
  

narzędzia, 
  wpływ na
   biblioteki
   i społeczny
  obieg
informacji

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej

Lublin 2009



  

Materiały z warsztatów dydaktycznych 
Web 2.0  narzędzia, wpływ na biblioteki i społeczny obieg informacji

zorganizowanych przez 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS 

podczas konferencji
BIBLIOTEKA I INFORMACJA W ROKU 2008

w Lublinie w dniach 20–21 listopada 2008 roku

Opracowanie: Magdalena Sośnierz, msosnierz@umcs.lublin.pl



  

Spis treści:
Grzegorz  Gmiterek:  Książka  i  prasa  w  erze  konwergencji  mediów 
i rzeczywistości Web.2.0.

Jarosław Pacek: Bibliografia 2.0.

Maciej  Dziubecki:  Rozwój  katalogów  bibliotecznych,  czyli  nowe  drogi  dla 
lepszych rezultatów wyszukiwań. Primo firmy Ex Libris.

Sebastian Kotuła: Zjawisko folksonomii.

Magdalena Sośnierz: Zdjęcia w sieci, czyli jak założyć własną fotogalerię 
i obróbka graficzna online.

4

98

  122  

167  

202



    

Książka i prasa w erze 
konwergencji mediów 
i rzeczywistości WEB 2.0

Książka i prasa w erze 
konwergencji mediów 
i rzeczywistości WEB 2.0

Grzegorz Gmiterek
Instytut Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej 
UMCS w Lublinie

Grzegorz Gmiterek
Instytut Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej 
UMCS w Lublinie

Źródła zdjęć : www.sawinoff.com i blog.empas.com   

http://www.sawinoff.com/
http://www.blog.empas.com/


    

Konwergencja mediówKonwergencja mediów

Źródło zdjęcia: http://flickr.com/photos/chunyang/800589975/ 



    

Konwergencja mediówKonwergencja mediów

 (z łac. convergere ‘zbierać się’) - termin 
oznaczający postępujące wzajemne 
powiązanie i przenikanie się sieci 
telekomunikacyjnych, audiowizualnych i 
informatycznych. Podstawą, punktem 
wyjścia dla tych procesów jest technologia 
cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione 
sektory, a konsekwencją stopniowe 
zacieranie się różnic między nimi.

„„Słownik terminologii medialnej”Słownik terminologii medialnej”

 (z łac. convergere ‘zbierać się’) - termin 
oznaczający postępujące wzajemne 
powiązanie i przenikanie się sieci 
telekomunikacyjnych, audiowizualnych i 
informatycznych. Podstawą, punktem 
wyjścia dla tych procesów jest technologia 
cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione 
sektory, a konsekwencją stopniowe 
zacieranie się różnic między nimi.

„„Słownik terminologii medialnej”Słownik terminologii medialnej”



    

Inaczej…Inaczej…

 Zmiany zachodzące we współczesnych Zmiany zachodzące we współczesnych 
mediach, informatyce i telekomunikacji,mediach, informatyce i telekomunikacji,

 Przenikanie i łączenie się cech tradycyjnych Przenikanie i łączenie się cech tradycyjnych 
środków przekazu i ich wspólne działanie,środków przekazu i ich wspólne działanie,

 Upodabnianie się urządzeń, które zaczynają Upodabnianie się urządzeń, które zaczynają 
pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie 
były ze sobą technicznie spokrewnione,były ze sobą technicznie spokrewnione,

 Stapianie się mediów w jedną całość – Stapianie się mediów w jedną całość – 
powstawanie „supermedium”.powstawanie „supermedium”.

 Zmiany zachodzące we współczesnych Zmiany zachodzące we współczesnych 
mediach, informatyce i telekomunikacji,mediach, informatyce i telekomunikacji,

 Przenikanie i łączenie się cech tradycyjnych Przenikanie i łączenie się cech tradycyjnych 
środków przekazu i ich wspólne działanie,środków przekazu i ich wspólne działanie,

 Upodabnianie się urządzeń, które zaczynają Upodabnianie się urządzeń, które zaczynają 
pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie 
były ze sobą technicznie spokrewnione,były ze sobą technicznie spokrewnione,

 Stapianie się mediów w jedną całość – Stapianie się mediów w jedną całość – 
powstawanie „supermedium”.powstawanie „supermedium”.



    

Konwergencja mediówKonwergencja mediów

Siłami napędowymi 
konwergencji są:
a) Internet;
b) biznes elektroniczny 
(e-business);
c) szybki rozwój aplikacji 
informatycznych 
i multimedialnych;
d) wzrost mocy obliczeniowej 
komputerów i spadek ich cen. 

Marcin Matuzik: W pajęczynie Internetu 
www.global.net



    

Nowe media - Cechy:Nowe media - Cechy:

 Ciągłe doskonalenie 
parametrów,

 Miniaturyzacja i 
standaryzacja,

 Obniżanie kosztów 
nabycia i użytkowania,

 Otwartość,
 Dynamika rozwoju,
 Decentralizacja,
 Elastyczność w 

przekazywaniu 
informacji…

 Ciągłe doskonalenie 
parametrów,

 Miniaturyzacja i 
standaryzacja,

 Obniżanie kosztów 
nabycia i użytkowania,

 Otwartość,
 Dynamika rozwoju,
 Decentralizacja,
 Elastyczność w 

przekazywaniu 
informacji…

Zdjęcie pochodzi z serwisu www.conversationagent.com 



    

Nowe media = MultimediaNowe media = Multimedia

 Obejmują różnorodne środki audiowizualne (dźwięk, tekst, 
obraz, animacja) wzajemnie się uzupełniające, użyte w 
jednym przekazie.
(Słownik języka polskiego PWN)

Główne cechy:
 Integracja,Integracja,
 Personalizacja,Personalizacja,
 Ikoniczność,Ikoniczność,
 Interaktywność, Interaktywność, 
 Indywidualizacja,Indywidualizacja,
 Asynchronizm,Asynchronizm,
 Informacja i przyjemność,Informacja i przyjemność,
 ……

 Obejmują różnorodne środki audiowizualne (dźwięk, tekst, 
obraz, animacja) wzajemnie się uzupełniające, użyte w 
jednym przekazie.
(Słownik języka polskiego PWN)

Główne cechy:
 Integracja,Integracja,
 Personalizacja,Personalizacja,
 Ikoniczność,Ikoniczność,
 Interaktywność, Interaktywność, 
 Indywidualizacja,Indywidualizacja,
 Asynchronizm,Asynchronizm,
 Informacja i przyjemność,Informacja i przyjemność,
 ……



    

Ikoniczność w biblioteceIkoniczność w bibliotece

Źródło: http://opac.tulsalibrary.org/



    

Ikoniczność w marketingu 
sprzedaży 

Ikoniczność w marketingu 
sprzedaży 

„Informacja o dokumentach 
na wyciagnięcie ręki”

“Can We help you with something?” 

 



    

Browse by cover!!!
Big Book Search

Browse by cover!!!
Big Book Search



    

Wzajemne przenikanie się mediówWzajemne przenikanie się mediów

Źródło zdjęcia: www.mediabistro.com speedalarm.pl



    

Smartphone
 Integruje w sobie wiele funkcji

Smartphone
 Integruje w sobie wiele funkcji

Blackberry
Smartphone 

PocketREC  www.pocketrec.com

SoftBank
Smartphone



    

MobiLIB catalogMobiLIB catalog

Zdjęcie pochodzi z serwisu The Code4Lib Journal

Bezpośredni dostęp do informacji bibliograficznej, 
Korzystanie w dowolnym dla Nas czasie i miejscu,
Informacje o lokalizacji i dostępności dokumentu,



    

Mobile BookMobile Book

Zdjęcie pochodzi z serwisu idg.pl
www.pcworld.pl/artykuly/51761/Ksiazka.w.komorce.html  (art. P. Brągoszewski: Książka w komórce, 2006 r.)

Flickr.com

http://www.pcworld.pl/artykuly/51761/Ksiazka.w.komorce.html


    

iPhone a książkiiPhone a książki
Niżej Podpisany „Hasło niepoprawne” – premiera 15 
października 2008 r. (pierwsza polska książka dla 
iPhone’a),

Wydawca – wydawnictwo Indigo specjalizujące się 
w książkach ery Internetu, 

Stanza – aplikacja umożliwiająca czytanie eBooków 
i ePrasy,

Aplikacja „współpracuje” 
z serwisem
Feedbooks.com
40.000 książek i tytułów
prasowych dostępnych
24/7

Zdjęcia pochodzą z serwisu:
www.wydawnictwoindigo.pl



    

Stanza toStanza to
Organizowanie własnej biblioteki,
Przeszukiwanie katalogu online,
Nowatorskie przeglądanie 
kolorowych okładek książek,
Możliwość zamiany okładki książki 
na inną,  
Możliwość zapamiętania gdzie 
skończyliśmy czytanie,
Tworzenie zakładek – ulubione 
fragmenty,
Dostępne streszczenia, skróty przed 
zakupem książki,
Twój tekst, twój wybór (detale),
Wyszukiwanie książek: język, autor, 
tytuł, hasło przedmiotowe, słowa 
kluczowe,
Możliwość wydrukowania gotowej 
książki (wysoka jakość),
Wielojęzyczność oprogramowania,
Informacje o nowych tytułach i 
bestsellerach 

Źródło zdjęcia i informacji:

www.lexcycle.com 

http://www.lexcycle.com/


    

Książka w erze Web 2.0Książka w erze Web 2.0

To druga generacja stron internetowych 
powstałych od 2003 r.
Tim O’Reilly: Internet nie jest nowym medium , 
ale platformą wymiany informacji, usług i 
aplikacji on-line miedzy użytkownikami,
Wspólna inteligencja. Web 2.0 łączy postęp 
technologiczny i społeczną ideę dzielenia się 
oraz współtworzenia treści w internecie. 
Opiera się na zbiorowej mądrości internautów,
Społeczność nie publiczność. Web 2.0 
pozwala internautom na wyjście poza role 
biernych konsumentów newsów i serwisów . 
Publikują komentują i wchodzą w interakcje z 
innymi użytkownikami sieci.
Krzysztof Urbanowicz
mediacafepl.blogspot.com



    

Źródło: http://www.slideshare.net/thomaid/web-20-and-you 

Web 2.0



    

Feedbooks.com „I’m going mobile”Feedbooks.com „I’m going mobile”

Znajduj, pobieraj, komentuj i publikuj swoje eBooki oraz ePrasę!!!

