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1. Różne rodzaje zasobów: dane ze źródeł administracji publicznej, 

rezultaty badań naukowych, zasoby kultury – co udostępniać?

2. Korzyści z otwartego udostępniania zasobów – po co?

3. Jakie zasoby warto udostępniać? – kiedy warto?

4. E-Infrastruktura, narzędzia i standardy (oprogramowanie, metadane, 

interoperacyjność) – jak?

5. Skala „5-star Open Data”

6. Linked Open Data

Program szkolenia – część I



Różne rodzaje zasobów

• Zasoby nauki

• Zasoby kultury

• Zasoby ze źródeł administracji publicznej

→ w kontekście otwartego dostępu interesują nas zasoby cyfrowe



• Kultura

• Nauka

• Finanse

• Dane statystyczne

• Dane meteorologiczne

• Środowisko

• Transport

• Dane geoprzestrzenne

Open Knowledge Foundation, Laura James,
http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/

Co to są dane sektora publicznego?

dane ze źródeł administracji publicznej, 
dane publiczne

http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/


1. publikacje naukowe: artykuły, rozdziały w książkach, książki, teksty pokonferencyjne

2. dane badawcze: zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym

powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników

badań naukowych.

Dokumenty tekstowe, notatki

Dane liczbowe (np. pomiarowe)

Próbki, artefakty, obiekty

Kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych

Nagrania audio i video, zdjęcia

Zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy)

Modele matematyczne, algorytmy

Oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe…)

Wyniki symulacji komputerowych

Protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne

Rezultaty badań naukowych



1. Biblioteczne: książki, czasopisma, wydawnictwa okolicznościowe, itp.

2. Archiwalne: druki, fotografie, dokumenty, notatki, itp.

3. Muzealne: kolekcje muzealne, dokumentacja zbiorów, wystaw, itp. 

4. Zabytki: obiekty zabytkowe, dane geoprzestrzenne, dokumentacja

5. Audiowizualne: filmy, koncerty, programy telewizyjne i radiowe (niezależnie 

od źródła, czyli mogą pochodzić od różnych instytucji)

Zasoby instytucji kultury

http://www.digit.mkidn.gov.pl/pages/zasoby/rodzaje-zasobow.php

http://www.digit.mkidn.gov.pl/pages/zasoby/rodzaje-zasobow.php


Dane gromadzone przez instytucje na potrzeby funkcjonowania administracji publicznej:

• Finanse: dane dotyczące finansów publicznych i funkcjonowania rynków finansowych

• Dane statystyczne: dane wytwarzane przez urzędy statystyczne, dane socjoekonomiczne

• Dane meteorologiczne: dane dotyczące klimatu

• Środowisko: dane dotyczące środowiska naturalnego, np. zanieczyszczeń (powietrza, 

gleby, wód)

• Transport: rozkłady jazdy, trasy, statystyki wykorzystania, informacje o ruchu drogowym

• Dane geoprzestrzenne: mapy, dane lokalizacyjne, geodezyjne

Dane ze źródeł administracji publicznej

Open Knowledge Foundation, Laura James,
http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/

http://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data/


• dane liczbowe (np. w tabelach)

• dane tekstowe

• graficzne obrazy 2D (w tym obrazy graficzne tekstów, planów, map, itd.)

• graficzne obrazy 3D

• zapisy audio i wideo

Różne rodzaje zasobów cyfrowych (formaty)



1. Można się dowiedzieć, że istnieją

2. Można je obejrzeć

3. Można z nich korzystać

Co to znaczy, że dane są otwarte? 

metadane powinny być 
w domenie publicznej

odpowiednia licencja
odpowiedni format



Open Data Definition – definicja otwartości

Wiedza jest otwarta wtedy, gdy każdy ma do niej dostęp, może z niej korzystać,

modyfikować ją i przekazywać dalej – podlegając wyłącznie ograniczeniom związanym

z zachowaniem informacji o pochodzeniu wiedzy i z utrzymaniem jej otwartego

charakteru.

