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BARBARA MARIA MORAWIEC 

ARCHITEKCI I UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK CYFROWYCH 

– WYBRANE ASPEKTY NA PRZYKŁADZIE 

MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ ORAZ 

JAGIELLOŃSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

Artykuł prezentuje wyniki konfrontacji koncepcji architektów bibliotek cyfrowych 

z oczekiwaniami użytkowników bibliotek cyfrowych. Wskazałam w nim znaczenie terminu 

„biblioteka cyfrowa” oraz cele, funkcje i zadania, jakie spełniają biblioteki cyfrowe. 

Przeprowadziłam ewaluację Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki 

Cyfrowej na podstawie ich stron internetowych. Przedstawiłam pojęcie „architekta biblioteki 

cyfrowej” oraz jego najważniejsze kompetencje, a także scharakteryzowałam zespoły 

koordynacyjne obu bibliotek. Na podstawie badań ankietowych wskazałam oczekiwania 

i potrzeby informacyjne użytkowników oraz sposoby korzystania przez nich z Małopolskiej 

Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Dodatkowo zaprezentowałam 

typy ich użytkowników. 

WPROWADZENIE 

Zmiany spowodowane postępem technologicznym niewątpliwie wpłynęły na 

funkcjonowanie bibliotek, które zaczęły zastanawiać się nad tym, jak chronić swoje zbiory 

oraz w jaki sposób udostępnić je dla społeczeństwa. Efektem tych rozważań była koncepcja 

tworzenia bibliotek cyfrowych, która przyczyniła się do masowej digitalizacji i tworzenia 

zbiorów cyfrowych oraz rozwijania sposobów długoterminowej archiwizacji. Biblioteki 

cyfrowe stały się ważnym elementem w działalności każdej tradycyjnej biblioteki oraz 

umożliwiły użytkownikom Internetu dostęp do różnorodnych zbiorów cyfrowych 

stanowiących dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.  

Historia bibliotek cyfrowych rozpoczęła się już w 1971 roku, kiedy Michael Hart 

postanowił stworzyć pionierski Project Gutenberg. W ciągu wielu lat biblioteki cyfrowe 

ewoluowały w bardzo rozbudowane systemy. W literaturze przedmiotu badacze na 

przestrzeni powstawania bibliotek cyfrowych używali różnych terminów do określenia 
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biblioteki cyfrowej. Obok terminu „biblioteka cyfrowa”, pojawiły się także terminy takie, jak 

„biblioteka elektroniczna, „biblioteka wirtualna”, „biblioteka hybrydowa”, „biblioteka bez 

ścian”, „biblioteka bioniczna”, „hiper-biblioteka”, „biblioteka logiczna”, „biblioteka 

zautomatyzowana” oraz „biblioteka pełnotekstowa”. Proponowana była również „wirtualno-

elektroniczna biblioteka”, „biblioteka globalna”, „elektroniczna biblioteka przyszłości”, 

a nawet „sieciowa biblioteka internetowa”. W wielu pracach autorzy próbowali rozstrzygnąć 

tę kwestię, uznając, że znaczenie terminu biblioteka cyfrowa jest heterogeniczne.  

Biblioteka cyfrowa to zatem system informacyjno-wyszukiwaczy tworzony przez 

instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są dokumenty 

w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące 

odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w Sieci za 

pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i zarządzania biblioteką cyfrową. 

Zbiory cyfrowe są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego 

mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest w oparciu o tradycyjne 

procesy biblioteczne, tj. gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, archiwizowanie oraz 

dodatkowo o nowe procesy, jakimi są digitalizacja, publikowanie, zarządzanie kolekcjami 

cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie 

użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz 

zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi 

długoterminowej archiwizacji. Biblioteka cyfrowa składa się z następujących komponentów: 

obiektów cyfrowych, kolekcji cyfrowych, metadanych, infrastruktury technicznej, interfejsu, 

projektów (inicjatyw), usług, użytkowników oraz wyspecjalizowanego zespołu architektów. 

Szerokie znaczenie terminu „biblioteka cyfrowa” prezentują autorzy artykułu Defining 

Digital Library. Twierdzą oni, że bibliotekę cyfrową można postrzegać jako kolekcje, usługi, 

organizacje oraz system1. Armand Brahaj, Matthias Razum oraz Julia Hoxa zamieścili 

w swoim artykule tabelę z definicjami terminu „biblioteka cyfrowa” przedstawionymi przez 

innych badaczy w publikacjach wydanych w latach 1993–2013. Na podstawie tego 

zestawienia tabelarycznego można zauważyć, że biblioteka cyfrowa według uczonych 

rozumiana jest jako: organizacja (organization), (system) zarządzania zbiorami (managed 

collection), (skoncentrowane) kolekcje zawierające obiekty cyfrowe (focused collection), 

systemy (systems), rozproszone otoczenie (distributed environment), grupa usług (a group 

                                                 
1 A. Brahaj, M. Razum, J. Hoxa, Definig Digital Library, [w:] Research and Advanced Technology for Digital 

Libraries: International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valletta, Malta, 

September 22-26, 2013. Proceedings, red. T. Aalberg i in., Berlin Heideberg 2013, s. 27. 
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of services), zasoby (resource) oraz jako wirtualna organizacja (virtual organization)2. 

