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Realizacja projektu "Śląskie Digitarium" - 2021
Lider - Biblioteka Śląska

1. Zakup stacji roboczych dla redaktorów i korektorów (12.2020)
2. Skanery dziełowe - 5 szt.  
3. Studio 3 D.
4. Zestaw audio-video.
5. UPS wraz z rozdzielnicą elektryczną i niezbędnymi pracami.

Łączna wartość ~2,03 mln zł

6. Zakup infrastruktury serwerowej 

3 postępowania, 5 wygranych w KIO, obecnie pomyślny dla BŚ wyrok KIO - 
zaskarżony w sądzie. Rozstrzygnięcie do 3-4 miesięcy. 



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Rozbudowa głównej pracowni digitalizacji

Zakup 5 skanerów dziełowych:

2 skanery A2,2 skanery A1, 1 skaner A0

firmy i2S



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Zwiększenie mocy produkcyjnych pracowni głównej ŚBC z ok. 60 tys. do 
ponad 150 tys. skanów miesięcznie. 

Szacowana roczna wydajność pracowni BŚ - 1,8 mln skanów.

Utworzenie 6 projektowych stanowisk korektorskich, 3 redaktorskich oraz 
zakup wyposażenia (stacje graficzne, stanowiska pracy dla pracowników).



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Realizacja projektu poszerza możliwości digitalizacyjnych Biblioteki 
Śląskiej o nowe typy obiektów:

Obiekty 3D - studio fotografii 3D.
Dwa stanowiska do fotografowania obiektów: 

50 x 50 cm (rekwizyty) oraz 100 x 200 cm (kostiumy). 
Studio pozwoli na poszerzenie digitalizacji o obiekty muzealne.

Rejestracja historii mówionej - studio audiowizualne.
Kolekcja projektowa "Śląska Biblioteka Portretów Mówionych" - rejestracja 
osób zasłużonych dla kultury, edukacji, nauki i sportu województwa śląskiego. 
Publikacja w kolekcji ŚBC - Śląska Biblioteka Filmowa.



Studio fotografii 3D

Studio w projekcie służy 
digitalizacji kostiumów
 i rekwizytów Opery 
Śląskiej), we współpracy
 z pracownikami Opery.



Studio fotografii 3D

Studio posłuży do ciągłej rozbudowy 
kolekcji obiektów 3D, która zostanie 
utworzona w ŚBC (po przystosowaniu 
interfejsu do wyświetlania obiektów 
3D).

Po digitalizacji obiektów Opery 
zaistnieje możliwość poszerzenia 
współpracy z muzeami oraz innymi 
instytucjami regionu (szczególnie 
Uczestnikami ŚBC), które posiadają 
tego typu obiekty oraz zechcą je 
szeroko udostępnić, (pod warunkiem 
przywozu do BŚ).

https://bs.katowice.pl/wp-content/uploads/3d/dzbanek1m/dzban.html 

https://bs.katowice.pl/wp-content/uploads/3d/dzbanek1m/dzban.html


Studio audiowizualnePlanowana lista osób do 
wywiadów, m.in.:

Józef Czech
Antoni Piechniczek
Józef Skrzek
Henryk Konwiński
Marian Zembala
Sławomir Pietras
Roman Kalarus
Joanna Wnuk-Nazarowa
Krzysztof Wielicki
Daniel Kadłubiec
Damian Zimoń
Dorota Simonides
Jerzy Szymik
Jan Miodek
Maria Pańczyk
Andrzej Wyglenda
Wiesław Banyś
Stanisław Nicieja
Tadeusz Sławek
Zbigniew Sawicz
…



Studio audiowizualne

Kolekcja projektowa (w projekcie powstaną 32 
wywiady-nagrania) "Śląska Biblioteka Portretów 
Mówionych" będzie kontynuowana po 
zakończeniu projektu w celu utworzenia 
bogatego zasobu wywiadów dokumentujących 
osoby, ich dokonania i losy - z różnych obszarów 
życia społecznego województwa i regionu. 

Zapraszamy Uczestników ŚBC do zgłaszania 
propozycji osób, których "audiowizualny portret" 
warto byłoby zachować i rozpowszechnić. 



UPS i przebudowa zasilania

Bilans energetyczny poboru mocy nowej serwerowni oraz UPS 
wykazał konieczność rozbudowy i modernizacji zasilania głównego 
infrastruktury komputerowej oraz klimatyzatorów.