Open Knowledge Foundation, http://opendefinition.org/od/2.1/en/

http://opendefinition.org/od/2.1/en/


Open Knowledge Foundation, http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/

Dostępność: dane powinny być dostępne w całości, a koszt ich pozyskania nie powinien

przekraczać rzeczywistych kosztów wytworzenia kopii; najlepszym rozwiązaniem jest

umożliwienie ściągnięcia ich z Internetu. Dane powinny być udostępnione w wygodnej postaci,

tak by można je było łatwo modyfikować.

Ponowne wykorzystanie i redystrybucja: dane powinny być dostępne na takich warunkach, by

dozwolone było ich ponowne wykorzystywanie oraz ich dalsza dystrybucja, a także by można je

było swobodnie łączyć z innymi zbiorami danych. Powinny być w formie nadającej się do

przetwarzania maszynowego.

Powszechne uczestnictwo: każdy powinien mieć możliwość korzystania z danych i przekazywania

ich dalej – nie powinno być różnicowania ani pod względem rodzaju działalności ani pod

względem pewnych grup lub osób. Na przykład klauzule zakazujące użycia „komercyjnego” albo

ograniczające użycie jedynie do wyznaczonych celów (np. edukacyjnych) są niedozwolone.

Najważniejsze aspekty otwartości

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/


Otwarte udostępnianie zbiorów…

…oznacza redukowanie barier ekonomicznych, prawnych 

i technicznych dla dostępu i korzystania z tych zbiorów.



Po co otwierać zasoby?

Przy selekcji danych do udostępnienia często mieszamy dwa różne pytania:

1. Po co digitalizować zasoby?

-- w celu ich ochrony, dokumentacji, bezpiecznego przechowywania, aby 

zapewnić łatwy i wygodny dostęp dla osób z naszej organizacji/instytucji

2. Po co udostępniać zasoby w sposób otwarty?

Bezpieczna 
archiwizacja

Pełna 
dokumentacja

Wygodny dostęp
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Korzyści z otwierania zasobów publicznych

1. stają się dostępne dla osób już zainteresowanych

2. docieramy do nowych odbiorców

3. łatwe wykorzystanie do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych

4. rozwój gospodarczy – wykorzystanie przez przedsiębiorstwa (małe i średnie, 

start-upy) do tworzenia nowych produktów i usług

5. więcej współpracy między różnymi podmiotami (naukowcy, instytucje kultury, 

administracja publiczna, przedsiębiorstwa, obywatele)



1. żeby poszerzać grono odbiorców sztuki i zwiększać uczestnictwo w kulturze

2. żeby wyrównywać szanse edukacyjne

3. żeby przełamywać bariery dostępu do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych

4. żeby budować nowe produkty, usługi i aplikacje, np. w takich dziedzinach jak 

edukacja czy turystyka

Po co otwierać zasoby kultury?



Po co otwierać zasoby naukowe?

1. żeby poprawić jakość uprawianej na świecie nauki (dzięki ponownej analizie i 

nowym interpretacjom tych samych danych)

2. żeby zapewnić szybszy postęp w badaniach (mniej powtarzania tych samych badań)

3. otwarte dane i publikacje mogą stanowić podstawę nowych badań, m.in. mogą 

służyć jako materiał do text-and-data mining

4. otwarte zasoby są łatwe do wyszukania dzięki zestandaryzowanym, otwartym 

metadanym



Częściowo na podstawie: http://opendatatoolkit.worldbank.org

Po co otwierać dane administracji publicznej?

1. transparentność – obywatelska kontrola władz przez obywateli, większe 

zaangażowanie obywateli w funkcjonowanie państwa

2. lepsza jakość usług publicznych – dajemy obywatelom szansę wyjść z inicjatywą

3. innowacyjność i rozwój gospodarczy – wykorzystanie danych do tworzenia nowych 

produktów i usług

4. wydajność – instytucje administracji publicznej mogą korzystać z własnych 

udostępnionych danych i z danych innych instytucji

5. więcej polityki opartej na wiedzy

http://opendatatoolkit.worldbank.org/


Jakie zasoby warto udostępniać?

