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CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest digitalizacja oraz szerokie udostępnienie  
unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się  
w zbiorach NIFC.
 
• udostępnienie bezcennego dziedzictwa polskiej kultury Polakom  

oraz osobom na całym świecie, 
• umożliwienie obcowania z dziełami sztuki w postaci nagranych wykonań,
• umożliwienie pozyskania wiedzy o procesie twórczym, gatunkach  

muzycznych i historii muzyki,
• umożliwienie pracy naukowej na cyfrowych postaciach zapisów dzieł  

Chopina (standard symbolicznego zapisu kompozycji muzycznych Humdrum),
• umożliwienie zdalnego dostępu do zasobów, ochrona oryginałów, zmniejszenie 

kosztów udostępniania i pozyskiwania dostępu,
• zwiększenie dostępności zasobów kultury, zapobieżenie wykluczeniu z kultury 

mieszkańców mniejszych miejscowości, promocja kultury wysokiej i dobrych 
praktyk, upowszechnienie wiedzy,

CELE PROJEKTU
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CELE SZCZEGÓŁOWE

2) Zwiększenie dostępności do zasobów kultury

•  szerokie udostępnienie digitalizowanych zasobów za  pośrednictwem platformy 
internetowej, która stanie się centrum wiedzy na temat dziedzictwa chopinow-
skiego i zagadnień pokrewnych (dostęp na stronie www i przez aplikacje mobilne).

3) Poprawa jakości udostępniania 
• wszystkie zbiory zostaną zmapowane do standardu Dublin Core co umożliwi  

stworzenie w pełni spójnej pod względem metadanych bazy; 
• utworzona struktura będzie zgodna z międzynarodowymi standardami;  

cała kolekcja osiągnie piąty stopień w skali 5 Star Open Data. 

WWW

1) Digitalizacja zbiorów NIFC
Digitalizacja obejmie następujące zespoły obiektów:

• muzyka, 
• rękopisy chopinowskie,
• nagrania,
• monografie naukowe oraz czasopisma.
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CELE SZCZEGÓŁOWE

4) Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania 

• całość wyposażona będzie w API umożliwiające eksport  
i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie  
platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego  
i publikacji naukowych dotyczących także innych  
polskich kompozytorów.  

• dzięki zastosowaniu formatu symbolicznej notacji muzycznej  
Humdrum możliwe będzie – oprócz rozwiązania typowego,  
jakim jest przeszukiwanie pół metadanych – uruchomienie  
zaawansowanej wyszukiwarki muzycznej.
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 WSKAŹNIKI

Projekt zakłada następujące wskaźniki:

• liczba podmiotów które udostępniły ISP   1

• liczba zdigitalizowanych obiektów    41 000   

• liczba dokumentów udostępnionych on-line *  40 000

• liczba utworzonych API      4

• liczba baz danych udostępnionych przez API  5

• docelowa liczba odtworzeń/pobrań    1 500 000 

%

*(oraz 900 godzin audio/wideo)
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GRUPY DOCELOWE

Uwzględniono m.in. badania dot. odbiorców XVII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Z analizy wynika, że:

• odbiorcami projektu są przede wszystkim osoby z grupy wiekowej od 18 do 34 lat,
• projekt niewątpliwie jest adresowany do użytkowników na całym świecie,
• przewidujemy, że ok. 50% odbiorców będzie pochodzić z Polski, ok. 30% będą 

stanowić odbiorcy z Azji, w dalszej kolejności mieszkańcy Stanów Zjednoczonych 
i krajów Europy Zachodniej,

• szerokie dotarcie do odbiorców z całego świata zapewni dostępność portalu w 
różnych wersjach językowych.

Na podstawie wyników ankiety wyszczególniono trzy główne grupy odbiorców  
zainteresowane digitalizacją zbiorów NIFC: 

• osoby związane zawodowo z muzyką, 
• osoby zainteresowane muzyką hobbystycznie (niezwiązane z muzyką  

zawodowo),
• przedsiębiorcy.



7

ZASOBY INFORMACJI OBJĘTE PROJEKTEM
• muzyka 
 - zapis kompozycji Chopina i ich wariantów w otwartym  
    standardzie Humdrum
• rękopisy Chopinowskie 
 - rękopisy utworów
 - korespondencja 
• drukowane źródła muzyczne 
 - pierwodruki 
 - dalsze wydania 
• inne dokumenty 
 - ikonografia
 - afisze 
• nagrania 
 - archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  
    im. Fryderyka Chopina
 - archiwum Festiwalu Chopin i Jego Europa
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DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
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PARTYTURY CYFROWE
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SKOMPUTERYZOWANA ANALIZA MUZYKOLOG-
ICZNAPARTYTURY CYFROWE

• Elektroniczne wydania dzieł  
Chopina i innych twórców

• Możliwość wyszukiwania  
według melodii, rytmu i in.

• Porównywanie wersji tych  
samych utworów

• Możliwość pobrania partytury  
w pdf i plikach edytowalnych
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DIGITALIZACJA ZBIORÓW  
MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
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ZNACZENIE ZASOBÓW OBJĘTYCH  
PROJEKTEM

Dziedzictwo Fryderyka Chopina jest jednym z najważniejszych segmentów 
dziedzictwa europejskiego, jednocześnie jednym z najbardziej wartościo-
wych zespołów zasobów polskiej kultury.

Znaczenie dziedzictwa chopinowskiego dla kultury polskiej determinuje 
twórczość całych pokoleń, wpływa w sposób dominujący na tożsamość 
narodową, jest przedmiotem wielopokoleniowego dyskursu i punktem  
wyjścia dla historii polskiej kultury od lat 30. XIX w. do dnia dzisiejszego. 

Udostępniane zasoby stanowią kluczową część dziedzictwa chopinowskie-
go. Skupione w Muzeum Fryderyka Chopina, w bibliotece Narodowego 
 Instytutu Fryderyka Chopina oraz jej archiwach: fototecei fonotece, stano-
wią największą kolekcję chopinowską na świecie (zbiory Muzeum zostały 
przy tym w 1999 roku wpisane na listę „Pamięć Świata” UNESCO – przed 
nimi zaszczyt ten przypadł jedynie 38 obiektom albo grupom obiektów  
w skali całego globu). 
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DZIĘKUJEMY


