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Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne wydarzenia
Aut. Monika Jabłońska, Katarzyna Walczak.
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25.10.2017 r. w bibliotecznej czytelni spotkali się
uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia.
Praca 34 zebranych nauczycieli koncentrowała
się wokół następujących tematów:
Podręczniki z dotacji celowej - ewidencja,
Teatrzyk Kamishibai jako jedna z metod
biblioterapii.
Prowadzące : Alicja Figarska (koordynatorka
sieci) i Agnieszka Krzyczkowska (Czytelnia BP
Radom).
25 października gościliśmy także w naszej
czytelni grupę podopiecznych Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Radomiu. Jest to już
trzecia wizyta uczniów z tej placówki - na
poprzednim spotkaniu największe emocje
wzbudził japoński teatrzyk Kamishibai oraz
opowieść o szukaniu zagubionego psa Marudka.
Dziś Agnieszka Krzyczkowska przedstawiła
zebranym opowieść "O panach Palcach" Juliana Brudzewskiego, w trakcie której było
wiele okazji na wypróbowanie różnych zastosowań 10 palców, szczególnie do wyrażania
emocji. Następnie w toku zajęć plastycznych dzieciaki puściły wodze fantazji, rysując
swoje dłonie w rozmaitych rolach. Dziesięciorgu uczniów towarzyszyło troje
wychowawców. Jedna z nauczycielek, p. Ewa Radomska, inicjatorka spotkania,
podkreśliła, że wpisuje się ono w blok zajęć poświęconych komunikacji interpersonalnej
przewidzianych dla podopiecznych Ośrodka. Na zakończenie wszyscy z uwagą
wysłuchali "Legendy o skarbniku" przedstawionej również za pomocą teatrzyku
Kamishibai.
Od 19 października do 14 listopada 2017 r. w ramach realizacji projektu edukacyjnego
"Promujemy czytanie - edycja II" nasz magiczny teatrzyk Kamishibai oraz Agnieszka
Krzyczkowska wędrowali po Ziemi Radomskiej. Zawitali do szkół podstawowych w
Białobrzegach (PSP nr 1), Kończycach Kolonii, Młodocinie Mniejszym, Mazowszanach,
Kowali i Bardzicach. Uczniowie młodsi i starsi z przejęciem i radością uczestniczyli w
zajęciach, podczas których nie tylko wysłuchali ciekawych opowieści (wykorzystano
"Legendę o Skarbniku", "Szukając Marudka", "Opowieść o Panach Palcach", "Mój
przyjaciel Kemushi") ale także uczestniczyli w zabawach i zgadywankach związanych z
treścią bajek. Atmosfera sprzyjała zabawie i swobodnym dyskusjom o przyjaźni,
przyrodzie, znaczeniu pracy w życiu człowieka i innych ważnych sprawach. Mali
widzowie siedzieli zasłuchani na kolorowych materacach, dywanach lub pośród książek,
nie zabrakło też stosownego plakatu wprowadzającego w klimat zajęć. Oni już wiedzą,
że czytanie nie musi oznaczać nudnego ślęczenia nad kartkami!
W środę 8 listopada w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Radomiu dwie grupy
czterolatków wysłuchały z uwagą bajki Władimira Sutiejewa "Kto powiedział miau"
podczas zajęć prowadzonych przez Agnieszkę Krzyczkowską i Magdę Markowską. Po
głośnym czytaniu nastąpiły gry i zabawy plastyczne, których efekty można podziwiać na
zdjęciu. Zajęcia odbyły się w ramach naszej stałej akcji głośnego czytania dzieciom w
przedszkolach - więcej o akcji tu:https://www.bp.radom.pl/index.php/czytanie-dzieciom
10 listopada zawitali do naszej biblioteki wyposażeni w kotyliony uczestnicy gry
miejskiej "Dla niepodległej" z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Radomiu. Grę
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miejską zorganizowano dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a
głównym jej bohaterem był patron szkoły, Józef Piłsudski. Uczestnicy gry mieli do
wykonania szereg zadań - w tym zagadki, krzyżówki etc., których wykonanie
warunkowało postępy w grze. Na drodze graczy znalazła się też nasza biblioteka, w
której uczniowie mieli znaleźć "agenta" (w tej roli wystąpiła Ewa Pachniak) mającego
wspierać ich w wykonywaniu zadania polegającego na ustaleniu liczby publikacji na
temat Marszałka znajdujących się w naszych zbiorach. Dodatkową atrakcją było
zwiedzanie zakamarków naszych magazynów. Obie grupy świetnie poradziły sobie z
zadaniami, po czym ruszyły dalej na podbój miasta. Uczniom towarzyszyły panie Beata
Chudziak i Magdalena Łysakowska.
W środowe popołudnie 22 listopada nasze biblioteczne Centrum Internetowe zmieniło
radykalnie swój wystrój na potrzeby edukacyjnej gry zwanej Escape Room. Nauczyciele
biorący udział w projekcie "Promujemy czytanie - edycja II" wzięli udział w krótkim
szkoleniu teoretycznym, a następnie zostali
zaproszeni do zabawy, w której należy
zmierzyć się wspólnie z przygotowanymi
przez nas zagadkami: logicznymi, na
spostrzegawczość, na kreatywność a także
wymagającymi
odrobiny
sprytu.
Rozwiązanie
zagadek
warunkuje
odnalezienie klucza i wydostanie się z
pokoju. Tematyka zagadek osnuta była
wokół wątków literackich, toteż nasi goście
bez większego trudu poradzili sobie z
zadaniem. Mamy nadzieję, że ta forma
promowania czytelnictwa okazała się na
tyle atrakcyjna, że teraz z powodzeniem będą wdrażać ją w swoich szkołach.
W środę 29 listopada w naszej czytelni gościło 11 nauczycieli bibliotekarzy na kolejnym
spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia. Tematem zajęć była ewidencja i
ubytkowanie podręczników z dotacji celowej oraz praca z uczniem w bibliotece szkolnej.
Prowadzące spotkanie p. dyrektor Beata Walaszek oraz koordynatorka sieci p. Alicja
Figarska zaprezentowały zagadnienia teoretyczne a następnie zachęcały do dyskusji na
temat własnych doświadczeń uczestników.
22 grudnia w naszej bibliotece pojawiły się
prace uczestników i laureatów I
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Moja Kartka Bożonarodzeniowa"
zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w
Radomiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością "Korczak i
My". Prace udostępniły nam panie koordynatorki konkursu Ewa Radomska i Iwona
Obrzydowicz. Prace zostały wyeksponowane na miniwystawie w Wypożyczalni.

