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Zajrzyj do prawdziwego bogactwa zasobów cyfrowych Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: kiedy 
chcesz pogłębić swoją wiedzę, poszukujesz informacji o regionie lub kiedy się uczysz... Pomor-
ska Biblioteka Cyfrowa jest dla Ciebie. Sprawdź sam!

Idea Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC) narodziła się w 2009 roku. Projekt realizowany jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. Twórcy postawili sobie za 
cel: popularyzację wiedzy, zwiększenie dostępu do materiałów źródłowych, wsparcie prac naukowo-badawczych 
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oraz promocję regionu. Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Gdańska, a współtwórca-
mi zostali: Uniwersytet Gdański, Polska Akademia Nauk – Biblioteka Gdańska, Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Mu-
zyczna w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Gdańsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Centrum Inicjatyw 
Edukacyjnych – Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest dla każdego. Mogą z niej korzystać nauczyciele, studenci, 
uczniowie, pasjonaci regionu… po prostu wszyscy. Wystarczą dostęp do internetu i program DjVu. 
Projekt działa w otwartej domenie i jest w pełni bezpłatny, co powoduje, że doskonale wspiera 
wszelkiego rodzaju formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego. To szeroka baza in-
formacji między innymi o regionie pomorskim, którą z łatwością można wykorzystać na lekcjach 
czy warsztatach.

Co można znaleźć w PBC? Kolekcje Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej zostały podzielone na nastę-
pujące grupy: Dziedzictwo Kulturowe, Regionalia, Nauka i Dydaktyka, Publikacje Współczesne 
oraz Dokumenty Życia Społecznego. Najważniejszy zasób PBC stanowią dokumenty o charakte-
rze zabytkowym, czyli wydane przed 1945 rokiem. W kolekcji Dziedzictwo Kulturowe znajdują się 
wartościowe publikacje, często dostęp do nich jest ograniczony z powodu unikatowości: pierwsze 
wydania, wyczerpane nakłady, pojedyncze egzemplarze, dokumenty wyłączone z udostępniania 
z powodu złego stanu zachowania i zbiory specjalne. Podobnie jak w innych lokalnych polskich 
bibliotekach cyfrowych priorytetem jest zgromadzenie w jednym miejscu w dostępie on-line jak 
największej ilości księgozbioru związanego z regionem. W tym wypadku jest to Pomorze Gdańskie 
i obszar całej dawnej prowincji Prusy Zachodnie. Podstawą kolekcji Regionalia są „Gedanensia” – 
wszelkie pozycje dotyczące miast i miejscowości, ludzi, kultury i historii regionu, literatura związa-
na z morzem oraz Kaszubami. Nauka i Dydaktyka obejmuje wszelkie pozycje związane z oświatą, 
dawne podręczniki, które niejednokrotnie są nadal aktualne, ze szczególnym naciskiem na naukę 
w Gdańsku i w regionie. Publikacje Współczesne są bardzo dobrą bazą materiałów pomocniczych 
dla nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowo celem tej kolekcji jest zachęcanie młodych twórców do 
publikacji oraz promocja ich działalności. Kolekcja Dokumenty Życia Społecznego przeznaczona 
jest dla każdego, kto poszukuje na przykład dawnych ulotek, plakatów, zaproszeń i innych perełek 
związanych z życiem kulturalnym Pomorza.
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Co oferuje PBC? Pasjonaci znajdą tu między innymi 
bogaty zbiór starych druków, które obejmują książki, 
rękopisy, grafiki, mapy, druki ulotne, gazety i nuty. 
Zamieszczone są tu pełnotekstowe wersje dzieł Jana 
Heweliusza, Issaca Newtona czy Leonharda Eulera. 
Prawdziwym rarytasem są staropolskie herbarze, 
zielniki, śpiewniki i poradniki lekarskie.

Ludzie nauki mogą skorzystać z oryginalnych tek-
stów źródłowych. Lekcje historii można urozmaicić 
dzięki prezentacjom starodrucznych map i atlasów 
albo odczytanie na przykład statutów czy pamiętni-
ków. Biologia stanie się ciekawsza dzięki zielnikom 
lub podręcznikom do anatomii. Na geografii przed-
stawić można między innymi prace o geologii Morza 
Bałtyckiego. Słownik języka pomorskiego czyli ka-
szubskiego jest interesującym pomysłem na lekcje 
języka polskiego. Aby przybliżyć uczniom region ich 
zamieszkania, można wykorzystać obszerny zasób 

różnorodnych publikacji znajdujących się w PBC. Po-
nadto uczniowie mogą skorzystać z interaktywnych 
pomocy naukowych, które przybliżą im między inny-
mi tajniki geometrii. Dodatkowo specjalnie dla nich 
PBC publikuje różnego rodzaju skrypty i podręczniki.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest również doskona-
łym źródłem wiedzy na temat Gdańska. Pocztówki, 
zdjęcia, albumy czy lokalne gazety ukazują piękno 
i zmieniający się charakter miasta na przestrzeni wie-
ków oraz wprowadzają czytelników w jego ciekawą 
historię.

Z PBC mogą korzystać wszyscy bezpłatnie i bez ogra-
niczeń. Za pomocą przyjaznej strony użytkownik spo-
śród ogromu materiałów może wybrać coś dla siebie 
i wyszukać interesujące go informacje. Do tej pory 
pbc.gda.pl odwiedziło 4 947 080 czytelników (stan 
na 13 marca 2015).
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