
JELENIOGÓRSKA  BIBLIOTEKA  CYFROWA 



Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową utworzono 
w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej 
w Jeleniej Górze. Od początku jej celem była 
wszechstronna promocja informacji o regionie. 
Miała ułatwić dostęp użytkownikowi, nie tylko 
czytelnikowi Biblioteki do unikatowych zbiorów, 
jej warsztatu informacyjno-bibliograficznego 
i najciekawszych opracowań o regionie.  

 JBC stała się podstawą Cyfrowego Dolnego 
Śląska. Projekt realizowany wspólnie przez 
Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu 
i JCIiER „Książnica Karkonoska” od 2010 roku. 



2011 2006 



Metadane dokumentów 

z CDŚ, podobnie jak 

z innych bibliotek 

cyfrowych w Polsce, 

dzięki porozumieniu 

Federacji Bibliotek 

Cyfrowych z Europeaną 

widoczne są 

w Bibliotece Europejskiej. 



KOLEKCJE 



Zasób dokumentów        
w bibliotece cyfrowej 
dla łatwiejszego 
korzystania jest 
zorganizowany           

w KOLEKCJE. 



ARCHIWALIA 

   Dokumenty - można tu znaleźć m.in. dokumenty z 

Archiwum Państwowego dotyczące początków 

Jeleniej Góry 

 



Mapy  
Mapy, do których czytelnik ma utrudniony 
dostęp ze względu na ich unikatowość  
bądź zniszczenie. 



Wzorniki - podkolekcja  stworzona na 
potrzeby „Księgi wzorów Huty Józefina” 



CZASOPISMA 

Regionalne czasopisma archiwalne i współczesne 

  

Dzięki 
współpracy 
kilku instytucji 
udało się 
skompletować, 
zdigitalizować 
i opublikować 
prawie 
wszystkie 
numery „Der 
Wanderer im 
Riesengebirge”. 



Czasopisma publikujemy po uzgodnieniach 
z redakcjami. 



Dostępne przez Internet kolekcje często udaje nam     
się uzupełnić dzięki darom od Czytelników, 
najczęściej osób prywatnych, które posiadają 
w swoich zbiorach brakujące nam numery. 



 

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

     Do tej kolekcji wstawiamy oprócz archiwalnych również 
współczesne plakaty, zaproszenia, afisze dokumentujące 
życie kulturalne naszego regionu. 

 

 

 

 

 



Wspomnienia - w tej podkolekcji umieszczamy 

pamiętniki oraz pokłosie konkursów literackich 

i poetyckich organizowanych cyklicznie w naszej 

bibliotece. 



EDUKACJA 

   Tu znajdziemy czasopisma, książki o tematyce 
edukacyjnej i oświatowej… 

 



oraz dokumenty tworzone przez szkoły, księgi 

jubileuszowe, kroniki, księgi pamiątkowe. 



FILM 

   Biblioteka cyfrowa nie koncentruje się wyłącznie   
na dokumentach piśmienniczych. Technika 
pozwala nam na udostępnianie materiałów 
dźwiękowych i filmowych.  

 



W tej kolekcji umieszczone zostały filmy 
dokumentalne, rejestrujące wydarzenia związane 
z regionem, dokumentujące sylwetki ludzi 
zasłużonych dla regionu oraz promujące walory 
turystyczne. 



Z widocznych w Europeanie 38 filmów z Polski 
aż 28 pochodzi  z CDŚ. 



KSIĄŻKI 

     

Kolekcja zawiera 

publikacje autorów, 

których książki znajdują 

się w domenie publicznej 

oraz takie, których autorzy 

byli zainteresowani 

i wyrazili zgodę na 

umieszczenie ich w naszej 

bibliotece cyfrowej. 



Umożliwia to skompletowanie prawie całej 
twórczości wybranych regionalnych twórców.  

Zbigniew Adamski 

W kolekcji VARIA możemy znaleźć ok. 50 
artykułów historyka Adolfa Andrejewa. 



Bibliografie – podkolekcja, w której znajdują się 
m.in. bibliografie tworzone przez pracowników 
Działu Informacyjno Bibliograficznego. 



POCZTÓWKI 

Wybór pocztówek 

ze zbiorów Działu 

Regionalnego 

„Książnicy 

Karkonoskiej” 

oraz z kolekcji 

osób prywatnych. 

 



Kolekcja POCZTÓWKI dla łatwiejszego i szybszego 
korzystania podzielona została na podkolekcje miejscowości. 



Opisy przy opracowywaniu pocztówek 

oraz pozostałych dokumentów tworzone 

są zgodnie z zasadami słownika JHP BN. 



SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 



SPORT 

   Fachowe teksty o historii sportu w naszym 

regionie.  

 



SYBIRACY 

   Kolekcja powstała ze społecznego 
zapotrzebowania, zawiera  publikacje autorskie 
oraz  przekazane przez Sybiraków, członków 

Oddziału Sybiraków w Jeleniej Górze. 



VARIA 

Dokumenty, które nie mieszczą się w pozostałych 
kolekcjach m.in. cenne informacje i artykuły, 
opracowania dotyczące regionalnych atrakcji 
turystycznych, zabytków, obiektów, wydarzeń. 



 twórczość miejscowych poetów 



WYSZUKIWANIE 

 Biblioteka cyfrowa umożliwia wyszukiwanie 
materiałów na zasadzie indeksów, słów 
kluczowych, fraz. 

 Możliwe jest wyszukiwanie zaawansowane, 
podpowiadanie synonimów (indeks 
synonimów). 

 

 



ZAKOŃCZENIE 

 Biblioteka cyfrowa nie zastąpi tradycyjnych instytucji, ale może ułatwić do nich dostęp. 
 

 Służy szybkiemu i nieograniczonemu dostępowi do zbiorów, który w „realnym świecie” jest 
utrudniony.  
 

 Wyrównuje szanse dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi 
lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych. 

 
 Biblioteka cyfrowa jest jeszcze jednym miejscem z pomocami do pracy edukacyjnej, naukowej 

dla uczniów, naukowców i każdego zainteresowanego czytelnika.  
 

 Prezentacja zbiorów w bibliotece cyfrowej chroni materiały najcenniejsze, umożliwia dłuższą 
egzystencję książki, czasopisma  i dokumentu, chroniąc egzemplarz przed zniszczeniem.  
 

 Dzięki temu, że obiekty są indeksowane przez najpopularniejsze światowe wyszukiwarki, 
często użytkownicy Internetu, w poszukiwaniu informacji docierają do zbiorów bibliotek 
cyfrowych, nieświadomi  ich istnienia. 

  
 Biblioteka cyfrowa buduje więzi między użytkownikami, twórcami i bibliotekarzami. 
 



opracowała Dorota Kacprzak 

JCIiER „Książnica Karkonoska” 


