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Załącznik B4.  Wymagania jakościowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 

       Metadane dotyczące wykonanych obiektów cyfrowych. 

 

A. Opracowanie metadanych. 

 

Zamawiający, dla każdego zdigitalizowanego obiektu papierowego, przekaże Wykonawcy opis 

bibliograficzny obiektu, wykonany zgodnie ze standardem MARC21. Opis ten przekazany będzie pod 

postacią pliku tekstowego. Na podstawie opisu bibliograficznego, Wykonawca opracuje tzw. rekord 

egzemplarza zachowując w nim m.in. informacje o indywidualnych właściwościach obiektu (pieczęcie, ubytki 

lub braki stron, sygnatura, prawa do udostępniania obiektu, itp.). Dla każdego obiektu cyfrowego należy 

opracować metadane deskryptywne oraz metadane dotyczące praw do jego udostępniania. Metadane 

deskryptywne należy opracować w oparciu o tzw. słowniki kontrolowane. 

Dla każdej zdigitalizowanej strony, każdego wykonanego obiektu należy opracować metadane 

administracyjno-techniczne i konserwatorskie. 

 

B. Wykonanie metadanych zewnętrznych. 

 

1. Na podstawie opracowanych metadanych, dla każdego obiektu cyfrowego, zgodnie ze specyfikacją 

standardu METS oraz użyciem standardów MODS, MARCXML, MIX, PREMIS i METSRIGHTS, 

wykonywany jest plik metadanych zewnętrznych. Należy go wykonać jako tekstowy plik xml z 

kodowaniem liternictwa UTF-8. 

2. Plik metadanych METS musi zawierać lokalne odniesienia do plików binarnych zawartości cyfrowych 

(TIFF, JPEG oraz PDF) ze ścieżkami typu URN definiowanymi relatywnie względem położenia pliku 

METS. 

3. Wszystkie używane w plikach metadanych METS przestrzenie nazw (name space) powinny być podane 

w nagłówku pliku METS oraz posiadać dostępne w internecie pliki schematów pozwalających na ich 

walidację. 

4. W pliku METS musi wystąpić sekcja nagłówka informacyjnego (<mets:metsHdr>). 

5. W pliku METS musi wystąpić sekcja definiująca strukturę fizyczną obiektu (<mets:structMap … 

TYPE="physical">). 

6. Dla każdego pliku TIFF, JPEG oraz PDF wyznaczona będzie suma kontrolna MD5 i wraz z jego 

rozmiarem, datą utworzenia oraz nazwą umieszczona będzie w pliku METS. Wymóg ten dotyczy 

również plików miniatur oraz skanów testowych. 

7. W pliku METS musi wystąpić sekcja plików, w której wykazane będą wszystkie pliki dotyczące 

opisywanego obiektu cyfrowego. 

8. W pliku METS muszą wystąpić sekcje metadanych technicznych wykonane zgodnie ze specyfikacją 

standardu MIX (<mets:techMD>). Wymóg ten dotyczy każdego pliku TIFF, JPEG oraz pliku publikacji 

PDF. 

9. Zapis metadanych technicznych należy zoptymalizować, umieszczając wartości wspólne dla wszystkich 
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stron obiektu w jednej sekcji, a w sekcjach kolejnych (dla każdej strony obiektu) wartości nie 

powtarzające się. Oczekiwanymi są wartości złożonych metadanych (kontenery danych): 

BasicDigitalObjectInformation, BasicImageInformation, ImageCaptureMetadata, 

ImageAssessmentMetadata. 

10. W pliku METS muszą wystąpić sekcje metadanych administracyjnych (<mets:techMD>), w tym również 

metadanych konserwatorskich (<mets:digiprovMD>). Sekcję tę należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

standardu PREMIS v. 3.x. 

11. Metadane konserwatorskie uważa się za kompletne, jeżeli do opisanych w nich obiektach oraz 

zdarzeniach podano również co najmniej dwóch tzw. agentów (jeden sprzętowy i jeden programowy). 

12. Plik metadanych METS musi zawierać metadane dotyczące praw do udostępniania obiektu wykonane 

zgodnie ze standardem METSRIGHTS (<mets:rightsMD>). 

13. Plik metadanych METS musi zawierać metadane deskryptywne o obiekcie cyfrowym wykonane zgodnie 

z wymogami standardów MODS oraz MARCxml (<mets:dmdSec>). 

14. Opis obiektu cyfrowego wykonany zgodnie ze standardem MODS uznaje się za kompletny, jeżeli 

zawiera co najmniej jedno wystąpienie każdego z podanych elementów: titleInfo, name, 

typeOfResource, genre, originInfo, language, physicalDescription, note, subject, relatedItem, location, 

accessCondition. 

15. Celem umożliwienia oceny jakościowej opracowanych metadanych deskryptywnych zgodnie ze 

standardem MODS, oczekuje się, że dla podanych wyżej 12 elementów rekordu MODS, podane będą z 

nazwy i/lub adresu URI słowniki kontrolowane (np. iso639-2b, marcgt, nukat, …), dla co najmniej 

sześciu z nich. 

16. Opis obiektu cyfrowego wykonany zgodnie ze standardem MARCxml, poza polami kontrolnymi oraz 

lokalnymi (o ile wystąpiły), musi zawierać te same metadane, które zostały wykonane zgodnie ze 

standardem MODS. 

 

Przykładową zawartość metadanych deskryptywnych opracowanych zgodnie ze standardem 

MODS i odpowiadającą wymogom przedstawionym powyżej dla obiektu będącego własnością 

Zamawiającego, przedstawiono poniżej: 

 



 3 

 

B. Wykonanie metadanych wewnętrznych. 

Dla każdego wykonanego obiektu cyfrowego, w każdym pliku TIFF, JPEG i każdym pliku publikacji 
PDF, należy zapisać metadane wewnętrzne. Metadane te dotyczą kategorii metadanych 
deskryptywnych, administracyjno-technicznych oraz metadanych dotyczących praw do 
udostępniania obiektu. Metadane wewnętrzne należy opracować zgodnie z wymogami standardów 
EXIF oraz XMP. Przykładowe zestawy metadanych wewnętrznych zapisane w plikach TIFF, PDF i 
JPEG, przedstawiono poniżej pod postacią okienek aplikacji udostępniających zapoznawanie się z 
metadanymi plików różnych typów. 
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Metadane wewnętrzne plików TIFF. 
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Metadane wewnętrzne publikacji w formacie PDF. 
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Metadane wewnętrzne plików w formacie JPEG 

 

 


