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Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

OD TRADYCYJNEJ FORMY DRUKOWANEJ  
DO BIBLIOTEKI CYFROWEJ NA PRZYKŁADZIE  

„TYGODNIKA ILUSTROWANEGO”  
W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

Abstract: Traditional libraries always collect, catalogue, store and circulate printed holdings. 

Nowadays the main functions of library, especially scientific library, change a little. This modern 

institution also adopts media, such as: microforms, multimedia and digital media. It also look for 

new manners of providing information, although its own collections must be the most important 

source of knowledge. 

The Library of the University of Łód� was found in 1945. It is one of the scientific libraries 

in Poland that can connect traditional and modern methods of work. It numbers about 2 million 

volumes. 

There is “Tygodnik Ilustrowany” among them. The way in which this periodical is collected, 

stored and preparated shows the connection old, traditional methods with modern ones. “IT” was 

microfilmed, digitalized and put on CD. The last stage is moving it to digital library. 

Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, mikroformy, biblioteka cyfrowa, no-

�niki cyfrowe 

Przedmiotem niniejszej pracy b�dzie zró�nicowanie form materiałów bi-

bliotecznych oraz ich współistnienie we współczesnej bibliotece. W oparciu  

o do�wiadczenia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, problem ten zilustruj� na 

przykładzie „Tygodnika Ilustrowanego”, udost�pnianego czytelnikom w ró�-
nych formach; drukowanej, na mikrofilmach, na no�nikach elekronicznych oraz 

poprzez dost�p sieciowy w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego. 

W bibliotekach u�ytkownik znajduje wszystkie no�niki informacji, jakie 

zaistniały od chwili wynalezienia pisma. Materiał biblioteczny stanowi� gliniane 

tabliczki, napisy na kamieniu czy płytkach metalu, zwoje papirusów, pergaminy, 

ksi��ki r�kopi�mienne i drukowane, druki masowe (gazety i czasopisma), 

mikrofilmy, ta�my magnetyczne, dyskietki płyty CD i DVD. Niektóre z nich 

maj� warto�� zabytkow�, muzealn�, ale wszystkie s� materiałami u�ytkowymi, 

mo�na je odszuka� i wykorzysta� do celów poznawczych, badawczych czy 

innych. W�ród bibliotekarzy istniej� ró�ne pogl�dy na temat charakteru współcze-

snej biblioteki. Dla wielu z nich tradycyjna ksi��ka stanowi wi�ksz� warto�� ni�
dokument nieksi��kowy. Inni uznaj� potrzeb� obecno�ci wszelkich typów 

dokumentów nieksi��kowych, w tym w szerokim wyborze dokumentów audiowi-

zualnych. Jeszcze inni widz� zmierzch dokumentów papierowych, a tak�e 
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mikroform i ich szybkie wypieranie przez technologi� cyfrow�. Przydatno��
danego medium zmienia si� w zale�no�ci od celu u�ytkowania

1
. 

Dokumenty papierowe jako dokumenty pierwotne 

Magazyny biblioteczne to labirynty zadrukowanego papieru. Człowiek, od 

kiedy wynaleziono pismo, d��y do powielenia zapisanego tekstu. Dawniej 

przepisywano teksty, a po wynalezieniu druku starano si� je drukowa� w mo�-
liwie najwi�kszym nakładzie egzemplarzy. Nawet palenie ksi��ek w ró�nych 

okresach historycznych nie spowodowało likwidacji wszystkich egzemplarzy 

dzieł wa�nych dla ludzko�ci. Kiedy przejdziemy si� w�ród półek magazynu 

zobaczymy, jak materiał, na którym utrwalone s� informacje ulega zniszczeniu, 

zwłaszcza papier pochodz�cy z XIX stulecia. Zachodz�ce reakcje chemiczne, 

zanieczyszczenie powietrza lub niewła�ciwe warunki przechowywania powodu-

j�, �e papier rozsypuje si�, a niezwykle warto�ciowe informacje znikaj�. 
Ratunkiem dla niszczej�cego papieru jest jego konserwacja, odkwaszanie oraz 

podejmowanie działa� zapewniaj�cych zbiorom bezpieczne warunki przecho-

wywania. Wi�kszo�� bibliotek rozszerzyła swoje działania na zabezpieczanie 

tre�ci zbiorów, w tym przenoszenie ich na inne no�niki i udost�pnianie poprzez 

formy zast�pcze, a wi�c tworzenie dokumentów wtórnych. S� to dokumenty 

sporz�dzone na podstawie innego dokumentu (pierwotnego lub pochodnego), 

identyczne z nim pod wzgl�dem tre�ci, ale ró�ni�ce si� postaci� zewn�trzn�.  
Z uwagi na technik� wykonywania wyró�niamy: fotokopie, kserokopie i mikro-

formy (mikrodokumenty) oraz dokumenty elektroniczne
2
. 

