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Dokumenty elektroniczne

� PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty 
elektroniczne „dokument istniejący w postaci 
elektronicznej, dostępny za pomocą techniki 
komputerowej”komputerowej”

� PN-ISO 5127 Informacja i dokumentacja . 
Terminologia „Dokument czytelny maszynowo; 
dokument przechowywany na nośniku 
czytelnym maszynowo”



Dokumenty elektroniczne

Podział ze względu na:
� formę zapisu: 

� dokumenty o dostępie lokalnym, których treść jest 
zapisywana na nośnikach fizycznych i udostępniania w sieci zapisywana na nośnikach fizycznych i udostępniania w sieci 
lokalnej

� dokumenty o dostępie zdalnym – wszystkie dokumenty 
udostępniane w Internecie

� rodzaj dokumentu:
� opublikowane wyłącznie w postaci cyfrowej (born digital)
� cyfrowe odpowiedniki dzieł drukowanych (counterparts)



Długookresowe przechowywanie 
(Long-term preservation) 

Zespół działań niezbędnych do:
� utrzymywania ciągów bajtów (byte streams), wraz z 
metadanymi,  w postaci pozwalającej na odtworzenie 
dokumentu dokumentu 

� ciągłej dostępności treści dokumentów na przestrzeni 
czasu oraz w warunkach zmieniających się technologii

BIBLIOTEKI - ARCHIWA - MUZEA - ORGANIZACJE RZĄDOWE



Repozytorium
Idea:
� gromadzenie
� archiwizowanie
� organizowanie dostępu do gromadzonej treści � organizowanie dostępu do gromadzonej treści 
cyfrowej

Ale teŜ:
� skrócenie procesu publikacyjnego
� przyśpieszenie publicznego udostępniania
� dzielenie się wynikami prac naukowych



Repozytorium

“Bezpieczne repozytorium cyfrowe ma 
celu odpowiedzialne i długotrwałe 
przechowywanie zasobów cyfrowych, 
zarządzanie nimi i udostępnianie, zarządzanie nimi i udostępnianie, 
równieŜ w długiej perspektywie 
czasowej.”

(Raport Trusted Digital Repositories: 
Attributes and Responsibilities, RLG 
Mountain View, CA, May 2002)



Trusted Digital Repositories: 
Attributes and Responsibilities

� raport opracowany przez Research 
Libraries Group (RLG) oraz Online 
Computer Library Center (OCLC) (1996, 
2002)2002)

� prezentuje modele repozytorium
� zbiór wymagań dla repozytorium, które 
chce przez długi czas przechowywać 
dane cyfrowe



Repozytorium – warunki podstawowe:

� przyjęcie odpowiedzialności za długookresowe 
przechowywanie zasobów cyfrowych w imieniu 
depozytariuszy treści cyfrowych dla dobra obecnych i 
przyszłych uŜytkowników

� zapewnienie systemu organizacyjnego � zapewnienie systemu organizacyjnego 
zapewniającego nie tylko bezpieczeństwo nośników 
informacji, lecz równieŜ przechowywanych zasobów 
cyfrowych

� zapewnienie trwałości organizacyjnej i finansowej
� zapewnienie metod ewaluacji systemu 
� polityka i praktyka przechowywania informacji 
powinny być mierzalne i ocenialne



Repozytorium – warunki szczegółowe:

� określenie rodzaju i zakresu przechowywanych 
danych cyfrowych

� zapewnienie bezpieczeństwa i autentyczności
danych cyfrowych, bez względu na ich wartośćdanych cyfrowych, bez względu na ich wartość

� zapewnienie moŜliwości składowania danych przez 
róŜnego rodzaju dostawców

� przestrzeganie prawa autorskiego w odniesieniu do 
przechowywanych materiałów

� posiadanie wystarczających środków finansowych
na utrzymanie repozytorium



Elementy polityki repozytorium:

� rozwój kolekcji (dobór materiałów, określenie okresu 
ich przechowywania i dostępu do zasobów)

� dostęp do zasobów (określenie zasobów chronionych, 
sposób i bezpieczeństwo logowania)sposób i bezpieczeństwo logowania)

� przechowywanie zasobów (w tym porozumienia z 
usługodawcami zewnętrznymi dotyczące tworzenia i 
sposobu zabezpieczania kopii zapasowych)

� określenie odbiorców zasobów cyfrowych
� procedury zmiany polityki i procedur postępowania  
wraz ze zmianami technologicznymi i organizacyjnymi



Repozytorium – udostępnianie:
� określenie sposobu wyszukiwania dokumentów cyfrowych, 

najkorzystniejszego dla uŜytkownika
� w celach identyfikacyjnych i informacyjnych dokumenty muszą być 

wyposaŜone w metadane
� udostępniane kopie cyfrowe muszą być w 100% zgodne z oryginałem, 

uŜytkownik nie ma prawa dokonywania zmian w udostępnianych uŜytkownik nie ma prawa dokonywania zmian w udostępnianych 
dokumentach cyfrowych

� zasoby cyfrowe muszą być udostępniane zgodnie z prawem, 
repozytorium musi zapewnić róŜne poziomy dostępu do poszczególnych 
kategorii dokumentów i dawać moŜliwość zmiany statusu kaŜdego 
dokumentu

� niektóre repozytoria udostępniają swoje zasoby za opłatą, w takim 
przypadku system powinien uwzględniać opłaty i moduł księgowy

� niektóre dokumenty (szczególnie starsze) mogą wymagać od 
bibliotekarzy wsparcia dla uŜytkowników przy korzystaniu z nich

� system powinien śledzić pobieranie dokumentów z repozytorium 
(częstotliwość, IP komputera itp.) 



