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Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach 
zorganizowały w dniu 15 maja 2008 r. jednodniową konferencję naukową 
poświęconą bibliotekom cyfrowym ze szczególnym uwzględnieniem digitali
zacji zbiorów i stosowania wolnych licencji. Obie biblioteki współtworzą zaso
by Śląskiej Biblioteki Cyfrowej wykorzystując nowe technologie w celu zwięk
szenia dostępu do najcenniejszych zbiorów stanowiących dziedzictwo 
kulturowe w postaci cyfrowej. Dostęp ten stanowi jednocześnie nową jakość 
w zakresie powszechnego dostępu do dóbr kultury.

Honorowy patronat nad konferencją sprawowało Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Otwarcia konferencji dokonali: Rektor-elekt Uniwersytetu Ślą
skiego - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
UŚ - prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor Biblioteki Śląskiej - prof. zw. 
dr hab. Jan Malicki oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Obrady odbywały się w Auli Senatu UŚ.

Na konferencji poruszono szereg ważnych problemów bibliotek cyfrowych 
skupiając się na sposobach tworzenia zasobów cyfrowych w obecnie istnieją
cych w Polsce bibliotekach cyfrowych.

1. Alek Tarkowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW oraz Cre
ative Commons Polska) zajął się aktualnymi problemami własności intelektu
alnej, która reguluje zachowania konsumentów technologii cyfrowych. 
W wykładzie Projekt Creative Commons Polska stwierdził, że obecny stan 
prawny w Polsce w tym zakresie jest niedostosowany do potrzeb rozwoju spo
łeczeństwa informacyjnego oraz możliwości, jakie stwarzają technologie cyfro
we. Inicjatywa Creative Commons została przedstawiona jako jedno z nowych 
rozwiązań i nowych modeli własności intelektualnej, opartych na tak zwanej 
wolnej kulturze. Creative Commons oferuje twórcom licencje, które pozwalają 
im zachować własne prawa a jednocześnie dzielić się swoją twórczością 
z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie „pewne prawa 
zastrzeżone”. W tym kontekście granice dozwolonego użytku są szersze
i wyraźniejsze niż wytyczone przez wspomnianą zasadę. Creative Commons 
respektuje prawa twórców do określania stopnia, w jakim chcą się dzielić 
swoją twórczością z innymi a jednocześnie zachęca to tworzenia wspólnej wol
nej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane i zmieniane. 
Wykładowi towarzyszyła prezentacja stosowania wolnych licencji.

2. Henryk Hollender (Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Collegium Civitas 
w Warszawie) w wystąpieniu pt. Biblioteki cyfrowe: strategia, współpraca, poli
tyka przedstawił strategię rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce z uwzględnie
niem zasad współpracy przy ich tworzeniu. Jego zdaniem biblioteki cyfrowe są 
wytworem współpracy polegającej na realizacji pewnych standardów, w tym 
w zakresie digitalizacji zbiorów. Formuła digitalizacji ma za zadanie ochronę 
najcenniejszych zbiorów piśmiennictwa. Obecne tempo digitalizacji jest uza
leżnione od warunków technicznych i ekonomicznych a także od społecznego 
nastawienia i zachowawczego traktowania dokumentów elektronicznych jako
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swoistego rodzaju dodatku do tekstu drukowanego, co - Jego zdaniem - nie
uchronnie prowadzi do marginalizowania jego roli społecznej. Pojawiają się 
też problemy będące konsekwencją braku jednolitości wspólnego frontu dzia
łania w zakresie digitalizacji. Powoduje to konsekwencje w postaci braku pre
cyzji w doborze metadanych, niejednolitości pełnych tekstów oraz obniżeniu 
jakości procesów wyszukiwawczych obiektów cyfrowych. Brak linkowania do 
katalogów bibliotecznych ogranicza światowy obieg wytworzonych w Polsce 
dokumentów elektronicznych. Jego zdaniem, wzorce bibliotek cyfrowych są 
w Polsce bardzo odporne na akceptację zasady przyjmowania „najlepszych 
praktyk”. Brakuje też ośrodka koordynującego prace digitalizacyjne a zarazem 
wytyczającego kierunki działania w tym zakresie.

3. Maria Śliwińska i Sebastian Michałek (Międzynarodowe Centrum Zarzą
dzania Informacją (ICIMSS) w Toruniu) przedstawili europejskie projekty doty
czące digitalizacji. Były to następujące projekty: w ramach IV Programu Ramo
wego: EXPLOIT, DEDICATE, LIBECON 2000; w ramach V Programu 
Ramowego: COINE, CULTIVATE, DELOS, MEMORIAL, PULMAN; w ramach VI 
Programu Ramowego: CALIMERA, MINERVA PLUS, DELOS + oraz projekty: 
CULTURE 2000 (w ramach eTEN) i projekt MICHAEL.

4. Grzegorz Gmiterek (UMCS) oraz Adam Dudczak (Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe) w wystąpieniu Czego potrzebują Bibliotekarze 
2.0 i co mogą dać informatycy przedstawili idee sieci semantycznej realizowa
ne w tzw. Semantycznym Web-ie oraz korzyści wypływające z jej pełnego
i częściowego wykorzystania i wdrożenia w programach budowy bibliotek 
cyfrowych. Niezależnie od pesymistycznego traktowania założeń semantycz
nego Internetu Autorzy wystąpienia uznali, że najważniejszą cechą sieci 
semantycznej jest to, że zawartość stron WWW jest zrozumiała nie tylko dla 
programów komputerowych, ale i dla ludzi. Biblioteka 2.0 realizuje ten postu
lat.

5. Remigiusz Lis i Agnieszka Koszowska (Biblioteka Śląska) oraz Małgo
rzata Waga (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego) przedstawili w postaci komu
nikatów przebieg prac nad tworzeniem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Społeczną 
Pracownię Digitalizacji ŚBC oraz Forum i Blog Biblioteka 2.0. Zwrócono 
uwagę, że biblioteka cyfrowa jest tworzona i dostępna (zapośredniczona) 
poprzez sieć. Charakterystyczną cechą tej sieci jest nadmiar informacji, zaś 
zasobem deficytowym jest uwaga użytkownika. Aby ją zwiększyć dokonuje się 
tzw. zagęszczenia informacyjnego poprzez tworzenie odpowiednich klastrów, 
uatrakcyjnia się zasoby i usługi, dba się o różnorodność informacji biorąc pod 
uwagę szerokie spektrum użytkowników (pielęgnowanie tzw. długiego 
ogona), dba się o tzw. widoczność w sieci, tj. wysoką pozycję na listach ran
kingowych dzięki dużej liczbie linków-cytowań oraz promocja biblioteki.

Konferencji towarzyszyły prezentacje różnych firm. Organizatorzy konfe
rencji zapowiedzieli, że materiały konferencyjne zostaną umieszczone w Ślą
skiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl/dLibra).

Wiesław Babik
Uniwersytet Jagielloński
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