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Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego to unikalna jednostka  
o wyspecjalizowanym profilu. Naszym celem 
jest technologiczne wspieranie multidyscy-
plinarnych badań naukowych i dydaktyki 
uniwersyteckiej, jak również aktywna dzia-
łalność pozauniwersytecka na rzecz upo-
wszechniania narzędzi cyfrowych oraz no-
wych technologii w nauce, edukacji, kulturze 
i życiu społecznym.
Tworzymy profesjonalny zespół złożony z 
ekspertów o bardzo zróżnicowanych kom-

petencjach: informatyków i programistów, 
grafików i webdesignerów, specjalistów od 
komunikacji, nowoczesnej dydaktyki i hu-
manistyki cyfrowej.
Realizujemy projekty we własnym zakre-
sie lub w bliskiej współpracy z partnerami 
- od etapu opracowywania koncepcji, przez 
skuteczną, kompleksową realizację działań, 
wraz z nieustannym wsparciem technicz-
nym, po upowszechnianie i promocję rezul-
tatów projektów, a następnie wsparcie w ich 
długotrwałym utrzymaniu.

Dbamy o to, by projektowane przez nas 
narzędzia cyfrowe lub rozwiązania tech-
nologiczne były zgodne z najważniejszymi 
standardami tworzenia, przechowywania, 
udostępniania i przetwarzania danych i zaso-
bów cyfrowych. Korzystamy z narzędzi free 
and open source, zawsze dbamy o wdrożenie 
API i OAI-PMH, działamy zgodnie z polity-
ką otwartego dostępu do wiedzy i zasobów, 
wspieramy sieciowanie projektów, instytucji 
i ekspertów.
Oto niektóre z naszych projektów.
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REPOZYTORIA



GIŻYCKIE 
ARCHIWUM
CYFROWE



Serwis Giżyckiego Archiwum Cyfrowego po-
wstał we współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Giżycku. To otwarte repozyto-
rium cyfrowe, które umożliwia przeglądanie 
licznych kolekcji fotografii, wygodne czyta-
nie archiwalnych dokumentów, ale też sa-
modzielne poszukiwania na interaktywnej 
mapie lub na osi czasu. Udostępnia też na-
grania rozmów lub opowieści o lokalnej hi-
storii, ilustrowane zdjęciami i dokumentami 
Archiwum.
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gac.gizycko.pl



gac.gizycko.pl

zaawansowane 
przeglądanie zdjęć 
i dokumentów 
archiwalnych
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interaktywne narzędzia

wizualizacja zasobów



KORCZAKOWSKIE
REPOZYTORIUM

CYFROWE



DOKUMENTY
Ta strona grupuje dokumenty historyczne, 
teksty źródłowe oraz konstytucje w porządku 
chronologicznym.

PUBLIKACJE
W latach 2013-2015 ukazywał się naukowy 
ranking polskich uczelni, oparty na danych 
dotyczących liczby publikacji i ich cytowań.

125
pozycji

FOTOGRAFIE
Emocje podczas robienia zdjęcia nie oznaczają 
jeszcze, że będzie dobre”. „Moje zdjęcia nie mają 
nic do powiedzenia. Jedyne, co mnie interesuje...

pozycji

2702
pozycji
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SZUKAJ

The Janusz Korczak Association of Canada
6216 Logan Lane
Vancouver BC, V6T 2K9

Tel. 604.733.6386 (Gina Dimant)
Tel. 604.264.9990 (Jerry Nussbaum)
Fax. 604.264.8675

E-mail: jkorczakassn@shaw.ca
canadian.association@januszkorczak.ca

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe powstało w wyniku prac 
międzynarodowego konsorcjum korczakowskiego. Gromadzi roz-
proszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka – zarówno jego 
dorobek, jak i prace na temat jego życia, działalności i twórczości. 
Znajdują się w nim fotografie, dokumenty, publikacje oraz obiekty 
muzealne z bibliotek, archiwów, muzeów i instytucji pamięci z Polski 
i USA. Serwis zbudowany jest na systemie Omeka. Wdrożono API 
oraz protokół wymiany metadanych OAI-PMH. Metadane są two-
rzone w oparciu o standard Dublin Core i w oparciu o standard opisu 
MARC21.

