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Zarządzanie procesem digitalizacji z wykorzystaniem 

oprogramowania typu open source 

i zamkniętego 
 

Proces digitalizacji jest złożony i wieloetapowy. Wysokie umiejętności 

techniczne oraz organizacyjne są niezbędne do jego właściwego i efektyw-

nego przeprowadzenia przez pracowników odpowiednich jednostek np.  
w bibliotekach. Instytucje, które tworzą zasoby cyfrowe, stosują pewne lo-

kalne modele zarządzania procesem digitalizacji. W referacie zostanie 

przedstawiony potencjał wybranego oprogramowania typu open source  

i zamkniętego, jaki może być wykorzystany do celów zintegrowanego zarzą-

dzania procesem.  

Digitalizacja uważana jest za remedium na wcześniejszą niepełną ochronę 

rękopiśmiennego i drukowanego dziedzictwa kulturowego oraz na jego ograni-
czone udostępnianie. To remedium generuje w sposób naturalny dodatkowe kosz-

ty instytucjonalne – organizacyjne, sprzętowe i kadrowe, związane z tworzeniem, 

przetwarzaniem, udostępnianiem i archiwizowaniem alternatywnej – cyfrowej – 

postaci dokumentów. W praktyce przekonały się o tym biblioteki, które zaczęły 
organizować własne pracownie digitalizacji oraz szkolić merytorycznie pracow-

ników. 

Fizyczne zasoby bibliotek, przestały być dla użytkowników wydajne infor-
macyjnie w momencie, kiedy po raz pierwszy skorzystali oni np. z baz czasopism 

elektronicznych, a później z powszechnego cyfrowego źródła informacji – Inter-

netu. Ze źródła, w którym obowiązuje jeden globalny „Google-model” przeszu-
kiwania i... znajdowania. Przeciętnemu internaucie autorsko-prawny status doku-

mentu nie jest niezbędnym elementem jego potrzeb informacyjnych – istotna jest 

treść lub dane oraz ich dostępność. Inaczej jest w przypadku świadomego, będą-

cego niestety w mniejszości, użytkownika zasobów Internetu, dla którego jedno-
znaczne oznaczenie źródła i statusu autorsko-prawnego materiału cyfrowego bę-

dzie miało kluczowe znaczenie przy wykorzystaniu go do celów naukowych, 

badawczych, dydaktycznych lub rekreacyjnych. 
Szerokie udostępnianie współcześnie powstających dokumentów, tzw. digital 

born przez biblioteki, okazało się w dobie bibliotek cyfrowych, możliwe do realizacji 
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zazwyczaj tylko w węższym zakresie. Przyczyną tego były, są i będą m.in. ogra-

niczenia wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

brak świadomości autorsko-prawnej twórców. Innym, negatywnie działającym 
czynnikiem, jest naturalna różnica pokoleniowa w modelu rozpowszechniania 

publikacji, przed i w dobie Internetu.  

Polskie biblioteki wraz z innymi instytucjami kultury i nauki, czynnie 

uczestniczą już od ponad 15 lat w konwersji rzeczywistości analogowej na ich 
cyfrowe odpowiedniki. To lata doświadczeń, sukcesów i porażek. Struktura  

i planowanie budżetów większości z nich musiały ulec zmianie, by podołać cy-

frowej re- i ewolucji. W Polsce, ponad 270 różnych instytucji na co dzień zarzą-
dza 80. projektami digitalizacji i „wygenerowały” one około 1 mln obiektów cy-

frowych, które udostępniane są w Internecie zgodnie z ich statusem autorsko-

prawnym (stan na 06.2012 r., źródło portal Federacji Bibliotek Cyfrowych: 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc). Równolegle, Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC, 
które w swych zbiorach zgromadziło 15 mln zdjęć, 30 tysięcy nagrań dźwięko-

wych oraz 2 tysiące filmów, będących państwowym zasobem archiwalnym, udo-

stępnia online około 0,2 mln obiektów cyfrowych (w tym około 0,17 mln fotogra-
fii i około 15 tysięcy nagrań).  

