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1. HISTORIA 
 Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej oficjalnie pojawiła się w Internecie 25  

      września 2008 r.. Był to projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w  

      oparciu o zbiory Biblioteki Głównej oraz Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.  

      Zasób Biblioteki podzielony jest na zbiory o określonym charakterze, tzw. kolekcje. 

 Biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Wykorzystuje się  

     oprogramowanie dLibra opracowane przez PCSS. 

 Przez to automatycznie nasze zbiory pojawiły się na portalu EuropeanaLocal.  

 Zasób BC obejmował kolekcje: 

• Czasopisma naukowe - teksty czasopism wydawanych w Politechnice Śląskiej i najstarsze czasopisma  

       naukowe przechowywane w BG.  

• Historia nauki i techniki - Kolekcja zawiera teksty historyczne z zakresu nauki i techniki.  

• Materiały dydaktyczne. 

• Materiały konferencyjne. 

• Monografie i podręczniki - wydane przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej i objęte specjalną licencją na 

udostępnianie z platformy cyfrowej. 

• Politechnika Śląska - dokumenty dotyczące Politechniki Śląskiej, zarówno jej działalności statutowej jak i życia 

studenckiego, a także dokumenty historyczne związane z uczelnią. 

• Rozprawy doktorskie obronione na Politechnice Śląskiej. 

• Varia - Publikacje sprzed 1945r. 

 



 Sprzęt: do digitalizacji wykorzystywano skaner PS 7000 produkcji MINOLTA z roku 1999 w 

wersji do współpracy z PC. Parametry skanera: 

 System skanowania – obrotowe lustro + przetwornik CCD o rozdzielczości 7500 pixli; 

 Oświetlenie – długa, cylindryczna żarówka halogenowa o mocy 620 W; 

 Rozdzielczość skanowania – 200/240/300/400/600 dpi; 

 Skany czarno-białe; 

 Ekspozycja regulowana w 9 stopniach, ostrość w zakresie 0-50 mm - ręcznie/automatycznie; 

 Rozmiar stolika książkowego – 420x300 mm. 2 ruchome płyty blatu umożliwiają zniwelowanie 

wpływu grzbietu i zmiany grubości  

     książki do 10 cm; 

 Szybkość skanowania – 4,5 sec/str. 

      prawa strona/A4/400 dpi/tryb auto; 

 Interfejs – video I/F (drukarka),  

      SCSI-2 (PC); 

 Waga – 64 kg; 

 Pobór mocy – 1000 W. 

 Obróbka OCR na PC - ABBYY  

      FineReader  v.6.0 i kolejne. 
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2. REPOZYTORIUM 
o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada od roku akademickiego 2012/13 

ściślejsze niż dotychczas powiązanie poziomu finansowania  uczelni z poziomem  naukowym jej 

jednostek. 

o Nowością ma być użycie: „bardziej wyśrubowanych kryteriów takich jak: impact faktor, 

współczynnik Hirscha czy cytowania tzw. wskaźników bibliometrycznych”. 

o Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany w sposobie finansowania nauki zdaliśmy sobie sprawę z 

zadań jakie pojawią się przed Biblioteką w związku z parametryzacją Uczelni. Oto one:  

           - Utworzenie cyfrowej bazy publikacji naukowych w formule Otwartego Dostępu –  

             Repozytorium Uczelniane - nazwane REPOLIS  

- Wprowadzenie do BC wszystkich prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników 

Politechniki Śląskiej (ok. 3,5 tyś) 

- Wdrożenie interfejsu do zintegrowanego poszukiwania i pozyskiwania publikacji naukowych 

o W 2010 roku uzyskaliśmy grant z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 

2.3 dotyczące inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, który jest 

finansowany w 85% z EFRR, a w 15% z budżetu MNiSzW. W jego ramach zdecydowano się na:  

 zakup multiwyszukiwarki umożliwiającej integrację w jednym miejscu oferowanych przez 

bibliotekę zbiorów: papierowych, cyfrowych i e-źródeł . 

 Zakup wyposażenia nowoczesnej pracowni digitalizacyjnej. 