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Partner projektu - Instytucja Filmowa Silesia Film

Utworzenie portalu "Filmoteka Śląska" w celu upublicznienia 
zdigitalizowanych zasobów filmowych.

Zadanie zostało: skontrolowane pod kątem prawidłowości 
zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru 
wykonawcy, zrealizowane, opłacone i zamknięte.

Wartość ok. 120 tys. PLN

Zasoby filmowe będą agregowane przez regionalny agregator.



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

https://filmotekaslaska.com

https://filmotekaslaska.com/


Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Partner projektu - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Dostawa Mobilnego Centrum Digitalizacji (MobyDig).

Zadanie zostało: skontrolowane pod kątem prawidłowości zastosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy.

Dostawa zostanie zakończona do końca lutego br.

Wartość zadania: ok. 2,2 mln PLN.



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

Partner projektu Opera Śląska w Bytomiu

1. Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji i udostępniania 
zbiorów bibliotecznych.

2. Zakup oprogramowania do lokalnej biblioteki cyfrowej.

Zadania zostały: skontrolowane pod kątem prawidłowości zastosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy; zakończone i 
odebrane.

Wartość zadań: ok. 300 tys. PLN.



Modernizacja ŚBC - badania użytkowników (UX)

Badani użytkownicy (był i 12-latek i osoby 70+, które nawet nie słyszały 
o serwisie) rzadko albo wcale nie korzystają z pewnych możliwości 

i obszarów strony. 

Nagrano ponad 100 anonimowych rejestracji poruszania się użytkowników 
po interfejsie BC.

Np. zdawałoby się pożyteczne "wyszukiwanie zaawansowane" 
wykorzystywane jest tylko przez 1,84% użytkowników.

Filtry wyszukiwania - tylko przez 1,07% użytkowników.

Publikacji-wystaw użytkownicy nie oglądają i nie są nimi 
zainteresowani.



Modernizacja ŚBC - badania użytkowników

Problemy starego interfejsu, m.in.:

● Niekorzystanie z ikon na płytce obiektu.
● Niska skuteczność przycisku podpowiedzi do wyszukiwania zaawansowanego.

● Przycisk udostępniania obiektu znajduje się zbyt daleko od samego obiektu.
● Użytkownicy nie są zainteresowani założeniem konta na stronie biblioteki 

i logowaniem się.
● Wyniki wyszukiwania niezgodne z oczekiwaniami odbiorców (zbyt wiele wskazań).

● Niezrozumiałe zwroty, frazy i język.
● Brak przejrzystości, opisów i niejasne, ukryte informacje.

● Problem z opuszczeniem widoku show content (otwartej publikacji).
● Nieprzyjazna wyszukiwarka (brak podpowiedzi, brak propozycji "czy chodziło ci o" przy 

błędnej frazie wyszukiwawczej etc.).



Modernizacja ŚBC - planowany interfejs główny

Link do makiety: 
https://xd.adobe.com/view/7b664468-acbf-4bc7-bcbf-bd2302a8b
5a7-2e35/screen/9fc81407-0ac9-4c25-ad8a-1ce975ee42bc/ 

Strona główna

https://xd.adobe.com/view/7b664468-acbf-4bc7-bcbf-bd2302a8b5a7-2e35/screen/9fc81407-0ac9-4c25-ad8a-1ce975ee42bc/
https://xd.adobe.com/view/7b664468-acbf-4bc7-bcbf-bd2302a8b5a7-2e35/screen/9fc81407-0ac9-4c25-ad8a-1ce975ee42bc/


Modernizacja ŚBC - planowany interfejs główny

Strona wyników 
wyszukiwania



Modernizacja ŚBC - planowany interfejs główny

Strona publikacji: 
"wszystko na 
jednej stronie" - 
likwidacja zakładek 
i osobnego okna 
publikacji.



Modernizacja ŚBC - planowany interfejs główny

Strona publikacji: 
"wszystko na 
jednej stronie" - 
wykaz fraz, 
struktura, opis i 
pliki (do 
rozwinięcia)



Modernizacja ŚBC - interfejs mobilny

Link do makiety: 
https://xd.adobe.com/view/463adbbe-0087-4c65-b807-
bc6e9295f0ef-1369/ 

https://xd.adobe.com/view/463adbbe-0087-4c65-b807-bc6e9295f0ef-1369/
https://xd.adobe.com/view/463adbbe-0087-4c65-b807-bc6e9295f0ef-1369/


Regionalny agregator informacyjny
Ariadna - to serwis integrujący różne źródła informacyjne regionu poprzez 
gromadzenie metadanych oraz tekstów z: ŚBC, Filmoteki Śląskiej (Silesia Film), 
BC Opery Śląskiej, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji 
regionalnej oraz katalogu i bibliografii BŚ. 

