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Co to są metadane?

§ Metadane = dane o danych 

§ Definicja metadanych została określona w Rozporządzeniu MSWiA

z dnia 30 X 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury

dokumentów elektronicznych jako: „zestaw logicznie powiązanych

z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji

opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie,

kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz

zarządzanie”



Oryginał i kopia cyfrowa

§ Zbiory bibliotek, instytucji, organizacji, muzeów > obiekty fizyczne

§ Zbiory biblioteki cyfrowej > obiekty cyfrowe

§ Zarządzanie zbiorami w bibliotece cyfrowej > metadane



Rodzaje metadanych

ü metadane opisowe • tytuł
• autor 
• adres wydawniczy
• rok wydania
• autor ilustracji
• tłumacz
• słowa kluczowe
• daty życia i śmierci



Rodzaje metadanych

• data utworzenia obiektu
• typ pliku
• postacie pochodne
• nazwa skanera
• rozdzielczość obrazu
• historia plików
• prawa autorskie

ü metadane administracyjne



Rodzaje metadanych

ü metadane strukturalne • struktura hierarchiczna 
obiektu cyfrowego

• połączenia
• powiązania
• grupowanie 
• odniesienia



Mapowanie metadanych

§ katalog źródłowy          à biblioteka cyfrowa

§ opis bibliograficzny à metadane

§ autor                               à autor

§ data śmierci à prawa autorskie



Udostępnianie i umożliwienie ponownego wykorzystania

§ Typ pliku, wielkość pliku, rozdzielczość (metadane)

§ Opis bibliograficzny (metadane)

§ Prawa autorskie, licencje (metadane), domena publiczna

§ Dostępne formaty do wykorzystania (OCR, JPG, TIFF, PDF, e-book)

§ Prawidłowa realizacja celów programu > właściwe metadane



Udostępnianie – widoczność metadanychUdostępnianie – widoczność metadanych



Udostępnianie – widoczność metadanych § G.4531
§ 16.05.1840
§ litografia
§ 16,3 x 22,9
§ 29.01.2013
§ Qidenus
§ JPG
§ 8,5 MB
§ domena 

publiczna

Udostępnianie – widoczność metadanych



Udostępnianie – rozdzielczość obrazu



Udostępnianie – metadana: Prawa autorskie

§ Informacja o statusie prawnoautorskim

> bez względu na sposób udostępnienia obiektu cyfrowego

> czytelnik musi wiedzieć co może zrobić z obiektem

Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, 
zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać 
utwór, nawet w celach komercyjnych, bez 
konieczności pytania o zgodę.



Udostępnianie – metadana: Data



Prezentacja obiektów w bibliotece cyfrowej 




