
LEOPOLDINA online 
platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy

Program Polska Cyfrowa

Działanie 2.3 : 

Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).



Plan prezentacji

1. Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa a projekt „Leopoldina 
online-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów 
Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” –
prezentuje Emilia Wilanowska;

2. (dr Bartosz Korabiewski)
3. Doświadczenia UWr w organizacji udostępniania zasobów cyfrowych –

prezentuje Tomasz Kalota
4. Leopoldina online jako agregator usług cyfrowych UW- prezentuje Tomasz 

Moskal



Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020 (POPC) jest
wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto:
szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne
użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji
cyfrowych społeczeństwa.

II oś priorytetowa POPC E-administracja i otwarty rząd przyczyniają się
do realizacji dwóch celów szczcegółowych Programu:
Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej
Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego



Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz
poprawa jakości zasobów naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, a
także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania poprzez
stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia on-line zgromadzonych
danych, powstałych w wyniku prowadzonych na uczelni prac
badawczych, dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych
i archiwizacyjnych, które realizowane były w oparciu o zasoby własne
uniwersytetu lub w ramach projektów o charakterze działań terenowych
na obszarze całego świata.



Cele szczegółowe projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 

•Rozwój (modernizacja) UWr jako nowoczesnej jednostki naukowej,
wykorzystującej najnowsze trendy technologiczne na rzecz udostępnienia
cyfrowego zbiorów (w sposób dostosowany do oczekiwań współczesnych
odbiorców)
„Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”
1 szt.

•Rozbudowa zaplecza informatyczno-technicznego uczelni w celu zwiększenia
technicznych możliwości przeprowadzanych procesów digitalizacji zasobów
„Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego” 52 TB

•Zwiększenie technicznych możliwości dla prezentacji zdigitalizowanych
zasobów UWr
„Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” 8 TB



•Zwiększenie liczby cyfrowych odwzorowań zasobów naukowych UWr 
„Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”
13550 szt. 

•Prezentacja zdigitalizowanych danych cyfrowych przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii przekazu 
„Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego” 63550 szt.

•Zwiększenie liczby upublicznionych w sieci Internet zasobów naukowych UWr 
zapewnienie kompatybilności katalogu zbiorów on-line z programem bazodanowym 
oraz stronami www UWr 
„Liczba utworzonych API” 1 szt.
„Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API” 11 szt.
„Liczba wygenerowanych kluczy API” w trakcie ustalania. 

•Zwiększenie liczby odbiorców/zasięgu oddziaływania udostępnianych przez UWr 
zasobów naukowych
„Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego” wartość docelowa 1 mln.



Okres i koszt realizacji projektu

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy
Wstępny okres realizacji 1 września 2017-31 sierpnia 2020 

Planowany całkowity koszt projektu: ok. 10 mln zł

Planowane kategorie wydatków: 
• adaptacja serwerowni
• zakup niezbędnej infrastruktury do archiwizowania i 

prezentacji obiektów
• zakup sprzętu optoelektronicznego do digitalizacji
• zakup oprogramowania do prezentacji obiektów (licencje)
• zlecenie stworzenie agregatora prezentacji danych
• koszty digitalizacji
• rezerwa
• koszty pośrednie



Harmonogram zadań i przetargów w projekcie

Lp. Rodzaj zamówienia Planowany termin 

ogłoszenia przetargu

Planowany termin 

podpisania umowy

Okres realizacji 

umowy

Uwagi

1 Adaptacja serwerowni 3 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

4-8 miesiąc realizacji 

projektu

2 Zakup infrastruktury do 

archiwizacji i prezentacji 

obiektów

4 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8 miesiąc realizacji 

projektu

3 Zakup sprzętu 

optoelektroniczny dla jednostek

4 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8-9 miesiąc realizacji 

projektu

4 Zakup licencji oprogramowania 

do prezentacji obiektów 

7 miesiąc realizacji projektu 10 miesiąc realizacji 

projektu

11-12 miesiąc 

realizacji projektu

5 Zlecenie digitalizacji 1 miesiąc realizacji projektu 3 miesiąc realizacji 

projektu

4-30 miesiąc realizacji 

projektu

Planujemy wielu 

wykonawców 

wyłanianych na 

różnych etapach 

realizacji projektu, 

zatem daty odnoszą 

się do pierwszej 

zawartej umowy.

6 Stworzenie agregatora 

prezentacji danych

3 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8-32 miesiąc realizacji 

projektu

Lp. Rodzaj zamówienia Planowany termin 

ogłoszenia przetargu

Planowany termin 

podpisania umowy

Okres realizacji 

umowy

Uwagi

1 Adaptacja serwerowni 3 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

4-8 miesiąc realizacji 

projektu

2 Zakup infrastruktury do 

archiwizacji i prezentacji 

obiektów

4 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8 miesiąc realizacji 

projektu

3 Zakup sprzętu 

optoelektroniczny dla jednostek

4 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8-9 miesiąc realizacji 

projektu

4 Zakup licencji oprogramowania 

do prezentacji obiektów 

7 miesiąc realizacji projektu 10 miesiąc realizacji 

projektu

11-12 miesiąc 

realizacji projektu

5 Zlecenie digitalizacji 1 miesiąc realizacji projektu 3 miesiąc realizacji 

projektu

4-30 miesiąc realizacji 

projektu

Planujemy wielu 

wykonawców 

wyłanianych na 

różnych etapach 

realizacji projektu, 

zatem daty odnoszą 

się do pierwszej 

zawartej umowy.

6 Stworzenie agregatora 

prezentacji danych

3 miesiąc realizacji projektu 7 miesiąc realizacji 

projektu

8-32 miesiąc realizacji 

projektu



Po co nam projekt?





















































 Stanowiska do digitalizacji:

1) Archiwum Uwr;
2) Muzeum Geologiczne;
3) Muzeum Mineralogiczne;
4) Muzeum Przyrodnicze ;
5) Ogród Botaniczny;
6) Zakład Geoinformatyki i 

Kartografii;
7) Zakład Geografii Fizycznej.

 Serwerownia 

Tworzone w projekcie będą:



LEOPOLDINA online:

• Wirtualne Laboratorium Transkrypcji;

• System Informacji Naukowej;

• System Informacji Naukowej;

• TEZAURUSY;

• Wirtualne Muzeum



Platforma Leopoldina online stworzy podstawy
Cyfrowego Uniwersytetu Wrocławskiego,

poprzez ożywienie istniejącej infrastruktury i optymalizację 
jej wykorzystania oraz nowoczesne usługi sieciowe



Zakończenie

Dziękujemy Państwu za uwagę

Zespół projektu Leopoldina online


