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Abstrakt:
W artykule zaprezentowano przeobrażenia w technikach zabezpieczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych dokonujące się w Pracowni Reprografii i Digitalizacji (PRiD) Biblioteki Uniwersyteckiej na
przestrzeni 65 lat jej działalności. Opisano, jak przełom analogowo-cyfrowy w dziedzinie nośników
informacji i sposobów jej zapisu spowodował w Pracowni poszukiwanie jakościowej równowagi pomiędzy tradycyjnymi metodami służącymi do zabezpieczania i udostępniania zbiorów, a ich odpowiednikami w formie elektronicznej. Przedstawiono procesy digitalizacji zbiorów do Biblioteki Cyfrowej
UWr, a tym samym – Europeany oraz do licznych projektów, które zabezpieczają zbiory, pozwalając
jednocześnie na otwarty dostęp do ich cyfrowych kopii, nieograniczony przez czas i przestrzeń.
Abstract:
The article describes the transformations in preservation techniques and access to library resources
which have taken place in Reprographic and Digitization Unit, Wrocław University Library, over a span
of 65 years of its functioning. It discusses how the analog-digital breakthrough in the sphere of data carriers and methods of their recording challenged the Unit into searching for qualitative balance between
traditional methods of preserving and access to collections and their electronic counterparts. Presented
are also the processes of collections digitization, including Europeana, to Digital Library of University
of Wrocław and to various projects which aim to collection preservation and at the same time allow for
open, unlimited by time and space, access to their digital copies.
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Wstęp
Funkcje i zadania biblioteki wyznaczają kierunki jej rozwoju. Aby je wypełniać
zgodnie z oczekiwaniami użytkowników – biblioteka ulega permanentnym przeobrażeniom i ewaluuje. Dziś jedną z ważniejszych funkcji obok gromadzenia, opracowywania
i przechowywania zasobów jest udostępnianie ich szerokim kręgom czytelników na całym świecie. W związku z szybkim rozwojem nauki i technologii – obserwuje się ogromny wzrost zapotrzebowania społecznego na otwarty dostęp do informacji. Wyłonienie
się na pierwszy plan funkcji przekazywania informacji pociąga za sobą zmianę formy
zapisu treści oraz odpowiednie jej zabezpieczanie, poprzez przenoszenie jej na różnorodne nośniki.
W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pracami tymi zajmuje się Pracownia
Reprografii i Digitalizacji. Przez okres 65 lat swej działalności Pracownia zawsze brała
aktywny udział w procesie udoskonalania i unowocześniania funkcjonowania Biblioteki
Uniwersyteckiej, a w ostatnich latach w procesie przeobrażania jej tradycyjnej formy
w bibliotekę hybrydową. Pracownia Reprografii i Digitalizacji jest jednostką Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, realizującą zadania o charakterze usługowym. Ze względu na niezwykle bogate zbiory biblioteczne, zwłaszcza – specjalne, wielkiego znaczenia
nabierają usługi związane z ich zabezpieczaniem. Dzięki nim zapewniona jest ochrona
najcenniejszych zbiorów, a także ich łatwiejsze i bardziej bezpieczne udostępnianie szerokim kręgom użytkowników na całym świecie.