Wielość obsługiwanych formatów,

Wysoka jakość ebooków i publikacji prasowych,

Blog serwisu (news, recenzje, ciekawostki, itp.) w j. angielskim i  francuskim,

Konto w portalu społecznościowym FaceBook.com 



    

Według serwisu idpf.org
 eBook to:

Według serwisu idpf.org
 eBook to:

 Cyfrowe treści służące do czytania przez 
użytkowników (ang. publication),

 Fizyczne urządzenie służące do odczytu 
publikacji tzw. czytnik (ang. reading device),

 Połączenie sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania treści i ich 
ekspozycji dla użytkownika – system odczytu 
(ang. reading system)

 Cyfrowe treści służące do czytania przez 
użytkowników (ang. publication),

 Fizyczne urządzenie służące do odczytu 
publikacji tzw. czytnik (ang. reading device),

 Połączenie sprzętu i oprogramowania 
służącego do przetwarzania treści i ich 
ekspozycji dla użytkownika – system odczytu 
(ang. reading system)



    

Możliwość przeszukiwania tekstu,
Tekst uzupełniony linkami (doskonałe rozwiązanie dla 
encyklopedii, słowników, bibliografii itp.),
Nielinearność w odbiorze (hipertekst, hipermedia),
Książka wirtualna (nie wiadomo gdzie jest początek i 
koniec),
Możliwość zamieszczenia grafiki, sekwencji video, dźwięku 
itp.,
Możliwość przechowywania setek książek w pamięci  
jednego urządzenia (CD, DVD),
Obsługuje wiele formatów,
Rozwiązanie dla osób niedowidzących (większa czcionka) 
niewidomych (audiobot-Text to speech software, audiobook),
Możliwość czytania nawet w ciemności,
Kolektywne pisanie, wiki, dodawanie komentarzy, 
adnotacji, interaktywność,
Szansa dla publikacji naukowych, specjalistycznych, 
Upodobnienie do formatu książkowego (możliwość 
wykorzystania oprogramowania),
Możliwość kupowania książek przez sieć (bezpośrednie 
pobieranie na dysk),
Możliwość natychmiastowego powielania,
Przy produkcji nie są niszczone drzewa (papier)-przyjazny 
dla środowiska,
Wiele ebooków jest darmowych, tańsze od tradycyjnych 
książek,
Przesyłanie poszczególnych plików do innych osób trwa 
kilka sekund,
Prosty w obsłudze, przyjazny interfejs,
Możliwość natychmiastowej publikacji (konferencje),
Niektóre książki istnieją tylko w formie elektronicznej.

Nie są tanie (zarówno urządzenie, jak i 
plik),
Urządzenia pobierają energię,
Zawsze jest zagrożenie, że format, który 
istnieje dzisiaj nie będzie obsługiwany 
przez urządzenia produkowane w 
przyszłości,
W niektórych przypadkach               E-
Booki mogą być droższe niż tradycyjne 
książki,
Urządzenia są bardziej podatne na 
zniszczenie,
W razie awarii - czas oczekiwania na 
naprawione urządzenie (potencjalna strata 
zasobów),
Czytanie na ekranie monitora jest 
męczące dla oczu,
„Zdolność koncentracji internauty wobec 
długiego tekstu literackiego zbliżona jest 
do stopnia koncentracji konika polnego” – 
S. King (The Plant),
Ludzie są przyzwyczajeni do książek (ale 
tradycyjnych).

Źródło: Wikipedia (ang.) i serwisy poświęcone eBookom

eBook - Minusy i Plusy



    

eBookeBook
 Trudność stworzenia jednej definicji,

 Wiele definicji,

 Ewolucja i ciągłe zmiany E-Booków,

 Zestaw dokumentów wyposażony we własny system nawigacyjny i 
wyszukiwawczy dostarczony w postaci pliku przeznaczonego do odczytu w 
odpowiedniej przeglądarce, bądź zewnętrznym urządzeniu odczytującym.

 Książka sieciowa, online, wirtualna,
hiperksiążka, multimedialna…

 Trudność stworzenia jednej definicji,

 Wiele definicji,

 Ewolucja i ciągłe zmiany E-Booków,

 Zestaw dokumentów wyposażony we własny system nawigacyjny i 
wyszukiwawczy dostarczony w postaci pliku przeznaczonego do odczytu w 
odpowiedniej przeglądarce, bądź zewnętrznym urządzeniu odczytującym.

 Książka sieciowa, online, wirtualna,
hiperksiążka, multimedialna…

P. Wimmer



    

„eBook”„eBook”

E-Book w Second Life 
(czy to jest jeszcze książka 
elektroniczna?)

Tekst lub hipertekst (który może być wzbogacony o obraz statyczny lub 
ruchomy oraz dźwięk, wyszukiwarkę czy unikatowy system nawigacyjny) 
wprowadzany bezpośrednio do pamięci komputera lub przetwarzany na 
zapis cyfrowy (np. poprzez skanowanie), zapisany w odpowiednim formacie 
pliku, dystrybuowany za pomocą dysków optycznych lub sieci, odtwarzany 
na ekranie monitora tradycyjnego komputera PC lub specjalistycznego 
urządzenia, a także nawiązujący w różnym stopniu do tradycyjnego pojęcia 
książki. 

(Małgorzata Góralska) 



    



    



    



    



    



    

Ciekawe projektyCiekawe projekty
 The British Library 

Collection:
 -Turning the 

pages
 -Treasures in full
 Kolekcje tego typu są 

opracowane niezwykle 
starannie nie tylko od strony 
technicznej, ale i 
merytorycznej,

 Zawierają szereg 
dokumentów towarzyszących 
ucyfrowionym dziełom 
(bibliografii, biogramów, 
map, fotografii, rycin)

 Kolekcje dostępne za darmo 
na stronie BL.

 The British Library 
Collection:

 -Turning the 
pages

 -Treasures in full
 Kolekcje tego typu są 

opracowane niezwykle 
starannie nie tylko od strony 
technicznej, ale i 
merytorycznej,

 Zawierają szereg 
dokumentów towarzyszących 
ucyfrowionym dziełom 
(bibliografii, biogramów, 
map, fotografii, rycin)

 Kolekcje dostępne za darmo 
na stronie BL.



    

Turning the PagesTurning the Pages

Sforza HoursNajstarsza drukowana książka (Chiny 868 r.)

Atlas Europy (1570 r.) Pamiętnik Mozarta



    

Treasures in fullTreasures in full

Zbiory cennych dzieł:

M. in. Williama Szekspira - 21 sztuk 
opublikowanych przed 1642 r (93 egzemplarze – 
możliwość porównania),

Biblia wydrukowana przez Johana Gutenberga – 
„pierwsza” drukowana książka,  

Winchester Manuscript  (Sir Thomas Malory's) – 
opowieści o królu Arturze 

„Opowieści kanterberyjskie” (1476 i 1483)  - 
Geoffrey Chaucer

Magna Charta Libertatum (Wielka Karta Swobód) – 
(Anglia, 1215)

Wszystkie dokumenty są szczegółowo opisane: rys 
historyczny, dodatkowe strony WWW z innymi 
materiałami, elementy interaktywne, sekwencje 
video, pliki audio, ciekawostki itp.



    

Dokumenty „nietekstowe” w polskich 
bibliotekach cyfrowych

Dokumenty „nietekstowe” w polskich 
bibliotekach cyfrowych

Źródło: http://forum.biblioteka20.pl/viewtopic.php?t=258&highlight=pliki+audio 



    

Integracja, ikoniczność, 
interaktywność, 

brak linearności w odbiorze

Integracja, ikoniczność, 
interaktywność, 

brak linearności w odbiorze
 Wykorzystanie i połączenie wszystkich 

atrakcyjnych właściwości starych 
mediów i stworzenie nowej jakości,

 Wykorzystanie i połączenie wszystkich 
atrakcyjnych właściwości starych 
mediów i stworzenie nowej jakości,



    

Encyklopedia BritannicaEncyklopedia Britannica

 Najstarsza 
anglojęzyczna 
encyklopedia,

 Definicje haseł 
bardzo starannie 
opracowane 
(Einstein, Freud)

 Dostępna za 
pomocą Internetu,

 Od niedawna 
wolna i dostępna 
dla blogerów, 
webmasterów itp.,

 Najstarsza 
anglojęzyczna 
encyklopedia,

 Definicje haseł 
bardzo starannie 
opracowane 
(Einstein, Freud)

 Dostępna za 
pomocą Internetu,

 Od niedawna 
wolna i dostępna 
dla blogerów, 
webmasterów itp.,



    

Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny (iPSB)

Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny (iPSB)

 Życiorysy wybitnych Polaków 
uzupełnione przez archiwalne 
filmy, nagrania 
i galerie zdjęć,

 Publiczne radio i telewizja 
otwierają swoje archiwa,

 25 tysięcy haseł,
 Serwis również w języku 

angielskim,
 To wszystko już…no właśnie 

KIEDY?
(8 czerwca 2005 r.)

 Życiorysy wybitnych Polaków 
uzupełnione przez archiwalne 
filmy, nagrania 
i galerie zdjęć,

 Publiczne radio i telewizja 
otwierają swoje archiwa,

 25 tysięcy haseł,
 Serwis również w języku 

angielskim,
 To wszystko już…no właśnie 

KIEDY?
(8 czerwca 2005 r.)

Zdjęcie pochodzi z serwisu ksiazki.wp.pl



    

E-BookE-Book
Cyfrowa treść (dokument)

Urządzenie fizyczne (mobilne)
(Wikipedia podaje 26 różnych formatów zapisu),



    

E-Book jako urządzenie przenośneE-Book jako urządzenie przenośne
Amazon Kindle (399$)

Format książki, sześciocalowy ekran, wykorzystuje 
elektroniczny papier, doskonała rozdzielczość, 
bardzo lekki (300 gramów), baterie wytrzymują do 
30 godzin pracy, łączy się z Internetem za pomocą 
łączy telefonii komórkowej (bez dodatkowych 
kosztów), w sklepie Amazon.com dostepnych jest 
prawie 100 tys. książek (2 $ - 10 $), urządzenie 
pomieści do 200 – ebooków (dodatkowe na karcie 
pamięci), oprócz książek urządzenie obsługuje 
blogi i prasę itp., możliwość powiększenia czcionki, 
edycja zdjęć i grafiki oraz dokumentów pdf i doc, 
obsługuje audiobooki i RSS.

KIndle nie wyświetla kolorów ani animacji, 
wykorzystuje własny format Mobipocket  (nie 
obsługuje innych bardziej popularnych np. 
eReader.com)

Nowa wersja Kindle 2 – ekran nie jest dotykowy, nie 
ma WiFi, pamięć tylko 1,5 GB, nie ma czytnika kart 
Flash, mini - USB.

2009 r. – nowy Kindle z kolorowym wyświetlaczem, 
rozmiar zbliżony do formatu A4



    

Sony ReaderSony Reader
Największy konkurent Amazon Kindle (299$)

Nie ma możliwości pobierania książek przez sieć 
bezprzewodową, podłączany do komputera (USB)

Książki pobierane ze sklepu Sony

Wymiary urządzenia  17,5 cm x 12,4 cm i niecałe 1,5 cm 
grubości, waga 250 gramów, możliwość odtwarzania mp3,  
obsługa technologii RSS.

