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Wprowadzenie od recenzenta
Autorzy raportu słusznie wychodzą z założenia, że digitalizacja nie sprowadza
się jedynie do ochrony czy upowszechniania zbiorów instytucji kultury, ale
jest niezwykle istotną formą istnienia artefaktów kultury we współczesnym
świecie.
Digitalizacja może być, bowiem rozumiana, jako zabieg technologiczny, który
odrywając obiekt od jego materialnego wymiaru, umożliwia dość swobodne
manipulowanie nim i włączanie go w całe spektrum nowych relacji i znaczeń. Dla indywidualnego użytkownika może to oznaczać nie tylko łatwiejszy
kontakt z obiektem prowadzący do uzyskania nowej wiedzy czy doświadczeń
estetycznych, ale także możliwość wykorzystania tego obiektu w różnorodnych praktykach – ekspresji siebie, podtrzymywania relacji z innymi ludźmi,
różnych formach własnej kreatywności itd.
Tak pojmowana digitalizacja nie jest zatem kolejnym zadaniem do zrealizowania przez instytucje kultury, ale procesem skłaniającym do redefinicji
filozofii sposobu ich działania – przejścia od bycia depozytariuszem, kuratorem czy propagatorem dorobku kulturowego do pełnienia roli kogoś, kto
ułatwia różne sposoby wykorzystania i użycia dorobku kulturowego w całej
ogromnej palecie istniejących tu możliwości. Do tej pory instytucje kultury
mogły pełnić funkcję pośrednika czy przewodnika między dziełem a jego
odbiorcami. Teraz mogą pełnić rolę interfejsu tj. umożliwiać użytkownikowi
nie tylko odbiór, ale działanie na swoich zbiorach – choćby poprzez tworzenie
własnych cyfrowych kolekcji, nadpisywanie nowych znaczeń czy cyfrowe
przekształcenia obiektów.
Żeby dobrze pełnić tę rolę powinny oferować funkcjonalności dobrego interfejsu tj. ułatwiać interakcję między zdigitalizowanymi zasobami a użytkownikiem. Od skutecznego pełnienia tej roli zależy ich zdolność do funkcjonowania
w zmieniającym się otoczeniu. Drugą istotną kwestią jest konieczność bycia
blisko użytkownika w sensie tworzenia oferty dopasowanej do jego potrzeb i
preferowanych sposobów użycia – raczej, niż wymagającej od niego samego
dopasowania do istniejących możliwości. Nie chodzi zatem tutaj tylko o klasycznie rozumianą promocję, czyli informowanie o ofercie i zachęcanie do
skorzystania z niej, ale projektowanie oferty z myślą o użytkowniku.
Dr Seweryn Rudnicki – socjolog i badacz związany z Wydziałem Humanistycznym
Akademii Górniczo Hutniczej. Interesują go społeczne wymiary innowacji. Jego praca
doktorska dotyczy zamian tożsamościowych, jakie dokonują się w człowieku w związku
z szerokim wykorzystaniem internetu – w szczególności dotyka ona problematyki cielesności. Na bazie doktoratu powstała książka „Ciało i tożsamość w internecie” wydana
nakładem wydawnictwa Scholar. Autor i koordynator merytoryczny wielu projektów badawczych i szkoleniowych – m.in. dwóch projektów dotyczących związków miedzy naukami
społecznymi a innowacją rynkową. Recenzent tego raportu.
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Skrót i najważniejsze wnioski
Drugie życie zdigitalizowanego dziedzictwa
Digitalizacja zbiorów kultury, a następnie udostępnianie ich w postaci cyfrowej
szerokiemu gronu odbiorców jest postrzegane jako istotny czynnik rozwoju
społecznego i gospodarczego. Kwoty wydawane na ten cel ze środków publicznych są imponujące, każdego roku możemy je liczyć w setkach milionów złotych. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że proces digitalizacji jest kosztowny
(zakup profesjonalnego sprzętu, sama cyfryzacja, a następnie przechowywanie plików). Jednak w naszym przekonaniu, żeby efekt rozwojowy został osiągnięty, nie można zakładać, że wystarczające jest digitalizowanie dziedzictwa
i umieszczanie go w sieci w jakikolwiek sposób. Cyfrowe zasoby powinny być
dostępne nie tylko dla wąskiego grona historyków, archiwistów, czy naukowców, ale dla jak największego kręgu odbiorców – także tych przypadkowych.
Żeby tak się stało, narzędzia wykorzystywane do udostępniania cyfrowego
dziedzictwa muszą być atrakcyjne i dostępne dla wszystkich, a korzystanie
ze zdigitalizowanych zasobów intuicyjne i przyjemne.
Cyfrowe repozytoria z dziedzictwem muszą przejść podobną drogę jak muzea,
które aby „żyć” odeszły od prostego eksponowania obiektów z tradycyjnymi
opisami, ale zaczęły tworzyć doświadczenia i nieoczywiste narracje wokół
własnych kolekcji. Aby odnosić sukcesy muzea muszą być na bieżąco z tym,
co jest w danym momencie popularne. Mało tego – podejmują również próby
przewidywania przyszłych trendów, żeby je wykorzystywać do przygotowania wartościowych wystaw przyciągających wielu odwiedzających. Przy czym
warto podkreślić, że nie chodzi o to, żeby artefakty zastąpić stoiskami multimedialnymi, ekranami dotykowymi i innymi „technologicznymi fajerwerkami”,
ale o to, żeby umiejętnie wplatać te narzędzia do praktyk promocji kultury, tworząc atrakcyjną ofertę dla różnych grup odbiorców. Różnymi mediami mówić
do osób o różnych wrażliwościach.
Takie właśnie zadanie stoi przed cyfrowymi repozytoriami. Choć być może
jest ono jeszcze trudniejsze, ponieważ nie chodzi tutaj jedynie o prezentację
zbiorów w internecie w sposób, który będzie tylko ciekawy. Chodzi o takie
ich udostępnienie, które będzie dodatkowo budować zaangażowanie i zachęcać wirtualnych odwiedzających do wykorzystywania wirtualnych zasobów
na swój sposób. Dzięki temu jest szansa na włączenie dziedzictwa w szerszy
obieg cyfrowy i – dalej – społeczny, a także sprawienie, że będzie ono „żyło”,
a nie tylko przebywało w stanie hibernacji. Ta dodatkowa trudność w przypadku cyfrowych repozytoriów polega na tym, że walka o uwagę internautów jest
ogromna – dostawcy treści muszą konkurować z serwisami społecznościowymi, filmami, memami, blogami, vlogami itd.. Dlatego też potrzebny jest tutaj
specjalny wysiłek włożony w namysł nad sposobami upowszechniania – by zachować ducha kultury, realizować jej misję, ale także, by nie stracić kontaktu
z rzeczywistością społeczną, gospodarczą, czy technologiczną.

5
R: 10 G: 65 B: 100
HEX: #0A4164
C: 100 M: 55 Y: 15 K: 50

W ramach realizowanego przez nas projektu postanowiliśmy sprawdzić
w jaki sposób polskie repozytoria z cyfrowym dziedzictwem odpowiadają na takie wyzwanie. Czy sposób w jaki to dziedzictwo jest udostępniane daje szanse
na zaistnienie w szerokim gronie odbiorców? Szukając odpowiedzi na to pytanie przeprowadziliśmy analizę witryn internetowych wszystkich podmiotów,
które korzystały z programów digitalizacyjnych MKiDN w latach 2011-2014.
Analizie zostały poddane: architektura informacji, przygotowanie strony pod
kątem właściwego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych, dostępności i użyteczności witryn, interakcja z użytkownikiem, otwartość zasobów.
W badanej próbie znalazło się łącznie 132 podmioty, które w latach 2011-2014
były beneficjentami Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet: Digitalizacja (prowadzonego od 2011 roku) oraz Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona
i cyfryzacja dziedzictwa narodowego (prowadzonego od 2013 roku). W przypadku 18
z nich w momencie prowadzenia badania zespołowi badawczemu nie udało się
zlokalizować stron lub były one jeszcze w trakcie budowy.

Widoczność w internecie
Jednym ze wskaźników, który pokazuje jaką rolę przypisuje się zdigitalizowanym zasobom, jest miejsce jakie zajmują te zasoby w całej strukturze strony
www beneficjentów programów ministerialnych. Miejsce w strukturze zostało
określone na podstawie liczby kliknięć, które musiał wykonać internauta, żeby
znaleźć się na witrynie ze zdigitalizowanymi zasobami. Najczęściej należy
kliknąć dwa (38,4% stron) lub trzy (29,8%) razy (przy czym za pierwsze kliknięcie uznaje się wejście na stronę główną instytucji). Jak pokazało badanie
około 40% analizowanych podmiotów posiada bezpośredni link do zdigitalizowanych zasobów na swojej stronie głównej. To wynik, który postrzegamy jako
niesatysfakcjonujący.
Istotnym elementem, który również został poddany analizie była poprawność
kodu stron i ich optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Dlaczego to takie ważne? Dobre praktyki i zachowanie odpowiednich standardów
w tym zakresie umożliwiają internautom m.in. odnalezienie interesujących
materiałów po skorzystaniu z najbardziej popularnych wyszukiwarek.
Niecałe 45% stron zawiera element metadanych, w którym powinien znaleźć
się krótki opis zawartości strony. Jest to o tyle ważne, że obok tytułu, to właśnie
ten element wyświetla się w wynikach wyszukiwania i stanowi pierwszy punkt
styczności z potencjalnym użytkownikiem, informując go o tym, co można
znaleźć w serwisie.
Jedynie 5 spośród 114 wszystkich analizowanych stron internetowych uzyskało maksymalną liczbę punktów spełniając wszystkie standardy wliczane do indeksu optymalizacji witryn internetowych. Widać więc wyraźnie,
że na tym polu jest jeszcze wiele przestrzeni do ulepszeń.

6
R: 10 G: 65 B: 100
HEX: #0A4164
C: 100 M: 55 Y: 15 K: 50

Dostępność
Istotnym parametrem poddanym naszej analizie była dostępność stron internetowych. Według przyjętej definicji dostępność ta oznacza stopień, w jakim
strona internetowa może być bez problemu wykorzystywana przez każdego,
niezależnie od specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także używanego sprzętu i oprogramowania. W tej części analizy brano pod uwagę
to, czy serwis wyświetla się poprawnie w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych, czy jest dostępny na urządzeniach mobilnych, czy posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. O ile nie ma problemów z wyświetlaniem
serwisów w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (warunek ten
spełnia 94,7% witryn), to z dwoma pozostałymi wskaźnikami jest znacznie
gorzej.
Jedynie trzy na dziesięć analizowanych stron z dziedzictwem są dostępne
na urządzeniach mobilnych. Jest to bardzo słaby wynik, biorąc pod uwagę fakt,
że coraz częściej wykorzystujemy te urządzenia do poruszania się w internecie
i - jak pokazuje wiele badań trendów - tendencja ta będzie rosła.
Co również niepokojące, jedynie 16% analizowanych stron instytucji, które
powinny dbać o to by ich zasoby były jak najbardziej dostępne, posiada jakiekolwiek ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. 11,4% posiada jedynie jedną funkcjonalność tego typu, a tylko 4,4% dwie. Najczęściej spotykaną funkcjonalnością
była możliwość zmiany wielkości czcionki, a drugą opcja zmiany kontrastu.
Kolejnym analizowanym wymiarem dostępności był sposób udostępniania
zbiorów na stronach beneficjentów programów digitalizacyjnych. Brano pod
uwagę dodatkowe wymagania względem oprogramowania lub rejestracji, jak
i możliwość ponownego wykorzystania udostępnianych dzieł.
Ponad ośmiu na dziesięciu beneficjentów umieszcza w swoich repozytoriach
zasoby w całości. Pozostali to gównie podmioty, które mają w posiadaniu zdigitalizowane filmy, książki czy dokumenty archiwalne i najczęściej udostępniają
jedynie fragmenty cyfrowych dzieł (np. urywki filmów).
Dodatkowo, przeprowadzona analiza pokazała, że na co trzeciej witrynie internauta musi wykonać dodatkowe działanie, żeby w pełni skorzystać z repozytorium. W ponad połowie przypadków konieczne było zainstalowanie
specjalnej wtyczki do przeglądarki internetowej, co może stanowić utrudnienie w dostępie do zbiorów, zwłaszcza dla osób ze słabszymi umiejętnościami
obsługi komputera.
Z punktu widzenia użytkownika, biorąc pod uwagę liczbę zbiorów w repozytorium, bardzo ważne są możliwości przeszukiwania udostępnionych zasobów.
W sumie w przypadku blisko 70% analizowanych stron internauta może przeszukiwać zbiory po kategoriach lub tagach, a 64% witryn umożliwia również
przeszukiwanie według autorów, tytułów, dat itd.
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Użyteczność serwisów i możliwości wykorzystania cyfrowego dziedzictwa
Kolejnym wymiarem, którym został poddany badaniu była użyteczność stron
internetowych beneficjentów, na którą składają się, najprościej ujmując, wszystkie elementy strony wpływające na łatwość i przyjemność korzystania z niej.
Ocena użyteczności została oparta o dziesięcioelementowy zbiór tzw. heurystyk Jakoba Nielsena. Badane strony najlepiej wypadły pod względem zachowania estetyki i jasności przekazu, co do zawartych na nich treści. Najsłabiej
wypadły wskaźniki obrazujące pomoc i dokumentację odnośnie korzystania
z witryny (brano pod uwagę np. to czy na stronie znajduje się link do strony
z najczęściej zadawanymi pytaniami (tzw. FAQ) lub czy opisano funkcjonalności, które strona www posiada). Takie szczegóły często decydują o tym czy
użytkownicy w pełni wykorzystają potencjał przygotowanego serwisu, a ponadto mogą istotnie odciążyć administratorów i obsługę serwisu.
Zespół badawczy przyjrzał się również praktykom, jakie stosowali beneficjenci by wchodzić w interakcje z użytkownikami. Jedną z najpopularniejszych
strategii docierania do użytkowników jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Wśród 114 beneficjentów ponad połowa (55,3%) posiada swoje konta na co najmniej jednym z portali społecznościowych. Pomimo tego, tylko
czterech na dziesięciu umieściło link do portalu społecznościowego na stronie
ze zdigitalizowanymi zasobami, a tylko co piąty umożliwił dzielenie się zbiorami przy użyciu wtyczek społecznościowych. Także tutaj widać więc potencjał
do dalszego doskonalenia portali, prezentujących cyfrowe dziedzictwo.
Ostatni analizowany obszar dotyczył zagadnień prawno-autorskich. Ze względu na złożoność tych kwestii (np. ustalenia kto posiada prawa do danego dzieła)
w tej części badania poddano weryfikacji wyłącznie to, czy instytucje właściwie komunikowały i wyjaśniały użytkownikom w jaki sposób mogą korzystać
z udostępnionych dzieł. Jak pokazują wyniki badania, około sześciu na dziesięciu beneficjentów w ramach opisu udostępnianych dzieł wskazywało również
ich autora lub osobę/podmiot będący w posiadaniu praw autorskich. Brak takiej
informacji niestety skutecznie zniechęca do wykorzystania takiego zasobu,
ponieważ nie wiadomo co, zgodnie z prawem, użytkownik może, a czego nie
może zrobić ze znalezionym obrazem. Dużym ułatwieniem mogłoby tutaj być
stosowanie, coraz bardziej popularnych wśród internautów, oznaczeń licencji
Creative Commons. Niestety jedynie 32,5% analizowanych instytucji zamieszcza tego rodzaju informację.
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Kolejny krok w udostępnianiu
Przeprowadzona analiza pokazuje, że instytucje udostępniające zdigitalizowane zasoby dziedzictwa muszą wykonać jeszcze wiele pracy jeżeli chcą, żeby
udostępniane przez nie zasoby (jak i same instytucje) stały się bardziej popularne wśród internautów. Można odnieść wrażenie, że przy tworzeniu cyfrowych
repozytoriów myślenie decydentów ukierunkowane jest głównie na pokazanie
zasobów, a nie na to jak sprawić, żeby stały się one bardziej widoczne w sieci
i mocniej zakorzeniły się w obiegach cyfrowej kultury. Część instytucji postępuje w sposób, który sugeruje, że podmioty te chcą pełnić rolę strażnika, który
pokazuje tylko obiekty schowane za szybą (udostępnianie obiektów w słabej
jakości, brak możliwości zapisania na komputerze użytkowników lub nawet
brak możliwości udostepnienie obiektu w mediach społecznościowych). Jednak rola strażnika w naszej opinii jest tutaj źle rozumiana. Powinna ona polegać na pilnowaniu tego, aby dziedzictwo było jak najszerzej wykorzystywane
przez internautów i dzięki temu żyło. Zadaniem instytucji powinno być więc,
oprócz dobrego zachowania obiektów, również ciągłe wymyślanie sposobów
na to jak sprawić, żeby ten zasób nie „kurzył” się na dyskach twardych.
Dawid Sobolak
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1.

