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Europeana dla nauki. 

Warsztaty dla bibliotekarzy akademickich



Plan warsztatów

1. Część teoretyczna
a. Wstęp
b. Raport DARIAH-EU (Instytut Badań Literackich)
c. Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki - Europeana, agregatorzy, nawigacja przez portal, 

funkcje wyszukiwania, co to jest “data quality”, EDM (podstawowe kwestie opisów 
zdigitalizowanych obiektów), Rights Statements (plakat) 

2. Przerwa 30 minut
3. Część praktyczna

a. Temat migracji
b. Medycyna w czasach okupacji
c. Film
d. Ekologia
e. Artykuły i doktoraty
f. Wyszukiwanie samodzielne - rękopisy, starodruki

4. Podsumowanie - pytania i odpowiedzi



„Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”

      
 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe 

● Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, działa od 1993r. 
● Pion Usług Sieciowych - Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy
● Federacja Bibliotek Cyfrowych
● dLibra

 Współpraca z FINA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) powstała 1 czerwca 2017 roku w  
wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
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Cel projektu 

● Polskie i europejskie cyfrowe kolekcje 
● Europeana w kontekście udostępniania i wykorzystania zbiorów

 Dla kogo 

● Edukatorzy 
● Artyści - twórcy
● Bibliotekarze akademiccy

Europeana dla Bibliotekarzy
CC BY-SA

TuEuropeana 2019 



      
 

DARIAH-EU: How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural 
Heritage Institutions

        Instytut Badań Literackich

Europeana dla Bibliotekarzy
CC BY-SA

Raport



Netherlands, Public Domain
1660 - 1625, Rijksmuseum

Anonymous
Arrival of a Portuguese ship

Europeana

Dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki 



      
 

Informacje ogólne

● wyszukiwarka
● współpraca z tysiącami europejskich archiwów, bibliotek, muzeów

● ponad 50 milionów zdigitalizowanych obiektów (muzykalia, dzieła sztuki, książki)

“Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym 
dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy 

miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla 
zabawy.”

#AllezCulture
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Agregatorzy

● Domain and thematic
● National and regional
● Federacja Bibliotek Cyfrowych jako jedyny, 

oficjalny Agregator treści dla Europeany

  

Europeana dla Bibliotekarzy
CC BY-SA

Europeana - Krajowi Agregatorzy (National 
Aggregators) oraz CHIs

Domain (sektor: muzea, 
archiwa, biblioteki) 

Thematic (moda, Natural 
History Aggregator, Jewish 
Heritage Network

National (krajowi)

CHIs
• Dostawcy opisów i zdigitalizowanych obiektów

Link: 
https://pro.europeana.eu/services/data-publication-services/aggregators

https://pro.europeana.eu/services/data-publication-services/aggregators


      
 

Blogi i social media

● upowszechnianie dóbr kultury 
● blogi i wystawy - każdy może zostać autorem

● współpraca, pomysły, promocja zasobów 

https://blog.europeana.eu/ 

Europeana services 

• dofinansowanie i inkubatory przedsiębiorczości
• wsparcie dla pracy naukowej 

• wsparcie dla nauczycieli szkolnych i akademickich - “Europeana teacher community”*

https://pro.europeana.eu/services
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      Europeana - promocja zasobów 

https://blog.europeana.eu/
https://pro.europeana.eu/services


      
 

Obszary

● praca naukowa
● nowe technologie

● edukacja (Europeana teacher community)*
● wsparcie dla Instytucji Kultury (CHIs) 

       https://pro.europeana.eu/what-we-do

     https://vimeo.com/205185358
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      Europeana - współpraca i innowacja

https://pro.europeana.eu/what-we-do
https://vimeo.com/205185358


      
 

2018 - 2019

● ponad 2,000 nauczycieli utworzyło scenariusze na zajęcia dla studentów i uczniów 
(Europeana teacher community)