Mikroformy jako dokument wtórny

Pierwsz� zastosowan� metod� wykonywania dokumentów wtórnych o za-

si�gu globalnym było wykorzystanie techniki mikrograficznej i tworzenie 

mikroform. Mikroforma jest kopi� zawieraj�c� pomniejszony fotograficznie 

obraz reprodukowanego oryginału, nieczytelny gołym okiem. W�ród nich wy-

odr�bnia si�: mikrofilmy, mikrokarty mikrofisze
3
. Najbardziej rozpowszech-

nione s� mikrofilmy.  

Mikroformy (tak jak i inne dokumenty wtórne) pełni� cztery zasadnicze 

funkcje w bibliotece: 

– zabezpieczania, czyli tworzenia archiwalnej kopii najcenniejszych doku-

mentów; 

                         
1 D. G r y g r o w s k i, Dokumenty nieksi��kowe w bibliotece, Warszawa 2001, s. 14. 
2 Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska, Wrocław 1979, s. 39. 
3 Bibliotekarstwo, red. Z. �migrodzki, Warszawa 1998, s. 185–186. 
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– ochrony, czyli tworzenia kopii dokumentów cz�sto u�ywanych;  

– uzupełniania, czyli powi�kszania zbioru o mikroformowe (lub cyfrowe) 

kopie dokumentów posiadanych w oryginale przez inne biblioteki; 

– wydawniczej, czyli wykorzystania mikroform (lub dokumentów cyfro-

wych) jako dokumentów prymarnych w publikowaniu i rozpowszechnianiu 

informacji naukowej
4
. 

W Polsce to funkcja wydawnicza przyspieszyła rozwój mikrografii w latach 

sze��dziesi�tych i pozwoliła odtworzy� i zabezpieczy� najcenniejsze nasze 

zbiory
5
.  

Zasadnicz� zalet� mikroform jest ich trwało��. Wi�kszo�� produktów papie-

rowych, pocz�wszy od połowy XIX w., ma okres u�ywalno�ci krótszy ni� 100 

lat. Zwój mikrofilmu o podło�u srebrowym powinien zachowa� jako�� przez 

500 lat, z danych podanych przez firm� Kodak wynika, �e nawet 1600 lat, 

podczas gdy no�niki cyfrowe 10–30 lat. Zalet� jest równie� pewno�� odczytu 

mikroform nawet za kilkaset lat, ze wzgl�du na prostot� budowy samego 

czytnika
6
. Na ich korzy��, w stosunku do dokumentów elektronicznych, prze-

mawia rozdzielczo�� reprodukowanych obrazów, która si�ga 1000 dpi, nato-

miast podczas skanowania plik graficzny ma rozdzielczo�� 200–300 dpi. 

Współczesne skanery skanuj� z wi�ksz� rozdzielczo�ci�, ale spowalnia to proces 

zapisu elektronicznego i daje pliki zajmuj�ce du�o miejsca na dysku
7
. Rozwój 

odpowiedniej technologii sprzyja roli mikroform jako po�rednika mi�dzy 

dokumentami papierowymi a elektronicznymi. Niegdy� z punktu widzenia 

u�ytkownika, korzystanie z konwencjonalnego mikrofilmu było niekorzystne, 

głównie ze wzgl�du na trudno�� w znalezieniu szukanego tekstu. Współczesne 

czytniki to hybrydy, które jednocze�nie pełni� funkcj� czytnika mikroform, 

skanera z wyj�ciem na PC i drukarki laserowej, a wi�c technika mikrograficzna  

i cyfrowa �wietnie si� integruj�8
. 

Pierwsze mikrofilmy pojawiły si� w zbiorach BUŁ ju� w 1951 r. i pocho-

dziły z darów UNESCO. Były to 3 rolki „Biulletin de l’Universitate et de 

l’Academie de Touluse” 1940–49
9
. W 1951 biblioteka nabyła 2 stoły pod 

mikrofilm i powielacz do Czytelni BUŁ
10

. W 1955 zakupiono 26 rolek czaso-

pism polskich sprzed I wojny �wiatowej i z okresu mi�dzywojennego jak np. 