Dodatkowo wspomniani autorzy pokazują, że znaczenie terminu „biblioteka cyfrowa” jest 

heterogeniczne. W kolejnym artykule opublikowali rozszerzoną wersję wspomnianej tabeli, 

gdzie podają, że termin „biblioteka cyfrowa” można definiować również jako: zbiór usług 

bibliotecznych (library services collections), zorganizowane kolekcje (organized collections), 

system informacyjno-wyszukiwawczy (retrieval systems), bazę danych w środowisku 

hipertekstowym (a large database on hypertext environment), zbiór kolekcji cyfrowych 

ukierunkowanych na użytkownika (a collection of collections targets specific user 

population), zorganizowane kolekcje zbiorów cyfrowych (organized collection of digital 

resources), zbiór usług (collections of services), zbiór usług informacyjnych (collection 

of information services) oraz zbiór dokumentów w formacie elektronicznym (collection 

of documents in electronic format)3. W publikacji Podziel się spadkiem. Nowe technologie 

a sektor glam w rozdziale hasła/tagi zamieszczono znaczenie terminu „biblioteka cyfrowa”. 

Biblioteka cyfrowa przez autorów tej publikacji rozumiana jest jako „uporządkowany zbiór 

publikacji w postaci cyfrowej, jak również̇ usługa ich udostępniania w sieci. Biblioteki 

cyfrowe są̨ kompleksowymi organizacjami i systemami4”. 

Z kolei, w Podręcznym słowniku bibliotekarza uwzględniono termin „biblioteka cyfrowa”. 

Zdefiniowano go jako „platformę dostępu do opracowanego zbioru dokumentów cyfrowych  

– tekstu, grafik, dźwięku, filmu itp. – przechowywanych i udostępnianych za pośrednictwem 

sieci komputerowych5”.  

W Encyklopedii PWN można również odnaleźć termin „biblioteka cyfrowa”. Według tego 

źródła biblioteka cyfrowa to mikrofilmowa technika, czyli „ogół środków technicznych, 

procesów technologicznych, materiałów i metod organizacyjnych służących zapisywaniu, 

gromadzeniu, powielaniu i udostępnianiu informacji, szczególnie pisanej (dokumenty, 

czasopisma naukowe i inne, książki, mapy), w formie zminiaturyzowanych obrazów 

fotograficznych6”. 

                                                 
2 Tamże, s. 25–26. 
3 Tychże, Definig Digital Library, [online] 

http://figshare.com/articles/Dataset_used_in_Defining_Digital_Libraries/707337 [dostęp: 12.05.2014]. 
4 A. Janus, A. Peszkowska, Podziel się spadkiem. Nowe technologie a sektor glam, [online] 

http://www.sdl.org.pl/Content/64309/podziel_sie_spadkiem.pdf [dostęp: 12.05.2014]. 
5 G. Czapnik, Z. Gruszka, H. Tadeusiewicz, Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011, s. 37. 
6 Biblioteka cyfrowa, [w:] Encyklopedia PWN, [online] http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/biblioteka-

cyfrowa.html [dostęp: 12.05.2014]. 
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Biblioteki cyfrowe pełnią następujące funkcje: edukacyjną, informacyjną, poznawczą, 

estetyczną, naukowo-edukacyjną, kulturową, społeczno-integracyjną, technologiczną, 

usługową, komunikacyjną, wyszukiwawczą, archiwizacyjną, promocyjną oraz rozrywkową. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyników dokonanej przez autorkę 

konfrontacji koncepcji architektów bibliotek cyfrowych z oczekiwaniami użytkowników 

bibliotek cyfrowych. W ramach zaprezentowanych koncepcji architektów bibliotek 

cyfrowych przedstawiona zostanie rola architektów bibliotek cyfrowych (tj. wszystkich 

interesariuszy bibliotek cyfrowych) w tworzeniu tego typu bibliotek, sposoby realizacji 

opracowanej przez nich koncepcji biblioteki cyfrowej oraz sposoby zarządzania biblioteką 

cyfrową. Kolejnym celem artykułu jest prezentacja oczekiwań użytkowników bibliotek 

cyfrowych, ich zachowań informacyjnych oraz potrzeb informacyjnych. Przedmiotem analizy 

stały się Małopolska Biblioteka Cyfrowa i Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.  

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA I JAGIELLOŃSKA 

BIBLIOTEKA CYFROWA 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC)7 jest regionalną biblioteką cyfrową. Zasoby tej 

biblioteki cyfrowej od 2005 roku tworzą pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  

w Krakowie. Dopiero w 2006 roku MBC została udostępniona użytkownikom Internetu. 

Zadaniem tej biblioteki cyfrowej jest gromadzenie i udostępnianie zasobów stanowiących 

dziedzictwo kulturowe Małopolski. Wśród najważniejszych projektów MBC są digitalizacja 

dziennika o charakterze informacyjno-politycznym Czas, digitalizacja Ilustrowanego Kuryera 

Codziennego z lat 1925–1938, a także udostępnianie zasobu map topograficznych 

i turystycznych Tatr z XIX i XX wieku oraz przewodników z lat 1797–1953. Łącznie 

w zbiorach MBC znajduje się prawie 90 tysięcy publikacji, czasopism, materiałów 

audiowizualnych i innych obiektów cyfrowych. 

W lipcu 2008 roku w Bibliotece Jagiellońskiej rozpoczęły się prace nad stworzeniem 

Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC). Swoją działalność JBC8 rozpoczęła dwa lata 

później. W zbiorach JBC liczących ponad 250 tysięcy publikacji znalazły się głównie te 

pochodzące ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, których stan zachowania (na podstawie 

badań pracowników) kwalifikował się do zabezpieczenia ich w formie cyfrowej. Od początku 

swojej działalności JBC realizowała projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie 

zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I oraz projekt 

                                                 
7 Małopolska Biblioteka Cyfrowa, [online] http://mbc.malopolska.pl [dostęp: 28.03.2015]. 
8 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, [online] http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra [dostęp: 28.03.2015]. 



 

152 

 

Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej pt. Dziedzictwo Kulturowe, 

priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. 