1. Zadania Pracowni
Do głównych zadań Pracowni należą:
1. Zabezpieczanie zbiorów własnych na różnych nośnikach.
2. Realizacja zamówień użytkowników na usługi reprograficzne.
3. Przygotowywanie i publikowanie kopii cyfrowych dokumentów bibliotecznych
w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr).
Na przestrzeni prawie 65-letniej działalności Pracowni zmieniały się jej zadania oraz
techniki i metody ich realizacji. Początkowo zabezpieczano przede wszystkim te zbiory,
które uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych i wydobywane były często spod gruzów. W tym celu fotografowano je amatorskimi, małoobrazkowymi aparatami fotograficznymi i wykonywano fotokopie, które następnie udostępniane były czytelnikom. W 1952 r.,
w związku z przyznaniem funduszy i zakupem urządzeń mikrofilmowych, rozpoczęto zabezpieczanie zbiorów z wykorzystaniem nowej metody – mikrofilmowania. Za pomocą fo-
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tokopii i mikrofilmu zabezpieczano nie tylko książki, ale także gazety, które charakteryzowały się małą trwałością i ogromną zajętością miejsca w magazynach bibliotecznych.
Z upływem czasu Pracowni przybywało zadań. Rozpoczęto prace mające na celu
powielanie cennych, pojedynczych egzemplarzy oraz uzupełnianie braków, defektów oraz
ubytków w księgach. Środkiem do realizacji tego typu prac były wspomniane już wyżej
fotografie, fotokopie, mikrofilmy, a także nowa technika, wykorzystująca kopie kserograficzne. Równolegle wykonywane były zadania polegające na propagowaniu działań Pracowni, która była jedną z nielicznych w Polsce. W związku z tym dla zainteresowanych
instytucji w Polsce i za granicą organizowano wystawy, szkolenia, a także wykłady. Warto
też nadmienić o wykładach i prezentacjach organizowanych dla studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr. oraz słuchaczy Studium Bibliotekarskiego.
Innym bardzo ważnym zadaniem było i nadal pozostaje – dokumentowanie, za pomocą zdjęć fotograficznych wszystkich ważnych uroczystości w Uniwersytecie Wrocławskim. Zgromadzone w Archiwum uniwersyteckim fotografie są głównie dziełem
Pracowni Reprograficznej BUWr.
Spośród wielu, ważnych zwłaszcza dla Biblioteki zadań, podejmowanych przez
Pracownię należy wymienić także wykonywanie metodą fotograficzną – fotokatalogu,
znajdujących się w Bibliotece starych druków. Prace te trwały trzydzieści lat.
W latach siedemdziesiątych Pracownia, jako jedyna we Wrocławiu i jedna z niewielu w Polsce – wykonywała na szeroką skalę kolorowe przezrocza do celów dydaktycznych. Ich odbiorcą były głównie szkoły, które wykorzystywały przezrocza podczas
prowadzenia lekcji.
Istotną rolę Pracownia odegrała też przy produkcji różnorodnych informatorów,
biuletynów itp. materiałów, przygotowywanych na potrzeby całego Uniwersytetu, jak
również innych instytucji np. instytutów naukowo-badawczych, Polskiej Akademii
Nauk, muzeów, agencji prasowych itp. Lawinowe zamówienia na tego typu usługi hamowały niestety prace na rzecz Biblioteki.
Pracownia Reprograficzna była i jest jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej i powinna realizować przede wszystkim zadania związane z zabezpieczaniem i udostępnianiem jej własnego księgozbioru. W latach 90-tych XX wieku powrócono do konsekwentnego przestrzegania tej zasady.
Obecnie, Pracownia nadal zabezpiecza najcenniejsze zbiory, zgromadzone w Bibliotece i w znacznym stopniu przyczynia się do ułatwienia użytkownikom korzystania z nich,
dzięki zastosowaniu coraz nowocześniejszych technik zabezpieczania i udostępniania. Jedną
z nich jest technika komputerowa, która zapewnia szybki, dokładny oraz nieograniczony terytorialnie przekaz. Rosnące oczekiwania i potrzeby użytkowników spowodowały urucho-
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mienie w 2005 r. Biblioteki Cyfrowej UWr, która służy przede wszystkim popularyzacji
bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej na całym świecie.
Pracownia bierze aktywny udział w realizacji misji Biblioteki Uniwersyteckiej, którą
jest: „utrzymanie najwyższego profesjonalnego poziomu działalności, w celu aktywnego
wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokojenie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych”[5].
Dzięki zapewnieniu dobrego dostępu do zbiorów i zasobów informacyjnych, dzięki rozwijaniu i unowocześnianiu usług, a także dzięki nawiązywaniu współpracy środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej oraz promocji zbiorów, zasobów i usług
– Pracownia Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się w czołówce tego typu instytucji w kraju.