Czym się kierować, żeby ocenić, czy dany zasób jest warty 

kosztów i wysiłku włożonego w przygotowanie do 

udostępnienia, w infrastrukturę, w opiekę nad danymi?



Kryteria selekcji

• Merytoryczne (np. ważność treści dla nauki, kultury, społeczeństwa obywatelskiego) 

• Formalne (np. unikatowość, wartość historyczna, zobowiązania prawne) 

• Związane z ochroną obiektu (np. dokumenty zagrożone, po konserwacji)

Częściowo w oparciu o:
K. Werner, K. Sawko, A. Janus, E. Majdecka, K. Rybicka, R. Lis, P. Niezgódka, K. Śliwowski

„Otwarte zabytki digitalizacja. Przewodnik”, Centrum Cyfrowe 2014,
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/268/WUOZ-raport2014.pdf?sequence=3

tu selekcja do digitalizacji/archiwizacji, a nie do otwartości 

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/268/WUOZ-raport2014.pdf?sequence=3


1. Wymagania prawne zobowiązujące nas do archiwizacji danych.

2. Wartość naukowa lub historyczna: tu musimy rozważyć potencjalne zainteresowanie w przyszłości.

3. Wyjątkowość: czy nasze dane duplikują się z innymi istniejącymi zbiorami danych?

4. Możliwość replikacji: czy można takie dane ponownie zebrać? (wysokie koszty, jednorazowe 

wydarzenie)

5. Możliwość wykorzystania: jakość i używalność danych (czy formaty są od strony technicznej dobrze 

dobrane? czy kwestie praw własności intelektualnej są wyjaśnione?)

6. Kwestie ekonomiczne: koszty zarządzania danymi i przechowywania ich są uzasadnione w świetle 

potencjalnych przyszłych zastosowań.

7. Pełna dokumentacja: dokumentacja jest poprawna i kompletna.

Na podstawie: Whyte, A. & Wilson, A. (2010). "How to Appraise and Select Research Data 
for Curation". DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre.
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data

Wskazówki do selekcji danych badawczych

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data


Na podstawie: Whyte, A. & Wilson, A. (2010). "How to Appraise and Select Research Data 
for Curation". DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre.
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data

Wskazówki do selekcji danych badawczych

8. Względy etyczne: badania na zwierzętach, których nie chcemy niepotrzebnie powtarzać; 

albo badania medyczne, w których kluczowa jest szybkość (ptasia grypa, wirus Zika).

1. Wymagania prawne zobowiązujące nas do archiwizacji danych.

2. Wartość naukowa lub historyczna: tu musimy rozważyć potencjalne zainteresowanie w przyszłości.

3. Wyjątkowość: czy nasze dane duplikują się z innymi istniejącymi zbiorami danych?

4. Możliwość replikacji: czy można takie dane ponownie zebrać? (wysokie koszty, jednorazowe 

wydarzenie)

5. Możliwość wykorzystania: jakość i używalność danych (czy formaty są od strony technicznej dobrze 

dobrane? czy kwestie praw własności intelektualnej są wyjaśnione?)

6. Kwestie ekonomiczne: koszty zarządzania danymi i przechowywania ich są uzasadnione w świetle 

potencjalnych przyszłych zastosowań.

7. Pełna dokumentacja: dokumentacja jest poprawna i kompletna.

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data


Wskazówki do selekcji danych publicznych

http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/supply.html

1. Istotność i adekwatność

2. Precyzja i wiarygodność

3. Szybkość udostępnienia i aktualizacji

4. Łatwość dostępu i wygoda

5. Porównywalność z innymi zbiorami

6. Zgodność z normami metodologicznymi przyjętymi dla 

pozyskiwania danych konkretnego typu

http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/supply.html


„ W przypadku digitalizacji zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

warto uwzględniać następujące kryteria wyboru dokumentów:

• wartość i znaczenie dla dziedzictwa kultury obiektu który dokumentują

• wartość historyczna i dokumentacyjna samej dokumentacji

• stan zachowania i zagrożenie zniszczeniem dokumentów i materiałów

• reprezentatywność dla całego zbioru dokumentów.”