EWALUACJA MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

I JAGIELLOŃSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

Ocena MBC (Ilustracja 1) oraz JBC (Ilustracja 2) została dokonana na podstawie 

następujących kryteriów: identyfikacja wizualna strony internetowej (nazwa, adres www, 

logotyp i baner), podstawowe informacje (informacje o projekcie biblioteki cyfrowej, 

wiadomościach o bibliotece cyfrowej, informacje znajdujące się w stopce redakcyjnej, 

statystykach oraz inne informacje), struktura strony głównej (układ i rozmieszczenie 

poszczególnych elementów w witrynie), architektura kolekcji cyfrowych, szata graficzna, 

mechanizm wyszukiwania, prezentacja publikacji, usługi Web 2.0 oraz personalizacja usług. 

Przedmiotem oceny MBC oraz JBC stała się zatem struktura ich stron internetowych. Analizę 

stron internetowych omawianych bibliotek cyfrowych ułatwiło wdrożone oprogramowanie 

dLibra Digital Library Framework (MBC dLibra w wersji 4.0, a JBC dLibra w wersji 5.7.2). 

Ilustracja 1. Strona internetowa Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

Źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa, [online] http://mbc.malopolska.pl [dostęp: 28.03.2015]. 
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Ilustracja 2. Strona internetowa Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, [online] http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra [dostęp: 28.03.2015]. 

Identyfikacja wizualna strony internetowej MBC jest łatwa dla użytkowników. Zawiera 

jednak kilka nieścisłości. Nazwa Małopolska Biblioteka Cyfrowa wskazuje na regionalny 

charakter biblioteki cyfrowej. Regionalizm potwierdza także powiązanie z serwisem Wrota 

Małopolski i umieszczenie jego logotypu wraz z linkiem w banerze strony www MBC. W tle 

banneru umieszczone są woluminy książek oraz dysk twardy, które mają symbolizować 

proces digitalizacji. Strona MBC nie zawiera aktualnych wiadomości na temat działalności 

biblioteki cyfrowej. W witrynie MBC udostępniane są dodatkowo informacje o zespole 

koordynacyjnym oraz kontakt. 

Z kolei, prezentacja wizualna strony internetowej JBC jest przemyślana, począwszy od 

logotypu, przez rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie, a zakończywszy na 

całokształcie struktury strony. Nazwa Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa jest prosta do 

zapamiętania przez osoby odwiedzające tę bibliotekę cyfrową. JBC identyfikuje 

charakterystyczny logotyp, który swoim kształtem herbu z koroną nawiązuje do logotypu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzór górnej części logotypu zaprojektowany został tak, aby 

przypominał otwartą książkę, symbolizującą otwarty dostęp do zasobów JBC. Informacje 

dotyczące JBC są aktualne. 

Podstawowe informacje o MBC i JBC znajdują się na obu stronach www bibliotek 

cyfrowych, w obrębie pasków bocznych dostępnych na stronie głównej każdej z witryn oraz 

w stopce redakcyjnej. Zarówno MBC, jak i JBC na swoich stronach internetowych prezentują 

statystyki, które informują o liczbie dostępnych publikacji znajdujących się w zasobach 
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cyfrowych oraz liczbie użytkowników aktualnie korzystających ze strony biblioteki cyfrowej. 

W statystyce znajdują się również dane o tym, ile osób odwiedziło MBC i JBC od początku 

uruchomienia platformy. W witrynie www MBC i JBC znajduje się baner, panel logowania 

dla użytkowników, panel zmiany języka strony, pasek zakładek (tylko JBC), część centralna 

z wyszukiwarką zbiorów cyfrowych, pasek boczny (MBC ma dwa paski boczne), stopka 

redakcyjna oraz inne gadżety strony takie, jak: wirtualne wystawy, listy ostatnio dodanych 

i najczęściej czytanych publikacji, linki do polecanych kolekcji cyfrowych oraz inne dodatki 

(np. planowane publikacje, polecane linki, dodatkowo JBC posiada przycisk umożliwiający 

zmianę kontrastu strony dla osób niedowidzących). Takie rozmieszczenie informacji jest 

poprawne. Strona MBC podzielona została na trzy kolumny. Natomiast strona JBC na dwie 

kolumny, dzięki czemu jest bardziej czytelna. Użytkownik może bez problemu odnaleźć 

potrzebne informacje. 

Szata graficzna MBC nie była zmieniana od 8 lat. Pierwszą stronę internetową MBC 

w wersji testowej z 2006 roku można obejrzeć dzięki WayBack Machine. Następna 

zaindeksowana zmiana przez WayBack Machine strony www MBC widoczna jest 12 sierpnia 

2007 roku i zawiera drobne i mało zauważalne zmiany w porównaniu do obecnej wersji szaty 

graficznej strony MBC. Strona internetowa JBC została zaindeksowana w WayBack Machine 

we wrześniu 2010 roku. Pierwsza zmiana szaty graficznej strony JBC została zapisana 

w styczniu 2012 roku. Układ z 2012 roku w stosunku do aktualnego układu strony pozostaje 

taki sam, mimo zmiany struktury kolekcji cyfrowych. 

Architektura kolekcji cyfrowych w MBC oraz JBC jest zbliżona. MBC posiada sześć 

głównych kolekcji dostępnych bezpośrednio z głównej strony. Kolekcje cyfrowe nazwano 

następująco: Czasopisma, Dziedzictwo kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia, Zbiory 

archiwów i muzeów, Zbiory specjalne. Kolekcje i podkolekcje MBC są prezentowane 

w prosty sposób. Menu kolekcji cyfrowych JBC dostępne jest w pasku zakładek w górnej 

części strony internetowej oraz w pasku bocznym strony. Zasoby JBC mają strukturę 

polihierarchiczną, dzięki czemu obiekty cyfrowe (lub grupa obiektów) przyporządkowane są 

do różnych kolekcji. Główną częścią biblioteki cyfrowej jest kolekcja „Jagiellońska 

Biblioteka Cyfrowa”. Biblioteka cyfrowa udostępnia także pięć innych kolekcji. Struktura 

podkolekcji jest bardzo rozbudowana i szczegółowa. 

