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Geneza projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
●

Podpisanie listu intencyjnego: 22 lutego 2010 w lubelskim Ratuszu
odbyło się spotkanie partnerów projektu „Lubelska Biblioteka
Wirtualna”, na którym podpisany został list intencyjny w sprawie
realizacji inwestycji.

●

Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20072013.

●

Założona wartość projektu: około 28 mln zł.

●

Instytucje współpracujące: samorząd województwa, uniwersytety,
instytucje kultury Lublina i regionu, (14 podmiotów).

●

Termin realizacji projektu: lata 2010 – 2013

●

Założenia Projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

- jak najszersza współpraca bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz
regionu
- współtworzenie zasobów cyfrowych (digitalizacja)
- tworzenie mechanizmów powszechnego dostępu do zasobów
cyfrowych (lokalne biblioteki cyfrowe)
- utworzenie internetowej platformy integrującej zasoby cyfrowe
partnerów (portal indeksujący)
- zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (czyszczenie,
konserwacja zbiorów)

- promocja regionu i zasobów instytucji uczestniczących w projekcie
(konferencja inauguracyjna, strona informacyjna: http://www.lbw.lublin.eu)

●

Cele szczegółowe projektu miały obejmować między innymi:

- Rozwój infrastruktury technicznej i organizacyjnej prowadzącej do
upowszechnienia zasobów cyfrowych Lubelszczyzny.
- Integrację platformy sprzętowo-programowej oraz obniżenie kosztów
jej funkcjonowania.
- Poprawę dostępu do zasobów cyfrowych instytucji kultury i nauki
poprzez wspólną platformę komunikacji i udostępniania danych.
- Umożliwienie powszechnego dostępu do
przechowywanych w bibliotekach i archiwach.

zasobów

informacji

- Poprawę dostępu do elektronicznych katalogów i bibliografii bibliotek.
- Stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych
w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu.
- Zwiększenie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do
materiałów wykorzystywanych w kształceniu na odległość.

Uzyskanie dofinansowania
●

●

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr XCII/1705/2012 z
dnia 24 stycznia 2012 r. o umieszczeniu Projektu pn. "Lubelska
Biblioteka Wirtualna" na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w
ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania
4.1 Społeczeństwo informacyjne.
Całkowita wartość projektu to 19 810 793,45 zł, kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO WL na lata 2007 - 2013 wynosi 16 660 674,42 zł

Zarządzanie, nadzór, koordynacja prac, reprezentacja,
sprawozdawczość w ramach projektu LBW:
- Lider Projektu: koordynacja, zarządzanie, reprezentacja, sprawozdawczość,
rozliczanie kosztów, prowadzenie przetargów, prowadzenie Biura Projektu.

- Partnerzy Projektu: zabezpieczenie wkładu finansowego, udział w
strukturach zarządzania, współpraca z Liderem Projektu, przygotowanie i realizacja
projektu w przypisanym zakresie, obsługa finansowo-księgowa, monitorowanie
przebiegu projektu, udział w promocji projektu.

- Rada Programowa: ogólny nadzór nad projektem, wyznaczanie kierunków
rozwoju, włączanie nowych podmiotów, zapewnienie finansowania.

- Komitet Sterujący: bieżące monitorowanie wdrażania projektu,
zatwierdzanie specyfikacji, kontrola jakości prac, zatwierdzanie raportów.

- Koordynatorzy: nadzór i koordynacja przebiegu prac w ramach
poszczególnych instytucji, współpraca z Biurem Projektu, sporządzanie raportów.

- Biuro Projektu: bieżące zarządzanie projektem

●

Instytucje zaangażowane w realizację projektu LBW:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (KUL) – Partner
Projektu,
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) – Partner Projektu,
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM) – Partner Projektu,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (WBP) – Partner
Projektu
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (MBP) – Partner Projektu
- Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Teatr NN) – Partner Projektu,
- Miasto Zamość – Partner Projektu,
- Książnica Zamojska (KZ) – Partner Projektu,
- Gmina Lublin – Lider Projektu.

Zakres przedmiotowy projektu oraz droga do jego
realizacji
●

Uruchomienie Biura Projektu i systemu zarządzania projektem w
ramach struktury Urzędu Miasta Lublin – lidera projektu. Podstawowe
zadania biura:
- bieżące zarządzanie projektem od strony rzeczowej i finansowej;
- monitorowanie, koordynacja oraz rozliczanie projektu, w tym przygotowywanie
dokumentów niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność;
- prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań;
- archiwizowanie dokumentacji projektowej;
- współdziałanie z uczestnikami projektu i innymi podmiotami w zakresie realizacji
projektu;
- realizacja zadań w projekcie oraz rozliczenia tych zadań za wszystkich uczestników
projektu zgodnie z harmonogramem;
- uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
dotyczącym projektu;
- obsługa organizacyjno-biurowa Rady Programowej i Komitetu Sterującego;
- zapewnienie trwałości projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od daty
jego zakończenia.