5

Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Magdalena Markowska











Podwójne życie reporterki : Fallaci : Torańska /
Remigiusz Grzela. - Warszawa : Prószyński i S-ka,
2017. Podwójny portret dwóch wybitnych dziennikarek
autorstwa Remigiusza Grzeli – dziennikarza, prozaika,
dramaturga, współpracującego z „Gazetą Wyborczą”
(cykl „Teatr, Muzyka, Kino w Gazeta Cafe”), z Teatrem
Polonia, w Teatrze Żydowskim prowadzi cykl spotkań
„Bagaże
kultury.
Doświadczenia
związane
z
dziennikarstwem przekazywał studentom Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, gdzie
prowadził wykład Kultura wywiadu. „Podwójne życie
reporterki” to efekt podróży śladami Fallaci i Torańskiej,
podczas której Remigiusz Grzela rozmawiał z ich
najbliższymi przyjaciółmi, dotarł do nieznanych
dokumentów i relacji. Przedstawia dwie wybitne
osobowości dziennikarskiego świata: Orianę Fallaci, znaną z bezkompromisowych
poglądów, przede wszystkim radykalnej krytyki islamu, autorkę wywiadów i
korespondentkę wojenną oraz Teresę Torańską, autorkę ksiażek (m.in. „Oni”),
telewizyjnych talk-show, współpracowniczkę "Dużego Formatu". Powstała książka o
kobietach, które, choć nigdy się nie spotkały, podążały podobną ścieżką dziennikarskich
dociekań, próbując uczulić nas na zagrożenia współczesnego świata.
Dziennik 2003-2004 / Krystyna Janda. - Warszawa : Prószyński Media, 2017. „Im
jesteśmy starsi, tym bardziej chwile samotności są nam potrzebne” - takie słowa kieruje
do czytelników Krystyna Janda w najnowszym tomie swoich „Dzienników”. Jak zwykle
szczera, dowcipna, z dystansem, Krystyna Janda prowadzi je systematycznie,
korzystając zapewne z tych nielicznych chwil samotności, które poświęca refleksji nad
sobą i otaczającym światem. Zatrzymajmy się na chwilę i podarujmy je także sobie
podczas lektury „Dzienników”.
Przemilczane tajemnice / Deborah Moggach ; przełożyła Maja Justyna. - Poznań :
Rebis, 2017. Deborah Moggach to autorka szesnastu powieści, w tym bestsellerowego
"Hotelu Marigold" a także kilku scenariuszy filmowych i telewizyjnych. W najnowszej
powieści zabiera nas na wyprawę do Stanów Zjednoczonych, Londynu, Afryki i Chin.
Wielokulturowi bohaterowie przeżywają swoje dramaty i perypetie, na pozór nich ich nie
łączy poza tym, że każdy z nich ma swoje tajemnice. Lektura lekka i przyjemna ale też
skłaniająca do pogłębionej refleksji.
Bierut : kiedy partia była bogiem / Piotr Lipiński. - Wołowiec : Wydawnictwo
Czarne, 2017. Piotr Lipiński, dziennikarz Gazety Wyborczej, specjalizujący się w
najnowszej historii Polski, przedstawia postać Bolesława Bieruta, ikony stalinizmu, od
1947 r. prezydenta RP, przywódcy PZPR, polityka i działacza komunistycznego.
Podobnie, jak w innych swoich książkach (takich, jak „Bolesław Niejasny”, „Towarzysze
Niejasnego”, „Ofiary Niejasnego”) autor próbuje rozwikłać tajemnicę kariery Bieruta.
Opiera tekst głownie na rozmowach ze współpracownikami Bieruta. Stara się opisać
drogę Bieruta do prezydentury, jego działalność przed wojną i w trakcie, przejmowanie
przez komunistów władzy, konflikt z Władysławem Gomułką.
JavaScript dla dzieci : programowanie na wesoło / Nick Morgan ; [przekład Maciej
Baranowski, Witold Sikorski]. - Wydanie 1, 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2017. Programowanie dla dzieci? Czemu nie! A może spróbujmy uczyć
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się razem z nimi? Na przykład przerabiając materiał z tej książki. Książka „JavaScript dla
dzieci” wchodzi w skład serii „Programowanie na wesoło” i ukazała się nakładem
