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Rozwój bibliotek cyfrowych

● Na świecie od lat 70-tych
● W Polsce od lat 90-tych
● Gwałtowny rozwój bibliotek cyfrowych 

związany z upowszechnieniem Internetu i www
● Biblioteki cyfrowe w Polsce w większości oparte na 

systemie dLibra
● Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set, DC, 

DCES) – ogólny standard metadanych wykorzystywany 
do opisów obiektów 



  

Biblioteki cyfrowe w Polsce
(dane ze strony FBC http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs 

stan na 10.05.2012)

Federacja Bibliotek Cyfrowych rejestruje :
● 83 biblioteki cyfrowe
● 5 bibliotek cyfrowych w przygotowaniu
● 961745 dostępnych publikacji
●  68% (645820) publikacji w bibliotekach cyfrowych to 

czasopisma i gazety*

*dane ze strony FBC http://fbc.pionier.net.pl/owoc/attr-stats#type 
(stan na 10.05.2012)

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/attr-stats#type


  

Czasopisma w bibliotekach cyfrowych
dane ze stron bibliotek cyfrowych stan na 10.05.2012

Czasopisma stanowią:
● 99% publikacji w e-bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego
● 99% publikacji w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
● 97% publikacji w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej
● 76% publikacji  w Wielkopolskiej Bibliotece

 Cyfrowej
● 87% publikacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece 

Cyfrowej



  

Czasopisma w Kujawsko-Pomorskiej 
Bibliotece Cyfrowej

● 87% publikacji w KPBC to czasopisma
● 51984 publikacji (ilość plików)
● 211 tytułów czasopism
● 48381 publikacji  to czasopisma należące do domeny 

publicznej 



  

Wyszukiwanie czasopism dostępnych  
w bibliotekach cyfrowych

● Google
● Strony bibliotek cyfrowych
● Wyszukiwarka Federacji Bibliotek Cyfrowych
● Katalogi bibliotek online
● NUKAT



  

Google
na 6 pozycji znajdujemy dostęp do GT



  

Strony bibliotek cyfrowych
wyszukiwanie zaawansowane



  

Strony bibliotek cyfrowych
wyszukiwanie zaawansowane



  

Wyszukiwarka FBC
wyszukiwanie wersji cyfrowych dostępnych i planowanych



  

NUKAT i katalogi bibliotek online
prosta droga do wersji cyfrowej



  

Nowy rekord dla kopii cyfrowej 
czasopisma

czy 
rekord bibliograficzny dla wersji 

drukowanej 
 uzupełniony polami 530 i 856?



  

Rekord dla wersji drukowanej i cyfrowej



  

Rekord bibliograficzny dla czasopisma w 
formie drukowanej uzupełniony polami 

530 i 856 41

● Czasopismo jest wierną kopią 1:1
● Nie posiada nowego ISSN
● Dostępne bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników 

Internetu

- należy do domeny publicznej

- biblioteka cyfrowa posiada zgodę na udostępnienie       
      czasopisma 



  

Czasopismo w całości udostępnione w 
bibliotece cyfrowej

● Pole 245 \a Ecological Questions
● Pole 530 \a Dostępne również w formie elektronicznej
● Pole 856 41 \u 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=14231&tab=3
(link od rekordu bibliograficznego do struktury czasopisma w bibliotece cyfrowej)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=14231&tab=3


  

Czasopismo w całości udostępnione w 
bibliotece cyfrowej



  

Czasopismo dostępne w całości 
w  wielu bibliotekach cyfrowych 

● Pole 245 \a Tygodnik Illustrowany
● Pole 530 \a Dostępne również w formie elektronicznej. 
● Pole 856 41 \3 1859-1939 \u 

http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=54&tab=3 

● Pole 856 41 \3 1859-1865\u 

http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/ti.htm
● Kolejne pola 856 kierują do różnych bibliotek cyfrowych i do 

różnych zasobów

http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=54&tab=3
http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/ti.htm


  

Czasopismo dostępne w całości 
w  wielu bibliotekach cyfrowych 



  

Czasopismo dostępne w całości 
w  wielu bibliotekach cyfrowych 

● Pole 856 41 \3 1859-1939 \u

http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=54&from=pubindex&dirids=6&tab=1

Link powinien kierować do struktury czasopisma a nie do opisu 

http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication?id=54&from=pubindex&dirids=6&tab=1


  

Czasopismo dostępne w całości 
w  wielu bibliotekach cyfrowych 



  

Czasopismo dostępne w całości 
w  wielu bibliotekach cyfrowych 



  

Czasopisma bieżące opublikowane w 
bibliotece cyfrowej z pominięciem 

rocznika bieżącego

● Pole 245 \a Głos Uczelni : \b pismo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika

● Pole 530 \a Dostępne również w wersji elektronicznej.
● Pole 856 41 \u 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=41608&tab=3 \z  
bez rocznika bieżącego

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=41608&tab=3


  

Czasopisma bieżące opublikowane w 
bibliotece cyfrowej z pominięciem 

rocznika bieżącego



  

Czasopisma bieżące opublikowane w 
bibliotece cyfrowej z pominięciem 

rocznika bieżącego



  

