
portal e-usług bibliotecznych

DLA BIBLIOTEK
Informacje ogólne

Portal  w.bibliotece.pl  jest  ogólnodostępnym  serwisem  skierowanym  do  wszystkich  użytkowników  Internetu, 
zainteresowanych  wymianą  informacji  na  temat  książek,  regionaliów,  zbiorów  multimedialnych  i  innych, 
gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków i innych. 

Celem  portalu  jest  promocja  czytelnictwa  oraz  stworzenie  społeczności  skupionej  wokół  działalności  bibliotek.  
Społeczność tę tworzą m.in. czytelnicy, pracownicy bibliotek, wydawcy, księgarze, pracownicy informacji naukowej, 
bibliofile, antykwariusze, wielbiciele literatury, studenci i inni.

Podstawę działania portalu stanowi Katalog Centralny zbiorów wielu polskich Bibliotek publicznych i  naukowych. 
Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty 
(tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie 
rezultatów,  wg filtrów proponowanych przez system. Jednym z celów wyszukiwania jest  otrzymanie informacji  o  
lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby.

Korzystanie  z  podstawowych usług portalu  nie  wymaga rejestracji.  Usługi  dostępne dla  niezarejestrowanych  lub  
niezalogowanych użytkowników portalu:

 przeszukiwanie zbiorów bibliotek z całej Polski lub określonej okolicy prezentowanych w Katalogu Centralnym
 przeglądanie opisów wyszukanych zbiorów
 informacja o lokalizacji wyszukanych egzemplarzy
 przeglądanie blogów, forum, ocen, recenzji, list i profili bibliotek, czytelników i wydawców w portalu.

Portal wyróżnia trzy grupy funkcjonalności, ze względu na potrzeby użytkowników do jakich są kierowane - są to: 
Biblioteki, Czytelnicy i Wydawcy. 

Konto Biblioteki - Usługi nieodpłatne

Rejestracja  i  posiadanie  Konta  Biblioteki  (Profilu  Biblioteki)  w  portalu  e-usług  bibliotecznych  w.bibliotece.pl  jest  
bezpłatne i dostępne dla każdej Biblioteki.  Korzystanie z usług bezpłatnych nie wymaga zawarcia żadnej umowy.  
Wystarczy zarejestrować Bibliotekę w portalu, odebrać wiadomość e-mail,  kliknąć w link aktywacyjny, a następnie 
zalogować się i uzupełnić pola obowiązkowe w profilu. Od tego momentu Biblioteka może korzystać z funkcjonalności  
swojego Konta Biblioteki w portalu w.bibliotece.pl. 

W ramach Konta Biblioteki w portalu Biblioteka może:
 zamieszczać informacje o swojej placówce i filiach (dane kontaktowe, godziny pracy, logo, lokalizacja na mapie, 
galeria zdjęć)
 zamieszczać informacje o bieżących wydarzeniach z życia Biblioteki na swoim blogu, np. zapowiedzi lub relacje 
ze spotkań, imprez, wystaw, zajęć dodatkowych lub konkursów
 prezentować nowości w Bibliotece lub inne zbiory, którymi Biblioteka pragnie się pochwalić za pomocą zakładki 
"Ekspozycja";  jest  to  graficzna  forma  prezentacji  zbiorów  Biblioteki,  w  postaci  tzw.  wirtualnych  regałów  z 
okładkami zbiorów
 zamieszczać oceny, recenzje i komentarze interesujących zbiorów (książek, filmów, muzyki i innych)
 tagować
 dodawać skany okładek do Katalogu Centralnego



 prowadzić interaktywne formy komunikacji z czytelnikami oraz innymi bibliotekami uczestniczącymi w portalu 
poprzez udział w dyskusjach na forum i grupach tematycznych; Biblioteka może też korzystać z dedykowanego jej 
specjalnego działu forum, przeznaczonego tylko dla tej Biblioteki i społeczności skupionej wokół niej (Biblioteka  
posiada funkcję administratora swojego działu forum).

Profil Biblioteki w portalu może spełniać funkcję swoistego rodzaju wizytówki Biblioteki lub nawet stać się jej stroną  
internetową.

Po uzupełnieniu  wszystkich pól  obowiązkowych w Profilu  Biblioteki,  autentyczność zamieszczonych informacji  jest  weryfikowana przez Administratora  
portalu. Weryfikacja chroni przed założeniem Profilu Biblioteki przez osoby niepowołane. Profil zaakceptowany przez Administratora staje się widoczny dla  
wszystkich użytkowników portalu.

Oferta rozszerzona dla Bibliotek - Usługi odpłatne

Korzystanie z usług odpłatnych wymaga zawarcia umowy z operatorem portalu w.bibliotece.pl.

Bibliotekom chcącym prezentować katalog / katalogi swojej Biblioteki w portalu proponujemy skorzystanie z usługi  
Zintegrowany Katalog. 

 Usługa Zintegrowany Katalog
Z usługi Zintegrowany Katalog skorzystać mogą Biblioteki posiadające system kompatybilny z portalem.

Usługa  Zintegrowany  Katalog jest  tzw.  "włączeniem"  katalogu  Biblioteki  do  Katalogu  Centralnego  portalu. 
Informacje dot. zbiorów Biblioteki są automatycznie pobierane z jej katalogu przez oprogramowanie portalu i 
prezentowane  wszystkim  użytkownikom  portalu.  W  praktyce  wygląda  to  tak,  że  portal  kieruje  czytelnika  
(poprzez link) do katalogu tej Biblioteki, w której znajduje się szukana przez czytelnika książka, audiobook, płyta 
lub film.

Abonament  za  usługę  przyłączenia  jednego  katalogu  Biblioteki  do  katalogu  centralnego  portalu  to  koszt
w wysokości brutto: 738 zł. rocznie lub 62 zł. miesięcznie 

Systemem kompatybilnym z portalem jest  np.  system SOWA2/MARC21 firmy Sokrates-Software w usłudze 
hostingu lub z aktualną Roczną Polisą Serwisową (RPS) i modułem www. W ramach zawartego porozumienia  
pomiędzy  producentem  oprogramowania  a  operatorem  portalu,  użytkownicy  systemu  SOWA2/MARC21 
korzystają ze specjalnej oferty promocyjnej. Aby się z nią zapoznać należy wysłać zapytanie na adres e-mail  
operatora portalu.

Biblioteki  katalogujące  już  w  innych  systemach  bibliotecznych  zachęcamy  do  zaproszenia  ich  producentów
do podjęcia współpracy, zmierzającej do ustalenia warunków integracji tych systemów z portalem. 

Naszym celem jest zjednoczenie wszystkich bibliotek i producentów systemów bibliotecznych w Polsce w jednym 
wspólnym  działaniu.  Nie oczekujemy,  że stanie  się  to  dziś,  choć  mamy  nadzieję,  że  niebawem.  Z naszej  strony 
kierujemy do każdej Biblioteki stałe zaproszenie do uczestnictwa. 

Sokrates IT - Producent i Operator portalu w.bibliotece.pl
ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań

tel.: 61 656 44 10, email: portal@sokrates-it.pl


