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Sprawozdanie z Forum Instytucji Kultury  
„Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i archiwów” 

 

 
Streszczenie: Relacja z Forum Instytucji Kultury, podczas którego poruszano zagadnienia związane z 
cyfryzacją dóbr kultury i jej skutkami gospodarczo-cywilizacyjnymi, rozważano problemy standaryzacji 
procesu digitalizacji i ujednolicenia metadanych oraz ochrony praw autorskich i danych osobowych.  
Przedstawiciele firm komercyjnych zaprezentowali nowoczesne narzędzia technologiczne do zarządzania 
bazami wiedzy i prezentacji obiektów cyfrowych. Istotną część wystąpień poświęcono cyfryzacji obiektów 
muzealnych i wirtualnym muzeom. 
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19 października 2011 r. miałam przyjemność uczestniczyć w Forum Instytucji Kultury, 
zorganizowanym przez CPI (Centrum Promocji Informatyki) w Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie. Tematem przewodnim były „Problemy cyfryzacji zasobów muzeów, bibliotek i 
archiwów”. Otwarcia konferencji dokonał prof. Wojciech Cellary, inicjując dyskusję pod 
hasłem Cyfryzacja zasobów a elektroniczna gospodarka oparta na wiedzy. Zastanawiano 
się nad kwestią wpływu cyfryzacji dóbr kultury na społeczeństwo i gospodarkę oraz na 
twórców tych dóbr. Następnie w pokazie Epson — cyfrowe wsparcie dla kultury globalny 
lider w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń do obrazowania przedstawił swoje 
produkty (skanery, projektory, drukarki, wizualizery). Przy współpracy z galerią Beurs van 
Berlage w Amsterdamie i z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych Epson 
przygotował retrospektywną wystawę wszystkich dzieł Rembrandta w formie doskonałych 
reprodukcji. 
 
W prezentacji Projekty digitalizacji i budowy cyfrowych instytucji — najlepsze praktyki 
zaprezentowała swoje usługi Firma IBM zajmująca się doradztwem strategicznym, 
dostarczaniem rozwiązań informatycznych aż po zarządzanie infrastrukturą IT w ramach 
usług outsourcingowych. Dr Grzegorz Płoszajski w wykładzie Standardy procesu 
digitalizacji przedstawił istotne zagadnienia związane z procesami digitalizacji oraz omówił 
ich znaczenie. Sponsor Forum Rodan Systems S.A., dostawca systemów 
informatycznych, zademonstrował swoje produkty podczas pokazu Baza wiedzy o 
zabytkach na platformie OfficeObjects. Na tej platformie utworzono Bazę Wiedzy o 
Zabytkach Warszawy, wykorzystywaną przez pracowników Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy, która docelowo ma być udostępniona on-line. 
 
Podczas wizyty części uczestników forum na pokazie w planetarium, pozostali 
uczestniczyli w prezentacji ONEMuseum Matriz 3.0 — kompletne narzędzie do 
inwentaryzowania oraz zarządzania zasobami dziedzictwa narodowego (www.matriz.imc-
ip.pt). MATRIZ jest unikalnym, technologicznie zaawansowanym narzędziem 
informatycznym, wykorzystanym w muzeach w Portugalii. System ten wspiera proces 
rozpowszechniania informacji cyfrowej za pośrednictwem portalu Europeana. Obejmuje 
swym zakresem zarówno materialne, jak i niematerialne zasoby. Jego projektantem jest 
Paulo Costa. 
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Dr Sybilla Stanisławska-Kloc przygotowała wystąpienie pt. Cyfrowe biblioteki i archiwa w 
świetle polskiego i europejskiego prawa autorskiego. Opowiedziała w sposób jasny, 
zwięzły o polskim prawie autorskim oraz rekomendacjach i zaleceniach Unii Europejskiej. 
Dużo uwagi poświęciła kwestii dozwolonego użytku z art. 28 Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz utworom osieroconym. 
 
W dyskusji Cyfryzacja dzieł kultury — konsekwencje cywilizacyjne — przemiany mentalne 
i społeczne (psychologiczne aspekty cyfryzacji) mówiono o rozwoju technologii cyfrowych i 
ich wpływie na użytkowników. Współczesne technologie cyfrowe przenoszą sferę 
publiczną do prywatnej i vice versa. Rośnie liczba działań i zdarzeń społecznych mających 
postać wyłącznie cyfrową. Wszystko to powoduje przyrost i przerost informacji. Na 
poziomie sieciowym nie ma hierarchiczności, stąd pole do popisu ma analityka sieciowa. 
Jednocześnie zanika wśród społeczeństwa umiejętność rozumienia mowy ciała. Niestety 
organizator nie przewidział zbyt dużo czasu na dyskusję. Kwestie prawne, a dokładniej 
ochrony danych osobowych, poruszył dr Wojciech Wiewiórowski w odczycie 
Udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego przez Internet. Ochrona danych w 
zbiorach cyfrowych. 
 