Repozytorium:
� infrastruktura techniczna (serwery, macierze 
dyskowe, urządzenia do archiwizacji danych, 
osprzęt sieciowy – wysokiej przepustowości 
łącza)
oprogramowanie do obsługi repozytorium� oprogramowanie do obsługi repozytorium
(komercyjne, np. DigiTool / niekomercyjne, 
np. DSpace, Eprints, Fedora)

� odpowiednie warunki lokalowe (zasilanie, 
klimatyzacja)

� zespół



Kto tworzy repozytoria?
Rodzaje repozytoriów:
� dziedzinowe / tematyczne - gromadzące publikacje, wyniki 

badań z określonej dziedziny wiedzy
� osobowe – gromadzące prace danego autora
� instytucjonalne - słuŜą  do  magazynowania  róŜnego  typu 

dokumentów związanych z daną  instytucją (zarówno 
� instytucjonalne - słuŜą  do  magazynowania  róŜnego  typu 

dokumentów związanych z daną  instytucją (zarówno 
dokumenty wytworzone przez instytucję, jaki i dokumenty 
naleŜące do instytucji) (mogą wchodzić w ich skład lub 
funkcjonować samodzielnie repozytoria wydziałowe:  skupiają 
prace naukowe danego wydziału) 

� regionalne  – gromadzące materiały z regionu / dotyczące 
regionu

� krajowe (narodowe) – o najszerszym zasięgu i zakresie, 
pełniące funkcje archiwum – magazynu, mogą pełnić rolę 
uzupełniającą pozostałe typy repozytoriów 



Repozytoria instytucjonalne-uniwersyteckie

� gromadzą i przechowują dorobek 
intelektualny społeczności naukowej jednego 
lub wielu uniwersytetów 

� zapewniają długoterminowe przechowywanie� zapewniają długoterminowe przechowywanie
� są sposobem na szybkie publikowanie prac 
naukowych (preprinty, postprinty) 

�  zapewniają powszechny i szybki dostęp do 
badań naukowych - funkcjonują w trybie 
Open Access

� przyspieszają proces komunikacji w nauce



Repozytorium – Open Access
� ruch rozwijający się od końca XX wieku
� darmowy i nieograniczony dostęp przez internet do 
cyfrowych wersji nie tylko recenzowanych publikacji 
naukowych (preprintów postprintów), ale i rezultatów 
badańbadań

� brak ograniczeń licencyjnych do wykorzystywania 
tekstów do celów naukowych, takich jak badania czy 
nauczanie

Open Access określa sposoby dostępu, ale równieŜ 
reguły, które są narzucone przy korzystaniu z 
publikacji umieszczonych w repozytorium 



The Directory of Open Access Repositories 
OpenDOAR – typy repozytoriów



The Directory of Open Access Repositories 
OpenDOAR – repozytoria na świecie

Polska – 13 (11 biblioteki cyfrowe)



The Directory of Open Access Repositories 
OpenDOAR – typy dokumentów w repozytoriów



Dokumenty elektroniczne
w bibliotekach narodowych*

� IFLA – 1998 i 2004 badania dotyczące dokumentów 
elektronicznych w bibliografiach narodowych (32 odpowiedzi – 2 
nie prowadziły rejestracji)

� Ustawodawstwo: w 30 krajach ustawa o egzemplarzu 
obowiązkowym dotyczy kilku lub wszystkich typów publikacji 
elektronicznychelektronicznych

� Sposób gromadzenia:  - 16 - harvestowanie zasobów sieciowych, 
14 - dokumenty otrzymywane od wydawców, 7 inne źródła (z 
zakupu, daru, dobrowolnego depozytu) 

� Opis bibliograficzny: Dublin Core, MARC21, UNIMARC i METS
� Dostęp do archiwizowanego Internetu: 16 – repozytorium 

dla zasobów cyfrowych, 9 – dostęp do archiwum 
internetowego

*    A. Wasilewska Bibliografia narodowa dokumentów elektronicznych. VI 
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów „Bibliografia w erze cyfrowej”. 23-24 
października 2008, Biblioteka Narodowa



Dokumenty elektroniczne
w Bibliotece Narodowej

� 1996 r. – najwcześniejsza data opublikowania 
dokumentów będących w zasobach BN (na 
nośniku fizycznym)
wpływ głównie w ramach egzemplarza � wpływ głównie w ramach egzemplarza 
obowiązkowego (ustawa z dnia 7 listopada 
1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach 
bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722)