wydawnictwa PWN (w tej samej serii pojawiły się m. in. „Python dla dzieci” i „Magia
Ruby”). Kolory, układ tekstu, szerokie marginesy i zabawne rysunki komentujące tekst –
po prostu podręcznik idealny. Zatem do dzieła! Już czas zacząć swoja przygodę z
kodowaniem!
Drony dla bystrzaków / Mark LaFay ; tłumaczenie Konrad Matuk. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, copyright 2017. Jak wszystkie książki z tej serii – prosty i
przejrzysty poradnik informujący, jak: dobierać drony do swoich potrzeb , konfigurować
je, obsługiwać i serwisować, wykonywać zdjęcia i rejestrować materiały wideo, korzystać
z dronów zgodnie z prawem lotniczym. Znajdziemy tu
też porady, jak kupić drona dostosowanego do swoich
potrzeb i przygotujemy się do odbycia swojego
pierwszego lotu.
Kronika PRL 1944-1989, Warszawa : Edipresse Kolekcje : Bellona, 2016. „Kronika PRL 1944-1989”
to nowa seria wydawnicza poświęcona Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. W 46 tomach zawarte są
informacje na temat różnych aspektów życia Polaków
w latach 1944 – 1989. Książki z tej serii to skarbnica
wiedzy o polityce, życiu codziennym (także od kuchni),
prasie i radiu, aferach gospodarczych, architekturze i
przemyśle oraz kulturze i sztuce, w tym ikonicznych
bohaterach masowej wyobraźni. Dla pokolenia, które
to pamięta – kronika wspomnień, dla młodszych
czytelników – źródło wielu, często zaskakujących,
informacji. W naszych zbiorach obecnie znajduje się 14 tomów z tej kolekcji.
Wielkie kłamstewka [Film] = Big Little Lies. Płyta 1, Odcinki 1-2 / reż. Jean-Marc
Vallee ; scen. (na podst. powieści Liane Moriarty) David E.
Kelley. - Warszawa : Galapagos, prod. 2017. W pięknie
położonej nadmorskiej miejscowości
mieszkają
trzy
przyjaciółki, których uczą się w tej samej klasie. Madeline i
Celeste znają się od kilku lat, natomiast Jane przeprowadziła
się niedawno w te okolice. Po pierwszym dniu w szkole, syn
Jane zostaje posądzony o fizyczne znęcanie się nad jedną z
uczennic- córką wpływowej Renaty. Chłopiec upiera się, że to
nie on, ale nie chce powiedzieć, kto dusił dziewczynkę.
Wszyscy mają swoje małe tajemnice i wszyscy kłamią, a w
pierwszym odcinku dowiadujemy się, że ktoś został
zamordowany.
Baby driver [Film] / scen. i reż. Edgar Wright. - Warszawa : Imperial Cinepix, prod.
2017. Tytułowy Baby Driver to młody chłopak i mistrz kierownicy. By spłacić dług u
mafijnego bossa pracuje u niego jako kierowca i bierze udział w napadach na banki.
Przez życie prowadzi go muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym w tym, co robi.
Kiedy poznaje dziewczynę – Deborę – postanawia wycofać się z przestępczego świata i
ułożyć sobie życie na nowo. Jednak to nie takie proste, gdy jest się najlepszym w swoich
fachu,i gdy szef ma inne plany wobec Ciebie.
Auta 3 [Film] = Cars 3 / reż. Brian Fee ; scen. Kiel Murray, Bob Paterson, Mike
Rich ; Disney / Pixar. - Warszawa : Galapagos, prod. 2017. Zygzak McQueen-legenda
sportu motorowego, zostaje zepchnięty na boczny tor przez ultraszybkie auta nowej
generacji. W powrocie do formy pomaga mu młoda i ambitna trenerka Cruz Ramirez.
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Sama przeciw wszystkim [Film] = Miss Sloane / reż. John Madden ; scen. Jonathan
Perera. - Warszawa : Kino Świat, (prod.2016), 2017. Dla Elizabeth Sloane polityka to
sposób na życie, jest rozchwytywaną waszyngtońska lobbystką. Nie ma sobie równych.
Sprawy komplikują się, gdy Elizabeth próbuje doprowadzić do przegłosowania w Senacie
ustawy o kontroli dostępu do broni. Kobieta zwraca się przeciwko dotychczasowym
pracodawcom i wypowiada wojnę firmom zbrojeniowym.