„Czerwony Sztandar” i „Przed�wit”. Uzupełniały one brakuj�ce roczniki 

                         
4 B. D r e w n o w s k a - I d z i a k, Mikrofilmowanie i skanowanie zbiorów jako formy ich 

ochrony, [w:] Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych, Materiały z ogólnopolskiej 

konferencji. Warszawa 15–17 pa�dziernika 1998 r., Warszawa 1998, s. 70. 
5 D. G r y g r o w s k i, op. cit., s. 66–67. 
6 Ibidem, s. 74–75. 
7 W. G m i t e r e k, Mikrofilm a komputeryzacja bibliotek, „Bibliotekarz” 1997, nr 7–8, s. 14. 
8 D. G r y g r o w s k i, op. cit., s. 77. 
9 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1951, marzec, Łód� 1952, s. 30. 
10 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi  za rok 1951, luty, Łód� 1952, s. 15. 
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czasopism. Przy opracowywaniu mikrofilmów sporz�dzono kartki do katalogu 

alfabetycznego, rzeczowego i mikrofilmów. W 1956 BUŁ zakupiła aparat do 

odczytywania mikrofilmów
11

. W 1957 w zwi�zku z darem Fundacji Forda 

zło�ono zamówienie na aparatur� mikrofotograficzn� i rotaprint
12

. Po oddaniu 

do u�ytku gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w 1960, powstała 

odpowiednio wyposa�ona Stacja Fotomikrofilmowa. Stacja wykonywała zdj�cia 

mikrofilmowe – negatywy, powi�kszenia z mikrofilmu, fotokopie, negatywy  

i pozytywy, reprodukcje i powi�kszenia z reprodukcji dla potrzeb naukowych, 

dydaktycznych i dokumentacyjnych. Z usług stacji korzystały zakłady i pracow-

nicy UŁ oraz instytucje i osoby spoza UŁ
13

. W czerwcu 2007 przechowywanie  

i udost�pnianie mikroform przeniesiono z Czytelni Czasopism BUŁ do Czytelni 

Informacji Naukowej. Czytelnicy korzystaj� z czytników firmy Zeutschel.  

W chwili obecnej w zbiorach BUŁ znajduje si� ponad 3 200 zwojów mikrofil-

mów (1028 tytuły) i ponad 32 800 mikrofisz (443 tytuły)
14

. 

Dokument elektroniczny

Rozwój technologii cyfrowej dał mo�liwo�� powstania dokumentów wtór-

nych w postaci elektronicznej i rozwini�cie procesu dygitalizacji materiałów 

bibliotecznych. Dokumentami informatycznymi lub elektronicznymi nazywamy 

informacje zapisane za pomoc� techniki informatycznej (komputerowej) na 

elektronicznych (cyfrowych) no�nikach informacji
15

. 

Dygitalizacja jako termin z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji na-

ukowej nie wyst�puje w polskich słownikach i encyklopediach. Pojawia si�
tylko w publikacjach specjalistycznych i oznacza „proces przekształcania 

danych, którego ko�cowym produktem jest cyfrowy no�nik informacji, odzwier-

ciedlaj�cy tre�� dokumentu tradycyjnego, zapisanego pierwotnie w formie 

analogowej i b�d�cy jego form� wtórn�”. Podstaw� wersji elektronicznej 

dokumentu jest jego wersja analogowa, a publikacja elektroniczna nie ukazuje 

si� jednocze�nie z wersj� drukowan�, dlatego u�ywa si� cz�sto okre�le� doku-

ment retrospektywny i retrodygitalizacja
16

.  

Dygitalizacja odbywa si� poprzez r�czne przenoszenie tekstu do pami�ci 

komputera, zwykłe skanowanie, skanowanie z zastosowaniem programów 

                         
11 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi  za rok 1956, Łód� 1957, s. 21. 
12 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi  za rok 1957, Łód� 1958, s. 28. 
13 Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi  za rok 1960, 1961, Łód� 1962, s. 92. 
14 J. J e r z y k - W o j t e c k a, Mikrofilmy w Bibliotece Uniwersytetu Łodzkiego, biBUŁA, 

