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Bibliografia Śląska – start w 1934 roku

● Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku 1935-1939 
[kwartalnik, we współpracy z Instytutem Śląskim]

● Bibliografia Śląska 1960-1989 [rocznik]
● Bibliografia Województwa Śląskiego 1999-2002 [rocznik]
● Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego 2006-2018

[kwartalnik]
● „Górny Śląsk w latach 1918-1922”, „Zawsze Silesianka”

[materiały do historii Biblioteki Śląskiej 1922-1939], „Muzeum, 
którego nie ma” [materiały do historii Muzeum Śląskiego 1924-
1939] i inne zestawienia tematyczne i bibliografie osobowe
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Bibliografie wydane drukiem
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Bibliografia Śląska – zawartość bazy
Prolib Bibliografia M21

● Uzupełniana od 2000 r. zawiera około 90 tys. rekordów 
bibliograficznych:

• Lata 1988-1989 „Bibliografii Śląska”, 
• lata 2000-2003 „Bibliografii Województwa Śląskiego”,
• lata 2006-2018 „Bibliografii Bieżącej Województwa Śląskiego”, 
• materiały dotyczące historii Biblioteki Śląskiej i Muzeum Śląskiego, w 

tym za lata 1922-1939, 
• liczne podmiotowo-przedmiotowe bibliografie osobowe ludzi 

związanych ze Śląskiem, w tym Wojciecha Korfantego, Alfreda 
Szklarskiego, Jana Kubisza, 
• materiały dot. Górnego Śląska w latach 1918-1922 z lat 1979-2018,
• wpisywane są również zestawienia tematyczne przygotowywane w 

związku z innymi pracami Biblioteki (kwerendy, wystawy, projekty)
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         Bibliografia Śląska
 w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

wersja „półcyfrowa” – zeskanowane wersje drukowane
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Regionalny klaster informacyjny 
Śląska Baza Naukowa

Regionalny klaster informacyjny to zespół rozwijanych niezależnie lecz połączonych siecią 
powiązań serwisów sieciowych, prezentujących informacje regionalne, obejmujących wiadomości 
encyklopedyczne, piśmiennictwo, biogramy, dane geograficzno-historyczne w postaci tekstów, 
ikonografii, plików dźwiękowych, filmów, ewentualnie rekonstrukcji 3D. W skład klastra wejdą

a) serwisy już tworzone przez Bibliotekę Śląską: 

katalog elektroniczny OPAC BŚ,

Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC) 

Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWoŚ), 

Podręcznik Edukacji Regionalnej (Eduś).

Bibliografia Regionalna

b) serwisy planowane do utworzenia :

Śląska Baza Biograficzna (ŚBB)

Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny (ŚSGH) 
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W ramach Śląskiej Bazy Naukowej:
Warunkiem udziału Bibliografii w ŚBN stało się posiadanie modułu OPAC, a celem 

poszerzenie zasięgu chronologicznego na nieograniczony

Ambitne zamierzenia:
• retrokonwersja zasobów drukowanych - około 147 000 rekordów opisów 

bibliograficznych z publikacji „Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku” 1935-
1939, „Bibliografia Śląska” 1960-1987, „Bibliografia Województwa 
Śląskiego” 1999,

• uzupełnienie materiałów o brakujące lata 1945-1959 i 1990-1998 
(bibliografia prymarna),

• tworzenie  bibliografii zawartości poszczególnych tytułów dawnej prasy 
śląskiej,

• stworzenie indeksu ikonograficznego na bazie dokumentów 
zgromadzonych w ŚBC i BŚ z linkami do obiektów online,

• powiązanie już istniejącego zasobu bibliograficznego z opublikowanymi 
w sieci pełnymi tekstami poprzez linkowanie oraz odesłania z serwisów 
faktograficznych, biograficznych i geograficznych do bazy bibliograficznej 
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W roku 2016 baza Bibliografii Regionalnej 
Śląska nie posiadała jeszcze modułu OPAC

Problemem było sfinansowanie zakupu – 
wysoki koszt

Jedynym wówczas możliwym sposobem 
uzyskania dofinansowania okazał się udział 
w projekcie ministerialnym
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Program„Kultura Cyfrowa” 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nabór 2016)