Po integracji źródeł projektowych agregacja zostanie poszerzona na inne serwisy 
regionu (o ile obsługują protokół wymiany danych OAI-PMH).



Regionalny agregator informacyjny

Wykonawcą serwisu wybrano PCSS, który prócz samego serwisu 
agregatora oraz jego portalu WWW wykona także dodatkowe 
moduły-serwisy poszerzające jego możliwości. Są to serwisy:

● wolumenów (tagów) czasoprzestrzennych, 
● badawczy - transkrypcji tekstów,
● ścieżek edukacyjnych (dla nauczycieli).

Wszystkie serwisy będą poddane badaniom UX i będą posiadać wersję 
mobilną.



Regionalny klaster informacyjny

ŚBC

Katalog  OPAC BŚ

Bibliografia regionalna

Podręcznik edukacji regionalnej

Serwis audiowizualny SF

Encyklopedia Województwa Ślaskiego

BC Opery Ślaskiej

● indeksowanie
● fasety, stemming, lematyzacja,
● edytor ścieżek edukacyjnych,
● transkrypcja tekstów,
● wolumeny czasoprzestrzenne.

Mobilna digitalizacja - MobyDig - Instytut Myśli Polskiej



Strona główna.
Makieta lo-fi 
(low-fidelity). 
Będzie także interfejs 
mobilny.

Link do makiety:
https://xd.adobe.com/view/3ba5cfbb-2578-4ac5-9383-4
6a7b70f6ead-6ef6/ 

https://xd.adobe.com/view/3ba5cfbb-2578-4ac5-9383-46a7b70f6ead-6ef6/
https://xd.adobe.com/view/3ba5cfbb-2578-4ac5-9383-46a7b70f6ead-6ef6/


Strona główna.

Tematy (kolekcje 
dynamiczne - zapisane 
zapytania wraz z 
filtrami).



Strona główna.
Rozwinięcie do 
mechanizmu 
wyszukiwania 
zaawansowanego.



Strona wyników 
wyszukiwania



Strona obiektu
Zawiera tylko metadane, 
ewent.  mapę lokalizacji 
oraz odniesienie do 
serwisu pochodzenia 
obiektu.



Serwis wolumenów czasoprzestrzennych

Wolumeny (tagi) czasoprzestrzenne to  zebrane  w  bazie  danych obiekty cyfrowe,  
złożone z:

● nazwy,  
● zaznaczonego  na  mapie  obszaru  geograficznego  oraz  
● czasu  jego (obszaru)  trwania. 

Np. wolumen pn.  Rejencja  opolska będzie miał na mapie zaznaczony  obrys kształtu 
oraz daty istnienia. 

Taki  obiekt  będzie  posiadał  URL,  czyli  unikalny  adres  internetowy,  a  sam  serwis  
tzw.  API – czyli interfejs umożliwiający innym serwisom wyszukanie, pobieranie i  zapis 
wolumenu w  tych  serwisach. Np. do pól opisu obiektu  w  bibliotece  cyfrowej, co 
spowoduje, że przy obiekcie wyświetli się mapa z tym  obszarem. 

Tagi będzie mogła tworzyć społeczność użytkowników. 



Serwis wolumenów czasoprzestrzennych

Makieta: 
https://xd.adobe.com/view/03cb4ef2-e24e-4c73-
b50b-7dba9235582b-5698/ 

Strona główna

https://xd.adobe.com/view/03cb4ef2-e24e-4c73-b50b-7dba9235582b-5698/
https://xd.adobe.com/view/03cb4ef2-e24e-4c73-b50b-7dba9235582b-5698/


Serwis wolumenów czasoprzestrzennych

Strona tagu cz-p



Serwis transkrypcji tekstów

Serwis przeznaczony do "ręcznego" OCR - umożliwia edycję tekstów na bazie skanu - obrazu 
tekstu. 
Umożliwia on import serii obrazów-skanów tekstu, tworzenie tekstowych „warstw”, których np. 1. 
może zawierać transliterację, 2. - współczesną transkrypcję, 3. - tłumaczenie tekstu, 4. komentarze.

