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Warszawa, dnia 16.11.2018 r.  
 

W N I O S E K 
o uhonorowanie Medalem „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) 

POMORSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ w Gdańsku 
 

Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) to dzieło powołane do życia z inicjatywy Politechniki 
Gdańskiej w grudniu 2008 roku. PBC jest dla każdego. Mogą z niej korzystać nauczyciele, studenci, 
uczniowie, pasjonaci regionu… po prostu wszyscy. Wystarczą dostęp do internetu i program DjVu. 
Projekt działa w otwartej domenie i jest w pełni bezpłatny, co powoduje, że doskonale wspiera 
wszelkiego rodzaju formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego. To szeroka baza in-
formacji między innymi o regionie pomorskim, którą z łatwością można wykorzystać na lekcjach 
czy warsztatach. Co można znaleźć w PBC? Kolekcje Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej zostały 
podzielone na następujące grupy: Dziedzictwo Kulturowe, Regionalia, Nauka i Dydaktyka, 
Publikacje Współczesne oraz Dokumenty Życia Społecznego. Najważniejszy zasób PBC stanowią 
dokumenty o charakterze zabytkowym, czyli wydane przed 1945 rokiem. W kolekcji Dziedzictwo 
Kulturowe znajdują się wartościowe publikacje, często dostęp do nich jest ograniczony z powodu 
unikatowości: pierwsze wydania, wyczerpane nakłady, pojedyncze egzemplarze, dokumenty 
wyłączone z udostępniania z powodu złego stanu zachowania i zbiory specjalne. Podobnie jak w 
innych lokalnych polskich bibliotekach cyfrowych priorytetem jest zgromadzenie w jednym 
miejscu w dostępie on-line jak największej ilości księgozbioru związanego z regionem. W tym 
wypadku jest to Pomorze Gdańskie i obszar całej dawnej prowincji Prusy Zachodnie. Podstawą 
kolekcji Regionalia są „Gedanensia” – wszelkie pozycje dotyczące miast i miejscowości, ludzi, 
kultury i historii regionu, literatura związana z morzem oraz Kaszubami. Nauka i Dydaktyka 
obejmuje wszelkie pozycje związane z oświatą, dawne podręczniki, które niejednokrotnie są nadal 
aktualne, ze szczególnym naciskiem na naukę w Gdańsku i w regionie. Publikacje Współczesne są 
bardzo dobrą bazą materiałów pomocniczych dla nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowo celem tej 
kolekcji jest zachęcanie młodych twórców do publikacji oraz promocja ich działalności. Kolekcja 
Dokumenty Życia Społecznego przeznaczona jest dla każdego, kto poszukuje na przykład 
dawnych ulotek, plakatów, zaproszeń i innych perełek związanych z życiem kulturalnym Pomorza. 
Co oferuje PBC? Pasjonaci znajdą tu między innymi bogaty zbiór starych druków, które obejmują 
książki, rękopisy, grafiki, mapy, druki ulotne, gazety i nuty. Zamieszczone są tu pełnotekstowe 
wersje dzieł Jana Heweliusza, Issaca Newtona czy Leonharda Eulera. Prawdziwym rarytasem są 
staropolskie herbarze, zielniki, śpiewniki i poradniki lekarskie.  
Ludzie nauki mogą skorzystać z oryginalnych tekstów źródłowych. Lekcje historii można 
urozmaicić dzięki prezentacjom starodrucznych map i atlasów albo odczytanie na przykład 
statutów czy pamiętników. Biologia stanie się ciekawsza dzięki zielnikom lub podręcznikom do 
anatomii. Na geografii przedstawić można między innymi prace o geologii Morza Bałtyckiego. 
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego jest interesującym pomysłem na lekcje języka 
polskiego. Aby przybliżyć uczniom region ich zamieszkania, można wykorzystać obszerny zasób 
różnorodnych publikacji znajdujących się w PBC. Ponadto uczniowie mogą skorzystać z 
interaktywnych pomocy naukowych, które przybliżą im między innymi tajniki geometrii. 
Dodatkowo specjalnie dla nich PBC publikuje różnego rodzaju skrypty i podręczniki.  
Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest również doskonałym źródłem wiedzy na temat Gdańska. 
Pocztówki, zdjęcia, albumy czy lokalne gazety ukazują piękno i zmieniający się charakter miasta na 
przestrzeni wieków oraz wprowadzają czytelników w jego ciekawą historię.  
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Z PBC mogą korzystać wszyscy bezpłatnie i bez ograniczeń. Za pomocą przyjaznej strony 
użytkownik spośród ogromu materiałów może wybrać coś dla siebie i wyszukać interesujące go 
informacje.  
Pomorska Biblioteka Cyfrowa – biblioteka cyfrowa, współtworzona przez instytucje naukowe i 
kulturowe Pomorza          http://pbc.gda.pl/dlibra 
PBC w grudniu 2008 roku otrzymała dofinansowanie na rozwój działalności ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wnioskowane 6.393.534,78 PLN z funduszy 
unijnych pokryło 75 proc. wartości projektu. Resztę kosztów wygospodarowali partnerzy 
przedsięwzięcia. Projekt zakończył się w lutym 2012 roku, ale budowa biblioteki wciąż trwa. 
Realizacja projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa umożliwiła zakup skanerów do bezpiecznego 
skanowania zbiorów (w tym dużych formatów), aparatów, skanerów płaskich, komputerów, 
oprogramowania. W ramach projektu sfinansowano także archiwizację danych na dyskach oraz na 
błonie mikrofilmowej. Bardzo ważnym dla naszego regionu elementem projektu był także zakup 
oprogramowania oraz komputerów dla bibliotek wojewódzkich (w tym wdrożenie systemu 
bibliotecznego dla kompleksowej obsługi zbiorów i czytelnika). 
 