2. Metody i techniki stosowane w Pracowni
Reprografia umożliwia wykonanie kopii dokumentów za pomocą wielu metod,
dzięki którym można otrzymać obrazy w odwzorowaniu oryginalnym, w powiększeniu
lub w zmniejszeniu. Bronisław Zyska wymienia tu: fotograficzne metody kopiowania,
diazografię, mikrografię, elektronografię, elektrografię, termografię oraz zapis cyfrowy
[8, s.69]. Większość z tych metod stosuje PRiD.
2.1. Fotograficzne metody kopiowania
Fotografia jako zbiór różnorodnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła, wykorzystywana jest od dawna do otrzymywania kopii dokumentów. Odbicie obrazu danego dokumentu dokonuje się na srebrowej emulsji fotograficznej, która jest na papierze, kalce lub błonie przezroczystej. Do
najpowszechniejszych metod kopiowania fotograficznego zalicza się kopiowanie optyczne i stykowe. Pierwsza metoda polega na fotografowaniu druku, czy rysunku za pomocą
odpowiedniego układu optycznego np. reprodukcyjnego aparatu fotograficznego, powiększalnika. W drugiej metodzie należy zapewnić bezpośredni kontakt światłoczułego materiału fotograficznego z kopiowanym dokumentem. Do tego celu używa się specjalistycznych kopiarek, w których dokonuje się przeniesienie obrazu dokumentu na powierzchnię
światłoczułej emulsji, za pomocą światła. Ze względu na ogromną wartość zabytkowych
zbiorów Pracownia stosowała zawsze pierwszą metodę fotografowania (kopiowanie optyczne), aby ograniczyć do minimum kontakt dotykowy z cennymi dokumentami.
Fotografia tradycyjna – oparta na chemii światłoczułych związków srebra dzieli się
na fotografię monochromatyczną i barwną. Ta pierwsza zwana fotografią czarno-białą
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polega na utrwaleniu obrazu przy pomocy tylko jednego koloru substancji barwiącej
i może występować w postaci negatywu, odbitki papierowej lub diapozytywu (przeźrocza). Fotografia barwna to technika polegająca na rejestracji zdjęć na negatywie lub
pozytywie przedmiotów sfotografowanych wraz z ich kolorem, czyli właściwością wywołującą wrażenie wzrokowe, zależną od długości fal świetlnych odbijanych, przepuszczanych lub emitowanych przez dany przedmiot.
W Pracowni Reprograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu wykonywano metodą fotograficzną:
•• reprodukcje czarno-białe i kolorowe (Ryc. 1) na materiałach negatywowych i diapozytywowych, w formacie małoobrazkowym (24x36mm) oraz średnio i wielkoformatowym (np. 6x7cm, 9x12cm, 13x18cm). Reprodukcje na negatywach i przeźroczach były wykonywane z druków, ilustracji, grafik, pieczęci, monet, fotografii itp.,
•• powiększenia fotograficzne czarno-białe i barwne, wykonywane w różnych formatach z negatywów półtonowych i mikrofilmów,
•• fotoreportaże dokumentujące ważne wydarzenia na uniwersytecie.

Ryc. 1. Stanowisko do wykonywania reprodukcji.

Naświetlone filmy poddawano obróbce laboratoryjnej w ciemni fotograficznej (Ryc. 2).
Wywoływano je w specjalnych koreksach, a następnie z negatywów wykonywane były odbitki fotograficzne. W procesie tym obraz z negatywu zostaje najpierw przeniesiony, za pomocą powiększalnika, na światłoczuły papier. Następnie odbywa się proces wywoływania
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i utrwalania, w którym za sprawą odpowiednich odczynników chemicznych, niewidzialny
obraz utajony zamienia się w widzialny obraz fotograficzny.

Ryc. 2. Ciemnia fotograficzna.

Ryc. 3. Karty fotokatalogu Oddziału Starych Druków.

