
Nie taki projekt straszny  
 
 
 
– doświadczenia z realizacji projektu:  
  
Europejskie Dziedzictwo Techniczne - 
upowszechnianie historycznych i współczesnych 
publikacji z zakresu nauk technicznych w 
innowacyjnym środowisku informatycznym 



Agenda 
Projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne (EDT) 

• przygotowanie (pomysł, założenia, strategia)  
• realizacja (zespół, zadania, zarządzanie)  
• efekty (produkty, promocja, utrzymanie)  

Digitalizacja 
• pracownia i sprzęt 
• proces digitalizacji 
• strona www - udostępnienie zasobów 

System Redo 
• panel administracyjny 
• zastosowane standardy 
• korzyści z realizacji projektu 

 
 



Projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne - upowszechnianie historycznych  
i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym 
środowisku informatycznym realizowany przez Politechnikę Krakowską 
(Beneficjent projektu) i Akademię Górniczo-Hutniczą (Partner). 
 
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. 
Wartość projektu: 5 141 615,77 zł  
Wartość dofinansowania projektu: 4 861 256,18  zł 



Realizacja projektu  

Realizacja Rezultat 

Zadanie 1 

Zadanie 
2 

Zadanie 
…. 

Miernik 
1 

Miernik 
2 

Cel 

Przygotowanie 



Przygotowanie do realizacji projektu  
• formalne i merytoryczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego 

EDT – Jaki był nasz cel? Konkurs pozwoli : udostępnić cenne zbiory  z zakresu 
nauk technicznych w sposób otwarty, za pośrednictwem nowej platformy, 
zdigitalizowane we własnym zakresie dzięki utworzonej pracowni digitalizacji  
 

• zaplanowanie zadań 
EDT – Wykonanie prac bez udziału firm zewnętrznych. Realizacja projektu  
w partnerstwie, AGH - budowa systemu, pozostałe zadania zespół  
pracowników Biblioteki PK 
 

• strategia, ocena szans na powodzenie  
EDT- oceniamy czy i na jakim poziomie jesteśmy w stanie  
spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne  



Realizacja  
• Przygotowanie wniosku i Studium Wykonalności  
 

EDT – wybrano  zewnętrzną firmą, materiały do wniosku i SW  
przygotowywał zespół  - to najważniejsza faza realizacji projektu  
 
 
 

 

 
 



28 wniosków  

12 projektów 
pozytywna 

ocena formalna  

5 projektów 
pozytywna 

ocena 
merytoryczna 

7 

Kryteria  
• formalne   - ocena TAK/NIE 
• merytoryczne   - 13 kryteriów – ocena TAK/NIE 
                                9 kryteriów – ocena punktowa 
                 maksymalna liczba punktów – 107 
 
Projekt EDT otrzymał - 76,69  pkt  
                                         (2 w rankingu punktowym) 
 



Im bardziej na tym 
projekcie Ci zależy – tym 

więcej czasu przeznacz na 
jego zaplanowanie 

* https://www.plannerka.com/blog/ 6 błędów, które sprawiają, że nie realizujemy projektów 

https://www.plannerka.com/blog/
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/2317


Realizacja  

• powołanie zespołu projektowego 



Realizacja  
• przydzielenie zadań 

Bibliotekarze – realizowali prace związane z przygotowaniem zbiorów 
do digitalizacji, digitalizacją i opracowaniem zasobów, konsultowaniem 
tworzonego systemu, promocją projektu, brali udział merytoryczny 
przy realizacji postępowań przetargowych na zakup sprzętu i usług na 
potrzeby projektu. 
 
Programiści z AGH – tworzyli oprogramowanie do udostępnienia 
e-zasobów. 



Parametry realizacji 
• EDT - Kamienie milowe - zrealizowane w terminie  
• EDT – wskaźniki produktu – osiągnięte  

 1 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 1,00 szt. 1,00 szt. 
 

100,00 % 
  

2 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line  
informacje sektora publicznego 

2,00 szt.  2,00 szt.  
 