Pierwszą sesję tematyczną pt. Wirtualne muzea rozpoczęła prof. dr hab. Dorota Folga- 
Januszewska. W prelekcji Cyfryzacja w procesie konserwacji zasobów muzealnych i 
dziedzictwa podkreśliła, że dokumentacja konserwatorska w postaci cyfrowej staje się 
jednym z najważniejszych obszarów dokumentacji obiektowej i podstawą do badań 
naukowych. Działania muzeów powinny zmierzać do uzgodnienia nie tylko podobnych 
standardów opieki nad zbiorami, ale także podobnych metod ich oceny. Coraz częściej 
stosowana jest wizualizacja w 3D, choć nie zawsze sposób prezentowania obiektów jest 
właściwy. 
 
Dr Anna Gabryś w iMuseum — przyszłość jest już dzisiaj omówiła zalety systemu 
iMuseum. Zapewnia on kompleksową obsługę procesów i procedur wewnątrzmuzealnych, 
wprowadza przyjazne w obsłudze systemy. Dzięki najnowszym technologiom pozwala 
korzystać z urządzeń typu smartfon, tablet. Waldemar Markiewicz w referacie Cyfryzacja 
obszarów otwartych — muzea rezydencjonalne w otoczeniu przyrody opowiedział o 
zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie. Wykonano tam szereg prac związanych z 
naukowym badaniem i dokumentowaniem przestrzeni zabytkowej, w wyniku których 
powstała dokumentacja wymagająca uporządkowania i usystematyzowania. Do tego celu 
został wykorzystany pakiet oprogramowania ArcGSI firmy ESRI. Podkreślił ogromne 
możliwości płynące z wykorzystania systemów informacji przestrzennej do 
inwentaryzowania, katalogowania, analizowania, zarządzania danymi.  
 
W wykładzie Sfederowane muzea wirtualne dr inż. Wojciech Wiza zwrócił uwagę, iż  
współczesne muzea otwierają się na korzystanie z nowych technologii. Prezentacja 
zbiorów cyfrowych jest tańsza, nie wymaga przestrzeni wystawienniczej i zwiększa liczbę 
odbiorców, stwarza możliwość sprzedaży obiektów cyfrowych lub ich wypożyczenia. 
Problemem jest brak środków finansowych, a także brak ram organizacyjnych, w których 
można by tego typu przedsięwzięcia podjąć. Rozwiązaniem jest koncepcja muzeów 
sfederowanych, czyli stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy muzeami, bazującej 
na obiektach cyfrowych i wystawach wirtualnych. Dodatkowym atutem tego 
przedsięwzięcia jest stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z wykształceniem 
humanistycznym. 
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Sesję Cyfrowe Biblioteki rozpoczęła Katarzyna Śląska. W prelekcji Polskie biblioteki na tle 
europejskim stwierdziła, że zbiory polskich bibliotek cyfrowych rosną systematycznie. Są 
dobrze widoczne wśród zdigitalizowanych zbiorów europejskich, a nasz udział w unijnych 
projektach badawczych jest coraz bardziej zauważalny. Szczególną uwagę, jej zdaniem, 
należy zwrócić na organizację trwałych źródeł finansowania digitalizacji, w tym 
uzupełnienie finansowania publicznego inicjatywami partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Za istotną uznała organizację systemowej i długookresowej archiwizacji zasobów 
cyfrowych oraz promocję i wsparcie Europeany. Wspomniała także o rządowym programie 
Kultura+ priorytet „Digitalizacja”. 
 
W pokazie Digitalizacja i OCR gwarancją wzrostu czytelnictwa spółka AutoID Polska S.A. 
przedstawiła swoje produkty. Zadaniem OCR jest rozpoznawanie tekstu w zeskanowanym 
dokumencie, np. papierowym formularzu lub skanie książki i przetworzenie go do 
edytowalnej postaci umożliwiającej prace na dokumencie. Pozwala to na redagowanie 
informacji i ma duże znaczenie w przypadku poufnych plików (dokumenty prawne). 
Zredagowany tekst może być wysłany w formacie PDF, Dj Vu, FictionBook. Narzędzie to 
pozwala na łatwe tworzenie e-booków i ich konwersję do Electronic Publication. 
 