Typowym przykładem wykorzystania metody fotograficznej w Pracowni jest katalog
fotograficzny Oddziału Starych Druków (XVI – XVIII w.) Inicjatywa tego przedsięwzięcia zrodziła się w 1959 roku i miała na celu przyspieszenie opracowania zbiorów, a tym
samym szybsze ich udostępnienie użytkownikom. Pracownicy naukowi i bibliotekarze
wyrażali się o kartach fotograficznych z uznaniem, przyznając, że mówią one o książce
więcej i sugestywniej niż dotychczasowe katalogi [4, s.25]. Fotograficzny katalog (wymiary kart 13x18cm) różni się od katalogu tradycyjnego wyglądem zewnętrznym: lewą poło-
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wę karty katalogowej zajmuje zdjęcie strony tytułowej dzieła, a na drugiej połowie umieszczone są niezbędne informacje o książce: hasło, format, sygnatura (Ryc. 3).
2.2. Mikrografia
Mikrografia jest to ogół środków technicznych i metod organizacyjnych służących do
zapisu, gromadzenia, wyszukiwania i rozpowszechniania informacji w postaci zminiaturyzowanej (mikroform) [7, s.17]. Dzięki miniaturyzacji objętość zbiorów zmniejsza się nawet o ponad 90 procent, łatwiejszy jest dostęp do informacji, a także wygodniej się ją
przesyła. Do innych zalet mikrofilmowania zaliczyć należy też: tanią i szybką produkcję,
możliwość wielokrotnego kopiowania, większą trwałość nośnika informacji oraz możliwość tworzenia banków danych z zastosowaniem także procesu elektronicznego [8, s.79].
Dzięki tym właściwościom mikroformy są do dzisiaj podstawowymi wtórnymi nośnikami
informacji w bibliotekach i doskonale służą do zabezpieczania zbiorów.
Najczęściej stosowane środki miniaturyzacji to mikrofilmy (Ryc. 4) i mikrofisze
(Ryc. 5). Według Polskiej Normy „mikrofilm jest giętką taśmą z warstwą fotograficzną,
zawierającą obrazy dokumentów, przeznaczoną do odczytywania lub reprodukcji za pomocą odpowiednich urządzeń” [3]. Innymi słowy jest to wiele razy pomniejszona reprodukcja oryginału dokumentu wykonana metodą fotograficzną, na zwoju filmu (perforowanej lub nieperforowanej taśmie o różnej długości i szerokości). Błona mikrofilmowa
w postaci zwoju, na której zarejestrowany jest dokument może mieć postać negatywu
lub pozytywu. Negatyw służy celom archiwalnym, natomiast pozytyw wykorzystuje się
i udostępnia na bieżąco. Obecnie z mikrofilmów są wykonywane kopie cyfrowe.

Ryc. 4. Zwój mikrofilmu.

235

Jerzy Katarzyński

Ryc. 5. Mikrofisza.

Mikrofisza jest płaskim przezroczystym arkuszem filmu, na którym znajdują się
kolumny mikroobrazów, możliwych do odczytania tylko za pomocą czytnika, zaś u góry
widnieje czytelny gołym okiem nagłówek, identyfikujący jej zawartość.
Mikrofilmowanie to proces, na który składają się takie czynności jak:
•• naświetlenie błony – czynność ta wykonywana jest za pomocą specjalnych
aparatów mikrofilmowych zwanych
kamerami mikrofilmowymi (Ryc. 6
i 7). W PRiD wykorzystuje się nowoczesne kamery, które rejestrują obraz
podobnie jak aparat fotograficzny.
W czasie naświetlania dokument
umieszczony jest na ruchomym blaRyc. 6. Kamera mikrofilmowa z lat 50-tych.
cie usytuowanym pod szklaną płytą,
która dociska fotografowany materiał.
Bardzo ważne jest właściwe oświetlenie dokumentu, za pomocą odpowiednich lamp, stanowiących integralną część kamery mikrofilmowej.
Na pionowym statywie umocowana
jest głowica kamery z obiektywem,
migawką do odmierzania czasu naRyc. 7. Współczesne kamery mikrofilmowe.
świetlania oraz mechanizm urucha236
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••