100,00 % 
  

3 
  

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego 

6 260,00 szt.  6 517,00 szt.  104,11 % 

4 Liczba utworzonych API  2,00 szt.  2,00 szt.  100,00 % 

5 
  

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego  

6 260,00 szt.   6 544,00 szt.  104,54 % 

6 
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora 
publicznego 

25,00 TB  46,56 TB  186,24 % 

7 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora 25,00 TB  46,97 TB 187,88 % 



Zarządzanie 
• zespołem  

EDT - współpraca wewnątrz-zespołowa, z parterem oraz  
z instytucją pośredniczącą 

 
• projektem  

EDT – elementy Prince 2, dokumentacja, sprawozdawczość, 
aplikacja SL2014, działanie zgodne z procedurami PK,  
rozliczenie projektu, kontrole w tym ex-post zamówień 
publicznych 

 



Wszystko zabiera 
znacznie więcej czasu, 
niż by się wydawało 

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=1059285  

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=1059285
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/2495


Efekty 
produkty projektu 
• baza danych zasobów nauki - Kolekcje EDT 
• system Redo 
 

wskaźniki rezultatu 
• EDT Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.  

Wartość - liczba - 324 000 wyświetleń/pobrań  
• Liczba pobrań jest rejestrowana i generowana przez system.  Liczba pobrań uwidoczniona 

jest w rekordzie każdej publikacji.  Sumy dla całej bazy generowane są w module 
analitycznym 

• Planowany termin osiągnięcia wartości wskaźnika  
                                                       - 12 miesięcy od daty zamknięcia projektu 



Otwarty Mandat na PK   
 

Efektem realizacji projektu EDT jest również sformułowana i przyjęta  
na mocy zarządzenia Rektora PK Polityka Otwartego Dostępu na 
Politechnice Krakowskiej.  
 

Polityka obowiązuje pracowników, doktorantów i studentów PK, a także 
inne osoby z którymi Politechnika Krakowska zawarła umowę przewidującą 
zastosowanie Polityki.  
  

Polityka ma zastosowanie do publikacji, w szczególności powstałych 
w wyniku finansowania ze środków publicznych, w których  
w afiliacji podano Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.  
  
 



Promocja – niech nas 
zobaczą, niech się 

dowiedzą 



Promocja 
• obligatoryjna, zgodna z wytycznymi programu PC  

EDT – tablica informacyjna, strona projektu 

 
• indywidualna 

EDT - blog, portale społecznościowe, film, konferencja, 
wystawy, materiały drukowane, publikacje i prezentacje 

 



Promocja 



Promocja 



Promocja 

Wirtualna wystawa Europejski dorobek naukowo-techniczny od 
XVI w. do I poł. XX w. zachowany w zbiorach BPK 
i upowszechniony w środowisku cyfrowym  

https://wystawa-edt.biblos.pk.edu.pl/#/intro
https://wystawa-edt.biblos.pk.edu.pl/#/intro
https://wystawa-edt.biblos.pk.edu.pl/#/intro


Utrzymanie 
Okres trwałości (utrzymanie)  - 5 lat  
od daty zaakceptowanego rozliczenia   (~2025) 
 

• zasoby EDT - rozwój i promocja – Biblioteka PK   
• utrzymanie Repozytorium PK – finansowanie i zasoby 

kadrowe – Biblioteka PK 

 



Promocja 

Film promocyjny  Projekt EDT Europejskie Dziedzictwo Techniczne  

https://www.youtube.com/watch?v=GRuGXqNo9OQ


Digitalizacja 
i obróbka graficzna 



Etapy prac 

FUMIGACJA 
ODKWASZANIE 

NUKAT 

KOHA PK ReDo 

DIGITALIZACJA 
BWM 

NUKAT 

MARC 

MARC 

MARC 

DC++ 

MARC 

TIFF 

PDF 

OPRACOWANIE PK MAGAZYN PK 

KONSERWACJA 

Metryka 



Fumigacja, odkwaszanie, konserwacja 
 
 



Pracownia digitalizacji 



Warsztat pracy “skanisty” 

programy do skanowania: ScanGate i PaperScan 3 Professional Edition 

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



Wybór i przydzielanie zasobów 
• 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 oraz stanowiska pracy 
 
• przygotowanie “skanisty”: zabezpieczenie ubrania, rąk, twarzy 

 



Skanowanie 
• 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 

 



Kontrola i obróbka graficzna 
• pobranie plików master w formacie tiff z serwera NAS 
• kontrola plików po skanowaniu  
• obróbka plików (ScanGate, Scan Tailor, XnView , IrfanView, Adobe Photoshop): 

– prostowanie, kadrowanie 
– czyszczenie plików 
– łączenie plików zeskanowanych w częściach 
– dobór marginesów wokół obszaru tekstu 

• OCR oraz kontrola plików 



Powtórne skanowanie 

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 

 



„Trudny” księgozbiór 



Atrakcyjność i unikatowość kolekcji 
Kolekcja EDT obejmuje: 
• Lwowiana 
• Druki polskie i obce do 1918 r.  
• Czasopisma XIX i XX w. 
 