PRS – 700 280 gram, 6-calowy dotykowy ekran, w ciemności 
ekran oświetlają diody LED, 4 – 8 godzin pracy, czytnik kart, 
nie ma Wi-Fi, konwertowanie plików PDf i DOC na format 
czytany przez urządzenie

Cena: 400$

Źródło: http://gadzetomania.pl/2008/10/03/sony-prs-700-%E2%80%93-rewolucyjny-czytnik-ksiazek 

http://gadzetomania.pl/2008/10/03/sony-prs-700-%E2%80%93-rewolucyjny-czytnik-ksiazek


    

Hanvon N510 EBOOK 
READER

Hanvon N510 EBOOK 
READER

Chiński czytnik, 5 – calowy ekran, rozdzielczość 
800x600 SVGA, 11 mm grubości, czyta formaty: 
TXT, HTML, PNG, JPG, PDF, XEB, CEB, MTXT,  
czytnik kart pamięci (w zestawie 1 GB), port mini-
USB, brak Wi-Fi, odtwarza MP3.

Dodatkowo możliwość robienia odręcznych 
notatek w elektronicznych dokumentach 
(specjalny moduł).

Cena: 295 $ (tylko w Chinach)

Źródło: www.gadzetomania.pl

jetBook (350$)

5-calowy ekran, rozdzielczość 640x480 pikseli, 
MP3, obsługa w wielojęzyczna (także polska), 
obsługuje karty pamięci, ciekawa kompozycja 



    

Inne urządzeniaInne urządzenia
iRex Digital Reader 1000 Series  (650  - 900$) w 
zależności od wersji

Oprócz czytania książek można również pisać na 
ekranie, funkcje podobne do dwóch poprzednich, 
czyta formaty txt, pdf i html oraz formaty graficzne, 
niestety cena skutecznie odstrasza 

Seiko Epson Prototype 

Bardzo cienki i lekki

E Ink Color Prototype
Kolorowy ekran
Możliwość odtwarzania video
Dostępność – 2009 r.Źródło: Forbes.com

Gadzetomania.pl



    

Snippy – EBOOK READER

Zasilanie słoneczne, 6-calowy ekran, 
Bluetooth

Cena nieznana.

Cybook Gen 3 francuskiej firmy Booken

6-calowy ekran, rozdzielczość 600x800 
pikseli, system operacyjny Linux, obsługa 
kart pamięci, port mini – USB, obsługa 
formatów DOC, PDF, TXT, HTML, Palm 
DOC, Mobipocket PRC, JPG, GIF, PNG, 
odtwarza MP3, obsługuje RSS, nie ma Wi-
Fi, interfejs sprawia problemy 
(przewracanie kart) 

Źródło zdjęcia: 
thefutureofthings.com Źródło: gadzetomania.pl



    

ReadiusReadius
Ekran zbudowany z tzw. elektronicznego 
papieru, po rozłożeniu 128 mm,                150 
gramów, 3G (telefonia trzeciej generacji), RSS, 
odtwarzacz mp3

www.polymervision.com



    

Dixau DX-1000 (100$)

- koreański wynalazek, 
wyposażony w kamerę, jak 
również narzędzie rozpoznawania 
tekstu, 

- Wykorzystuje internetowe 
zasoby słowników, encyklopedii 
itp.



    

AudiobotAudiobot

 Elektroniczny lektor, którego zadaniem jest 
odczytywanie informacji tekstowych,

 Dzięki wykorzystaniu nagrań rzeczywistego, 
żywego lektora synteza mowy charakteryzuje się 
płynnością i naturalnością wymowy, intonacji i 
akcentu zdań,

 Aby z niego korzystać nie trzeba posiadać 
wydajnego komputera czy specjalistycznego 
oprogramowania,

 Niezbędna jest przeglądarka wyposażona we 
wtyczkę Flash Player.

 Elektroniczny lektor, którego zadaniem jest 
odczytywanie informacji tekstowych,

 Dzięki wykorzystaniu nagrań rzeczywistego, 
żywego lektora synteza mowy charakteryzuje się 
płynnością i naturalnością wymowy, intonacji i 
akcentu zdań,

 Aby z niego korzystać nie trzeba posiadać 
wydajnego komputera czy specjalistycznego 
oprogramowania,

 Niezbędna jest przeglądarka wyposażona we 
wtyczkę Flash Player.

Źródło: www.idg.pl/audiobot 

http://www.idg.pl/audiobot


    

Expressivo – aplikacja komputerowa „mówiąca ludzkim głosem”, możliwość 
przeczytania przez program dowolnego tekstu przy pomocy funkcji zaznacz i 
słuchaj,

Możliwości:
Odczytywanie emaili (opcja nagarnia w formacie mp3, wav, ogg  i odsłuchanie 
na dowolnym urządzeniu mobilnym), monitor poczty i powiadomienie o nadejściu 
emaila,
Integracja ze Skypem (informacja kto jest dostępny, odczytywanie informacji 
tekstowych) – VIDEO,
Współpraca z iTunes (eBooki wraz z muzyką), dzielenie tekstów na części 
(podcasty),
Czytanie tekstów w formatach pdf (Acrobat Reader), rtf (WordPad), doc (Word, 
Office), sxw i odt (Open Office), html (strony internetowe), eml (e-maile), txt,
Filmowy lektor (filmy divX)
Obsługa RSS (, 
Nauka języków obcych (np. angielski), literatura w oryginale, nauka wymowy,
Możliwość odsłuchania informacji zawartych na stronach internetowych (IE, 
Firefox),
   A ponadto:
Nauka czytania i pisania (dyktando) dla dzieci,  ćwiczenie pamięci (wielokrotne 
słuchanie tekstów), „audio przypominacz” (godzina, wydarzenia),   
Możliwość samodzielnego rozwijania oprogramowania (pełna dokumentacja, 
tworzenie nowych wtyczek),
Zastosowanie dla osób niepełnosprawnych,
Język: polski (Jacek, Ewa), angielski i rumuński

Źródło: www.expressivo.com 

http://www.youtube.com/watch?v=3KWA3GJW3aw&eurl=http://www.expressivo.com/pl/zastosowania/wsppraca_ze_skypem.html
http://www.expressivo.com/


    

Inne rozwiązania: IVONA, Flame Reader, Natural Reader.

Syntezatory mowy on-line:
Expressivo – pięć głosów (2 polskie, 2 American English, 
rumuński),
Syntezator AT&T Labs. (demo), (5 głosów - American English, 2 
głosy - Latin American Spanish, 2 głosy - Niemiecki, 3 głosy - 
Francuski, 2 głosy - British English), możliwość zapisu 
dźwieku (wav)
Syntezator Proser – (3 głosy niemieckie, 2 głosy American 
English), zapis audio w trzech formatach m. in. wav.,
Spoken Text – języki: angielski, niemiecki, hiszpański, 
francuski; formaty: pdf, doc, ptt; czyta emaile, RSS, treść stron 
internetowych; możliwość bezpłatnego założenia konta. 
Oddcast TTS Demo  - 22 animowane postacie, 22 języki (w tym 
polski – 3 głosy), efekty dźwiękowe (np. echo, szybka mowa, 
rozmowa telefoniczna), możliwość darmowego 
zaprojektowania swojego „lektora”.

•Expressivo Biblioteka książek zawiera np. kolekcję Lektur (Wolne Lektury), 
poradniki biznesowe oraz klasykę literatury światowej,
•Katalog eBooków dostępny na stronach Expressivo (linki do różnych serwisów),

Więcej: www.expressivo.com

http://www.spokentext.net/
http://www.spokentext.net/
http://www.spokentext.net/
http://www.spokentext.net/


    

Podcast a książkiPodcast a książki
Nazwa wzięła się z połączenia słów iPod - i broadcast (z ang. transmisja, przekaz),
Podcast krótkie (bądź dłuższe) audycje udostępnione w internecie w formie 
odcinków.

Informacje o nowych książkach,

Recenzje i skróty książek (Amazon),

Rozmowy z czytelnikami,

Czytana literatura,

Blogi audio,

Prezentacja własnej twórczości (wiersze, 
opowiadania),

Recytacja wierszy klasyków, 

Wysłuchaj fragmentu książki zanim ją kupisz

Podcast porady, wskazówki, narzędzia:
Karl Hodge: Tworzymy podcast (Serwis Magazyny Internetowe),
Podcasting Toolbox: 70+ Podcasting Tools and Resources (Serwis 
Mashable.com)

http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/3709,1,1305,tworzymy_podcast.html
http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/3709,1,1305,tworzymy_podcast.html
http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/3709,1,1305,tworzymy_podcast.html
http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/3709,1,1305,tworzymy_podcast.html
http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykul/3709,1,1305,tworzymy_podcast.html


    



    

www.oculture.com

librivox.org



    

Blogi a książkaBlogi a książka

 Recenzje książek,
 Zapowiedzi,
 Bazy linków,
 Blogi 

specjalistyczne 
(eBook),

 Niektóre blogi 
ukazują się 
drukiem.

 Recenzje książek,
 Zapowiedzi,
 Bazy linków,
 Blogi 

specjalistyczne 
(eBook),

 Niektóre blogi 
ukazują się 
drukiem.

„Ta najbardziej optymistyczna książka 
ostatnich lat pokazuje jak wieku 
wspaniałych, mądrych, dobrych ludzi 
mieszka w Polsce, jak głęboko Polacy 
przesiąknięci są wartościami 
chrześcijańskimi, jak bardzo leży im na 
sercu dobro ojczyny? Gdzie oni są? 
Dlaczego to nie oni rządzą naszym 
krajem"!? 

Jacek Pałasiński



    

Blogi książkoweBlogi książkowe

Poczytajmi.blox.pl

Molksiazkowy.blox.pl
czytelnik.blogspot.com



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka… Krystyna Kofta Krótka historia Iwony 

Tramp (2000) – oryginalny pomysł – 
współtworzenie książki przez 
internautów (ich opinie, wypowiedzi 
były brane pod uwagę). Fragmenty 
zamieszczane były na stronach firmy 
Easy Net,

 Jerzy Pilch i akcja „Polityki” (2001)– 
tworzenie książki pt. „Rok bez 
siedmiu minut” przez internautów,

 Janusz Leon Wiśniewski – moderator 
internetowy opowiadania 
pt. „Martyna”    

Małgorzata Budzyńska – w pierwszej 
kolejności Internet (blog nastolatki), 
później wersja drukowana (Świat 
Książki),

 

 Krystyna Kofta Krótka historia Iwony 
Tramp (2000) – oryginalny pomysł – 
współtworzenie książki przez 
internautów (ich opinie, wypowiedzi 
były brane pod uwagę). Fragmenty 
zamieszczane były na stronach firmy 
Easy Net,

 Jerzy Pilch i akcja „Polityki” (2001)– 
tworzenie książki pt. „Rok bez 
siedmiu minut” przez internautów,

 Janusz Leon Wiśniewski – moderator 
internetowy opowiadania 
pt. „Martyna”    

Małgorzata Budzyńska – w pierwszej 
kolejności Internet (blog nastolatki), 
później wersja drukowana (Świat 
Książki),

 

Źródło: M. Góralska, http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php 



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…

 Udostępnianie własnych utworów w 
internecie:

 Opowiadania.plOpowiadania.pl

 Opowiadania FantasyOpowiadania Fantasy www.fantasy.dmkhost.net/opowiadania www.fantasy.dmkhost.net/opowiadania  
 Serwis Literacki Knowacz.pl
 Portal Literacki Fabrica Librorum
 Portal Pisarski www.portal-pisarski.plwww.portal-pisarski.pl
 Piszemy.pl
 Portal Literacki ERYNIE.pl 

 Udostępnianie własnych utworów w 
internecie:

 Opowiadania.plOpowiadania.pl

 Opowiadania FantasyOpowiadania Fantasy www.fantasy.dmkhost.net/opowiadania www.fantasy.dmkhost.net/opowiadania  
 Serwis Literacki Knowacz.pl
 Portal Literacki Fabrica Librorum
 Portal Pisarski www.portal-pisarski.plwww.portal-pisarski.pl
 Piszemy.pl
 Portal Literacki ERYNIE.pl 



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…

Tworzenie treści literackich (głównie opowiadania, wiersze), możliwość 
współtworzenia, dostęp do gotowych tekstów – biblioteka.

