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Streszczenie: Artykuł prezentuje założenia merytoryczne i standardy technologiczne projektu Open AGH e-podręczniki. Autorzy zaprezentowali proces zaprojektowania systemu do tworzenia i publikowania otwartych cyfrowych akademickich podręczników dla przedmiotów ścisłych. Scharakteryzowano założenia funkcjonalne systemu,
omówiono role systemowe, sposób pracy nad modułowymi treściami e-podręczników oraz mechanizm ich ponownego wykorzystania przez nauczycieli akademickich, studentów AGH i innych uczelni. Artykuł kończy refleksja na temat największych wyzwań w pracy nad e-podręcznikami AGH.
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1. Wprowadzenie
Analiza istniejących rozwiązań na rynku edukacyjnym na świecie i w Polsce pokazuje, że
potwierdziła się diagnoza trendów edukacyjnych z Raportu Horizon (Johnson, Levine, Smith,
Stone, 2010). Według raportu opracowanego przez New Media Consortium rozwój otwartych
treści edukacyjnych na szeroką skalę był kwestią maksymalnie jednego roku.
Na rynku światowym Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) są stałym elementem oferty edukacyjnej najbardziej prestiżowych uczelni (m.in. MIT, Stanford). Rolę otwartej edukacji docenia
także Komisja Europejska, która we wrześniu 2013 roku uruchomiła nową inicjatywę na rzecz
otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych
w szkołach i na uczelniach wyższych – Opening Up Education. Inicjatywa ma na celu m.in. zwiększenie wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych, zapewniając powszechną dostępność
materiałów edukacyjnych opracowanych przy wsparciu z funduszy publicznych. Działania
związane z otwartą edukacją będą finansowane przy wsparciu z programu Erasmus+ nowego
programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz programu Horizon 2020,
nowego programu w zakresie badań naukowych i innowacji, a także z funduszy strukturalnych
UE (Komisja Europejska, 2013). Poza działaniami planowanymi przez samą Komisję, inicjatywa będzie działać na rzecz wdrażania przez kraje członkowskie polityk otwartego dostępu do
publicznie finansowanych zasobów oraz wspierania wdrażania OZE w programach nauczania
na wszystkich poziomach edukacji.
W tym obszarze na polskiej mapie projektów otwartościowych w ciągu kilku ostatnich lat
pojawiło się wiele istotnych inicjatyw. Wyraźnie widoczna jest zmiana w zapisach regulaminowych programów ministerialnych (MKiDN, MEN, MSZ), które wprowadzają zasadę udostępniania rezultatów projektów finansowych ze środków publicznych na zasadach wolnych licencji
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umożliwiających dowolne ich wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, adaptację
w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Na szczeblu rządowym największym programem
realizującym te założenia jest program Cyfrowa Szkoła, w którym obok szkoleń nauczycieli
i doposażania szkół w infrastrukturę, dla czterech poziomów nauczania (edukacji wczesnoszkolnej, klas 4–6, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych) są opracowywane
otwarte e-podręczniki i 2500 zasobów edukacyjnych z 14 przedmiotów, które będą dostępne na
zasadach wolnych licencji.
Polskie szkoły wyższe także od kilku lat angażują się w otwieranie swoich zasobów edukacyjnych. Obok Akademii Górniczo-Hutniczej, która uruchomiła w 2010 roku Open AGH
– repozytorium otwartych treści z przedmiotów ścisłych, należy wymienić Wydział Fizyki
(materiały dydaktycznie dla studentów kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie,
http://brain.fuw.edu.pl/edu/Strona_główna) czy Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego (http://mst.mimuw.edu.pl), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, który uruchomił platformę otwartych zasobów edukacyjnych (http://portal.umk.pl)
czy Politechnikę Wrocławską, która udostępniła ponad 100 wykładów video z fizyki (http://www.
portal.pwr.wroc.pl/1831704,241.dhtml). Udostępnianie Otwartych Zasobów Edukacyjnych od
2010 roku staje się więc coraz bardziej powszechne.