� systematyczny wzrost wpływu: np. 2001 –
493 j., 2007 - 3114 j. (nośniki fizyczne)



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Zasoby (1):
� dokumenty dostepne lokalnie na nośnikach 
fizycznych (dyskietki, płyty CD, DVD) –
ksiąŜki, wydawnictwa ciągłe, multimedia, ksiąŜki, wydawnictwa ciągłe, multimedia, 
oprogramowanie, gry komputerowe
� gromadzenie, przechowywanie nośników
� archiwizacja i ochrona treści:

� migracja - przemieszczenie danych z jednej konfiguracji 
sprzętu i oprogramowania na inną, bardziej współczesną 



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Zasoby (2):
� dokumenty odstępne on-line (bez 
nośnika), przede wszystkim czasopisma, nośnika), przede wszystkim czasopisma, 
e-ksiąŜki:
� BN nie gromadzi linków do nich
� BN archiwizuje treść dokumentu



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Zasoby (3):
� archiwizacja zasobów sieciowych (średni 
czas Ŝycia strony WWW to tylko 44 dni):
ustalenie zasad selekcji (teŜ treściowej)� ustalenie zasad selekcji (teŜ treściowej)

� ustalenie zakresu („głębokość” kopiowania 
witryn lub domen internetowych)

� ustalenie kontekstu czasowego (jak często 
są wykonywane kopie witryn – codziennie, 
co tydzień)



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Archiwizacja internetu – kryteria selekcji:
IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies dokument 

(wersja robocza) „Guidelines for National Bibliographies in the Electronic 
Age” (ed. Maja Žumer, 2008) - wytyczne, materiały:

� o charakterze naukowo-badawczym, reprezentujące wysoki poziom 
intelektualnyintelektualny

� o duŜym stopniu wykorzystania dla potrzeb badawczych przyszłych 
uŜytkowników

� uwzględniające róŜnorodność kulturową kraju
� przedstawiające mniejszości narodowe w ujęciu historycznym, 

kulturalnym, społecznym danego kraju
� przygotowane przez uznanych twórców, wydawców, producentów
� wydane tylko w formie cyfrowej lub posiadające inną formę pod 

warunkiem, Ŝe stanowią ich uzupełnienie lub kontynuacje
� oddające specyfikę państwa, poruszające kwestie polityczne, społeczne, 

kulturalne
� materiały naraŜone na szybkie „zniknięcie”, które mogą być 

wartościowe dla przyszłych pokoleń
� typowe dla współcześnie stosowanych formatów



International Internet Preservation Consortium 
Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Zasobów Internetowych

� konsorcjum zostało załoŜone w 2003 roku 
przez Bibliotekę Narodową Francji. Obecnie 
do konsorcjum naleŜy 38 bibliotek z całego 
świata, głównie narodowych oraz kilka świata, głównie narodowych oraz kilka 
instytucji archiwalnych – BN od 2007

� działalność konsorcjum opiera się na pracy w 
zespołach roboczych, poświęconych 
standardom, harwestowaniu zasobów, 
udostępnianiu oraz długookresowemu 
przechowywaniu zawartości Internetu 



International Internet Preservation Consortium 
Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Zasobów Internetowych

Celem tego stowarzyszenia jest:
� archiwizacja zasobów internetowych z 
poszczególnych krajów członkowskich w celu 
jego bezpiecznego przechowywania i 
udostępniania
jego bezpiecznego przechowywania i 
udostępniania

� rozwój narzędzi i oprogramowania do 
archiwizacji Internetu oraz standardów jego 
przechowywania i opracowania zasobów

� zachęcanie bibliotek narodowych całego 
świata do archiwizacji zasobów Internetu 



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Zasoby (3):
archiwizacja zasobów sieciowych 
� w styczniu 2009 roku Biblioteka Narodowa � w styczniu 2009 roku Biblioteka Narodowa 
planuje przeprowadzenie pierwszego harvestu 
zasobów internetowych z domeny .pl. 
Obecnie trwają prace nad instalacją 
oprogramowania Heritrix oraz doborem 
kryteriów, które posłuŜą do archiwizacji 
polskich zasobów sieciowych.



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Zasoby (4):
� wytwarzane treści cyfrowe:

� dorobek prowadzonej od 2003 roku � dorobek prowadzonej od 2003 roku 
planowej digitalizacji zasobów 
analogowych BN 

� moŜliwość deponowania w celu bezpiecznej 
archiwizacji treści cyfrowych wytwarzanych 
przez inne instytucje



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych

Udostępnianie:
� materiały chronione prawem autorskim 
� dostępne w siedzibie BN� dostępne w siedzibie BN
� mechanizmy „wypoŜyczania” na 
zewnątrz (analiza prawna oraz 
techniczna)



Narodowe repozytorium dokumentów 
elektronicznych



Dziękuję za uwagę

Joanna Potęga
Biblioteka Narodowa

VIII Ogólnopolska Konferencja „ Automatyzacja bibliotek publicznych”
Warszawa 26-28 listopada 2008 r.