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) 

 
 



Atrakcyjność i unikatowość kolekcji 





Repozytorium
Politechniki 
Krakowskiej 

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

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


Wyszukiwanie 

• wyszukiwanie wg wartości metadanych  
– tytuł, autor, inne dane tekstowe  
– filtrowanie fasetowe  
 

• wyszukiwanie pełnotekstowe  
– elasticsearch 
– indeksowanie pełnych tekstów 
 
 
 
 

 



Wyszukiwanie 
 

• ułatwienia 
– wsparcie odmiany słów  
– poprawianie literówek 
– kontekst wyników  

 
 
 

 



Udostępnianie zasobów 

• interaktywne przeglądanie 
kolejnych stron zasobów 

• pliki PDF  
• pobieranie treści w formacie 

ePUB 
• pliki źródłowe 
• linki 
 

 



System Redo  
 

 



Funkcje systemu Redo 
• udostępnianie cyfrowych 

zasobów w sieci Web  
• przetwarzanie i przechowywanie 

plików oraz metadanych  
• wspieranie procesu digitalizacji  

i opracowania zasobów 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38792


Panel administracyjny Redo 



Panel - Zadania 

• Zadania 
 

 

• moje zadania 
• zadania, w których jestem 

jedną z przypisanych osób 
• możliwe czynności 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38333


Panel -Zasoby - kolekcje 
 
Ustawienia zasobów: 
• rodzaje metadanych 
• rodzaje zasobów 
• procesy 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38916


Panel - Procesy 



Panel - Słowniki - indeksy 
Ustawienia słowników: 

• rodzaje metadanych 
• rodzaje słowników 
• procesy 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/41049


Panel - konto  

Ustawienia dla użytkowników: 
• rodzaje użytkowników 
• uprawnienia 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/2388


Panel - CMS – wygląd www 
 

Ustawienia cms: 
• strategie wyświetlania dla 

metadanych 
• sortowanie zasobów  

w kolekcjach 
• ustawienia dla BiBTex 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38432


Panel - dodatki 
• uwagi  
• audyt  

- filtrowanie 
- eksport  

• statystyki 
- cytowania 
- pobrania 
- widoki 

 
 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38223


Zastosowane standardy 

• MARC 21 
• Dublin Core 
• OAI-PMH 
• WCAG 2.0 
• 5-star Open Data 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38241


System Redo 

System jest rozpowszechniany 
na licencji MIT: 
https://github.com/iisg/redo 
 

System Redo w 3 minuty 

Model for dynamic and hierarchical data repository in relational database / 
Mateusz PIECH, Wojciech FRĄCZ, Wojciech TUREK, Marek KISIEL-
DOROHINICKI, Jacek DAJDA, Aleksander BYRSKI // Computer Science ; ISSN 
1508-2806. — 2018 vol. 19 no. 4, s. 479–500. — Bibliogr. s. 498–499, Abstr.. — 
tekst: https://journals.agh.edu.pl/csci/article/download/3088/2160 

https://github.com/iisg/redo
https://github.com/iisg/redo
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/37739


Korzyści z realizacji projektu  

• zdobycie nowych umiejętności w zakresie: 
zarządzania, wykorzystania nowych urządzeń 
i technologii  
 

• podniesienie kompetencji interpersonalnych  
w zespole projektowym  
 

• współpraca i wymiana doświadczeń  
z Partnerem  

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/38223


Dziękujemy za uwagę 
 
Dorota Buzdygan buzdygan@biblos.pk.edu.pl  
        
Dorota Lipińska lipinska@biblos.pk.edu.pl  
 
Maria Pietrukowicz pietrukowicz@biblos.pk.edu.pl 

mailto:buzdygan@biblos.pk.edu.pl
mailto:lipinska@biblos.pk.edu.pl
mailto:lipinska@biblos.pk.edu.pl
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