
SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu KZB 
za okres styczeń 2001 r. - grudzień 2001 r. 

Wstęp 

W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komitetu Sterującego oraz 5 spotkań dyrektorów bibliotek KZB (3 w BG AGH, 1 - w BJ - poszerzone o 
dyrektorów: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, 1 w BG PK - spotkanie opłatkowe). 

Ponadto w przeciągu roku działały, powołane przez Dyrektora Projektu, zespoły robocze: ds. ustalenia dubletów tytułów czasopism w bibliotekach KZB 

(skład zespołu: kierownicy oddziałów czasopism w poszczególnych bibliotekach KZB) i ds. nowelizacji tekstu Porozumienia (skład zespołu: dyrektorzy: 
A.Sokołowska-Gogut, T.Wildhardt, M.Górski, E.Lankosz). 

Podczas spotkań, a także za pośrednictwem sieci omówiono następujące zagadnienia: problem serwerów KZB i oprogramowania dla nich, przyszłość KZB, 
racjonalizacja importu czasopism w świetle ograniczenia środków, problem VAT na czasopisma, problem zakupu książek w świetle Ustawy o Zamówieniach 

Publicznych. Ponadto poddano pod dyskusję kolejne projekty tekstu Porozumienia. Na bieżąco przedstawiano informacje z działalności Rady Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (sekretarz Rady - E.Lankosz). Zainicjowano także dyskusję nad usprawnieniem w środowisku krakowskim 

wypożyczeń międzybibliotecznych, z zamiarem kontynuacji w roku 2002 oraz przeniesienia jej także na forum ogólnopolskie. 

Sprzęt i oprogramowanie 

Polepszyła się sytuacja baz zarządzanych przez zespół managerski BJ. W roku 2001 BJ otrzymała w darze komputer (HP9000 L1000)  - od firmy Hewlett-
Packard, Polska - na który przeniesiony został system VTLS oraz bazy BJ (baza wspólna z Biblioteką CMUJ) i Biblioteki PAT. 

W dalszym ciągu nie rozwiązany pozostaje problem serwera-sukcesora victorii. Opracowany został kolejny wniosek do KBN, który zawierał wystąpienie o 

środki na zakup nowego serwera obsługującego bazy następujących instytucji: AGH, AE, AP, AR, PAU/PAN, PWST, ASP i AM oraz doposażenie serwera SUN 
Biblioteki Jagiellońskiej, który ma spełniać funkcję serwera multimedialnego. Tym razem wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Użytkowników przy Cyfronecie i został wysłany do KBN. Komitet nie podjął jeszcze decyzji. 

Opracowany w roku 2000 wniosek o SPUB dołączony do wniosku Cyfronetu został przez KBN rozpatrzony negatywnie. Zarząd KZB dwukrotnie przygotował 
odwołanie, które przesłane zostały do KBN. Mimo odwołań żadne środki na realizację zadań nie zostały Krakowskiemu Zespołowi przekazane. 

Zespół managerski victorii podjął decyzję o podjęciu próby migracji do nowej wersji systemu operacyjnego (z HP-UX 10.20 na HP-UX 11) i nowej wersji 
VTLS-a (z VTLS-98.1.3 na VTLS-2001.1). Istniało ryzyko, że ze względu na przestarzały sprzęt cała operacja może się nie powieść. Dlatego do migracji 

przygotowywano się bardzo solidnie. Proces migracji rozpoczął się w sierpniu od starannego wykonania wszystkich niezbędnych kopii (samo tworzenie 
back-up-ów zajęło ponad tydzień), tak by w razie problemów można było odtworzyć stary system i powrócić do poprzedniej wersji. Następnie 

zainstalowano nowy system operacyjny, nową wersję VTLS-a i ponownie załadowano wszystkie bazy. Mimo pewnych kłopotów ostatecznie wszystkie bazy 
zostały uaktywnione i, po przeprowadzeniu stosownych testów, na początku września system został udostępniony jego użytkownikom. 