2. Open AGH e-podręczniki – otwarte cyfrowe podręczniki akademickie
Open AGH e-podręczniki to projekt własny Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach którego
powstały:
• otwarte e-podręczniki akademickie dla przedmiotów ścisłych na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach,
• platforma do ich tworzenia, publikowania i dowolnego wykorzystywania.
Prace nad projektem serwisu rozpoczęto w maju 2013 roku jako kontynuację zainicjowanego w styczniu 2010 roku Open AGH – pierwszego w kraju repozytorium OZE na poziomie
akademickim. Z pierwszych pilotażowych e-podręczników z fizyki i matematyki dla inżynierów
(rys. 1) będzie można skorzystać w roku akademickim 2014/2015. Docelowo obejmą one swoim
zakresem całość materiałów z obydwu przedmiotów wykładanych na wszystkich wydziałach
AGH (pokryją syllabusy wszystkich wydziałów w zakresie tych przedmiotów). E-podręczniki są
przygotowywane przez pracowników AGH zgodnie z Syllabusem AGH, co zapewni ich dostosowanie do oferty dydaktycznej uczelni.
Motywacją do rozpoczęcia prac nad e-podręcznikami była z jednej strony rosnąca liczba
odwiedzin zasobów Open AGH w okresie 2010–2012 (ponad 84 tys. osób w 2010 roku, 494
tys. użytkowników w 2012 r.), z drugiej zaś zaobserwowany w latach 2012–2013 spadek liczby
odwiedzin o 20%. Przyczyny spadku nie zostały formalnie zdiagnozowane, jednak z obserwacji i bezpośrednich rozmów z pracownikami AGH i studentami można przyjąć, że jego
powodem był ograniczony napływ nowych treści do repozytorium oraz brak dostępu z urządzeń
mobilnych. Dalsza analiza wykazała, że preferowanym kierunkiem zmian powinno być wprowadzenie spójnej struktury zasobów, zadbanie o możliwość korzystania z materiałów w różnych
formatach, gwarantujących łatwe wykorzystanie oraz adaptację treści. Istotne było również
zapewnienie elastycznego dostępu do zasobów Open AGH na różnych urządzeniach.

3. Założenia projektu Open AGH e-podręczniki
Na podstawie trzyletniego doświadczenia z realizacji projektu Open AGH, Centrum e-Learningu AGH nakreśliło wstępną wizję kolejnego etapu jego rozwoju czyli otwartych e-podręczników. Została przeprowadzona analiza istniejących projektów i inicjatyw otwartych zasobów.
Podczas analizy kierowano się przede wszystkim: modułową strukturą treści oraz dostępem do
otwartego kodu narzędzia, dzięki któremu raz stworzone mechanizmy można zaadaptować do
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (7)/2014 , str. 5

Karolina Grodecka, Marcin Gulik, Jan Kusiak, Open AGH jako przestrzeń rozwoju...
potrzeb i wymagań projektu e-podręczników AGH.
Podczas planowania założeń e-podręczników przeanalizowano platformy polskich projektów
Włącz Polskę (http://www.wlaczpolske.pl), e-Globalna (http://www.e-globalna.edu.pl) oraz
amerykańską platformę CK-12.org (http://www.ck12.org), FlatWorldKnowledge (http://catalog.
flatworldknowledge.com), Boundless.com (https://www.boundless.com) czy mechanizm
tworzenia e-książek w projektach Fundacji Wikimedia. W analizowanych projektach został zaimplementowany mechanizm łączenia mniejszych cząstek wiedzy w zestawy, czyli e-podręczniki.

Rysunek 1. Strona główna serwisu Open AGH e-podręczniki

Przegląd istniejących projektów doprowadził do uszczegółowienia założeń projektu
e-podręczników Open AGH, w kierunku:
• spójnej struktury e-podręczników AGH z przedmiotów ścisłych,
• modułowości e-podręczników, gwarantującej elastyczne korzystanie z zasobów przez studentów i pracowników AGH, jak również inne uczelnie w Polsce,
• większej otwartości gwarantującej swobodne korzystanie z e-podręczników AGH (wybór licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach, CC BY-SA),
• zgodności z Syllabusem AGH bazującym na Krajowych Ramach Kwalifikacji,
• dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• możliwości korzystania z materiałów w różnych formatach, gwarantujących łatwe wykorzystanie oraz adaptację treści,
• dostęp do zasobów Open AGH na różnych urządzeniach,
• autorskiej platformy do tworzenia, publikowania i korzystania z e-podręczników akademickich.
Żaden z dostępnych na rynku serwisów nie spełniał większości założeń projektu i nie
pozwalał tym samym na szybkie poszerzenie funkcjonalności. Podjęto decyzję o stworzeniu
nowego serwisu. System Open AGH e-podręczniki jest realizowany nakładem własnym Uczelni.
Tytuł niniejszego artykułu wynika z faktu, że nauczyciele akademiccy i doktoranci AGH zostali
włączeni w opracowanie e-podręczników, jak i zaprojektowanie i wykonanie całego serwisu do
ich redakcji i publikacji. Szczegółowe założenia projektu były dyskutowane zarówno z zespołem
programistów i zespołami autorów e-podręczników, jak i ze studentami. Finalna wersja serwisu
jest wypadkową potrzeb autorów, możliwości programistycznych oraz ram czasowych projektu.
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Oprócz widocznych rezultatów (e-podręczniki i platforma), projekt ma na celu podniesienie
świadomości wśród pracowników i studentów AGH na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych
oraz kwestii prawnych otwartości. Co więcej, wybrana architektura i zakładane otwarte API
może stanowić ciekawą możliwość dla studentów i doktorantów do podejmowania badań
w ramach przygotowywanych prac dyplomowych lub doktorskich.

