
SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarzadu KZB 
za okres styczeń 2000 r. - grudzień 2000 r. 

Działalność w zakresie tworzenia i eksploatacji baz danych w systemie VTLS 

VICTORIA 

Na serwerze victoria zainstalowane sa cztery bazy ośmiu bibliotek. Oddzielne bazy tworza biblioteki AE, AGH i AP; bazę wspólna tworza 
biblioteki AR, PAU/PAN, PWST, ASP, AM. Trwa dalsza rozbudowa baz. Danych nie wprowadza i przypuszczalnie nigdy nie będzie wprowadzać 

biblioteka IFJ. Nie znana jest także ostateczna decyzja AWF w zakresie współtworzenia bazy "clas06" w systemie VTLS. 

GALICJA  

Na galicji zainstalowane sa trzy bazy: BJ/CM UJ, PAT i PK. Dane nie wprowadzane sa jedynie do bazy PK. 

Tabela 1. Wielkość baz poszczególnych bibliotek KZB (dane z 1.01.2001 r.) 

Nazwa 

serwera 

Nazwa 

instytucji 

Wielkość Bazy 

rekordy 

bibliograf. 

rekordy 

egz. 

rekordy 

khw 

rekordy 

zasobu** 

rekordy 

użytk. 

egz. wyp. 

victoria 

AE 18.915 56.432 21.908 368 23.189 20.445 

AGH 31.764 83.367 51.039 1.399 32.211 29.993 

AP 23.030 38.890 39.180 276 18.063 4.755 

CLAS06* 21.824 52.343 39.562 767 5.731 11.307 

galicja 

BJ / CM UJ 218.022 468.032 273.010 13.033 11.996 26.068 

PK - - - - - - 

PAT 17.216 21.570 16.952 52 - - 

fridge BJ Przewodnik bibliograficzny 

* CLAS06 - baza wspólna bibliotek AR, PAU/PAN, PWST, ASP, AM;  
** rekordy zasobu - rekordy opisujace posiadane przez bibliotekę zeszyty, numery, roczniki itp. 

danego czasopisma 

Tabela 2. Zaimplementowane moduły 

L.p. Baza 
nazwa 

b-ki 

katalogowanie oprac. rzeczowe dostęp do 
katalogu 
poprzez 

www 

zdalne 
zamawianie 

ksiażek 

rejestracja 
wypoży- 

czeń i 

zwrotów 
ksiażek czasopism 

dokumentów 
elektro- 

nicznych 

zgodne z 
językiem 

KABA 

inne 

1.   AE + + - + + + + + 

2.   AGH + + + + - + + + 

3.   AP + + - + + - + + 

4. 

baza 

wspólna 

AR + - - + - - - + 

5. 
PAU/ 
PAN* 

+ - - + - - - - 

6. PWST + - - + - - - - 

7. ASP + - - + - - - - 

8. AM + - - - - - - - 

9. baza 
wspólna 

BJ + + + + - + + + 

10. CMUJ + - - - + + - - 

11.   PAT + + - + - - - - 

* Biblioteka PAU/PAN nie wypożycza zbiorów na zewnatrz, w zwiazku z czym nie ma takiej potrzeby, 

by wykorzystywała moduły zdalnego zamawiania ksiażek i rejestracji wypożyczeń i zwrotów. 

Oprogramowanie i sprzęt 

Zauważa się coraz większe problemy w zakresie eksploatacji systemu VTLS. Powodem takiego stanu rzeczy jest przestarzały sprzęt, na którym 
zainstalowany jest system; serwery KZB zakupione w latach 1994 (victoria) i 1995 (galicja) w zasadzie nie nadaja się już do dalszej pracy. 

Komitetowi Sterujacemu problem został zgłoszony już w kwietniu 2000r. 



Uznano, że niezbędna jest wymiana serwerów na nowe. W zwiazku z powyższym Zarzad KZB opracował wniosek do KBN o środki na zakup 
serwera dla baz zainstalowanych na victorii (AGH) oraz na doposażenie komputera przekazanego w darze dla UJ przez firmę SUN. Planowano, 
że komputer SUN zastapi serwer galicja (BJ). Wniosek KZB nie uzyskał poparcia Rady Użytkowników. Rada zaleciła rewizję wniosku i 

rozpatrzenie możliwości zastapienia dwóch serwerów bibliotecznych jednym, co zdaniem jednego z członków Rady byłoby rozwiazaniem 
tańszym. 

