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Biblioteka cyfrowa (internetowa, wirtualna, elektroniczna)

Zorganizowany zasZorganizowany zasóóbb informacji i wiedzy informacji i wiedzy 
wzbogaconywzbogacony o dodatkowe funkcje dzio dodatkowe funkcje dzięęki ki 
technologii cyfrowejtechnologii cyfrowej

SposSposóób udostb udostęępnianiapniania dokumentdokumentóów cyfrowychw cyfrowych
ZasobyZasoby

MetodyMetody (gromadzenia, wyszukiwania, udost(gromadzenia, wyszukiwania, udostęępniania, pniania, 
przesyprzesyłłania)ania)



Typy bibliotek cyfrowych

PojedynczePojedyncze biblioteki ze biblioteki ze zdigitalizowanymizdigitalizowanymi zbioramzbioramii

GrupyGrupy bibliotek wspbibliotek wspóólnie udostlnie udostęępniajpniająące wce włłasne asne 
zbiory  w siecizbiory  w sieci

Rozproszone zasobyRozproszone zasoby -- dokumenty pozyskiwane dokumenty pozyskiwane 
poprzez wyszukiwanie ich, funkcjonujpoprzez wyszukiwanie ich, funkcjonująą dzidzięęki ki 
przechowywaniu tylko  przechowywaniu tylko  metadanychmetadanych i wykorzystaniu i wykorzystaniu 
standardowych protokostandardowych protokołłóów wyszukiwania i w wyszukiwania i 
transmisji danychtransmisji danych



Biblioteka cyfrowa

UniwersalnaUniwersalna

Kompletne zbiory tematyczneKompletne zbiory tematyczne

Szeroki zakres uSzeroki zakres uŜŜytkownikytkownikóóww

Struktura sformalizowanaStruktura sformalizowana

DuDuŜŜe kolekcjee kolekcje



Repozytorium

MagazynMagazyn, depozyt dokument, depozyt dokumentóów cyfrowychw cyfrowych

Z wykorzystaniem Z wykorzystaniem odpowiedniego interfejsuodpowiedniego interfejsu

UdostUdostęępniany sieciowo pniany sieciowo bez ograniczebez ograniczeńń

MoMoŜŜe bye byćć ggromadzony przez romadzony przez samych autorsamych autoróóww

Typy repozytoriów
–– TematyczneTematyczne

–– InstytucjonalneInstytucjonalne



Repozytorium

Mniejsze kolekcjeMniejsze kolekcje

Fragmenty ksiFragmenty ksiąŜąŜek, pojedyncze artykuek, pojedyncze artykułłyy

Mniej sformalizowana strukturaMniej sformalizowana struktura

Aktywny udziaAktywny udziałł autorautoróów w tworzeniu kolekcjiw w tworzeniu kolekcji

Wykorzystanie interaktywnych narzWykorzystanie interaktywnych narzęędzidzi



Po co?

Magazynowanie i archiwizacja Magazynowanie i archiwizacja 

Cyfrowe zabezpieczenie wersji drukowanejCyfrowe zabezpieczenie wersji drukowanej

SkrSkróócenie procesu publikacyjnegocenie procesu publikacyjnego

PrzyPrzyśśpieszenie publicznego udostpieszenie publicznego udostęępnianiapniania

Dzielenie siDzielenie sięę wynikami prac naukowychwynikami prac naukowych



Repozytorium w komunikacji naukowej

Szybkie i nieograniczone udostSzybkie i nieograniczone udostęępnianie (pnianie (OpenOpen Access)Access)
MoMoŜŜliwoliwośćść szerokiej krytyki treszerokiej krytyki treśścici
Zniesienie barier w dostZniesienie barier w dostęępie pie 
WiWięększe rozpowszechnianieksze rozpowszechnianie
WiWięększe oddziaksze oddziałływanie publikacjiywanie publikacji
Wzrost Wzrost cytowacytowańń, wzrost liczby pobra, wzrost liczby pobrańń
Kompletowanie wiedzy dziedzinowejKompletowanie wiedzy dziedzinowej
Tworzenie wTworzenie włłasnych kolekcjiasnych kolekcji
Budowanie powiBudowanie powiąązazańń tematycznych tematycznych –– integracja wiedzyintegracja wiedzy

Tworzenie nowej przestrzeni spoTworzenie nowej przestrzeni społłecznejecznej



Społeczność, grupa, jednostka

Uczelnia Uczelnia –– spospołłecznoecznośćść zawodowazawodowa o charakterze o charakterze 
edukacyjnym i naukowym, w ktedukacyjnym i naukowym, w któórej pracownikrej pracownikóów w 
łąłączy okreczy okreśślony cel i dzialony cel i działłania zwiania zwiąązane z zane z 
wykonywanwykonywanąą pracpracąą. . CzCzłłonkowie pozostajonkowie pozostająą we we 
wzajemnych interakcjachwzajemnych interakcjach, dziel, dzieląą sisięę na grupy, na grupy, 
podgrupy zespopodgrupy zespołły tworzy tworząąc w miarc w miaręę stabilnstabilnąą
strukturstrukturęę..