Piszmy.pl



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…Możliwość stworzenia specjalnych 

„przestrzeni” (stron) autorów książek,

Każdy może zamieszczać na nich 
dowolne informacje (zdjęcia, linki itp.)

Możliwość czatowania z autorami,

Biblioteki, kluby książki, organizacje 
kulturalne, małe biblioteki, szkoły itp. 
mogą korzystać z katalogu za darmo lub 
za niewielką opłatą

Rozbudowane możliwości 
wyszukiwania,

Forum i grupy tematyczne



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…Library Think  - Samodzielne 

katalogowanie domowych 
biblioteczek (także przy użyciu tel. 
kom.), dodawanie tagów oraz 
pisanie recenzji, blogów, jak 
również dyskutowanie z innymi 
użytkownikami serwisu 

Największy na świecie „klub” 
książki, katalogowanie książek z 
wykorzystaniem danych 
bibliograficznych (rekordów) 
Amazon, Biblioteki Kongresu i 690 
bibliotek z całego świata.

Napisz recenzję książki, której nie 
ma jeszcze na rynku (grupa 
recenzentów), być może ukaże się 
ona w formie drukowanej – 
współpraca z wydawcami (USA. 
UK, Kanada, Australia) 1000 
książek miesięcznie!!!

LibraryThing.com

30 mln skatalogowanych 
książek (użytkownicy),

Pokaż swoje książki na 
wirtualnej półce (ikoniczność) 
lub w formie listy,

Możliwość stosowania 
klasyfikacji (Dewey)

Protokół Z39.50



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…

www.Gurulib.com 

Katalogowanie książek, prasy, muzyki, 
filmów, gier, oprogramowania,

Komentowanie, recenzje, porady, RSS

Amazon, 530 bibliotek publicznych 
(Z39.50)

Możliwość użycia kamery internetowej 
(tel. kom.) – automatyczne odkodowanie 
ISBN

www.delicious-monster.com 
www.Listal.com 



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…Piszmy i twórzmy książki!

Miejsce dla autorów, edytorów, 
recenzentów, ilustratorów, 

Online publishing,

Ocenianie poszczególnych tekstów.

www.Webook.com 

Wspólne tworzenie książek (albumów)

Współpraca z serwisami 
„przechowującymi” zdjęcia (Flickr, 
Picasa)

www.Mixbook.com 



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…

Blubr.com

Glypho.com



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…Książki głównie dla dzieci (obrazki), 

Możliwość przejrzenia książek przed 
zakupem strona po stronie,

Najdłuższa na świecie wirtualna półka z 
książkami, 

Tworzenie własnych kont (półek), 
pisanie recenzji,

Oferta współpracy dla autorów, 
edytorów, ilustratorów (promocja)

www.Lookybook.com  

Stwórz własną Top Listę 
ulubionych książek,

Dziel się przemyśleniami. 

www.22books.com 



    

Społeczności sieciowe a 
książka…

Społeczności sieciowe a 
książka…

Wirtualna półka książek, które 
przeczytałeś i które chcesz 
przeczytać w przyszłości,

Dziel się opiniami, dyskutuj, 
przeglądać inne „półki”

www.booktagger.com 

www.shelfari.com 



    

A w Polsce…
Rekomendacje
A w Polsce…

Rekomendacje
Katalog książek, recenzja, 
komentarze, forum, „czytatnik” 
(uwagi do tekstów, własne 
utwory), ranking najciekawszych 
książek, 66808 użytkowników, 
powiązanie z Podaj.net.

Informacje na temat różnych książek, 
filmów, muzyki dodawane przez 
użytkowników, nawiązywanie kontaktów z 
osobami o podobnych zainteresowaniach, 
tworzenie recenzji, haseł, komentarzy, 
odniesień, ocen; współpraca z 
instytucjami, jak księgarnie, biblioteki, 
serwisy tematyczne, „porównywarki”; 
punktowanie treści, Współpraca z 
instytucjami „książki” (Biblioteka 
Narodowa).

Innowacje, statyczność, 
funkcjonalność, 



    

RekomendacjeRekomendacje

Coczytac.pl



    

Wymiana i oddawanie książekWymiana i oddawanie książek
Podaj.net (14 tys. użytkowników, 
ponad 100 tys. tytułów)

Oddaj swoja książkę, prasę czy film 
DVD i pobierz inną.

Za każdą oddaną książkę dostajesz 
punkty, które zamieniasz na inne 
dokumenty,

Pisz recenzje i dostawaj dodatkowe 
punkty.

Charakterystyka serwisu w Glosa.info -POSŁUCHAJ

Przejrzysty podział dokumentów, 

Możliwość sprzedaży lub wymiany,

Twoja „Wirtualna Biblioteka”



    

Wymiana i oddawanie książekWymiana i oddawanie książek

Darmowa wymiana 
przedmiotów i usług

Bubbler.pl

Dile.pl



    

Uwolnij książkęUwolnij książkę

Idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich w 
specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w 
tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. 

Książki mogą być też zostawiane w przypadkowych miejscach jak tramwaj, ulica, uczelnia 
itd. Wtedy książki opatrzone są stosowną informacją, takiej na przykład treści: „Cześć, 
jestem uwolnioną książką, jeśli chcesz, to weź mnie ze sobą, jestem za darmo”, oraz 
krótką informacją o bookcrossingu. 

Źródło informacji: Wikipedia

56205 uwolnionych książek 
(19.11.2008)

12 czerwca – Święto Wolnych Książek



    

Portale społecznościowe a 
książki

Portale społecznościowe a 
książki



    

Portale społecznościowe a 
książki

Portale społecznościowe a 
książki



    

Książka w GoldenLine.plKsiążka w GoldenLine.pl



    

Śląska Biblioteka Cyfrowa
Społeczna Pracownia 

Digitalizacji
- 2 października 2007 r. – Start SPD

- listopad 2007 – pierwsi wolontariusze z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- szkolenia z zakresu obsługi komputera i 
urządzeń peryferyjnych,

- 23 wolontariuszy w ciągu roku,

- dzisiaj - 12 osób aktywnie tworzących ŚBC,

- 1545 godzin/ 2345 publikacji (101 705 skanów 
) – 25% ŚBC,

- wolontariusze seniorzy – 703 (51104 skany),

-pozostali wolontariusze – 123 (11619 
skanów),

- 16 % całości zasobu ŚBC (tworzonej przez 35 
instytucji)  



    

Wolne PodręcznikiWolne Podręczniki

Projekt typu Wiki (rodzaj strony, 
którą każdy może edytować, 
dodawać treści, być współautorem, 
brak specjalnego oprogramowania)

Ruch społeczny dla nauczycieli 
wolontariuszy, którzy tworzą 
podręczniki dla uczniów.

Wspólne pisanie, poprawianie 
poszczególnych modułów oraz 
komentarze. 

Podręczniki spełniają wymogi MEN.

Opieka na projektem: Fundacja 
Nowoczesna Polska

wiki.wolnepodreczniki.pl



    

Wolne LekturyWolne Lektury

Biblioteka ta udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, 
które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej. 

www.wolnelektury.pl 



    

Ogromna, 
współtworzona przez 
internautów wirtualna 
biblioteka 
udostępniająca 
wcześniej publikowane i 
niepublikowane 
dokumenty

Dla nauki

Tworzenie przez użytkowników 
zestawień bibliograficznych z linkami 
do poszczególnych dokumentów 



    

Książkowe i Biblioteczne TVKsiążkowe i Biblioteczne TV

Więcej: wirtualnypilot.umcs.lublin.pl



    

A może…A może…

 Książka elektroniczna jest w pewnym 
sensie wciąż tą samą tradycyjną 
książką – tylko „rozszerzoną” dzięki 
przybraniu nowej formy?
Łukasz Gołębiewski „Świat po Gutenbergu”

 Książka elektroniczna jest w pewnym 
sensie wciąż tą samą tradycyjną 
książką – tylko „rozszerzoną” dzięki 
przybraniu nowej formy?
Łukasz Gołębiewski „Świat po Gutenbergu”



    

Prasa w dobie konwergencjiPrasa w dobie konwergencji

Źródło zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/adrianhon/1257877265/ 



    

Prasa a konwergencja 
mediów

Prasa a konwergencja 
mediów

 Konsolidacja firm (koncerny medialne),
 Sposoby prezentacji (integracja, 

interaktywność, personalizacja itp.),
 E-wydania,
 Archiwa elektroniczne,
 Newsletter i RSS,
 Dziennikarstwo obywatelskie,
 Blogi,
 Prasa w „światach” wirtualnych.

 Konsolidacja firm (koncerny medialne),
 Sposoby prezentacji (integracja, 

interaktywność, personalizacja itp.),
 E-wydania,
 Archiwa elektroniczne,
 Newsletter i RSS,
 Dziennikarstwo obywatelskie,
 Blogi,
 Prasa w „światach” wirtualnych.



    

 Konsumujemy coraz więcej 
wiadomości, jednak sam 
sposób konsumowania ciągle 
ewoluuje,

 Amerykański ilustrowany 
tygodnik Life, ukazujący się od 
1936 r.,

  Szwedzki dziennik Post- och 
Inrikes Tidningar, wydawany 
od 1645 r. 

 Zagrożenie dla tradycyjnej 
prasy?

 Konsumujemy coraz więcej 
wiadomości, jednak sam 
sposób konsumowania ciągle 
ewoluuje,

 Amerykański ilustrowany 
tygodnik Life, ukazujący się od 
1936 r.,

  Szwedzki dziennik Post- och 
Inrikes Tidningar, wydawany 
od 1645 r. 

 Zagrożenie dla tradycyjnej 
prasy?



    

Przyszłość V PrzeszłośćPrzyszłość V Przeszłość
 Dystrybucja tradycyjnej 

gazety jest bardziej 
rozłożona w czasie niż 
elektronicznej, wobec czego 
informacje w niej zawarte 
zanim zostaną przeczytane 
przez pierwszych odbiorców, 
mogą już być częściowo 
nieaktualne,

 Format elektroniczny 
umożliwia bieżące 
aktualizowanie wiadomości, 
a czas jaki upływa od 
umieszczenia informacji na 
stronie do chwili, kiedy 
odbiorca się z nią zapozna, 
nie ma przy tym żadnego 
znaczenia. 