Zarzad KZB przeprowadził kalkulację kosztów oraz analizy organizacji pracy zespołu/zespołów managerskich obsługujacych system operacyjny 
oraz poszczególne bazy. Porównano dwa warianty: rozwiazanie z jednym komputerem i rozwiazanie dotychczasowe, bazujace na dwóch 
komputerach. Analiza wykazała, że zarówno z punktu widzenia zarzadzania systemem i bazami, jak i z punktu widzenia kosztów, rozwiazaniem 

lepszym jest rozwiazanie proponowane pierwotnie (dwa serwery) (tekst analizy stanowi załacznik do niniejszego sprawozdania). 
Po uzyskaniu w tej sprawie opinii Komitetu Sterujacego KZB opracowany zostanie nowy wniosek do KBN i złożony na ręce przewodniczacego 

Rady Użytkowników. 
Równolegle z wnioskiem LAN opracowany został wniosek o SPUB, który zawierał wystapienie o środki na opłacenie kosztów eksploatacji 

systemu VTLS. Wniosek ten uzyskał poparcie Rady. Formalnie został właczony do wniosku Cyfronetu. 

Działalność w zakresie szkoleń 

Szkolenia w ramach KZB organizowane sa od roku 1995. 
W roku 2000 Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przyznało żadnych środków na szkolenia wobec czego biblioteki zainteresowane szkoleniami 
(AE, AM, AP, AR) koszty kursów pokryły ze środków własnych. 

Szkolenia objęły tematowanie ksiażek i czasopism, z tym, że profil szkoleń opracowany został indywidualnie dla każdej z bibliotek. Szkolenia 
odbywały się w Bibliotece Głównej AGH, pod kierunkiem specjalistów z tejże Biblioteki. 

Tabela 3. Szkolenia przeprowadzone w roku 2000 

Nazwa Instytucji 

Liczba 

przeszkolonych 
osób 

Zakres tematyczny szkolenia 

BG AE 2 Tematowanie ksiażek 

BG AM 1 Tematowanie ksiażek (cykl wydłużony) 

BG AP 1 Tematowanie ksiażek i wydawnictw ciałych (pełny cykl opracowania) 

BG AR 1 Tematowanie ksiażek i wydawnictw ciałych (pełny cykl opracowania) 

We wrześniu w MEN złożony został wniosek KZB o dofinansowanie planowanych jesienia warsztatów z zakresu opracowania rzeczowego 
zbiorów bibliotecznych z zastosowaniem języka haseł przedmiotowych KABA. 
Ponadto w ciagu całego roku udzielono bibliotekom KZB licznych konsultacji. 

Udział w pracach nad utworzeniem narodowego uniwersalnego katalogu centralnego 

Przedstawicielki środowiska krakowskiego (Krystyna Sanetra, Ewa Lankosz) kontynuowały pracę w ogólnopolskim zespole ds. NUKAT (prace 
nad utworzeniem narodowego katalogu centralnego). Po dwóch latach prace zespołu na kilka miesięcy zostały przerwane na skutek odstapienia 
grupy bibliotek od przyjętych wcześniej i zaakceptowanych przez wszystkich założeń katalogu centralnego (także przez Fundację Mellona, która 

na realizację projektu NUKAT przyznała grant w wys. 705 tys. USD). Zaniepokojony sytuacja prezes Fundacji wystosował do rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego (grant został ulokowany na koncie bankowym UW) pismo z kategorycznym żadaniem podjęcia ostatecznych 

decyzji i przesłania w krótkim czasie informacji o postępie prac badĽ zwrotu grantu wraz z odsetkami. Zorganizowane przez Prorektora UW, p. 
prof. Maciejewskiego, spotkanie przedstawicieli uczelni zaangażowanych w projekt (rektorzy/prorektorzy i dyrektorzy bibliotek) zakończyło się 
podpisaniem kompromisowego porozumienia pomiędzy wszystkimi stronami. Obecnie prowadzone sa działania zwiazane z pozyskaniem 

oprogramowania i sprzętu. Rozpoczęto także przenoszenie rozwiniętych haseł przedmiotowych do CKHW (Centralna Kartoteka Haseł 
Wzorcowych); przeładowano także CKTCz (Centralna Kartoteka Tytułów Czasopism). Pod koniec stycznia odbyło się kolejne spotkan ie grupy 

roboczej ds. ujednolicania przepisów katalogowania. 
Deklarację przystapienia do NUKAT podpisało 10 biblioteki KZB (AE, AGH, AP, AR, PAU/PAN, PWST, ASP, BJ, CM UJ, AWF). Deklarację ustna 
złożyła PK. 

 

Aneks do sprawozdania 

Statystyka dla poszczególnych baz (dane z 1.02.2001) 

Biblioteka rek. bibliogr. rek. khw rek. egz. rek. zasobu rek. czyt. Egz. wyp. 

AGH 32155 51594 84774 1409 30597 29740 

AE 19262 22295 57278 391 23484 18751 

AP 23648 40161 39879 291 18212 4487 

Baza sześciu razem: 23003 41270 55282 769 5820 8829 

AR 10368* 5490* 39771 744 5820 8826 

AMuz 768* 100* 1812 4 0 0 

PWST 5978* 1924* 7520 21 0 0 

ASP 1685* 667* 1993 0 0 0 

PAU 3808* 5322* 4186 0 0 0 

* liczba rekordów utworzonych przez dana bibliotekę 

Kraków, 26.01.2001 
Oprac.: E.Dobrzyńska-Lankosz  


