
 
Załącznik 1.5. Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 

Metadane dotyczące wykonanych obiektów cyfrowych. 

� Dla każdego wykonanego obiektu cyfrowego należy opracować metadane deskryptywne 

(opisowe) na podstawie metadanych, które - w postaci zbiorczego pliku metadanych w formacie 

RTF – Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

� Dla każdej zdigitalizowanej strony, każdego wykonanego obiektu należy opracować metadane 

administracyjno-techniczne i konserwatorskie. 

� Na podstawie opracowanych metadanych, dla każdego obiektu cyfrowego należy wykonać pod 

postacią tekstowego pliku xml zestaw metadanych odpowiadających standardom METS, MODS, 

DCMES, MIX i PREMIS. 

� Plik metadanych METS musi zawierać względne odniesienia do plików binarnych zawartości 

cyfrowych (TIFF oraz PDF) i rozpoznanego tekstu (ALTO) ze ścieżkami typu URN definiowanymi 

relatywnie względem położenia pliku METS. 

� Wszystkie używane w plikach metadanych METS przestrzenie nazw powinny być zaimportowane 

w nagłówku pliku METS oraz powinny posiadać publicznie dostępne w Internecie pliki 

schematów pozwalających na ich walidację. 

� W pliku METS musi wystąpić sekcja nagłówka informacyjnego <mets:metsHdr>. 

� W pliku METS musi wystąpić sekcja <mets:structMap … TYPE="physical"> definiująca strukturę 

fizyczną obiektu. 

� W pliku METS obiektu, dla którego wykonano rozpoznanie OCR, musi wystąpić sekcja 

<mets:structMap … TYPE="logical"> definiująca strukturę logiczną obiektu. 

� Dla każdego pliku TIFF, ALTO oraz pliku PDF wyznaczona będzie suma kontrolna MD5 i wraz z 

jego rozmiarem oraz datą utworzenia umieszczone zostaną w pliku METS. 

� W sekcji pliku METS <mets:amdSec> należy umieścić metadane techniczne zgodnie ze 

specyfikacją standardu MIX (jako sekcje <mets:techMD>) oraz metadane dotyczące 

proweniencji, zgodnie ze specyfikacją standardu PREMIS w sekcji <mets:digiprovMD>. 

� Zapis metadanych technicznych należy zoptymalizować, umieszczając wartości wspólne dla 

wszystkich stron obiektu w jednej sekcji, a w sekcjach kolejnych (dla każdej strony obiektu) 

wartości nie powtarzające się. Oczekiwanymi są wartości złożonych metadanych : 

BasicDigitalObjectInformation, BasicImageInformation, ImageCaptureMetadata, 

ImageAssessmentMetadata. 

� Plik metadanych METS zawierać musi metadane opisujące status praw autorskich, np. jako 

sekcja <mets:rightsMD> lub jako sekcja zgodna ze specyfikacją standardu PREMIS. Zamawiający 

określi status praw autorskich dla poszczególnych pozycji i dostarczy Wykonawcy.  

� Metadane deskryptywne odnoszące się do obiektu źródłowego będą zawarte w sekcjach 

<mets:dmdSec> zgodnie z wymogami standardów MODS oraz DCMES Metadata Terms. 

� W pliku METS, w sekcji metadanych odpowiadających standardowi MODS oczekuje się wartości 

złożonych metadanych: titleInfo, name, typeOfResource, genre, originInfo, language, 

physicalDescription, note, subject, relatedItem, location, accessCondition. 



 
� W aplikacji pozwalającej na edycję plików xml, plik metadanych METS powinien wyświetlać się 

podobnie jak przedstawiono to w przykładzie poniżej: 

 

� We wszystkich plikach skanów oraz publikacji w formatach PDF/A i PDF należy zapisać metadane 

wewnętrzne. Należy posługiwać się atrybutami zgodnymi z wymogami standardów EXIF oraz 

XMP. 

� W każdym pliku skanu należy zapisać komplet opisujących go metadanych wewnętrznych. 

� W każdym pliku publikacji PDF/A, PDF należy zapisać komplet opisujących ją metadanych 

wewnętrznych. 



 
� Oczekiwane zestawy metadanych wewnętrznych w plikach TIFF, PDF/A oraz PDF przedstawiono 

na kolejnych stronach w postaci przykładowych okienek aplikacji udostępniających 

zapoznawanie się metadanymi plików różnych typów. 

� Przykładowe metadane wewnętrzne plików TIFF. Poniższy przykład wymaga dostosowania 

danych przez Wykonawcę do poddawanej digitalizacji kategorii zbiorów. Potrzebne dane 

przekaże Zamawiający. 

 



 
� Przykładowe metadane wewnętrzne publikacji w formacie PDF/A i PDF. Poniższy przykład 

wymaga dostosowania danych przez Wykonawcę do poddawanej digitalizacji kategorii zbiorów. 

Potrzebne dane przekaże Zamawiający. 

 

 

 