Należy jednak podkreślić, że liczba obiektów cyfrowych udostępnianych 

przez biblioteki cyfrowe w ilości około 1 mln, nie daje pełnego obrazu ilości ze-
skanowanych stron tychże dokumentów – wybrane 1000 obiektów może być do-

kumentami jednoarkuszowymi np. ikonograficznymi czy dokumentami życia 

społecznego, a inne 1000 obiektów cyfrowych to encyklopedie, poradniki o ilości 

stron od 800 do 3000 każda (np. Chemical Engineers’ Handbook, McGraw-Hill 
Book Company, Inc., New York and London, 1941). Podobnie jest z wydawnic-

twami ciągłymi: jeden numer czasopisma może mieć 48 stron np. Życie Uczelni: 

biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 119 (2012), a jeden numer 
czasopisma Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas et de la Belgique T. 23 

(1904), to około 500 stron. Powyżej wymienione dokumenty, wymagają 

nieporównywalnego czasu skanowania,  obróbki, nakładu pracy i umiejętności 
specjalistów-grafików, innych kosztów archiwizacji, innej możliwej do uzyskania 

jakości i objętości końcowej dokumentów prezentacyjnych. Co więcej, takie 

zróżnicowanie powoduje nieporównywalność ilości prezentowanych zasobów 

bibliotek cyfrowych i tym samym zdefiniowania wydajności różnych pracowni 
digitalizacji. 

W poniższej tabeli zestawiono wybrane parametry największych bibliotek 

cyfrowych w Polsce, pod względem ilości udostępnianych zdigitalizowanych lub 
pochodzenia digital born zbiorów.  

Łatwo zauważyć, że współpraca międzyinstytucjonalna nie jest często wybie-

ranym modelem w projektach digitalizacji. Jest to zwykle spowodowane wzglę-

dami politycznymi, chęcią odrębności i zachowania tożsamości przez jednostki 
tworzące zasoby cyfrowe. Dodatkowo trudniej jest utrzymać m.in. spójność opi-

sów bibliograficznych w obrębie całej bazy, spójność modelu archiwizacji, para-

metrów skanowania czy formatu dokumentów prezentacyjnych. 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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Tabela 1. Zestawienie wybranych parametrów dla dziesięciu, największych pod 

względem udostępnianego zasobu cyfrowego, bibliotek. Opracowano 

na podstawie danych z portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych  

Lp. 
Nazwa biblioteki 

cyfrowej 

l. organizacji 

współtworzących 

zasoby 

l. obiektów 

cyfrowych 

x1000 

Rok publicznego 

udostępnienia 

zasobów 

1 
Wielkopolska Biblio-

teka Cyfrowa 
22 165 2002 

2 
Jagiellońska Biblioteka 

Cyfrowa 
1 135 2010 

3 
e-biblioteka Uniwersy-

tetu Warszawskiego 
1 101 2007 

4 
Małopolska Biblioteka 

Cyfrowa 
1 68 2006 

5 
Kujawsko-Pomorska 

Biblioteka Cyfrowa 
9 64 2005 

6 
Śląska Biblioteka  

Cyfrowa 
53 41 2006 

7 
Cyfrowa Biblioteka 

Narodowa POLONA 
1 39 2006 

8 
Elbląska Biblioteka 

Cyfrowa 
1 34 2008 

9 

Biblioteka Cyfrowa 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

1 30 2005 

10 
Zachodniopomorska 

Biblioteka Cyfrowa 
1 28 2009 

Źródło: http://fbc.pionier.net.pl/owoc. Stan na 06.2012 r. 

 
Z przedstawionego rysunku 1, wynika, że dziesięć wymienionych wcześniej 

bibliotek cyfrowych dostarcza ponad 705 tys. obiektów cyfrowych do całkowite-

go zasobu 990 tys. obiektów cyfrowych. Zatem pozostałe 65 bibliotek cyfrowych 

uzupełnia ten zasób w ok. 30%, przy przyjęciu średniej kalkulacji jest to około 
4,4 tys. obiektów cyfrowych na projekt digitalizacji. 

