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Agenda prezentacji:
1. Główne założenia projektu.
2. Zasoby objęte projektem.
3. Zasoby informacyjne i znaczenie
projektu.
4 . G r u p y d o c e l o w e i i c h p o t r z e b y.
5. Cele projektu, planowane rezultaty
i wskaźniki.
6. Okres i koszt realizacji projektu.
7. Harmonogram zamówień publicznych.

Główne założenia projektu
1. Digitalizacja zasobów naukowych Biblioteki
Gdańskiej, w tym:
• dokumentów kartograficznych – map, atlasów z
XVI-XVIII w.,
• dokumentów ikonograficznych – fotografii,
pocztówek, ekslibrisów (XIX-XX w.) oraz grafik z
widokami Gdańska (XVI-XX w.),
• Dokumentów Życia Społecznego, w tym
teatraliów dot. Teatru Gdańskiego (XIX-XX w.),
• Rękopisów, muzykaliów średniowiecznych,
• druków XV– pocz. XX w., w tym inkunabuły,
biblioteka loży masońskiej Eugenia, czasopismo
Danziger Dampfboot z XIX w. oraz drukowane
katalogi rękopisów Biblioteki Gdańskiej.

Główne założenia projektu
2.

Opracowanie i udostępnienie w formie katalogu elektronicznego
bazy zawierającej metadane zbiorów przeznaczonych do
digitalizacji (14693 opisy bibliograficzne).

3.

Zaprojektowanie, zbudowanie, wdrożenie i obsługa techniczna
zintegrowanego systemu zarządzania i udostępniania zasobów
naukowych Biblioteki Gdańskiej (platforma mobilna) z
możliwością współpracy użytkowników oraz analizowania ich
potrzeb w zakresie użytkowania zbiorów.

Zasoby objęte projektem.
Zbiory wytypowane do digitalizacji.
Rodzaj dokumentów

Liczba jednostek

Zbiory specjalne:
Kartografia (XVI – XVIII w.) 140 atlasów +
Grafika (XVI – XX w.).
Fotografia
Dokumenty Życia
Społecznego
Druki (XV – XX w.)
Rękopisy
Czasopismo (Danziger
Dampfboot XIX w.)
RAZEM

500 map
500 grafik +
1 030 ekslibrisów
2 213 pocztówek +
673 albumów fotografii
2 750 druków ulotnych +
2000 teatraliów

Liczba skanów/
fotografii (ca)

81 000

1 530
8 709
19 100

2 683

623 400

2 203

163 700

1
14 693

28 800
927 769

Zasoby informacyjne i znaczenie projektu
Uruchomienie cyfrowej platformy Biblioteki Gdańskiej
z dostępem do unikatowych, historycznych dzieł
dokumentujących osiągnięcia nauki i rozwój myśli
ludzkiej będzie miało ogromną wartość kulturową i
naukową w skali kraju, Europy i świata.
Na całym świecie zbiory te, dzięki cyfrowemu
upowszechnieniu, w znacznie większym stopniu niż
dotychczas staną się przedmiotem szeregu niezwykle
ważnych badań z zakresu wielu nauk humanistycznych:
bibliologii, historii, historii nauki, historii sztuki, historii
medycyny, historii kartografii, kodykologii, muzykologii,
teatrologii, filologii, tegumentologii i in.

Zasoby informacyjne i znaczenie projektu
Powstanie takiej platformy będzie miało ogromny wpływ na
jakość i ilość badań w obszarze światowego dziedzictwa
kulturowego. Jest to zamierzenie monumentalne, o zasięgu
ogólnoświatowym, długofalowe i generujące cenne efekty
naukowe, kulturowe i popularyzatorskie. Wartość badań
prowadzonych na bazie takiej platformy przyniesie
światowej nauce wymierne, długotrwałe korzyści.
Za jej sprawą lawinowo wzrośnie też współpraca polskich
naukowców z badaczami innych krajów. Polskie źródła staną
się powszechnie znane i cenione przez naukę światową, która
będzie czerpać szeroko z zabytków piśmiennictwa
przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej, a ranga samej
Biblioteki i jej bezcennych zbiorów wzrośnie niepomiernie.