 Rozbudowę serwerowni  i sieci LAN Biblioteki. 
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3. ZAKUP 
 
o W listopadzie 2011 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, została zawarta z firmą  

Aleph Polska umowa na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu pozyskiwania zasobów 
naukowych PRIMO firmy Ex Libris.  

o Wraz z multiwyszukiwarką PRIMO zakupiono: 
 

  SFX Open URL link Solver czyli serwer dostarczający użytkownikom linków do pełnych 
tekstów wybranych pozycji, zarówno znalezionych lokalnie w danej bibliotece: w jej 
katalogu bibliotecznym, repozytorium uczelnianym czy bibliotece cyfrowej, jak i globalnie - 
wraz z usługą centralnego indeksu globalnych zasobów Primo Central; 

 system rekomendujący bX Recommender, który znajduje powiązane artykuły z globalnych 
źródeł, oraz uwzględnia IF (Impact Factor) czasopisma, w którym artykuł się ukazał i jego 
dotychczasowe cytowania . 

 
o Rok 2012 - Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej jako pierwsza biblioteka akademicka w 

Polsce rozpoczęła wdrażanie zintegrowanej wyszukiwarki dla informacyjnych zasobów 
naukowych w oparciu o narzędzia firmy Ex Libris. 

o Jest to pierwsza w świecie nowatorska implementacja z innym niż Aleph (produkt Ex Libris-u) 
komputerowym systemem bibliotecznym (PROLIB). 

o W pierwszym kwartale 2012 r. zmodernizowano sieć LAN, tak ze w tej chwili pracuje z 
szybkością 1,4 Gb/sek. 

o Rozbudowano  i zmodernizowano serwerownię – znacznie podnosząc możliwości archiwizacji 
cyfrowych zbiorów i przygotowując szybki dostęp do nich. 

o Zakupiono  wyposażenie pracowni digitalizacyjnej. 
o Zatrudniono na 3 etaty na okres 2 lat pracowników do digitalizacji i obsługi repozytorium. 
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4. PRZEBIEG WDROŻENIA 
 

o W kwietniu 2012 roku rozpoczęto proces wdrażania Primo Central wraz z SFX Open URL link 

Solver  i bX Recommender : 

 Pierwsze zadanie to wdrożenie wszystkich funkcjonalności wyszukiwarki – wykonano. 

 Przystosowanie Primo Central do współpracy z systemem bibliotecznym PROLIB co wymaga 

odpowiedniego interfejsu.  We współpracy z firmą MaxElektronik, twórcą systemu PROLIB 

zadanie zostało  uwieńczone sukcesem. W efekcie w wyszukiwarce pojawił się katalog 

Biblioteki. 

 Podłączenie linków do Internetowych baz danych, do których Biblioteka ma wykupiony 

dostęp. Pojawia się duży problem, bo okazuje się, że wykupione pakiety baz danych mają 

inną, mniejszą zawartość od tej jaka jest w bazie Link Solwera Primo Central i nie można jej 

bezpośrednio wykorzystać. Trzeba  przejrzeć  każdy pakiet  i ręcznie wprowadzić poprawki. 

Bardzo czasochłonne. 

 We wrześniu oficjalnie zakończono proces wdrażania, ale… 

o Podłączenie linków do baz danych dostępnych pojedynczo, tak krajowych jak i zagranicznych, 

płatnych  i w otwartym dostępie. Trzeba każdorazowo występować do właściciela bazy o zgodę 

na podlinkowanie. Ten proces nie jest jeszcze zakończony. 

o Uruchomiono zakupiony sprzęt do digitalizacji i przeszkolono obsługę. Zakupiony sprzęt to: 

      skanery książkowe: automat KABIS III, wielkoformatowy Book 2 Net Flash, samoobsługowy  

      Book2net kiosk, oraz skanery: sieciowy WideTek 25 i wielkoformatowy Smart LF Gx+42Te. 
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1) KABIS III - skaner książkowy 

 
 Prędkość Do 2890 obrazów na godzinę 

 Tryb 24-bit Color, 8-bit Grayscale, 1-bit B/W  

 Format JPEG, CR2, TIFF, JPEG2000, PDF, PDF/A 

 OCR Format Przeszukiwalny PDF, XML, Word, TXT 

 Sensor: 2 aparaty Canon EOS 5D Mark II, 21.1 Mpix, 

      24-bit RGB (5.616 x 3.744 )pix,  325–400 dpi,; 500-600 dpi  

      (mniejsze książki z obiektywem Macro); 