 Dystrybucja tradycyjnej 
gazety jest bardziej 
rozłożona w czasie niż 
elektronicznej, wobec czego 
informacje w niej zawarte 
zanim zostaną przeczytane 
przez pierwszych odbiorców, 
mogą już być częściowo 
nieaktualne,

 Format elektroniczny 
umożliwia bieżące 
aktualizowanie wiadomości, 
a czas jaki upływa od 
umieszczenia informacji na 
stronie do chwili, kiedy 
odbiorca się z nią zapozna, 
nie ma przy tym żadnego 
znaczenia. 

Ograniczona objętość wersji papierowej 
z jednej strony, z drugiej zaś 
nieograniczona ilość miejsca w 
czasopismach elektronicznych wraz z 
możliwością zamieszczenia na ich 
łamach elementów multimedialnych, 

Za pomocą elektronicznego przekazu 
prasa przeistacza się w medium 
konkurujące z radiem i telewizją,

Możliwości hipertekstowego 
prezentowania informacji pozwalają 
czytelnikowi na dowolność w 
przeglądaniu wiadomości zawartych na 
stronie danego tytułu (nielinearność)

Źródło: www.ebib.info/2008/92/a.php?gmiterek 



    

Tradycyjny tygodnik Nowoczesny codziennik



    

Tradycyjny tygodnik
E-wydanie



    

Tradycyjna gazeta

Elektroniczny odpowiednik 
gazety

Nowoczesny portal informacyjny



    

A może jeszcze inaczej…A może jeszcze inaczej…



    

Archiwa prasoweArchiwa prasowe

 W większości 
płatne,

 Tworzone 
także przez 
użytkowników,

 W większości 
płatne,

 Tworzone 
także przez 
użytkowników,



    



    

Dziennikarstwo obywatelskieDziennikarstwo obywatelskie



    

NewsletterNewsletter
 Utrzymywanie kontaktu z czytelnikiem,
 Wykorzystanie poczty elektronicznej,
 Sposób na odwiedzenie danego serwisu,
 Promocja treści i produktów – niskie koszty,
  Ograniczony zasięg czasowy (podobieństwo do 

tradycyjnych gazet i czasopism),
 Newsletter kompletny (wyczerpujący) i zajawkowy 

(Planete),
 Wiele osób nie jest zainteresowanych subskrybcją 

newslettera (niechciana poczta – spam),
 Netsprint Donosiciel (informacje z ponad 200 

największych serwisów informacyjnych),
podział tematyczny: kultura, polityka, nauka, sport 
itp.

 Utrzymywanie kontaktu z czytelnikiem,
 Wykorzystanie poczty elektronicznej,
 Sposób na odwiedzenie danego serwisu,
 Promocja treści i produktów – niskie koszty,
  Ograniczony zasięg czasowy (podobieństwo do 

tradycyjnych gazet i czasopism),
 Newsletter kompletny (wyczerpujący) i zajawkowy 

(Planete),
 Wiele osób nie jest zainteresowanych subskrybcją 

newslettera (niechciana poczta – spam),
 Netsprint Donosiciel (informacje z ponad 200 

największych serwisów informacyjnych),
podział tematyczny: kultura, polityka, nauka, sport 
itp.



    

RSS (Really Simple Syndication)                                  

         (Naprawdę proste rozpowszechnianie) 
RSS (Really Simple Syndication)                                  

         (Naprawdę proste rozpowszechnianie) 
 Internauta korzysta tylko z informacji, które 

wcześniej subskrybował,
 Czytnik RSS to aplikacja, która pobiera uaktualnione 

spisy treści z nagłówkami wiadomości,
 Ciągła aktualizacja kanałów informacyjnych,
 Wygodna prezentacja treści,Wygodna prezentacja treści,
 Wygodna i tania metoda dystrybucji informacji,Wygodna i tania metoda dystrybucji informacji,
 Spis publikacji z danej dziedziny,Spis publikacji z danej dziedziny,
 Informacje z wielu źródeł w jednym miejscu,Informacje z wielu źródeł w jednym miejscu,
 RSS: programy do odczytu (cafe news), serwisy RSS: programy do odczytu (cafe news), serwisy 

internetowe (Google Reader), przeglądarki internetowe (Google Reader), przeglądarki 
internetowe.internetowe.

 Internauta korzysta tylko z informacji, które 
wcześniej subskrybował,

 Czytnik RSS to aplikacja, która pobiera uaktualnione 
spisy treści z nagłówkami wiadomości,

 Ciągła aktualizacja kanałów informacyjnych,
 Wygodna prezentacja treści,Wygodna prezentacja treści,
 Wygodna i tania metoda dystrybucji informacji,Wygodna i tania metoda dystrybucji informacji,
 Spis publikacji z danej dziedziny,Spis publikacji z danej dziedziny,
 Informacje z wielu źródeł w jednym miejscu,Informacje z wielu źródeł w jednym miejscu,
 RSS: programy do odczytu (cafe news), serwisy RSS: programy do odczytu (cafe news), serwisy 

internetowe (Google Reader), przeglądarki internetowe (Google Reader), przeglądarki 
internetowe.internetowe.

Więcej na ten temat: Centrum RSS – polskie kanały RSS 
(lista)… (rss.mrok.org)



    

Informacja prasowa w zasięgu „ręki”



    

Google News
„Postrach prasy”

Google News
„Postrach prasy”

 Agreguje artykuły z polskiej prasy,
 Ponad 300 źródeł serwisu,
 Informacje są uporządkowane w bloki 

tematyczne,
 Na stronie dostępne są tytuły (linki) 

odsyłające nas do pełnej treści artykułu,
 Aktualizowanie wiadomości co 15 min.,
 Za kompilacje treści w całości odpowiada 

program komputerowy.

 Agreguje artykuły z polskiej prasy,
 Ponad 300 źródeł serwisu,
 Informacje są uporządkowane w bloki 

tematyczne,
 Na stronie dostępne są tytuły (linki) 

odsyłające nas do pełnej treści artykułu,
 Aktualizowanie wiadomości co 15 min.,
 Za kompilacje treści w całości odpowiada 

program komputerowy.

Źródło: Pc World Komputer 11/2008.



    
http://news.google.com/ 



    

Blogi i VlogiBlogi i Vlogi



    

Prasa w Second LifePrasa w Second Life



    

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

www.bibliotekarz20.pl
www.wirtualnainformacja.blogsopt.com 
www.wirtualnypilot.umcs.lublin.pl 

http://www.bibliotekarz20.pl/
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Bibliografia 2.0.
Oprogramowanie wspomagające 

prace bibliograficzne

Jarosław Pacek
UMCS Lublin



  

Cele wystąpienia

Celem opracowania jest przegląd i ogólna 
charakterystyka oprogramowania 
wspomagającego prace bibliograficzne oraz 
zarządzanie dokumentami (ang. 
bibliographic/reference management software)



  

Bibliografia 2.0

Bibliografia 2.0  to nowy nurt w działalności 
bibliograficznej, polegający na współdziałaniu 
odbiorców informacji w zakresie współtworzenia 
informacji i upowszechniania wiedzy 
bibliograficznej. To zarazem zagadnienie w 
obrębie nauki, godne zbadania i opisania, ale 
również metoda opracowania wykorzystująca 
najnowsze aplikacje, usługi internetowe oraz 
nowoczesne standardy i języki opisu metadanych.



  

Oprogramowanie wspomagające prace 
bibliograficzne

Rozwój aplikacji webowych (ang. web application) 
nazywanych też aplikacjami wielowarstwowymi 
wiąże się z koncepcją automatycznego 
generowania tzw. dokumentów dynamicznych, 
będących wynikiem przetwarzania żądania 
otrzymanego przez serwer od klienta i 
uruchomienia specjalnego oprogramowania, które 
dopiero konstruuje dokument wynikowy. Dostęp 
do aplikacji webowych otrzymujemy zwykle za 
pomocą przeglądarki internetowej.



  

Oprogramowanie wspomagające prace 
bibliograficzne

Wtyczka (ang. plug-in), rozszerzenie (ang. 
extension) to dodatek do istniejącego programu 
zwiekszający jego możliwości lub automatyzujący 
żmudne czynności.



  

Oprogramowanie wspomagające prace 
bibliograficzne

W Internecie funkcjonuje wiele serwisów 
usprawniających zarządzanie danymi 
bibliograficznymi oraz zbiorami dokumentów. 
Tworzą się wokół nich społeczności sieciowe.



  

2collab (http://www.2collab.com)

Serwis internetowy służący do zarządzania informacją 
bibliograficzną, zaprojektowany przez firmę Elsevier i 
uruchomiony jesienią 2007 roku. Stanowi serwis otwarty, 
społecznościowy, zawierający użyteczne funkcje typowe 
dla serwisów Web 2.0. 2collab jest dedykowany 
naukowcom i badaczom, zwłaszcza z terenu nauk 
medycznych i technicznych. Po zarejestrowaniu w 
serwisie uzyskujemy dostęp do własnego konta a w nim 
możliwość tworzenia własnej listy zakładek. 



  

2collab (http://www.2collab.com)



  

2collab (https://www.2collab.com)
Najważniejsze funkcje serwisu:

automatycznie pobieranie metadanych wybranego dokumentu 
internetowego
możliwość współdzielenia się własnymi informacjami z innymi 
użytkownikami serwisu
przechowywanie danych na zdalnym serwerze - wykorzystanie z 
każdego komputera podłączonego do Internetu
nadawanie poszczególnym rekordom własnych tagów
tworzenie grup użytkowników
możliwość oceny i komentarzy do poszczególnych rekordów
eksport do popularnych formatów: HTML, RIS, BibTeX, CSV, TXT
import cytowań z innych aplikacji oraz serwisów 
społecznościowych
automatyczne pobieranie danych z baz ScienceDirect lub Scopus
angielska wersja językowa



  

BibSonomy (http://www.bibsonomy.org)

Jest to program funkcjonujący w postaci serwisu 
webowego, który stworzyli Andreas Hotho, Robert 
Jäschke, Gerd Stumme, Christoph Schmitz, 
Beate Krause, Dominik Benz oraz grupa 
studentów, skupionych w Knowledge & Data 
Engineering Group, na Uniwersytecie w Kassel, w 
Niemczech. Program jest serwisem 
społecznościowym dedykowanym badaczom 
wymieniającym się zestawieniami 
bibliograficznymi a także zakładkami stron 
internetowych (bookmark).



