Wirtualne biblioteki i archiwum
To artykuł dla tych z Was, którzy mają już wystawione oceny i dzięki temu więcej
wolnego czasu, a chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tego gdzie można znaleźć
zdigitalizowane książki z dawnych lat, pocztówki, plakaty czy fotografie. Te informacje
pomogą Wam rozwinąć zainteresowania, a może wrócicie do nich w przyszłości,
kiedy będziecie szukać informacji i materiałów do prac,
które będziecie pisać w już przyszłym roku szkolnym bądź
na studiach.

POLONA – Biblioteka otwarta. Miejsce gdzie możemy skorzystać ze zdigitalizowanych zasobów
głównie Biblioteki Narodowej.

Ciekawostki jakie można tam znaleźć:





książkę o Życiu pszczół z 1922 roku
https://polona.pl/item/zycie-pszczol,OTgwNzUzODc/4/#info:metadata
kolekcję druków ulotnych z czasów II wojny światowej
https://polona.pl/collections/institutions/12/druki-ulotne-z-ii-wojnyswiatowej,NDg5MjQwMjE0NjE2NjA3NzE4Mg/?sort=score%20desc
prasę polską, odezwy, które ukazały się od końca sierpnia do początków października
1939 r. na ziemiach II Rzeczypospolitej
https://polona.pl/collections/institutions/1/wrzesien1939,NDI0ODQ1MDgzOTU4NzM5MTI4Nw/?sort=score%20desc

A tu informacje jak można wykorzystać zasoby POLONY:
https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3395-jak-tworczo-wykorzystac-dziela-z-polona.pl.html

Projekt OMNIS – ogólnopolski system
informatyczny oferujący jeden punkt
dostępu do zbiorów polskich bibliotek
i aktualnej oferty rynku wydawniczego
w Polsce.
https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/
o-projekcie/

„Każde zdjęcie ma swoją historię,
niektóre historie mają swoje zdjęcia.”
NAC Narodowe Archiwum Cyfrowe – jest pierwszym
polskim archiwum cyfrowym, tzn. instytucją powołaną
w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania
materiałów
archiwalnych
w
postaci
cyfrowej
oraz zarządzania nimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gjswjIAp41I

Na stronie NAC dostępne są nie tylko pojedyncze zdjęcia ale i publikacje:


100X100 – album wydany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Był on współtworzony przez internautów z Polski i świata, którzy wybrali 100 zdjęć z zasobu
NAC, które znalazły się w albumie. Od 12 lutego do 22 kwietnia 2018 roku, na facebookowym
profilu Narodowego Archiwum Cyfrowego, użytkownicy wybierali najciekawsze fotografie
z zasobu NAC z okresu II RP.



„PRL Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego” czy „Warszawa Siemaszki.
Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego” – albumy poświęcone czasom powojennym
w Polsce.

Wszystkie wyżej wymienione publikacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.nac.gov.pl/wiedza-iedukacja/archiwalna-biblioteka-cyfrowa/

academica.edu.pl
–
cyfrowa
wypożyczalnia
międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.
Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym
współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne jest 3 213 619
dokumentów.
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