglugi  



W kolekcji EDT na uwagę zasługuje zbiór opracowań dotyczących XIX-wiecznej architektury  
i urbanistyki europejskiej. 
 
Charakterystyczne dla tych publikacji jest: 
• duży format (często luźne karty w tekach); 
• bogactwo planów, rycin oraz fotografii. 

 
Publikacje te stanowią cenne źródło wiedzy na temat: 
• historii i teorii architektury, stylów oraz detali architektonicznych, a także planowania 

przestrzennego i kształtowania krajobrazu; 
• dynamiki przemian struktury przestrzennej danego obszaru czy też miasta; 
• dawnej zabudowy miasta oraz poszczególnych typów budynków np. obiektów sakralnych, 

mieszkalnych bądź obiektów użyteczności publicznej, w tym także ich wyposażenie; 
• nieistniejących już zabytków architektury. 

 

Architektura  



Wiek XIX przyniósł zmiany w zakresie kształtowania się nowych form budynku 
teatralnego. W kolekcji EDT znajdziemy opracowania dotyczące: 
 

• architektury poszczególnych europejskich budynków teatralno-operowych; 

• konkursów architektonicznych organizowanych na początku XX w.; 

• ochrony budynków teatralnych przed niebezpieczeństwem pożaru. 

Architektura budynków  
teatralno-operowych 



• Plansza pożary 



 

• Düsseldorfer Schauspielhaus 

• Stadttheater Köln 

• Königliches Hoftheater Dresden 

• Neues Königliches Opernhaus Berlin 

• Wiener Staatsoper 

Opracowania dotyczące architektury 
wybranych europejskich teatrów i oper 



• Düsseldorfer Schauspielhaus 

 



• Stadttheater Köln 

 



• Königliches Hoftheater Dresden 

 



• Neues Königliches Opernhaus Berlin 1 



• Wiener Staatsoper 1 



• Wiener Staatsoper 2 



Seria wydawana w latach 1880-1943. Jej zakres 
tematyczny to architektura oraz inżynieria lądowa.  
Całość podzielona na 4 główne części: 
 

1. Allgemeine Hochbaukunde 
2. Die Baustile 
3. Die Hochbaukonstruktionen 
4. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der 

Gebäude 
 

Ze 143 tytułów wydanych w ramach tej serii  
w kolekcji EDT znajdziemy 68. 

 

Handbuch der Architektur  



Zasięg językowy kolekcji EDT: 
• Lwowiana – język polski 
• Druki polskie i obce do 1918 r. – głównie język niemiecki (czcionka gotycka) 
 
Pismo gotyckie to najstarszy rodzaj pisma drukarskiego alfabetu łacińskiego. 
Główne formy drukarskich pism gotyckich to: 
 
• Tekstura (łac. textura, od textus – tkanina, plecionka); 
• Rotunda (łac. rotundus – okrągły, kolisty); 
• Szwabacha (niem. Schwabacher), 
• Fraktura (łac. fractum – załamanie). 

 



• Plansza czcionka gotycka 



W kolekcji EDT można odnaleźć liczne przykłady pięknych  
i interesujących opraw z minionych epok, które mogą być 

przedmiotem badań tegumentologicznych  
(czyli oprawoznawstwa). 

 

 
 

. 

Walory estetyczne kolekcji EDT 
(oprawy i marmurki) 



• Plansza okładki 1 



• Plansza oprawy różne 1 

 



 
Od końca XVIII w. do pierwszej połowy XIX w. w Europie nastał rozkwit  

niezwykłej techniki zdobienia, szeroko wykorzystywanej  
w introligatorstwie i papiernictwie.  

Mowa tu o marmoryzacji papieru – zwanej inaczej malowaniem obrazów  
na wodzie lub z języka tureckiego ebru. 

 

Papier marmoryzowany, 
inaczej marmurkowy 



• Plansza marmurki 



Przepiękne, kolorowe papiery stosowano 
na wyklejki książek i jako materiał do 
obłożenia okładki w oprawach 
półskórkowych i półpłóciennych. 
Marmoryzowano również całe krawędzie 
bloków książkowych. 
 

W 2014 r. sztuka ebru została wpisana na 
listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.  
 

W książkach z kolekcji EDT  
można spotkać liczne przykłady  

papieru marmoryzowanego. 



Szacunkowo ok. 80% książek w kolekcji EDT kryje na swych kartach 
wiele różnorodnych proweniencji, takich jak: ekslibrisy, pieczątki 

instytucji i osób prywatnych, nalepki, etykiety i znaczki biblioteczne, 
a także odręczne podpisy oraz rękopiśmienne dedykacje i notatki. 