  

BibSonomy (http://www.bibsonomy.org)



  

BibSonomy (http://www.bibsonomy.org)
Najważniejsze funkcje serwisu:
 automatyczne pobieranie danych ze współpracujących 

serwisów
 zapisywanie informacji bibliograficznych, a także zakładek stron 

internetowych
 możliwość udostępniania zakładek
 przechowywanie danych na zdalnym serwerze, wykorzystanie z 

każdego komputera podłączonego do Internetu
 nadawanie poszczególnym rekordom własnych tagów
 śledzenie relacji własnych tagów z innymi dodanymi do serwisu
 tworzenie grup użytkowników
 dodawanie własnych notatek do poszczególnych rekordów
 import cytowań z innych aplikacji a także serwisów 

społecznościowych
 eksport do popularnych formatów: BibTeX, RDF, RTF, 

EndNote, HTML, RSS, SWRC, TableRefs
 angielska i niemiecka wersja językowa



  

CiteULike (http://www.citeulike.org)

Jest kolejnym przykładem darmowego, webowego 
narzędzia do przechowywania, organizowania i 
udostępniania metainformacji bibliograficznej 
pomiędzy badaczami. Podstawową zasadą 
działania CiteULike jest społeczny bookmarking. 
Serwis uruchomił Ryszard Cameron jesienią 2004 
r. Pod koniec 2006 r. dołączyli do niego Chris Hall, 
Kevin Emamy i James Caddy i następnie wspólnie 
powołali spółkę Oversity Ltd. od tej pory 
prowadzącą serwis. 



  

CiteULike (http://www.citeulike.org)



  

CiteULike (http://www.citeulike.org)

Najważniejsze funkcje serwisu:
 łatwe, automatyczne pobieranie metadanych
 wyświetlanie opisu bibliograficznego, w wybranym stylu
 wyświetlanie bezpośrednio w rekordzie metryczki w formacie BibTex
 wyświetlanie abstraktów danych artykułów
 przechowywanie danych na zdalnym serwerze, wykorzystanie z 

każdego komputera podłączonego do Internetu
 możliwość współdzielenia się informacją o zakładkach z innymi 

użytkownikami serwisu
 śledzenie relacji własnych tagów z innymi dodanymi do serwisu
 tworzenie grup użytkowników
 eksport do popularnych formatów: RIS, RSS, BibTex, EndNote
 import cytowań z innych aplikacji
 angielska wersja językowa



  

Connnotea (http://www.connotea.org)

Menedżer metadanych dokumentów 
elektronicznych, działający na zasadzie 
społecznościowego serwisu internetowego. 
Uruchomiony w końcu 2004 r. przez Nature 
Publishing Group (http://www.nature.com/npg). 
Jest darmowym serwisem typu open source.



  

Connnotea (http://www.connotea.org)



  

Connnotea (http://www.connotea.org)
Najważniejsze funkcje serwisu:
 automatyczne pobieranie podstawowych danych dokumentu 

elektronicznego
 możliwość współdzielenia się informacją o zakładkach z innymi 

użytkownikami serwisu
 przechowywanie danych na zdalnym serwerze, wykorzystanie z 

każdego komputera podłączonego do Internetu
 śledzenie relacji własnych tagów z innymi dodanymi do serwisu
 tworzenie grup użytkowników
 tworzenie specjalnych stron dyskusyjnych dla poszczególnych 

tagów
 dodawanie własnych komentarzy do zgromadzonych zakładek
 eksport do popularnych formatów: RIS, EndNote, BibTeX, 

MODS, Word 2007 Bibliography, Simple Text Citation, RDF
 import cytowań z innych aplikacji
 angielska wersja językowa



  

Zotero (http://www.zotero.org)

Program tworzony przez Center for History and 
New Media (http://chnm.gmu.edu) działające na 
George Mason University. Premiera miała miejsce 
w 2006 r. Jest to jeden z najciekawszych 
projektów typu bibliographic/reference 
management software.  Wykorzystuje rozwiązania 
Semantic Web. Działa jako wtyczka do 
przeglądarki Firefox. Staje się coraz bardziej 
popularny.



  

Zotero (http://www.zotero.org)



  

Zotero (http://www.zotero.org)

Najważniejsze funkcje serwisu:
 automatyczne pobieranie danych bibliograficznych, nawet słów 

kluczowych i numerów klasyfikacyjnych, ze współpracujących z 
programem serwisów

 informacje można łatwo katalogować, kategoryzować, 
następnie przeglądać i przeszukiwać za pomocą własnych słów 
kluczowych

 poszczególne rekordy można uzupełniać o etykiety (tagi), 
notatki i załączniki

 rekordy bibliograficzne mogą odnosić się do obiektów 
sieciowych oraz przechowywanych lokalnie

 automatyczne wykonywanie kopii przeglądanych dokumentów, 
które później można poddawać edycji, tworzyć na nich w 
dowolnych miejscach adnotacje i wyróżniać wybrane fragmenty 
tekstu



  

Zotero (http://www.zotero.org)

 proste  tworzenie zestawień bibliograficznych, wymagające 
jedynie wybrania odpowiednich pozycji i formatu opisu

 eksport do popularnych formatów: Endnote, Refworks i plików w 
formacie Zotero RDF, MODS, BibTex, RIS, Dublin Core RDF, 
Wikipedia Citation Templates

 tworzenie i drukowanie raportów
 tworzenie odrębnych notatek
 po zainstalowaniu odpowiednich wtyczek można eksportować 

dane do OpenOffice Writer i MS Word
 program posiada własną wyszukiwarkę, usprawniającą 

odnajdowanie danych w utworzonych kolekcjach
 polska wersja językowa



  

Zotero (http://www.zotero.org)

automatyczne pobieranie opisu książki do Zotero

automatyczne pobieranie listy opisów artykułów do Zotero



  

Dziękuję za 
uwagę

jpacek@umcs.lublin.pl
www.infona.czytelnia.net
www.kinia.czytelnia.net

mailto:jpacek@umcs.lublin.pl
http://www.infona.czytelnia.net/


Rozwój katalogów bibliotecznych, 
czyli nowe drogi dla lepszych 
rezultatów wyszukiwań. 
Primo firmy Ex Libris. 

Lublin | 21.11.2008

Maciej Dziubecki
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Wdrożenia na całym świecie

North 
America

Australia & New 
Zealand

Central & 
South 

America

Europe

Africa

Asia

2,050

140

9530

1,540 260

Over 4,500 customers worldwide
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Kto używa produktów Ex Libris?

45 of the top 50 North American universities
32 of the top 50 European universities 
10 out of 10 the top universities worldwide

Source: The Times (UK) 2007 Top 200 Universities

100 of 123 ARL (American Research Library) members
33 national libraries

75 of the top 100 universities worldwide
82 of the top 100 North and Latin American Universities

Source: Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World 
Universities 2006
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Pełen wachlarz rozwiązań
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Wybrane wdrożenia

Biblioteki Akademickie
              

Harvard University                          Leiden University, 

MIT                                                Freie Universitat Berlin 

             Princeton University                    Beijing Jiatong University

            King’s College London                      Royal Melbourne                           
       Institute of Technology 
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Wybrane wdrożenia

British Library     

Royal Library of Sweden

Austrian National Library (ANL)

National Library of China

National Library of Chile

National Library of 
New Zealand

Biblioteki Narodowe

National Library of Finland
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Meeting evolving market needs

Aleph

Preservation

Voyager

Verde

SFX

DigiTool

Primo

MetaLib

1990’s – ILS Systems (Print)

2000 – OpenURL Linking

2001 – MetaSearch

2002 – Digital Asset Mgmt

2005 – Electronic Resource Mgmt

2007 – Discovery and Delivery

2008 – Preservation of Cultural Heritage
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Użytkownicy

• Mniej osób 
korzysta 
z bibliotek

http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm
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Perceptions of Libraries and Information 
Resources--OCLC Report, January 2006

Czerwiec 2005; 3,348 respondentów; w wieku 14-65; 
W: Australia, Kanada, Indie, Singapur, Wlk.Bryt. i USA. 

http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm
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Użytkownicy

• Mniej osób 
korzysta 
z bibliotek

Kolekcje i usługi 
biblioteczne są 
nie w pełni 
wykorzystywane
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Użytkownicy

• Atrakcyjne alternatywy



134

Użytkownicy – nowe oczekiwania

• Atrakcyjne alternatywy
• Dane będące pod kontrolą biblioteki są rozdrobnione
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Dlaczego tak się dzieje?

• Atrakcyjne alternatywy
• Dane będące pod kontrolą biblioteki są 

rozdrobnione
• „Anachroniczne” doświadczenia użytkownika w 

kontakcie z biblioteką / katalogiem.
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Jak możemy zmienić tę sytuację?

• Zastosować się do sposobu organizacji interfejsu 
użytkownika, który jest znany i lubiany. 

• Łączyć zasoby  
• Być tam gdzie są użytkownicy i wtedy gdy nas 

potrzebują 
• Zapewnić najbardziej odpowiednie usługi i serwisy
• Pozwolić na współpracę społecznościową 
• Być szybcy, mili, kojący i cenni
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Co mamy do zaproponowania?

• Biblioteki mają zasoby (dane).
• Biblioteki mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności.
• Biblioteki płacą za 

licencjonowane materiały
• Użytkownicy ufają 

Bibliotece
• Technologia się rozwija 

i pomaga — Web 2.0
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Jak możemy to zrobić?

• Zapewnić jakość i odpowiedniość danych i usług
• Użyć danych w innowacyjny sposób
• Użyć dodatkowych danych, by dopełnić to co mamy
• Użyć dodatkowego oprogramowania, gdzie to 

koniecznie
• Użyć wkładu społecznościowego
• Integrować
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Rozwiązanie: Primo
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Jak dzisiaj szukamy informacji?
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Ranking!
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Pojawiają się nowe możliwości…
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Pojawiają się nowe możliwości…
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Pojawiają się nowe możliwości…
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Front 

Indeks Primo 

Discovery (wyszukiwarka i prezentacja wyników)

Zaplecze

Metasearch

Zewnętrzne

PRIMO - architektura: 

Kontrola Biblioteki

 System

bibliotec
zny

Digital 
repositories

Knowledge 
bases of 

electronic 
resources

Kontrola Instytucji

Databases

e-Journals 

Subject 
gateways

Web 
repositories

e-Learning 
systems

Institutional 
Web sites
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PRIMO jest tam gdzie użytkownik i wtedy gdy 
go potrzebuje
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Deduplikuje i FRBRyzuje
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Wyświetla rezultaty w sposób wygodny dla 
użytkownika
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… w układzie, który uzna za wygodny … 
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… z narzędziami do łatwego zawężenia...
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Pomaga kiedy to jest potrzebne 
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Daje możliwość współpracy
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… i zobaczenia wyników wyszukiwań pod 
innym kątem
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Pozwala zarządzać rezultatami poszukiwań 
lokalnie…
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… lub w innym środowisku
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Primo…

• nowoczesny interfejs do odnajdywania i 
pozyskiwania potrzebnej informacji szybko i 
precyzyjnie, w odpowiednim miejscu i w czasie, w sposób  
angażujacy użytkownika  .

• platforma do współpracy, dostosowana do potrzeb i 
oczekiwań współczesnego użytkownika internetu (Web 2,0)

• eksponuje kolekcje biblioteczne i zasoby instytucji w 
sposób zachęcający do eksploracji

• daje możliwość pracy w harmonii z całym środowiskiem 
internetu 

• rozwiazanie które szybko i łatwo integruje istniejące 
środowisko biblioteczne z nowoczesnymi potrzebami
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Z Primo, biblioteki mogą 
odzyskać swoją pozycję jako 
preferowanego miejsce 
startu poszukiwania 
informacji przez 
użytkowników
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Thank You!
m.dziubecki@aleph.pl

Dziękuję za uwagę!



