
Wszystkie zamierzone w ramach projektu

działania mają na celu odkrywanie wielkości

historycznej dziejów Torunia i regionu oraz

umacnianie miłości do „małej ojczyzny”.

Zasób zdigitalizowany w ramach projektu

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

można czytać w Kujawsko-Pomorskiej

Bibliotece Cyfrowej, pod adresem:

https://kpbc.umk.pl/dlibra .  

Dofinansowano ze środków

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna -

Książnica Kopernikańska w Toruniu



Wojewódzka Biblioteka Publiczna –

Książnica Kopernikańska w Toruniu

realizuje projekt ,,Kujawsko-pomorska

prasa cyfrowa 1920’’. Zadanie jest 

 dofinansowane przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach

programu Kultura cyfrowa oraz z budżetu

Samorządu  Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Projekt realizowany jest we współpracy z

partnerem – Uniwersytetem Mikołaja

Kopernika w Toruniu. Zbiory zostały

udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej

Bibliotece Cyfrowej (KPBC). 

Celem projektu jest wzbogacenie zasobów

cyfrowych o unikatową prasę regionalną

wydaną w latach 1920-1939. Jest to okres

szczególnie ważny dla historii regionu ze

względu na 100. rocznicę powrotu

Pomorza i Torunia do Macierzy. 

Dogodniejsze korzystanie ze zbiorów

bibliotecznych, 

Możliwość przeglądania zbiorów bez

potrzeby przychodzenia do biblioteki, 

Łatwiejsze i szybsze przeglądanie

dokumentów oraz wyszukiwanie

informacji dzięki technologii OCR, 

Pobieranie i edytowanie plików

cyfrowych, 

Dogodny   dostęp   on-line    dla osób

z niepełnosprawnościami. 

Korzyści cyfryzacji archiwaliów

bibliotecznych:

 

Materiały edukacyjne i szkoleniowe

przedstawione w formie prezentacji

dotyczące realizowanego projektu

dostępne na stronie Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu w zakładce dla

czytelników E-KSIĄŻNICA  pod adresem: 

https://ksiaznica.torun.pl/dla-

czytelnikow/e-ksiaznica.html

Projekt obejmuje digitalizację wybranych
czasopism,  m.in.: ,,Gazetę Wąbrzeską’’, ,,Głos
Lubawski’’, ,,Przegląd Pomorski’’,

,,Express Kujawski’’, ,,Express Pomorski’’,

,,Ziemię Pomorską’’, ,,Głos Wąbrzeski''.

 

Czasopisma te są cennym źródłem

informacji. Po powrocie ówczesnego

województwa pomorskiego do Macierzy

relacjonowały bieżące wydarzenia

regionalne (zarówno społeczne,

gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne)

oraz podawały informacje na temat

kształtowania się na nowo państwowości.

Ponadto znajduje się w nich dużo

interesujących wiadomości dotyczących

także życia codziennego mieszkańców

regionu, jak chociażby ogłoszenia i

reklamy. Stanowią one zatem bezcenne

źródło informacji, dokumentujące

ówczesny okres życia Polaków na tym

terenie, które może nie tylko służyć do

celów naukowych, edukacyjnych,

popularyzacyjnych, ale także

zainteresować osoby pragnące poszerzać

swoją wiedzę historyczną.

O projekcie Edukacja on-lineO czasopismach

https://ksiaznica.torun.pl/dla-czytelnikow/e-ksiaznica.html