4. Założenia funkcjonalne serwisu Open AGH e-podręczniki
Na bazie przeglądu istniejących rozwiązań oraz własnych pomysłów powstała lista wymagań
funkcjonalnych oraz rozpoczęły się prace nad projektem architektury systemu. Określono
następujące grupy wymagań:
1. Tworzenie modułowych treści dla e-podręczników: import treści z formatów LaTeX,
ODT, edytor WYSIWYG oraz edytor źródłowy, system recenzji i korekty modułów, dodawanie, edycja i usuwanie metadanych modułu, przypisanie modułów do drzewa kategorii wiedzy,
2. Tworzenie e-podręczników z modułów: przypisanie e-podręczników do danego przedmiotu na każdym z wydziałów, składanie i edycja e-podręczników, import grafiki, plików
audio i wideo, animacji w HTML5, synchronizacja z Syllabusem Akademii Górniczo-Hutniczej, generowanie e-podręczników na podstawie syllabusa,
3. Elastyczne korzystanie z e-podręczników: korzystanie z e-podręczników bez konieczności logowania się, budowanie podręczników przez użytkowników, pobieranie e-podręczników w formacie PDF, DjVu, LaTeX, ODT, historia przeglądanych e-podręczników, generowanie stałych linków do e-podręczników zbudowanych z modułów, przeszukiwanie
modułów i e-podręczników,
4. Dostępność pod różnymi technologiami (systemy operacyjne, przeglądarki, urządzenia
mobilne): treść zastępcza w postaci QR Codów, linków oraz obrazków zastępczych dla
multimediów, pobieranie e-podręczników w formacie ePub, MOBI, AZW3 oraz wersja
mobilna serwisu (w opracowaniu).

5. Wybrane technologie
Podczas analizy istniejących technologii kluczowym warunkiem branym pod uwagę była
otwartość oprogramowania, która gwarantowała możliwość adaptacji narzędzia do potrzeb
Uczelni i założeń projektu. Dodatkowym kryterium zawężającym wybór była dostępność
pakietu z polską wersją językową, możliwość przeglądania historii edycji stron, oraz wersja do
zainstalowania na serwerach własnych uczelni.
W projekcie Open AGH e-podręczniki został wykorzystany system zarządzania treścią
(Content Management System) Tiki Wiki. Wybór został poprzedzony przeglądem i analizą
dostępnych platform typu wiki pod względem zdefiniowanych wymagań funkcjonalnych
serwisu. Kryteria te spełniło 20 platform: bitweaver, DokuWiki, Foswiki, Hatta, JAMWiki,
MediaWiki, MindTouch, MojoMojo, Oddmuse, PmWiki, Roadkill, ScrewTurn Wiki, Tiki Wiki
CMS Groupware, TracWiki, TWiki, VQWiki, WackoWiki, Wikidot, Xwiki, Zim. Do pogłębionej analizy wybrano trzy rozwiązania:
1. Mediawiki – ze względu na szeroki zakres opcji konfiguracyjnych i dobre wsparcie dla
stron z dużym natężeniem ruchu, korzystających z wielu serwerów,
2. Tiki Wiki CMS Groupware – ze względu na wysoce konfigurowalny, modularny, dobry
interface sieciowy,
3. Twiki – ze względu na szeroki zakres możliwości, wbudowane wsparcie dla systemów
kontroli wersji i plików.
Ostatecznie, jako silnik serwisu Open AGH e-podręczniki, wybrano Tiki Wiki. To otwarte
oprogramowanie, które zostało zaimplementowane w PHP w oparciu o framework Zend.
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (7)/2014 , str. 7