W ramach projektu uzyskać można było dofinansowanie realizacji zadań

 „polegających na udostępnianiu i ponownym 

wykorzystywaniu cyfrowych zasobów 

muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych

 w szczególności do celów popularyzacyjnych, 

edukacyjnych i naukowych”
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W ramach projektu można było 
sfinansować: 

● rozwój istniejących i tworzenie nowych stron 
dostępowych do zbiorów, 

● poszerzanie zasobów przez digitalizację nowych 
dokumentów, również licencjonowanych (objętych 
majątkowym prawem autorskim), umożliwiając 
sfinansowanie ewentualnych kosztów licencji  

● w niewielkim stopniu rozbudować infrastrukturę 
(np. zakupić sprzęt komputerowy) 
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  Programowe zadanie „udostępnianie i ponowne 

wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych 

w szczególności do celów popularyzacyjnych, 

edukacyjnych i naukowych” postanowiliśmy 

powiązać z bibliografią regionalną

Miało się ono dokonać poprzez zakup i instalację 
oprogramowania OPAC Bibliografia, retrokonwersję opisów 
bibliograficznych z lat 1935-1939 i wykonanie powiązań do 
źródłowych dokumentów ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i in.
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W czerwcu 2016 r. Biblioteka Śląska złożyła wniosek 
„Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC 
wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa 

regionalnego” i uzyskała dofinansowanie MKiDN

W drugiej połowie 2016 roku przystąpiono do realizacji 
zadań przewidzianych na lata 2016-2017

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

- digitalizacjię i udostępnienie w Sieci dokumentów 
regionalnych,

- a w ramach poszerzenia i usprawnienia dostępu do 
zasobów ŚBC utworzenie nowego miejsca dostępu (wysoko 
punktowane) oraz modernizację jej interfejsu
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Przebieg prac projektowych

● Zakupiono moduł OPAC do bibliografii regionalnej

● wykonane zostały prace digitalizacyjne: zeskanowano 
16 tytułów czasopism ze zbiorów Biblioteki Śląskiej 
(ponad 2500 nowych publikacji w zasobie ŚBC) 
koniecznych do linkowania pozycji bibliograficznych 
przewidzianych do retrokonwersji w dalszej części 
projektu

● Przystąpiono do retrokonwersji „Wykazu Literatury 
Bieżącej o Śląsku” z lat 1935-1939 pod red. Jacka 
Koraszewskiego, połączonej z jednoczesnym 
linkowaniem do pełnych tekstów zamieszczonych w 
bibliotekach cyfrowych
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OPAC 
Bibliografii 
Regionalnej
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Retrokonwersja jako szybki sposób 
pozyskania nowych zasobów elektronicznych

Gotowy zbiór - odpada proces wyszukania i selekcji materiału

Zadanie polega na:

● przełożeniu formalnego opisu z bibliografii drukowanej 
na formularz w formacie MARC21, 

● sprostowaniu błędów 

● uzupełnienie go o informacje dodatkowe, jak hasła 
przedmiotowe lub adnotacje wyjaśniające, elementy 
brakujące w oryginalnym opisie, linki

Pracę zaplanowano dla dwu osób na 6 miesięcy
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Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku (WLBoŚ) 

Aby móc zrealizować postulat poszerzenia 
dostępu online do zasobów cyfrowych, 
należących w większości do domeny 
publicznej, wybór padł na „Wykaz Literatury 
Bieżącej o Śląsku” z lat 1935-39, powstały we 
współpracy Instytutu Śląskiego w Katowicach 
oraz Komitetu Redakcyjnego Bibliografii 
Śląskiej przy Bibliotece Sejmu Śląskiego.

Liczy ona w sumie 4924 sporadycznie 
adnotowane opisy bibliograficzne artykułów z 
czasopism bieżących oraz druków zwartych i 
ich fragmentów z lat 1934-1939 w językach 
polskim, niemieckim, czeskim i francuskim. 
Zasięg terytorialny dotyczy całego Śląska ze 
szczególnym wyróżnieniem ówczesnego 
województwa śląskiego. Wykaz ogłoszony 
został drukiem w zeszytach kwartalnych w 
latach 1935-1939. Ze względu na to, że nie 
wszystkie utwory z tego okresu są już w 
domenie publicznej, założono możliwość 
utworzenia około 3400 połączeń.
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Retrokonwersja WLBoŚ 
Trudności:

Zamiana przyjętego we WLBoŚ wzoru opisu na formularz MARC 21:
● błędy w tytułach czasopism czy druków zwartych
● niezrozumiałe skróty 
● niepełna lokalizacja oryginalnego tekstu (brak lub błędne oznaczenia 

roczników, tomów, numerów stron)
● tworzenie prawidłowych charakterystyk rzeczowych wyłącznie na podstawie 

opisu

Naturalna kolejność działań:

● wyszukanie w Internecie lub zbiorze biblioteki opisywanego tekstu, czyli 
sprawdzenie czy opis w WLBoŚ prawidłowo odsyła do źródła,

● porównanie opisu ze źródłem 

● stworzenie rekordu w formacie M21: wypełnienie pól formularza i koniecznych 
indeksów, stworzenie charakterystyk rzeczowych, dodanie niezbędnych 
parametrów rekordu, wklejenie linku (linków) do pełnego tekstu wraz z 
właściwym ich opisem

● sprawdzenie rekordu poprzez obejrzenie go w OPAC.
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Linkowanie

1. Linkowanie do pełnych tekstów
● Linki z rekordu bibliograficznego odsyłają do obiektu w bibliotece 

cyfrowej. 
● W przypadku książek link odsyła do całego dzieła. 
● Jeśli przedmiotem opisu jest artykuł bądź fragment, link odsyła 

również do całości - całej książki lub numeru czasopisma. 

Do rekordu wklejane są stałe adresy opisu dokumentu w bibliotece 
cyfrowej, a nie treści. Dzięki temu link nie ulegnie zmianie jeśli pod 
opis podpięty zostanie inny lub więcej plików z treścią.

2. Link może odsyłać także do zasobu biblioteki w katalogu 
OPAC lub do innego rekordu bazy bibliograficznej. Można także 
linkować do dowolnych skojarzonych z tematem serwisów. 
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Opis 
artykułu

 z linkiem 
do pełnego 

tekstu
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Opis książki z recenzją i linkami
linki do pełnego tekstu dzieła, do zasobu w katalogu 
biblioteki, do tekstu recenzji
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Opis recenzji z odniesieniem do 
książki i linkami
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Dzieło wielokrotnie recenzowane
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Prace związane
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Opis dzieła związanego
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Zakończenie prac - problemy

Mniejsza liczba rekordów bibliograficznych niż deklarowana we wniosku 
projektowym

● brak artykułu we wskazanej w opisie lokalizacji

● brak śladów istnienia opisanej książki 

● Powtórzenia

Brak wyrównano dodając opisy dokumentów spełniających kryteria 
wyznaczone przez zakres i zasięgi WLBoŚ

Zbyt optymistycznie oszacowany czas wykonania zadania 

Problemy z odnalezieniem tekstów w sieci, ustaleniem prawidłowych danych 
do opisu, możliwość tworzenia większej liczby powiązań niż założono, 
wydłużyły czas tworzenia jednego rekordu
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Linkowanie do pełnego tekstu - 
problemy

● Linkowanie do bibliotek cyfrowych – instalacje względnie pewne 
i bezpieczne pod względem trwałości.

● Odsyłanie do całego obiektu – link do strony nie jest linkiem 
trwałym, z wyjątkiem dokumentów w formacie jpg.

● Linkowanie do obiektu jest problematyczne, gdy w jednym pliku 
opublikowano cały rocznik czasopisma.

● W chwili kończenia retrokonwersji nie wszystkie dzieła należące 
już do domeny publicznej znajdowały się w sieci. 
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Podsumowanie 
Zadania na przyszłość

● Praca finansowana z funduszy MKiDN.
● Tzw. trwałość projektu to 3 lata - oznacza to konieczność 

utrzymania efektów pracy w niezmienionym kształcie na 
wypadek kontroli.

● Nie wyklucza to jednak ciągłego uzupełniania zasobu w 
wyznaczonych przez kryteria projektowe granicach 
(deklarowane we wniosku)

● Dotyczy to szczególnie możliwości linkowania – wciąż 
pojawiają się w Sieci dokumenty, które można powiązać z 
rekordami.

● Można również dodawać opisy dokumentów spełniających 
kryteria WLBoŚ lecz nie notowane w wydawnictwie 
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Dziękuję za uwagę
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