Selekcja danych w instytucjach kultury

K. Werner, K. Sawko, A. Janus, E. Majdecka, K. Rybicka, R. Lis, P. Niezgódka, K. Śliwowski
„Otwarte zabytki digitalizacja. Przewodnik”, Centrum Cyfrowe 2014,

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/268/WUOZ-raport2014.pdf?sequence=3

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/268/WUOZ-raport2014.pdf?sequence=3


Kiedy nie otwierać danych?

1. Zawierają dane osobowe, wizerunki osób, itp.

2. Zawierają dane poufne, wpływają na bezpieczeństwo kraju.

3. Planowana jest komercjalizacja danych (np. patent).

4. Inne szczególne względy prawne lub etyczne: np. ochrona gatunków zagrożonych.

• Zawsze warto udostępnić metadane
• Czasem możliwy jest dostęp indywidualny



Jakość otwartych danych

1. Dostępność – Czy dane są udostępnione w wygodnych, otwartych, nadających się do dalszych 

modyfikacji formatach, które można pobierać, indeksować, przeszukiwać?

2. Dokumentacja – Czy dane są wystarczająco dobrze opisane, tak by ich użytkownicy rozumieli 

kontekst ich powstania, ich braki, ograniczenia, wymogi bezpieczeństwa w pracy z nimi i 

możliwości ich wykorzystania?

3. Ponowne wykorzystanie – Czy dane są udostępnione na otwartych licencjach?

4. Kompletność – Czy dane są udostępnione w wersji nieprzetworzonej (surowej), bez agregacji

5. Szybkość – Czy dane zostały udostępnione na tyle szybko, że nie zdążyły stracić wartości 

(przedawnić się)?

6. Opieka nad danymi – Czy jest wyznaczony stały punkt kontaktu w sprawie danych, gdzie 

użytkownik może uzyskać pomoc przy korzystaniu z danych?

Częściowo na podstawie:

Project Open Data document, https://project-open-data.cio.gov/principles/

https://project-open-data.cio.gov/principles/
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Potrzebuję tych danych 
natychmiast!!!

Nieważne, że nie są wyczyszczone –
sam sobie poradzę!

Zmarnowałem już kawał życia czyszcząc 
i porządkując kiepskie dane od innych. 

Dopóki nie będą wyczyszczone i 
udokumentowane, nie interesują mnie. 

A w ogóle to mam teraz inne sprawy 
na głowie…

Slajd na podstawie: Kevin Ashley, DCC, CC-BY

Jakość danych



e-Infrastruktura i standardy



e-Infrastruktura

„Współpracujące ze sobą cyfrowe rozwiązania technologiczne 
(hardware i software), zasoby (dane, serwisy, biblioteki cyfrowe), 
metody komunikowania (protokoły, prawa dostępu i sieci), a także 
ludzie i struktury organizacyjne.”
RCUK http://www.rcuk.ac.uk/research/xrcprogrammes/otherprogs/einfrastructure/

http://www.rcuk.ac.uk/research/xrcprogrammes/otherprogs/einfrastructure/


Podobieństwa i różnice

• Administracja publiczna – mały margines swobody (przepisy prawa 
określają co i jak udostępniać)

• Instytucje kultury – duża swoboda, zróżnicowany zasób

• Nauka – komunikacja naukowa obejmuje bieżącą twórczość naukową
• Złota i zielona droga otwartego dostępu



Dane publiczne

Przepisy określają zobowiązane podmioty oraz minimalne standardy

Centralne repozytorium: tzw. zasób informacyjny 

(Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego)

- m.in. organy administracji rządowej, NFZ, ZUS, KRUS

- Obowiązek systematycznego weryfikowania i aktualizowania



https://danepubliczne.gov.pl/

https://danepubliczne.gov.pl/


Agregatory

e-Infrastruktura zbierająca informacje (metadane) z rozproszonych 
narzędzi i umożliwiająca użytkownikowi przeszukiwanie wszystkich 
zbiorów

Warunek: interoperacyjność.