●

Przygotowanie projektu do realizacji i opracowanie:
- studium wykonalności
- projektu technicznego wdrożenia i funkcjonowania Lubelskiej
Biblioteki Wirtualnej
- specyfikacji technicznych zakupowanego sprzętu/usług
- planu rozmieszczenia sprzętu, programu funkcjonalno – użytkowego;

●

●

Obsługa prawna‚ opinie eksperckie‚ opracowania
specjalistyczne‚ nadzór autorski‚ nadzór ekspercki‚ konsultacje i inne;
Budowa serwerowni Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
- wyposażenie serwerowni w niezbędne urządzenia sieciowe oraz
serwery zarządzające, oprogramowanie systemu zarządzania;
- umieszczenie macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej w oddzielnych
lokalizacjach fizycznych;
- instalacja sieciowych urządzeń aktywnych u uczestników z terenu
Lublina;

Założenia projektowe dotyczące infrastruktury serwerowej

Centrum
Przetwarzania
Danych
Serwerownia
Gminy Lublin

Centrum Przetwarzania Danych
Serwerownia Gminy Lublin

Szafa
telekomunikacyjna
oraz sieciowe
urządzenie aktywne
w Bibliotece
Głównej UMCS w
Lublinie

●

Budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej łączącej lokalizacje
uczestników z terenu Miasta Lublin;

Długość całkowita linii światłowodowych wyniosła około 5 km.

●

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych wraz z systemem archiwizacji;

●

Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów
bibliotecznych (dla istniejących oraz nowych pracowni
digitalizacyjnych)

●

●

●

●

Zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego dla LBW
oraz serwerów;
Podłączenie jednostki bibliotecznej spoza Lublina do wspólnego
systemu informatycznego LBW;
Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji;
Promocja projektu.

Digitalizacja w liczbach
- Zdigitalizowanych zostało 3.190.000 stron dokumentów typu: rękopisy,
starodruki, inkunabuły, książki, czasopisma, mapy, atlasy, karty
pocztowe. Każda ze wspomnianych stron publikacji poddana została
konwersji do pliku prezentacyjnego do jednego z dwóch

- Wprowadzono 49.807 obiektów cyfrowych do repozytoriów partnerów
projektu LBW, z czego do biblioteki cyfrowej UMCS ponad – 10.000

- Sporządzono i wprowadzono do lokalnych baz danych 5.100 opisów
bibliograficznych w formacie MARC21.
- Zeskanowano 4.200.000 kart katalogowych wraz z usługą
implementacji do systemu informacyjno-wyszukiwawczego.

- Oczyszczono 354,04mb zbiorów bibliotecznych składających się na
12 017 dokumentów

Centralny system wyszukiwania
i prezentacji zasobów bibliotecznych - multiwyszukiwarka
1. Kalendarium zakupu multiwyszukiwarki:
●

●

●

●

●

początek pracy Komisji Przetargowej – kwiecień 2013 r.
ogłoszenie przetargu na dostawę i wdrożenie multiwyszukiwarki wraz z
narzędziem linkującym i Listą A-Z – wrzesień 2013 r.
ogłoszenie wyniku przetargu – styczeń 2014 r.
podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nad instalacją i wdrożeniem
wyszukiwarki naukowej Primo ExLibris przez firmę Aleph Polska – luty
2014 r.
odbiór wykonania dostawy i wdrożenia multiwyszukiwarki – styczeń 2015 r.

2. Główne założenia realizowanego zadania:
●

●

●

Indeksowanie zasobów cyfrowych lokalnych, licencjonowanych oraz
globalnych w wolnym dostępie, wybranych przez instytucje partnerskie w
wyniku wspólnych uzgodnień (69 baz obowiązkowych i 40 fakultatywnych,
wybranych z listy);
Wyszukiwanie przez jeden wspólny formularz i wyświetlanie w jednym miejscu
portalu wyników wyszukiwania w wybranych bądź we wszystkich
zaindeksowanych źródłach;
Stworzenie siedmiu odrębnych portali dla instytucji partnerskich z możliwością
osadzenia okna wyszukiwawczego na ich stronach internetowych oraz portalu
głównego zapewniającego dostęp do zasobów partnerów w zakresie
określonym przez licencje;

●

Instalacja oprogramowania na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego;

●

60 – miesięczny okres gwarancji.