Karolina Grodecka, Marcin Gulik, Jan Kusiak, Open AGH jako przestrzeń rozwoju...
Dostarcza wielu funkcji oraz pozwala na łatwe jej rozszerzenie poprzez implementację wtyczek.
Ma modułową budowę - moduły oraz wtyczki można włączać i wyłączać oraz konfigurować.
Zostały zaproponowane 3 możliwe scenariusze zaprojektowania architektury systemu:
• wiki jako jądro systemu + pluginy własne AGH,
• zmodyfikowana wiki jako jądro systemu + pluginy własne AGH,
• serwis Open AGH e-podręczniki używa wiki jako pewnego modułu/modułów.
Ostatecznie wybrano pierwsze rozwiązanie ze względu na prostotę, niski próg wejścia oraz
rozszerzalność do innych architektur (Rys. 2).

Rysunek 2. Architektura systemu Open AGH e-podręczniki (oprac. własne)

Zastosowanie systemu zarządzania treścią pozwoliło na znaczne przyspieszenie pracy nad
projektem. OpenAGH e-podręczniki korzysta z bazy danych MySQL. W celu oddzielenia logiki
aplikacji od warstwy prezentacji użyto biblioteki Smarty, która służy do tworzenia szablonów
dla aplikacji PHP. W momencie pisania artykułu rozpoczęły się prace nad wdrożeniem TikiWiki
w wersji 12., która wspiera z technikę responsive design przez co interfejs systemu będzie
przyjazny zarówno dla użytkowników komputerów, jak i smartfonów czy tabletów. W kolejnej
fazie zostanie także opracowany interfejs dla wersji mobilnej serwisu.
Dzięki wykorzystaniu gotowych mechanizmów Tiki, w projekcie Open AGH e-podręczniki
bazujemy na kilkuletnim doświadczeniu jej twórców, co daje szansę na uniknięcie przynajmniej
części błędów, które zawsze towarzyszą tworzeniu nowej aplikacji.

6. Role w systemie
Podczas projektowania serwisu Open AGH e-podręczniki przyjęto założenie, że serwis ma
łączyć platformę do tworzenia i redagowania treści z platformą do prezentowania i korzystania
z e-podręczników. Zgodnie z tym założeniem wyodrębniono odpowiednie role dla użytkowników końcowych oraz tzw. role systemowe, odpowiadające za proces tworzenia treści (Rys. 3).
Pierwszą rolą jest „użytkownik”, czyli osoba, która bez zalogowania może przeglądać moduły
i e-podręczniki oraz która z gotowych modułów i na podstawie istniejących e-podręczników
może zbudować własne podręczniki, pobrać je na dysk w wybranym formacie, wydrukować
czy wygenerować link do stworzonego przez siebie e-podręcznika. Z tej roli mogą korzystać
zarówno nauczyciele akademiccy, jak i doktoranci czy studenci nie tylko z AGH, ale także
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z innych uczelni. Dzięki modułowej strukturze treści e-podręczników każda osoba może
dowolnie modyfikować istniejące treści.
Drugą rolą użytkownika końcowego jest „użytkownik zalogowany”, który posiada w serwisie
swoje konto i korzysta z niego po zalogowaniu. Hierarchia dziedziczenia uprawnień dla roli
jest w tym przypadku bezpośrednia. Użytkownik zalogowany w stosunku do osoby niezalogowanej może dodatkowo zapisywać swoje e-podręczniki oraz korzystać z historii przeglądania
modułów i e-podręczników.

Rysunek 3. Hierarchia ról w systemie Open AGH e-podręczniki (oprac. własne)

