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Biblioteka Narodowa realizuje projekt „e-usługa OMNIS”, współfinansowany w ramach
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, na podstawie
Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0043/16-01.

I

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego,
oferującego jeden punkt dostępu do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonych
wBibliotece Narodowej i innych partycypujących bibliotekach z całego kraju, jak też do
publikacji naukowych i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Rezultatem projektu
będzie udostepnienie i szerokie wykorzystanie czterech e—usług publicznych: Zintegrowana
wyszukiwarka OMNIS, Repozytorium wydawnicze e-ISBN, POLONA w Chmurze dla bibliotek
oraz POLONA w Chmurze dla naukowców.

W związku z rozpoczęciem prac nad budową Zintegrowane] wyszukiwarki OMN/IS, Biblioteka
Narodowa zwraca się z prośbą o udostępnienie danych źródłowych z Państwa katalogu (opisów
bibliograficznych oraz informacji o dostępnych egzemplarzach).

Dzięki uzyskanym od Państwa danym możliwe będzie stworzenie internetowego serwisu
gromadzącego w jednym miejscu informacje na temat zbiorów polskich bibliotek.
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Za pośrednictwem Zintegrowane] wyszukiwarki OMNIS użytkownicy uzyskają dostęp do
szczegółowych informacji na temat poszukiwanychpozycji i przy pomocy geolokalizacji zostanie
im wskazananajbliższa biblioteka,w której mogąje wypożyczyć. W trosce o wysoką użyteczność
budowanego rozwiązania przewidziano również opcję wyszukiwania pełnotekstowego treści
książek, czasopism oraz artykułów w postaci cyfrowej wraz z prezentacją fraz w kontekstach,
inteligentne filtry fasetowe wwyszukiwarce oraz wiele innych użytecznych funkcji, które
sprawią, że Państwa zbiory będą lepiej widoczne w Internecie i dostępne dla szerszego grona
odbiorców.

Będziemy wdzięczni za pomoc i współpracę z Państwa strony już na obecnym etapie prac nad
budową Zintegrowanej wyszukiwarkiOMNIS. Jedynym Państwa obowiązkiem w ramach podjętej
współpracy będzie cykliczne udostępnianie danych z lokalnego katalogu. Sposób i częstotliwość
udostępniania uzależnione są od możliwości technicznych Państwa oprogramowania
bibliotecznego.

W załączeniu przekazujemy Państwu deklarację udostępnienia danych Bibliotece Narodowej na
potrzeby projektu „e—usługa OMNIS” wraz z kwestionariuszem informacyjnym, z prośbą
o odesłanie podpisanego dokumentu na adres:

BibliotekaNarodowa
Paulina Ścieżka—Nurkiewicz

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: wyszrddwarka.omnis@bn.org.pl.

Wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne starania doprowadzą do uwzględnienia w Zintegrowanej
wyszukiwarce OMNIS możliwie największej liczby placówek bibliotecznych, co znacząco
zwiększy dostęp szerokiego grona użytkowników polskich bibliotek do informacji
o zgromadzonych przez nie publikacjach.
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Załączniki:
]. Deklaracja udostępnienia danych Bibliotece Narodowej na potrzeby Projektu „e-usługa OMNIS" wraz z kwestionariuszem
informacyjnym
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