Co więcej, z tekstów oraz wyrazów będzie można linkować do innych serwisów (np. nazw 
geograficznych) oraz budować automatyczne indeksy różnego rodzaju. Tak edytowana publikacja 
(zwana projektem) będzie mogła być opracowywana indywidualnie lub zespołowo, a ona sama 
upubliczniana.

Tekst będzie można formatować i strukturyzować tak, by oddać logiczny podział i znaczenie 
typografii i podziału tekstu oryginalnego.

Finalnie tak opracowane graficzne pliki i warstwy tekstowe będzie można eksportować do takich 
formatów jak PDF, MOBI, czy EPUB, np. by opublikować jako kolejny format publikacji w BC.



Serwis transkrypcji tekstów

Strona główna. 
Makieta: 
https://xd.adobe.c
om/view/678e6df2
-31a1-4cc4-80f5-c
8bb59d05e4c-32d
d/ 

https://xd.adobe.com/view/678e6df2-31a1-4cc4-80f5-c8bb59d05e4c-32dd/
https://xd.adobe.com/view/678e6df2-31a1-4cc4-80f5-c8bb59d05e4c-32dd/
https://xd.adobe.com/view/678e6df2-31a1-4cc4-80f5-c8bb59d05e4c-32dd/
https://xd.adobe.com/view/678e6df2-31a1-4cc4-80f5-c8bb59d05e4c-32dd/
https://xd.adobe.com/view/678e6df2-31a1-4cc4-80f5-c8bb59d05e4c-32dd/


Serwis transkrypcji tekstów

Strona wykazu 
projektów 



Serwis transkrypcji tekstów

Strona 
transkrypcji 
tekstów 



Serwis ścieżek edukacyjnych
Serwis ścieżek edukacyjnych który powstanie jako rozszerzenie podstawowej usługi agregatora ma 
umożliwiać tworzenie i udostępnianie multimedialnych ścieżek edukacyjnych, w postaci 
edytowanego elektronicznego dokumentu złożonego z opisów tekstowych, odnośników do zasobów 
internetowych oraz osadzonych dokumentów cyfrowych.

Zawartość poszczególnych ścieżek edukacyjnych będzie tworzona na podstawie materiałów 
wgrywanych samodzielnie przez uprawnionych użytkowników oraz materiałów wybranych z bazy 
agregatora. Każda ze ścieżek będzie dostępna w postaci stron WWW, z możliwością pobrania w 
formacie PDF.

Część publiczna serwisu ścieżek edukacyjnych będzie umożliwiać przeglądanie i przeszukiwanie 
publicznie dostępnych ścieżek edukacyjnych, z wykorzystaniem filtrowania i wyszukiwania w polach
opisowych z części dla nauczycieli oraz wyszukiwania w treści części dla uczniów.



Trwają prace nad obsługą ścieżki digitalizacyjnej, która obejmuje różne 
scenariusze tworzenia zasobów: dla pracowni głównej, dla SPD, dla 
Uczestników ŚBC. Oprogramowanie ścieżki pozwala na zaplanowanie i 
utworzenie zadań odpowiadających publikacjom w BC, automatyczny 
przesył plików między stanowiskami, automatycznie ich prostowanie, 
kompresję oraz zmianę formatu, automatyczną kompresję do formatów 
prezentacyjnych (w tym bardzo wysokiej jakość OCR gotycki) oraz 
automatyczną publikację w ŚBC.

Obsługa ścieżki digitalizacyjnej



Obsługa ścieżki digitalizacyjnej

Nowa ścieżka 
digitalizacyjna 
pracowni głównej. 



Obsługa ścieżki digitalizacyjnej

Testowy interfejs 
wewnętrznego 
systemu obsługi 
ścieżki digitalizacji.



Realizacja projektu "Śląskie Digitarium"

W roku 2021 na wszystkie realizowane zadania wydatkowano kwotę 
w wysokości blisko 3,2 mln PLN.

Od początku realizacji projektu łącznie wydatkowano kwotę 15,5 mln 
PLN.

Planowane zakończenie projektu - kwiecień 2023.



Dziękujemy za uwagę

W imieniu Zespołu Koordynacyjnego ŚBC
Aneta Drabek, Elżbieta Popielska, Remigiusz Lis