Pozostałe role, tzw. systemowe, to role użytkowników, którzy angażują się w proces tworzenia
treści modułowych e-podręczników na różnych poziomach. Pracę nad modułem rozpoczyna
koordynator przedmiotowy, czyli osoba odpowiedzialna za stworzenie modułów, przypisanie
ich autorom, recenzentom i edytorom, czyli trzem kluczowym rolom w systemie. Autorzy to
osoby piszące treści modułów, które następnie są przekazywane przez koordynatora do recenzenta, który sprawdza moduł pod kątem merytorycznym i edytora odpowiedzialnego za redakcję
i poprawność techniczną modułu. Koordynator nadzoruje cały proces powstawania modułów,
a kiedy te są gotowe do publikacji, buduje z nich e-podręczniki.
Dodatkową rolą jest tzw. rola „odpowiedzialnego za przedmiot”, czyli osoby, która wg Syllabusa
AGH opiekuje się danym przedmiotem. Dzięki synchronizacji Open AGH e-podręczniki
z Syllabusem AGH konto dla tej roli jest tworzone automatycznie, a nauczyciele akademiccy
AGH zostają powiadomieni o możliwości stworzenia autorskiego e-podręcznika dla przedmiotów, za które odpowiadają. Ta rola wynika ze specyfiki serwisu Open AGH e-podręczniki
i silnego osadzenia e-podręczników w ofercie dydaktycznej uczelni. Synchronizacja e-podręczników z Syllabusem jest także formą zaproszenia pracowników dydaktycznych AGH do współtworzenia otwartych e-podręczników i powiększania zasobów edukacyjnych uczelni.

7. Praca nad treściami e-podręczników
OpenAGH e-podręczniki oprócz dostarczania modułowych e-podręczników zapewnia środowisko do ich tworzenia.
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7.1. Cykl pracy nad modułem
Tworzenie nowego modułu to złożony proces dlatego też w serwisie OpenAGH e-podręczniki
został zaimplementowany mechanizm porządkujący pracę, którego schemat przedstawiono na
Rys. 4. Można go porównać do linii montażowej samochodu w fabryce.

Rysunek 4. Cykl pracy nad modułem (oprac. własne)

Moduł jest tworzony i przypisywany do drzewa kategorii wiedzy przez koordynatora przedmiotowego. Koordynator dysponuje zespołem ludzi, w którego skład wchodzą autorzy, edytorzy
i recenzenci. Przydziela im pracę nad poszczególnymi modułami. Autor wprowadza treść,
korzystając z edytora (który jest elementem systemu) oraz przygotowanych dla niego narzędzi.
Musi także uzupełnić metadane. Moduł jest przekazywany do recenzenta. Od jego opinii zależy,
czy moduł zostanie przekazany do korekty edytorskiej. W razie negatywnej recenzji, autor
dokonuje poprawek modułu zgodnie z sugestiami recenzenta. Po korekcie edytorskiej, autor
jeszcze raz przegląda moduł i akceptuje zmiany edytora. Moduł przed publikacją poddawany
jest ostatecznej ocenie koordynatora. Może on odrzucić moduł. Wtedy konieczne jest powtórzenie etapu pisania i recenzowania. Po publikacji moduł jest dostępny dla użytkowników serwisu
Open AGH e-podręczniki, którzy mogą z nich korzystać w dowolny sposób (czytać, drukować,
dodawać go do swoich podręczników itp.).
7.2. Praca z edytorem
Głównym narzędziem wykorzystywanym przez autorów e-podręczników jest edytor WYSIWYG,
oparty na CKEditorze (Rys. 5). Funkcjonalność edytora została rozszerzona przez implementację własnych otoczeń, takich jak lemat, zadanie, twierdzenie i wielu innych zdefiniowanych przy
współpracy i konsultacjach z autorami przyszłych e-podręczników. Pozwoliło to na jednolite
stylowanie e-podręczników, i zwolniło autorów z konieczności odpowiedniego formatowania
treści podczas pracy nad modułami.
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Rysunek 5. Okno edytora w systemie Open AGH e-podręczniki

Za pomocą edytora autorzy mogą umieszczać w tworzonych modułach tekst, grafikę, pliki
dźwiękowe oraz wideo, animację w HTML5 oraz filmy z popularnych serwisów internetowych:
YouTube oraz Vimeo. W trakcie eksportu multimedia są zastępowane obrazkiem zastępczym,
linkiem oraz QR Codem. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma zawsze łatwy dostęp do
zasobów multimedialnych. Edytor źródłowy posiada funkcję kolorowania składni co jest bardzo
pomocne w pracy nad modułem.
7.3. Import z plików LaTeX
Do dyspozycji autorów został oddany importer LaTeXa zaimplementowany w języku Python.
Jeżeli autor wgra pliki graficzne lub multimedialne znajdujące się w pliku LaTeX, importer automatycznie wstawi je do edytowanego modułu. Edytory zaimplementowane są w Java Script.
7.4. Synchronizacja z Syllabusem AGH
E-podręczniki składają się z modułów. Każdy moduł jest przypisany do drzewa kategorii wiedzy.
Każdy e-podręcznik jest przypisany do danego przedmiotu. Aby ułatwić tworzenie e-podręczników został zaimplementowany skrypt pobierający Syllabus AGH. Automatycznie tworzone
są konta w serwisie Open AGH e-podręczniki dla osób odpowiedzialnych za przedmioty. Do
użytkownika zostaje wysłana wiadomość z informacją o założeniu konta oraz zaproszeniem
do korzystania z serwisu. Po zalogowaniu się, użytkownik widzi wszystkie przedmioty, za które
jest odpowiedzialny i ma możliwość wygenerowania e-podręcznika. Do implementacji skryptu
użyto języka PHP oraz biblioteki cURL.