Nieograniczony majątkowym prawem autorskim dostęp do zasobów cyfro-

wych bibliotek, w praktyce jest utopią, zwłaszcza w przypadku zbiorów bibliotek 
politechnik – większość z nich posiada w swych zbiorach dokumenty o dacie 

wydania po 1950 roku, co jest historyczną konsekwencją powstania ich uczelni 

macierzystych. Zatem większość zdigitalizowanych zasobów może być tylko 

zamknięta, ograniczona do dostępu tylko w ramach uczelni lub nawet wyłącznie 
do lokalizacji samej biblioteki.  

Biblioteka Politechniki Łódzkiej zgromadziła w swych zbiorach m.in. różno-

rodny wybór niemieckojęzycznych czasopism z dziedziny chemii, jak również 
wydawnictw zwartych, pochodzących z XIX wieku. Jest to znikoma część całkowi-

tego księgozbioru. Jednakże są to tytuły należące do domeny publicznej i mogłyby 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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być udostępniane w wersji cyfrowej w sposób otwarty. Niestety rzeczywistość 

okazała się okrutna, przykładowe tytuły czasopism Annalen der Chemie czy 

Chemiker Zeitung, będące w księgozbiorze Biblioteki PŁ, zostały zdigitalizowane 
przez instytucję komercyjną i są udostępniane w zamknięciu odpłatnie przez plat-

formę Wiley Open Library. Powyższe tytuły, w przypadku digitalizacji przez Bi-

bliotekę PŁ, zwiększyłyby liczbę udostępnianych przez nią obiektów cyfrowych 

w ramach Łódzkiej regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA o kilka tysięcy! 

Modelowanie procesu digitalizacji 

Na cele niniejszego artykułu, autorka proponuje zdefiniowanie digitalizacji  
w sposób rozszerzający – przyjęcie jej pewnego kompleksowego modelu, składa-

jącego się z następujących trzech elementów:  

 otoczenia,  

 środowiska, 

 właściwego procesu digitalizacji. 

Każdy z wymienionych powyżej elementów złożony jest ze specyficznych pod-
działań i zasobów, bez komplementarności których, nie może być właściwie rea-

lizowany. Wszystkie te elementy tworzą jedną zintegrowaną całość, ich samo-

dzielne istnienie w oderwaniu od siebie i bez wewnętrznego przepływu informacji 
oraz środków, nie jest możliwe. 

Otoczenie procesu digitalizacji jest najbardziej zewnętrznym elementem tego 

modelu. Jednocześnie podejmowane w jego obrębie działania decydują o wize-

runku biblioteki cyfrowej w świecie cyfrowym jej użytkownika. Otoczenie obej-
muje prezentację obiektów cyfrowych na stronach WWW bibliotek cyfrowych 

wraz ze sporządzeniem opisów bibliograficznych, „konsumpcję” obiektów cy-

frowych przez użytkownika, przesył informacji zwrotnej od użytkowników, dzia-
łania PR podejmowane przez bibliotekę cyfrową i tworzącą ją instytucję oraz 

wszelkie inne działania informacyjno-promocyjne o projekcie digitalizacji. Jest to 

również taki element modelu, w którym następuje surowa weryfikacja przez 

użytkowników Internetu jakości graficznej udostępnianych materiałów, ich przy-
datności i dostępności. 

Z kolei środowisko digitalizacji tworzą przede wszystkim następujące zasoby: 

 ludzkie (operatorzy procesu digitalizacji wraz z ich kompetencjami dziedzi-

nowymi), 

 sprzętowe (skonfigurowane stacje robocze, różnego typu skanery, złożoność 

infrastruktury informatycznej), 

 dedykowane oprogramowanie skanerów, wszelkie aplikacje graficzne (wekto-

rowe czy rastrowe). 

Zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem komputerowym w środowisku di-
gitalizacji jest problematyczne z powodu ich specyfiki i znaczącego zróżnicowa-

nia. Pracownia digitalizacji Biblioteki PŁ istnieje od końca 2004 r., stosowane  
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w niej oprogramowanie zmieniało swoje wersje i jednostkowe funkcjonalności, 

co najmniej kilkukrotnie, często więcej niż dwa razy w ciągu roku:  

 wersja 6.0 Adobe Acrobat Standard i Professional  10.0, 

 wersja 9.0 Corel PHOTO-PAINT  X5, 

 wersja CS2 Adobe Photoshop  CS5, 

 wersja 2.0 Irfan View  4.0, 

 wersja 7.0 ABBYY FineReader Professional  11.0, 

 wersja MS Windows XP wydajne systemy operacyjne 7.0, wkrótce 8.0. 

Zintegrowanie tych aktualizacji i zmienności oprogramowania oraz zarządzania 
licencjami  stało się możliwe dzięki wirtualizacji usług powiązanych pośrednio ze 

środowiskiem digitalizacji. Na przełomie 2009/2010 r. wdrożono model MS ac-

tive directory, tzw. usługę katalogową. Umożliwiła ona: 

 wydajne zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem używanym w pracowni 

digitalizacji Biblioteki PŁ, 

 zmianę modelu logowania na jedno osobiste konto operatorom procesu digita-

lizacji,  

 likwidację problemów z przenoszeniem danych poprzez wewnętrzną sieć 

LAN, 

 możliwość personalizacji pulpitu, własnych dokumentów w profilach operato-

rów procesu digitalizacji, 

 spójność strategii zarządzania instalacjami i aktualizacjami aplikacji, 

 kontrolę aktywnych licencji na oprogramowanie przez dodatkowe sprzężenie  

z usługą Lansweeper, 

 skrócony czas na instalację aplikacji przez dodatkowe sprzężenie z wpkgE-

xpress (do tej pory administrator musiał ręcznie instalować aplikację na każdej 

stacji). 
Obecnie każdy z pracowników pracowni digitalizacji Biblioteki PŁ posiada wła-

sne konto/profil z osobistymi ustawieniami i przestrzenią dyskową dostępną tylko 

dla siebie. Ma również prawo zalogować się na dowolnym komputerze (w ramach 

oddziału) własnym loginem i hasłem: dzięki temu można było zastosować model 
tzw. „gorących biurek”. 

Obok oprogramowania, baza sprzętowa jest również istotnym subzasobem 

środowiska digitalizacji, którą tworzą: 

 przestrzenie dyskowe w lokalnym procesie digitalizacji (do 1TB pamięci dys-

kowej, mirror-y), 

 przestrzenie dyskowe w zdalnym procesie archiwizacji (2xLaCie 10TB, RAID 5, 

nominalnie ok. po 6TB) i w drugiej lokalizacji (Centrum Komputerowe PŁ), 

 stacje robocze, 

 sprzęt do skanowania – A4, A3, skanery dziełowe – wielkoformatowe 

z uwzględnieniem okresowej konserwacji sprzętu czy koniecznych napraw, aktua-
lizacji dedykowanego oprogramowania. 

Trzeci element omawianego modelu to właściwy proces digitalizacji – wielo-

etapowy i także złożony z pewnych subprocesów: 
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 pozyskiwanie obiektów analogowych, obiektów digital born, 

 kontrola ochrony autorsko-prawnej obiektów – formułowanie umów, licencji, 

 ocena jakości, stopnia zniszczenia i rodzaj obiektów analogowych, obiektów 

digital born, 

 skanowanie obiektów analogowych/ wstępna wektorowa obróbka obiektów 

digital born, 

 wsadowa i jednostkowa właściwa obróbka graficzna/wektorowa, 

 depozyt na serwerze WWW itp. (np. systemu dLibra, dSpace). 

Właściwy proces digitalizacji jest kluczowym elementem i warunkiem  
koniecznym zintegrowanego współistnienia pozostałych elementów modelu  

digitalizacji.  