Cdn [Dokument dźwiękowy]. Hey. - Warszawa : Kayax
Production & Publishing, copyright 2017. Dwupłytowy
specjalny album polskiej grupy muzycznej Hey. Wszystkie,
nawet najstarsze, piosenki z okresu działalności zespołu
zostały nagrane na nowo, niektóre w nowych,
zaskakujących
wersjach,
inne
w
sprawdzonych
koncertowych aranżacjach. Nagrano na nowo 3 utwory z
poprzedniego studyjnego albumu zespołu pt."Błysk".
Oprócz nich, album zawiera premierowy utwór: "Gdzie

jesteś, gdzie jestem?".


Metal ballads [Dokument dźwiękowy]. Vol. 1 / Coma. - Skała : Mystic Production,
copyright 2017. Studyjny album zespołu Coma. To zdecydowane odejście od tego, co
zespół pokazał na poprzedniej płycie. Na krążku znajdziemy 11 premierowych
kompozycji, o charakterze publicystyczno-erotycznym, z niewątpliwie mocnym,
rockowym sznytem.



Momenty [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz Hyży. - Warszawa : Sony Music
Entertainment Poland, copyright 2017. Płyta Momenty jest szczególna dla wokalisty.
Otwiera bowiem nowy etap, naznaczony o wiele większą świadomością stylu i
artystyczną ambicją. To połączenie mainstreamowego rocka i krainy nowoczesnego
indie.
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Portrety kolekcji … czyli ciekawie o starych książkach
Odcinek XV: Podsumowanie cyklu. Zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.
Aut. Monika Jabłońska

Kolekcja książek cennych (wydanych przed 1945 rokiem ) Biblioteki Pedagogicznej w
Radomiu, liczy 1841 pozycji i jest sukcesywnie poddawana digitalizacji. Jest to możliwe dzięki
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu w ramach projektu „Radomska Biblioteka
Cyfrowa”. Współpraca ta trwa od 2012 roku i dzięki niej już ponad 600 pozycji zostało
zdigitalizowanych i udostępnionych on-line na stronie http://bc.radom.pl/dlibra. Kolekcja
prezentuje wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu: książki z zakresu historii
wychowania, szkolnictwa, pedagogiki i psychologii oraz literaturę piękną. Do zeskanowych
treści książek można też dotrzeć poprzez odnośniki do poszczególnych pozycji w katalogu
elektronicznym Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