„Biuletyn Informacyjny BUŁ” 2008, wrzesie�, [dost�p: 8.05.2009], http://www.lib.uni.lodz.pl/ 

library/bibula/bibula19/bibula19.html. 
15 Bibliotekarstwo..., s. 187. 
16 M. K o w a l s k a, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007,  s. 27. 
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rozpoznawania pisma (OCR – Optical Character Recognition) lub zastosowanie 

cyfrowych aparatów fotograficznych czy kamer cyfrowych. Cały proces kon-

wersji podczas dygitalizacji podporz�dkowany jest udost�pnianiu dokumentów, 

które determinuje format prezentacyjny; u�yt� technologi� i sposób zarz�dzania 

cyfrowymi no�nikami dokumentów. Ogół formatów zapisu dokumentów 

elektronicznych wykorzystywanych do dygitalizacji materiałów bibliotecznych 

mo�na podzieli� na dwie grupy: archiwalne (du�e pliki o wysokiej jako�ci: TIFF 

i GIF) i prezentacyjne (małe rozmiary plików, które ł�cz� si� z utrat� pewnej 

ilo�ci danych: JPG, PDF i DjVu). No�nik cyfrowy mo�e by� udost�pniany 

offline – przy wykorzystaniu dysków elastycznych (dyskietki), czy  optycznych 

(CD-ROM – Compact Disc Read Only Memory) lub w postaci online – poprzez 

prezentacj� zasobów cyfrowych w rozległej sieci komputerowej. 

No�niki cyfrowe cechuje wysoka jako�� kopii cyfrowej; funkcjonalno��
(miniaturyzacja tekstu pozwala na dowolne operowanie dokumentami); kompak-

towo�� (małe rozmiary fizyczne no�ników pozwalaj� na zmniejszenie po-

wierzchni magazynowych); kompletno�� (u�ytkownik dostaje wiern� kopi�
dokumentu prymarnego); multi- i hipermedialno�� (zdolno�� przechowywania 

d�wi�ku, animacji, filmów oraz mo�liwo�� tworzenia powi�za� pomi�dzy 

dokumentami); stała dost�pno�� nie podlegaj�ca ograniczeniom organizacyj-

nym, czasowym, lokalowym i geograficznym; łatwo�� i szybko�� tworzenia 

replikacji, edycji i kopiowania oraz zintegrowanie i łatwo�� przeszukiwania 

dzi�ki ró�nym formatom i indeksom
17

. 

W stosunku do dokumentów papierowych, zalet� no�ników cyfrowych jest:  

– ni�szy koszt i czas przygotowania, dystrybucji i udost�pnienia publikacji;  

– ochrona �rodowiska naturalnego; 

– łatwiejsze prowadzenie bada� statystycznych (rozpoznanie preferencji 

czytelniczych, a tym samym lepsze dostosowanie zasobów bibliotecznych do 

potrzeb czytelników); 

– mo�liwo�� tworzenia kopii najcz��ciej czytanych dokumentów czy prze-

suni�cie na ta�szy no�nik tych, z których korzysta si� rzadko; 

– mo�liwo�� ustalenia aktywnych czytelników oraz godzin obci��enia sys-

temu.  

Zarówno no�nik papierowy, jak i cyfrowy ma ograniczon� trwało��, ale 

media elektroniczne mo�na łatwo skopiowa�, a tym samym ochroni� cenne 

publikacje przed bezpowrotnym zniszczeniem
18

. 

Niew�tpliwe zalety no�ników cyfrowych skłoniły biblioteki do dygitalizacji  

i tworzenia bibliotek cyfrowych, co umo�liwia poł�czenie dwóch podstawowych 

                         
17 Ibidem, s. 42–43. 
18 R. L e w a n d o w k i, Porównanie no�nika papierowego oraz elektronicznego z punktu 

widzenia biblioteki cyfrowej, [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia, Pozna�
1998, s. 26–34. 
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funkcji biblioteki – ochrony i udost�pniania zbiorów. Wychodz�c naprzeciw 

zainteresowaniu u�ytkowników dost�pem do zasobów bibliotecznych w postaci 

online, zapewnia si� popraw� dost�pu do zbiorów: szeroki dost�p do literatury 

cz�sto wykorzystywanej oraz powszechny dost�p do dokumentów warto�cio-

wych, co podnosi presti� biblioteki poprzez prezentacj� dzieł unikalnych oraz 

skłania do jej  udziału w projektach narodowych i ogólno�wiatowych
19

.  

W bibliotece cyfrowej wszystkie zbiory maj� posta� cyfrow� i s� dost�pne  

z poziomu komputera na miejscu i zdalnie.  Procesy biblioteczne realizowane s�
za pomoc� komputera, a bibliotekarz jest dost�pny przez e-maila lub zast�puje 

go system ekspertowy
20

. 