● https://youtu.be/0W664jIlPuU 

        https://pro.europeana.eu/post/teachers-brochure
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      Europeana dla nauczycieli - European Schoolnet

https://youtu.be/0W664jIlPuU
https://pro.europeana.eu/post/teachers-brochure


      
 

https://www.europeana.eu/portal/pl

Nawigacja

● kolekcje, przeglądaj, wystawy, blog
● skróty do stron “nasze strony”

● język
● pasek wyszukiwawczy (“przeglądaj”)

● kolekcje tematyczne - przykład “sport”
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      Europeana - portal i wyszukiwarka

https://www.europeana.eu/portal/pl


      
 

Zawęź wyniki wyszukiwania

● kolekcje
● rodzaj
● licencje

● kraj
● język

● agregator treści
● instytucja

 

Europeana dla Bibliotekarzy
CC BY-SA

      Europeana - portal i wyszukiwarka

“Flower”, Public Domain



      
 

Zawęź wyniki wyszukiwania

● kolekcje
● rodzaj
● licencje

● kraj
● język

● agregator treści
● instytucja
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      Europeana - wygląd opisu obiektu 



      
 

Data Quality

● Strategia Europeany zakładająca współpracę agregatorów w zakresie dostarczenia jak 
najwyższej jakości metadanych 

● obejmuje obszary “content” i “metadata”

● Europeana Dereferenceable vocabularies (Linked Open Data. Rozwiązanie dla bibliotek) 
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Content

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framew

ork_content.pdf
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      Europeana - Publishing Framework

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_content.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_content.pdf


      
 

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_m
etadata_v-0-8.pdf
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      Europeana - Publishing Framework

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_metadata_v-0-8.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_metadata_v-0-8.pdf


      
 

Gromadzenie, łączenie i wzbogacanie metadanych

● Integracja opisów zdigitalizowanych obiektów

● Łatwość wyszukiwania informacji w wielojęzycznej wyszukiwarce

● EDM więcej niż krajowe standardy metadanych, jednocześnie dostosowane do 
najważniejszych modeli danych (LIDO, EAD, METS, DC)

● Kontekstowe wzbogacanie danych  

 

Europeana dla Bibliotekarzy
CC BY-SA

      Europeana Data Model (EDM)

pobieranie 
dodatkowych 

danych

ABC

Publisher - web-based 
thesaurus

Provider Provider

https://pro.europea
na.eu/edm-docume
ntation 

https://pro.europeana.eu/edm-documentation
https://pro.europeana.eu/edm-documentation
https://pro.europeana.eu/edm-documentation


      
 

Europeana Licensing Framework

● Normalizowanie praw zdigitalizowanych obiektów
● Wyjaśnienie obszaru relacji między użytkownikiem końcowym (czytelnikiem) a instytucją 

dostarczającą obiekty
● 4 obszary ELF : The Data Exchange Agreement (relacja między krajowym agregatorem a 

Europeaną), The Creative Commons Zero Universal Public Domain Dedication (publikowane 
metadane opierają się na CC0), The Europeana terms for user contributions (zasady dla 

użytkowników końcowych, którzy biorą udział w projektach, np. Europeana 1914-1918), The 
edm:rights field of the Europeana Data Model (informacje dla użytkownika końcowego w jaki 

sposób może korzystać z obiektów) 

“Metadata related to the digitised objects produced by the cultural institutions 
should be widely and freely available for re-use” ‘The new Renaissance’, report by the 

Comité des Sages on Bringing Europe’s Cultural Heritage On-line, 10 january 2011
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      Europeana - Rights Statements

https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/europeana-licensing-framework

https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/europeana-licensing-framework


      
 

   Plakat Schemat Decyzyjny

http://fbc.pionier.net.pl/pro/wp-content/uploads/2019/05/FBC_Plakat_Prawa_Autorskie_PL-1.pdf

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją 
Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych 

RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które 
mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania 

odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i 
możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów. Oświadczenia prawne zostały 

zaprojektowane zarówno z myślą o użytkownikach, jaki i zautomatyzowanych usługach 
(takich jak wyszukiwarki) i są udostępniane jako Linked Data. Każde z oświadczeń prawnych 

jest umieszczone pod unikalnym adresem URI.