Odnośnik do wersji on-line
w bazie RBC

Dostęp do dokumentu
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Projekt „Radomska Biblioteka Cyfrowa” ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do
niego przystąpić w ramach współpracy różne radomskie instytucje kultury, nauki, oświaty,
ośrodki informacji dysponujące zbiorami regionaliów, które mogą zostać udostępnione w
Internecie. W 2008 r. projekt był finansowany m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 i Gminy Miasta Radomia. W 2009 r. uzyskano dotację
na podstawie Porozumienia o Partnerskiej Współpracy pomiędzy grupą Żywiec - Browary
Warka a Gminą Miasta Radom. W latach 2011 - 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała
środki na utworzenie Pracowni Digitalizacji w ramach Wieloletniego Programu Rządowego
Kultura + Priorytet „Digitalizacja”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Dokumenty udostępnione on-line w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej należą do domeny
publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Dokumenty należące do domeny
publicznej to takie, do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Są one udostępnione do
swobodnego użytku przez czytelnika (oczywiście bez możliwości wydruku). Korzystanie z
utworów tych jest nieograniczone, z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich osobistych
ich autorów.
Utwory chronione prawem autorskim udostępnione są na podstawie umowy z autorem
lub posiadaczem autorskich praw majątkowych. Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na
użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.
Zbiory udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Może z nich
korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu pod warunkiem, że dysponuje
komputerem podłączonym do Internetu.
Kolekcja książek cennych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu została wyodrębniona
w 2002 roku. Książki te zostały wówczas wydzielone (objęte dodatkowym inwentarzem),
umieszczone w Wydziale Zbiorów Specjalnych, przyjęto też określony model postępowania z
tym zbiorem. Opracowano nowe zasady ich udostępniania – są one dostępne wyłącznie na
miejscu, do skorzystania w Czytelni. Nie można wypożyczać ich do domu ani zezwalać na
kserowanie. W celach dydaktycznych wykorzystuje się je podczas lekcji bibliotecznych, bywają
też szerzej prezentowane podczas różnych wydarzeń bibliotecznych (np. dni otwartych).
Zapraszamy do przeglądania kolekcji książek cennych on-line w bazie Radomskiej
Biblioteki Cyfrowej oraz oryginalnych egzemplarzy w Wydziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Pedagogicznej. Mamy nadzieję, że informacje na temat wybranych egzemplarzy z kolekcji
zamieszczone w naszym cyklu ”Portrety kolekcji” na łamach „Okna Biblioteki” były pomocne
w orientacji w specyfice tego zbioru.
Niniejszy odcinek jest ostatnim we wspomnianym cyklu artykułów. Począwszy od
kolejnego numeru rozpoczynamy nowy cykl, którego tematyka będzie również związana z
zasobami naszej biblioteki.
Informacje na temat Radomskiej Biblioteki Cyfrowej zaczerpnęłam ze strony http://bc.radom.pl/dlibra.
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Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Biblioteki cyfrowe
Aut. Małgorzata Mucha

