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Humanistykę cyfrową można podzielić na wiele kategorii. Postępujący rozwój technologii przyczynił 

pomaga zarówno w pracach naukowych jak i w edukacji.  

Badacze dzięki cyfryzacji mają dostęp do niespotykanej dotąd ilości danych, które mogą 

zostać porównane, poznane oraz przeanalizowane. Z drugiej strony edukacja również zmienia swoje 

oblicze dzięki humanistyce cyfrowej. Jednym z przykładów jest program Software Studies Initiative, 

który umożliwia przeanalizowanie rozległej bazy danych o charakterze graficznym. Kolejnym 

przykładem jest Google Books, baza danych która zawiera publikacje z całego świata dostępne dla 

każdego użytkownika.    

Ogromna ilość wiedzy, która jest dostępna „na wyciągnięcie ręki” przyczyniła się do zmiany 

sposobu nauczania z tradycyjnego na cyfrowy. Platformy e-learningowe, blended learning, aplikacje 

do tworzenia i publikowania materiałów dydaktycznych oraz programy umożliwiające pracę w 

grupach – wszystko to sprawia, że system edukacji również stale się zmienia. Jednym z przykładów 

platformy e- learningowej jest Platforma e-learningowa UAM (Moodle), na której dostępne są kursy 

dla studentów, które można ukończyć przez internet. W dzisiejszych czasach aplikacją, która tworzy 

treści edukacyjne może być wiele aplikacji, począwszy od Facebooka, poprzez Instagram na Audacity 

kończąc. Podczas gdy w znacznej części Instagram i Facebook nie kojarzą się z edukacją, tak za 

pomocą Audacity można nagrywać i udostępniać wykłady oraz treści audio.  

Kolejną próbą kategoryzacji programów humanistyki cyfrowej może być podział na „typ 

projektu” oraz „typ efektu”  

Z typu projektów można wyróżnić : 

- badawczy  

- badawczy, infrastrukturalny  

- bazodanowy (BigData) 

- digitalizacyjny  

- edukacyjny  

- wdrożeniowy  

 

 Przykładem projektu badawczego może być „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i 

XVIII w.(do roku 1772)”. Projekt „CESAR” jest przykładem projektu infrastrukturalnego, jest to projekt 

zrzeszający naukowców ze środkowej oraz południowo-wschodniej części Europy, projekt ten zbliża 

naukowców, badaczy, komercyjnych dostawców usług, prywatnych użytkowników oraz specjalistów z 

wielu dziedzin. Przykładem projektu bazodanowego jest projekt „Znaleziska monet rzymskich z ziem 

Polski i historycznie z Polską związanych”, w którym skatalogowane są dane na temat znalezisk z 

terenów Polski. Przykładem projektu digitalizacyjnego jest „Polska Bibliografia Literacka – 

laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej”, w której literatura jest przedstawiona w 

nowoczesnej formie cyfrowej. Przykładem projektu edukacyjnego jest „E-edukacja bez barier 

cyfrowych i społecznych” jako platforma e-learningowa. Przykładem projektu wdrożeniowego jest 

„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”. 

Projekt zakłada korektę kształcenia uniwersyteckiego pracowników gminnych bibliotek publicznych 

dokonaną bez umniejszania roli zagadnień ogólnych i teoretycznych w treściach programowych.  



 Typy projektów mogą ściśle się ze sobą łączyć, tak na przykład „Zestawienie zbiorów 

protestanckich w Rzeczypospolitej XVI – XVIII stuleciu to typ projektu jednocześnie badawczego i 

bazodanowego. „Komputerowe Wspomaganie Analizy Wywiadów Etnograficznych” to projekt 

łączący w sobie elementy baz danych, digitalizacji i edukacji.  

Efektem cyfryzacji mogą być publikacje, bazy danych czy repozytoria. Wszystko czego 

efektem jest proces cyfryzacji, i tak jako „typ efektu” można wyróżnić :  

- analizy systemów 

- oprogramowanie 

- bazy danych  

- repozytoria 

- narzędzia badawcze 

- publikacje 

I tak projektem, którego efektem jest publikacja jest „Korpus Politechniki Wrocławskiej (KPWr)”. 

„System wydobywania wielowyrazowych lematów języka polskiego” to połączenie narzędzia 

badawczego, oprogramowania i bazy danych. „GeTClasS” to system do anotacji semantycznej tekstu, 

który można zakwalifikować jako oprogramowania i narzędzie badawcze. Analizą systemu jest 

projekt „Analiza doświadczeń wybranych instytucji w dziedzinie długookresowej ochrony zasobów 

cyfrowych z wykorzystaniem systemu Rosetta firmy Ex Libris”.  

Dzięki postępowi cyfryzacji, świat nauki ma o wiele większe możliwości przeprowadzania 

badań, wymiany doświadczeń i analizy materiałów. Weryfikacja danych również jest ułatwiona dzięki 

wielkiej ilości danych, do których naukowcy mają dostęp. Z drugiej strony digitalizacja spowodowała 

również rewolucję w edukacji. Dzięki ogromnej ilości narzędzi cyfrowych, nauka nie była nigdy aż tak 

przystępna jak teraz.  
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