Grupy docelowe i ich potrzeby

Grupy
docelowe

Odbiorcy
zewnętrzni

Odbiorcy
wewnętrzni

Zewnętrzne grupy docelowe













jednostki naukowo-badawcze,
ośrodki akademickie,
środowiska bibliotekarzy, muzealników, archiwistów,
badacze, naukowcy, tj. bibliolodzy, filolodzy klasyczni, germańscy, językoznawcy,
historycy, historycy nauki, historycy sztuki, historycy kartografii, historycy
medycyny, mediewiści, historycy architektury, teolodzy i in. wysoko
wykwalifikowani specjaliści,
hobbyści, bibliofile, kolekcjonerzy antyków, pasjonaci historii i kultury regionu,
uczniowie wszystkich poziomów nauczania,
seniorzy, słuchacze uniwersytetów „trzeciego wieku”,
współcześni czytelnicy szukający rzetelnej, zweryfikowanej informacji
bibliograficznej,
osoby wykształcone o wyższych potrzebach poznawczych, edukacyjnych,
estetycznych, chcące pogłębić swoją wiedzę,
artyści, graficy, projektanci,
każdy użytkownik, który z powodów wykluczenia społecznego, ekonomicznego,
zdrowotnego nie mógł dotąd korzystać ze zbiorów w sposób tradycyjny.

Potrzeby zewnętrznych grup
docelowych











potrzeba łatwości dostępu do zasobów naukowych i
kulturowych,
potrzeba minimalizacji czasu dotarcia do zasobów naukowych,
potrzeba korzystania ze zbiorów cyfrowych w dogodnym dla
użytkownika miejscu i czasie (bez ograniczeń związanych z
godzinami otwarcia placówki),
potrzeba możliwości korzystania z nieograniczonej liczby
pozycji (bez ograniczeń związanych z limitem udostępnionych
pozycji w czytelni),
potrzeba dostępu do bezpłatnych materiałów, z możliwością ich
pobrania (kopiowania i wykorzystania do dowolnych celów),
potrzeba dostępu do sprawdzonych i wiarygodnych informacji
naukowych,
potrzeba dostępności do e-usług.

Wewnętrzne grupy docelowe
Grupę docelową – odbiorców wewnętrznych stanowią
pracownicy biblioteki zaangażowani w proces cyfrowego
udostępnienia zasobów nauki w sposób bezpośredni i pośredni,
będący odbiorcami wewnętrznych korzyści płynących z
wdrożenia projektu:









kadra kierownicza,
katalogerzy, osoby opracowujące zbiory,
koordynatorzy ds. digitalizacji, opracowania i promocji,
korektorzy,
konserwatorzy i introligatorzy,
osoby odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zbiorów,
administratorzy baz danych,
administratorzy IT.

Potrzeby wewnętrznych grup
docelowych
Potrzebami określonymi dla grupy docelowej odbiorców wewnętrznych są:












potrzeba podniesienia efektywności pracy – zdigitalizowanie i
usprawnienie udostępniania cennych zasobów będących w posiadaniu PAN
BG,
potrzeba podniesienia jakości usług,
potrzeba dostosowania oferty bibliotecznej do rosnących potrzeb rynku elektronizacja usług,
potrzeba inwestycji w nowe rozwiązania i technologie dla działalności
naukowo-kulturowej,
potrzeba zapewnienia właściwej ochrony oryginałów przed zagrożeniami
wynikającymi z udostępniania (zniszczenie, kradzież),
potrzeba archiwizacji poprzez digitalizację,
potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
potrzebna interoperacyjności i integracji,
potrzeba obniżenia kosztów działalności PAN BG.

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki


Celem nadrzędnym digitalizacji 14 693
pozycji ze zbiorów PAN BG oraz ich
opracowania i udostępnienia na
platformie cyfrowej jest zapewnienie
całemu społeczeństwu, poprzez
zbudowanie odpowiednich zasobów
cyfrowych opatrzonych rzetelnym
naukowym opisem katalogowym, jak
najszerszego, bezpłatnego i łatwego
dostępu do obiektów, stanowiących
zasoby naukowe BG.

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki
Cele szczegółowe:
Wytworzenie i udostępnienie kopii cyfrowych najcenniejszych zbiorów
Biblioteki Gdańskiej, w celu ich ochrony, archiwizacji i zabezpieczenia.
2. Jak najszersze udostępnienie w formie elektronicznej bazy zawierającej
szczegółowe, jednostkowe opisy (metadane) najcenniejszych zbiorów
BG (tj. rękopisy, stare druki, w tym inkunabuły, grafika, w tym
ekslibrisy, fotografia, dokumenty życia społecznego, w tym teatralia,
muzykalia, kartografia, druki XIX-pocz. XX w.).
3. Stworzenie platformy mobilnej integrującej zasoby cyfrowe Biblioteki
Gdańskiej odpowiadającej na rosnące potrzeby użytkowników w
zakresie szybszego i trafniejszego wyszukiwania zasobów naukowych,
a także pozwalającego na monitorowanie potrzeb i zainteresowania
zbiorami udostępnianymi cyfrowo.
4. Włączenie cyfrowych zasobów Biblioteki Gdańskiej do Federacji
Bibliotek Cyfrowych (wspólnej wyszukiwarki polskich rozproszonych
zasobów bibliotek cyfrowych), a za jej pośrednictwem scalenie poprzez
Europeanę z zasobami europejskimi.
1.

