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Po co jest podręcznik? 

 
Recenzja niewymuszona 

 
Biblioteka Narodowa opublikowała w zeszłym roku podręcznik związany z 
digitalizacją obiektów piśmienniczych, anonsuje go jako pierwszy tego typu w kraju i 
chyba ma rację, gdyż jest to spore kompendium uporządkowanej wiedzy zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej. Widać, że pisali go praktycy, bo podają wskazówki 
faktycznie istotne we wszystkich procesach pracy związanych z cyfryzacją 
materiałów drukowanych. Szkoda, że nie miałam takiego podręcznika w roku 2003, 
kiedy budowałam KPBC, łatwiej byłoby mi pokonać niektóre bariery, na jakie 
wówczas natrafiłam, ale dobrze się stało, że teraz ci, którzy zaczynają cyfryzację, 
otrzymali fachowe podstawowe wskazówki i nie muszą sięgać do obcojęzycznych 
opracowań. 
 

 
 

Okładka podręcznika: PARADOWSKI, D. Digitalizacja piśmiennictwa

 

. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 2010. ISBN 978-83-7009-706-6. 

Publikacja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką 
digitalizacji piśmiennictwa, a w szczególności do tych, które przygotowują się do 
tworzenia bibliotek cyfrowych lub planują wprowadzenie zmian w realizowanych 
projektach digitalizacyjnych. Dlatego wydaje mi się, że najlepsze są rozdziały 
techniczne i organizacyjne, w których widać fachowe podejście. Choć czasem 
autorzy każą szukać sprzętu w Google (s. 82), to jednak zaraz obok podają strony 
firm producenckich, gdzie można przejrzeć odpowiedni sprzęt – są fotografie 
skanerów. 
 
Język podręcznika jest zrozumiały, styl jasny, choć czasem zdarzają się ogólniki, ale 
to chyba nieuniknione we wstępnych rozdziałach o celach i założeniach. Trzeba 
przyznać, że układ podręcznika został dobrze przemyślany, pozwala praktykowi 
prześledzić procesy związane z cyfryzacją od planowania do wykonania wszystkich 
niezbędnych zadań. Jego autorzy starają się wyjaśnić wiele szczegółowych 
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aspektów związanych z digitalizacją, nie tylko jakie metadane wybrać, jak 
zaplanować ochronę zasobu cyfrowego, lecz także jak planować finanse takiego 
przedsięwzięcia; jakie stosować kryteria doboru obiektów do digitalizacji, zaplanować 
sprzęt czy przygotować pracownię digitalizacji. Co może być ciekawe dla 
początkujących, to fakt, że opracowano wzorcową ścieżkę digitalizacji.  
 
Jak wyżej wspomniałam, bardzo dobre są rozdziały i porady techniczne, cieszy fakt, 
że obok przykładów oprogramowania komercyjnego zaleca się wiele otwartych 
programów, które obsługują różne procesy digitalizacji. Autorzy odwołują się do 
wcześniejszej ważnej pozycji o standardach digitalizacji opublikowanej pod redakcją 
Grzegorza Płoszajskiego, co pokazuje, że te dwie pozycje ładnie się uzupełniają. W 
rozdziale o przetwarzaniu danych wskazuje się na pełną automatyzację w tym 
zakresie ze względu na długotrwałą archiwizację zasobu cyfrowego; jednak to 
niezwykle istotne zagadnienie chyba nie do końca jest stosowane w praktyce. 
Bolączką polskich bibliotek cyfrowych posadowionych na dLibrze jest to, że nie ma 
modułu przygotowawczego, który automatyzowałby selekcję, przygotowanie do 
digitalizacji, kontrolę konserwatorską i inne. Nie wiadomo, czy do tych procesów 
budować osobne oprogramowanie i potem łączyć dane z dLibrowymi, czy nakłaniać 
PCSS do zbudowania dodatkowego modułu w już gotowym systemie.  
 
Najsłabiej opracowany jest końcowy rozdział 21 Udostępnianie, być może autorzy 
uznali, że jest to temat na nowy podręcznik. Niemniej jednak zamieszczony w nim 
opis, jak powinna wyglądać „strona WWW projektu cyfrowego” ze słownikiem 
kontrolowanym i jakie mają być odnośniki, jest mało profesjonalny. Autor rozdziału 
nie może się zdecydować, czy należy zbudować system, czy ma to być serwis, czy to 
ma być strona WWW, mam wrażenie, że nie wie, o czym napisał. O prawie autorskim 
jest jedno banalne zdanie.  
 
Słownik do pierwszego podręcznika digitalizacji także powinien być bardziej 
rozbudowany. Słownictwo z tego zakresu jest trudne, w większości anglojęzyczne, 
więc każdemu z nas przydałoby się dokładne określenie znaczenia i wyrażenie 
terminów w dwóch językach. Zauważyłam, że nie ma w słowniku określenia 
„helikalny”, które użyto na s. 141, a jest  „skanerzysta”, przyznam, że nie rozumiem 
wyboru tego zestawu. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, co jest znaczy pojęcie 
workflow, ja bym użyła określenia wyjaśniającego „schemat procesów pracy” i dała je 
do słownika, wówczas byłoby wszystko jasne. 
 
Porady podręcznikowe kończą się na zarchiwizowaniu plików i zabezpieczeniu ich na 
serwerach. Nie wiadomo zaś, co dalej. To jest pytanie, na które w Polsce musimy 
sobie natychmiast odpowiedzieć. Bibliotekarze cyfrowi nie mają żadnej wiedzy na 
temat konserwacji i długoterminowego zachowania obiektów cyfrowych. Na 
wydziałach konserwacji uniwersytetów czy akademii sztuk pięknych nikt o tym nie 
myśli, pewnie konserwatorzy dzieł uważają, że to ich nie dotyczy. Pozostaje, więc 
bibliotekarzom zmierzyć się z tym zagadnieniem, i to pilnie. Polskie biblioteki cyfrowe 
mają już terabajty pamięci zajętej plikami, magazyn danych dopiero powstaje, 
oprogramowanie do długoterminowego przechowywania, emulacji i migracji obiektów 
nie jest powszechnie znane. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak bardzo jest to pilny problem do rozwiązania. Pewnie popełniamy setki błędów, 
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które trzeba będzie poprawiać po rozpoznaniu procesów konserwatorskich. Będzie to 
kosztowna zabawa. 
 
Ostatecznie jednak cieszę się jako bibliotekarka cyfrowa, że mamy pierwszy 
podręcznik digitalizacji i czekam z niecierpliwością, kiedy Biblioteka Narodowa, jako 
centrum digitalizacji, wspólnie z uczelnianymi ośrodkami wiodącymi, wejdzie w nowy 
temat konserwacji cyfrowej oraz wspomoże wdrożenie standardów dotyczących 
zapisów statusów prawnych obiektów i kolekcji cyfrowych. Bo choć udało się nam 
zorganizować parę spotkań i stworzyć parę tekstów, to mamy bałagan w tym 
zakresie, a Europeana właśnie wymaga od nas, żebyśmy w tym zakresie mieli 
standard zapisu. Bibliotekarze wprowadzili zapis w polu PRAWA, że autorskie prawa 
majątkowe do obiektu udostępnianego w Internecie należą do określonej biblioteki, 
co jest niezgodne z prawdą, i mamy teraz statystykę, która pokazuje, że najwięcej 
obiektów w polskich bibliotekach cyfrowych ma copyright, a nie określenie „domena 
publiczna”. A zatem piszmy dobre podręczniki i uczmy się z nich, uczmy! 
 
 
 
 


