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Zadania realizowane w projekcie Merkuriusz 

  

Opracowanie 

metadanych 

Skanowanie 

dokumentów 

Publikowanie  

czasopism i 

artykułów 

• opracowanie 

formalne 

• opracowanie 

rzeczowe 

• przetwarzania zasobu z 

postaci papierowej na 

postać cyfrową 

System 

elektronicznych 

wypożyczeń 

międzybibliotecznych 

ACADEMICA 

• połączenie pliku  

skanu z metadanymi 



Wprowadzanie metadanych format MARC 21  

• opracowanie formalne 
 

• opracowanie rzeczowe 

  



Jednym z zasadniczych celów projektu Merkuriusz była 

digitalizacja artykułów z czasopism naukowych. 
 

W ramach projektu zeskanowano ponad 300 tytułów 

czasopism naukowych za lata 2002-2014. 
 

 

Skanerzysta przy pracy 
Pracownia reprograficzna 



Urządzenia wykorzystane w projekcie  

Skaner przelotowy dwustronny 

Parametry: 

prędkość skanowania dokumentów  

w formacie A4 do 80 arkuszy  na minutę.  

(Maks. do 20 tys. skanów dziennie),  

w kolorze lub czerni-bieli w rozdzielczości 200 lub 

300 dpi, rozdzielczość optyczna 600 dpi, 

funkcja wykrywania podwójnych kartek. 
 

Skaner dziełowy  

przeznaczony do skanowania dokumentów 

zszytych i oprawnych (do formatu A2, kolor, 

rozdzielczość 100-600 dpi). 



Przebieg procesu skanowania  



- Tworzenie folderów struktury tytułu 

przed zeskanowaniem numeru 

czasopisma. 

 

- Analiza każdego numeru przed 

skanowaniem i wybór opcji 

skanowania: kolor lub odcienie 

szarości. 

 

- Zapis skanów w formacie Tiff o 

rozdzielczości 300 dpi. Zapisanie 

każdego numeru w odpowiednim 

folderze. 

 

- Po ze skanowaniu sprawdzenie czy 

skany są wyraźne oraz czy liczba stron 

się zgadza i nie nastąpiły przesunięcia 

kolejności skanów. 
 

Etapy skanowania 



 

https://do.bn.org.pl 

Narzędzie do przechowywania metadanych  

i obiektów cyfrowych – Repozytorium BN 

Logowanie do 

repozytorium 



• wybór struktur przesyłanego tytułu czasopisma 

• sprawdzenie czy struktury się zgadzają 

• łączenie numerów w danym roku 

• zaznaczenie brakującego numeru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

• dodanie do każdego numeru odpowiednich skanów 

• przesłanie skanów do repozytorium i do kontrolera 

• kontrola jakości skanowania  

Transfer zeskanowanych plików czasopism  

do repozytorium Biblioteki Narodowej  



Metadane - od Alepha do Repozytorium BN 

• konwertowanie rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21 

opracowanych w systemie Aleph do schematu metadanych wgrywanych 

do Repozytorium BN 

• wgrywanie zestawu plików do Repozytorium BN 

• przygotowanie danych do procesu publikacji - udostępnienie w 

Repozytorium BN  



Publikowanie czasopism w Repozytorium BN 

• wybór tytułu czasopisma z obiektów do opracowania 
 

• edycja dokumentu 



Publikowanie czasopism w Repozytorium BN (2) 

• metadane (status publikacji, data publikacji, dostępność, prawa autorskie, źródło)  

• paginacja – zdefiniowanie struktury rozdziałów (strona tytułowa, spis treści, numerowanie 

stron) 

• skany alternatywne (skan najkorzystniejszy) 

• kategorie - dodanie obiektu do kolekcji (czasopisma) 

• uprawnienia (zdefiniowanie obszaru, w jakim dany obiekt będzie dostępny) 



Publikowanie artykułów w Repozytorium BN 

1. wydzielanie artykułów z czasopisma 

2. edycja dokumentów 

• metadane (status publikacji, dostępność, prawa autorskie, źródło)  

• paginacja (strona tytułowa) 

• skany alternatywne (skan najkorzystniejszy, główny) 

• kategorie (czasopisma) 

• uprawnienia (dostęp w czytelni) 



W podsumowaniu : 
 

• Powiększenie zespołu posiadającego kompetencje z zakresu 

opracowania formalnego i rzeczowego oraz skanowania 

• Zwiększenie kompetencji z zakresu digitalizacji (nowy sprzęt, 

nowe oprogramowanie) 

• W Projekcie Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism 

Naukowych Merkuriusz uczestniczy: 3 informatyków,  

5 skanerzystów, 40 katalogerów, 20 korektorów 

• Każda z osób uczestnicząca w projekcie realizuje zadania 

w wymiarze 40% miesięcznego czasu pracy 

• W BG zaplanowano do wykonania 185 tysięcy opisów 

bibliograficznych i stosowną do tego liczbę skanów (8/10 

stron na artykuł) 

• Plan zostanie zrealizowany, obecnie BG zmierza do etapu 

końcowego 

 
 



W podsumowaniu (2): 
 

• Praca w Repozytorium BN (zamieszczanie metadanych, 

obiektów cyfrowych, publikowanie) 

• oprogramowanie łatwe w obsłudze, przejrzyste  

i intuicyjne 

• przyjazny interfejs dla bibliotekarza redaktora 

• wsparcie partnera projektu w sytuacjach problemowych 

• Wielopłaszczyznowa współpraca partnerów projektu, wymiana 

doświadczeń i wiedzy 
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