 
 

. 

Znaki proweniencyjne 



• Plansza ekslibrisy 



• Plansza pieczątki 1 



• Plansza pieczątki 2 



• Plansza dedykacje 



 

Zbiór zasobów odziedziczonych z przeszłości, które ludzie identyfikują, 
niezależnie od stanu własności, jako dowód i reprezentację swoich 

nieustannie ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy i tradycji. 

 
Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro 2005 r.) 

 

Dziedzictwo 



Digitalizacja 
i obróbka graficzna 



etap przydzielania zasobów 

etap przygotowania 

etap skanowania 

etap obróbki graficznej 

etap udostępnienia 

„Droga książki” 



• ocena i oczyszczenie zasobu: 
– odkurzenie za pomocą pędzla i/lub odkurzacza bibliotecznego 
– rozprostowanie kartek, rozdzielanie nierozciętych stron 
– usunięcie/zabezpieczenie elementów, utrudniających osiągnięcie wysokiej jakości skanu i/lub 

powodujących uszkodzenie sprzętu 
 

• dopasowanie zasobu do skanera:  
– format zasobu oraz ew. stron poza formatem (załączniki, wkładki) 
– otwieralność zasobu i szerokość marginesu wewnętrznego 
– rodzaj papieru (papier gazetowy, kredowy, kalki itp.) 

 

• przygotowanie skanera: oczyszczenie szyby skanera oraz całego stanowiska pracy 
 
• przygotowanie “skanisty”: zabezpieczenie ubrania, rąk, twarzy 

 

Etap przygotowania 



• skanowanie: 
– wybór parametrów skanowania 
– umieszczenie zasobu w jednej, stabilnej, pozycji 
– optymalne dociskanie szyby do zasobu 
– używanie tzw. podkładek do cienkich stron 
– skanowanie na zakładkę w przypadku stron niemieszczących się na skanerze 
– wstępna obróbka plików 
 

• zapisywanie: 
– zapis skanów w formacie TIFF 
– nazwa plików/folderów = barkod zasobu 
– archiwizacja plików na serwerze NAS 
– uzupełnienie pól opisu zasobu w systemie 

 

Etap skanowania 



programy do skanowania: ScanGate i PaperScan 3 Professional Edition 

Skanery: 

Warsztat pracy “skanisty” 

Avision Bookedge (A4 i A3)           Bookeye V1                                       Bookeye V2                            CopiBook V-Shape 



• pobranie plików master w formacie tiff z serwera NAS 

• kontrola plików w programach graficznych  

• obróbka plików w programach: 
– prostowanie, kadrowanie 

– czyszczenie plików 

– łączenie plików zeskanowanych w częściach 

– dobór marginesów wokół obszaru tekstu 

 

• kontrola plików po obróbce graficznej 

Etap obróbki graficznej 



Programy do obróbki graficznej plików: 
• ScanGate 

• Scan Tailor 

• XnView  

• IrfanView  

• Adobe Photoshop  

• PaperScan (Professional Edition) 

Warsztat pracy “grafika” 



Główne powody zwrotu zasobu do poprawy: 
• widoczne zabrudzenia na „masterach” 

• cień na krawędziach skanów i/lub tekście 

• brak marginesu wewnętrznego lub tekst wchodzący w grzbiet zasobu 

• odbicia lamp skanera 

• tzw. „trapezowanie” stron 

• tzw. „falujący” tekst 

 

Powtórne skanowanie 



„Trudny” księgozbiór 















skanowane 
„na zakładkę” 



różne formaty stron w jednej książce 



Zasób: 
• uszkodzenia mechaniczne oprawy/grzbietu zbiorów 

• luźne strony lub części zbiorów 

• rozdarcie stron/załączników 

 

Sprzęt:  
• zarysowania szyb skanerów, 

• ubytki gąbek na szalkach skanerów 

• awarie sprzętu 

 

Cel: 
• czas skanowania  vs. oczekiwania a rzeczywistość 

• zmęczenie fizyczne 

Problemy „skanistów” 



Zasób: 
• położenie pieczątek oraz ręcznych dopisków blisko marginesu 

• wąskie marginesy 

• jeśli strona z tekstem ucięta w oryginale to trzeba naddawać marginesu 

• krzywo przycięte strony przez wydawców i introligatorów 

 

Czas: 
• oczekiwanie na poprawę plików odesłanych do ponownego skanowania 

• łączenie rozkładówek skanowanych “na zakładkę”  

 

Problemy „grafików” 



Zasięg globalny: 

• zwiększenie dostępności archiwalnych zasobów naukowo-technicznych sprzed 1939 r. 