Przyszłość KZB 

Zaproponowano, by poszerzyć nieco zakres działania KZB. Dotychczas obowiązujące "Porozumienia o utworzeniu KZB" zawężało uczestnictwo do bibliotek 

stosujących VTLS i do zadań związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemu VTLS. Uznano, że VTLS w swym zasadniczym kształcie  został wdrożony, a 
obecnie jest wiele innych zadań, które można by rozwiązywać wspólnie, niezależnie od tego jaki system czy pakiet programów dana biblioteka 

wykorzystuje. W tym celu konieczne było podjęcie prac nad zmianą zapisów "Porozumienia". Propozycja dyrektorów bibliotek KZB przedłożona została 
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dn. 2.04.2001 r. Podczas spotkania zaprezentowano także dotychczasowy dorobek KZB, problemy związane 
z brakiem środków na zakup nowych serwerów dla baz VTLS (P.Rektor W.Froncisz, P.Dyr. K.Zamorski, Dyr. E.Lankosz). Zebrani podjęli uchwałę 

popierającą dążenia KZB mające na celu uzyskanie dotacji z KBN na serwery oraz zaaprobowali propozycję poszerzenia formuły KZB. Rektorzy zobligowali 
dyrektora projektu do opracowania nowej wersji tekstu "Porozumienia" KZB. 

Na tymże posiedzeniu rektorzy zaprotestowali przeciw zmianom w polityce przyznawania przez KBN środków na prenumeratę czasopism zagranicznych i 

baz danych podejmując stosowną uchwałę. 

Porozumienie o współpracy 

Po posiedzeniu ww. Kolegium Rektorów powołany przez E.Lankosz zespół roboczy początkowo podjął prace nad przygotowaniem aneksu do "Porozumienia 
o utworzeniu KZB". W trakcie pracy zespół doszedł do wniosku, że w samym tekście Porozumienia jest wiele zapisów już nieaktua lnych i lepszym 

rozwiązaniem będzie nowelizacja tekstu. Propozycję tę zaakceptował Pan Rektor W. Froncisz. Prace nad tekstem trwały kilka miesięcy, kole jne wersje 
poddawano pod dyskusję, w której uczestniczyli dyrektorzy bibliotek KZB, następnie dwukrotnie, za pośrednictwem Dyrektora BJ, tekst konsultowano z 
radczynią prawną UJ. Ostatnia wersja przedłożona zostanie Komitetowi Sterującemu, a następnie Kolegium Rektorów. 

Próby racjonalizacji zakupu czasopism z importu 

Powołany zespół roboczy ustalił listy tytułów prenumerowanych w poszczególnych bibliotekach KZB, a następnie przygotował wykazy tytułów dublujących 
się w środowisku. W wyniku prac zespół wykazał, że niektóre tytuły powtarzają się w uczelniach posiadających takie same lub zbliżone kierunki studiów. 
Najwięcej tytułów pokrywa się w bibliotekach AGH i PK. Jeśli podczas przygotowywania list czasopism do zakupu na rok 2003 okaże się, że konieczne 

będzie wykreślenie niektórych tytułów, wówczas biblioteki będą się konsultować i kierować informacjami wypracowanymi przez ww. zespół. 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

W sytuacji malejących środków na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych ważną rolę powinien odgrywać sprawnie działający system wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Obecne wypożyczenia międzybiblioteczne w większości mają dosyć archaiczny styl działania. Niektóre biblioteki (w Krakowie 

Biblioteka CM UJ korzysta z SUBITO) korzystają z zachodnich systemów dostarczających na zamówienie dokumenty wtórne (najczęśc iej w plikach 
komputerowych), natomiast brak jest ogólnopolskiego nowoczesnego systemu szybkich i sprawnych wypożyczeń i dostarczania dokumentów. Dyrektorzy 

bibliotek KZB uznali ten temat za istotny dla usprawnienia obsługi krakowskiego środowiska naukowego. 



Biblioteka Główna AWF 

Dyrektor Biblioteki Głównej AWF, R.Mroczek, przewiduje podjęcie prac przygotowawczych zmierzających do przejścia Biblioteki pod system VTLS / VIRTUA. 

Przeprowadzono szereg konsultacji, które w tych przygotowaniach będą pomocne. Zakłada się, że do przygotowań BG AWF wykorzysta się okres do chwili 
wymiany serwera KZB - victoria - na nowy. 

Akademia Muzyczna 

Na prośbę Rektora AM, Pani Prof. Barbary ¦wiątek w dn. 8.11.2001 r. w siedzibie Akademii odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Pani Rektor prof. 