Wprowadzenie - media cyfrowe i nowe technologie
szansą dla kultury
Prezentowany raport jest efektem badania realizowanego przez zespół projektu
Cyfrowa kultura dla obywateli, współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji. Opisane poniżej wyniki pochodzą
z analizy sposobów prezentowania w internecie cyfrowych kolekcji zbiorów
dziedzictwa kulturowego, które powstawały jako efekt realizowanych działań
digitalizacyjnych finansowanych z dwóch programów Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wybrany obszar analizy wynika z przeświadczenia, że internet odgrywa obecnie jedną z kluczowych ról w całym łańcuchu
dystrybucji cyfrowych zbiorów dziedzictwa kulturowego, a w szerszym kontekście jest również ważną przestrzenią aktywności kulturalnej i cyrkulacji
rozmaitych treści kulturowych.
Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby
są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się więc jednym
z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr
kultury. Duży nacisk na kwestię udostępniania odnaleźć można między innymi w dokumencie pt. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020, gdzie już we wstępie
wskazuje się, iż: „Celem digitalizacji zbiorów instytucji kultury w Polsce jest
nie tylko zabezpieczenie ich w postaci wysokojakościowych kopii cyfrowych,
lecz również umożliwienie użytkownikom jak najszerszego dostępu do zasobów całości polskiego dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie dostępnych
poprzez Internet zasobów archiwów, bibliotek, muzeów, archiwów audiowizualnych oraz repozytoriów cyfrowych” (MKiDN 2009: 6-7).
Dostęp do cyfrowych postaci zbiorów kultury jest zdaniem autorów cytowanego opracowania istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczny
i gospodarczy. Co więcej, zapisy wskazujące na dużą wagę programów digitalizacyjnych odnaleźć można w takich dokumentach jak choćby Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Wskazuje się w niej między innymi na konieczność
wzmocnienia procesu digitalizacji zasobów oraz ujednolicenia standardów
i zasad ich udostępniania, co w efekcie ma prowadzić do niwelowania barier
dostępu do dziedzictwa (np. wśród osób zagrożonych wykluczeniem) czy też
zwiększenia dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej (MKiDN 2013). W myśl cytowanych powyżej strategii udostępnianie dziedzictwa kulturowego w zdigitalizowanej formie może więc działać
prorozwojowo. Uruchamianie tak zdefiniowanego potencjału zależy jednak
w dużym stopniu od tego, w jakim zakresie podmioty będące w posiadaniu
zasobów będą skłonne włączać je w cyfrowy obieg.
Ogromna szansa i możliwość generowania dodatkowych wartości przy wykorzystaniu digitalizacji sprawia, że udostępnienie posiadanych przez instytucje
zborów wydaje się obecnie bardziej koniecznością niż fakultatywnym i dodatkowym sposobem dotarcia do potencjalnych odbiorców.
Wynika to również ze zmian społecznych i kulturowych związanych z rozwojem nowych mediów. W perspektywie ostatnich kilku lat coraz większym
10

R: 10 G: 65 B: 100
HEX: #0A4164
C: 100 M: 55 Y: 15 K: 50

zainteresowaniem cieszą się badania związane ze społecznymi konsekwencjami powstania i rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(por. m. in. Batorski 2005; Filiciak i inni 2010; Filiciak, Hofmokl i Tarkowski
2012; Kowalik 2010; Kowalik 2011; Kowalik i Pawlina 2015). W dobie cyfrowych
mediów, na czele których stoi internet, różnego typu procesy społeczne ulegają
bowiem głębokim przeobrażeniom. Co więcej, konsekwencje tych zmian wykraczają poza sam obszar praktyk związanych z korzystaniem z konkretnych
technologii. Ważniejsze od samej technologii staje się to, do jakiego typu treści
umożliwia ona dostęp oraz to, w jaki sposób można z tych treści skorzystać.
W szerszym kontekście technologie cyfrowe mają wpływ na takie obszary
społecznej aktywności jak formy uczestnictwa w kulturze, instytucjonalne
i pozainstytucjonalne obiegi treści czy nowe formy zapośredniczonej przez cyfrowe media dystrybucji dóbr i usług. Problematykę tę podnoszą między innymi
autorzy raportu Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum
Badań nad Kulturą Popularną SWPS, pisząc: „(…) przemiany środowiska kulturowego
związane z rozwojem nowych mediów domagają się nowego języka mówienia o ‘uczestnictwie w kulturze’. Stare kategorie, takie jak ‘odbiorca’, stają się
problematyczne, gdy ludzie zostają włączeni w procesy współtworzenia treści
kulturowych oraz wprowadzania ich w obieg, często poza systemem instytucji”
(Filiciak i in. 2010: 4).
Cyfrowe media w dużym stopniu zatarły podział na nadawców i odbiorców,
zwielokrotniły też możliwe sposoby obcowania z artefaktami kultury dzięki uruchomieniu nowych kanałów przekazu i docierania do poszczególnych
dzieł. Ponadto, w chwili obecnej trudno jest oddzielić praktyki związane z tworzeniem wartości symbolicznych od tych związanych z ich odbiorem. „Jedną
z podstawowych zmian spowodowanych w kulturze przez nowe technologie
cyfrowe jest demokratyzacja zdolności uczestnictwa w kulturze: rozumianego szeroko, jako zdolność nie tylko odbierania treści, ale także ich tworzenia
i dystrybucji” (Tarkowski, Hofmokl i Wilkowski 2012: 4). Uczestnictwo w kulturze przestaje być więc możliwe tylko w obrębie z góry zdefiniowanych form
odbioru treści nadawanych przez różne instytucje kultury, w określonym miejscu i czasie. Jak zauważają autorzy raportu Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja
treści, obecnie kulturowe treści przemieszczają się po różnych trajektoriach,
co sprawia, że coraz więcej sfer aktywności kulturalnej całkowicie wymyka się
statystykom uczestnictwa w kulturze, tradycyjnie definiowanego przez pryzmat korzystania z oferty w oparciu o rynek oraz instytucje publiczne (Filiciak,
Hofmokl i Tarkowski 2012: 9).
Niezwykle istotne jest więc to, aby instytucje kultury potrafiły wykorzystać
potencjał drzemiących w tych zmianach społecznych praktyk i zaadaptować
się do nowych form przekazu treści i tworzenia oferty. W przypadku omawianego w tym miejscu procesu tworzenia cyfrowych obrazów dzieł chodzi bowiem
przede wszystkim o to, że udostępnianie cyfrowych zbiorów w przestrzeni internetu jest zaledwie pierwszym ogniwem całego szeregu procesów uwalniających potencjał digitalizacji. Uwolnienie tego potencjału zależy zaś w dużym
stopniu od możliwości włączenia cyfrowych postaci dziedzictwa w wielokierunkowe, często nieformalne obiegi. W świecie przedcyfrowym sam status
instytucji kultury stanowił źródło przewag konkurencyjnych. Obecnie internet
spłaszcza jednak rzeczywistość w tym sensie, że każdy podmiot na równych
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prawach i zasadach musi udowadniać swoją wartość na rynku treści. Wskazuje
na to Wojciech Burszta, pisząc, że w dzisiejszych czasach kultura związana
jest w pierwszej kolejności z treściami, nie zaś z konkretnymi instytucjami,
a zmiany form uczestnictwa w kulturze, uwarunkowane cywilizacyjnie i technologicznie, są nieodwracalne. Oznacza to więc, że instytucje powinny modyfikować swój model funkcjonowania lub rozszerzać go na nowe obszary.
W przeciwnym razie nie będą miały szans na przetrwanie (Burszta 2010: 143).
Stąd, sprowadzanie digitalizacji jedynie do roli konserwacyjno-archiwizacyjnej może być postrzegane jako marnowanie ogromnej szansy na akcelerację
procesów związanych z rozwojem społecznym, ale także na wypracowanie
nowych modeli funkcjonowania samych instytucji kultury w zmieniającym
się otoczeniu.
Działania związane z digitalizacją zasobów kultury zakrojone są na szeroką
skalę i od kilku lat uzyskują ogromne wsparcie z programów Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego1. Archiwizacyjna i konserwacyjna funkcja tworzenia cyfrowych postaci artefaktów kultury jest w dużym stopniu
spełniana przez realizację wymienionych programów. Upowszechnianie
i wprowadzanie tych artefaktów w nowe obiegi kulturowe i społeczne w wielu przypadkach wydaje się jednocześnie raczej poboczną aktywnością niż
serią przemyślanych i całościowych działań zamkniętych w spójną strategię.
Zarówno skala, jak i sposób udostępniania zdigitalizowanych zbiorów kultury
wymaga zdecydowanie większej uwagi.
Fakt ten potwierdzają wyniki przeprowadzonych przez zespół projektu ekultura.org ogólnopolskich badań na reprezentatywnej próbie 1000 internautów.
Badania dotyczyły świadomości użytkowników internetu względem realizowanego w Polsce procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego, zaś raport prezentujący najważniejsze wnioski został opublikowany pod koniec listopada 2015
roku (por. Kowalik, Maźnica, Sobolak i Strycharz 2015). W świetle zaprezentowanych tam wyników można stwierdzić, że wiedza internautów na temat procesu
digitalizacji w Polsce jest stosunkowo niska – zaledwie co trzeci internauta
ma świadomość prowadzenia tego typu działań. Aż 25% uważa za to, że digitalizacja nie jest w ogóle prowadzona. Czterech na dziesięciu badanych deklaruje
znajomość (choćby ze słyszenia) choć jednego internetowego repozytorium
cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego, zaś jedynie nieco ponad 25%
osób chociaż raz skorzystało z któregokolwiek repozytorium. Jednocześnie,
większość internautów wyraża poparcie dla idei udostępniania dziedzictwa
w internecie, a także wyraża zainteresowanie różnego typu usługami kulturalnymi świadczonymi on-line.
Wszystkie przywołane powyżej dane wskazują jednoznacznie, że istnieją
bariery utrudniające dotarcie przez instytucje do potencjalnych odbiorców
z cyfrowymi zasobami kultury. Jak można zauważyć, po części na podstawie
deklaracji, a po części na podstawie realnych praktyk, istnieje popyt na tego
typu dobra i związane z nimi usługi. Patrząc na dane dotyczące ilości prowadzonych w Polsce projektów digitalizacyjnych, można ostrożnie założyć,
że również od strony podażowej oferta powinna być szeroka.
Przyczyny, dla których internauci nie zaspokajają w pełni swoich potrzeb
w omawianym obszarze, mimo teoretycznej dostępności cyfrowych zasobów,
1. Według szacunków zaprezentowanych w raporcie „Kto jest odpowiedzialny za digitalizację – orga-
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nizacja i finansowanie cyfryzacji polskiej kultury” w latach 2007-2015 na digitalizację przeznaczono
łącznie 197,2 mln zł (Komusińska 2015: 13-14).

może być kilka. Pierwszy z powodów związany jest z promowaniem zdigitalizowanych treści. Promocja cyfrowego dziedzictwa może przebiegać niewłaściwymi kanałami lub źle dobranymi komunikatami, błędnie identyfikować grupy
docelowe, mieć ograniczony zasięg lub w ogóle nie być prowadzona. Inny potencjalny problem dotyczyć może zarówno sposobu udostępniania cyfrowych
postaci dzieł, jak i oferowanej możliwości ich dalszego wykorzystania. Wymienione hipotetyczne przyczyny obecnego stanu rzeczy są zaś ściśle powiązane
z miejscem, w którym zdigitalizowane treści są prezentowane. Chodzi tutaj
o różne formy repozytoriów, platform i stron internetowych. To one stanowią ogniwo pośredniczące pomiędzy stroną popytową a podażową i to od ich
wyglądu, funkcjonalności czy użyteczności zależy, czy i na ile będą w stanie
przyciągnąć potencjalnego odbiorcę.
Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe,
postanowiliśmy przeprowadzić pogłębioną analizę tego, w jaki sposób podmioty biorące udział w programach dotacyjnych MKiDN związanych z digitalizacją podchodzą do prezentacji zdigitalizowanych dzieł w przestrzeni internetu.
W prezentowanym raporcie staramy się więc sprawdzić, w jakim stopniu instytucje kultury wykorzystują sieć do włączania dziedzictwa kulturowego w nowe
obiegi, a tym samym uruchamiania potencjału, jaki obiegi te wyzwalają. Chcemy zweryfikować, na ile procesowi digitalizacji towarzyszą również cele zawarte w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego czy Programie digitalizacji dóbr kultury
na lata 2009-2020, które poza samym procesem cyfryzacji dziedzictwa, duży nacisk kładą na ich późniejsze, jak najszersze udostępnianie i upowszechnianie.