Determinanty struktury grupowej

Stabilna strukturaStabilna struktura
WspWspóólne celelne cele
Poczucie przynalePoczucie przynaleŜŜnonośści do spoci do społłecznoecznośści akademickiejci akademickiej
Przypisane role organizacyjnePrzypisane role organizacyjne
Przestrzeganie norm i zasadPrzestrzeganie norm i zasad
Miejsce w statusie spoMiejsce w statusie społłecznym uczelniecznym uczelni
SpSpóójnojnośćść –– sisiłła przycia przyciąągania do pozostawania w grupiegania do pozostawania w grupie
Akceptacja celAkceptacja celóóww
Odnoszenie sukcesOdnoszenie sukcesóóww



Co to jest społeczność wirtualna?

ZbiorowoZbiorowośćść uuŜŜytkownikytkownikóów w internetuinternetu, kt, któórzy w rzy w 
aktywny sposaktywny sposóób wykorzystujb wykorzystująą ttęę platformplatformęę
komunikacji do wymiany informacji i komunikacji do wymiany informacji i 
komunikatkomunikatóów zwiw zwiąązanych z ich wspzanych z ich wspóólnymi lnymi 
zainteresowaniami, przekonaniami lub zainteresowaniami, przekonaniami lub 
postawami.postawami.



Społeczność wirtualna

Idea spoIdea społłecznoecznośści wirtualnej opiera sici wirtualnej opiera sięę na na 
wykreowaniu wzajemnych relacjiwykreowaniu wzajemnych relacji mimięędzy dzy 
organizacjorganizacjąą a jej otoczeniem za a jej otoczeniem za 
popośśrednictwem medium jakim jest rednictwem medium jakim jest internetinternet..



Społeczność wirtualna uczelni

ZakZakłładanie spoadanie społłecznoecznośści wirtualnej uczelni ci wirtualnej uczelni 
polega na utworzeniu polega na utworzeniu miejsca w miejsca w internecieinternecie
pod patronatem uczelnipod patronatem uczelni, wok, wokóółł ktktóórego rego 
skupiajskupiająą sisięę uuŜŜytkownicy.ytkownicy.



Społeczność wirtualna uczelni

Instalacja oprogramowania do budowy Instalacja oprogramowania do budowy 
repozytorium z narzrepozytorium z narzęędziami do zarzdziami do zarząądzania dzania 
spospołłecznoecznośściciąą
Wprowadzenie struktury uczelni i hierarchizacja Wprowadzenie struktury uczelni i hierarchizacja 
Utworzenie wirtualnych uczestnikUtworzenie wirtualnych uczestnikóów w 
spospołłecznoecznośści (ci (ee--peoplepeople))
Uruchomienie narzUruchomienie narzęędzi do interaktywnej dzi do interaktywnej 
komunikacji komunikacji 



Społeczność wirtualna uczelni

Cechy oprogramowania:Cechy oprogramowania:

MoMoŜŜliwoliwośćść zarzzarząądzania spodzania społłecznoecznośściciąą

Umacnianie wiUmacnianie więęzi, budowanie lojalnozi, budowanie lojalnośścici

Budowa zaufania do serwisuBudowa zaufania do serwisu

PrzyciPrzyciąąganie uganie uŜŜytkownika do regularnego ytkownika do regularnego 
odwiedzania serwisuodwiedzania serwisu



Personalizacja serwisu

Budowanie wizerunku, stwarzanie Budowanie wizerunku, stwarzanie 
poczucia indywidualnopoczucia indywidualnośścici

Identyfikacja z okreIdentyfikacja z okreśślonlonąą spospołłecznoecznośściciąą

Elementy graficzne, kolorystyka, ukElementy graficzne, kolorystyka, ukłład ad 
strony, elementy multimedialnestrony, elementy multimedialne

Profil uProfil uŜŜytkownikaytkownika



Jaka jest grupa docelowa?

Repozytorium kierowane jest do potencjalnych Repozytorium kierowane jest do potencjalnych 
uuŜŜytkownikytkownikóów, z ktw, z któórymi komunikuje sirymi komunikuje sięę poprzez poprzez 
narznarzęędzia dzia linkujlinkująącece do serwisdo serwisóów zewnw zewnęętrznych (trznych (OAIOAI--
PMHPMH). ). 

JeJeśśli nasze repozytorium jest na tyle dobre, li nasze repozytorium jest na tyle dobre, ŜŜe zdobe zdobęędzie dzie 
sobie zaufanie okresobie zaufanie okreśślonych czytelniklonych czytelnikóów, ktw, któórzy brzy bęęddąą do do 
niego zaglniego zagląądadaćć to to powstanie wipowstanie więźęź mimięędzy udzy uŜŜytkownikami ytkownikami 
przejawiajprzejawiająąccąą sisięę npnp. . wzrostem wzrostem cytowacytowańń. . 