Portale Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Biblioteka Główna UMCS

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Książnica Zamojska

Biblioteka Uniwersytecka KUL

LBW – portal główny

Biblioteka Główna Uniw. Med.

Miejska Biblioteka Publiczna

Teatr NN – Ośrodek Brama Grodzka

3. Charakterystyka Primo – najważniejsze narzędzia i możliwości:
Wyszukiwarka naukowa Primo jest portalem wiedzy typu Discovery and
Delivery - umożliwia odnajdowanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich
lokalnych i zdalnych zasobów.
Narzędzia zintegrowane i współpracujące z multiwyszukiwarką:
●

●

●

●

Primo Central Index – megaindex publikacji naukowych z całego świata
utrzymywany przez ExLibris w modelu Cloud Computing (chmury
obliczeniowej); zawiera liczbę rekordów rzędu 1 mld.;
SFX – Open URL Link Resolver – narzędzie linkujące, odsyła do pełnych
tekstów publikacji, ale również do usług w katalogu bibliotecznym poprzez
kontekstowo dobrane hiperlinki; korzysta z Bazy Wiedzy – centralnego
repozytorium danych;
Lista A-Z – index czasopism elektronicznych subskrybowanych przez
bibliotekę, generowany na podstawie danych gromadzonych w bazie SFX;
bX – serwis rekomendujący i bX Hot Articles (najpopularnejsze publikacje z
danej dziedziny w ostatnim miesiącu).

Najważniejsze możliwości wyszukiwawcze:
●

●

●

Wyszukiwanie proste i zaawansowane
Ograniczenie do grup zasobów wyodrębnionych przez zakładki
Fasetowe zawężanie wyszukiwania (metoda kolejnych, małych kroków)

Przykład zawężania na dwóch poziomach z zastosowaniem kilku faset

Przykład SFX - linki do pełnych tekstów znalezionego artykułu

Przykład BX Hot Articles – hasło nanotechnology, dziedzina materiałoznawstwo

Inne właściwości Primo:
Opcja personalizacji; logowanie na konto pozwala m.in. na:
●

●

●

●

●

●

- korzystanie z e-półki;
- zapisywanie zapytań, wyników, zestawień z możliwością zapisów do managerów
bibliografii;
- definiowanie alertów – powiadomień i ich wysyłanie e-mailem;
- tagowanie (oznaczanie hasłem w celu umożliwienia odwołania się);
- dostęp do zasobów licencjonowanych wymagających autentykacji czytelnika (np.
przy połączeniu przez dostępowy serwer HAN - Hidden Automatic Navigator).
Obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych dla pobierania danych z baz
(np. OAI-PMH, Z39-50);
Zaawansowane statystyki;
Wersja na urządzenia mobilne;
Wsparcie dla Google Site Map (mapa witryny do zaindeksowania przez Google);
Wiele innych możliwości.

Przykład e-półki

4. Zasoby LBW w liczbach.
●

Liczba rekordów z baz lokalnych, zaindeksowanych w Primo (tabela): 1 755 500

Biblioteka

System
OPAC

L. rekordów
bibliograficz.

dLibra

UMCS

Virtua

ok. 500 000

~ 17 400

KUL

Virtua

ok. 500 000

~ 20 400

Uniw.
Medyczny

Prolib

ok. 43 000

~ 3 200

WBP

Virtua

ok. 180 000

~ 18 400

ok. 57 000

MBP

Prolib

ok. 90 000

Książnica
Zamojska

Patron

ok. 190 000

~ 1 000

ok. 102 400

Teatr NN

-

Ogółem
szacunkowo
●

●

Bibliografie
regionalne

Baza systemu
Primo

~ 39 000
ok. 1 500 000

ok. 100 000

ok. 160 000

1 755 500

Kolekcje z Primo Central Index aktywowane w LBW to kilkaset milionów rekordów!
Odświeżanie indeksów odbywa się raz na dobę.

Uroczysta konferencja zamykająca realizację projektu LBW odbędzie się 28 maja 2015 roku
w Lublinie.
Wydarzeniu temu będzie towarzyszyło publiczne ogłoszenie adresu URL miejskiego portalu
wyszukiwarki Primo.
W tym samym czasie okna wyszukiwawcze Primo zostaną osadzone na stronach
internetowych bibliotek i instytucji uczestniczących w projekcie.

Obecne adresy URL portali Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej:
●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_ALL_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_UMCS_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_KUL_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_UML_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_WBP_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_MBP_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_TNN_VIEW

●

http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_KZ_VIEW

Dziękujemy za uwagę.
Krystyna Mojejko-Kotlińska
mojejko@umcs.pl

http://www.lbw.lublin.eu

●

●

●

http://www.um.lublin.pl

http://www.rpo.lubelskie.pl/