2.

Istota analizy stron internetowych
Z badań przeprowadzonych w 2014 roku przez firmę IDC wynika, że rozmiar
cyfrowego wszechświata, mierzony ilością gigabajtów danych, powiększa się
dwukrotnie co dwa lata. Ponadto, ilość generowanych obecnie danych rośnie
szybciej i już w chwili obecnej przewyższa całą dostępną przestrzeń pamięci
masowej. Według autorów raportu w 2013 roku całkowita pojemność wszystkich
nośników mogła pomieścić zaledwie jedną trzecią wszystkich generowanych
w cyfrowym wszechświecie danych2 (IDC 2014). W świetle tych statystyk można
powiedzieć, że era społeczeństwa informacyjnego wkroczyła w zaawansowane stadium rozwoju. Dzięki internetowi i technologiom mobilnym w każdym
miejscu i o każdej porze mamy dostęp do niezliczonej ilości danych na niemal
dowolny temat.
Sytuacja ta, paradoksalnie, prowadzi do przeładowania informacjami i powoduje, że mamy coraz większe problemy z przetwarzaniem i weryfikacją
docierających do nas danych, a co za tym idzie z ich wykorzystaniem. W przesyconym informacją świecie kluczową kategorią rynkową staje się przyciągnięcie zainteresowania odbiorcy – potencjalnego konsumenta czy klienta.
2. Sytuacja taka jest możliwa, gdyż przeważająca większość generowanych danych cyfrowych ma charakter ulotny – jest np. związana ze strumieniowaniem przekazu audio, wideo itp.
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W świecie, w którym ilość informacji jest niemal nieograniczona z perspektywy pojedynczego człowieka, uwaga staje się kluczowym zasobem, ponieważ jest ograniczona i skończona w czasie. Opisując konsekwencje rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy, często mówi się nawet o tak zwanej „ekonomii
uwagi”, wskazując na zmianę sposobu definiowania podstawowych zasobów
w ramach klasycznej definicji ekonomii jako takiej. Upraszczając, można powiedzieć, że internet to medium, w którym podmioty o różnej wielkości i kapitale mogą niemal na równi konkurować ze sobą o zainteresowanie internautów.
Na tym rynku dóbr symbolicznych sukces jest ściśle związany z platformami, poprzez które różne podmioty starają się prezentować swoje treści. Dlatego coraz więcej uwagi i czasu poświęca się na właściwe przygotowanie stron
internetowych tak, aby były one przyjazne i użyteczne – słowem – aby w jak
największym stopniu zaspokajały potrzeby i oczekiwania użytkowników.
Na przestrzeni ostatnich lat powstało bardzo wiele metod i technik badawczych, ukierunkowanych na analizę użyteczności czy też wrażeń użytkownika
z korzystania z sieciowej usługi (tzw. user experience). Zgodne z definicją Norman
Nielsen Group user experience to wszelkiego typu aspekty związane z interakcją
użytkownika z produktem lub usługą. Osiągnięcie wysokiej jakości doświadczenia w interakcji wymaga tworzenia rozwiązań w oparciu o przenikające
się obszary działań, takie jak marketing, technologie cyfrowe, projektowanie
graficzne i użytkowe, wiedza na temat architektury informacji czy z zakresu
psychologii poznawczej i behawioralnej (Lipiec 2010). Jedna z koncepcji wskazuje siedem głównych wymiarów właściwego user experience:
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•

„Znajdowalność (findability) – czyli możliwość odnalezienia serwisu
WWW, aplikacji, produktu lub usługi przez konsumenta w momencie, gdy
ma on potrzebę, na którą one opowiadają. Na findability składa się właściwe
nazewnictwo, komunikacja marketingowa, możliwość odnalezienia
firmowej strony w wyszukiwarkach internetowych (SEO).

•

Wzbudzanie pożądania (desirability) – efektownie prezentowanie się
produktu dla konsumentów, wartość wizerunkowa.

•

Wiarygodność (credibility) – wzbudzanie u konsumentów zaufania
co do tego, że produkt spełni swoje zadanie.

•

Dostępność (accessibility) – to, czy produkt jest dostosowany dla osób
niepełnosprawnych, działa w różnych systemach, przeglądarkach,
rozdzielczościach.

•

Użyteczność (usability) – to, czy produkt jest wygodny i prosty w użyciu.

•

Funkcjonalność (usefulness) – czyli to, jak dobrze produkt spełnienia
realne potrzeby użytkowników” (Lipiec 2007).

•

Zysk (value) – wypadkowa sześciu powyższych wymiarów, czyli wartość
dla użytkownika, który otrzymuje coś, co spełnia jego wymagania i
potrzeby

Zarówno opisane nowe zjawiska rynkowe związane z walką o uwagę, jak
i wymienione powyżej zasady i standardy tworzenia platform internetowych
dotyczą również podmiotów, które wykorzystują sieć do udostępniania cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego. W dalszej części raportu staramy
się pokazać, w jakim stopniu wspomniane podmioty wypełniają te założenia.

3.

Postępowanie badawcze i struktura raportu
Analiza stron internetowych z zasobami zdigitalizowanymi przy udziale środków z Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet: Digitalizacja lub Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa narodowego przebiegała
w oparciu o przygotowany specjalnie do tego celu formularz, stanowiący klucz
kategoryzacyjny złożony z kilkudziesięciu wskaźników. Wskaźniki te miały
zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Obejmowały w sumie pięć głównych obszarów analitycznych pozwalających, w oparciu o szereg zmiennych,
uchwycić najistotniejsze właściwości i cechy badanych stron. Obszary te związane były z takimi zagadnieniami jak:
1. Architektura informacji – ta sekcja związana była z analizą portali internetowych pod kątem organizacji treści. Jest to istotny aspekt tworzenia stron
www, bowiem struktura i uporządkowanie różnych typów informacji i zasobów w przestrzeni informacyjnej strony wywoływać może różne reakcje
użytkowników, a przede wszystkim wpływać na możliwość odnalezienia
poszukiwanych treści. Brak przemyślanej organizacji, a czasem hermetyczny język, kolokwialne lub niezrozumiałe nazewnictwo zastosowane na stronie powoduje, że użytkownik nie może odnaleźć interesującego go produktu
lub informacji, a czasem po prostu nie ma szans zwrócić uwagi na istnienie
niektórych zasobów (np. zdigitalizowanych zborów kultury). W ramach analizy prześledzono więc między innymi, jak w przestrzeni strony lokowano
cyfrowe zasoby oraz z wykorzystaniem jakich pojęć i nazw je opisywano.
Procedura badawcza zakładała między innymi średni czas potrzebny do odnalezienia cyfrowych zasobów liczbę kliknięć (przejść pomiędzy podstronami) niezbędną do tego, aby móc trafić bezpośrednio do cyfrowych zbiorów.
Ponadto, w tej części weryfikacji poddane zostało to, czy i w jaki sposób
podmioty biorące udział w programach KULTURA+ oraz Dziedzictwo Kulturowe wypełniły wymóg zamieszczania informacji o źródle finansowania
digitalizacji.
2. Przygotowanie strony pod kątem właściwego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych – w tej części analizie poddano poprawność opisu strony przy wykorzystaniu deskryptorów wskazujących na zawartość witryny.
Ocenie poddano również przygotowanie kodu strony pod kątem poprawnego
indeksowania w wyszukiwarkach internetowych czy wielości powiązań
z innymi witrynami w sieci. Wszystkie te elementy są ważne ze względu
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na to, że od nich w dużym stopniu zależy “widoczność” witryny, a co za tym
idzie łatwość, z jaką można ją odnaleźć w wyszukiwarkach na podstawie
zapytań odnoszących się do digitalizowanych zasobów.
3. Dostępność i użyteczność strony internetowej – to obszar analiz stron internetowych z punktu widzenia ich dostępności oznaczającej w tym przypadku „stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany
przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń,
a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania
i sprzętu” (Wikipedia 2015a)3. Do analizy użyteczności strony wykorzystane
zostały jakościowe metody weryfikacji tego, w jakim stopniu poszczególne
witryny wypełniają założenia standardów zawartych w tzw. 10 heurystykach Jakoba Nielsena, czyli podstawowych zasad projektowania interakcji
człowieka z maszyną (w tym przypadku stroną internetową), których przestrzeganie zwiększa znacząco funkcjonalność i intuicyjność stron.
4. Interakcja z użytkownikiem – ten obszar analizy obejmował weryfikację
sposobu, w jaki użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z treściami zawartymi na stronie, a także z administratorami serwisów. Interakcyjność
była w tym przypadku analizowana pod kątem takich elementów jak możliwość komentowania i oceniania treści, używanie na stronie rozszerzeń
wykorzystujących portale społecznościowe czy stosowanie przez administratorów serwisu blogów lub formularzy do komunikacji z użytkownikami.
5. Otwartość zasobów – dotycząca swobody korzystania z zasobów, możliwości ich powtórnego wykorzystania (licencje), a także ich kompletności
i pełności. W tej części analizie poddano również możliwości skorzystania
z bardziej zaawansowanych funkcji (np. API), które dają pełniejszą kontrolę
nad publikowanymi treściami, a także zwiększają szansę ich powtórnego
wykorzystania w innych rozwiązaniach (stronach, aplikacjach itp.).
Każdemu z wymienionych powyżej obszarów poświęcony został odrębny podrozdział w niniejszym opracowaniu. Jedynie obszary związane z interakcyjnością stron oraz dostępnością zasobów, ze względu na wiele punktów stycznych,
zostały połączone w ramach jednej sekcji.
Część działań związanych z audytem stron została przeprowadzona w oparciu o grupę zautomatyzowanych walidatorów, za pomocą których w szybki
i efektywny sposób można było zweryfikować między innymi poprawność
kodu stron, wypełnienie standardów niezbędnych do poprawnego indeksowania i obecności w wyszukiwarkach internetowych czy wykorzystywania lepszych sposobów porządkowania treści zgodnych z podstawowymi założeniami
odpowiednio rozplanowanej architektury informacji. Część badania, związana
między innymi z użytecznością i przyjaznością strony, miała charakter stricte
jakościowy i była prowadzona przez specjalnie przeszkolony zespół analityków.
W badanej próbie znalazło się łącznie 132 podmiotów, które w latach 2011-2014
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dostępność_(WWW)
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były beneficjentami Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet: Digitalizacja (prowadzonego od 2011 roku) oraz Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona
i cyfryzacja dziedzictwa narodowego (prowadzonego od 2013 roku). Lista podmiotów
znajduje się w aneksie raportu (por. Załącznik 1).
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich wytypowanych stron dane zostały
zakodowane i poddane analizie statystycznej. Informacje na temat poszczególnych charakterystyk oraz istotnych funkcjonalności witryn internetowych
przedstawione zostaną w formie zagregowanej, pokazującej najpowszechniejsze strategie, trendy i podejścia do prezentowania zdigitalizowanych treści
kultury.
Przed przystąpieniem do opisu poszczególnych aspektów analizowanych
stron należy zaznaczyć, że poszczególne właściwości stron były oceniane
wyłącznie pod kątem wypełniania przyjętych standardów dotyczących funkcjonalności, dostępności czy otwartości, zgodnie między innymi z wytycznymi organizacji World Wide Web Consortium (m. in. WCAG 2.0) czy w oparciu
o heurystyki Jakoba Nielsena. W prezentowanym tutaj badaniu chodziło więc
przede wszystkim o wskazanie, w jakim zakresie te wytyczne były w ogóle
uwzględniane w projektowaniu witryn, na których prezentowane są zdigitalizowane zasoby kultury. Warto jednocześnie odnotować, że tak jak wypełnienie
wszystkich standardów nie gwarantuje, że doświadczenie z interakcji z portalem będzie pozytywne – tak samo niedopełnienie wybranych standardów,
w większości przypadków, nie uniemożliwia korzystania z niego.

4.