„Tygodnik Ilustrowany” na starych i nowych no�nikach w BUŁ

„Tygodnik Ilustrowany” publikowany w latach 1859–1939 nale�ał do grupy 

najwa�niejszych tytułów literacko-społecznych II połowy XIX w. Został 

zało�ony w 1859 przez warszawskiego wydawc� Józefa Ungera. W latach 1859–

1886, kiedy redaktorem był publicysta Ludwik Janike pismo odzwierciedlało 

cały polski ruch umysłowy i artystyczny. Ju� pierwszy rocznik czasopisma 

zawiera w swoim spisie tre�ci 23 działy
21

. Z ogólnej liczby 4500 artykułów  

w pierwszych 32 tomach, przeszło 2000 dotyczyło historii Polski, a samych 

opisów miejscowo�ci było ok. 500. Od 1866 nieco zmieniono charakter pisma, 

wprowadzaj�c wiadomo�ci o wydarzeniach kulturalnych za granic�. 
W programie czasopisma idealizowanie przeszło�ci i narodowej tradycji 

ł�czyło si� z aprobat� dla post�pu technicznego, reform edukacyjnych, zmiany 

statusu społecznego kobiet. Do historii prasy przeszedł „Tygodnik” z racji 

długowieczno�ci oraz z powodu wysokiego poziomu publicystyki i znacz�cych 

tekstów literackich. W rozwijanym stopniowo dziale literackim publikowano 

prace wybitnych twórców: J. I. Kraszewskiego, T. Lenartowicza, F. Fale�skiego, 

T. T. Je�a, E. Orzeszkowej czy H. Sienkiewicza. Drukowano w odcinkach 

Popioły S. �eromskiego i Chłopów W. Reymonta. Zamieszczano artykuły  

i wspomnienia dotycz�ce historii Polski
22

. „Tygodnik” był jednym z najciekaw-

szych i najwa�niejszych magazynów równie� ze wzgl�du na zamieszczane  

w nim liczne ilustracje. Za spraw� „Tygodnika” nast�pił w drugiej połowie  

                         
19 M. K o w a l s k a, op. cit., s. 43. 
20 D. G r y g r o w s k i, op. cit., s. 159. 
21 E. I g n a t o w i c z, Tygodnik Ilustrowany 1859–1886 jako czasopismo integruj�ce, 

„Kwartalnik Historii Prasy”, T. 26 (1987), nr 2, s.10. 
22 Z. K m i e c i k, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–

1904, [w:] Prasa polska 1864–1918, red. T. St�pie�, Warszawa 1978, s. 45–46, 85; t e n � e, Prasa  

polska w Zaborze Rosyjskim w latach 1905–1915, [w:] ibidem, s. 85. 
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XIX w. rozkwit polskiego drzeworytu reprodukcyjnego. Zało�ona przy pi�mie 

pracownia drzeworytnicza dostarczała znakomitej jako�ci prace ilustracyjne.  

W latach 1862–1868 działem ilustracyjnym pisma kierował Juliusz Kossak. 

W�ród ilustratorów pojawiały si� nazwiska W. Gersona, F. Kostrzewskiego czy 

K. Pillatiego, w�ród drzeworytników działali wybitni twórcy: J. Holewi�ski,  

J. Styfi, E. Gorazdowski, A. Regulski, F. Tegazzo. Dla współczesnego czytelni-

ka czasopismo to jest bogatym �ródłem do historii drugiej połowy XIX stulecia  

i pocz�tku XX w. 

Pierwszy wpis dotycz�cy „Tygodnika Ilustrowanego”, pojawił si� w ksi�dze 

inwentarzowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w 1953 r., z informacj�  
o wpływie 153 papierowych woluminów. Biblioteka posiada dwa egzemplarze 

czasopisma, w tym jeden niemal bez braków za lata 1859/60–1939. Ka�dy 

rocznik oprawiony jest w dwa woluminy w formacie 40 x 30 cm. Jako wydaw-

nictwo ju� zdygitalizowane, oryginały umieszczone zostały w wydzielonym 

pomieszczeniu, gdzie zajmuje kilka regałów i podlega szczególnej ochronie.  