Mechanizm wyszukiwania w obu bibliotekach cyfrowych prezentowany jest bardzo 

podobnie i umożliwia użytkownikom przeszukiwanie zasobów JBC i MBC przez 
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wyszukiwanie proste i zaawansowane. Dodatkowo użytkownik MBC i JBC może 

przeszukiwać kolekcje cyfrowe, indeksy (według tytułów, twórców, słów kluczowych), 

a także skorzystać z hiperłączy z listy polecanych i najpopularniejszych publikacji lub linków 

do wirtualnych wystaw. 

Prezentacja publikacji cyfrowych jest przejrzysta. Opisy wydań obiektów cyfrowych są 

kompletne, a metadane są stosowane do każdego rodzaju publikacji. Interfejs wyświetlania 

publikacji cyfrowych użytkownik może dostosować do swoich potrzeb. Dodatkową 

funkcjonalność MBC oraz JBC zapewniają narzędzia Web 2.0 oraz usługi związane 

z personalizacją usług. Obie biblioteki cyfrowe umożliwiają subskrypcję newslettera przez 

kanał RSS, tagowanie publikacji, nadawanie słów kluczowych do publikacji, pobieranie 

publikacji na dysk komputera, zapisywanie adresu url publikacji, możliwość zgłaszania 

błędów czy tworzenia listy ulubionych publikacji. Część z tych usług dostępna jest po 

zarejestrowaniu się użytkownika w serwisie biblioteki cyfrowej. 

System informacyjno-wyszukiwawczy, jakim jest MBC oraz JBC, jest prosty w użyciu, 

spójny, kompleksowy i intuicyjny dla każdego użytkownika. Mimo błędów (często 

o charakterze tymczasowym) nadających się do skorygowania, MBC i JBC są systemami 

funkcjonalnymi (zawierają podstawowe zestawy funkcji, głównie możliwości 

wyszukiwawcze i przeglądania zbiorów cyfrowych) i użytecznymi dla użytkowników (są 

intuicyjne, łatwe w obsłudze, dają dostęp do zasobów cyfrowych). 

Oceny bibliotek cyfrowych pokazały, że zarówno MBC, jak i JBC nie są idealnymi 

bibliotekami cyfrowymi. Wynika to z faktu, że na stronach internetowych bibliotek 

cyfrowych poddanych ewaluacji występują błędy, np. o charakterze technicznym, 

funkcjonalnym, tymczasowym, a tylko niektóre z nich można szybko skorygować lub 

całkowicie usunąć. Pełna funkcjonalność biblioteki cyfrowej nie jest możliwa ze względu na 

coraz bardziej wyrafinowane oczekiwania użytkowników (np. dostęp do konkretnych wydań 

publikacji, uwzględnienie zdigitalizowanych nowości wydawniczych, zapewnienie 

efektywnej graficznie prezentacji strony www, utworzenie mobilnej wersji strony www 

biblioteki cyfrowej). 

ARCHITEKCI BIBLIOTEK CYFROWYCH 

Misją bibliotek cyfrowych jest zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego dla 

potomnych. Książnice, które zdecydowały się na tworzenie biblioteki cyfrowej wyszły 

naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników, dając im możliwość korzystania 

z najstarszych zbiorów oraz zapewniając dostęp do wiedzy, nauki i dziedzictwa kulturowego. 
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W środowisku, w jakim funkcjonują współczesne biblioteki cyfrowe, nie sposób pominąć roli 

osób, które stoją za sukcesem tworzenia platform umożliwiających dostęp do różnorodnego 

zasobu publikacji cyfrowych. Zadania stworzenia funkcjonalnej platformy biblioteki 

cyfrowej, która będzie dostosowywana do oczekiwań użytkowników podjęli się architekci 

bibliotek cyfrowych. 

Architekt biblioteki cyfrowej to wykwalifikowany pracownik zatrudniony w bibliotece 

cyfrowej. W zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych może objąć 

stanowisko koordynatora biblioteki cyfrowej, redaktora biblioteki cyfrowej, redaktora 

opracowującego, koordynatora technicznego, bądź być specjalistą, np. z zakresu digitalizacji 

lub prawa autorskiego. Zadaniem architekta biblioteki cyfrowej jest selekcja zbiorów 

bibliotecznych, ich opracowywanie oraz digitalizacja, tj. skanowanie i przetwarzanie 

cyfrowych obrazów oraz udostępnienie kompletnego zbioru w wersji cyfrowej na platformie 

biblioteki cyfrowej. Architekt biblioteki cyfrowej jest także odpowiedzialny za wdrożenie, 

utrzymanie i zarządzanie biblioteką cyfrową oraz współpracę z dystrybutorami 

oprogramowania.  

Znaczenie terminu „architekta biblioteki cyfrowej” pokazuje, że role, które może pełnić 

architekt wymagają od niego wszechstronnej wiedzy. W swojej pracy architekt biblioteki 

cyfrowej zajmuje się jednocześnie pracą bibliotekarską, bibliograficzną, edytorską i nie tylko. 