Architektura informacji – pozycjonowanie cyfrowych 		
dzieł w strukturze strony
Tak jak wspomniano powyżej, do analizy stron internetowych wytypowano
łącznie 132 beneficjentów dwóch programów MKiDN. Spośród nich do dalszego
etapu badań włączono jedynie 114 podmiotów, ponieważ w przypadku 18 z nich
w momencie prowadzenia badań (maj-czerwiec 2015) zespołowi badawczemu
nie udało się zlokalizować stron z cyfrowymi zasobami bądź też witryn lub
podstrony będące efektem programów digitalizacyjnych były wciąż w trakcie
budowy. Badane podmioty zostały pogrupowane ze względu na swój dominujący profil działalności lub ze względu na przedmiot i zakres realizowanych
projektów digitalizacyjnych4. Poniżej znajduje się tabela opisująca liczebności
poszczególnych grup podmiotów uwzględnionych w analizie.
4. Przyjęty podział, choć opiera się na informacjach zawartych w statutach oraz Biuletynach Informacji Publicznej,
a także na przyjętej przez GUS klasyfikacji podmiotów kultury, jest w pewnej mierze wynikiem arbitralnych decyzji
zespołu badawczego o sposobie uporządkowania analizowanego zbioru podmiotów. Jednocześnie zespół zdaje
sobie sprawę, że w przypadku wielu beneficjentów znajdujących się w badanej próbie podział ten będzie raczej
zawężający i nie będzie oddawał w pełni całego spektrum ich działalności.
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Tabela 1.
Liczba podmiotów ujętych w badanej próbie z podziałem na profil działalności
Liczba

Liczba projektów,

Łączna liczba

projektów, które

które nie

projektów

w ramach prac

umieściły w sieci

digializacyjnych

digitalizacyjnych

żadnych zasobów

umieściły zasoby

związanych

w internecie

z procesem
digitalizacji

Rodzaj

Archiwa

19

1

20

23

1

24

Inne podmioty

2

0

2

Instytucje

8

0

8

Muzea

26

3

29

Organizacje

19

8

27

2

0

2

2

0

2

Studia filmowe5

1

5

6

Teatry

4

0

4

Uczelnie/

8

0

8

114

18

132

podmiotu Biblioteki

kościelne

pozarządowe
Organizacje
pozarządowe
Pozostałe
instytucje kultury

Instytuty
badawcze/Szkoły
Ogółem
Źródło: opracowanie własne
5. Warto poczynić w tym miejscu uwagę na temat podmiotów z kategorii „studia filmowe”. Prowadzone przez nie
projekty digitalizacyjne nastawione były na tzw. „zwiększenie pola eksploatacji”, czyli możliwych sposobów wykorzystania dzieł – w tym przypadku poprzez digitalizację materiałów filmowych. Jednocześnie, między innymi
ze względu na prawa autorskie, zasoby te nie były udostępniane odbiorcom na takich zasadach, jak w przypadku
innych podmiotów. Dlatego też w tym przypadku analiza objęła wyłącznie tę część, która dotyczyła stron internetowych tych beneficjentów. Badaniu nie podlegały zasoby jedynego spośród 6 podmiotów z tej kategorii, który
udostępniał swoje zdigitalizowane zasoby. Chodzi tutaj o Studio Filmowe Kadr, które w momencie prowadzenia
analiz udostępniało część cyfrowych dzieł w dość słabej jakości, wyłącznie przy wykorzystaniu portalu youtube.
com. Jako że użytkownik tego portalu nie ma żadnego wpływu na kwestie związane z użytecznością, dostępnością, estetyką, w ograniczonym zakresie także na sposób i formę dystrybucji, analizy te zostały pominięte. Mimo
to, kategoria „studia filmowe” uwzględniona jest we wszystkich zbiorczych zestawieniach i indeksach sumarycznych, jako że wciąż jest to grupa beneficjentów programów digitalizacyjnych, mających swój udział we wszystkich
analizowanych projektach.
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Podmiotami, których największy odsetek na moment prowadzenia niniejszych
analiz6 nie udostępnił zdigitalizowanych w ramach programów dzieł są głównie studia filmowe (aż 5 na 6 instytucji tego typu w ogóle nie umieściła swoich
zasobów w sieci), organizacje pozarządowe (prawie 30% podmiotów nie udostępniło zasobów) oraz muzea (10%).
Beneficjenci różnili się również ze względu na przyjętą strategię prezentowania swoich zbiorów. Ogółem aż trzy czwarte wszystkich podmiotów stworzyło
dedykowaną platformę, na której znalazły się cyfrowe zasoby. Tylko co czwarty
podmiot umieścił je w ramach swojej macierzystej strony internetowej.
Wykres 1.
Strategia prezentowania zdigitalizowanych zbiorów w internecie
Archiwa

50%

Biblioteki

46%

50%
54%

Inne podmioty

26%

74%

Instytucje kościelne

26%

74%

Muzea

25%

75%

13%

Organizacje pozarządowe

87%

Ośrodki kultury

100%

Pozostałe instytucje kultury

100%

Studia filmowe

100%

Teatry

100%

Uczelnie/Instytuty badawcze/Szkoły

100%
26%

Ogółem
0

20

74%
40

60

80

100

Jest to samodzielna strona ze zdigitalizowanymi zasobami
Jest to jedna z nakładek na stronie instytucji

Źródło: opracowanie własne

Podmiotami, które najczęściej umieszczały zdigitalizowane zasoby w obrębie
własnych stron internetowych, są instytucje kościelne oraz muzea. Spośród beneficjentów lokujących swoje dzieła poza własną witryną na szczególną uwagę
zasługują archiwa oraz biblioteki, ponieważ te instytucje ze względu na swój
profil działalności najczęściej korzystały z dedykowanych systemów do tworzenia repozytoriów. W przypadku bibliotek był to system dLibra, stworzony
przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Na 23 analizowane
biblioteki aż 16 korzystało z tego systemu. W większości przypadków biblioteki
włączały swoje zasoby do zbiorów regionalnych bibliotek cyfrowych.

6. Maj – czerwiec 2015 roku.
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Archiwa swoje zbiory zapisywały w serwisie szukajwarchiwach.pl, który jest
rozwijany i zarządzany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe7. Na 19 archiwów
państwowych 14 umieściło swoje zasoby wyłącznie we wskazanym portalu.
Jednym ze wskaźników tego, jak poszczególne podmioty umiejscawiają digitalizację w całym spektrum działalności, jest między innymi miejsce w całej
strukturze informacji na stronie beneficjenta, w którym odnaleźć można efekty
realizowanych projektów digitalizacyjnych. Miejsce w strukturze zdefiniowano
jako odległość liczoną liczbą kliknięć, którą musi wykonać internauta, aby dostać się bezpośrednio do witryny ze zdigitalizowanymi zasobami. Najczęściej
spotykana odległość wśród badanych stron wynosiła dwa (38,4% stron) oraz
trzy (29,8%) kliknięcia8, choć istnieją pewne różnice ze względu na typy podmiotu. Na przykład, dla teatrów dominująca odległość wynosiła 4 kliknięcia.
W ogólnej liczbie badanych stron co piąta wymagała czterech i więcej kliknięć
do tego, aby użytkownik mógł odnaleźć zasoby cyfrowe dziedzictwa. Gdy pod
uwagę weźmie się fakt, że pierwsze kliknięcie to wejście na portal beneficjenta,
to prawie 40% podmiotów posiada odnośnik do cyfrowych zasobów bezpośrednio na swojej stronie głównej. Okazuje się więc, że dla dużej części badanych
podmiotów digitalizacja stanowi ważny element prowadzonych działań, a cyfrowe obrazy dzieł kultury są mocno wyeksponowane w ich witrynach. Z drugiej strony, co piąty badany podmiot zamieszcza zdigitalizowane zasoby bardzo
głęboko w strukturze danych swojej strony, znacznie utrudniając lub wręcz
uniemożliwiając dotarcie do nich. Liczne badania pokazują bowiem, że ludzie
poruszają się w przestrzeni internetu w poszukiwaniu informacji w swoisty
sposób. Jak można przeczytać w książce Steve’a Kruga: „Jednym z niewielu dobrze udokumentowanych faktów dotyczących korzystania z internetu
jest to, że ludzie poświęcają niewiele czasu na czytanie stron WWW. Przeglądają je (wertują), szukając słów lub wyrażeń przyciągających wzrok” (2014: 32).
Przemyślne miejsce zamieszczenia informacji o zdigitalizowanych zasobach
oraz sposób ich ekspozycji są więc jednymi z bardziej skutecznych strategii
pozyskiwania uwagi użytkowników stron badanych podmiotów. Zwiększają
świadomość istnienia cyfrowych zbiorów, a tym samym stwarzają większe
szanse na skorzystanie z nich. Dlatego tak istotne jest, aby podmioty digitalizujące i udostępniające swoje zbiory w internecie przykładały szczególną wagę
także do tej kwestii.
Jednym z kolejnych elementów podlegających weryfikacji było również to,
czy beneficjenci programów MKiDN zamieszczali na swoich stronach internetowych, a także na stronach bezpośrednio zawierających zasoby informację,
z jakiego źródła sfinansowana została digitalizacja. Dodatkowo sprawdzono,
czy beneficjent podaje na stronie informacje o liczbie zdgitalizowanych i/lub
udostępnionych on-line dzieł.

7. Taki sposób udostępniania zbiorów wydaje się skądinąd słuszną strategią. Według cytowanego już w tym
opracowaniu raportu „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury” szukajwarchiwach.pl to jeden z bardziej rozpoznawalnych portali ze zdigitalizowanymi zasobami wśród internautów w Polsce
(por. Kowalik, Maźnica, Sobolak i Strycharz 2015: 12)
8. Licząc, że wejście na stronę główną beneficjenta to jedno kliknięcie.
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Tabela 2.
Informacje o źródłach finansowania procesu digitalizacji
Informacja

Informacja

Informacja o liczbie

o programie

o programie

zdigitalizowanych

(logotyp

(logotyp

lub/i udostępnionych

lub/i tekst)

lub/i tekst)

dzieł

na stronie

bezpośrednio

głównej

na stronie

beneficjenta

ze zdigitalizowanymi zasobami

Rodzaj

Archiwa

68,4%

10,5%

47,4%

50,0%

100,0%

0,0%

Ośrodki kultury

50,0%

100,0%

50,0%

Pozostałe

50,0%

50,0%

50,0%

Teatry

50,0%

75,0%

25,0%

Organizacje

47,4%

68,4%

42,1%

Biblioteki

39,1%

56,5%

65,2%

Muzea

38,5%

84,6%

46,2%

Uczelnie/

37,5%

87,5%

75,0%

25,0%

62,5%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

44,7%

61,4%

48,2%

podmiotu Inne podmioty

instytucje
kultury

pozarządowe

Instytuty
badawcze/
Szkoły
Instytucje
kościelne
Studia filmowe
Ogółem
Źródło: opracowanie własne

Jak można zauważyć, tylko niespełna 45% wszystkich beneficjentów na swojej stronie głównej zamieściło informacje o dotacji z jednego z dwóch programów MKiDN wspierających digitalizację. Trochę częściej informację tę można
odnaleźć bezpośrednio na witrynach lub podstronach z cyfrowymi kopiami
zborów kultury. Mimo to wciąż aż 4 na 10 podmiotów nie umieszcza informacji
o dotacji bezpośrednio przy zasobach. Co więcej, w przypadku 23,7% podmiotów
nie pojawia się ona w żadnym z tych dwóch miejsc9. Jedynie co drugi beneficjent informuje na swojej witrynie o liczbie zdigitalizowanych dzieł.
W dalszej części raportu wszystkie analizy będą odnosiły się wyłącznie do witryn lub podstron, na których bezpośrednio odnaleźć można cyfrowe postacie
dziedzictwa kulturowego.

9. Oznacza to, że prawie co czwarty beneficjent nie dopełnia wymogów w tym zakresie, do których zobowiązuje
ich umowa na korzystanie ze wsparcia w ramach projektów digitalizacyjnych.
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5.

Dostępność i użyteczność stron internetowych
5.1. Poprawność kodu stron i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych
Przy ogromie danych krążących w przestrzeni internetu coraz więcej problemów nastręcza poszukiwanie i weryfikacja konkretnych informacji. Aby przyspieszyć proces poszukiwań, użytkownicy sięgają po popularne wyszukiwarki
internetowe. Każda z wyszukiwarek wykorzystuje zaś specjalne programy (tzw.
roboty indeksujące czy też crawlery), których zadaniem jest odwiedzanie witryn i zapisywanie występujących tam słów, zdjęć i innych danych. Każdy
dostawca wyszukiwarek internetowych posiada swój zestaw kryteriów (algorytmów), za pomocą których dostępne w sieci zasoby są porządkowane według
znaczenia. Kryteria te to między innymi sposób przygotowania opisu strony
i poszczególnych jej elementów (tzw. metadane), częstotliwość aktualizacji czy
występowanie konkretnych fraz. Na tej podstawie, w odpowiedzi na zapytanie internauty wyszukiwarka wyświetla wyniki w układzie hierarchicznym
zgodnie z założeniem, że jako pierwsze wyświetlają się strony, które zostały
zakwalifikowane jako najbardziej odpowiadające wpisanemu zapytaniu (słowom kluczowym).
Aby strona została poprawnie zaindeksowana (zarejestrowana i zapisana
przez programy wyszukiwarek), powinna zostać przygotowana zgodnie z przyjętymi standardami. Podstawowym dzianiem zmierzającym do poprawnego
zarejestrowania witryny jest w pierwszej kolejności skonfigurowanie strony
w taki sposób, aby zezwalała ona na indeksowanie swojej zawartości. Brak
takiej zgody skutkuje tym, że treść witryny nie jest w ogóle brana pod uwagę
przy wyświetlaniu wyników w wyszukiwarkach internetowych. Tym samym,
strona nie będzie dostępna dla użytkowników, którzy nie znają bezpośredniego
jej adresu. W przypadku analizowanych witryn tylko jedna miała zablokowaną
opcję indeksowania10.
Do podstawowych kwestii (poza wspomnianym zezwoleniem na indeksowanie), o które należy zadbać, aby witryna miała szanse zostać właściwie zarejestrowana i zakwalifikowana jako znacząca, należy również szereg elementów
związanych z kodem strony oraz hierarchizacją jej treści. Chodzi w tym przypadku o zamieszczenie na stronie odpowiednich znaczników (metadanych)
wskazujących tytuł witryny oraz każdej z jej podstron, opis zawartości czy
też tworzenie właściwej hierarchizacji treści na stronie przy wykorzystaniu
odpowiednich nagłówków, pogrubień tekstu itp. Dodatkowym czynnikiem
wpływającym na „przyjazność” strony internetowej dla wyszukiwarek stanowią również odpowiednio skonfigurowane adresy sieciowe w obrębie witryny.
10. Jest to witryna Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. Problem indeksowania tej strony ma trochę
bardziej złożony charakter, bowiem równolegle funkcjonują dwa odrębne miejsca, w których znajduje się kod
opisujący reguły indeksowania strony przez wyszukiwarki. Nie wdając się w szczegóły techniczne, warto jedynie
wspomnieć, iż reguły te są inne dla każdego z dwóch miejsc. W efekcie, strona nie będzie poprawnie indeksowana
we wszystkich wyszukiwarkach, co wpływa na jej mniejszą widoczność w sieci.
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Powinny one zawierać w swojej treści słowa kluczowe, wskazujące na zawartość każdej z podstron i być możliwie jak najkrótsze. Na wykresie 2 znajdują
się dane, które opisują, w jakim zakresie strony z zasobami spełniają wskazane
powyżej standardy dostosowania kodu strony do właściwego indeksowania
w wyszukiwarkach.
Wykres 2.
Wykorzystanie poszczególnych elementów kodu pod kątem poprawnego
indeksowania i wyświetlania w wyszukiwarkach
91,2%

Strona posiada tytuł (znacznik <title>)

78,1%

Tytuł mieści się w 60 znakach
26%

77,2%

Tytuł odpowiada prezentowanym na stronie zasobom

43,0%

Strona posiada opis (znacznik <description>)
Opis mieści się w 160 znakach

36,8%

Opis odpowiada prezentowanym na stronie zasobom

37,7%
76,3%

Występowanie nagłówków (znaczniki H1, H2, H3)

60,5%

Pogrubienia w tekście (znaczniki <b>)

18,4%
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Źródło: opracowanie własne

Stosunkowo najlepiej pod tym względem wygląda kwestia tytułów stron. Ponad 90% podmiotów stosuje ten typ metadanych na swoich witrynach. Tytuły
powinny mieścić się w 60 znakach, aby w całości wyświetlać się w wynikach
wyszukiwania. Do tego ograniczenia dostosowało się około ośmiu na dziesięciu beneficjentów. Mniej więcej taki sam odsetek tytułów stron był zgodny
z faktyczną zawartością strony. Najczęściej występujące typy niezgodności
tytułów z faktyczną zawartością witryny dotyczą sytuacji, w których w treści
tytułu znajdują się:
•

Adres strony głównej beneficjenta.