Wzrost znaczenia Internetu i mediów elektronicznych spowodował zaistnienie nowych
trendów w bibliotekarstwie. Pojawił się nowy rodzaj bibliotek - biblioteki cyfrowe, nazywane
także
bibliotekami
wirtualnymi
lub
elektronicznymi.
Biblioteka cyfrowa to platforma dostępu
do opracowanego zbioru dokumentów
cyfrowych: tekstu, grafiki, dźwięku, filmu,
przechowywanych i udostępnianych za
pośrednictwem sieci komputerowych.
Biblioteka
cyfrowa,
podobnie
jak
tradycyjna posiada funkcje umożliwiające
gromadzenie
opracowanie
i
udostępnianie zbiorów, w tym przypadku
cyfrowych. Zbiory takiej biblioteki mogą
mieć
charakter
uniwersalny
lub
dziedzinowy. Gromadzone są tam zasoby
cyfrowe, czyli dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej, oraz dokumenty zdigitalizowane,
będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej. Udostępniane są w sieci za
pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej. Biblioteka
elektroniczna działa na podstawie międzynarodowych standardów opisu, archiwizacji
i wymiany danych. Format danych opisujących dokument oprócz tradycyjnych elementów opisu
bibliograficznego zawiera:
• typ dokumentu
• format udostępnienia
• prawa autorskie, copyright, data udostępnienia i inne.
Skorelowany jest z formatem MARC, wykorzystywanym w tradycyjnych bibliotekach.
Tworzenie bibliotek internetowych wspiera platforma dLibra, stworzona przez Polskie
Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. System ten posiada narzędzia, które umożliwiają:
• Przechowywanie obiektów cyfrowych takich jak artykuły naukowe, podręczniki, strony
HTML, dokumenty PDF, nagrania audio/video.
• Zarządzanie obiektami cyfrowymi znajdującymi się w bibliotece: modyfikowanie
dokumentów, grupowanie, przypisywanie do kategorii tematycznych.
• Udostępnianie obiektów cyfrowych przechowywanych w bibliotece.
• Zarządzanie biblioteką cyfrową: tworzenie grup użytkowników biblioteki cyfrowej,
przyznawanie praw użytkownikom.
• Współpracę z innymi systemami informacyjnymi przy użyciu publicznie dostępnych
standardów: RSS, OAI-PMH.
System dLibra składa się z następujących elementów:
• Serwer – jest to główny element systemu – odpowiada za operacje wykonywane
w bibliotece cyfrowej.
• Strony WWW – aplikacja czytelnika – są to strony WWW poprzez które czytelnik ma
dostęp do zasobów biblioteki.
• Aplikacja redaktora i administratora – jest to program składający się z dwóch aplikacji –
redaktora i administratora, które pozwalają odpowiednio na zarządzanie zawartością
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biblioteki oraz zarządzanie samą biblioteką cyfrową.
Zbiory elektroniczne wyszukiwane są za pomocą
mechanizmu wyszukiwawczego. W takiej bibliotece,
dostęp do zasobów możliwy jest bez konieczności
fizycznej obecności w lokalu biblioteki. Usługa biblioteki
cyfrowej, może być świadczona przez dowolną instytucję,
organizację, tradycyjną bibliotekę. Dostęp do zbiorów w
niektórych bibliotekach bywa otwarty, do innych maja
dostęp zarejestrowani użytkownicy lub instytucje.
Powodem są ograniczenia licencji, na jakich na jakich
udostępniane są zbiory. Biblioteki cyfrowe
o otwartym dostępie, gromadzą często utwory stare, które
ze względu na wygaśnięcie praw autorskich przeszły do domeny publicznej. Istnieją również
tzw. repozytoria open access, które udostępniają zbiory współczesne. Podlegają one ustawie o
prawie autorskim.
Zadaniem biblioteki cyfrowej jest zapewnienie - za pośrednictwem Internetu - dostępu do
materiałów przechowywanych na półkach bibliotecznych. Aby można to było zrobić należy
wcześniej te materiały zdigitalizować, gdyż muszą one zaistnieć w formie cyfrowej
i przesłać na serwer biblioteki.
Najczęściej spotykane formaty w których udostępnia się zbiory tekstowe to: plik tekstowy, RTF,
HTML, TIFF, DjVu, PDF. Pliki graficzne udostępniane są w w formatach: PNG, JPEG,TIFF,
DjVu. Pliki dźwiękowe: MP3, Ogg Vorbis, WAV, MIDI. Pliki video MPEG, WMV, AVI.
Każda biblioteka tego typu posiada
wyszukiwarkę. Umożliwia ona czytelnikom
wyszukiwanie obiektów cyfrowych za
pomocą pojedynczych słów czy fraz. Na
przykład, gdy czytelnik chce wyszukać
książki napisane przez wybranego autora,
musi w oknie wyszukiwarki wpisać jego imię
i nazwisko, wcisnąć Enter na klawiaturze
komputera. Reszta pracy spoczywa na
mechanizmie
wyszukiwania
biblioteki
cyfrowej. Przeszukuje on po kolei wszystkie
dokumenty zgromadzone w zasobach biblioteki i wybiera te, które najbardziej pasują do
wpisanego wyrażenia. Wyniki są następnie prezentowane na stronie internetowej. Ważną
funkcją jest także przeglądanie zasobów. Czytelnik może sprawdzić listę obiektów cyfrowych,
dostępnych w bibliotece. Lista może zawierać wszystkie obiekty cyfrowe albo część z nich,
dotyczącą określonego tematu lub kolekcji obiektów cyfrowych.
Biblioteka elektroniczna zapewnia dostęp do zbiorów 24 godziny na dobę. Zbiory
przechowywane są na serwerach biblioteki i nigdy nie są z nich przenoszone. Za każdym
razem, kiedy użytkownik wysyła do biblioteki zapytanie o konkretny obiekt cyfrowy, otrzymuje
jego kopię. Oznacza to że, z jednego oryginalnego materiału cyfrowego, można uzyskać
nieograniczoną liczbę kopii - w przeciwieństwie do materiałów drukowanych, których ilość jest z
oczywistych powodów ograniczona.
W Polsce pierwsze biblioteki cyfrowe powstały w 2001 roku. Ich tworzenie rozpoczęły
tradycyjne biblioteki uczelniane, motywowane
poprawieniem dostępu do najstarszych
podręczników i skryptów. Rozpoczęła się digitalizacja i udostępnianie zbiorów studentom w
wersji cyfrowe z serwera biblioteki. W Polsce działa kilkadziesiąt bibliotek cyfrowych. Większość
z ich tworzy tzw. polską sieć rozproszonych bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Mechanizmem
łączącym polskie zasoby cyfrowe jest Federacja Bibliotek Cyfrowych. Jest to serwis internetowy,
którego zadaniem jest ułatwienie korzystania z zasobów polskich bibliotek cyfrowych,
zwiększenie ich widoczności w internecie. Użytkownicy przeszukując tę bazę otrzymują linki
do obiektów znajdujących się we współpracujących w FBC bibliotekach cyfrowych. Operatorem
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Federacji Bibliotek Cyfrowych jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe,
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Za rozwój i funkcjonowanie FBC
odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.
Kolejnym przykładem łączenia zasobów bibliotek i repozytoriów cyfrowych jest