 Rozmiar strony min. 11.5 x 17.8 cm, max. 28.0 x 35.6 cm 

 Gramatura 49–300 g/m2 

 Grubość do 10 cm 

 Rozmiary Sz x D x W: 84 x 79 x 138 cm 

 Systemy Page Edge Sensor, Enhanced Page Separator 

 Waga około 73 kg + 46 kg stolik 

 Jednostki PC • Kirtas Image Server - minimum:  

o Dwa procesory Quad Core 2.33 GHz Intel Xeon E5345 lub lepsze  

o 8 GB DDR2 ECC SDRAM  

o Cztery dyski Hitachi 1.0 TB (skonfigurowany RAID 0, 1, 5, lub 10)  

o Trzy karty sieciowe Intel Pro Gigabit  

o MS Windows SERVER 64-bit  

o • 2 x PC, kontrolery kamer  

o • Płaski monitor LCD 19” 
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 W zestawie 

o • KABIS Manager software  

o • BookScan Editor, Server Edition z licencją  

         multi-user  

o • Czytnik kodów kreskowych  

o • Adapter dla mniejszych książek  

o • Regulowany elektrycznie stolik ergonomiczny  

o • Pedał nożny 

http://www.kirtas.pl/   

Kirtas Technologies Systems, USA, New York 

 

http://www.kirtas.pl/


II Seminarium „Historia informatyki polskiej” 30.11.2012 

• Zalety wg producenta i użytkownika: 
 
 Wysokowydajne (2890 stron na godzinę) skanowanie książek w doskonałej jakości 325, 

400, 600 dpi, 24 – bit color – tylko gdy książka jest w doskonałym stanie, druk 
jednostronny, grzbiet w idealnym stanie, strony równo przycięte, książka nie powinna być 
oprawiona u introligatora (nasze doktoraty); 

 Automatyczna, ruchoma kołyska SmartCradle z laserowo wspomaganym centrowaniem 

 Łagodne traktowanie obiektów niezbędne przy rzadkich, kruchych wydawnictwach – to 
raczej teoria. Papier nie może być za cienki, kruchy, nie może to być bibuła... 

 Ramię SureTurn delikatniejsze niż ludzka ręka – jak wyżej oraz dość często po 
przełożeniu dwustronnej kartki trzeba ją wyprostować ręcznie bo zostaje wypukłość, w 
przypadku podklejeń, wzmocnień, szycia trzeba cały czas uważać i „pomagać”; 

 Czujnik Page Edge Sensor dbający o odwracanie każdorazowo tylko pojedynczej strony 

 System wypłaszczania usuwający krzywiznę stron 

 Kabis Manager importuje dostępne metadane i automatycznie dodaje rekordy MARC, 
DublinCore, MODS – o ile już istnieją (!) a to rzadkość; 

 Zintegrowanie Metadanych w trakcie procesu produkcyjnego zapewnia płynność oraz 
kontrolę nad inwenturą 

 Wysokiej wydajności Kirtas Image Server - dodatkowy komputer dedykowany do post 
produkcji 

 Możliwość zdalnej obróbki skanów poprzez sieć TCP/IP. 

 Bezradny wobec stron rozkładanych. 
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2) Book2net kiosk: skaner samoobsługowy 
 
• Sensor: 40 Mpixel 

• Czas ekspozycji: 0,3 sek. 

• Czas przygotowania jednej strony: 3.3 sek. 

• Źródło światła: LED (zimne światło, < 100 W) 

• Brak promieniowania UV i IR, ekspozycja operatora wg. EN60825-1 

• Optyka: Rodenstock Rodagon, głębia ostrości12,5 cm, 24bit color 

• Format skanów: kolor 

• Wymiary stolika: 18” x 24” dla jednej sekcji (> A2!) dla książek o 

      grubości do12 cm 

• interface: USB 2.0 standard 

• Formaty wyjściowe: TIFF, PDF, JPEG, JPEG2000 

• zasilanie: 100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz, 200 VA 

• Software: Book Expert Public 

• Zabezpieczenie praw autorskich poprzez automatyczne zapytanie i znak wodny  

• Wbudowany PC: Windows XP z Microsoft Enhanced Write Filter touchscreen 15", pre-instalowane 
oprogramowanie z instrukcją obsługi. 