Więzi społeczne

Nowa przestrzeNowa przestrzeńń spospołłecznaeczna

Nie widaNie widaćć bezpobezpośśrednio wieku, prednio wieku, płłci, ci, 
stanowisk i tytustanowisk i tytułłóów, wyrw, wyróóŜŜniknikóów statusu w statusu 
spospołłecznoecznośści akademickiejci akademickiej

Brak znaczenia fizycznej odlegBrak znaczenia fizycznej odległłoośści i ci i 
rróóŜŜnicy czasowejnicy czasowej



Tkanka społeczna

UUŜŜytkownik okreytkownik okreśślany jest na podstawie lany jest na podstawie 
informacji, ktinformacji, któóre sam generuje i kontrolujere sam generuje i kontroluje

Do nawiDo nawiąązania kontaktu liczy sizania kontaktu liczy sięę obszar obszar 
zainteresowazainteresowańń badawczych, tematyka prac badawczych, tematyka prac 
ich jakoich jakośćść i dosti dostęępnopnośćść



Rola uŜytkownika

WWłąłączenie uczenie uŜŜytkownika w tworzenie treytkownika w tworzenie treśści ci 
serwisu wpserwisu wpłływa na ywa na zmianzmianęę jego roli z jego roli z 
biernego odbiorcy trebiernego odbiorcy treśści na aktywnci na aktywnąą formformęę
z moz moŜŜliwoliwośściciąą kreowania zawartokreowania zawartośści ci 
serwisu zgodnie z wserwisu zgodnie z włłasnymi potrzebami.asnymi potrzebami.



Elementy Web 2.0

WpWpłływ uyw uŜŜytkownikytkownikóów na ksztaw na kształłt i zawartot i zawartośćść witrynywitryny
Polecanie publikacji znajomym do poczytania poprzez Polecanie publikacji znajomym do poczytania poprzez 
wyswysłłanie linku na konkretny adres anie linku na konkretny adres ee--mailmail
Korzystanie z kanaKorzystanie z kanałłóów RSSw RSS
WspWspóółłodpowiedzialnoodpowiedzialnośćść za zawartoza zawartośćść, dzielenie si, dzielenie sięę
wiedzwiedząą
Gromadzenie ludzi o podobnych zainteresowaniachGromadzenie ludzi o podobnych zainteresowaniach
BezpBezpłłatne udostatne udostęępnianie trepnianie treśścici
Prosta nawigacja, intuicyjna budowaProsta nawigacja, intuicyjna budowa
NiNiŜŜszy poziom kontroli i nadzoruszy poziom kontroli i nadzoru



Narzędzia do budowy repozytoriów

Program Program DSpaceDSpace nastawiony jest na nastawiony jest na 
tworzenie uczelnianych repozytoritworzenie uczelnianych repozytorióów i w i 
opropróócz typowych funkcji biblioteki cyfrowej cz typowych funkcji biblioteki cyfrowej 
daje modaje moŜŜliwoliwośćść tworzenia spotworzenia społłecznoecznośścici..



Repozytoria na Repozytoria na śświeciewiecie



Analiza ankietyAnaliza ankiety

Adresy repozytoriAdresy repozytorióów z DOAR i ROARw z DOAR i ROAR

Oprogramowanie Oprogramowanie DSpaceDSpace

InstytucjonalneInstytucjonalne

Struktura hierarchicznaStruktura hierarchiczna

78 ankiet / 23 odpowiedzi78 ankiet / 23 odpowiedzi

WlkWlk. Brytania . Brytania --10, Australia 10, Australia -- 3, Kanada 3, Kanada -- 2, 2, 
Japonia Japonia -- 2, Grecja 2, Grecja -- 1, Dania 1, Dania -- 1, Niemcy 1, Niemcy -- 1, 1, 
Finlandia Finlandia -- 1, USA 1, USA -- 1, Afryka P1, Afryka Płłd. d. -- 11



Analiza ankietyAnaliza ankiety

27%

10%
63%

70%

13%

13%

4%

PomysPomys łłodawcaodawca ZarzZarząądzajdzająącycy

OpracowujOpracowuj ąącycy

13%

8%

72%



Opinie o repozytorium

Buduje wiBuduje więźęź pomipomięędzy autorami a dzy autorami a 
globalnym spoglobalnym społłeczeeczeńństwem naukistwem nauki

Odgrywa strategicznOdgrywa strategicznąą rolrolęę w promowaniu w promowaniu 
osiosiąągnignięćęć naukowych uczelninaukowych uczelni

Odzwierciedla naukowoOdzwierciedla naukowo--badawczbadawcząą
aktywnoaktywnośćść uczelniuczelni













SieSiećć ECNISECNIS





http://ecnis.openrepository.com/ecnis/



BestBest wisheswishes for for youryour conferenceconference , , andand openopen
accessaccess repositoryrepository activityactivity inin PolandPoland !!

Regards,
SUGITA Shigeki

Hokkaido Univ. JAPAN