korczak.ckc.uw.pl
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zaawansowane 
przeglądanie 
dokumentów 
archiwalnych

protokół wymiany 
danych OAI-PMH

korczak.ckc.uw.pl

autorski projekt 
graficzny
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udostępnianie 
danych przez API



FIZYKOTEKA



Fizykoteka to wirtualne muzeum Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Serwis 
zbudowany na systemie Omeka prezentuje 
bogate zbiory dokumentów i zdjęć związa-
nych z życiem Wydziału, pracownikami czy 
ważnymi wydarzeniami. Stanowi też ob-
szerną bazę biograficzną. Stronę wyróżnia 
starannie dobrana grafika, łatwość przeglą-
dania i subtelna dynamika interaktywnych 
elementów. Udostępniane zbiory bez trudu 
mogą być grupowane w kolekcje tematycz-
ne.

fizykoteka.uw.edu.pl
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katalog biograficzny

sprofilowane szkolenia 
dla administratorów 
serwisu

fizykoteka.uw.edu.pl

wirtualne muzeum
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POLSKI 
SZEKSPIR



Polski Szekspir to repozytorium polskich 
dziewiętnastowiecznych przekładów Szek-
spira - rezultat projektu naukowego realizo-
wanego we współpracy z Wydziałem Neofi-
lologii UW. Oferuje dostęp do pełnych treści 
przekładów, rozbudowane opisy biograficzne 
tłumaczy i historie pojedynczych przedsię-
wzięć translatorskich. Zasoby można prze-
szukiwać według zadanych kryteriów, takich 
jak tytuł, nazwisko tłumacza, data i miejsce 
wydania, miejsce oraz czas powstania tłu-
maczenia. Dla zalogowanych użytkowników 
dostępna jest również porównywarka prze-
kładów dzieł Szekspira, zbudowana na pod-
stawie tekstów zakodowanych w XML.

polskiszekspir.uw.edu.pl
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repozytorium tekstów 
i ich wariantów

metadane na bazie standardu 
Dublin Core, rozbudowane 
o dane specyficzne dla 
przekładów i działalności 
wydawniczej.
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polskiszekspir.uw.edu.pl



ARCHIWUM 
CYFROWE

MARII JANION



Strona stworzona we współpracy z Insty-
tutem Badań Literackich PAN, poświęcona 
Marii Janion i jej dziedzictwu, zawierająca 
kompletne dane bibliograficzne, transkryp-
cje notatek oraz archiwum nagrań semina-
riów i wykładów wraz z wyszukiwarką.

janion.pl

18



słownik Marii Janion

aplikacja 
do pozostawiania 
pamiątkowych wpisów

archiwum z możliwością 
przeszukiwania zasobów

janion.pl
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PROJEKTY UNIWERSYTECKIE



E-USŁUGI



Projekt “E-usługi UW” realizowaliśmy wraz 
Wydziałami Zarządzania oraz Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW.  W jego ramach 
stworzyliśmy pakiet zintegrowanych roz-
wiązań cyfrowych skierowanych zarówno do 
społeczności uczelni, jak i innych instytucji 
publicznych. Wszystkie rozwiązania wdra-
żane w ramach projektu charakteryzują się 
wysokim stopniem responsywności, wyko-
rzystaniem technologii chmury obliczenio-
wej i aplikacji mobilnych, ciągłą dostępnością 
oraz pełnym dostosowaniem do standardów 
WCAG 2.0. i Rozporządzenia ws. Krajowych 
Ram Interoperacyjności.

e-usługi
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Zaprojektowane i wdrożone przez nas usłu-
gi: system do wideokonferencji i webinariów  
w e-nauczaniu, uniwersytecki system 
e-portfolio, elektroniczne formularze i wnio-
ski, platforma edukacyjna popularyzująca 
naukę i wspierająca współpracę uczelni ze 
szkołami średnimi.

e-usługi
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BAZY DANYCH



Projektujemy i budujemy bazy danych odpowiadając na specyficzne 
potrzeby naszych partnerów.

