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M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, Warszawa, 1973, s. 239.

Biegło się do Biblioteki Jagiellońskiej i stawało w zaczarowanej krainie Stu Dróg.

Każda poczynała się z książeczki drobnej, z monografii pachnącej ułamkowym 

zainteresowaniem, jak ścieżka polna pachnie drobnym oczkiem kwiecia. Wnet jednak 

ścieżka wpada w drogę, droga w trakt i spiętrza się sarabanda traktów, po której z hukiem 

suną wielomotorowe sprawy.





Przykładowe zniszczenia pod wpływem czynników wewnętrznych

Kwasowa degradacja celulozy



Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Gazety i czasopisma przechowywane 
w fascykułach z kwaśnej tektury,
które nie stanowią należytej
ochrony przed zniszczeniami
mechanicznymi i fizykochemicznymi.

Gazety i czasopisma najbardziej zniszczone,
oznakowane jako ZN (zniszczone),
przechowywane w pozycji poziomej,
lecz bez odpowiednich opakowań ochronnych, 
nieudostępniane czytelnikom.





Przykład czasopisma w którym pierwsze numery są niemożliwe do zdigitalizowania 



Strategia ochrony zbiorów

Digitalizacja i ograniczone

udostępnianie zbiorów 

zniszczonych i / lub cennych

- digitalizacja zbiorów specjalnych

- digitalizacja zniszczonych 
  zbiorów XIX- i XX-wiecznych



Czasopismo zeskanowane w trybie kolor o rozdzielczości 600 dpi 
rozmiar pliku 477 MB



Czasopismo zeskanowane w trybie kolor o rozdzielczości 300 dpi 

rozmiar pliku 119 MB



Przykład wykonanego OCR-u dla czasopisma zeskanowanego w trybie kolor
 o rozdzielczości 600 dpi



Przykład wykonanego OCR-u dla czasopisma zeskanowanego w trybie kolor
o rozdzielczości 300 dpi
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Perspektywa prawna



Status prawny zasobów

open access

local access



Sposób udostępniania zasobów objętych autorskim prawem majątkowym.
Dostęp ograniczony lokalnie



Sposób udostępniania zasobów objętych autorskim prawem majątkowym.
Dostęp nieograniczony – za zgodą właściciela praw majątkowych



Łukasz Mesek
lukasz.mesek@uj.edu.pl

Sposób udostępniania zasobów z domeny publicznej



Sposób udostępniania zasobów na licencji Creative Commons



Wyszukiwanie 
dokumentów



czasopisma

czasopisma
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www.worldgenweb.org



Udostępnianie wersji cyfrowej przez sieć Internet jest 
dodatkową usługą

Poza wymiarem technologicznym (serwery, utworzenie kopii 
cyfrowej) tekst udostępniany musi mieć opis bibliograficzny

Utworzenie jednej platformy ułatwia wyszukiwanie i dzięki 
temu większe grono użytkowników dotrze do zawartych tam 
materiałów

Wszystkie liczące się organizacje na świecie dążą do 
udostępniania w formie cyfrowej przynajmniej części prac 
stworzonych przez swoich członków lub przez nich 
„odnalezionych”



Łukasz Mesek
lukasz.mesek@uj.edu.pl
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