„Wąskim gardłem” procesu digitalizacji jest subproces OCR-owania, czyli 

nakładania warstwy tekstowej na warstwę graficzną, co pozwala na pełnoteksto-
we przeszukiwanie prezentacyjnych obiektów cyfrowych. Jest to najważniejsza 

funkcjonalność obiektów cyfrowych, pożądana przez użytkowników, w razie jej 

braku obiekt cyfrowy jest „martwy”. Subproces OCR-owania poprzedzają nastę-
pujące działania: 

 skanowanie obiektów analogowych/wstępna wektorowa obróbka obiektów 

digital born,  (konwersja, zmiana nazwy plików w przeglądarce graficznej  

IrfanView), 

 obróbka graficzna/wektorowa (Corel PHOTO-PAINT, Adobe Acrobat Std lub 

Pro), 

i ostatecznie wykonywane jest OCR-owanie w aplikacji ABBYY FineReader. Na 

jakość warstwy tekstowej i jej wydajne przeszukiwanie wpływa szereg czynni-

ków, nie zawsze możliwych do zniwelowania przez operatora procesu digitaliza-
cji, są to: 

 przebicia czcionki, blady druk,  

 plamy,  

 wąska oprawa – krzywizny na skanach, nieumiejętne naprawy introligatorskie,  

 przedarcia, podarcia, przetarcia, dziury,  

 pieczęcie,  

 kurz, pył – jakość papieru i jego kruchość, 

 zmięcia, zagięcia,  

 uszkodzenia pochodzenia zwierzęcego,  

 indeksy techniczne, matematyczne, chemiczne, wolne pary elektronowe, 

mostki wodorowe itp., czcionka maszynowa, odręczne notatki i uzupełnienia, 

złożoność schematów, rysunków technicznych, wykresów, podkreślenia itp. 
(rys. 2-5). 
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Rys. 2 
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Rys. 3 
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Rys. 4 
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Rys. 5 
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Wnioski końcowe 

Ocena jakości udostępnianych zasobów przez biblioteki cyfrowe, gdzie ja-
kość odniesiona jest wyłącznie do technicznych parametrów obiektów cyfrowych 

otrzymanych w procesie digitalizacji, jest interesującym zagadnieniem do prze-

prowadzenia analizy. Parametry prezentowanych zasobów cyfrowych, takie jak: 
procent błędnie obróconych stron, procent pominiętych stron, jako efekt pomyłki 

operatora procesu digitalizacji, niewłaściwe oddanie barw dokumentu, wadliwe 

pocięcie stron w procesie OCR-owania, stopień ręcznej korekty warstwy teksto-

wej, brak struktury zakładek do nawigacji w dokumentach w formacie .pdf, op-
tymalna wielkość obiektów cyfrowych w aspekcie wydajności pobierania ich  

w sieci – mogą być przykładowymi elementami takich badań. 

Otoczenie, środowisko digitalizacji oraz jej właściwe przeprowadzenie wy-
maga najważniejszego czynnika – zasobów ludzkich. Model procesu digitalizacji, 

przedstawiony w niniejszym artykule, może być zastosowany do stworzenia zin-

tegrowanego oprogramowania typu open source lub zamkniętego do prowadzenia 

efektywnego i wydajnego procesu digitalizacji w różnych instytucjach. Takie 
oprogramowanie pozwoliłoby na całościowe podejście do:  

 zarządzania zasobami ludzkimi (ocena wykonanych zadań digitalizacyjnych  

i innych towarzyszących, premiowanie, historia zatrudnienia, inne dane ka-

drowe itp.), 

 kolejkowania zadań, projektowanie harmonogramów działań, wydajności, 

terminowości, 

 sporządzania statystyk, badań jakości, badań stopnia i efektywności wykorzy-

stanych standardów, 

 rocznego raportowania, 

 efektywnego i wydajnego wykorzystania zasobów sprzętowych i programo-

wych środowiska digitalizacji, 

 kontrola jakości poszczególnych etapów procesu digitalizacji. 
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Digitization process management using open source software 

and closed 

Digitization process is complex and multi-step. High technical and 
organizational skills are essential for its proper and efficient conduct by 

employees of the respective units such as libraries. Institutions that create digital 

resources, apply some local models of governance the digitization process. The 
paper will be presented to the potential of the selected open source software and 

closed, which can be used for the purposes of integrated management process. 
 