••

••

••

miający zwój mikrofilmu, który
umieszczony jest w światłoczułych
kasetach. Po dokonanym naświetleniu błona zostaje przesunięta o jeden
skok (długość kadru oraz wymaganego odstępu pomiędzy obrazami)
i odbywa się naświetlanie następnej
strony dokumentu.
obróbka laboratoryjna – jest to wywołanie, utrwalanie, płukanie i suszenie kliszy. Podczas procesu wywołania (reakcje chemiczne) utajony
obraz przechodzi w obraz widzialny.
Utrwalenie polega na przetworzeniu
pewnych substancji chemicznych,
zaś płukanie eliminuje wszelkie
zbędne substancje. Wszystko odbywa się w specjalnej maszynie wywołującej (Ryc. 8).
kontrola techniczna (Ryc. 9) – jej zadaniem jest sprawdzenie: zgodności
mikrofilmu z fotografowanym dokumentem, ostrości mikrofilmu, a co za
tym idzie, jego czytelności, ewentualnych wad na błonie oraz prawidłowych opisów.
konwersja (Ryc. 10) – polega na
wykonaniu odpowiednich ilości kopii z otrzymanych uprzednio mikrofilmów.
konfekcjonowanie – na tym etapie
wyprodukowane mikrofilmy nawija się na szpule, a następnie pakuje
w opisane pudełka i przekazuje do
odpowiednich oddziałów. Tam są
one magazynowane (zabezpieczanie zbiorów), a także udostępniane
czytelnikom.

Ryc. 8. Maszyna wywołująca do mikrofilmów.

Ryc. 9. Kontrola techniczna mikrofilmu.

Ryc. 10. Kopiowanie mikrofilmów.
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Wśród wielu prac, jakie zrealizowała Pracownia Reprograficzna Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu metodą mikrofilmowania – jedna zasługuje na szczególne
podkreślenie. Jest to niezwykle aktywny udział Pracowni w jednym z największych projektów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zatytułowanym „Poprawa warunków
dostępności i ochrony zbiorów z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w bibliotekach polskich”. Projekt polegał na opracowaniu książek, czasopism, gazet i druków okolicznościowych oraz ich zmikrofilmowaniu nie tylko dla ich zabezpieczenia, ale
przede wszystkim zapewnienia dostępności międzynarodowym badaniom, niezależnie
od miejsca przechowywania oryginałów [6, s. 22]. Realizując ten największy dotychczas projekt współpracy bibliotek polskich i niemieckich, pracownicy Pracowni wykonali mikrofilmy: starych druków z lat 1501‒1800 oraz gazet i czasopism z XIX i XX
wieku. W sumie naświetlili i wywołali ponad 2 000 000 klatek mikrofilmów, co całej
załodze sprawiło wielką satysfakcję, że swoją pracą przyczyniła się do ochrony wspólnego dziedzictwa europejskiego.
Mimo upływu lat (1952‒2015) mikrofilmowanie nadal pełni jedną z najbardziej
znaczących ról w zabezpieczaniu księgozbiorów przed zniszczeniem. Jego „egzystencji” nie zagraża nawet coraz bardziej powszechna technika komputerowa, bowiem w nowej metodzie, jaką jest skanowanie wykorzystuje się między innymi mikroformy.
2.3. Elektrografia
Jest to jedna z najmłodszych metod reprodukcji, w której do zapisu i odtwarzania obrazów wykorzystuje się określone zjawiska elektryczne. Do najbardziej rozpowszechnionych
technik zaliczyć należy kserografię, inaczej zwaną suchą fotografią (z języka greckiego: kseros – suchy, grapho – pisać) [7, s.21]. Kopiowanie odbywa się dzięki wykorzystaniu fotoprzewodnictwa selenu, który jest izolatorem w ciemności, a podczas naświetlania staje się
przewodnikiem elektryczności. Aluminiowy cylinder pokryty warstwą selenu w czasie obrotów ładowany jest elektrycznością statyczną. Kiedy rzutowany jest obraz dokumentu, światło odbija się od jego tła i następuje rozładowanie elektryczne określonych miejsc w warstwie
selenowej. W miejscach obrazu np. tekstu, czy rysunku ładunki elektryczności statycznej
pozostają. Dzięki przyciąganiu cząsteczek proszku barwiącego (tonera), który ma ładunek
elektryczny o przeciwnym znaku, powstaje obraz proszkowy kopiowanego dokumentu. Obraz ten przenoszony jest na papier i za pomocą podgrzania utrwala się go [2, s.23].
Do zalet tej metody należy zaliczyć: możliwość szybkiego wykonania tanich kopii
na zwykłym papierze maszynowym (materiał światłoczuły jest znacznie droższy), możliwość kopiowania w dowolnych warunkach (nie muszą być zaciemnione pomieszczenia), dogodność powiększania i zmniejszania kopii, w stosunku do oryginału oraz wykonanie dowolnej liczby egzemplarzy.
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W bibliotecznych pracowniach reprograficznych stosowano kserografię przede wszystkim, w celu sporządzania kopii zniszczonych lub utraconych kart w księgozbiorach. Aby
uzupełnić brakujące strony wykonuje się dokładną kopię, zgodną z oryginałem (format,
rozmieszczenie tekstu na obu stronach kartki itp.). Realizuje się także zamówienia składane przez czytelników na kserokopie fragmentów książek, które znajdują się w rodzimych
zbiorach. Mając na uwadze ochronę tych zbiorów klient musi uzyskać zgodę kierownika
oddziału na wykonanie odbitek kserograficznych (rękopisy, stare druki oraz inne cymelia
nie mogą być narażone na intensywne światło urządzenia kserującego). Niestety, z powodu określonych właściwości papieru kserokopie nie mogą służyć do celów archiwizacji
zbiorów w bibliotekach.
W Pracowni Reprograficznej BUWr. wykonuje się kserokopie od roku 1967 (Ryc. 11).
Początkowo były to kopie tylko w jednym wymiarze – A-4. Wraz z rozwojem techniki urządzenia kserograficzne były udoskonalane, co wpływało na jakość i wydajność prac. W 1988
roku, w związku z zakupem mikroprintera (Ryc. 12), rozpoczęto wykonywanie kopii kserograficznych z mikroform. Uruchomienie tej nowej linii technologicznej pozwoliło na szybsze i tańsze pozyskiwanie kopii, zastępując w wielu przypadkach długotrwały proces fotograficzny. Mikroprinter działał na podobnych zasadach jak kserokopiarka. Różnicę stanowi
jedynie materiał wyjściowy, którym jest mikoforma, a nie oryginalny dokument.