W zakresie digitalizacji architekt musi posiadać kompetencje w zakresie obsługi skanerów 

i innych urządzeń przeznaczonych lub wspomagających digitalizację oraz wiedzieć, jak 

poprawnie przygotować obiekt cyfrowy. Koniecznością jest także uczenie się wciąż 

zmieniających się standardów przygotowania i opracowania publikacji cyfrowych ze 

wskazaniem na standard DublinCore. Warto wspomnieć także o dość oczywistej wiedzy, jaką 

jest umiejętność oceny danego dokumentu przeznaczonego do digitalizacji. 

Do uruchomienia biblioteki cyfrowej niezbędna jest dobra organizacja pracy i stworzenie 

odpowiedniego zespołu, który zajmie się tworzeniem i zarządzaniem biblioteką cyfrową. 

Architekci bibliotek cyfrowych dysponując zdobytą wiedzą, umiejętnościami oraz wzorując 

się na przykładach już istniejących bibliotek cyfrowych, mogą doskonalić warsztat swojej 

pracy, poszerzać i modyfikować zasady tworzenia dobrych bibliotek cyfrowych, a także 

rozwijać nowe technologie digitalizacyjne Dla pełnego przedstawienia koncepcji architektów 

bibliotek cyfrowych warto przybliżyć przykłady praktyki zespołów koordynacyjnych w MBC 

oraz JBC. 
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MBC oraz JBC to przykłady bibliotek, które realizują swoje zadania zgodnie z przyjętym 

harmonogramem i stworzonymi standardami (każda z bibliotek cyfrowych opracowała własne 

standardy digitalizacji). Zespoły koordynacyjne obu bibliotek cyfrowych są kilkuosobowe 

(MBC – 7 osób pracujących w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 

JBC – 7 osób wchodzących w skład Oddziału Zbiorów Cyfrowych i zatrudnionych przez 

Bibliotekę Jagiellońską), wzajemnie ze sobą współpracują tworząc sieć współpracy 

i wymiany doświadczeń na terenie Krakowa. Tworząc MBC oraz JBC jej pracownicy do 

digitalizacji wykorzystują sprzęt, który pozwala na uzyskanie jak najlepszej jakości skanów. 

Kupując drogie sprzęty do digitalizacji architekci pomyśleli również o możliwości ich 

długoletniego wykorzystywania w kolejnych projektach.  

Zespół MBC ma do dyspozycji pracownię społeczną oraz dodatkowo trzy pomieszczenia. 

Pracownia digitalizacji wyposażona jest w trzy stanowiska ze skanerami. W pozostałych 

pomieszczeniach MBC znajduje się 5 stanowisk pracowniczych oraz 3 stanowiska 

przeznaczone do pracy dla stażystów i praktykantów. Pracownicy JBC pracują w dwóch 

pracowniach oraz ściśle współpracują z innymi jednostkami Biblioteki Jagiellońskiej. Cały 

Oddział Zbiorów Cyfrowych posiada 20 stanowisk pracy oraz wyposażony został głównie 

w wielkoformatowe skanery i inne urządzenia (np. ploter mikrofilmowy). 

Swoje dokonania architekci MBC i JBC chętnie prezentują na konferencjach, promując 

jednocześnie działalność tworzonych przez nich bibliotek cyfrowych. Pracownicy również 

uczestniczą w szkoleniach związanych z digitalizacją, poszerzając tym samym zasób swojej 

wiedzy i zdobywają nowe doświadczenia. 

Zespoły MBC oraz JBC otrzymują od użytkowników często różnego rodzaju zapytania. 

Użytkownicy MBC korzystając z formularza zgłoszeniowego najczęściej pytają o problemy 

techniczne napotkane podczas próby otwarcia plików zapisanych w formacie DjVu, 

niezgodność wtyczek, trudności w działaniu wyszukiwarki dLibra oraz o kontynuację 

digitalizacji czasopism, które są już udostępnione. Natomiast pracownicy JBC odpowiadają 

na podobne pytania użytkowników zadane za pomocą formularza kontaktowego. Ponadto, 

użytkownicy zadają także pytania związane z dostępem do publikacji chronionych prawem 

autorskim oraz o możliwość zamówienia skanów. 

Efektem postępów w pracy architektów biblioteki cyfrowej są zatem: liczba dodanych 

i udostępnionych publikacji w bibliotece cyfrowej, statystyki odwiedzin biblioteki cyfrowej 

przez użytkowników oraz popularność danych publikacji cyfrowych. 

Niekorzystnie na organizację pracy architektów bibliotek cyfrowych wpływają m.in. 

opóźnienia w harmonogramie projektu, zdarzenia wypadkowe, sprawność oprogramowania, 
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wydajność stosowanego sprzętu, stosowany system motywacyjny, zła komunikacja zespołu, 

czas naprawienia usterki od momentu jej wystąpienia, długie oczekiwanie na odpowiedź 

w sprawie uzyskania dotacji na realizację projektu digitalizacyjnego, itp. 

Architekci bibliotek cyfrowych powinni zatem myśleć systemowo, czyli opracować taką 

strategię, która pozwoli przy użyciu odpowiednich narzędzi zbudować system przydatny 

i funkcjonalny dla użytkowników. W trakcie tworzenia i zarządzania biblioteką cyfrową 

architekci powinni uwzględnić opracowane przez innych badaczy standardy i zasady 

budowania cyfrowych zasobów, a także opracować własną koncepcję digitalizacji. 

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK CYFROWYCH 

Użytkownicy i czytelnicy bibliotek oraz każdy Internauta to potencjalni odbiorcy usług 

bibliotek cyfrowych. Kolekcje cyfrowe udostępniane w bibliotekach cyfrowych są idealnym 

miejscem dla czytelników, którzy mają dostęp do zbiorów o każdej porze i w każdym 

miejscu. 