• odkrywanie spuścizny naukowej i kulturalnej z życia naszych przodków 

• udostępnianie oryginalnych (master) plików tiff - źródło dla historyków i badaczy książki i kultury 

 

Zasięg lokalny: 

• integracja pracowników Biblioteki, wobec wspólnych wyzwań 

• poszerzenie kompetencji zawodowych pracowników 

Zalety 



System redo 



• Udostępnienie cyfrowych zasobów w sieci Web  
– Dostęp przez przeglądarkę stron WWW, także na urządzeniach mobilnych  
– Interfejs w wielu językach, ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych  
– Interfejsy udostępniające dane innym systemom 
  

• Przetwarzanie i przechowywanie plików oraz metadanych  
– Gromadzenie i udostępnianie plików w wielu formatach  
– Dostarczenie elastycznego mechanizmu definiowania metadanych opisujących zasoby  

  
• Wspieranie procesu digitalizacji i opracowania zasobów  

– Definiowanie ról i zadań redaktorów  
– Modelowanie procesów, kontrola uprawnień podczas ich wykonania  
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 Główne zadania systemu redo 



http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/ 

 

Zostanie udostępniony 30 kwietnia 2019 
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Udostępnienie zasobów w sieci Web 



• Metadane charakteryzujące zasób  
– Tytuł, autor, data wydania, …, liczba stron poza formatem, … 
– Typy danych: tekst, liczba, data, odnośnik, relacja, … 

• Metadane charakteryzujące metadane  
– Tytuł ma język, autor ma datę urodzenia  
– Hierarchia metadanych o nieograniczonej głębokości  

• Rodzaje zasobów dla różnych danych  
– Książka, artykuł, mapa, … 
– Wydział, klasyfikacja, język, …  - słowniki  
– Użytkownik, strona WWW, uwaga do zasobu, … 

• Struktura definiowana w interfejsie redaktora  
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 Dane w systemie redo 



• Proces modelowany jako graf stanów i czynności  
• Określanie zakresu danych wymaganych w każdym stanie  
• Uprawnienia i zadania w oparciu o proces 

– Osoba lub grupa  
– Czynność w określonym zasobie  

• Automatyczne akcje w stanach 
– Wysłanie emaila 
– Wygenerowanie danych  
– Zapisanie logu  
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 Proces opracowania zasobu 



• OCR - optical character recognition 
• Serwer ABBYY  
• Integracja Redo z serwerem OCR  

– Akcja wykonywana w ramach procesu obróbki zasobu  
– Generowane formaty wyjściowe (jpg, pdf, mobi) oraz tekst bez formatowania  
– Automatycznie generowane metadane plików  

• Obsługa czcionek starodruków  
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 Ekstrakcja tekstu po skanowaniu 

OCR A 



• Wyszukiwanie zasobów wg wartości metadanych  
– Tytuł, autor, inne dane tekstowe  
– Daty, liczby  
– Słowniki 
– Filtrowanie fasetowe  

• Wyszukiwanie pełnotekstowe  
– Elasticsearch 
– Indeksowanie pełnych tekstów 

• Ułatwienia 
– Wsparcie odmiany słów  
– Poprawianie literówek 
– Kontekst wyników  
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 Wyszukiwanie zasobów  



• Audyt zdarzeń 
• Statystyki wykorzystania systemu  
• Monitorowanie wydajności  
• Wysyłanie wiadomości  
• … 
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 Pozostałe funkcje systemu  



 
• System jest rozpowszechniany na licencji MIT 
• System można wykorzystywać nieodpłatnie  
• https://github.com/iisg/redo 
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 Licencja i dostęp  



Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt 
EDT Europejskie Dziedzictwo Techniczne 
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https://www.youtube.com/watch?v=GRuGXqNo9OQ


Dziękujemy za uwagę 

Marek M. Górski gorski@biblos.pk.edu.pl  

Dorota Buzdygan buzdygan@biblos.pk.edu.pl         

Anna Kraus kraus@biblos.pk.edu.pl  

Agnieszka Górska gorska@biblos.pk.edu.pl  

 

Urszula Matoga matoga@biblos.pk.edu.pl  

Helena Gałek galek@biblos.pk.edu.pl  

Wojciech Turek wojciech.turek@agh.edu.pl  

Dorota Lipińska lipinska@biblos.pk.edu.pl  
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