Europejska Biblioteka Cyfrowa – Europeana. Powstała z inicjatywy wielu bibliotek krajów
europejskich, także Polski. Jej celem jest udostępnienie w sieci zbiorów, które posiadają
europejskie biblioteki, archiwa, muzea. Są to książki, czasopisma, filmy, dzieła sztuki, muzyka
związane z historią i kulturą europejską. Biblioteka udostępnia też wystawy tematyczne
partnerskich muzeów, zawierające również dzieła chronione prawami autorskimi a także
dostęp do EUscreen - bazy filmów o tematyce kulturalnej. Europeana stwarza możliwość
wyszukiwania i jednoczesnego przeglądania cyfrowych zasobów europejskich bibliotek,
archiwów i muzeów. Jest ona zarządzana przez Fundację Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, która
łączy najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji
kulturalnych. Europeana ma swoją siedzibę w niderlandzkiej bibliotece narodowej, Koninklijke
Bibliotheek.
Do najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce i na świecie należy także Polona.
Udostępnia książki, stare druki, rękopisy, grafiki, mapy, nuty, fotografie, ulotki i pocztówki.
Pochodzą one ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących: Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Teatralnego, Międzynarodowego Centrum Kultury w
Krakowie. Można też znaleźć rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane,
ryciny, rysunki oraz publikacje popularne, stare elementarze, książki dla dzieci, książki
kucharskie czy dawne poradniki. Polona umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji,
pracę z aktywną warstwą tekstową, dodawanie notatek i zakładek do obiektów. Cyfrowa
biblioteka wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie oraz filtry do przeglądania zbiorów.
Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za
darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać. W Polonie znajdują się najcenniejsze skarby polskiej
kultury i historii, takie jak: Kronika Galla Anonima, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza,
Chopina, rysunki Witkacego i wiele innych.
Obok bibliotek cyfrowych w Polsce powstają także repozytoria typu open access. Tworzone
są w celu gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania cyfrowych zasobów. Bywają
określane jako cyfrowe biblioteki naukowe. Ważną ich cechą jest to, że zapewniają darmowy i
nieograniczony dostęp przez Internet do różnego rodzaju publikacji naukowych, czasopism
naukowych, materiałów z konferencji naukowych, rozpraw doktorskich, norm, patentów,
materiałów dydaktycznych. Zapewniają szybki dostęp do wyników badań naukowych.
Przykładem biblioteki naukowej cyfrowej, łączącej cechy biblioteki i repozytorium jest
Akademicka Biblioteka Cyfrowa ABC - Kraków. Tworzą ją Biblioteka Główna Akademii Górniczo
– Hutniczej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Udostępnia w sieci
elektroniczne wersje podręczników, uczelniane czasopisma naukowe, multimedialne katalogi
wystaw, materiały konferencyjne, monografie. Kolejny rodzaj zbiorów to zasób dziedzictwa
kulturowego tj. zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach krakowskich. Analizując
zasoby zbiorów udostępnianych przez tą bibliotekę, można uznać ja za unikatowe repozytorium
wiedzy dla nauk technicznych, zawsze dostępne i bez opłat.
Kolejna duża biblioteka udostępniająca stare i współczesne zbiory w internecie, to
Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Projekt realizują instytucje współpracujące
w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko – Pomorskiego. Celem
tej regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki. Zasób biblioteki
składa się z następujących kolekcji tematycznych:
• regionalia – do których należą cyfrowe wersje książek i
zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz
dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw,
Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej;
• materiały dydaktyczne – do których należą cyfrowe kopie
podręczników akademickich, monografii, artykułów
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naukowych tworzonych w regionie, lektur;
• dziedzictwo kulturowe – do których należą kopie wybranych najcenniejszych:
inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz
emigracyjnych.
KPBC służy pracownikom nauki, studentom, uczniom. Jej zbiory mają uregulowany status
prawny, są udostępniane na podstawie licencji uczelnianych lub creative commons. Biblioteka
ta jest partnerem organizatorów kursów zdalnego nauczania. Udostępnia materiały do kursów,
które są zamieszczane w jej zasobie.
Do regionalnych bibliotek cyfrowych należy także Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
Tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa
Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego,
bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie. MBC udostępnia cyfrowe wersje książek, czasopism
oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych, dokumentów życia społecznego, stare
druki, fotografie, programy filmowe i teatralne, archiwalia oraz wystawy wirtualne. Z kolekcji
tematycznych warto wymienić: Literaturę dla dzieci i młodzieży, Prasę Powstania
Warszawskiego, Powstanie Styczniowe w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie,
Księgi parafialne. Zadaniem biblioteki jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących
obszaru Mazowsza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Jej zasoby są również
udostępniane w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana.
Usługi biblioteczne online cieszą się dużą popularnością. Wprowadzają nową jakość
kształcenia i komunikacji. Czynią je sprawniejszymi, nowocześniejszymi bardziej interesującymi.
Pozwalają zachować i chronić dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.
Bibliografia
1.Korycińska – Huras A, Janiak M: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Badania, zasoby,
użytkownicy, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2014
2.www.euractiv.pl/
3.http://dl.psnc.pl
4.http://fbc.pionier.net.pl
5.http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra
6.http://kpbc.umk.pl
7.https://repozytorium.ka.edu.pl
8.https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki
9.http://www.bn.org.pl
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Okno otwarte … czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska.