Literatura przedmiotu dotycząca użytkowników bibliotek cyfrowych pozwala na 

wyróżnienie pewnych typów użytkowników, którzy korzystają z zasobów bibliotek 

cyfrowych oraz wyróżnić ich poszczególne potrzeby informacyjne i zachowania 

informacyjne. Niestety piśmiennictwo polskie poruszające tematykę użytkowników bibliotek 

cyfrowych jest niewielkie. Znaczna część publikacji zawiera omówienie przeprowadzonych 

badań w kontekście lokalnym tylko na potrzeby danego środowiska. 

Jedną z autorek, która podjęła się określenia profilu użytkownika biblioteki cyfrowej jest 

Jolanta Mazurek, która prowadziła badania użytkowników Wielkopolskiej Biblioteki 

Cyfrowej w latach 2008–2011. Wyodrębniła ona dwie podstawowe grupy użytkowników. 

Pierwszą grupą jest użytkownik (korzystający z usług) biblioteki cyfrowej, czyli „właściwy 

użytkownik biblioteki cyfrowej” lub inaczej nazwany „Internautą korzystającym”. Drugą 

grupą jest nie-użytkownik, czyli „Internauta wizytujący” na stronie biblioteki cyfrowej9. 

Ponadto, Jolanta Mazurek podaje dwa modele funkcjonowania użytkowników w bibliotece 

cyfrowej, tj. użytkownika-odbiorcę (określny przez autorkę także jako bierny, okazjonalny, 

okresowy odbiorca, jak np. student sporadycznie korzystający z biblioteki cyfrowej) oraz 

użytkownika-klienta (określony przez autorkę aktywnym, stałym i świadomym odbiorcą)10. 

                                                 
9 J. Mazurek, Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych, [w:] Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. 

Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa 2012, s. 298. 
10 Tamże, s. 302-303. 
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Z kolei, Jolanta Mazurek, Mirosław Górny oraz John Catlow w artykule Evaluating Polish 

digital libraries from the perspective of non-academic users omówili wyniki przeprowadzonej 

ankiety wśród użytkowników nie-akademickich (hobbystów, bibliotekarzy i in.), 

wyróżnionych w badaniach z 2008–2009 roku oraz na podstawie analizy logowań w serwisie 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w latach 2008–201311. 

Odmienne wyniki badań użytkowników bibliotek cyfrowych prezentuje Lidia Derfert-

Wolf. Wymienia ona trzy podstawowe grupy docelowych odbiorców bibliotek cyfrowych. Są 

nimi: świadomi użytkownicy; użytkownicy, którzy dowiedzieli się o bibliotekach cyfrowych 

(od innych osób); użytkownicy, którzy trafiają na publikacje przez Google. Jak zaznacza 

autorka „należy mieć na uwadze zróżnicowanie użytkowników w każdej z tych grup pod 

względem wieku, pochodzenia społecznego, narodowości, wykształcenia, sprawności 

fizycznej, poziomu posługiwania się komputerem, osobistych preferencji i wielu innych”12. 

UŻYTKOWNICY MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

I JAGIELLOŃSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ 

W literaturze przedmiotu dotyczącej MBC oraz JBC nie ma wielu publikacji dotyczących 

użytkowników tych bibliotek cyfrowych. Jedynie pracownicy JBC podjęli się skonstruowania 

narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety, oraz przeprowadzenia badań 

dotyczących odbiorców tej biblioteki cyfrowej. W rezultacie można stwierdzić, że 

użytkownikami JBC są studenci i doktoranci (47%), pracownicy naukowi (19%), 

bibliotekarze (30%) oraz hobbyści (4%)13. Odnośnie MBC pojawiła się jedna wzmianka o jej 

użytkownikach będąca tylko pobieżną analizą statystyk odwiedzin biblioteki cyfrowej. 

W celu określenia stopnia realizacji koncepcji architektów bibliotek cyfrowych ważne 

okazało się zbadanie samych użytkowników bibliotek cyfrowych. Przedmiotem badania była 

MBC oraz JBC oceniane przez użytkowników tych bibliotek cyfrowych. Badaną grupą stali 

się zatem wszyscy użytkownicy MBC oraz JBC. Badanie polegało na przeprowadzeniu 

anonimowej ankiety na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. Kwestionariusz ankiety 

                                                 
11 M. Górny, J. Mazurek, J. Catlow, Evaluating Polish digital libraries from the perspective of non-academic 

users, „The Elctronic Library” 2015, nr 33 (4), s. 714-729. 
12 L. Derfert-Wolf, Funkcjonalność i użyteczność interfejsów bibliotek cyfrowych, [online] 

http://smp.am.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1377&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= [dostęp: 

10.05.2015]. 
13 K. Sanetra, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – powstanie i rozwój. Projekt „Jagiellońska Biblioteka 

Cyfrowa”, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2013, R. 63, s. 177. 
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w formie elektronicznej składał się z 19 pytań. Wyniki badania zostały opracowane na 

podstawie 102 odpowiedzi respondentów, którzy wypełnili ankietę w całości. 

Celem badania była ewaluacja użyteczności MBC oraz JBC, określenie profilu 

użytkownika biblioteki cyfrowej, identyfikacja oczekiwań użytkowników bibliotek 

cyfrowych, ich potrzeb i zachowań informacyjnych, wskazanie najważniejszych elementów 

oraz funkcji wykorzystywanych w korzystaniu z bibliotek cyfrowych przez ich 

użytkowników, wskazanie problemów i barier występujących podczas korzystania z bibliotek 

cyfrowych przez użytkowników oraz sprawdzenie, jak użytkownicy definiują termin 

„biblioteka cyfrowa”. 