Kopia cyfrowa czasopisma niekompletnego  
w bibliotece cyfrowej 

● Czasopismo z wydawane w latach 1930-1939 
opublikowane z brakiem : 

w R. 1 brak nr 3, w R. 2 brak nr 5
● Pole 245 \a Grafika
● Pole 530 \a Dostępne również w wersji elektronicznej.
● Pole 856 41\u 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48708&tab=3 

\z z niewielkimi brakami

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=48708&tab=3


  

Kopia cyfrowa czasopisma niekompletnego  
w bibliotece cyfrowej 



  

Kopia cyfrowa czasopisma niekompletnego 
w bibliotece cyfrowej 

● Kalendarz wydawany w latach 1920-1940, 1947-1949, w 
wersji cyfrowej opublikowane roczniki z zasobu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z lat 1928, 1930, 
1936-1938, 1948-1949 

● Pole 245 \a Kalendarz Słowa Bożego
● Pole 530 \a Dostępne również w formie elektronicznej.
● Pole 856 41 \3 1928, 1930, 1936-1938, 1948-1949  \u

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=26959&tab=3

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=26959&tab=3


  

Kopia cyfrowa czasopisma niekompletnego  
w bibliotece cyfrowej 

●



  

Rekord bibliograficzny dla czasopisma w 
formie drukowanej uzupełniony w NUKAT 

polem 530 i 856, 
dostęp do wersji cyfrowej ograniczony

● Czasopismo jest wierną kopią 1:1
● Nie posiada nowego ISSN
● Kopia cyfrowa jest udostępniana do celów 

dydaktycznych lub zabezpieczających
● Dostęp do kopii cyfrowej jest ograniczony : np.  do 

komputerów  pracujących w sieci uczelni, która 
wykonała kopię 



  

Rekord bibliograficzny dla czasopisma w 
formie drukowanej uzupełniony w NUKAT 

polem 530 i 856, 
dostęp do wersji cyfrowej ograniczony

● Pole 245 \a Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich
● Pole 530  \a Dostępne również w formie elektronicznej 
● Pole 856 41 \u adres URL \z dostęp tylko z 

komputerów UMK 

Możemy również dodać pola 530 i 856 tylko lokalnie, 
wówczas w polu 856 stosujemy wskaźniki 49

● Pole 856 49 \u adres URL \z dostęp tylko z 
komputerów czytelni czasopism B UMK



  

Modyfikacje informacji o dostępie 
cyfrowym do czasopisma

● Uzupełnienia opisów bibliograficznych o informację o 
wersji cyfrowej mają sens tylko wówczas, gdy 
informacje o dostępie (pole 530) i linki (pole 856) są 
aktualne i prawidłowo wprowadzone

Pamiętajmy o :
● wprowadzaniu modyfikacji, jeżeli zakres dostępnego 

zdalnie czasopisma ulega zmianie (w przypadku długich 
ciągów  gazet digitalizacja prowadzona jest sukcesywnie)

● aktualizacji linków



  

Modyfikacje informacji o dostępie cyfrowym do czasopisma
(po zakończeniu digitalizacji Gazety Toruńskiej uwaga w polu 530 zostanie 

zmieniona na: dostępne również w formie elektronicznej.



  

Podsumowanie

Nie tworzymy nowego rekordu bibliograficznego dla 
czasopism publikowanych w bibliotekach cyfrowych, do 
których dostęp mają wszyscy użytkownicy Internetu

● Czasopismo jest wierną kopią 1:1

● Nie posiada nowego ISSN

● Dostępne bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników Internetu

- należy do domeny publicznej

- biblioteka cyfrowa posiada zgodę na udostępnienie czasopisma 
● Rekord bibliograficzny dla wersji drukowanej uzupełniamy w NUKAT polami 530 i 

856 ze wskaźnikiem 41, w razie potrzeby dodajemy w polu 856 \3 w którym 
dajemy informację o dostępnym zasobie i \z informujące o ograniczeniach w 
dostępie (dostępne tylko wybrane roczniki lub dostępne niekompletne roczniki)

●



  

Podsumowanie
Nie tworzymy nowego rekordu bibliograficznego dla czasopism 
publikowanych w bibliotekach cyfrowych do których dostęp jest 
ograniczony

● Czasopismo jest wierną kopią 1:1

● Nie posiada nowego ISSN

● Kopia cyfrowa jest udostępniana do celów dydaktycznych lub jest kopią 
zabezpieczającą

● Dostęp do kopii cyfrowej jest ograniczony  do komputerów  pracujących 
w sieci uczelni, która wykonała kopię

● Rekord bibliograficzny dla wersji drukowanej uzupełniamy w NUKAT polem 530 
(informującym o dostępnej kopii cyfrowej) oraz dodajemy pole 856 ze 
wskaźnikiem 41, w razie potrzeby uzupełniamy je o podpole \3 z informacją o 
dostępnym zasobie i \z informacja o ograniczeniu w dostępie (np. dostęp tylko z 
komputerów umk)

● Pola 530 i 856 można również zastosować  lokalnie, w katalogu własnej biblioteki, 
wówczas w polu  856 stosujemy wskaźniki 49
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Dziękuje za uwagę
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