Zjawisko folksonomii

Sebastian D. Kotuła
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Folksonomia – Web 2.0

Źródło: http://joevans.pbwiki.com/f/web-20.jpg 



Web 2.0 – społeczny charakter

170
Źródło: http://izbieractwo.files.wordpress.com/2007/05/ulica-
2.png 



Folksonomia – synonimy

• społeczna klasyfikacja
• etnoklasyfikacja
• kumplonomia
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Folksonomia – etymologia

• folk ‘ludowy, lud’ 
• taxonomy ‘taksonomia’ czyli 

‘klasyfikacja’ 
• ‘klasyfikacja tworzona przez ludzi’ 
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Folksonomia – definicja

• „Praktyka kategoryzacji treści z 
wykorzystaniem dowolnie dobranych 
słów kluczowych. W znaczeniu 
potocznym termin ten odnosi się do 
grupy ludzi współpracujących 
spontanicznie w celu uporządkowania 
informacji w kategoriach”. 

• „Sposób organizowania i udostępniania 
informacji”.

173



Słowa kluczowe

• Tagi
• Znaczniki
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Folksonomia - zastosowanie

• Opis całej strony WWW (social 
bookmarking)

• Opis danego obiektu informacyjnego
– zdjęcie
– film
– plik audio (podcast)
– dokument tekstowy
– prezentację
– pocztę elektroniczną
– wpisy na blogach itd.

LEKSJA
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Folksonomia – novum 

• Tagowanie obiektów już otagowanych
• Jeden tag – wszystkie obiekty
• Jeden obiekt – wszystkie tagi
• Neosemantyzacja 
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Folksonomia – korzyści 

• prostota i taniość 
• zmienność (adaptacja)
• przejrzystość 
• zniesienie barier
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Taksonomia       vs       
Folksonomia 

• Hierarchiczna
• Odgórna 
• Naukowa 

•
Płaska

•
Oddolna

•
Potoczna
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Folksonomia – początki

• 2004 rok

179



180



181



182



183



184



Folksonomia - proces
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Folksonomia – proces c.d.

186



187

Każdy internauta 
staje się 

ekspertem w 
swoim własnym 
zasobie tagów.



Sposoby prezentacji tagów
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Źródło: http://www.facetag.org/download/facetag.swf 



Folksonomia – jak używać

• Tagowanie 
płaskie 
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• Tagowanie 
klastrowe
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Folksonomia – jak używać



• Tagowanie 
fasetowe
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Folksonomia – jak używać



194Źródło: http://www.flickr.com/photos/fmg2001/2653455496/sizes/l/ 



Tagi struktura

+ w większości brak 
polisemii

+ rzeczowniki
+ przymiotniki, czasowniki i 

przysłówki występują 
marginalnie

+ zapis zgodny z normą
+ slang i gwara występuje 

incydentalnie

- polisemia, 
wieloznaczność

- brak podręczników do 
tworzenia haseł 
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Tagi struktura c.d.

+ homografia do 20% 
słownictwa

+ terminy jednowyrazowe

+ akronimy głównie wtedy 
gdy termin jest dobrze 
znany i 
rozpowszechniony 
(komputery)

- przy terminologii 
komputerowej nawet 
ok. 70%

- brak reguł tworzenia 
terminów 
wielowyrazowych

- występowanie tego 
samego leksemu w 
l.poj i l.mn.
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Tagi struktura c.d.

+ tagi w 90% spełniają postulaty 
opracowywane dla tezaurusów

+ folksonomie nie są płaskimi 
klasyfikacjami

+ da się wykazać tezaurusy folksonomii
+ struktura hierarchiczna wykazywana jest 

dla konkretnego obiektu informacyjnego
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Folksonomie są lepsze niż 
nic. 
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Folksonomia jest metodą 
organizowania i 

wyszukiwania informacji
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Folksonomie dla bibliotek?

200



Dziękuję za uwagę
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Magdalena Sośnierz

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS

Zdjęcia w sieci 
czyli jak założyć własną fotogalerię i obróbka 

graficzna online



  Luca Cremonini, 2006, dla railsonwave.com,   udostępniony na 
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg


  

Mitch Olson: A Web 2.0 by any other name.
 Outsmart Weblog : smarter by design, August 9th, 2006.

http://blog.getoutsmart.com/archives/2006/08/09/a-web-20-by-any-other-name/


  

Library 2.0Library 2.0

Web 2.0 + Library = Library 2.0

Michael Casey, Librarians without borders.
Za: Małgorzata Filipczak, 2008. 



  

(Michael C. Habib: Toward..., 2006)



  

Najlepsze narzędzia online Najlepsze narzędzia online 
do udostępniania i edycji zdjęćdo udostępniania i edycji zdjęć



  

photo-sharingphoto-sharing

media-sharing, to serwisy społecznościowe mające na celu 
„dzielenie się” z innymi, udostępnianie: filmów 
(YouTube), zdjęć (Flickr), muzyki (Jamendo) czy 

prezentacji (SlideShare).

photo-sharing to przenoszenie cyfrowych zdjęć lub 
publikowanie ich w Internecie, umożliwiając 

użytkownikowi dzielenie się zdjęciami z innymi 
użytkownikami (publicznie i prywatnie). 



  

Wykorzystanie narzędzi photo-Wykorzystanie narzędzi photo-
sharing w bibliotece (1)sharing w bibliotece (1)

zarządzanie cyfrowymi zasobami, zwłaszcza   
historycznymi,

 moduły szkoleniowe i  pomoce dydaktyczne, 
 marketing i promocja,
 wirtualne „zwiedzanie” biblioteki i muzeum,
zwracanie uwagi na wydarzenia/imprezy w 
bibliotece,  

 konkursy fotograficzne, 
proszenie ludzi o wysyłanie zdjęć tego, co 
aktualnie czytają lub wykorzystują w bibliotece, 

 wystawy online,
 tworzenie książek (print on demand),
 tworzenie poczucia wspólnoty.

(Verzosa, 2008) 



  

Wykorzystanie narzędzi photo-Wykorzystanie narzędzi photo-
sharing w bibliotece (2)sharing w bibliotece (2)

Flickr wydaje się godnym polecenia narzędziem 
dla bibliotekarzy, choć na razie jest 

wykorzystywany głównie przez biblioteki 
amerykańskie. 

Łatwość obsługi, brak konieczności ponoszenia 
kosztów finansowych (podstawowe funkcje Flickr 

są bezpłatne), duży potencjał marketingowy, 
możliwość dotarcia z informacją o działalności 
biblioteki do milionów użytkowników, a nawet 
skorzystania z ich pomocy przy opracowaniu 

zbiorów, to atuty Flickr.

(Koszowska, 2008)



  

FlickrFlickr

Flickr – serwis internetowy do gromadzenia i 
udostępniania zdjęć cyfrowych online.

Serwis działa od lutego 2004 roku i jest produktem 
kanadyjskiej firmy Ludicorp z Vancouver. W marcu 

2005 roku serwis Flickr został zakupiony przez Yahoo.

Serwis Flickr zyskał znaczną popularność dzięki 
zastosowaniu nowatorskich rozwiązań 

programistycznych, które przyczyniły się do stworzenia 
szerokiej, aktywnej społeczności użytkowników, a także 

nowych metod katalogowania i wyszukiwania zdjęć 
(folksonomia, chmura znaczników/tagów).



  



  



  

kolekcje zdjęć użytkownika library mistress



  



  



  

tagi / znaczniki



  

różne rozmiary zdjęć



  



  

Grupy tematyczne



  

Notatki na zdjęciu



  

Geotagowanie



  

miliony zdjęć na licencjach crealive commmons



  

Biblioteka Kongresu na FlickrBiblioteka Kongresu na Flickr

Biblioteka Kongresu założyła na Flickr własną galerię, w której 
zamieszcza cenne historyczne kolekcje fotografii ze swoich 

zbiorów. 

Wszystkie zdjęcia są fachowo opisane przez bibliotekarzy, 
zawierają nawet biblioteczne sygnatury. 

Co ciekawe, Biblioteka Kongresu posiada swój własny katalog 
online grafiki i fotografii; fakt, że biblioteka zdecydowała się 
na współpracę z Flickr sugeruje, że instytucja widzi większy 
potencjał tam „gdzie ludzie są” niż w udostępnianiu takiej 

aplikacji na własnej instytucjonalnej stronie.

(7 things you should..., 2008)
 



  



  

Biblioteka Kongresu Biblioteka Kongresu 
na Flickr na Flickr (2)(2)

W czerwcu 2007 roku Flickr wraz z biblioteką Kongresu 
uruchomił nowy projekt o nazwie the Commons. 

Odwiedzający mogą dodawać tagi i komentarze lub spekulować 
na temat pochodzenia lub znaczenia każdego obrazu. 

Celem projektu jest udostępnienie fotograficznych zbiorów 
szerokiej publiczności, lecz także pokazanie, w jaki sposób 
wkład użytkowników (tagowanie, dodawanie komentarzy) 

może się przyczynić do wzbogacenia tych zbiorów (tworzenie 
zbiorowej wiedzy).

 
Do projektu the Commons dołączyły też inne instytucje, m.in. 
Muzeum McCord w Montrealu, Muzeum Powerhouse w Sydney, 

Instytut Smithsona i wiele innych. 

Więcej informacji na stronie projektu.

http://flickr.com/commons


  



  

Dodatkowe materiały o Flickr:Dodatkowe materiały o Flickr:

Getting Started with Flickr

Flickr & Libraries

prezentacje udostępnione na slideshare.com

http://www.slideshare.net/nebraskaccess/getting-started-with-flickr
http://www.slideshare.net/travelinlibrarian/flickr-libraries


  

Picasa Web AlbumsPicasa Web Albums

Picasa Web Albums – serwis internetowy uruchomiony 6 lipca 
2006 r. przez Google Inc., jako produkt siostrzany Picasy. 

Umożliwia on publikację w Internecie albumów zdjęć 
cyfrowych bezpośrednio z programu Picasa lub z poziomu 

przeglądarki.

Program Picasa Web Albums umożliwia szybkie i łatwe 
publikowanie i udostępnianie zdjęć w sieci. 

Każde konto to 1GB bezpłatnej pamięci — wystarczająco dużo, 
aby udostępnić około 4000 zdjęć o standardowej 

rozdzielczości.



  



  



  

Picasa Web AlbumsPicasa Web Albums

Aplikacja ma przyjazny interfejs; poszczególne podstrony 
zawierają tylko te opcje, które są w danym momencie 

potrzebne. 
Szybka i intuicyjna obsługa. Możliwość przesłania dużych 

zdjęć, do 20MB.

Możliwość dodawania komentarzy do publicznych galerii 
innych użytkowników oraz możliwość wysyłania e-maili z 

linkami do galerii, albumów lub zdjęć.

Umieszczanie zdjęć na mapie
Korzystając z integracji z serwisem Mapy Google i usługą 

Google Earth można do zdjęć dodawać informacje o 
lokalizacji i wyświetlać je na mapie.