Dr Henryk Hollender w referacie Wykorzystanie bibliotek cyfrowych w dydaktyce 
akademickiej i pracy badawczej zauważył, jak trudno określić wpływ bibliotek cyfrowych na 
życie akademickie. Ich użytkownicy często nie czują się zobligowani do cytowania 
nośnika, stąd też nie wiemy, czy dany dokument poznali w formie analogowej czy 
cyfrowej. Czasem użytkownicy powołując się na materiał cyfrowy, poprzestają jedynie na 
podaniu adresu internetowego. W środowisku naukowym ten problem, jego zdaniem, nie 
został dostrzeżony, czego przykładem są sylabusy polskich uczelni. Zarzucił środowisku 
bibliotecznemu brak debaty nad ujednoliceniem i kompletnością katalogów on-line, 
przewagę formalnych kryteriów nad rzeczowymi w bibliotekach cyfrowych, co dodatkowo 
jego zdaniem zniechęca użytkowników. Zauważył, iż poza bibliotekami cyfrowymi pojawiły 
się inne sposoby na dotarcie do pełnych tekstów. Wymienia bibliografie i gatewaye 
dziedzinowe: BazTech (http://baztech.icm.edu.pl) i Arianta (http://wwwl.bg.us.edu.pl/bazyczasopisma), 
portal BazTOL (http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/pl/baztol.html). 
 
Marcin Werla w referacie Czy jest szansa na ujednolicenie metadanych w polskich 
bibliotekach cyfrowych? podkreślił, że wraz z przyrostem bibliotek cyfrowych w FBC 
wzrasta różnorodność oprogramowania. Dlatego PCSS (Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe) jest jednym z głównych partnerów projektu SYNAT. Celem 
prac w ramach tego projektu jest kontynuacja rozwoju infrastruktury bibliotek cyfrowych i 
wzbogacenie jej o innowacyjne usługi. Działania PCSS ukierunkowane są na nauki 
humanistyczne, ponieważ taki charakter ma większość zbiorów polskich bibliotek 
cyfrowych. Prowadzone są badania w zakresie federacyjnych modeli usług informacji 
naukowej i naukowo-technicznej oraz związane z usługami dotyczącymi danych 
źródłowych, w wyniku których powstały prototypy Zintegrowanego Systemu Wiedzy, a 
także Wielofunkcyjnego Repozytorium Danych Źródłowych. 
 
Sesję Elektroniczne Archiwa zapoczątkowała dr Sylwia Kotecka. W wystąpieniu 
Zarządzanie dostępem do cyfrowego archiwum przedstawiła podstawy prawne dotyczące 
archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz omówiła normy i 
standardy archiwizacji danych cyfrowych. Określiła rolę i uprawnienia użytkownika 
cyfrowego archiwum. Elke Schönemann w pokazie Długoletnie archiwa realizowane pod 
ELO zaprezentowała zalety i wady oprogramowania ELO służącego do zarządzania, 

http://baztech.icm.edu.pl/
http://wwwl.bg.us.edu.pl/bazyczasopisma
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/pl/baztol.html
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archiwizowania i obiegu dokumentów. Z tego systemu korzysta wiele państw europejskich, 
np. Szwajcaria, Węgry. W prelekcji Konsolidacja zasobów archiwów cyfrowych dr Aneta 
Januszko-Szakiel mówiła o konieczności stworzenia narodowego programu ochrony 
zasobów cyfrowych. Dużo uwagi poświęciła organizacyjnym aspektom archiwizacji danych 
cyfrowych w tym merytorycznemu przygotowaniu kadr i opracowaniu procedur tworzenia 
kolekcji archiwalnej. 
 
Dr Arkadiusz Lach w referacie Aspekty prawne archiwizacji danych modelu Cloud 
Computing rozpatrywał obowiązki administratora. Zaznaczył istotną rolę środków 
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić ochronę przetwarzanych danych 
osobowych. 
 
Niestety podział konferencji na trzy sesje tematyczne uniemożliwiał uczestnictwo we 
wszystkich interesujących wykładach, zaś czas trwania poszczególnych prelekcji był 
stanowczo za krótki. Pozwoliło to na zasygnalizowanie tylko najistotniejszych problemów 
związanych z poszczególnymi tematami i stało się podstawą do rozwinięcia dyskusji na 
kolejnych spotkaniach. Przedstawiono nam bogatą ofertę nowych modeli, narzędzi i 
technologii, teraz od nas bibliotekarzy, archiwistów i muzealników zależy, jak szybko 
użytkownik dotrze do interesującego go źródła. 
 
 
Więcej informacji znajduje się na stronach:  
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