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Tomasz Gruszkowski

jako nowe otwarcie Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, 
czyli jakich zmian można spodziewać się w polskim krajobrazie 
bibliotecznym oraz co z tego wynika dla użytkowników – 
bibliotekarzy, naukowców i pozostałych czytelników. 





Dlaczego powstają biblioteki

Mary Augusta Ward, pisząca jako Humphry Ward 
cytowana w Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej  
„O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie”















• Miejsce uzyskiwania informacji godnych zaufania 

• Czytelnicy sami określają jakich i ile informacji potrzebują  

• Pomoc jest dostępna – przy szukaniu informacji, dotarciu do źródeł

Biblioteka jako punkt wyjścia



100 lat temu



80 lat temu



Nowe media: 
fotografie 
oryginałów



Nowe media: 
reprinty 
oryginałów



Nowe media: 
reprodukcje 
cyfrowe



Internet jako punkt wyjścia

• Wyszukiwanie informacji (syndrom google) 

• Skąd czerpać wiedzę o jakości źródeł  

• Radzenie sobie z nadmiarem informacji (i niedostatkiem wiedzy)   

• Wybór właściwych portali i katalogów



Bo widzisz, TUTAJ musisz biec tak szybko, jak tylko potrafisz, 

żeby zostać w tam samym miejscu. A jak chcesz dostać się 

w inne miejsce, musisz biec dwa razy szybciej! 

Lewis Carroll, „Alicja po drugiej stronie lustra”

Przyspieszenie sprawia, że trudno nadążyć 



Działanie 

• Zmiany technologiczne pozwalają na stworzenie platformy zapewniającej 

dostęp do „wszystkiego” 

• Możliwość uzyskania finansowania pozwalającego na tworzenie rozwiązań 

• Możliwość wykorzystania i udoskonalenia istniejących rozwiązań



W projekcie „Patrimonium” zdigitalizujemy i udostępnimy

• 652 000 obiektów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Narodowej 

• 348 734 obiektów ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej



Biblioteka Narodowa – 652 000 obiektów 

• 10 000 map i atlasów 

• 314 000 numerów czasopism 

• 20 000 starodruków 

• 3 000 rękopisów 

• 160 000 książek z XIX i XX w. 

• 30 000 nut 

• 30 000 grafik i rysunków 

• 85 000 druków ulotnych



Biblioteka Jagiellońska – 348 734 obiekty

• 600 map i atlasów 

• 5 500 rękopisów 

• 10 000 starodruków 

• 323 916 numerów czasopism 

• 4 000 nut 

• 2 000 grafik i rysunków 

• 2 718 druków ulotnych



Czyli 

• „biblioteka” w Patrimonium

https://polona.pl/search/?query=keywords:biblioteka&filters=project:Patrimonium,public:1,hasTextContent:0&advanced=1

https://polona.pl/search/?query=keywords:biblioteka&filters=project:Patrimonium,public:1,hasTextContent:0&advanced=1


Dziedzictwo kulturowe w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej

• Rękopisy   

• Książki 

• Czasopisma 

• Ikonografia   

• Dokumenty życia społecznego 



Przykład Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”
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Przykład Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”



Kwestie merytoryczne 

• Narodowy Zasób Biblioteczny w BN i BJ  

• Materiały należące do domeny publicznej  

• Ochrona obiektów poprzez utrwalanie na informatycznych nośnikach danych 



Kwestie techniczne 

• Bezpieczeństwo zbiorów  

• Szybkość digitalizacji  

• Jakość digitalizacji  



Początki digitalizacji 
2006

„Psałterz Floriański”  

Najwyższej jakości sprzęt 

pozwolił na uzyskanie plików 

o wymiarach 1780 x 2340 px 



Powtórzona digitalizacja w 2016

„Psałterz Floriański”  

Najwyższej jakości sprzęt 

pozwolił na uzyskanie plików 

o wymiarach 7700 x 10000 px  

z wysoką wiernością barw 



Powtórzona digitalizacja w 2016
„Psałterz Floriański”, karta 53v 
Detale i kolory 

Szkoda, że państwo tego nie widzą



Kwestie informatyczne

• Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej  

• Długoterminowe przechowywanie  

• Udostępnianie obiektów w portalu 

• Udostępnianie metadanych 



Polona – doświadczenia 

• Początki w 2006  

• Nowy interfejs prezentujący obecnie miliony obiektów  

• Dane dostępne za pośrednictwem API  

• Częściowe udostępnienie pełnych tekstów dzięki OCR  

• Pliki cyfrowe w otwartych formatach dostępne do pobrania  
(za darmo, bez ograniczeń) 

• Wysoka jakość plików 



2006POLONA 



2018



Największe zbiory biblioteczne w postaci cyfrowej w Polsce 

Na podst. statystyk FBC



Projekt Patrimonium – podsumowanie

• Projekt współpracy Biblioteki Narodowej z najstarszą biblioteką uczelnianą w Polsce, 

Biblioteką Jagiellońską  

• Unikatowe zasoby (trzon NZB) i duże doświadczenie w digitalizacji  

• Udostępnienie znaczącej części utworów polskiej domeny publicznej w zbiorach 

bibliotecznych  

• Znacząca poprawa jakości digitalizacji  

• Prezentacja w interfejsie POLONY z możliwością łatwego pobierania wysokiej jakości 

obrazów 



Faustyn Czerwijowski







Projekt Patrimonium

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”  
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  
oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Tomasz Gruszkowski, Biblioteka Narodowa 

t.gruszkowski@bn.org.pl