Standardy
• Problem „silosów”

• Powstają niezależne od siebie „magazyny” informacji, które z powodu stosowania 
różnych standardów są od siebie oddzielone.

• Problem zróżnicowanego zasobu => różne potrzeby

• Perspektywa zabezpieczenia zbiorów vs perspektywa udostępnianie i 
korzystania

• Protokoły wymiany metadanych (np. OAI-PMH)

• API (Application Programming Interface) 



Przykładowe bezpłatne oprogramowanie

Administracja 
publiczna

Kultura Nauka



Otwarty dostęp do publikacji naukowych

Złota droga:
otwarte czasopisma i książki

Zielona droga:
otwarte repozytoria naukowe



Platformy i bazy czasopism

PRESSto – czasopisma UAM w Poznaniu
http://pressto.amu.edu.pl/

Biblioteka Nauki – kolekcja polskich czasopism 
http://bibliotekanauki.ceon.pl/

http://pressto.amu.edu.pl/
http://bibliotekanauki.ceon.pl/


Repozytoria publikacji

Instytucjonalne

Dziedzinowe



Repozytoria instytucjonalne
DASH – Digital Access to Scholarship at Harvard
https://dash.harvard.edu/ AMUR – Adam Mickiewicz University Repository

https://repozytorium.amu.edu.pl/

Inne w Polsce:
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego RUŁ: http://repozytorium.uni.lodz.pl/
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika RUMaK: https://repozytorium.umk.pl/
w Polsce działa ok. 30 repozytoriów instytucjonalnych

https://dash.harvard.edu/
https://repozytorium.amu.edu.pl/
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
https://repozytorium.umk.pl/


Repozytoria dziedzinowe 
SSRN – Social Sciences Research Network 
www.ssrn.com

arXiv
http://arxiv.org/

Lectorium
www.lectorium.edu.pl

http://www.ssrn.com/
http://arxiv.org/
http://repozytorium.lectorium.edu.pl/


Repozytoria ponadinstytucjonalne

Repozytorium CeON – prowadzone przez ICM UW
https://depot.ceon.pl/

Zenodo – prowadzone w CERN, finansowane 
przez Komisję Europejską
https://zenodo.org/

https://depot.ceon.pl/
https://zenodo.org/


Widoczność



Gdzie jest 
odbiorca?

Wyszukiwarki 
internetowe 

Staranne 
metadane 



Metadane



Metadane

• Dane publiczne: minimalne metadane określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z 12.03.2014 r. ws. Centralnego Repozytorium Informacji 
Publicznych: m.in. tytuł, słowa kluczowe, opis, adres URL. 

• Obiekty dziedzictwa: szczegółowe opisy standardów dla różnych 
obiektów kultury m.in. w publikacjach Marka Nahotko i Grzegorza 
Płoszajskiego

• Treści naukowe: różne formaty dla publikacji naukowych i danych 
badawczych



„Czy umiemy pisać daty?” 

• Co oznacza data „03/04/23”? 
• (3 kwietnia 1923, a może 4 marca 2023 r.?)

• Trwanie wydarzenia w czasie 

• Powtarzalność 

• Nieprecycyjne daty 
• („lata osiemdziesiąte”, „przed 1650 r.”, „prawdopodobnie 2010 r.”)

http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/444-czy-umiemy-pisa-daty

http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/536-czy-umiemy-pisa-daty-cz-2-edtf

http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/444-czy-umiemy-pisa-daty
http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/536-czy-umiemy-pisa-daty-cz-2-edtf


Co to jest interoperacyjność?