Ryc. 11. Wykonywanie kserokopii.
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Ryc. 12. Stanowiska mikroprinterów.

2.4. Zapis cyfrowy
Od roku 1990, dzięki poszukiwaniom nowych technologii służących zabezpieczaniu
i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, wiadomo jest, że mikrofilm uważany dotąd za końcowy produkt w archiwizacji zbiorów bibliotecznych może stanowić pośrednie ogniwo,
z którego otrzymuje się obraz cyfrowy, wprowadzony do komputera. Obrazy cyfrowe są
elektroniczną reprezentacją obrazów, jakie postrzega człowiek. Są one uzyskiwane za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych, lub za pomocą skanerów.
Proces tworzenia obrazu cyfrowego obiektu rzeczywistego nazywa się digitalizacją
[1, s. 4]. Digitalizacja spełnia dwojaką rolę: jest metodą ochrony oraz zabezpieczania najcenniejszych zbiorów, a także umożliwia łatwy i szeroki dostęp do materiałów bibliotecznych w postaci cyfrowych plików. Główną zaletą tej metody, jeśli chodzi o archiwizowanie zbiorów, jest możliwość przechowywania informacji bez konieczności zajmowania
powierzchni magazynowych. Miejscem przechowywania jest nośnik elektroniczny np.
twardy dysk komputera, płyta CD-ROM lub DVD, czy serwer.
Początkowe prace polegały na wykonywaniu aparatem cyfrowym Nikon F100 kolorowych zdjęć z oryginału, które potem skanowano na płaskim skanerze Duo Scan i po obróbce
komputerowej obraz zapisywano na płycie CD. Dokonujący się w świecie, w błyskawicznym tempie, postęp techniczny wymusił korzystne zmiany w Pracowni, która wprowadzając
nowe technologie sukcesywnie wzbogacała się o nowy, profesjonalny sprzęt do cyfrowego
zabezpieczania i udostępniania zbiorów.
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Obecnie w Pracowni stosuje się:
•• skanowanie z mikroform,
•• skanowanie bezpośrednie obiektu.
Metoda pierwsza zapewnia najbezpieczniejszą, bo bezinwazyjną digitalizację zbiorów.
Wykorzystuje się w niej istniejące już w bibliotece mikroformy, które są przetwarzane na
postać cyfrową, za pomocą specjalnych skanerów do mikroform. Druga metoda to bezpośrednie skanowanie oryginałów, które wykonuje się na specjalistycznych skanerach firmy
Zeutschel, zapewniających wysoką jakość plików przy minimalnym ryzyku uszkodzenia
bezcennych zbiorów. Za pomocą szybkiego skanera Scamax 401 firmy InoTec i odpowiedniego oprogramowania w Pracowni skanuje się także karty katalogowe.

