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Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, uruchomiona została 3 października 
2012, a od 30 października 2012 dostępna jest w Internecie. Powstała w ramach realizacji projektu 
„Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych 
środowiskowych” - in2in. Oferuje, głównie pracownikom IETU, dostęp do cyfrowo przetworzonych 
zasobów bibliotecznych Instytutu, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki 
przyrodnicze i techniczne. W przyszłości planuje się poszerzenie zasobów Biblioteki Cyfrowej IETU 
o mapy, zdjęcia, multimedia oraz materiały edukacyjne. 

BUDOWA BIBLIOTEKI 
Prace nad utworzeniem Biblioteki Cyfrowej rozpoczęły się 
w październiku 2011, w ramach zadania 1. Utworzenie i udostępnianie 
baz danych i podzadania 1.1 – Tematyczna biblioteka cyfrowa.  

Tematyczna Biblioteka Cyfrowa IETU wykorzystuje najpopularniejszy 
w Polsce system tworzenia bibliotek cyfrowych dLibra, opracowany 
przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Umożliwi on 
w październiku 2014 włączenie Biblioteki Cyfrowej IETU za 
pośrednictwem serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) do sieci 
rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. 

Do ucyfrowienia pozycji książkowych wykorzystywane jest stanowisko 
digitalizacyjne firmy ATIZ BookDrive. 

 
Skaner biblioteczny firmy 
ATIZ BookDrive 

ATIZ BookDrive to specjalnie 
skonstruowany stojak wraz z aparatami 
fotograficznymi, na którym kładzie się 
książkę i kopiuje się jej zawartość 
strona po stronie. ATIZ BookDrive 
współpracuje z aparatami marki 
Canon EOS. W urządzeniu BookDrive 
zamontowane są dwa aparaty – jeden 
z nich fotografuje strony parzyste, 
drugi nieparzyste. Oba są podłączone 
do komputera przez łącze USB. 
Komputer steruje aparatami - wyzwala 
migawki. Do zadań technika należy 
ułożenie książki w zagłębieniu 
w kształcie „V” oraz zainstalowanie 
specjalnej ramki dociskającej. Po 
każdym zdjęciu technik podnosi ramkę 

i przekłada kartkę. Przy skanowaniu zachowuje się bezpieczeństwo 
skanowanych materiałów - książki są rozwierane do 120 stopni. 
Zeskanowane pliki podlegają dalszej obróbce przy pomocy dołączonego 
do urządzenia oprogramowania BookDrive Editor. Pozwala ono 
odpowiednio wykadrować zdjęcia stron książki, poprawić jasność 
i kontrast, a na koniec wygenerować pojedynczy plik PDF z zawartością 
całej publikacji. Powstały plik podlega dalszej obróbce przy pomocy 
oprogramowania Abbyy FineReader - następuje rozpoznanie tekstu, 
który poddawany jest oczyszczeniu, polegającym na usunięciu 
niewłaściwie rozpoznanych znaków i rysunków. Tekst ponownie podlega 
rozpoznaniu, po czym otrzymany plik PDF, z możliwością przeszukiwania 
jego treści, zostaje wprowadzony do systemu biblioteki cyfrowej dLibra.  
Obecnie trwają prace nad digitalizacją kolejnych książek oraz ich 
wprowadzaniem do systemu. Sukcesywnie wprowadzane są także 
raporty z prac naukowo-badawczych, zrealizowanych w IETU.  
 

O BIBLIOTECE 
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
oferuje pracownikom dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów 
bibliotecznych IETU, które obejmują przede wszystkim pozycje 
z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich 
interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdują się 
także pozycje literaturowe m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: 
biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki 
o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne. 

Oprócz pozycji książkowych i czasopism znajdą się w niej 
niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.  

Adres BIBLIOTEKI CYFROWEJ IETU: http://bc.ietu.katowice.pl  

Na stronie internetowej znajdują się informacje i wskazówki 
pomocne przy korzystaniu z Biblioteki i uzyskaniu jej pełnej 
funkcjonalności. Zalecane jest korzystanie z możliwie najnowszych 
wersji przeglądarek internetowych - Mozilla Firefox 12.0, Internet 
Explorer 7.0 lub innej przeglądarki, funkcjonalnie zgodnej 
z wymienionymi. 

Pozycje Biblioteki to pliki PDF z możliwością wyszukiwania fraz 
tekstowych. 

Osoby niepracujące w IETU mogą obecnie korzystać z cyfrowych 
wersji publikacji na komputerze w czytelni Instytutu, po założeniu 
konta użytkownika - zakładka „nowe konto”. 

Dostęp do prac naukowych wymaga uzyskania zgody Dyrektora 
IETU i zleceniodawcy pracy. 

Od stycznia 2013 w Bibliotece Cyfrowej IETU publikowane są 
cyfrowe wersje miesięcznika „Zielona Liga”. W chwili obecnej 
dostępne są roczniki od 2008 do 2012. Znajdują się one w kolekcji 
„Ogólnodostępne” i podkolekcji „Zielona Liga”. Skorzystanie 
z czasopisma wymaga także założenia konta użytkownika 
i zalogowania się do systemu. 
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Więcej informacji o bibliotece na stronie 
internetowej: 

http://bc.ietu.katowice.pl 
Więcej informacji o projekcie in2in na stronie 
internetowej: 

www.in2in.pl 
Zapraszamy do kontaktu z nami. 

biuro@in2in.pl 

http://bc.ietu.katowice.pl/

