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Biblioteki
cyfrowe

Biblioteka cyfrowa (internetowa, wirtualna, elektroniczna) - usługa

internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji 

cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także

zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji drukowanych, takich jak

 czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.

Typy bibliotek cyfrowych:

·  pojedyncze biblioteki ze zdigitalizowanymi zbiorami,   

· grupy bibliotek wspólnie udostępniające własne zbiory  w sieci,

·  rozproszone zasoby - dokumenty pozyskiwane poprzez wyszukiwanie        

ich,  funkcjonują dzięki przechowywaniu tylko metadanych i wykorzystaniu      

standardowych protokołów wyszukiwania i transmisji danych.

  

Biblioteka cyfrowa pozwala udostępnić publikację cyfrową 

w dowolnym formacie:

· DjVu,

· PDF,

· HTML,

· TXT.

Zalety biblioteki cyfrowej:

·  biblioteka cyfrowa „przychodzi” do Użytkownika;

·  komputer wykonuje wyszukiwanie zasobów;

·  informacja może być współdzielona;

·  łatwość aktualizacji informacji;

·  „drzwi” biblioteki cyfrowej nigdy nie są zamknięte.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest zbiorem 

zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach 

cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych 

i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te 

współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych,

takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy 

ośrodki badawcze.

Misją serwisu FBC jest:

· ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek; 

·  zwiększenie widoczności i popularyzacja zasobów polskich 

· udostępnienie użytkownikom internetu i twórcom bibliotek
cyfrowych nowych, zaawansowanych usług sieciowych opartych
na zasobach polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

bibliotek cyfrowych i repozytoriów w internecie;

http://fbc.pionier.net.pl/owoc.html

http://www.pbi.edu.pl/index.html

Europeana to proste, lecz skuteczne narzędzie

umożliwiające wyszukiwanie materiałów z całej 

Europy. Każdy może korzystać z książek,  gazet,

 filmów, map, zdjęć, nagrań itp., o ile  pozwolą

 na to prawa autorskie. Udostępniane on-line 

   do tworzenia nowych produktów i usług w sektorze informacji

  i branży twórczej, w turystyce i w nauczaniu.  

             http://www.europeana.eu/portal/

http://www.nac.gov.pl/

http://dir.icm.edu.pl/pl/Otwarta nauka:

http://otworzksiazke.pl/

Szkolna biblioteka cyfrowa:

http://www.wolnelektury.pl/katalog/ 

Biblioteka Europejska (The European Library - TEL)

 

     http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Wykaz wszystkich bibliotek pod adresem:

 
http://www.nowyebib.info/serwisy

    http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/pl/index.html

zasoby można wykorzystywać, na przykład 
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