8. Metadane dla e-podręczników i modułów
W dobie powszechnego dostępu do Internetu oraz masowej cyfryzacji coraz popularniejszą
usługą internetową stały się biblioteki cyfrowe. Agregują one cyfrowe zasoby w postaci e-booków,
artykułów czy zdigitalizowanych tradycyjnych materiałów w wersji papierowej. Biblioteki
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cyfrowe działają dzięki zestandaryzowanemu sposobowi opisu bibliograficznego. Jednym
z założeń projektu było stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych dla wszystkich.
Efektywnym sposobem rozpowszechniania e-podręczników AGH są właśnie biblioteki cyfrowe.
W tym celu konieczny stał się wybór standardu metadanych oraz implementacja mechanizmu
komunikacji pomiędzy naszym serwisem a bibliotekami cyfrowymi. W projekcie wybrano
Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set) jako standard metadanych opisowych oraz
LRMI (Learning Resource Metadata Initiative) jako standard opisu metadanych strukturalnych.
Dublin Core jest otwartym standardem metadanych. Dla zasobów internetowych definiuje
15-elementowy zestaw metadanych. LRMI jest rozszerzeniem do projektu Schema.org, prowadzonego przez Google, Yahoo, Bing oraz Microsoft. Jego celem jest zmniejszenie fragmentacji
w opisie zasobów metadanymi. Odpowiedni opis e-podręczników oraz modułów metadanymi
pozwala także na łatwiejsze wyszukiwanie zasobów w sieci, dzięki czemu stają się one bardziej
dostępne.
W celu komunikacji z bibliotekami cyfrowymi został zaimplementowany protokół OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Protokół został opracowany przez
organizację Open Archive Initative. Jest on dedykowany do pobierania i gromadzenia opisów
bibliograficznych. Mechanizm ten jest uniwersalny. Pozwala na komunikację z dowolną biblioteką cyfrową lub innym agregatorem korzystającym z protokołu OAI-PMH oraz wspierającym
jeden z wymienionych standardów metadanych.

9. Open AGH otwarte e-podręczniki dla wszystkich
Z perspektywy osób korzystających z treści kluczowym założeniem e-podręczników AGH jest
ich modułowość. E-podręczniki składają się z małych części (które można porównać do cegiełek
wiedzy). Każdy użytkownik będzie mógł w sposób elastyczny wykorzystać te moduły, które są
dla niego interesujące (Rys. 6).

Rysunek 6. Modułowość e-podręczników AGH (oprac. własne)

W praktyce oznaczać to będzie, że e-podręczniki mogą być:
• budowane z dostępnych modułów przez każdego użytkownika (np. studenta, wykładowcę,
nauczyciela, ucznia) i dostosowane do interesującego go zakresu,
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• adaptowane z istniejących e-podręczników dedykowanych dla studentów AGH do potrzeb
nauczycieli i studentów innych uczelni w Polsce.
Dzięki modułowości e-podręczniki AGH obejmą docelowo swoim zakresem całość materiałów z fizyki i matematyki – czyli przedmiotów wykładanych na wszystkich wydziałach AGH
(pokryją syllabusy wszystkich wydziałów w zakresie tych przedmiotów).
Aby ułatwić nauczycielom akademickim i studentom korzystanie z e-podręczników,
wszystkie treści można pobrać w kilku formatach: PDF, DjVU na komputer, laptop, smartfon;
ePub, MOBI, AZW3 na urządzania mobilne oraz w formatach otwartych ODF i LaTeX, umożliwiających adaptację treści. Pozwala na to wybrana wolna licencja Creative Commons Uznanie
autorstwa – Na tych samych warunkach, która obejmuje zarówno gotowe e-podręczniki, jak
i moduły we wszystkich formatach wyjściowych.