Nowe kody do Ibuk Libra już dostępne. Można korzystać
ze zbioru ponad 1500 książek on-line poprzez platformę
IBUK Libra. Wystarczy dostęp do Internetu, przeglądarka
Mozilla Firefox lub Chrome oraz kod, który można otrzymać
w naszej bibliotece lub w filiach. Korzystanie z platformy jest
bezpłatne, wymaga tylko założenia konta w naszej
bibliotece. Tu znajdziecie krótki przewodnik po tej usłudze:
http://libra.ibuk.pl/#help Zamieszczone na tej stronie filmy
instruktażowe pokażą krok po kroku jak założyć konto w
Ibuk Libra, jak korzystać z osobistej półki myIBUK i Słownika Oxford, znajdziemy tu także
przewodnik po nowych funkcjach platformy Ibuk, np. w zakresie wyszukiwania haseł (w
obecnej wersji hasła są wyszukiwane w treściach publikacji). Zapraszamy do testowania!
Przypominamy, że osoby już korzystające z dostępu do bazy Ibuk Libra muszą pobrać
aktualne kody w Wypożyczalni naszej biblioteki.
Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu. Biblioteka nasza przystąpiła
do projektu " Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu", w ramach którego
planowane jest zastąpienie dotychczasowych analogowych rozwiązań usługami
realizowanymi przez Internet. W ramach projektu przewidziano m.in. możliwość zdalnego
zapisywania się na szkolenia, lekcje biblioteczne, praktyki studenckie, wideokonferencje
etc. W związku z powyższym przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród
czytelników odnośnie zainteresowania poszczególnymi propozycjami e-usług do
realizacji w tym projekcie. Dziękujemy za liczny udział w badaniu!
„Promujemy czytanie – II edycja”. W związku z sukcesem pierwszej edycji projektu
„Promujemy czytanie” biblioteka nasza włączy się w realizację jego drugiej edycji. W
październiku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli ze szkół podstawowych realizujących projekt „Promujemy czytanie - II
edycja”. Członkowie zespołów projektowych z PSP nr 1 w Białobrzegach oraz PSP w:
Bardzicach, Kowali, Kończycach, Mazowszanach i Młodocinie mieli okazję zapoznać się
z czekającymi ich zadaniami oraz obejrzeć prezentację teatru obrazkowego kamishibai,
będącego formą promowania czytelnictwa wśród dzieci i jednym z działań w ramach
projektu „Promujemy czytanie”.
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Zapraszamy!
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Kościuszki 5a
Radom
26-600
Telefon: 48 345-95-50
Faks: 48 345-95-50 w.101

Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Rok
szkolny

Okres
wakacji

9.00-18.00

9.00-15.00

nieczynne

nieczynne

9.00-18.00

9.00-15.00

9.00-14.00

nieczynne