W katalogu kartkowym czasopism BUŁ czytelnik znajduje informacj� o za-

sobie posiadanych egzemplarzy papierowych wraz z sygnatur�. Na oddzielnych 

kartach odnotowany jest zasób „Tygodnika Ilustrowanego”, zapisanego na 

mikrofilmach, jego sygnatura oraz sygnatura płyt CD. Czerwonym długopisem 

podano informacj� o mo�liwo�ci skorzystania z mikrofilmów lub płyt CD  

w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej pok. 106. W katalogu komputero-

wym poinformowano czytelników, �e kolejne roczniki „Tygodnika Ilustrowane-

go” za lata 1860–1939 s�: „Udost�pnianie wył�cznie w postaci mikrofilmu lub  

w wersji elektronicznej”.  

Pierwsz� wzmiank� o „Tygodniku Ilustrowanym” zarejestrowanym na mi-

krofilmach znalazłam w ksi�dze inwentarzowej z 2003 r. Był to mikrofilm 

wykonany przez Bibliotek� Narodow� – zakupiony jako uzupełnienie wersji 

drukowanej. Pełny zasób mikrofilmów za lata 1860–1939, przechowywany  

w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej zajmuje osiem półek.  

Dygitalizacj� w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego rozpocz�to w listopa-

dzie 2006 r. po uruchomieniu na terenie nowego gmachu Biblioteki samoistnej 

jednostki Digital Center  Mikrofilm Center, która �wiadczy usługi dla Biblioteki 

i innych u�ytkowników. Dla potrzeb Biblioteki, która ma obowi�zek tworzenia  

i ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego, dygitalizowane s� przede 

wszystkim cz�sto wykorzystywane wydawnictwa ci�głe z XIX i XX w. Jako 

pierwszy na no�niki cyfrowe został przeniesiony „Tygodnik Ilustrowany”. W na-

st�pnej kolejno�ci: „Kłosy”, „Bluszcz”, „W�drowiec”, a tak�e zbiory cenne, 

stare ksi��ki i r�kopisy (XVIII–XIX w.), zagro�one szybkim zniszczeniem ze 

wzgl�du na u�ycie tzw. kwa�nego papieru do ich produkcji, np. Poezye Fran-

ciszka Dyonizego Knia�nina, dzieła Adama Naruszewicza, Złota Ksiega 

Szlachty Polskiej Teodora �ychli�skiego oraz regionalia, jak np. Łód� w 

ilustracji.
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Głównymi kryteriami wyboru zbiorów s� unikatowo��, zły stan zachowania 

papieru, bloku dokumentu, oprawy, cz�ste wykorzystywanie przez czytelników, 

oraz szczególne znaczenie zbiorów pod wzgl�dem naukowym, dydaktycznym  

i kulturowym. Obecnie bierze si� pod uwag� równie� sugestie u�ytkowników. 

Podczas typowania podejmowana jest decyzja, czy dana pozycja b�dzie tylko 

mikrofilmowana, mikrofilmowana i dygitalizowana, czy wył�cznie dygitalizo-

wana. Procesowi mikrofilmowania poddawane s� zbiory unikatowe cenne i za-

gro�one, a dygitalizacji te najbardziej poczytne i najcz��ciej u�ytkowane. 

Na no�niki cyfrowe przenosi si� zarówno wydawnictwa oryginalne, jak  

i pozycje zmikrofilmowane. W przypadku „Tygodnika Ilustrowanego” wybór 

uzale�niony jest od stanu posiadania przez Bibliotek� jednego czy drugiego lub, 

je�li w zbiorach wyst�puje egzemplarz papierowy i zmikrofilmowany, wybiera 

si� no�nik w lepszym stanie zachowania. Gotowe skany zapisuje si� w postaci 

plików tiff i pdf, które nast�pnie kopiuje si� na płyty CD w trzech egzempla-

rzach (kopia robocza, archiwalna i u�ytkowa udost�pniana w Czytelni Oddziału 

Informacji Naukowej). Dla potrzeb inwentaryzacji opisy nowo powstałych 

dokumentów wtórnych wpisuje si� do tradycyjnych ksi�g inwentarzowych, 

innych dla czasopism, a innych dla druków zwartych.  

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 

W celu popularyzacji posiadanych czasopism dziewi�tnasto- i dwudziesto-

wiecznych, przy jednoczesnej ochronie egzemplarzy oryginalnych znajduj�cych 

si� w zbiorach biblioteki podj�to inicjatyw� utworzenia Biblioteki Cyfrowej 

Uniwersytetu Łódzkiego dost�pnej na stronie internetowej http://bcul.lib.uni. 

lodz.pl/dlibra. Z chwil� powstania 1 kwietnia 2008 r. doł�czyła ona do Federacji 

Bibliotek Cyfrowych. Zasoby FBC współtworzone s� przez wiele instytucji 

naukowych i publicznych, takich jak: wy�sze uczelnie, biblioteki, archiwa, 

muzea czy o�rodki badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Pozna�skie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii 

Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych 

PCSS. Zadaniem FBC jest ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek 

cyfrowych i repozytoriów, zwi�kszenie ich widoczno�ci i popularyzacja w In-

ternecie oraz udost�pnienie u�ytkownikom Internetu i twórcom bibliotek 

cyfrowych nowych, zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach 

polskich
23

.  