3. Sprzęt i stanowiska pracy
Zadania zlecane Pracowni są realizowane przez 13 osobowy zespół wysokiej klasy
specjalistów na następujących stanowiskach:
•• stanowiska kamer mikrofilmowych, gdzie zabezpiecza się zbiory metodą mikrofilmowania (trzy kamery mikrofilmowe niemieckiej firmy IKM oraz czytniki do
mikrofilmów),
•• stanowisko obróbki mikrofilmów, gdzie wywołuje się naświetlone w dziale kamer mikrofilmowych mikrofilmy, a następnie wykonuje się z nich kopie,
•• stanowisko kserokopii, tu na kserokopiarce firmy Kiocyra, wykonuje się kopie
ksero dla czytelników
•• stanowisko reprodukcji fotograficznej i fotoreportażu, tu przy pomocy aparatów
fotograficznych wykonuje się zdjęcia specjalne (oprawy, pieczęci, okucia itp.),
zdjęcia w jakości czytelniczej oraz prowadzi się obsługę fotograficzną uroczystości uczelnianych,
•• stanowisko obsługi klienta, gdzie przyjmuje się i wydaje zlecenia oraz prowadzi
wewnętrzną księgowość.
W Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych znajdują się:
•• stanowisko skanowania z oryginału (głównie rękopisy, stare druki) (Ryc. 13),
•• stanowiska skanowania z mikroform (głównie gazety) (Ryc. 14),
•• stanowisko skanowania na skanerze przelotowym (głównie karty katalogowe)
(Ryc. 15),
•• stanowisko skanowania przy użyciu skanera monochromatycznego (skany jednobitowe, przeważnie na potrzeby e-Czytelni) (Ryc. 16),
•• stanowiska fotografowania okładek i znaków wodnych (Ryc. 17),
•• stanowiska obróbki, archiwizacji i publikacji pozyskanych plików (Ryc. 18, 19).
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Ryc. 13. Skanowanie na skanerze dziełowym.

Ryc. 14. Skanowanie na skanerach do mikrofilmów.
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Ryc. 15. Skanowanie na skanerze przelotowym.

Ryc. 16. Skanowanie na skanerze jednokolorowym.
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Ryc. 17. Fotografowanie bryły książki.

Ryc. 18. Obróbka plików i przygotowanie zasobu do archiwizacji.
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Ryc. 19. Publikacja w Bibliotece Cyfrowej.