  



  



  



  



  

Edycja zdjęćEdycja zdjęć  onlineonline



  

PicnikPicnik

Picnik to edytor, który pracuje na obrazach i zdjęciach 
zapisanych/udostępnionych na innych witrynach sieci Web 

(Flickr, Picasa, Facebook, MySpace,Photobucket i in.). 

Jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce twórczo 
edytować zdjęcia, ale nie chce spędzić wielu godzin ucząc 

się jak.

Czysty, prosty układ witryny. Łatwa nawigacja. Bogata paleta 
filtrów. Akceptuje formaty: JPG, BMP, GIF, TIFF, TGA, PNG. 

Pracuje na Mac, Windows i Linux. Darmowy. Wersja 
Premium płatna



  



  



  



  

Zdjęcie: fimoculous, http://www.flickr.com/photos/fimoculous/145729640/sizes/o/in/set-72057594085188182/



  

Funkcje programu (1)Funkcje programu (1)

Narzędzia na zakładce Edit dają dostęp do następujących funkcji: 

Rotate obracanie zdjęć, wyrównywanie źle skadrowanych ujęć, 
Crop przycinanie zdjęć do określonego rozmiaru, 
Resize zmienianie rozmiarów zdjęć z zachowaniem proporcji, 
Exposure wyrównywanie jasności/kontrastu, 
Colors wyrównywanie tonacji barwnych, 
Sharpen wyostrzanie zdjęć, 
Red-eye usuwanie efektu czerwonych oczu. 

Dostępny na dole każdego narzędzia suwak pozwala zmienić wielkość 
podglądu wczytanego zdjęcia.



  

Funkcje programu (2)Funkcje programu (2)

W zakładce Create znajdują się narzędzia:

Effects - bogata paleta filtrów: m.in. zdjęcie czarno-białe, sepia, 
nakładanie winiet z łagodnymi przejściami tonalnymi kolorów w 
wybranym obszarze zdjęcia,zmiękczanie/wyostrzanie zdjęć, zaokrąglanie 
narożników, malowanie pędzlem, zniekształcanie (wybrzuszanie) 
fragmentów, szkic ołówkiem, neon, a nawet padający śnieg.

Text  - zamieszczanie na zdjęciu tekstu w dowolnym kolorze, rozmiarze, 
szeroki wybór czcionek.

Shapes – najróżniejsze dodatki/kształty na zdjęcie pogrupowane w 
kategorie: święta, jesień, chmury rozmowy, szkoła, urodziny, wstążki, 
korony, kwiaty, zwierzęta, oznaczenia licencji i mnóstwo innych. 

Touch-up  - zmiana koloru oczu, retusz: bielsze zęby, piegi, mat itp.
Frames – dodanie ramki do zdjęcia.
Sandbox – dodatkowe filtry i efekty na zdjęciu, stworzone przez innych 

użytkowników.
Advanced – wyrównywanie kolorów i zakrzywianie - opcje dostępne na 

koncie Premium. 



  



  



  



  



  



  



  

FotoFlexerFotoFlexer

FotoFlexer to prosty i darmowy edytor graficzny online. 
 

Sekcja Demo zawiera filmowe samouczki prezentujące na 
przykładach niektóre bardziej zaawansowane funkcje, 

związane np. z zamianą kolorów czy wycinaniem 
postaci z tła. 

FotoFlexer pozwala edytować zdjęcia znajdujące się na 
twardym dysku komputera bądź z galerii internetowych: 

Photobucket, FaceBook, Flickr, MySpace, Picasa, 
Phanfare, Smugmug, Yahoo!

Dostępny również w polskiej wersji językowej.

http://fotoflexer.com/demos.php


  



  

Funkcje programu (1)Funkcje programu (1)
Okno edytora po załadowaniu zdjęcia przypomina prosty program 

graficzny. W środkowej części znajduje się 8 zakładek, w których 
zgromadzono różne narzędzia edycyjne.

 
Z prawej strony dostępne jest polecenie Undo/Redo 

(cofnięcie/ponowienie wykonanej ostatnio operacji) oraz 
Fullscreen, które powiększy obszar roboczy edytora na cały ekran 

(klawiszem Esc powrócimy do standardowego trybu edycji). Na 
dole po prawej stronie jest suwak do regulowania podglądu 

grafiki.
 

Operacje, które można wykonać w zakładce Basic to: redukcja 
efektu czerwonych oczu (Fix Red Eye), kadrowanie zdjęcia 

(Crop), lustrzane odbicie (Flip), obrót (Rotate), duplikat zdjęcia 
(Duplicate) oraz zmiana jego rozmiarów.



  

Funkcje programu (2)Funkcje programu (2)

Zakładka Effects udostępnia 22 filtry (m.in. efekty akwareli, 
rysunku, zmiękczania, pikselizacji, sepii, półtonów, neonu, szarości, 
starego zdjęcia czy noktowizora), które zmodyfikują zdjęcie (całe 
zdjęcie lub wybrany obszar). Dokonywane zmiany są widoczne w 

podglądzie. 

W zakładce Decorate znajdziemy zestaw narzędzi do ozdabiania 
zdjęcia. Można na nie nanieść kolorowy rysunek, ozdobny tekst (bez 
polskich znaków), dodać ramki i napisy w dymkach. W zakładce są 
też trzy kreatory do tworzenia prostych fotomontaży - Insert-A-

Face (wstaw twarz), Fun Cards (pocztówki z pozdrowieniami) oraz 
Borders (umożliwia tworzenie ozdobnych ramek). 



  

Funkcje programu (3)Funkcje programu (3)

W zakładce Animations, do załadowanego do edytora pliku 
graficznego można dodać kolorowe ruchome obrazki w postaci 
gwiazdek, serduszek i różnych symboli. W tym przypadku plik 
wynikowy zostanie zapisany w postaci animowanego GIF-a.

W zakładce Beautify są dostępne narzędzia, które pozwalają 
wyretuszować niedoskonałości skóry na zdjęciach - Fix Blemishes 

usuwa krostki, piegi i inne przebarwienia, a Smooth Wrinkles - 
zmarszczki. Korekta wykonywana jest poprzez delikatne rozmycie 
wskazanego na zdjęciu miejsca (suwakiem reguluje się wielkość 

powierzchni rozmycia, a klikając wybrane miejsce zdjęcia usuwa się 
niepożądane elementy naskórka). Polecenia Smooth i Sharpen 
umożliwiają delikatne rozmycie lub wyostrzenie całej fotografii.



  

Funkcje programu (4)Funkcje programu (4)

Zakładka Distort służy zabiegom zniekształcającym obraz lub 
umieszczone na nim postacie: Twirl tworzy zawirowania pikseli na 
wybranym obszarze zdjęcia, Bulge i Pinch pozwala uwypuklić lub 
zmniejszyć jakiś element na zdjęciu, natomiast Stretch i Squish 
powoduje ściśnięcie lub rozsunięcie (w pionie lub poziomie) pikseli 

na wybranym fragmencie.

Narzędzia w zakładce Layers służą do łączenia kilku zdjęć w jedno. 
Do załadowanego już zdjęcia można dodać kolejne (Add Images), 
zmienić ich rozmiary, ulokować w wybranym obszarze i stworzyć 

efekt przeźroczystości (Opacity). Osadzone elementy można 
odpowiednio rozlokować (Push Back/Pull Forward), np. by jedno 

zdjęcie częściowo zasłaniało drugie, a całość na koniec skleić w 
jedno ujęcie (Merge).



  

Funkcje programu (5)Funkcje programu (5)

W zakładce Geek są zaawansowane narzędzia edytorskie, których 
obsługa wymaga nieco wprawy i umiejętności. Można na podstawie 

zaznaczonych wcześniej obszarów zdjęcia przeskalować je, 
usuwając z kadru niepożądane elementy (Smart Resize), zamienić 

kolor na inny (Smart Recolor), wyciąć postać ze zdjęcia (Smart 
Cutout, Smart Scissors), zmienić kolorystykę (Curves), 

przekształcić (Morph).
(Więcej: Goc, 2008)



  



  



  



  



  

Adobe Photoshop ExpressAdobe Photoshop Express

Adobe Express to darmowa (i okrojona) wersja online Photoshop’a.

 Serwis przeznaczony jest do amatorskich zastosowań – oferuje 
praktycznie jedynie retusz zdjęć.  Polecany dla zainteresowanych 

prostą edycją i udostępnianiem swoich zdjęć (2 GB miejsca na 
własne fotografie dla każdego zarejestrowanego użytkownika). 

Interfejs Photoshop Express jest bardzo przyjazny oraz estetyczny. 
Intuicyjne narzędzia do edycji. Integracja z serwisami Facebook, 

Flickr, Photobucket i Picasa. 

Długi czas ładowania i zapisywania plików. Brakuje niektórych 
narzędzi do edycji. Jedyny obsługiwany format to JPEG. Wgrane 

fotografie nie mogą być tagowane, użytkownik może przypisać im 
jedynie gwiazdki dla własnej informacji (od 1 do 5). Jest pole edycji 

opisu zdjęć, ale nie można stosować polskich znaków. Nie ma 
funkcji drukowania. 



  



  



  



  



  



  

Funkcje programu (1)Funkcje programu (1)
Crop & Rotate – kadruje obrazek i obraca go 
(trzeba przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy, 
jak w CS3). Nie da się określić, ile pikseli ma mieć 
docelowe zdjęcie, można jedynie wybrać proporcje 
boków (lista Aspect); 
Auto Correct – automatycznie poprawia 
ekspozycję i kolorystykę zdjęcia (dostępnych jest 
kilka podglądów miniatur z różnymi propozycjami 
zmian); 
Exposure – zmienia natężenie światła (jest kilka 
miniatur z podglądem oraz suwak); 
Red-Eye Removal – usuwa efekt czerwonych oczu 
(trzeba je kliknąć lewym przyciskiem myszy); 
Touchup – pod tą nazwą kryje się znany z 
desktopowego Photoshopa stempel klonujący, który 
pozwala na kopiowanie fragmentów zdjęcia w inne 
miejsce; 
Saturation – reguluje nasycenie barw; 



  

Funkcje programu (2)Funkcje programu (2)

White Balance – ustala balans bieli (jest siedem 
podglądów miniatur odpowiadających różnym 
rodzajom oświetlenia); 
Highlight – rozjaśnia światła w obrębie fotografii; 
Fill Light – wypełnia światłem ciemne miejsca na 
zdjęciu; 
Sharpen – wyostrza zdjęcie; 
Soft Focus – zmiękcza fotografię; 

Pop Color – barwi tło zdjęcia lub pierwszy plan na 
wybrany kolor, drugi element staje się biało-czarny; 
Black & White – tworzy czarno-białą fotografię; 
Tint, Hue – zabarwia obrazek na określony kolor; 
Sketch – tworzy szkic (kolorowy lub biało-czarny 
rysunek) na bazie edytowanego zdjęcia; 
Distort – wprowadza zniekształcenia (wir, 
rozciągnięcie, wybrzuszenie czy rozmycie).



  



  



  

Self-publishing Self-publishing 
(samopublikowanie)(samopublikowanie)

Print on demand (POD)
druk na żądanie
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