                         
23 Federacja Bibliotek Cyfrowych, [dost�p: 12.05.2009], http://fbc.pionier.net.pl/owoc/news? 

news=full. 
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Stworzenie biblioteki cyfrowej wymagało wprowadzenia zmian w konfigu-

racji systemu Horizon i interfejsu katalogu BUŁ maj�cego na celu poł�czenie za 

pomoc� linków opisów publikacji w systemie bibliotecznym z ich wersj� w Bi-

bliotece Cyfrowej UŁ. Prowadzeniem projektu cyfrowego udost�pniania zbio-

rów zajmuj� si� pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.  

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystuje, podobnie jak 

inne biblioteki w Polsce, oprogramowanie dLibra. System ten pozwala na pełn�
kontrol� udost�pniania zarówno na poziomie u�ytkownika, jak i zasobu, za�  
z punktu widzenia u�ytkownika jest samoobsługowy. dLibra obsługuje doku-

menty w dowolnych formatach (tekstowe, graficzne, aplikacje)  i strukturze 

(proste, zło�one) oraz ró�ne typy metadanych (Dublin Core, EAD DTD, MARC 

XML i in.) Oferuje rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze (OPAC) i jest 

otwarta na alternatywne metody dost�pu (wyszukiwarki, współpraca z systema-

mi rozproszonymi) oraz umo�liwia wyszukiwanie pełnotekstowe. Wyró�nia si�
trzech u�ytkowników systemu dLibra; czytelnik – u�ytkownik systemu, który 

ma dost�p jedynie do stron WWW (anonimowy lub zarejestrowany); redaktor –
u�ytkownik zajmuj�cy si� procesami gromadzenia i opracowania zasobów, czyli 

bibliotekarz; administrator – u�ytkownik, który zarz�dza i ma dost�p do 

wszystkich modułów systemu, czyli najcz��ciej informatyk
24

. 

Na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej UŁ zaleca si� czytelnikom ko-

rzystanie z mo�liwie najnowszych wersji przegl�darek internetowych; Mozilla 

Firefox 1.5+, Internet Explorer 6.0+ lub innej przegl�darki funkcjonalnie 

zgodnej z któr�� z powy�szych. W celu obejrzenia niektórych publikacji 

wymagana jest maszyna wirtualna Javy firmy Sun Microsystems. Zbiory 

udost�pniane s� w formacie DjVu, do którego wymagane jest �ci�gni�cie 

odpowiedniego oprogramowania.  

„Tygodnik Ilustrowany” jako pierwszy pojawił si� w zbiorach Biblioteki 

Cyfrowej UŁ. Na stronie opisu publikacji czytelnik uzyskuje informacje na 

temat jej historii, tre�ci, wydawcy, daty wydania, typu zasobu, formatu zapisu, 

j�zyka i prawa autorskiego. Wchodz�c w struktur� publikacji, u�ytkownik ma 

swobodny dost�p do interesuj�cego go rocznika i numeru. Biblioteka Cyfrowa 

UŁ jako jedyna w Polsce udost�pnia obecnie wszystkie roczniki „Tygodnika 

Ilustrowanego”.  

W menu bocznym u�ytkownik mo�e zapozna� si� z posiadanym zasobem, 

biblioteki, opisem samego projektu, danymi technicznymi oraz przewodnikiem, 

w jaki sposób porusza� si� po stronie. Zamieszczony tam link do statystyk 

pokazuje, w jak szybkim tempie rozwija si� zasób biblioteki i jak du�e jest 

zainteresowanie czytelników. Obrazuj� to zał�czone wykresy (rys. 1, 2). 

                         
24 Biblioteki  cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Wo�niak-Kasperek i J. Fran-

ke, Warszawa 2007, s. 67–71. 
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Rys. 1. Ł�czna liczba publikacji w bibliotece (2008.01–2009.04)  

	 r ó d ł o: strona Biblioteki Cyfrowej BUŁ: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra. 