•

Nazwa podmiotu będącego właścicielem strony.

•

Ogólna fraza lub tekst odnoszący się raczej do profilu podmiotu niż
do zawartości strony, np. muzeum, biblioteka, fundacja.

23
R: 10 G: 65 B: 100
HEX: #0A4164
C: 100 M: 55 Y: 15 K: 50

Niecałe 45% stron zawiera element metadanych, w którym powinien znaleźć
się krótki opis zawartości strony. Obok tytułu, to właśnie ten element wyświetla
się w wynikach wyszukiwania i stanowi pierwszy punkt styczności z potencjalnym użytkownikiem, informując go o tym, co można znaleźć na portalu.
Tak niski odsetek wydaje się więc świadczyć o niewielkiej dbałości lub braku
wiedzy poszczególnych beneficjentów o istocie i funkcji tego elementu kodu
strony.
W kwestii wykorzystywania elementów kodu strony odpowiedzialnych
za porządkowanie i hierarchizację treści sytuacja wygląda trochę lepiej niż
w przypadku opisów. Na trzech czwartych stron wykorzystywane są nagłówki
różnego poziomu, dzięki którym crawlery11 wyszukiwarek wiedzą na co zwracać uwagę, szukając słów kluczowych. To samo dotyczy pogrubień w tekście,
które są wykorzystywane w sześciu na dziesięć przypadków. Oba elementy
podpowiadają również wyszukiwarkom, że treść na stronie jest urozmaicona
i oryginalna – to zaś sprawia, że strony te wyświetlają się wyżej w wynikach
jako bardziej wartościowe.

Na podstawie opisanych wyżej wskaźników stworzony został sumaryczny
indeks, który obrazuje stopień przygotowania witryn ze zdigitalizowanymi
zasobami do poprawnego indeksowania przez wyszukiwarki i jak najwyższej oceny zawartych tam zasobów. Indeks składa się z 5 zmiennych:
1. posiadanie tytułu zgodnego z zawartością strony,
2. posiadanie opisu zgodnego z zawartością strony,
3. adresy przyjazne dla wyszukiwarek,
4. wykorzystanie nagłówków oraz
5. wykorzystanie pogrubień w tekście.
Łącznie każda witryna mogła uzyskać od 0 do 5 punktów. Wszystkie
te parametry mają wpływ na pozycję i sposób wyświetlania w wynikach
wyszukiwania, a tym samym bezpośrednio przekładają się na liczbę odwiedzających. Na poniższym wykresie można zaobserwować, jak wyglądają średnie wartości indeksu dla poszczególnych typów podmiotów,
których witryny były poddane analizie. Biorąc pod uwagę strony internetowe wszystkich beneficjentów, wypadają one mniej więcej w połowie skali,
uzyskując średnio wartość 2,7 na maksymalnie 5 punktów.

11. Czyli wspomniane na początku tej części raportu roboty indeksujące – specjalne programy, za pomocą których
wyszukiwarki internetowe odnajdują i zapisują informacje o treści poszczególnych stron.
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Wykres 3.
Indeks optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek internetowych
(skala: 0-5) – wartości średnie
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3,1
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źródło: opracowanie własne

Wyniki powyżej średniej uzyskały, w kolejności od największej do najmniejszej wartości, biblioteki (3,3), uczelnie, instytuty badawcze i szkoły
(3,1) oraz pozostałe instytucje kultury wraz z innymi, niezdefiniowanymi
typami podmiotów (3,0). Jedynie 5 spośród 114 witryn uzyskało maksymalną liczbę punktów, spełniając wszystkie standardy wliczone od indeksu. Były to witryny takich beneficjentów jak:
• Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
– projekt digitalizacji zbiorów MWP
• Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
– projekt digitalizacji kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
• Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
– projekt „iPowązki”
• Archidiecezja Warmińska
– projekt digitalizacji katedry we Fromborku
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– projekt digitalizacji rękopiśmiennych kodeksów średniowiecznych
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

5.2.

Dostępność strony
Kolejnym istotnym parametrem wziętym pod uwagę podczas analizy witryn
ze zdigitalizowanym dziedzictwem kultury była ich dostępność, która, w myśl
przywołanej na początku raportu definicji, oznacza stopień, w jakim strona internetowa może być bez problemu wykorzystywana przez każdego, niezależnie
od specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także używanego sprzętu i oprogramowania. Poniżej znajduje się wykres obrazujący, w jakim
stopniu dane witryny spełniają poszczególne, przyjęte kryteria dostępności.
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Wykres 4.
Dostępność stron internetowych
94,7%

Ułatwienia
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Jak można zauważyć, znakomita większość badanych stron wyświetla się
poprawnie w popularnych wyszukiwarkach internetowych12. Jedynie nieco
ponad 5% wszystkich witryn sprawiało problemy przy zmianie programu. Najczęstsze problemy wynikały w głównej mierze z braku wsparcia dla wybranych
standardów (np. wtyczek) przez niektóre przeglądarki, co skutkowało błędnym
wyświetlaniem poszczególnych elementów strony. W niektórych przypadkach
pojawiała się całkowita niemożność wyświetlenia zdigitalizowanych dzieł. Pod
tym względem najwięcej problemów z poprawnym funkcjonowaniem miały
strony wyświetlane w przeglądarce Google Chrome. To o tyle ważna informacja, że jest to najpopularniejsze oprogramowanie do przeglądania stron www
w Polsce. W momencie realizacji badania z Google Chrome korzystało łącznie
49,5% wszystkich polskich internautów (Statcounter.com 2015)13.
Wyniki analiz dla pozostałych z przyjętych kryteriów dostępności nie wyglądają tak dobrze jak przy poprawności wyświetlania w różnych przeglądarkach.
Jedynie w przypadku trzech na dziesięć stron możliwe jest bezproblemowe
ich przeglądanie i korzystanie ze wszystkich funkcji na urządzeniach mobilnych. Wśród tych 30% witryn najczęstszym rozwiązaniem było stworzenie tzw.
stron responsywnych, które automatycznie przeskalowują się do rozdzielczości
ekranu urządzenia i zmieniają niektóre elementy (np. menu) w celu ułatwienia
korzystania z nich. Tylko nieliczne strony posiadały swoją oddzielną, mobilną
wersję strony. Dane te pokazują jednoznacznie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze. Większość analizowanych stron nie jest dostosowana
do urządzeń mobilnych. Tymczasem penetracja szerokopasmowego internetu mobilnego osiągnęła w 2014 roku w Polsce 49%, co jest wartością zbliżoną
12 Pod uwagę brane były przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera. W Polsce łączny
udział tych czterech przeglądarek w rynku wynosił w maju 2015 roku przeszło 98% (Statcounter.com 2015).
13. http://gs.statcounter.com/#browser-PL-monthly-201505-201506-bar
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do średniej europejskiej (Ciemniewska i Milewski 2014: 12-13). We wspomnianym
roku przeszło 10% ruchu na stronach internetowych w naszym kraju generowane było za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Co więcej, w pierwszym kwartale 2015 roku aż 71% polskich internautów posiadało smartfony, zaś 30% tablety
(Woźniak 2015: 28). Przyjmijmy, że zarówno utrzymujący się trend związany
z penetracją internetu mobilnego, jak i rosnące nasycenie rynku smartfonami
i tabletami spowodują, że coraz więcej osób będzie korzystało z sieci z wykorzystaniem technologii mobilnych. Jeżeli podmioty digitalizujące dziedzictwo
nie stworzą mobilnych lub responsywnych wersji swoich stron, będą miały
coraz mniejsze szanse na dotarcie i przekonanie do siebie użytkowników sieci.
Najgorzej pod względem dostępności wygląda sytuacja w przypadku dostosowania witryn beneficjentów do szczególnych potrzeb użytkowników. Niespełna
16% stron posiada jakiekolwiek ułatwienia dla osób o różnych niepełnosprawnościach, z czego 11,4% posiada tylko jedną funkcjonalność tego typu, a tylko 4,4%
dwie. Najpowszechniejsza, bo spotykana w przypadku bez mała trzech czwartych stron posiadających jakiekolwiek udogodnienia dla niepełnosprawnych,
jest funkcja umożlwiająca zmianę wielkości czcionki. Druga opcja to możliwość zmiany kontrastu – trochę ponad połowa stron z wymienionych 16%
posiada taką opcję. Żadna z analizowanych witryn nie udostępniła możliwości
skorzystania z syntezatora mowy umożliwiającego odczytanie tekstów zamieszczonych na stronie. Z dodatkowych, ciekawych opcji warto wyróżnić
jedną ze stron, która posiadała możliwość włączenia opisu w języku migowym
podczas przeglądania plików wideo.
Opisany powyżej za pomocą trzech wskaźników wymiar dostępności społecznej pokazuje niestety, że założenia cytowanych na początku raportu programów i dokumentów strategicznych w praktyce nie są wypełniane. Jednym
z podstawowych celów digitalizacji, poza konserwacją i archiwizacją zbiorów,
miało być zwiększenie dostępności zasobów kultury dla osób zagrożonych
wykluczeniem, mniej mobilnych i defaworyzowanych w różnych obszarach.
Tymczasem, owoce digitalizacji zamiast stanowić narzędzie społecznej inkluzji
w wielu przypadkach same tworzą bariery dostępu i wykluczają niektóre grupy
z konsumpcji tych dóbr kultury.
Także w obszarze związanym z dostępnością stworzono sumaryczny indeks. Na wykresie 5 przedstawiono średnią ilość punktów uzyskanych
przez poszczególne rodzaje podmiotów na skali dostępności, złożonej
z pięciu zmiennych. W skład indeksu wchodzą takie zmienne jak:
1. dostępność strony na urządzeniach mobilnych,
2. poprawne wyświetlanie w różnych przeglądarkach,
a także dostępność trzech najpopularniejszych udogodnień dla osób
niepełnosprawnych:
3. zmiana wielkości czcionki,
4. zmiana kontrastu oraz
5. syntezator mowy, umożliwiający odczytanie tekstów na stronie.
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Łącznie można było uzyskać 5 punktów. Żadna z instytucji nie osiągnęła
takiego wyniku, a zaledwie 3 (2,6%) uzyskało 4 punkty, natomiast kolejne 10
(8,8%) 3 na 5 punktów. Oznacza to, że ponad 90% badanych stron uzyskało
zaledwie 2 punkty lub mniej. Trzy podmioty, które uzyskały największą
liczbę punktów to:
•
•
•
•
•

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
– projekt digitalizacji kolekcji MOCAK
Stowarzyszenie Świat Nadziei
– projekt digitalizacji kolekcji Galerii ArtBrut
Muzeum Narodowe w Krakowie – projekt digitalizacji kolekcji MNK

Wykres 5.
Indeks dostępności stron internetowych (skala: 0-5) – wartości średnie
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źródło: opracowanie własne

Średnia dla wszystkich analizowanych witryn wynosi 1,4 (przy maksymalnej wartości wynoszącej 5), co pokazuje, jak niewiele uwagi zwraca się
na kwestie dostępności stron internetowych. Jest to tym bardziej zaskakujące, że digitalizacja zasobów udostępnianych przez badane podmioty została sfinansowana w ramach publicznych pieniędzy, a większość
beneficjentów ujętych w tym badaniu to podmioty publiczne. Co za tym
idzie strony te w pierwszej kolejności powinny w jak największym stopniu dbać o niewykluczanie żadnej z grup potencjalnych użytkowników.
Od 1 czerwca 2015 roku wszystkie serwisy instytucji publicznych muszą
być bowiem dostępne dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012 poz. 526).
Relatywnie, najlepiej na tle ogólnej średniej wypadają tzw. pozostałe instytucje kultury. Powyżej średniej, choć niewiele, znajdują się też muzea
i organizacje pozarządowe.
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5.3.

Dostępność zdigitalizowanych zasobów – dodatkowe wymagania
Kolejny wymiar dostępności, który zostanie omówiony, dotyczy sposobów
udostępniania zdigitalizowanych zbiorów kultury na stronach beneficjentów.
Chodzi w tym przypadku zarówno o dodatkowe wymagania względem oprogramowania lub rejestracji na portalach czy też, tak ważne z punktu widzenia
włączania cyfrowego dziedzictwa w nowe obiegi, możliwości powtórnego wykorzystania udostępnianych dzieł.
Nieco ponad ośmiu na dziesięciu beneficjentów w swoich repozytoriach
umieszcza zdigitalizowane zasoby w całości14. Pozostałe 20% to przede wszystkim ci beneficjenci, którzy poddali cyfryzacji takie dzieła jak filmy, książki
czy dokumenty archiwalne. W przypadku tej części podmiotów najczęściej
spotykaną formą było udostępnianie jedynie fragmentów zdigitalizowanych
dzieł (np. urywku z filmu, okładki książki) czy wręcz samego opisu zbiorów.
Ostatni wariant był spotykany najczęściej wśród podmiotów zajmujących się
archiwistyką.
Wykres 6.
Sposób zamieszczania zdigitalizowanych dzieł na stronie beneficjentów
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źródło: opracowanie własne

Na portalu co trzeciego beneficjenta konieczne było wykonanie dodatkowego
działania, by móc w pełni skorzystać z repozytorium cyfrowych. Wśród nich
w ponad 67,5% konieczne jest zainstalowanie specjalnych wtyczek do przeglądarki internetowej. Bez nich zdigitalizowane dzieła nie mogą zostać wy14. Zmienna ta ma charakter dychotomiczny. Oznacza to, że weryfikacji podlegało wyłącznie to, czy dane dzieło
(np. książka, film, obraz) był udostępniony w całości, nie zaś we fragmentach. W analizie nie uwzględniono zaś np.
tego, w jakiej rozdzielczości udostępniono zbiory, czy cyfrowe obrazy posiadały tzw. znaki wodne itd.
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świetlone15. Niecałe 20% portali, na których konieczne są dodatkowe działania,
wymaga od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania dedykowanego do przeglądania cyfrowych zasobów. Chodzi w tym przypadku przede
wszystkim o biblioteki wykorzystujące system dLibra, gdzie najczęściej konieczna jest instalacja oprogramowania do odczytywania plików w formacie
DjVu. Najrzadziej spotykaną formą jest konieczność rejestracji i logowania się
do serwisu, aby móc uzyskać dostęp do zbiorów.
Wykres 7.
Dodatkowe wymogi związane z dostępem do cyfrowych zasobów
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5.4.