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki
Cele pośrednie wynikają z konieczności realizacji
projektu, analizy potrzeb interesariuszy, diagnozy
społeczno-gospodarczej oraz bezpośrednich celów
projektu:


wzrost dostępności usług publicznych – zwiększenie
liczby podmiotów korzystających z zasobów
bibliotecznych za pomocą różnych kanałów dostępu
elektronicznego. Tym samym promocja instytucji i
upowszechnienie zbiorów o znaczeniu kulturowym,
historycznym i naukowym.
Cel ten będzie realizowany poprzez sukcesywne
zwiększanie oferty usług dostępnych przez internet, przy
wsparciu ukierunkowanej kampanii marketingowej;

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki




spadek kosztów – poprawienie efektywności kosztowej usług
świadczonych przez bibliotekę, dzięki digitalizacji wybranych
usług, co pozwoli ograniczyć liczbę spraw realizowanych w
sposób tradycyjny (np. korzystania z czytelni, konieczności
wypożyczania niektórych pozycji, skanowania obiektów i
udostępniania ich kopii cyfrowych do celów np. wydawniczych);
integracja usług – implementacja mechanizmów integrujących
funkcjonowanie różnych bibliotek w regionie i w Polsce, np. w
formie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie
ram interoperacyjności (Federacje Bibliotek Cyfrowych);

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki


katalogowanie usług – ułatwienie korzystania z
usług bibliotecznych poprzez usystematyzowanie
opisu katalogowego. Ustalenie wzorca opisu
opartego na zasadach opracowywania metadanych
obiektów cyfrowych (tj. strefa tytułu i oznaczenia
odpowiedzialności, strefa wydania, strefa adresu
wydawniczego, strefa opisu fizycznego, strefa uwag
i słowa kluczowe). Katalog usług jest narzędziem
porządkującym, dzięki któremu biblioteka będzie
używać jednolitego i jednoznacznego nazewnictwa.
Skutkiem realizacji tego celu ma być poprawa
intuicyjności wyszukiwania usług przez odbiorcę
końcowego.

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki

Wskaźniki
rezultatu
bezpośredniego

Liczba pobrań/ odtworzeń
70 000
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

Liczba wygenerowanych kluczy 10
API

Cele projektu,
planowane rezultaty, wskaźniki

Wskaźniki
produktu

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line
informacje sektora publicznego

1

Liczba zdigitalizowanych dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego

14 693

Liczba udostępnionych on-line dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego

14 693

Liczba utworzonych API

2

Liczba baz danych udostępnionych on-line
poprzez API

1

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora
publicznego

17 TB

Rozmiar udostępnionych on-line informacji
sektora publicznego

17 TB

Okres i koszt realizacji projektu

3 lata

• Okres
realizacji
projektu

5 769 000,00 zł

• Koszty
realizacji
projektu

Harmonogram
zamówień publicznych
Lp.

Zakres

1.

Skanowanie 927 769
zasobów naukowych

2.

Zakup sprzętu
i oprogramowania

3.

Opracowanie aplikacji
mobilnej
i stacjonarnej do
udostępniania zasobów

4.

Promocja projektu

Data

Zamówienie publiczne zostanie
ogłoszone i rozstrzygnięte w III/IV
kwartale 2017 r., tj. w
maksymalnym terminie do
31.12.2017r.
Zamówienie publiczne zostanie
ogłoszone i rozstrzygnięte w III/IV
kwartale 2017 r., tj. w
maksymalnym terminie do
31.12.2017r.
Zamówienie publiczne zostanie
ogłoszone i rozstrzygnięte w III/IV
kwartale 2017 r., tj. w
maksymalnym terminie do
31.12.2017r.
Zamówienie publiczne zostanie
ogłoszone i rozstrzygnięte w I
kwartale 2020 r., tj. w
maksymalnym terminie do
31.03.2020r.

Szacowana wartość

2 839 000,00 zł

568 000,00 zł

1 500 000,00 zł

400 000,00 zł

Dziękujemy za uwagę