4. Wspólpraca z innymi oddziałami Biblioteki
i realizowane projekty
Pracownia współpracuje ze wszystkimi oddziałami Biblioteki, czyli z: Oddziałem Rękopisów, Oddziałem Starych Druków, Oddziałem Zbiorów Graficznych, Oddziałem Zbiorów Kartograficznych, Oddziałem Zbiorów Muzycznych.
Typowaniem zbiorów do zabezpieczania zajmuje się kierownik danego działu. To
głównie z nim prowadzone są ustalenia odnośnie zakresu prac i wyboru techniki zabezpieczającej. Bardzo często prowadzone są dodatkowe konsultacje z Pracownią Konserwacji Zbiorów, która zgłasza własne sugestie, co do sposobu prowadzenia prac.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że głównym zadaniem Pracowni oprócz zabezpieczania zbiorów jest także ułatwienie użytkownikowi korzystania z nich. Zazwyczaj korzystanie z mikrofilmu, czy zapisu cyfrowego jest dużo bardziej wygodne niż praca z kodeksem lub wielkimi arkuszami gazet. Informacje o mikrofilmach i zdigitalizowanych
materiałach znajdują się w katalogach lub kartotekach poszczególnych oddziałów.
Oprócz planowego zabezpieczania zbiorów specjalnych Pracownia wykonuje także prace zlecone przez klientów, wśród których znajdują się: pracownicy naukowi, studenci oraz różne instytucje. Zlecenia te przyjmuje się w tych działach Biblioteki, które
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są w posiadaniu zamawianych zbiorów. Po złożeniu przez klienta zamówienia na usługę,
kierownik danego oddziału ma obowiązek sprawdzenia, czy zamawiana reprodukcja
może być wykonana z danego materiału, ze względu na bezpieczeństwo zbiorów. Po
zatwierdzeniu zlecenie wraz z wybranym materiałem przekazywane jest do Pracowni,
która realizuje zadanie. Wykonane reprodukcje klient odbiera bezpośrednio w Pracowni,
gdzie pobierana jest opłata (zgodnie z aktualnym cennikiem) i wystawiane są faktury lub
dowody wpłaty. Ostatnio coraz bardziej popularna staje się metoda zamawiania potrzebnych materiałów poprzez Internet (e-mail, ftp).
Współpraca Pracowni Reprografii i Digitalizacji z innymi oddziałami Biblioteki
odbywa się również na innych płaszczyznach np. organizacja wystaw, wycieczek dydaktycznych, a przede wszystkim realizacja licznych projektów, mających na celu ochronę
europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Do większych projektów realizowanych w ramach PRiD zaliczyć należy:
•• „Mikrofilmowanie zabezpieczające wybranych niemieckojęzycznych starych
zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej” – współpraca z Uniwersytetem w Marburgu (1992‒1996),
•• „Mikrofilmowanie wybranych starych druków o tematyce okolicznościowej” –
współpraca z Uniwersytetem w Osnabrück (1993‒1997),
•• „Wspólne dziedzictwo europejskie – ochrona i poprawa warunków udostępniania zabytków piśmiennictwa z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego
w bibliotekach polskich” Fundacja im. Roberta Boscha (1997‒2002)
•• „Bibliotheca Sonans”, współpraca z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses, współfinansowany przez Unię Europejską (2004‒2005)
•• „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – mikrofilmowanie zabezpieczające, digitalizacja i popularyzacja wybranych, poczytnych periodyków śląskich XIX w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”- finansowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga (2005‒2006)
•• „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na zakwaszenie papieru gazet śląskich, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” – finansowany
przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga (2007‒2008)
•• „Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506‒1811) – opracowanie i digitalizacja zbiorów zachowanych we Wrocławiu” – współpraca
z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2008)
•• „Machsor mechol haschana” – współpraca Sachsische Landesbibliothek-Staatsund Universitätsbibliothek w Dreźnie (2008)
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•• „Upowszechnianie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych
gazet i czasopism z kolekcji śląsko – łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014)
•• „Succeed” (Support Action Centre of Competence in Digitisation) – udział PRiD
jako podwykonawcy w projekcie, który promował prowadzenie badań i walidację ich rezultatów w dziedzinie masowej digitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów tekstowych (2013‒2014),
•• „Bibliotheca Rudolphina” – współpraca z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses, realizacja w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+/Digitalizacja (2013‒2014),

Zakończenie
Uczestnictwo Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Pracowni Reprografii i Digitalizacji
w wielu projektach przyczynia się nie tylko do upowszechniania bogatych wrocławskich
zbiorów w środowisku naukowym, ale także dzięki podjętym działaniom Pracownia
wzbogaca się o nowy sprzęt, który gwarantuje wysoką jakość prac, podejmowanych dla
ratowania dziedzictwa kulturowego, jakim są historyczne księgozbiory biblioteczne. Ponadto, w Pracowni stosuje się coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, dotyczące zarówno zapisu plików cyfrowych reprezentujących cenne obiekty biblioteczne, lecz także
ich prezentacji w Internecie.
Należy mieć nadzieję, że Pracownia Reprografii i Digitalizacji BUWr. będzie się
nadal rozwijać, wzbogacać o nowoczesny sprzęt, a wszystko po to, aby jak najlepiej
spełniać oczekiwania czytelników i wspierać procesy dydaktyczne na Uczelni.
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