Dostępność zdigitalizowanych zasobów – wyszukiwarki zasobów
Ostatni zdefiniowany w badaniu wymiar dostępności odnosi się do obecności wyszukiwarek na stronach ze zdigitalizowanymi zbiorami. Z technicznego punktu widzenia brak wyszukiwarki nie ogranicza fizycznego dostępu
do cyfrowych zasobów, jednak bardzo silnie wiąże się z możliwością pełnego
z nich korzystania. W przypadku repozytoriów o dużej liczbie udostępnianych
dzieł brak wyszukiwarki lub jej ograniczona funkcjonalność może w znacznym
stopniu ograniczać, a czasem wręcz uniemożliwiać efektywne korzystanie
z zasobów. Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza przy rozbudowanych zbiorach, aby
wyszukiwarka dawała możliwość przeglądania treści po wybranych kategoriach (tzw. tagach) lub oferowała rozbudowany zakres dodatkowych kryteriów,
możliwych do wyboru przy przeszukiwaniu repozytoriów.

15. Chodzi tutaj o różnego typu wtyczki i dodatki do przeglądarek, które są związane z obsługą takich technologii
jak choćby Java czy Flash.
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Tabela 3.
Opcje wyszukiwania zasobów dostępne na stronach
ze zdigitalizowanymi zasobami

Rodzaj

Pozostałe instytucje

Tekstowa

Możliwość

Rozbudowany

wyszukiwarka

wyszukiwania/

zakres

treści

przeglądania

przeszukiwania

treści

(po autorach,

po kategoriach/

tytułach, datach

tagach

itp.)

100,0%

100,0%

100,0%

Inne podmioty

100,0%

100,0%

100,0%

Muzea

100,0%

73,1%

65,4%

Archiwa

94,7%

68,4%

89,5%

Uczelnie/Instytuty

87,5%

87,5%

87,5%

Biblioteki

82,6%

78,3%

73,9%

Organizacje

73,7%

47,4%%

42,1%

Teatry

50,0%

75,0%

25,0%

Ośrodki kultury

50,0%

50,0%

50,0%

Instytucje kościelne

37,5%

50,0%

12,5%

0,0%

0,0%

0,0%

81,6%

68,4%

64,0%

podmiotu kultury

badawcze/Szkoły

pozarządowe

Studia filmowe
Ogółem
źródło: opracowanie własne

Posiadanie dobrze działającej wyszukiwarki wydaje się tym istotniejsze,
że z wyliczeń sporządzonych na podstawie zadeklarowanej liczby zdigitalizowanych przez badane podmioty dzieł wynika, iż udostępniają one na swoich portalach średnio po 24096 cyfrowych zasobów (mediana wynosi 3141).
Największą liczbę danych udostępniają Archiwa (średnio ok. 52 tysiące plików), uczelnie, szkoły i instytucje badawcze (35 tyś.) oraz biblioteki (21,5 tyś.).
Są to dane dla 68 spośród 114 podmiotów, ponieważ tylko tylu beneficjentów
zamieściło na swoich stronach informacje o liczbie zdigitalizowanych dzieł.
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Na podstawie opisanych powyżej wymiarów bezpośredniej dostępności
do zasobów stworzony został sumaryczny indeks dostępności do zdigitalizowanych dzieł kultury, w którego skład weszło pięć zmiennych. Poza
wymienionymi i opisanymi już powyżej wymiarami dodano także trzy
dodatkowe, związane z odpłatnością za dostęp do cyfrowych zasobów,
możliwością pobrania zdigitalizowanych dzieł na dysk lokalny oraz dodatkowymi kanałami dostępu do zbiorów lub informacji o nich (poprzez
kanały RSS, aplikacje mobilne itd.). Ostatecznie, w skład indeksu weszły
poniższe zmienne:
1. możliwość korzystania z zasobów bez wykonywania dodatkowych
działań (rejestracja lub/i logowane) oraz instalacji dodatkowego
oprogramowania lub wtyczek,
2. udostępnianie dzieł w całości,
3. możliwość pobrania dzieła na dysk lokalny oraz
4. brak opłat za powtórne wykorzystanie zasobu,
5. dodatkowe formy dostępu do zbiorów (np. poprzez aplikacje mobilne,
kanał RSS, itp.).
W indeksie nie uwzględniono zmiennych dotyczących obecności wyszukiwarki na stronach z zasobami, ponieważ będą one wykorzystane w innym
indeksie – związanym z użytecznością i funkcjonalnością strony.
Wykres 8.
Indeks dostępności do zdigitalizowanych dzieł kultury
Ogółem

Inne podmioty

Muzea

5
4

Studia filmowe

3
2,5

1,9

2
1

Teatry

1,8 0,0
2,0
2,0

Pozostałe
instytucje kultury

Archiwa
2,0
2,1
Organizacje pozarządowe

1,8
1,8

1,8 1,8

Ośrodki kultury
Biblioteki

Uczelnie/
Instytuty badawcze/
Szkoły
Instytucje
kościelne

(skala: 0 – 5) – wartości średnie
źródło: opracowanie własne

Żadna z witryn poddanych badaniu nie uzyskała maksymalnej liczby
punktów, a jedynie 17 (14,9%) uzyskało 3 na 5 punktów. Jednocześnie 4
instytucje nie uzyskały żadnych punktów co oznacza, że w praktyce możliwości przeglądania udostępnionych zasobów są znikome.
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5.5.

Użyteczność stron z zasobami – 10 heurystyk Jakoba Nielsena
Kolejny wymiar, pod kątem którego prowadzono analizy na stronach internetowych beneficjentów, dotyczył użyteczności poszczególnych witryn. Według
normy ISO 9241 użyteczność definiuje się jako miarę wydajności, efektywności
i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych
celów przez danych użytkowników w danym kontekście (Wikipedia 2015b). Mówiąc
najkrócej, są to wszelkie elementy strony wpływające na łatwość i przyjemność
korzystania z niej. Tak rozumiana użyteczność jest rozmaicie operacjonalizowana. Jednym z pierwszych, a zarazem najbardziej popularnych, sposobów
dookreślenia użyteczności jest dziesięcioelementowy zbiór tzw. heurystyk,
które zaprezentował Jakob Nielsen. Zaproponowane przez niego kryteria mają
zarówno grupę zwolenników, jak i przeciwników. Nie są one pozbawione wad
i z całą pewnością nie można ich traktować jako jedynego kryterium odniesienia przy analizie użyteczności stron, niemniej jednak mogą one stanowić
punkt wyjścia do prowadzenia bardziej pogłębionych badań i testów użyteczności. Heurystyki Nielsena zdefiniowane są jako raczej ogólne wytyczne. Na potrzeby prezentowanych tutaj analiz zostały one zoperacjonalizowane. Oceną
każdego kryterium zajmował się specjalnie przeszkolony zespół analityków.
Poniżej znajduje się opis zaleceń w ramach każdej z 10 heurystyk wraz z przyjętymi na potrzeby badań wskaźnikami.

Tabela 4.
Operacjonalizacja 10 heurystyk Jakoba Nielsena
Heurystyka

Pytanie wskaźnikowe

Pokazuj status systemu – użytkownik

Czy na stronie internetowej stosowane

strony chce wiedzieć, co się właśnie dzieje

są „okruszki” (breadcrumbs16)?

na stronie internetowej, w którym jest
miejscu i jak się po niej poruszać.
Zachowaj zgodność pomiędzy systemem

Czy komunikaty i opisy działania strony

a rzeczywistością – komunikaty

internetowej są zrozumiałe, definiują trudne

i informacje na stronie (np. związane

pojęcia?

z nawigacją) powinny być wyrażane
językiem zrozumiałym dla użytkownika.

16. Jest to jeden z elementów nawigacji strony. Technika ta służy do wskazania miejsca na stronie,
w którym w danej chwili znajduje się użytkownik. Zazwyczaj przyjmuje formę swego rodzaju ścieżki
wyświetlanej w górnej części strony: strona główna -> Cyfrowe zbiory -> Rzeźby -> Renesans -> … .
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Daj użytkownikowi pełną kontrolę – chodzi

Czy na poszczególnych etapach

o poczucie, że w każdym momencie

korzystania ze strony istnieje intuicyjna

i miejscu strony możemy zawiesić

nawigacja, umożliwiająca poruszanie

aktywność, cofnąć działania czy zmienić

się po podstronach w łatwy (intuicyjny)

zdanie i nie spowoduje to problemów

i bezproblemowy sposób?

z funkcjonowaniem strony.
Daj użytkownikowi pełną kontrolę – chodzi

Czy na poszczególnych etapach

o poczucie, że w każdym momencie

korzystania ze strony istnieje intuicyjna

i miejscu strony możemy zawiesić

nawigacja, umożliwiająca poruszanie

aktywność, cofnąć działania czy zmienić

się po podstronach w łatwy (intuicyjny)

zdanie i nie spowoduje to problemów

i bezproblemowy sposób?

z funkcjonowaniem strony.
Trzymaj się standardów i zachowaj

Czy strona internetowa trzyma się

spójność – tworząc strony warto trzymać

przyjętych na stronie głównej konwencji

się przyjętych konwencji (np. dotyczących

i standardów dotyczących rozmieszczenia

tego, gdzie znajduje się logo strony, menu,

poszczególnych elementów i sposobu ich

wyszukiwarka itp.). Przyjęte konwencje

działania?

powinny być używane na każdej z podstron
witryny, aby użytkownik nie musiał
uczyć się poszczególnych odsłon od nowa
i zastanawiać się, czy jego działanie
w poszczególnych miejscach strony wywoła
taki sam efekt.
Zapobiegaj błędom – strona powinna

Czy podczas obsługi wyszukiwarki lub

uwzględniać nietypowe zachowania

korzystania ze strony internetowej można

użytkowników i posiadać mechanizmy/

trafić na miejsca, w których nie ma treści

komunikaty, które pozwolą przeprowadzić

lub które wyświetlają puste wyniki bez

użytkownika przez tego typu sytuację.

informacji, co jest tego wynikiem?

Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać

Czy korzystanie ze strony internetowej

do pamiętania – interakcja użytkownika

wymaga zapamiętywania wcześniejszych

ze stroną nie powinna wymuszać

wyborów lub treści stron, żeby możliwe było

zapamiętywania informacji w celu

płynne korzystanie z kolejnych funkcji/

poprawnego korzystania z witryny np.

podstron?

na poszczególnych jej podstronach. Chodzi
np. o widoczne oznaczenie tych podstron,
które zostały już odwiedzone przez
użytkownika.
Zapewnij elastyczność i efektywność –

Czy na stronie jest tekstowa wyszukiwarka

różni użytkownicy wyszukują informacji

treści?

na stronie w bardzo różny sposób. Należy
więc zadbać m. in. o to, żeby użytkownicy
mieli możliwość wykorzystania różnych
sposobów wyszukiwania treści.
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Dbaj o estetykę i umiar – aby nie przeciążać

Czy Twoim zdaniem strona internetowa jest

użytkownika nadmierną ilością danych

zaprojektowana w sposób, który nie razi

i elementów graficznych, na poszczególnych nadmierną paletą kolorów, przeładowaniem
podstrona powinny znajdować się

treścią?

wyłącznie te informacje, które są w danym
miejscu kluczowe. Tak zdefiniowany umiar
powoduje, że strona ma szanse spodobać się
większej liczbie użytkowników.
Zapewnij skuteczną obsługę błędów – jeżeli

Czy w sytuacji wystąpienia błędu

na stronie pojawiają się błędy (czego często

wyświetlana jest zrozumiała i przystępna

nie da się uniknąć), to komunikaty na ten

informacja o tym, co się stało oraz co należy

temat powinny być sformułowane w sposób

zrobić?

przystępny i zrozumiały dla użytkownika,
czyli dokładnie wskazać problem
i zaproponować rozwiązanie.
Zadbaj o pomoc i dokumentację – wszelkie

Czy na stronie znajduje się link do pomocy/

informacje na temat tego, w jaki sposób

FAQ lub dokumentacji?

należy korzystać z witryny i jej zasobów czy
poszczególnych funkcjonalności powinny
być łatwe do wyszukiwania i opisane
przystępnym językiem.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rycharski 2012

Ogólne wyniki dla wszystkich analizowanych stron znajdują się na wykresie
9. Badane strony najlepiej wypadają pod względem zachowania estetyki stron
oraz jasności przekazu i zwartych treści, a także pod względem dostępu do różnych kryteriów wyszukiwania i docierania do zasobów.
Wykres 9.
10 heurystyk Jakoba Nilsena – wyniki dla wszystkich portali
40%

1. Status systemu

93%

2. Zgodność systemu z rzecywistością

77%

3. Pełnia kontroli

83%

4. Zachowana spójność i standardy
5. Zapobieganie błędom

76%
78%

6. Wybór i brak konieczności zapamiętywania

83%

7. Elastyczność i efektywność
(np. kategorie wyszukiwania i podziału treści)

93%

8. Estetyka i umiar

30%

9. Skuteczna obsługa błędów

27%

10. Pomoc i dokumentacja
0
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źródło: opracowanie własne
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Sumując wyniki dla wszystkich 10 heurystyk, utworzono indeks użyteczności stron, którego wartości dla poszczególnych typów podmiotów można odnaleźć na poniższym wykresie.
Wykres 10.
Indeks użyteczności stron ze zdigitalizowanymi zasobami
(skala: 0-10) – wartości średnie
Ogółem
Inne podmioty
7,5

Studia filmowe

Muzea

10
6,7

8
6

7,3
7,3

4
3,3

Teatry

Pozostałe
instytucje kultury

9,0

0,0

Archiwa

2
6,1

Organizacje
pozarządowe

7,4

5,0

6,0
6,9

Ośrodki kultury
Biblioteki

Uczelnie/
Instytuty badawcze/
Szkoły
Instytucje
kościelne

źródło: opracowanie własne

Badane witryny osiągały średnio 6,8 na 10 możliwych punktów. Najlepiej
pod tym względem wypadła kategoria podmiotów opisana jako „pozostałe
instytucje kultury”, osiągając średnio 9 punktów. Najgorzej wypadły pod
tym względem ośrodki kultury osiągające średnio połowę maksymalnej
liczby punktów, a także teatry, które wypadają znacznie poniżej średniej
(3,5 pkt.). Maksymalną liczbę punktów uzyskały wszystkie archiwa korzystające z projektów:
• Małopolski Instytut Kultury – projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”
• Fundacja Nowoczesna Polska – projekt „Wolne Lektury”
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6.