 

Europeana dla Bibliotekarzy
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      Europeana - Rights Statements

http://fbc.pionier.net.pl/pro/wp-content/uploads/2019/05/FBC_Plakat_Prawa_Autorskie_PL-1.pdf


      
 

• RightsStatements.org oferuje zbiór ustandaryzowanych oświadczeń prawnych, które można 
wykorzystywać w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście 
majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego ich wykorzystania. Nasze oświadczenia 
prawne są wspierane przez główne platformy agregujące dane, takie jak Digital Public Library of 
America oraz Europeana. 

• Oświadczenia prawne zostały zaprojektowane zarówno z myślą o użytkownikach, jaki i 
zautomatyzowanych usługach (takich jak wyszukiwarki), z wykorzystaniem technologii 
semantycznych.

• Dzielą się na trzy kategorie: oświadczenia dla utworów, które są objęte pełną ochroną 
prawnoautorską, oświadczenia dla utworów które takiej pełnej ochrony nie posiadają oraz 
oświadczenia dla utworów, których status prawnoautorski jest niejasny. 

• Oświadczenia ułatwiają użytkownikom zrozumienie ogólnych informacji związanych ze statusem 
obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego 
wykorzystania tych obiektów. 

• Za wyjątkiem dwóch oświadczeń dla obiektów o niejasnym statusie prawnoautorskim, 
oświadczenia powinny być stosowane wyłącznie po określeniu takiego statusu.

 

Europeana dla Bibliotekarzy
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      Europeana - Rights Statements

https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=pl

https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=pl


      
 

1. OBJĘTY PEŁNĄ OCHRONĄ PRAWNOAUTORSKĄ
To oświadczenie prawne może być wykorzystywane dla obiektu, który jest objęty ochroną 

prawnoautorską. Wykorzystanie tego oświadczenia oznacza, że organizacja, która udostępnia dany 
obiekt określiła, że jest on objęty pełną ochroną prawnoautorską oraz organizacja ta jest 

uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich lub też uzyskała zgodę na udostępnienie od 
uprawnionego z tytułu praw, lub też udostępnia ten obiekt na podstawie wyjątków lub ograniczeń 

ochrony prawnoautorskiej (w tym amerykańskiego Fair Use), które pozwalają na takie 
udostępnianie obiektu.
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      Europeana - Rights Statements



      
 

2. OBJĘTY PEŁNĄ OCHRONĄ PRAWNOAUTORSKĄ - DOZWOLONE WYKORZYSTANIE 
EDUKACYJNE

To oświadczenie prawne może być wykorzystywane wyłącznie dla obiektu, który jest objęty 
ochroną prawnoautorską, a organizacja, która udostępnia dany obiekt jest uprawnionym z tytułu 
majątkowych praw autorskich lub też uzyskała od uprawnionego do tych praw upoważnienie do 

zezwolenia osobom trzecim na wykorzystanie utworu (utworów) w celach edukacyjnych bez 
uprzedniego uzyskiwania pozwolenia.
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3. OBJĘTY PEŁNĄ OCHRONĄ PRAWNOAUTORSKĄ - DOZWOLONE WYKORZYSTANIE 
NIEKOMERCYJNE

To oświadczenie prawne może być wykorzystywane wyłącznie dla obiektu, który jest objęty 
ochroną prawnoautorską, a organizacja, która udostępnia dany obiekt jest uprawnionym z tytułu 
majątkowych praw autorskich lub też uzyskała od uprawnionego do tych praw upoważnienie do 
zezwolenia osobom trzecim na wykorzystanie utworu (utworów) w celach niekomercyjnych bez 

uprzedniego uzyskiwania pozwolenia.
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4. OBJĘTY PEŁNĄ OCHRONĄ PRAWNOAUTORSKĄ - UPRAWNIONY Z TYTUŁU PRAW 
AUTORSKICH NIEODNALEZIONY LUB NIEZNANY