10. Podsumowanie – wyzwania w projekcie Open AGH e-podręczniki
Po niespełna roku od rozpoczęcia prac nad otwartymi e-podręcznikami AGH autorzy mogą
wskazać kluczowe wyzwania tego typu projektu.
Z punktu widzenia projektowania serwisu i jego programowania jednym z nich było opracowanie efektywnie działającego importera treści z pliku LaTeX do edytora online na platformie.
Wymaganie to było kluczowe z uwagi na dość ograniczone ramy czasowe realizacji projektu,
kiedy równolegle trwały prace zespołu IT nad platformą do redakcji e-podręczników i prace
zespołu autorów nad treściami. Ta sytuacja wymagała wprowadzenia rozwiązania, które nie
będzie blokowało pracy autorów. Zaimplementowano wtyczkę LaTeX to Wiki oraz opracowano
wzorcowy dokument w formacie LaTeX dla autorów, wg którego autorzy przygotowywali treści.
Wzorcowy dokument po zaimportowaniu na platformę jest zrozumiały dla edytora online. To
rozwiązanie wymagało od autorów opanowania odpowiednich komend, które odpowiadały
otoczeniom własnym wprowadzonym na potrzeby e-podręczników (takim jak lemat, zadanie,
twierdzenie itp.).
Drugim ważnym zadaniem było zaprogramowanie modułowej struktury e-podręczników
oraz procesu ich recenzowania. Wymagało to zaimplementowania odpowiedniej maszyny
stanowej i przypisania do niej zdefiniowanych w systemie ról.
Z punktu widzenia pracy autorów największym wyzwaniem była idea modułowości
e-podręczników. Idea ta zakłada krótkie formy przekazywania wiedzy. W przypadku e-podręczników z przedmiotów ścisłych przekazanie zagadnienia w sposób zrozumiały dla uczącego się
nie jest możliwe na kilku stronach standardowego maszynopisu. Często same wyprowadzenia
wzorów są tak złożone, że są znacznie bardziej obszerne niż zostało to ustalone w założeniach
e-podręczników. Co więcej, ustalenie spójnej struktury modułów oraz jednolitego stylu narracji
dla modułów z fizyki i matematyki także wymagało dyskusji. Ten aspekt e-podręczników był
o tyle istotny, że moduły z obu przedmiotów można łączyć dowolnie w jeden e-podręcznik.
Spójność w warstwie struktury i języka pomiędzy modułami oraz przedmiotami była więc
bardzo istotna w perspektywie utrzymania jednolitości e-podręczników. Wyzwanie to było tym
większe, że moduły z jednego przedmiotu były tworzone przez zespoły autorów złożone z kilkunastu osób. Każda osoba była odpowiedzialna za określoną ilość modułów, przy czym każda
osoba, pisząc nawet według ustalonej struktury, stosuje sobie właściwe zwroty i styl. Stąd w
systemie e-podręczników została uwzględniona rola edytora, który jest odpowiedzialny za ujednolicenie modułów pod kątem ewentualnych rozbieżności.
Dyskusje z autorami e-podręczników doprowadziły do ważnej modyfikacji wstępnych
założeń tworzenia e-podręczników. Pierwotna wersja zakładała, że e-podręczniki dedykowane
dla poszczególnych wydziałów AGH, będą budowane z modułów przez koordynatora fizyki i
matematyki na podstawie Syllabusa AGH. Zmiana tego założenia polegała na wprowadzeniu do
systemu roli „odpowiedzialnego za przedmiot”, który jest wpisany w Syllabus AGH. W rezultaEduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (7)/2014 , str. 13
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cie podręczniki z fizyki i matematyki dla poszczególnych wydziałów i kierunków są stworzone
przez osoby zajmujące się danym przedmiotem na wydziale, a więc najlepiej znające zakres
przedmiotu.
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Open AGH – learning space for engineers
Summary
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The article presents the assumptions and technological standards of Open AGH e-textbooks project. The authors
presented the process of designing a system for creating and publishing an open digital textbooks for academic
subjects. Functional assumptions of the system were characterised, as well as the structure of modular content and
a mechanism for re-use e-textbooks by academic teachers, students from AGH University of Science and Technology and other universities. The article concludes with a reflection on the major challenges from conducting
e-textbooks AGH project.
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