Interakcyjność i bieżące działania
promocyjno-komunikacyjnych
Kolejny obszar, który został poddany weryfikacji, dotyczył sposobu, w jaki poszczególni beneficjenci wchodzą w interakcje ze swoimi użytkownikami. Chodziło o identyfikacje strategii promocyjnych i komunikacyjnych stosowanych
przez poszczególne podmioty. W kręgu naszych zainteresowań znalazły się
jedno- i dwukierunkowe sposoby nawiązywania interakcji zarówno pomiędzy
korzystającym ze strony a jej twórcami, jak i pomiędzy korzystającym a zamieszczonymi na portalach zasobami i/lub innymi użytkownikami.
Jednym z najlepszych sposobów dotarcia do szerokiej grupy odbiorców
są obecnie wszelkiego typu portale społecznościowe. Ten kanał interakcji
z użytkownikami stanowi coraz ważniejsze narzędzie marketingowe, promocyjne czy komunikacyjne. Wie to również część podmiotów zajmujących się
digitalizacją. Wśród 114 beneficjentów nieco ponad połowa (55,3%) posiada swoje
konta na co najmniej jednym z portalów społecznościowych, zaś niektóre korzystają z więcej niż jednego17.
Wykres 11.
Liczba portali społecznościowych, na których beneficjenci mają swoje konta

41,2%

1 portal

6,1%

2 portale

3,5%

3 portale

0,9%

4 portale

2,6%

5 portali

0,9%

6 portali
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źródło: opracowanie własne

17. Wskaźnik ten odnosi się do posiadania przez badane podmioty konta własnego lub związanego
wyłącznie z projektem digitalizacyjnym na którymkolwiek portalu społecznościowym. Posiadając bowiem możliwość korzystania z tego kanału komunikacji, istnieje przynajmniej potencjalna możliwość
użycia go do celów promocji prowadzonego projektu digitalizacyjnego lub zdigitalizowanych zbiorów.
Jest to więc zaledwie pierwszy, bardzo wstępny i ogólny wskaźnik interakcyjności.
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Do najpopularniejszych portali społecznościowych zalicza się Facebook.
Przeszło połowa z beneficjentów korzystających z tego typu kanałów komunikacji z odbiorcami posiada konto na tym portalu. Drugie miejsce zajmuje
Youtube (co dziesiąty beneficjent ma tam konto – są to głownie podmioty digitalizujące obrazy wideo), zaś trzecie Twitter.
Wykres 12.
Popularność poszczególnych portali społecznościowych wśród
beneficjentów
55,3%

Facebook

10,5%

Youtube

8,8%

Twitter

6,1%

Google Plus

Pinterest

2,6%

Instagram

2,6%

źródło: opracowanie własne
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Oczywiście samo posiadanie konta na którymś z licznych portali społecznościowych nie może samo w sobie być traktowane jako wskaźnik realnie
przebiegających interakcji. Kolejnym krokiem na tej drodze jest również sposób,
w jaki badani beneficjenci wykorzystują ten potencjał, tworząc ramy dla zaistnienia kontaktu i komunikacji. Dlatego równolegle do analizy obecności na portalach sprawdziliśmy również to, w jakim stopniu badane strony zwiększają
szanse użytkowników na poszerzenia doświadczenia korzystania z witryny
o dodatkowe interakcje i funkcje społecznościowe.
Wykres 13.
Funkcje społecznościowe i komunikacyjne wykorzystywane na stronach
z cyfrowymi zbiorami
41,2%

Linki do profili na portalach
społecznościowych

18,4%

Możliwość dzielenia się
zbiorami/informacją o zbiorach
na portalach społecznościowych

14,9%

Blog lub aktualności
na stronie z zasobami

8,8%

Możliwość oceniania
treści lub jej komentowania
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źródło: opracowanie własne
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Około czterech na dziesięciu beneficjentów zamieściło link do portalu społecznościowego bezpośrednio na stronie ze zdigitalizowanymi zasobami, ale
już tylko jedynie co piąty udostępnił opcję dzielenia się zbiorami lub/i wrażeniami związanymi z korzystaniem ze strony przy użyciu specjalnych wtyczek społecznościowych. Tymczasem funkcja ta wydaje się szczególnie ważna
i ciekawa ze względu na swój potencjał promocyjny. Nie od dzisiaj wiadomo,
że jednym z istotniejszych źródeł informacji wpływających na podejmowanie
decyzji są nasi bliscy i znajomi. Możliwość dzielenia się zbiorami lub wrażeniami ma więc spore szanse na wywołanie efektu kuli śniegowej, a tym samym
efektywne dotarcie do nowych użytkowników i rozpromowanie cyfrowego
dziedzictwa.
Formularz do analizy stron zawierał również dwa wskaźniki dotyczące komunikacji. Jeden z nich, dotyczący komunikacji jednostronnej, związany jest
z prowadzeniem na stronie z zasobami bloga lub choćby zakładki z aktualnościami. Wskaźnikiem komunikacji dwustronnej była zaś możliwość oceniania
treści strony (lub poszczególnych zasobów) oraz/lub pozostawiania komentarzy. W przypadku komunikacji jednostronnej jedynie niecałe 15% instytucji
sięgało po takie narzędzia jak blog czy aktualności, zaś niecałe 10% umożliwiało
komunikację dwustronną.

Przyglądając się wynikom uzyskanym na indeksie złożonym ze zmiennych opisanych na wykresie 13, należy niestety stwierdzić, że wyjąwszy
kategorię „pozostałe instytucje kultury” interakcyjność stron ze zdigitalizowanymi zasobami stoi na bardzo niskim poziomie. W skład indeksu
interakcyjności weszły zmienne:
1. linki do profili na portalach społecznościowych umieszczone na stronie
z zasobami,
2. możliwość dzielenia się zasobami lub informacjami o nich na portalach
społecznościowych,
3. prowadzenie bloga lub aktualności na stronie,
4. możliwość oceniania treści (zasobów) lub pozostawiania komentarzy.
5. Średnia dla wszystkich beneficjentów wynosi 0,8 przy rozpiętości skali
od 0 do 4.
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Wykres 14.
Indeks interakcyjności stron internetowych
(skala: 0-4) – wartości średnie
Ogółem
Inne podmioty

Muzea

4
3

Studia filmowe

Archiwa

2

0,5
0,5 0,0

Teatry
4,0

0,8

1

1,1

0,3

0,4
0,5 0,7

Pozostałe
instytucje kultury

1,1

Organizacje
pozarządowe

1,1

Uczelnie/
Instytuty badawcze/
Szkoły

Ośrodki kultury
Biblioteki

Instytucje
kościelne

źródło: opracowanie własne

Wyłącznie dwóch beneficjentów uzyskało maksymalną liczbę punktów.
Były to:
• Małopolski Instytut Kultury – projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”
• Filmoteka Narodowa – projekt digitalizacji kolekcji Studia Se-Ma-For

7.

Cyfrowe zasoby – prawo autorskie
i możliwości ich powtórnego wykorzystania
Ostatni aspekt, który zostanie przedstawiony w niniejszym raporcie, dotyczy
zagadnień prawno-autorskich oraz kwestii związanych z możliwością ponownego użycia zdigitalizowanych dzieł. Oczywiście część zasobów wytworzonych
w ramach programów MKiDN podlega pod prawa autorskie lub ich status jest
nieuregulowany, a tym samym możliwość ich ponownego wykorzystania jest
ograniczona. Celem tej części analizy była jednak wyłącznie weryfikacja tego,
czy instytucje właściwie komunikowały i wyjaśniały potencjalnym użytkownikom, w jakim zakresie mogą oni korzystać z udostępnionych dzieł.
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Tabela 5.
Informacje prawno-autorskie i licencyjne obecne na stronach
z cyfrowymi zasobami kultury
Zasoby posiadają

Przy zasobach

Na stronie znajduje

informacje

znajduje się

się osobna zakładka

o autorstwie/

informacja o licencji

poświęcona

prawach autorskich

licencjom

do dzieła
Ośrodki kultury

100,0%

0,0%

0,0%

Muzea

88,55

26,9%

15,4%

Uczelnie/Instytuty

87,5%

62,5%

0,0%

Biblioteki

78,3%

52,2%

17,4%

Organizacje

57,9%

42,1%

15,8%

50,0%

50,0%

50,0%

Teatry

50,0%

0,0%

0,0%

Inne podmioty

50,0%

0,0%

0,0%

Instytucje kościelne

25,0%

25,0%

0,0%

Archiwa

15,8%

10,5%

10,5%

0,0%

0,0%

0,0%

61,4%

32,5%

12,3%

badawcze/Szkoły

pozarządowe
Pozostałe instytucje
kultury

Studia filmowe
Ogółem
źródło: opracowanie własne

W tabeli 5 znajduje się podsumowanie trzech wskaźników opisujących przejrzystość w zakresie informacji o prawach autorskich i możliwościach wykorzystywania zamieszczonych na poszczególnych witrynach obrazów cyfrowych
dzieł. Łącznie około sześciu na dziesięciu beneficjentów w ramach opisu udostępnianych dzieł wskazywało również ich autora lub osobę/podmiot będący
w posiadaniu jego praw autorskich. W zaledwie jednym przypadku na trzy
odnaleźć można dane dotyczące tego, czy i ewentualnie jakiego typu licencja
jest nałożona na poszczególne dzieła, co warunkuje granice dozwolonego użytku cyfrowych zasobów i stanowi istotną informację. Najsłabiej pod względem
przejrzystości i jasności co do możliwości powtórnego wykorzystania zdigitalizowanych zasobów wygląda kwestia obecności informacji, która wyjaśniałaby,
czym są licencje oraz co oznacza objęcie dzieła konkretnym jej rodzajem.
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Na podstawie trzech opisanych powyżej i zamieszczonych w tabeli 5
zmiennych stworzony został indeks transparentności prawnej i licencyjnej zasobów.
Wykres 15.
Indeks transparentności prawnej i autorskiej dotyczącej
zdigitalizowanych dzieł
(skala: 0-3) – wartości średnie
Ogółem
Inne podmioty

Muzea

3,0
2,4
1,8

Studia filmowe

1,1
0,5
0,5 0,0

Teatry
4,0
Pozostałe
instytucje kultury

1,5

1,0

Archiwa

1,2
0,6

1,3
0,4

0,5
1,5

Ośrodki kultury
Biblioteki

1,2

Organizacje
pozarządowe

1,5

Uczelnie/
Instytuty badawcze/
Szkoły
Instytucje
kościelne

źródło: opracowanie własne

Na podstawie trzech opisanych powyżej i zamieszczonych w tabeli 5
zmiennych Ogólnie rzecz biorąc, badane podmioty zadbały o informowanie użytkowników średnio tylko o jednym z trzech omawianych tutaj
obszarów związanych z prawami autorskimi i ponownym użyciem. Wynik
ten trudno uznać za satysfakcjonujący, zwarzywszy na fakt, że to właśnie
podmioty prowadzące digitalizację i udostępniające zasoby w sieci mogłyby odegrać znaczącą rolę w informowaniu i edukowaniu internautów
o trudnych zagadnieniach związanych z prawami autorskimi w internecie.

8.

Podsumowanie - wnioski i rekomendacje
Z zaprezentowanych w niniejszym raporcie danych wynika niestety, że o ile
proces digitalizacji od strony technicznej może być postrzegany jako sukces,
to, gdy weźmie się pod uwagę liczbę projektów digitalizacyjnych i wytworzonych cyfrowych obrazów dzieł kultury, obszar związany z uspołecznieniem
produktów digitalizacji, czyli późniejszym ich udostępnianiem, upowszechnianiem i włączaniem w nowe obiegi społeczne i kulturowe, pozostawia wiele
do życzenia. Wydaje się, że wśród beneficjentów programów digitalizacyjnych,
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w większości przypadków, świadomość wartości płynącej z jak największego
stopnia otwarcia własnych zasobów i udostępniania ich z wykorzystaniem
internetu jest na stosunkowo niskim poziomie. Słabe wyniki oceny wielu stron
wynikać mogą również z braku wiedzy na temat standardów i dobrych praktyk w tworzeniu repozytoriów internetowych i ich promowaniu. Do najczęściej
pojawiających się błędów, które udało się zdiagnozować na podstawie badania,
należą w pierwszej kolejności:
•
•

•

•

Niewielki poziom wiedzy i świadomości na temat istoty i wagi
poprawnego przygotowania stron pod kątem wyszukiwarek
internetowych.
Brak rozwiązań zwiększających zarówno dostępność stron internetowych
ze zdigitaliowanym dziedzictwem dla osób o szczególnych potrzebach,
jak i dostępność do samych cyfrowych zasobów Wiąże się z tym również
prawie całkowity brak dodatkowych usług i produktów tworzonych
w oparciu o zdigitalizowane zasoby. Jedynie w bardzo nielicznych
przypadkach wśród analizowanych stron internetowych udało się
odnaleźć funkcje umożliwiające na przykład tworzenie własnych kolekcji
czy też dedykowane aplikacje mobilne, poszerzające spektrum możliwych
sposobów wchodzenia w interakcje z cyfrowymi postaciami dzieł kultury.
Niski poziom działań o charakterze promocyjnym i animacyjnym,
które miałyby za zadanie zwiększanie świadomości na temat istnienia
cyfrowych zbiorów oraz pobudzanie zaangażowania i aktywności
w obrębie korzystania z istniejących repozytoriów.
Brak jednoznacznych i jasnych informacji na temat praw autorskich
do zamieszczanych dzieł czy wskazań dotyczących możliwości ich
ponownego użycia.
Gdy weźmiemy pod uwagę sumę wszystkich sześciu indeksów wykorzystanych w tym raporcie okazuje się, że analizowane strony osiągają
średnio niespełna 15 na 32 możliwe punkty, a najwyższa osiągnięta nota
wynosi 26, czyli około 81% możliwych do uzyskania punktów.
Wykres 16.
Sumaryczny indeks jakości stron internetowych
ze zdigitalizowanym dziedzictwem kultury
(skala: 0-32) – wartości średniezdigitalizowanych
dzieł
Ogółem
Inne podmioty