To oświadczenie prawne jest przeznaczone do wykorzystania w przypadku obiektów 
zidentyfikowanych jako objęte pełną ochroną prawnoautorską, ale dla których co najmniej jeden 

uprawniony z tytułu praw autorskich nie został zidentyfikowany lub odnaleziony, pomimo 
podjęcia ku temu wystarczających działań. To oświadczenie prawne powinno być używane 

wyłącznie, jeżeli organizacja która zamierza udostępnić obiekt jest wystarczająco pewna, że utwór 
pierwotny jest objęty pełną ochroną prawnoautorską. To oświadczenie prawne nie jest 

przeznaczona do wykorzystywania przez organizacje zlokalizowane w UE, które zidentyfikowały 
utwory jako utwory osierocone na zasadach Dyrektywy UE dotyczącej utworów osieroconych (w 

tej sytuacji należy stosować deklarację InC-OW-EU).
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5. OBJĘTY PEŁNĄ OCHRONĄ PRAWNOAUTORSKĄ - UTWÓR OSIEROCONY UE

To oświadczenie prawne jest przeznaczone do wykorzystania w przypadku obiektów, dla których 
utwór pierwotny został zidentyfikowany jako utwór osierocony zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych 
dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. Oświadczenie to może być 
zastosowane wyłącznie dla obiektów, które są cyfrowymi kopiami utworów objętych przepisami 
dyrektywy: utworów opublikowanych w książkach, czasopismach, dziennikach, magazynach lub 
innych publikacjach drukowanych, a także utworów filmowych lub audiowizualnych, fonogramów 
i wideogramów (uwaga: wyłączone są fotografie i utwory wizualne, takie jak np. obrazy czy 
rzeźby). Zastosowanie ograniczone jest wyłącznie do organizacji, które są beneficjentami 
dyrektywy: publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych lub muzeów, archiwów, 
instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe oraz nadawców publicznych z 
siedzibą w państwach członkowskich UE. Beneficjenci są również zobowiązani do zarejestrowania 
utworu w bazie danych utworów osieroconych UE utrzymywanej przez EUIPO (Urząd Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).
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6. NIE OBJĘTY OCHRONĄ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - DOZWOLONE WYŁĄCZNIE 
WYKORZYSTANIE NIEKOMERCYJNE

To oświadczenie prawne może być wykorzystywane wyłącznie dla utworów, które znajdują się w 
Domenie Publicznej i zostały zdigitalizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w 

którym partnerzy zgodzili się na ograniczenie osobom trzecim możliwości komercyjnego 
wykorzystania cyfrowych kopii utworu. To oświadczenie zostało opracowane w szczególności, aby 

objąć utwory, które zostały zdigitalizowane w ramach partnerstwa pomiędzy bibliotekami 
europejskimi a Google, ale teoretycznie może być zastosowane dla obiektów, które zostały 

zdigitalizowane w ramach podobnego partnerstwa publiczno-prywatnego.
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7. NIE OBJĘTY OCHRONĄ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - INNE ZNANE OGRANICZENIA 
PRAWNE

To oświadczenie prawne powinno być wykorzystywane dla obiektów, które są w tzw. domenie publicznej, ale 
które nie mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, ze względu na znane ograniczenia prawne, które 

uniemożliwiają organizacji zamierzającej udostępnić obiekt na zezwolenie dowolnego wykorzystania tego obiektu, 
takie jak ochrona dziedzictwa czy tradycyjnych form wyrazu kulturowego. Aby to oświadczenie prawne było 
skuteczne, organizacja zamierzająca udostępnić obiekt powinna dostarczyć odnośnik do strony zawierającej 

szczegółowy opis prawnych ograniczeń wykorzystania obiektu.
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8. NIE OBJĘTY OCHRONĄ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE 
Z UMÓW

