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16 wydziałów

ponad 30 000 studentów

blisko 1000 doktorantów

ponad 2000 pracowników 

naukowo-dydaktycznych

Politechnika Wrocławska

Fot. Bartek Sadowski
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Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

Fot. Bartek Sadowski

Projekt Bibliotech

Środowiskowa Biblioteka 

Nauk Technicznych i Ścisłych

108 498 500,64 zł

58 230 951,70 zł

Wydatki związane z zakupem aparatury 

naukowo – badawczej oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

50 085 282,02 zł

http://biblioteka.pwr.edu.pl/fcp/2GBUKOQtTKlQhbx08SlkTUAZQX2o8DAoHNiwFE1wZDyEPG1gnBVcoFW8SBDRKTxMKRy0SODwBBAEIMQheCFVAORFCHzY/32/public/rozne_grafiki/schemat_cwint_2017.pdf
http://biblioteka.pwr.edu.pl/fcp/2GBUKOQtTKlQhbx08SlkTUAZQX2o8DAoHNiwFE1wZDyEPG1gnBVcoFW8SBDRKTxMKRy0SODwBBAEIMQheCFVAORFCHzY/32/public/rozne_grafiki/schemat_cwint_2017.pdf
http://biblioteka.pwr.edu.pl/fcp/2GBUKOQtTKlQhbx08SlkTUAZQX2o8DAoHNiwFE1wZDyEPG1gnBVcoFW8SBDRKTxMKRy0SODwBBAEIMQheCFVAORFCHzY/32/public/rozne_grafiki/schemat_cwint_2017.pdf
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Digitalizacja.

Całość procesów 

prowadzących 

do tworzenia cyfrowych 

reprodukcji. 

Ryzyko zawężania definicji.

Fot. Bartek Sadowski

Digitalizacja
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• Tworzenie projektu

• Prace przygotowawcze 

• Opis  procesu / workflow

[Paradowski, Digitalizacja piśmiennictwa, BN, 2010]

Digitalizacja
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Digitalizacja

Digitalizacja centralna

a

digitalizacja unikatowych 

zbiorów własnych.
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• Ewolucja priorytetów 

odpowiedzialności.

• Odejście od ochrony zbiorów 

w ich fizycznej postaci 

do „rozdawnictwa zasobów”.

• Rozwój usług zwiększających dostęp 

do zasobów oraz zabieganie 

o użytkownika.

Dlaczego?
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Dla kogo?

DLA 
WSZYSTKICH

DLA 
KAŻDEGO

http://tnij.at/digitvn
http://tnij.at/digitvn
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„Dostępność.
Właściwość określająca, że zasób 
systemu teleinformatycznego jest 
możliwy do wykorzystania na 
żądanie, w założonym czasie, przez 
podmiot uprawniony do pracy 
w systemie teleinformatycznym.”

[ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
, Dz.U.2016.113 t.j. z dnia 2016.01.25]

Dla kogo?

http://wcag20.widzialni.org/standard-wcag,m,mg,148
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• Działalność bieżąca Bibliotek 
Politechniki Wrocławskiej 
(dotacja statutowa)

• Projekty z finansowaniem 
zewnętrznym (DUN – działalność 
upowszechniająca naukę)

• Projekty wewnętrzne

• Zlecenia zewnętrzne (efekt 
CWINT)

Za co?

https://d1yn1kh78jj1rr.cloudfront.net/image/thumbnail/rDtN98Qoishumwih/euro-symbol-button-shows-money-and-

investments_M1BIEQPO_thumb.jpg
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• Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii architektury, historii sztuki, kartografii 

i historii techniki, ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-

Technicznej - finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

- wartość projektu: 106.676 zł (w tym ze środków MNiSW 86.676 zł)

• Digitalizacja archiwalnych roczników czasopisma Optica Applicata. Finansowane w ramach umowy

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą 

naukę, które otrzymał środki otrzymał Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 

Wrocławskiej (wartość projektu: około 30 000 zł)

• Digitalizacja i obróbka plików tekstowych na potrzeby projektu CLARIN-PL - finansowane w ramach 

umowy ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 

upowszechniającą naukę. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to 

ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa. W jej ramach udostępniamy narzędzia badawcze, dzięki 

którym możliwa jest praca z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

Za co?
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• Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii architektury, 
historii sztuki, kartografii i historii techniki, ze zbiorów Politechniki 
Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej -
finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2016 ze środków Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 
upowszechniającą naukę:

- wartość projektu: 106.676 zł (w tym ze środków MNiSW 86.676 zł)

- czas trwania projektu: 02.05.2016 - 31.10.2017 Digitalizowany jest 
obszerny zbiór klisz mało- i średnio obrazkowych, negatywów szklanych, 
a także dokumentacja towarzysząca kliszom (opisy). Kolekcja powstała w 
wyniku prowadzonych prac badawczych oraz praktyk studenckich 
nadzorowanych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. 
Sporządzana i gromadzona od lat siedemdziesiątych XX wieku dokumentacja 
fotograficzna przedstawia m. in.: zabytki budownictwa przemysłowego, 
zabytki techniki i przemysłu, zabytki architektury, badania architektoniczne, 
historyczne plany miast, pomiary inwentaryzacyjne, reprodukcje 
ikonografii. Powyższy zasób dotyczy terenu Śląska, ze szczególnym 
uwzględnieniem Dolnego Śląska oraz miasta Wrocławia. Są to materiały
o szczególnej wartości, z uwagi na fakt, iż niejednokrotnie stanowią one 

jedyną dokumentację zabytków, które w ciągu ostatnich czterdziestu lat 
zostały zniszczone lub wyburzone. Poprzez digitalizację zasobu zapewnione 
zostanie bezpieczne, długoterminowe przechowywanie i archiwizacja 
zasobu w postaci cyfrowej, a w kolejnym etapie – umożliwienie szerokiego 
dostępu do dokumentacji fotograficznej zabytków, badań oraz pomiarów 
inwentaryzacyjnych w Internecie.

Za co?
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1. Digitalizacja zasobów ze zbiorów CWINT Politechniki 
Wrocławskiej - wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 
upowszechniającą naukę:
- wartość projektu: 321.372 zł (w tym ze środków MNiSW
263.472 zł)
- czas trwania projektu: 02.02.2018 - 31.10.2019

2. Opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych ze zbiorów 
CWINT Politechniki Wrocławskie, w tym częściowe ich 
dostosowanie do udostępniania osobom niepełnosprawnym -
wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 
upowszechniającą naukę:
- wartość projektu: 373.968 zł (w tym ze środków MNiSW
313.968 zł)
- czas trwania projektu: 02.02.2018 - 31.10.2019

3. Udostępnienie podręczników w wersji elektronicznej 
na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego realizowanego 
na Politechnice Wrocławskiej.

Co dalej?

http://stevelvernon.com/wp-content/uploads/2012/09/If-You-

DontKnowWhereYoureGoing21-300x238.jpg
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Dziękuję za uwagę.

jedrzej.lesniewski@pwr.edu.pl

mailto:jedrzej.lesniewski@pwr.edu.pl