Rys. 2. Ł�czna liczba wy�wietlonych publikacji w ci�gu miesi�ca (2008.01–2009.03) 

	 r ó d ł o: strona Biblioteki Cyfrowej BUŁ: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra. 
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Korzystaj�c z menu bocznego, czytelnik ma mo�liwo�� m. in. dowiedzie�
si�, i� zaplanowano udost�pnienie takich czasopism jak: „W�drowiec” 1902–

1906, „Kurjer Łódzki” 1906–1939, „Goniec Łódzki” 1898–1906, „Wiadomo�ci 

Literackie” 1924–1939 oraz wydawnictw drugiego obiegu: „Aspekt”, „Kurs”,
„Gazeta Podziemna”, „Obszar III (Trzeci)”, „Wolny Robotnik”, „Jeste�my”, 

„Zew”, „Wolna Polska’, „Arka’ i „Głos Łodzi”.

Zako�czenie 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jako biblioteka naukowa pełni funkcje 

wspieraj�ce procesy dydaktyczne i naukowo-badawcze. Jednocze�nie jako 

ogólnodost�pna biblioteka publiczna zapewnia powszechny dost�p do informacji 

i wiedzy. Jako instytucja kultury gromadzi, zabezpiecza i popularyzuje wielopo-

koleniowe dziedzictwo narodowe. Rozwój cywilizacji, zmiany w �rodowisku 

edukacyjnym, wykorzystywanie nowych technologii, nowych narz�dzi i ma-

teriałów oprócz tradycyjnych, oraz nowy model uczenia si� i poszukiwania 

�ródeł wiedzy na odległo��, spowodował szereg przeobra�e� w mojej macierzy-

stej Bibliotece i zmusił do poszukiwania innowacyjnych sposobów gromadzenia, 

zabezpieczania i udost�pniania zasobów.  

Przykład „Tygodnika Ilustrowanego” pokazuje nam, jak wydawnictwo zna-

cz�ce dla badaczy sztuki, literatury i historii, ulegaj�ce post�puj�cemu zniszcze-

niu, było chronione przez Bibliotek� UŁ. 
wiadczy o tym gromadzenie dwóch 

egzemplarzy czasopisma, uzupełnianie brakuj�cych numerów zakupem mikro-

filmów, a w rezultacie dygitalizacja i stworzenie powszechnego dost�pu w Bi-

bliotece Cyfrowej UŁ. 

W przypadku „Tygodnika Ilustrowanego” czytelnik mo�e wybra� no�nik, 

który najbardziej odpowiada jego percepcji, a jednocze�nie da mo�liwo��
znalezienia poszukiwanych informacji. Zalety no�nika cyfrowego s� niew�tpli-

we, ale w swojej pracy stykam si� z u�ytkownikami biblioteki, którzy wydaj� si�
zaskoczeni tempem zmian wywołanych rozwojem technologii. Oni ch�tnie 

korzystaj� z katalogów kartkowych i wol�  mie� styczno�� z tradycyjn� papie-

row� postaci� ksi��ki czy czasopisma. Przekaz mediów elektronicznych jest 

szybki, migawkowy i mo�e by� odbierany jako agresywny. Dla wielu informa-

cje płyn�ce z no�ników elektronicznych b�d� niosły tylko wiedz� hasłow�, któr�
trudno uporz�dkowa� i przyswoi�. Dla takich u�ytkowników niezb�dna jest 

mo�liwo�� dost�pu do tradycyjnej formy dokumentu. Obecnie niewiele osób 

korzysta z „Tygodnika” zapisanego na mikrofilmie, wybieraj�c płyty CD, ale nie 

uwa�am, aby istnienie tego no�nika było zb�dne. Trwało�� mikrofilmu i prostota 

czytnika, niskie koszty jego tworzenia daj� szans� na wieloletni� archiwizacj�
czasopisma. Stan zniszczenia papieru i szybka dezaktualizacja technologii 

cyfrowej nie daj� pewno�ci przetrwania cennym zbiorom. 
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W bibliotece przyszło�ci musi istnie� rozs�dne podej�cie do relacji pomi�-
dzy tradycj� a nowoczesno�ci� i ł�czenie alternatywnych sposobów funkcjono-

wania biblioteki. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego posiada ogromne zbiory, 

ale wła�nie sposób gromadzenia, opracowywania i udost�pniania „Tygodnika 

Ilustrowanego” pokazuje, jak płynnie i racjonalnie nast�puje ł�czenie tradycji  

z nowoczesno�ci�.  
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