
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres:  

Biblioteka Narodowa, Paulina Ścieżka-Nurkiewicz, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

 

DEKLARACJA UDOSTĘPNIANIA DANYCH  

na potrzeby Projektu „e-usługa OMNIS” 

Załącznik do Listu Intencyjnego 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnianie z katalogu naszej biblioteki danych  

w postaci opisów bibliograficznych oraz informacji o dostępnych egzemplarzach na potrzeby Projektu 

„e-usługa OMNIS”, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Deklarujemy pomoc 

specjalistom zatrudnionym w Bibliotece Narodowej oraz w firmach wykonawczych Projektu  

„e-usługa OMNIS” w procesie pobierania metadanych, zgodnie z wariantem wybranym w punkcie  

9. poniższego formularza. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie ww. danych w internetowym serwisie 

OMNIS, gromadzącym informacje dotyczące zbiorów polskich bibliotek. 

 

 

…………………..……………………………………….  …………………..………………………………………. 

     (miejscowość, data)                            (podpis dyrektora, pieczątka) 

 
  

FORMULARZ INFORMACYJNY 
Prosimy wypełniać drukowanymi literami 

 

1. Pełna nazwa biblioteki: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Adres biblioteki (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość): 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3. Typ biblioteki: 

............................................................................................................................................... 

4. Liczba oddziałów i filii (z wyłączeniem biblioteki głównej): 

............................................................................................................................................... 

5. Liczba rekordów bibliograficznych: 

............................................................................................................................................... 

6. Liczba rekordów egzemplarzy:  

............................................................................................................................................... 

7. System biblioteczny: 

............................................................................................................................................... 



Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres:  
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8. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu: 

............................................................................................................................................... 

Adres e-mail do kontaktu: .............................................................................................. 

Numer telefonu do kontaktu: .......................................................................................... 

9. Sposób udostępniania metadanych: 

(prosimy o postawienie znaku X przy odpowiedniej formie i uzupełnienie dla niej dodatkowych 

informacji drukowanymi literami) 

 

10. Wyrażamy chęć / Nie wyrażamy chęci (niepotrzebne proszę skreślić) udziału  

w testach funkcjonalności Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. 

11. Uwagi: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, adres:  

02-086 Warszawa ul. Niepodległości 213, e-mail: daneosobowe@bn.org.pl, telefon: (22) 608 29 

99, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie  

i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują 

osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą oraz podmiotom którym Administrator 

może przekazać dane osobowe. 

Protokół OAI-PMH 

 Adres serwera: 

 

 

Dane dostępowe:  

 

 

Protokół Z39.50 / SRU 

 Adres serwera:  

 

 

Port: 

 

Nazwa bazy danych:  

 

 

Statyczny plik (np. ISO 2709, 

plik xml, csv) – aktualizacja 

nie rzadziej niż raz w miesiącu 

  

API 

 Adres serwera:  

 

 

Dane dostępowe:  

 

 


