O ZADANIU
Nazwa zadania: Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne udostępnienie polskich wydawnictw
II obiegu z lat 1976 – 1989 - zadanie finansowane w ramach umowy nr 588/P-DUN/2018 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Termin realizacji: 2 styczeń 2018 r. - 31 grudzień 2019 r.
Wykonawca projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka
Wartość zadania:107 562, 00 zł
Kwota dofinansowania MNiSW (DUN) – 83 562,00 zł
Przedmiotem zadania jest udostępnienie elektroniczne książek oraz czasopism wydawanych w Polsce
poza cenzurą w latach 1976-1989 oraz zabezpieczenie i upublicznienie tych unikatowych materiałów ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zadanie obejmuje
opracowanie i digitalizację zbiorów, w celu ich ochrony i zabezpieczenia, a także utrwalenia
i udostępnienia szerszemu odbiorcy. W ramach zadania zostanie zabezpieczonych, w pełni
opracowanych i zdigitalizowanych 1000 pozycji wydawnictw ciągłych (98 000 skanów), w tym 30
unikalnych w skali kraju tytułów czasopism z regionu świętokrzyskiego, które następnie będą
udostępnione w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Baza pozwoli na prowadzenie
badań naukowych z zakresu dziejów polskiego niezależnego ruchu wydawniczego oraz historii oporu
społecznego wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 1976 – 1989.
CEL OGÓLNY
Wprowadzenie do obiegu naukowego do biblioteki cyfrowej druków II obiegu wydawniczego z lat
1976-1989.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zabezpieczenie, opracowanie, zdigitalizowanie unikatowych materiałów;
2. Zachowanie unikatowej spuścizny dla przyszłych pokoleń;
3. Integracja społeczna zmierzająca do ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku
odpowiedniej infrastruktury badawczo - edukacyjnej, stworzenie warunków szkołom wyższym
i ośrodkom naukowo - badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania
w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zwiększenie potencjału naukowobadawczego szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy.
REZULTATY

1. Wprowadzenie do obiegu naukowego do biblioteki cyfrowej druków II obiegu wydawniczego z
lat 1976-1989.
2. Utworzenie bazy 1000 dokumentów elektronicznych (98 000 wykonanych skanów)
opracowanych i udostępnionych na platformie cyfrowej dLibra;
3. Podniesienie bezpieczeństwa zabytkowego zbioru bibliotecznego, dzięki zapewnieniu dostępu
do treści materiałów, bez konieczności udostępniania oryginałów;
4. Zapewnienie cyfrowej archiwizacji unikatowych dokumentów, które z upływem czasu tracą
czytelność (druk powielaczowy).
ETAPY ZADANIA
Etap pierwszy: Prace techniczne i opracowanie druków
1. Prace techniczne, zakup materiałów do archiwizacji.
2. Opracowanie formalne i rzeczowe.
Etap drugi: Digitalizacja i udostępnienie zbioru w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego.
1. Digitalizacja 1000 druków tj. wykonanie 98 000 skanów. Opracowanie metadanych.
2. Podpięcie linków do całej kolekcji druków w centralnym katalogu Nukat.
3. Udostępnienie 1000 druków w Bibliotece Cyfrowej UJK, platforma dLibra.
ZESPÓŁ
Kierownik naukowy – dr Henryk Suchojad
Kustosz kolekcji – mgr Iwona Plucner
Kwerenda w bibliotekach cyfrowych (selekcja) – mgr Ewa Szląpek, mgr Aneta Tkacz
Opracowanie formalne – mgr Edyta Brylska-Szmidt
Opracowanie rzeczowe – mgr Justyna Regulska
Digitalizacja – mgr Marek Białas, mgr Marta Długosz, mgr Monika Grzywna, mgr Adam Kacak
Redaktor cyfrowy – mgr Andrzej Antoniak
Redaktor – administrator – mgr inż. Marcin Gabryś