Zdolność do współdziałania między różnymi systemami lub 
organizacjami. 
W szczególności: możliwość pracy na zróżnicowanych zestawach 
danych. 



Dobór formatów plików do archiwizacji

Preferowane formaty:

• Bez kompresji

• Nie wymagające komercyjnego 

oprogramowania

• Otwarte, z dostępną dokumentacją

• Wykorzystujące standardowe 

kodowanie (ASCII, Unicode)

Type Recommended Non-preferred

Tabular data CSV, TSV, SPSS portable Excel

Text Plain text, HTML, RTF
PDF/A only if layout matters

Word

Media Container: MP4, Ogg
Codec: Theora, Dirac, FLAC

Quicktime
H264

Images TIFF, JPEG2000, PNG GIF, JPG

Structured data XML, RDF RDBMS

Na podstawie: UK Data Archive (nauki społeczne i humanistyczne)
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats

Slajd: Kevin Ashley, DCC, CC-BY

http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats


• Na bieżąco pracujemy w formatach, które nam najbardziej pasują – natomiast 

przed archiwizacją przenosimy pliki do standardowych, otwartych formatów.

• Niektóre repozytoria zachęcają do deponowania dwóch wersji tych samych 

danych:

(1) w formacie przeznaczonym do długotrwałej archiwizacji,

(2) w formacie najpowszechniej wykorzystywanym w danym środowisku.

Dobór formatów plików do archiwizacji



5 gwiazdek dla otwartych danych

Tim Berners-Lee, 5-star Open Data, 5stardata.info

1. Dane są dostępne na otwartej licencji

2. Struktura danych jest dostępna

3. Otwarty format danych

4. Zastosowanie URI do identyfikacji danych

5. Powiązanie danych z innymi danymi w 

sieci (linked data), aby zapewnić kontekst

5stardata.info


Linked Open Data
• Cel: budowa semantic web, dostosowanej do analizy maszynowej

• („przetłumaczenie” ludzkiej wiedzy na wiedzę dostosowaną do komputerów)

• Proste zdania: podmiot – orzeczenie – dopełnienie
• „Bob Dylan otrzymał Nobla”. 

• RDF (Resource Description Framework): standard tworzenia 
trójczłonowych zdań

• Należy stosować URI (Universal Resource Identifier) – odnośniki 
pozwalające jednoznacznie definiować obiekty. 

http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/463-wstp-do-linked-data

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Literature
http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog/463-wstp-do-linked-data


http://archiveshub.ac.uk/introduction/
http://archiveshub.ac.uk/introduction/
http://americanartcollaborative.org/about/
http://americanartcollaborative.org/about/
http://lodlam.net/about/
http://lodlam.net/about/


http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/otwartosc-w-instytucjach-kultury-raport-z-badan/
http://digitalizacja.nimoz.pl/rekomendacje-nimoz/publikacje-opracowania
http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog
http://otwartanauka.pl
http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje

http://americanartcollaborative.org/about/
https://mc.gov.pl/files/program_otwierania_danych_publicznych.pdf
http://www.opengovguide.com/
http://opendatahandbook.org/
http://pro.europeana.eu/blogposts
https://www.w3.org/standards/semanticweb/data

Przydatne linki

http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/otwartosc-w-instytucjach-kultury-raport-z-badan/
http://digitalizacja.nimoz.pl/rekomendacje-nimoz/publikacje-opracowania
http://www.pilsudski.org/portal/pl/nowosci/blog
http://otwartanauka.pl/
http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje
http://americanartcollaborative.org/about/
https://mc.gov.pl/files/program_otwierania_danych_publicznych.pdf
http://www.opengovguide.com/
http://opendatahandbook.org/
http://pro.europeana.eu/blogposts
https://www.w3.org/standards/semanticweb/data


Dziękujemy za uwagę
Kontakt: 

msommer@icm.edu.pl

m.starczewski@icm.edu.pl http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/pl/legalcode

mailto:msommer@icm.edu.pl
mailto:m.starczewski@icm.edu.pl
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