Barbara ¦wiątek-Żelazna, Pan Rektor prof. Andrzej Godek (Prorektor ds. nauki i dydaktyki), Dyrektor Administracyjny AM inż. Krzysztof Rymarczyk oraz 
zaproszona na spotkanie E.Lankosz. Władze Uczelni zwróciły się do Dyrektora Projektu z prośbą o wyjaśnienie szeregu wątpliwości, w szczególności 

związanych z formułą KZB (w świetle planowanych zmian zapisów Porozumienia). 

Szkolenia 

W roku 2000 w MEN złożony został wniosek o dofinansowanie szkoleń. MEN nie przyznał żadnych środków. Mimo złożonego odwołania MEN nie zmienił 
stanowiska i KZB pieniędzy na realizację szkoleń nie otrzymał. Planowane było przeprowadzenie szkoleń z zakresu opracowania przedmiotowego. 

W związku z brakiem środków w roku 2001 nie przeprowadzono żadnych szkoleń. Natomiast bibliotekom KZB udzielono szeregu konsultacji. 

W roku 2002 przewiduje się zorganizowanie odrębnego szkolenia dla 2 bibliotekarzy Biblioteki Głównej AWF. Głównie będą to szkolenia z zakresu kartotek 

haseł wzorcowych opisu bibliograficznego. 

W związku z planowanym na koniec I półrocza br. uruchomieniem katalogu centralnego w środowisku krakowskim przeprowadzone zostaną szkolenia dla 
bibliotekarzy własnych bibliotek (biblioteki, które wzięły udział w szkoleniach w Centrum NUKAT, przeszkolą bibliotekarzy własnych bibliotek, dla bibliotek 

bazy wspólnej zostanie zorganizowane szkolenie w Krakowie). 

Załączniki: 
1. Zaimplementowane moduły przez poszczególne biblioteki KZB  

2. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

Kraków, 29.01.2002 
Oprac.: E.Dobrzyńska-Lankosz 

Załącznik 1 - Zaimplementowane moduły 

L.p. Baza 
nazwa 

b-ki 

katalogowanie 
oprac. 

rzeczowe interfejs 

www do 
katalogu 

zdalne 

zamawianie 
książek 

rejestracja 

wypoży- 
czeń i 

zwrotów książek czasopism 
dokumentów 

elektro- 
nicznych 

zgodne z 
językiem 

KABA 
inne 

1.   AGH + + + + - + + + 

2.   AE + + + 
 

+ + + + + 

3.   AP + + - + + - + + 

4. 

baza 

wspólna 

AR + - - + - - + 
 

+ 

5. 
PAU/ 

PAN* 
+ - - + - - - - 

6. PWST + - - + - - - - 

7. ASP + - - + - - - - 

8. AM + - - - - - - - 

9. baza 
wspólna 

BJ + + + + - + + + 

10. CMUJ + - - - + + - - 

11.   PAT + + - + - - - - 

UWAGI: 
* Biblioteka PAU/PAN nie wypożycza zbiorów na zewnątrz, w związku z czym nie ma takiej potrzeby, by 
wykorzystywała moduły zdalnego zamawiania książek i rejestracji wypożyczeń i zwrotów 

** Biblioteki AP, AR, PAU/PAN, PWST, ASP, AM, PAT nie posiadają licencji na oprogramowanie VTLS 

Gateway (=interfejs www) 

NOWE IMPLEMENTACJE: 

zdalne zamawianie książek - BG AR� katalogowanie dokumentów elektronicznych - BG AE 

 

 



Załącznik 2 - Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

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

VICTORIA (stan na 31.01.2002 r.) 

AGH 36 143 58 095 101 518 1 688 25 035 36 321 

AE 23 207 26 518 65 792 579 29 892 21 185 

AP 28 773 46 635 49 622 514 9 371 6 241 

Baza sześciu razem: 32 379 53 526 73 483 848 6 659 8 255 

AR 14 407* 5 261* 48 712 789 6 659 8 255 

PAU/PAN 5 776* 2 685* 7 215 45 - - 

PWST 7 939* 1 684* 10 376 6 - - 

ASP 2 493* 1 190* 2 952 8 - - 

AMuz 1 423* 253* 4 228 - - - 

GALICJA (stan na 1.01.2002 r.) 

BJ 265 359 333 259 598 098 15 268 12 433 33 571 

CMUJ - - 18 285* - - - 

PAT 26 281 26 412 35 448 672 1 442 739 

* liczba rekordów utworzonych przez daną bibliotekę  

 