Pełna nazwa Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. 
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny 
skaner) 
 
Finansowanie Projektu: Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 czerwca 2009 r. 
Wartość Projektu: 9 254 443, 85 PLN / Dofinansowanie z UE: 6 393 534,76 PLN 
 
Projekt realizowany jest w ramach: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013  
Numer i nazwa osi priorytetowej: 2. Społeczeństwo wiedzy 
Numer i nazwa działania w ramach osi priorytetowej: 2.2 Infrastruktura oraz usługi tworzące 
podstawy społeczeństwa informacyjnego 
Numer i nazwa poddziałania w ramach Działania Programu Operacyjnego: 2.2.2 Rozwój usług 
społeczeństwa informacyjnego 
 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa stawia sobie za cel udostępnienie[potrzebny przypis]: 

 pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym do zbiorów 

zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu, 

 innych rodzajów zbiorów, w tym muzykaliów, dokumentów życia społecznego, nagrań 

radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych 

 ustawicznie rozwijanej oferty bibliotek o nowe publikacje i nowe interesujące dla czytelników 

kolekcje tematyczne, 

 interesujących zbiorów z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym 

dotyczących historii miasta Gdańska, Gdyni, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia 

społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych. 
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Partnerzy Projektu: 
 Politechnika Gdańska - partner wiodący 
 Uniwersytet Gdański 
 Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska  
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  
 Gdański Uniwersytet Medyczny  
 Akademia Morska w Gdyni  
 Akademia Muzyczna w Gdańsku  
 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 
 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych - Biblioteka Pedagogiczna 
 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 
 
Partnerzy współtworzący PBC poza projektem dofinansowanym ze środków UE: 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 
 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
 Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
 

NOTA BENE: w 2016 roku PBC i SGP (oddział w Gdańsku)zawarły porozumienie                                    
o współpracy przy tworzeniu kolekcji „Geodezja i Kartografia” 

http://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=60 
 

Aktualnie „naszą” kolekcję „Geodezja i kartografia” stanowi 179 pozycji.  
Do najciekawszych zeskanowanych publikacji zaliczamy: 

1. Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich [1918-1968] 
2. Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich [1969-1994] 

3. Przeglądy Geodezyjne [1945-1960] 

 
Statystyki na dzień 31.10.2018 r. (od stycznia 2010 r.) 

71.472 - udostępnionych publikacji 
13.643.666 - odwiedzających 

9.248.786 - wyświetleń publikacji 
 

Członkowie Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP uwzględniając powyższe 
rekomendują kandydaturę POMORSKĄ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ w Gdańsku 
kształcącej m.in. kolekcję „Geodezja i kartografia” do uhonorowania Medalem „Amigo 
Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) jako wyraz szczególnego uznania jak również 
podziękowania za współpracę ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. 
 
 
 

     Przewodniczący Komisji  
/ Ryszard RUS / 
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