W ankiecie udział wzięło znacznie więcej kobiet, bo aż 61%. Mężczyźni stanowili 39% 

wszystkich respondentów biorących udział w badaniu. Do najbardziej aktywnych odbiorców 

MBC oraz JBC można zaliczyć osoby w wielu od 18 do 26 lat (43%), którzy stanowią prawie 

połowę wszystkich badanych respondentów. Dostęp do bibliotek cyfrowych cenią sobie także 

użytkownicy w przedziale wiekowym wynoszącym 27–35 lat. 

Użytkownikami bibliotek cyfrowych są najczęściej osoby wykształcone – to aż 86% 

wszystkich respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. Największą grupę użytkowników 

MBC oraz JBC stanowią czytelnicy bibliotek prowadzących daną bibliotekę cyfrową. 

34 ankietowanych to czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, której 

pracownicy tworzą MBC. Największą grupę użytkowników bibliotek cyfrowych stanowią 

czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej (45 osób). Ankietowani potwierdzili, że są jednocześnie 

użytkownikami zarówno MBC, jak i JBC oraz deklarują korzystanie z zasobów cyfrowych 

obu bibliotek cyfrowych. Większość badanych użytkowników nie popiera formy rejestracji 

i zakładania konta w bibliotekach cyfrowych przyznając, że wolą pozostać anonimowymi 

użytkownikami (24% MBC i 22% JBC). 

Z badania dowiadujemy się także, że najwięcej respondentów studiuje informację naukową 

i bibliotekoznawstwo (14 osób). Siedemnaście osób w odpowiedzi na pytanie o ich status 

podało, że są bibliotekarzami. Można również zauważyć, że użytkownikami bibliotek 

cyfrowych są także pracownicy naukowi oraz inne zainteresowane osoby. Na pytanie: 

W jakim celu korzysta Pan/Pani z biblioteki cyfrowej? respondenci najczęściej wskazywali cel 

naukowy (26% MBC i 31% JBC) oraz edukacyjny (23% MBC i 23% JBC). 17% 

użytkowników MBC i 19% użytkowników JBC za cel korzystania z zasobów tych bibliotek 
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podało cel informacyjny, a około 11% wskazało cel hobbystyczny związany z osobistymi 

zainteresowaniami. 

W trzech pytaniach respondenci, biorący udział w badaniu zostali poproszeni o ocenienie 

przydatności danej biblioteki cyfrowej, ocenienie zbiorów oraz sposobu korzystania z nich, 

a także ocenę szaty graficznej stron www bibliotek cyfrowych poprzez wskazanie 

odpowiedniej wartości ze skali liczbowej od 1 (zła) do 5 (bardzo dobra). Na podstawie 

wyników badań został przedstawiony wskaźnik satysfakcji użytkowników. Według 

respondentów lepiej oceniana jest JBC. Wskaźniki satysfakcji użytkowników przedstawiają 

się następująco:  

 JBC:   przydatność – 4,16;  zbiory – 3,89;  szata graficzna – 3,54, 

 MBC: przydatność – 4,14;  zbiory – 3,85;  szata graficzna –3,37.  

Badanie pokazało, że respondenci mają wiele oczekiwań w stosunku do bibliotek 

cyfrowych, z których korzystają. Użytkownik oczekuje, że biblioteka cyfrowa, z której 

korzysta będzie funkcjonalnym systemem, który jest łatwy i korzystaniu (np. podczas 

poszukiwań publikacji, otwieraniu i przeglądaniu publikacji) oraz będzie dopasowany do jego 

potrzeb (np. przez udostępnienie konkretnych typów zbiorów, którymi interesuje się 

użytkownik). Według respondentów zbiory udostępniane w MBC i JBC są wysokiej jakości 

(17% MBC i 20% JBC), łatwo je wyszukać (19% MBC i 19% JBC), posiadają pełny opis 

(17% MBC i 17% JBC), prezentowane są w przejrzystej formie (17% MBC i 15% JBC), 

szybko się wczytują (11,5% MBC i 12% JBC) i są aktualne (6% MBC i 7% JBC). Większość 

ankietowanych preferuje czytanie zbiorów cyfrowych bezpośrednio na ekranie komputera 

(59% MBC i 60% JBC). Niecałe 30% respondentów MBC i JBC korzysta z możliwości 

pobrania zasobów cyfrowych na dysk komputera, następnie odczytując pobrane pliki za 

pomocą specjalnych programów. 

W badaniach użytkowników MBC i JBC zwrócono także uwagę na bariery i problemy, 

jakie użytkownicy napotykają podczas korzystania z biblioteki cyfrowej. Wskazanie przez 

użytkowników MBC i JBC bariery, które są m.in. wskazaniem oczekiwań (często bardzo 

specyficznych dla różnych typów użytkowników), zmuszają architektów bibliotek cyfrowych 

do poprawy funkcjonalności systemu, jaki stworzyli, a także motywują architektów do 

ciągłego doskonalenia bibliotek cyfrowych. Każdy z respondentów korzystających z MBC 

oraz JBC napotkał przynajmniej 2 z 16 sugerowanych problemów (odpowiedzi) w zadanym 

pytaniu. 
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Dużą przeszkodą dla użytkowników bibliotek cyfrowych okazał się format prezentacyjny 

DjVu, jaki stosują architekci bibliotek cyfrowych do tworzenia zbiorów cyfrowych. 

W odpowiedziach związanych z problemami podczas wyszukiwania publikacji, trudność dla 

respondentów stanowi przede wszystkim chaotyczna prezentacja wyników wyszukiwania 

(12% MBC i 10% JBC). 