• Interfejs: USB 2.0  - prosty zapis na Pendrive 

• wymiary: H: 1290 mm, S: 665 mm, G: 840 mm 

• waga: 50 kg  

 

Skaner  przeznaczony do obsługi czytelni w zastępstwie kserografu. 
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3) Book2net flash – skaner wielkoformatowy 
 
 Wymiary obiektów skanowanych: 611 x 916,4 mm / 24 x 36 inch 

 Sensor: Area CCD 50 MP: 61,30 mm (przekątna), 8176 x 6132 pixli 

 Migawka: dysk obrotowy (LBTF 300,000,000 cykli) 

 Obiektyw: Rodenstock Rodagon 

 Głębia ostrości: Minimum 13cm / 5 inch 

 Rozdzielczość optyczna: 200, 400 dpi,  

 Czas przygotowania jednej strony : 3.24 sek.  

 Źródło światła: Power LEDs 80 VA 

 Zmechanizowany stół dla książek o grubości do 25 cm i wadze do 30kg 

 Szklana płyta dociskowa z czujnikami docisku  

 Możliwość regulacji: trybu skanowania, koloru, rozdzielczości, jakości 

 Software: Book Expert z obróbką obrazów umożliwiającą: 

 Automatyczne rozpoznawanie i kadrowanie skanowanego formatu 

 Automatyczny i ręczny podział na prawą i lewą stronę 

 Korekcja obrazu: jasność, kontrast, prostowanie, usuwanie  

      zanieczyszczeń, maskowanie zadanych obszarów 

 Obrót i zmiana rozdzielczości 

 Konwersja z koloru do szarości 

 Zapis w wielu formatach 

 Interfejs: USB 2.0 B (do 51 MB/s) 

 



II Seminarium „Historia informatyki polskiej” 30.11.2012 

• Formaty zbiorów obrazów:  

 
 24-bit: TIFF RAW, LZW, JPEG (monolithic, striped, tiled), PDF Deflate, JPEG, JFIF (JPEG), JPEG 

2000 Spec. Part1, Spec. Part2, Windows Bitmap 

 8-bit: TIFF RAW, LZW, JPEG, PackBits (monolithic, striped, tiled), PDF Deflate, JPEG, JFIF 
(JPEG), JPEG 2000 Spec. Part1, Spec. Part2, Windows Bitmap, RLE8 

 2-bit: TIFF RAW, LZW, Huffman, G4 CCITT (monolithic, striped, tiled), PDF G4 CCITT, 
JEDMICS C4, Image Machines TG4, CALS Raster Type 1, Windows Bitmap 

 wielostronicowe: TIFF, PDF 

• Zasilanie: 100V to 240V, częstotliwość 47Hz do 63Hz,  

• Wymiary: H = 2100 mm 

       S = 990 mm, G = 990 mm 

 Waga: 100 kg 

 Pobór  mocy: 60 – 138 VA 

 Warunki pracy:  10°C - 38°C,  

      wilgotność: 15% - 85% . 

 

 

 

 

www.book2net.net 

MICROBOX GmbH 

Bad Nauheim 

RFN 

http://www.book2net.net/


II Seminarium „Historia informatyki polskiej” 30.11.2012 

4) Skaner płaski WideTEK 25     skaner sieciowy 
• Rozdzielczość optyczna: 1200 x 600 dpi ustawiana w krokach co 1 dpi; 

• Sensor: 2 kamery CCD, 45.600 Pikseli;  

• Źródło światła: białe diody LED, bez emisji UV/IR; 

• Wielkość powierzchni skanu:  63,5 cm x 45,7 cm (25” x 18”) ; 

• Kolor:  kolor 24bit, odc. szarości 8bit, monochromatyczny; 

• Szybkość skanowania: 3,2 sek dla 300 dpi A2 

       8,2 sek dla 600 dpi A2 

       12,6 sek dla 1200 dpi A2; 

• Formaty dokumentów: Autoformat z rozpoznawaniem 

      wymiaru, ISO A5 do A2, US ANSI (Legal ... US C), 

      formaty użytkownika; 

•  Formaty plików: JPEG, PNM, TIFF bez kompresji, 

   TIFF G4 (CCITT), PDF; 

• Interfejs: 1 Gb Fast Ethernet ze Scan2Net bazującym  

      na TCP/IP; 

• Wymiary:160 x 1026 x 782mm; 

• Masa: 40 kg; 

• Pobór mocy: 6 W (spoczynkowo) / 115 W (gotowość) / 

     190 W (skanowanie) 
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 Opcje oprogramowania: 

 Batch Scan Wizard,  

 Korekcja krzywizny książki,  

 Scan2Edit,  

 Scan2USB,  

 Scan2VGA,  

 PDF Generator 

• Funkcje: 

 automatyczna korekcja poziomu czerni,  

 automatyczny balans bieli,  

 profilowanie ICC online,  

 update firmware przez WWW. 