To oświadczenie prawne może być wykorzystywane wyłącznie dla obiektów, które są w tzw. 
domenie publicznej, ale w przypadku których organizacja zamierzająca udostępnić obiekty 
związała się umowami nakładającymi na nią obowiązek podjęcia działań ograniczających 
wykorzystanie obiektu przez osoby trzecie. Aby to oświadczenie prawne było skuteczne, 

organizacja zamierzająca udostępnić obiekt powinna dostarczyć odnośnik do strony zawierającej 
szczegółowy opis prawnych ograniczeń wykorzystania obiektu.
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9. NIE OBJĘTY OCHRONĄ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH - STANY ZJEDNOCZONE

To oświadczenie prawne powinno być wykorzystywane dla obiektów, które poprzez organizację 
zamierzającą te obiekty udostępnić, zostały określone jako nieobjęte ochroną majątkowych praw 

autorskich w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. To oświadczenie prawne nie powinno 
być wykorzystywane dla utworów osieroconych (które z założenia są objęte pełną ochroną 

prawnoautorską), ani też dla obiektów, w przypadku których organizacja planująca je udostępnić, 
nie podjęła działań mających na celu stwierdzenie statusu prawnoautorskiego utworu 

pierwotnego.
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10. NIEOKREŚLONY STATUS PRAWNOAUTORSKI

To oświadczenie prawne powinno być wykorzystywane dla obiektów, których status ochrony 
prawnoautorskiej jest nieznany, a organizacja która udostępniła obiekt, podjęła (nieudane) 

działania mające na celu określenie statusu prawnoautorskiego utworu pierwotnego. To 
oświadczenie prawne jest najczęściej stosowane, gdy organizacji brakuje podstawowych faktów 

niezbędnych do precyzyjnego określenia statusu prawnoautorskiego.
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11. NIEPOTWIERDZONY BRAK OCHRONY PRAWNOAUTORSKIEJ

To oświadczenie prawne powinno być wykorzystywane dla obiektów, których status ochrony 
prawnoautorskiej nie został określony w sposób jednoznaczny, ale w przypadku których 
organizacja zamierzająca je udostępnić, ma uzasadnione podstawy by założyć, że utwór 

pierwotny nie jest już objęty ochroną majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych. To 
oświadczenie prawne nie powinno być wykorzystywane dla utworów osieroconych (które z 

założenia są objęte pełną ochroną prawnoautorską), ani też dla obiektów, w przypadku których 
organizacja planująca je udostępnić, nie podjęła działań mających na celu określenie statusu 

prawnoautorskiego utworu pierwotnego.
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12. NIEZBADANY STATUS PRAWNOAUTORSKI

To oświadczenie prawne powinno być wykorzystywane dla obiektów, których status w kontekście 
prawa autorskiego i praw pokrewnych jest nieznany, a organizacja, która zamierza taki obiekt 

udostępnić nie podjęła działań mających na celu ustalenie takiego statusu dla utworu 
pierwotnego.
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Finland, CC0
National Digital Library 

The masquerade ball 
Pesne, Antoine

Europeana
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Temat: Migracja
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Temat: Medycyna w czasach okupacji
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Temat: Film
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Temat: Ekologia
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Temat: prace naukowe - “sociology”
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• Europeana jako wielofunkcyjne narzędzie dla pracowników naukowych, bibliotekarzy 
studentów, nauczycieli, uczniów - platforma do tworzenia zajęć e-learningowych, 

publikacje artykułów, doktoratów, pomoc w promocji niszowych wydawnictw

• Jakość danych (EDM, oznaczanie praw)

• Jakość obiektów cyfrowych

• Wyszukiwanie obiektów
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Denmark, CC0
1877, Statens Museum for Kunst

på fodtour
Adolph Kittendorff

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - 
Sieciowe

Natalia Jeszke 
njeszke@man.poznan.pl