Tekstylia i pieczęcie
W ramach projektu “Tekstylia i pieczęcie” opracowaliśmy zaawan-
sowaną bazę danych, przeznaczoną do gromadzenia i masowego 
przetwarzania historycznych danych na temat narzędzi włókienni-
czych, odcisków tekstyliów oraz pieczęci. Umożliwia zbadanie re-
lacji pomiędzy tekstyliami i produkcją włókienniczą, a pieczęciami 
i stosowaniem stempli w Grecji epoki brązu (od wczesnej do późnej 
epoki brązu, c. 2650-1200 p.n.e.).

bazy danych
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Urus
W ramach projektu badawczego „Różność z jedności. Produkcja 
drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach 
do początków XVII w.” pracujemy nad rozwijaniem i rozbudową 
bazy, która zbiera, systematyzuje i łączy rozmaitymi relacjami dane 
dotyczące przejawów zainteresowania grafiką w Polsce, na Litwie  
i w Prusach oraz przejawów zainteresowania Polską, Litwą i Prusami 
w grafice do początku XVII w.



Narodowy inwentarz historycznych przyrządów naukowych 
(Inwentarium)
Projekt realizowany przez Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Alek-
sandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, w ramach którego 
stworzyliśmy elektroniczną bazę danych historycznych przyrządów 
naukowych. Obejmuje ona podstawowe informacje o każdym za-
kwalifikowanym do inwentarza zabytkowym instrumencie. Stanowi 
pierwszą bazę ilustrującą zasoby instrumentarium naukowego za-
chowanego w polskich kolekcjach muzealnych.

Inwentarzowa baza danych dla Muzeum UW 
Na potrzeby Muzeum UW stworzyliśmy elektroniczny inwentarz 
zasobów, w którym gromadzone są materiały związane z dziejami 
uczelni i jej działalnością. 

bazy danych
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STRONY WWW



Mamy doświadczenie w projektowaniu serwisów o różnym charakte-
rze, dopasowanych do potrzeb jednostek uniwersyteckich, zespołów 
naukowych, projektów badawczych czy instytucji zewnętrznych. Oto 
kilka przykładów:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
Na stronie przedstawione są wszystkie informacje o realizowanym na 
UW programie MNiSW “Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badaw-
cza”. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość składania wniosków 
w ramach systemu grantów wewnętrznych UW.

Tekstylia i pieczęcie
http://textileseals.uw.edu.pl/
Strona projektu “Tekstylia i pieczęcie” prezentuje wyniki prac zespołu 
badawczego oraz zawiera bazę danych narzędzi włókienniczych, odci-
sków tekstyliów oraz pieczęci (aktualnie dostępną po zalogowaniu dla 
wykonawców projektu).
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strony www



strony www

90 lat Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
http://jubileusz90.ihuw.pl/
Strona stworzona z okazji uroczystych obchodów jubileuszu 90-lecia IH UW.

Szkoły Doktorskie UW
https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/
Portal dla doktorantów i promotorów UW. Zawiera informacje o działaniu Szkół Doktorskich UW oraz bazę 
promotorów dla nowych doktorantów wraz z wyszukiwarką.

Studia Miejskie
https://studiamiejskie.uw.edu.pl/
“Studia Miejskie na UW” to strona informacyjna interdyscyplinarnego kierunku studiów. Została zaprojek-
towana z myślą o potrzebach kandydatów przygotowujących się do udziału w rekrutacji na studia.

Sięgnij po Więcej
https://spw.edu.pl/
Strona projektu “Sięgnij po więcej!” realizowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy w partnerstwie 
z CKC UW i podwarszawskimi gminami.
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ul. Stefana Banacha 2c
02-097 Warszawa

ckc@uw.edu.pl