Innymi barierami dla użytkowników MBC i JBC okazały się problemy techniczne 

związane z wolnym wczytywaniem strony www biblioteki cyfrowej (17% MBC i 14% JBC), 

niską jakością skanów (i występującymi w nich błędami, np. brak stron, nieczytelność stron), 

brakiem możliwości stworzenia kopii treści całej publikacji, brakiem wersji mobilnej strony 

www biblioteki cyfrowej. Dodatkowo użytkownicy MBC i JBC przyznają, że mają kłopoty 

podczas wyszukiwania zbiorów, a udostępnione w bibliotece cyfrowej narzędzia 

wyszukiwacze są nieprzystosowane do ich umiejętności i nie zapewniają możliwości filtracji 

uzyskanych wyników. 

Uzupełnieniem kwestionariusza ankiety były dwa pytania otwarte, w których respondenci 

mogli wyrazić swoje sugestie odnośnie poprawy korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych 

oraz uwagi dotyczące działania bibliotek. Respondenci chętnie wypowiedzieli się na temat 

poprawy funkcjonalności MBC oraz JBC. Według użytkowników badania MBC i JBC czeka 

wiele koniecznych zmian i udoskonaleń, m.in. związanych z działaniem mechanizmu 

wyszukiwania, przeszukiwaniem treści dokumentów, formatem obiektów cyfrowych, 

poprawą prezentacji zbiorów, nawigacją pomiędzy publikacjami wieloczęściowymi, 

udostępnianiem strony www biblioteki cyfrowej na urządzeniach mobilnych, a także 

kwestiami związanymi z identyfikacją wizualną stron internetowych bibliotek cyfrowych. 

Kolejne z pytań otwartych dotyczyło zdefiniowania terminu „biblioteka cyfrowa”. Zdania 

respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, sprowadziły się do podania trzech elementów. 

Respondenci zauważyli różne definiens (strona www, serwis internetowy, baza danych, 

system informacyjny, usługa internetowa i inne), podali dostępne w bibliotekach cyfrowych 

rodzaje publikacji (zbiory zdigitalizowane i zbiory natywnie cyfrowych) oraz wskazali 

miejsce dostępności do bibliotek cyfrowych (za pomocą sieci internetowych w trybie on-line 

i off-line). 
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TYPY UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK CYFROWYCH 

Na podstawie analizy prac badawczych poświęconych użytkownikom bibliotek cyfrowych 

opublikowanych przez różnych autorów możliwe było wskazanie typów użytkowników 

cyfrowych takich, jak użytkownik: hobbysta, pracownik naukowy, student, odbiorca, klient, 

a także użytkownik korzystający lub wizytujący oraz użytkownik świadomy, trafiający do 

biblioteki cyfrowej dzięki wyszukiwarce internetowej oraz taki, który dowiedział się 

o bibliotece cyfrowej od innej osoby.  

Rezultatem badań autorki niniejszego artykułu dotyczących użytkowników MBC oraz JBC 

jest propozycja nowej typologii użytkowników bibliotek cyfrowych. Wśród nowych typów 

użytkowników bibliotek cyfrowych można wyróżnić m.in. użytkownika autora (twórcę), 

użytkownika subskrybenta, użytkownika właściwego, użytkownika przypadkowego, 

użytkownika regionalnego (lokalnego), użytkownika globalnego (Internautę), użytkownika 

pobierającego, użytkownika mobilnego oraz użytkownika odkrywcę. Można dostrzec, że 

użytkownicy bibliotek cyfrowych mogą być dzieleni według różnych kryteriów, m.in. 

ze względu na zainteresowania użytkownika, cechy demograficzne użytkownika, 

zaangażowanie użytkownika w tworzenie zasobów biblioteki cyfrowej lub też przez 

interakcję użytkownika z administratorami biblioteki cyfrowej. Wyłonienie nowych typów 

użytkowników bibliotek cyfrowych jest spowodowane głownie zmianami technologicznymi, 

jakie towarzyszą w codziennym życiu.  

Wynik badania pokazał, że użytkownicy MBC oraz JBC chętnie korzystają także z innych 

bibliotek cyfrowych i potrafią podać definicję terminu „biblioteka cyfrowa” oraz wskazać 

podstawowe elementy składające się na bibliotekę cyfrową. Ankietowani użytkownicy MBC 

oraz JBC potwierdzili, że w środowisku bibliotek cyfrowych brak jest jednolitej definicji 

biblioteki cyfrowej, a dokładne zdefiniowanie terminu „biblioteka cyfrowa” jest niemożliwe, 

ze względu na wciąż zmieniające się czynniki technologiczne i potrzeby informacyjne 

odbiorców bibliotek cyfrowych. 

PODSUMOWANIE 

Biblioteki cyfrowe są przyszłością współczesnego społeczeństwa. Mogą stanowić ważny 

element w działalności niemal każdej tradycyjnej biblioteki. Dlatego podjęłam próbę 

prezentacji w skondensowany sposób idei architektów bibliotek cyfrowych, którzy tworzą je 

i zarządzają nimi. Analizie poddany został także sposób korzystania z nich przez 

użytkowników. Na tej podstawie dokonałam porównania koncepcji architektów tych bibliotek 
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z oczekiwaniami jej użytkowników. Uzyskane wyniki wskazują na to, że na koncepcję 

architektów składają się przede wszystkim idea i sam cel jej powstania. Wyróżniają je 

ponadto przyjęte zasady tworzenia dobrych kolekcji, w ramach całego systemu, wraz 

z możliwością udostępniania ich użytkownikom. Z kolei analiza oczekiwań i zachowań 

informacyjnych oraz potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek cyfrowych wskazują na 

duże zapotrzebowanie tworzenia i ciągłego rozwijania już istniejących zbiorów. Wychodząc 

naprzeciw tym postulatom Małopolska Biblioteka Cyfrowa oraz Jagiellońska Biblioteka 

Cyfrowa podejmują szereg nowych działań, mających na celu kontynuowanie rozpoczętych 

projektów digitalizacyjnych. 