• Sterowanie: przez zintegrowany ekran dotykowy; 

• Przez oprogramowanie z poziomu przeglądarki 

       www ia sieć TCP/IP. 

 

 

 

http://www.imageaccess.de 

Image Acces GmbH 

Wuppertal 

RFN 

http://www.imageaccess.de/
http://www.imageaccess.de/
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5) Skaner wielkoformatowy Smart LF Gx+42Te 
 Maksymalna szerokość skanowania: 42" (106.7cm) Długość obrazu: nieograniczona przez skaner; 

 Maksymalna szerokość mediów: 46" (116.8cm), grubość: 20mm; 

 Prędkość skanowania :  10 cm/sec dla 24-bit RGB kolor @ 200dpi 

      30 cm/sec dla 8-bit skala szarości i monochromatyczne @ 200dpi; 

• Rozdzielczość optyczna: 1200 dpi; 

• Rozdzielczość ekstrapolowana: 9600 dpi; 

• Tryby skanowania:  48 bit/kolor,  16 bit/odcienie szarości, 1 bit/czarno-biały; 

• Przestrzeń kolorów: RAW RGB, sRGB; 

• Napęd:   - Wyrównanie do środka lub krawędzi,  

 - Automatyczne rozpoznanie wielkości  

   dokumentów, 

 - Automatyczne rozpoznanie optymalnego  

  nacisku rolek; 

• Sensor: 6 czujników CCD na całej długości skanowania 

• Oświetlenie: 2D LED – 2 białe, zimne diody LED dają 

      dwuwymiarowe oświetlenie, dzięki czemu dokumenty  

      są wolne od cieni. 

• Interfejs: USB2, Gigabit Ethernet; 

• Zasilanie: 100~250 VAC, 50~60 Hz; 
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 Wymiary i waga:  1440 x 180 x 370 mm / 44kg; 

 Podstawa: 820 x 550 mm / 14kg; 

 Oprogramowanie Colortrac Smart LF umożliwia: 

   Skanowanie do pliku z przeglądarką w czasie  

         rzeczywistym  

   Skanowanie do druku z przeglądarką w czasie  

         rzeczywistym 

   Skanowanie do email z przeglądarką w czasie  

         rzeczywistym 

   Oprogramowanie do obsługi konserwacyjnej Skanera 

   Drivery, formaty zapisu plików: TIFF, JPEG, PDF. 

 

 

 

 

http://www.colortrac.com 

Colortrac Limited 

Colortrac HQ and Factory 

Brunel Court 

UK 

http://www.colortrac.com/
http://www.colortrac.com/
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5. Proces tworzenia zbiorów cyfrowych 
 

 

 

             Digitalizacja                            składowanie                            obróbka obrazu 

 

 

 

 

 

                       Umieszczenie w BC           Proces OCR                        Kontrola jakości 

 

 

 

 

 

                            składowanie                   Udostępnianie      

                                   PDF 

 

start 
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DODATKI dotyczące Biblioteki Cyfrowej Politechniki Śląskiej:  

 

 Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji  (stan na 1.11.2012) 
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 Prawa własności  -  zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1.Biblioteka Główna [1113]  

 2.Własność autora – doktorat [894]  

 3.Polskie Towarzystwo Informatyczne / Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej [56]  

 4.Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach [1]  
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 Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji  (stan na 1.11.2012) 
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Liczba publikacji: 2835  
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 http://delibra.bg.polsl.pl/ 

 

 http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra 

 

 

 

http://delibra.bg.polsl.pl/
http://delibra.bg.polsl.pl/
http://delibra.bg.polsl.pl/
http://delibra.bg.polsl.pl/
http://delibra.bg.polsl.pl/
http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra
http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra
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