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Partnerzy (23)



Serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.4. 

To pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych, rozwijany 

przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe (PCSS) 

od 1999 r. Rozpoczęcie prac nad tym systemem było efektem badań 

w zakresie bibliotek cyfrowych prowadzonych w PCSS już od 1996 r. 

System dLibra jest obecnie najpopularniejszym tego typu 

oprogramowaniem w Polsce.  



• Interfejs użytkownika portalu WWW został zaprojektowany od nowa z uwzględnieniem 

współczesnych trendów. 

• Użytkownicy mogą korzystać z zasobów cyfrowych nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale 

również z urządzeń mobilnych, w tym z tabletów i smartfonów. 

• Interfejs użytkownika przewiduje też wykorzystanie wizualnych reprezentacji obiektów 

cyfrowych (wysokiej jakości miniatur), co zachęci użytkownika do przeglądania i odkrywania 

treści cyfrowych.

• Widok informacji o obiekcie w zupełnie nowej odsłonie.

• Nowe okno przeglądania treści obiektu .

• Jasna sygnalizacja braku uprawnień do obiektu. 

• Ulepszenia w mechanizmie najczęściej wyświetlanych obiektów (zastosowany został 

zaawansowany mechanizm obliczania poziomu popularności danego obiektu).

• I in.

dLibra 6.0 (jesień 2017 r.)



 Łączna  liczba  czytelników  od  dnia  2008-10-01 (stan na 14.06.2017 r.):  11 458 514

 Liczba  publikacji  (stan  na  14.06.2017 r.):  54 078

 Średnie  dzienne  odwiedziny  (I kw. 2017 r.):  10 592  użytkowników 

 Liczba  przeglądanych  dziennie  publikacji  (I kw. 2017 r.):  3191
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Najczęściej czytane publikacje (stan na 14.06.2017 r.):

1) Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny, 2015, nr 12 [161 856]

2) Naji Gochë : regionalny magazyn społeczno-kulturalny, 2010, nr 1 [24 829] 

3) Księga śmierci i życia : Cmentarz Komunalny w Sławnie [19 758] 

4) Naji Gochë : dwumiesięcznik społeczno-kulturalny, 2006, nr 4 [16 614] 

5) Niekammer's Landwirtschaftliche Güteradreßbücher. Band I: 

Landwirtschaftliches Adreßbuch der Provinz Pommern. [16 501]

„Dziennik Bałtycki” 
z lat 1945-1989 i 2009 
do dnia 31.12.2016 r. 

przeglądany był
398 845 razy



Programy MKiDN

Mecenat

Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Tworzenie zasobów cyfrowych 

dziedzictwa kulturowego

„Zasoby cyfrowe”, Priorytet : „Digitalizacja materiałów bibliotecznych”

Wieloletni Program Rządowy Kultura +

Kultura Cyfrowa



Projekty WiMBP w latach 2010-2018 z dofinansowaniem MKiDN

Nazwa 
projektu

Czas 
realizacji

Program 
MKiDN

Wartość Liczba 
zdigitalizowanych
obiektów

Cyfrowe Morze 1.01.2010-
30.11.2010

Zasoby Cyfrowe 134 000 zł 1250

E-morze, 
e-Pomorze

3.10.2011-
31.12.2011

WPR Kultura + 62 500 zł 7071

E-morze, 
e-Pomorze II

2.09.2013-
2.09.2014

WPR Kultura + 237 160 zł 3746

E-morze, 
e-Pomorze III

1.10.2014-
1.10.2015

WPR Kultura + 147 650 zł 7367

Wi@tr od Morza 1.09.2016-
31.12.2016

Kultura Cyfrowa 81 000 zł 1657

Wi@tr od Morza II 1.08.2017-
30.05.2018

Kultura Cyfrowa 141 260 zł 1900 (plan)

RAZEM 803 570 zł 22 991

Autor i koordynator projektów: Iwona Joć-Adamkowicz



Cel projektów

Wzbogacenie, we współpracy z partnerami, BAŁTYCKIEJ BIBLIOTEKI

CYFROWEJ o przed- i powojenne czasopiśmiennictwo morskie

i pomorskie, takież wydawnictwa ciągłe, literaturę i fotografie, a także

starodruki.

Materiały te mają znaczenie dla misji WiMBP w Gdańsku, posiadają bowiem

dużą wartość historyczną, artystyczną, edukacyjną, naukową i informacyjną.



Partnerzy w realizacji projektów ministerialnych



ZADANIA

digitalizacja

obróbka

selekcja
tworzenie 

metadanych

udostępnianie promocja warsztaty

inwestycje



Publikacje w BBC













Promocja zadania

Reklamy:

„30 Dni”
„Pomerania”



Promocja na stronie WiMBP w Gdańsku:



Ulotka:



Promocja na stronie internetowej partnera:



Artykuły:





Inwestycje 

(przykłady)

1. Zakup sprzętu i oprogramowania



2. Remont Pracowni Digitalizacji przy Dziale Regionalnym