Muzea

32
24

Studia filmowe

14,5

14,9 16
8

9,5

Teatry

Archiwa

16,5
13,7
14,6

0,0

Organizacje
pozarządowe

16,4
22,0
Pozostałe
instytucje kultury

źródło: opracowanie własne

12,4

11,0
16,0

Ośrodki kultury
Biblioteki

Uczelnie/
Instytuty badawcze/
Szkoły
Instytucje
kościelne
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Najlepiej w tym zestawieniu wypadają podmioty opisane jako „pozostałe
instytucje kultury”, osiągając średnio 22 punkty. Liczba punktów uzyskiwanych przez pozostałe typy podmiotów oscyluje w granicy średniej lub
jest poniżej tej wartości. Do podmiotów, których strony uzyskały najlepsze
wyniki sumaryczne należą w kolejności uzyskanych punktów:
•
•
•
•

Małopolski Instytut Kultury – projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”
Fundacja Nowoczesna Polska – projekt „Wolne lektury”
Muzeum Narodowe w Krakowie – projekt digitalizacji kolekcji
Zamek Królewski w Warszawie – projekt utworzenia wirtualneg
spaceru po Zamku Królewskim w Warszawie
• Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – projekt digitalizacji
kolekcji Biblioteki

Wnioski płynące z analiz zaprezentowanych w tym opracowaniu pozwoliły
na sformułowanie rekomendacji, które w zamyśle mają przysłużyć się umacnianiu procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego i zwiększeniu możliwości
jego jak najszerszego udostępniania i upowszechniania:
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•

Wnioski płynące z analiz zaprezentowanych w tym opracowaniu
pozwoliły na sformułowanie rekomendacji, które w zamyśle mają
przysłużyć się umacnianiu procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego
i zwiększeniu możliwości jego jak najszerszego udostępniania
i upowszechniania:

•

Jeden z głównych wniosków wynikających z zaprezentowanych badań
dotyczy stosunkowo niskiej świadomości podmiotów względem istoty
i wagi sposobu, w jaki zdigitalizowane zbiory dziedzictwa powinny być
udostępniane i upowszechniane w przestrzeni internetu. Brakuje także
wiedzy o dobrych praktykach i standardach udostępniania cyfrowych
zasobów. Oczywiście w ramach prowadzonych tutaj analiz można
wskazać co najmniej kilka pozytywnych przykładów i instytucji, które
z dużą starannością i namysłem potraktowały ten obszar działalności
związanej z digitalizacją swoich kolekcji. Stworzenie platformy
koncentrującej się na tych zagadnieniach, gromadzącej najważniejszą
wiedzę, najlepsze praktyki i pozwalającej na wymianę doświadczeń
byłoby dobrym sposobem na samokształcenie i podnoszenie kompetencji
całego środowiska skupionego wokół digitalizacji. Istotne okazałoby
się również stworzenie oferty szkoleniowej z tego zakresu, ponieważ
w przypadku większości badanych podmiotów słuszne wydaje się
stwierdzenie, iż działania edukacyjne i promocyjne zmierzające
do podniesienia kompetencji beneficjentów programów digitalizacyjnych
są potrzebne. Dzięki temu w ślad za wysokim poziomem profesjonalizmu
w obszarze technicznego, technologicznego i merytorycznego
digitalizowania zasobów zwiększałby się poziom profesjonalizmu

w tworzeniu rozwiązań do włączania cyfrowych artefaktów dziedzictwa
kultury w nowe obiegi. Adresatem tej rekomendacji mogą być zarówno
same podmioty biorące udział w digitalizacji, jak i grantodawcy
wspierający ten proces. Wysoce wskazane byłoby powołanie odrębnych
programów (lub rozszerzenie już istniejących), które szkoliłyby
pracowników organizacji prowadzących digitalizację w zakresie
tworzenia lub zlecania wykonywania stron internetowy na potrzeby
ekspozycji zasobów, a także późniejszego utrzymania tych stron.
Warto bowiem pamiętać, że w chwili obecnej nie wystarczy jedynie
postawić stronę i o niej zapomnieć. Trzeba o nią dbać, aktywnie zabiegać
o odbiorców, dostosowywać i optymalizować do nowych rozwiązań
technologicznych i wymogów rynkowych itp. Nie jest to jednorazowe
działanie, a raczej proces. Wszystko to oczywiście oznacza, że koszty
związane z udostępnianiem zdigitalizowanego dziedzictwa nie
są jednorazowe. Warto, aby ta kwestia była brana pod uwagę przy
tworzeniu programów i projektów digitalizacyjnych - tak po stronie
beneficjentów, jak i grantodawców.
•

Kolejna rekomendacja, zasygnalizowana już w powyższym wniosku,
dotyczy bardzo szeroko pojętej dostępności. Chodzi tutaj między innymi
o elastyczność i reakcję na zmiany w przestrzeni cyfrowych mediów
oraz zmian w zachowaniach i praktykach kulturowych. Jednym
z dobitniejszych przykładów na spore braki w tym obszarze jest niewielki
odsetek witryn, które posiadają rozwiązania umożliwiające wygodne
korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych. Tego typu braki można
w tym momencie nazwać sporym zaniedbaniem, gdy pod uwagę weźmie
się obecne trendy w obszarze wykorzystania smartfonów i tabletów
do surfowania po internecie.

•

Podmioty prowadzące digitalizację powinny w większym stopniu
zwracać uwagę na kwestie dostępności społecznej cyfrowych
repozytoriów. Rozwój technologii w coraz większym stopniu pozwala
przezwyciężać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, również
w obszarze związanym z korzystaniem z witryn internetowych.
Chodzi również o udostępnianie zasób za darmo, w całości, w oparciu
o ogólnodostępne technologie i oprogramowania. Jeżeli digitalizacja
ma zwiększać dostępność kultury i stanowić jedno z narzędzi
społecznej inkluzji, zagadnienia te powinny być traktowane w sposób
priorytetowy. Oczywiście trzeba tutaj rozróżnić dwie kwestie. Digitalizacja
prowadzona na potrzeby archiwizacyjne, konserwacyjne, której efekty
wykorzystywane są przez profesjonalistów, naukowców i badaczy, może
i wręcz powinna używać najnowszych i najbardziej zaawansowanych
technologii. W przypadku udostępniania i upowszechniania cyfrowych
zasobów warto pamiętać jednak o tym, że każdy dodatkowy wymóg
i kryterium, które należy spełnić, aby uzyskać dostęp do zbiorów podnosi
próg wejścia i w jakimś stopniu zniechęcająco działa na użytkowników.
Warto więc zastanowić się nad tym, jakie grupy odbiorców, a co za tym
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idzie jakie typy potrzeb mogą i powinny być zaspokajane dzięki efektom
digitalizacji. Taki namysł może prowadzić do wypracowania odpowiedniej
strategii udostępniania zbiorów, które dzięki temu będą mogły trafić
do większej i bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców. Wymaga to jednak
od podmiotów zaangażowanych w digitalizację prowadzenia badań
i analiz, monitorowania ruchu na witrynach z cyfrowymi zbiorami.
Bez tego trudno w ogóle mówić o możliwości świadomej i przemyślanej
optymalizacji stron, zwiększającej ich dostępność i użyteczność.
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•

Niezwykle ważne wydaje się również to, aby podmioty zajmujące się
digitalizacją aktywnie działały w sferze promowania i upowszechniania
swoich zasobów. Bardzo dobrym kanałem komunikacji, zwłaszcza
w przypadku młodszych pokoleń, są wszelkiego typu portale
społecznościowe. Gdy pod uwagę weźmie się opisane na początku
tego raportu głębokie zmiany w sposobie uczestnictwa w kulturze
i korzystania z mediów cyfrowych, to można sformułować ostrożną tezę,
iż strategie upowszechniania zdigitalizowanych dzieł i/lub zbudowanych
na ich podstawie usług muszą uwzględniać media społecznościowe –
także te najnowsze. Jednocześnie warto pamiętać, że kluczowy potencjał
tych kanałów komunikacji tkwi w ich interaktywności. Aby go w pełni
wykorzystać, należy nieustannie pobudzać ciekawość obiorców,
podsuwać im nowe treści i podpowiadać, co można z nimi zrobić,
stymulować i moderować dyskusję, wciągać i zachęcać do aktywności
i dzielenia się.

•

Ostatnia rekomendacja dotyczy zagadnień prawno-autorskich. Wydaje
się, że podmioty prowadzące cyfrowe repozytoria posiadają szczególny
potencjał do promowania i popularyzowania skomplikowanych zagadnień
związanych z prawem autorskim w intrenecie. Operują i udostępniają one
bowiem szeroką gamę dzieł o różnym statusie prawnym. Tym samym,
odpowiednie działania po stronie wskazanych podmiotów prowadzących
digitalizacje mogłyby odegrać ważną rolę edukacyjną w tym zakresie.
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ZAŁĄCZNIK 1
Lista podmiotów objętych badaniem
Lp. Nazwa beneficjenta

Typ podmiotu

1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
2, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
3, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
4, Muzeum Harcerstwa
5, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
6, Muzeum Historii Polski
7, Muzeum Historii Żydów Polskich
8, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
9, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
10, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
11, Muzeum Narodowe w Gdańsku
12, Muzeum Narodowe w Krakowie
13, Muzeum Narodowe w Poznaniu
14, Muzeum Narodowe w Warszawie
15, Muzeum Okręgowe w Lesznie
16, Muzeum Pałac w Wilanowie

Muzea

17, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
18, Muzeum Powstania Warszawskiego
19, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
20, Muzeum Sztuki w Łodzi
21, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
22, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
23, Muzeum w Koszalinie
24, Muzeum w Wałbrzychu
25, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
26, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
27, Muzeum Ziemi Prudnickiej
28, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
29, Zamek Królewski w Warszawie
30, Archiwum państwowe w Koszalinie
31, Archiwum Akt Nowych
32, Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwa
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33, Archiwum Państwowe w Gdańsku
34, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
35, Archiwum Państwowe w Kaliszu
36, Archiwum Państwowe w Katowicach
37, Archiwum Państwowe w Krakowie
38, Archiwum Państwowe w Lesznie
39, Archiwum Państwowe w Lublinie
40, Archiwum Państwowe w Łodzi
41, Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwa

42, Archiwum Państwowe w Opolu
43, Archiwum Państwowe w Płocku
44, Archiwum Państwowe w Poznaniu
45, Archiwum Państwowe w Przemyślu
46, Archiwum Państwowe w Siedlcach
47, Archiwum Państwowe w Szczecinie
48, Archiwum Państwowe w Warszawie
49, Archiwum Państwowe we Wrocławiu
50, Archeologia Fotografii
51, Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
52, Fundacja „ARTon”
53, Fundacja „Muzyka Odnaleziona”
54, Fundacja „Pogranicze”
55, Fundacja „Wielki Człowiek”
56, Fundacja Aktywizacja
57, Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
58, Fundacja Muzeum Historyczno- Wojskowe
59, Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu
60, Fundacja Nowoczesna Polska
61, Fundacja Ośrodek Karta
62, Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga
63, Fundacja Rodu Szeptyckich
64, Fundacja Sztuk Wizualnych
65, Fundacja Tranzyt
66, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
67, Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików
68, Otwarte Zabytki (Fundacja Projekt: Polska;)
69, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
70, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

50
R: 10 G: 65 B: 100
HEX: #0A4164
C: 100 M: 55 Y: 15 K: 50

Organizacje
pozarządowe

71, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
72, Stowarzyszenie Kraina
73, Stowarzyszenie OFFicyna

Organizacje

74, Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury

pozarządowe

75, Stowarzyszenie Świat Nadziei
76, Związek Miast Polskich
77, Kolegium Filozoficzno - Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów
78, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
79, Politechnika Gdańska
80, Polska Akademia Umiejętności
81, Uniwersytet Jagielloński / Biblioteka Jagiellońska

Uczelnie/Instytuty
badawcze/Szkoły

82, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
83, Uniwersytet Warszawski
84, Żydowski Instytut Historyczny
85, Archidiecezja Poznańska
86, Archidiecezja Warmińska
87, Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”
88, Królewska Katedra na Wawelu P.W. Św. Stanisława BM i Św. Wacława
89, Opactwo Świętego Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Instytucje kościelne

90, Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie
91, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie
92, Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
93, Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie
94, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
95, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
96, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu
97, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy
- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
98, Biblioteka Raczyńskich
99, Biblioteka Śląska w Katowicach
100, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu /Wielkopolskie Biblioteki Cyfrowe
101, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Biblioteki

102, Książnica Cieszyńska
103, KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego
104, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
105, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
106, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
107, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
108, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
109, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
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110, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
111, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
112, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
113, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa

Biblioteki

114, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
115, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
116, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”
117, Dom Kultury w Łapach
118, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu/Muzeum Regionalne w Mielcu
119, Filmoteka Narodowa
120, Małopolski instytut kultury

Ośrodki kultury
Pozostałe instytucje
kultury

121, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
122,, Instytut Teatralny/Architektura teatralna
123, Instytut Teatralny/Archiwum Teatru Alternatywnego

Teatry

124, Instytut Teatralny/Archiwum Związku Artystów Scen Polskich Londyn
125, Studio Filmowe Kadr
126, Studio Filmowe Perspektywy
127, Studio Filmowe TOR

Studia filmowe

128, Studio Filmowe Zebra
129, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
130, Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
131, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses
132, Wydawnictwo Miejskie Posnania
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Inne
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fragment ilustracji: Boekdrukkunst, Philips Galle, c. 1589 - c. 1593
źródło: Rijks Museum http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.115332
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