
SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu KZB 
za okres styczeń 2002 r. - grudzień 2002 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). 

W roku sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Komitetu Sterującego oraz 5 spotkań Rady Dyrektorów bibliotek KZB (4 w BG AGH, 1 - opłatkowe w BG 

AR). 

W roku 2002 działały, powołane przez Dyrektora Projektu, zespoły robocze, których zadaniem było: 

 przygotowanie materiałów do negocjacji z VTLS Inc. dot. migracji z VTLS/Classic do VTLS/Virtua i kosztów utrzymania systemu (B.Macheta, 
Z.Bębenek, E.Lankosz - BG AGH, okresowo także - K.Sanetra, D.Karp, K.Zamorski - BJ), 

 prace przygotowawcze do migracji - od strony techniczno-sprzętowej (J.Gyurcsak). 

Ponadto Dyrektorzy na bieżąco byli informowani o pracach KZB za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Sprzęt i oprogramowanie 

W roku 2002 wystąpiło kilka awarii serwera victoria. 

W świetle braku perspektyw zdobycia środków na zakup nowego serwera w kwietniu podjęto rozmowy z dyrekcją Cyfronetu w sprawie udostępnienia 
Krakowskiemu Zespołowi jednego z serwerów Akademickiego Centrum. Cyfronet zaproponował przeniesienie baz na HP9000/N4000, pod warunkiem pokrycia 
kosztów niezbędnej rozbudowy serwera o dwa dodatkowe procesory i 2 GB RAM. Ze względu na to, ze maszyna jest w leasingu, zatem koszty rozbudowy 

będą rozłożone na raty. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Radę Dyrektorów oraz w dn. 18.04.2002 r. przez Komitet Sterujący wobec czego 30 
lipca podpisana została umowa pomiędzy KZB a ACK Cyfronet, w której Cyfronet zobowiązał się do dokonania rozbudowy serwera i przystosowania go do 

wymogów oprogramowania aplikacyjnego (m.in. odpowiednia wersja Oracla). Na styczeń zaplanowano instalację baz testowych systemu VTLS/Virtua. 

We wrześniu (z mocą od października) rozwiązano umowę serwisową dla HP9000 (victoria). 

Problem migracji z VTLS/Classic do VTLS/Virtua; koszty utrzymania systemu 

W grudniu 2001 r. VTLS Inc. poinformował, że od 2003 r. nie będzie utrzymywał serwisu dla wersji VTLS/Classic. Ze względu na to, że jednocześnie z końcem 
2002 r. dla większości bibliotek KZB stosujących VTLS upływa okres, za który miały opłacone koszty serwisu, podjęto z VTLS Inc. rozmowy w sprawie 

określenia kosztów serwisu na lata następne oraz kosztów migracji do VTLS/Virtua. Rozmowy podjęto w kwietniu 2002 r. Wkrótce migracją zainteresowały się 
pozostałe polskie biblioteki stosujące VTLS i od tej pory starano się działać wspólnie. 

W listopadzie PK ostatecznie zadecydowała, że rezygnuje ze swojej bazy w systemie VTLS i pozostaje przy dotychczas stosowanym systemie TinLib. Ustalono, 

że pozostającą po PK licencję podstawową przejmie UJ. Oznacza to, że na serwerze galicja pozostanie licencja na tę samą liczbę użytkowników, a zmniejszy 
się liczba baz - z trzech do dwóch. 

Po przygotowaniu najistotniejszych założeń do migracji odbyło się kilka spotkań z wiceprezesem VTLS Inc., Jackiem Bazuzim: w październiku - w Tallinie 

(podczas konferencji nt. katalogów centralnych), w listopadzie - w Krakowie (w tym także - spotkanie z rektorami: W.Miodunką - UJ i A. Korblem - AGH) i 
Warszawie. Udało się wynegocjować bardzo korzystne warunki migracji, a także obniżyć koszty serwisu (w stosunku do wstępnych ofert). Ustalono także 
harmonogram migracji oraz wszystkich prac z tym związanych. 

W grudniu Kolegium Rektorów przedłożone zostało opracowanie dot. ostatecznych kosztów migracji i serwisu. Podczas posiedzenia w dniu 18 grudnia 

rektorzy szkół krakowskich i Sekretarz Generalny PAU podjęli decyzję o finansowaniu przedsięwzięcia. 

W styczniu przygotowane zostały wnioski do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zakup z wolnej ręki usługi na migrację i na serwis w firmie 
VTLS Inc. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dwóch umów: dodatkowej umowy serwisowej oraz umowy na migrację. 

Nowe Porozumienie 

Na początku 2002 r. ostatecznie zakończono prace nad tekstem nowego Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego Zespołu B ibliotecznego. 

Porozumienie podpisane zostało podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 5 kwietnia. 

Nowy członek KZB 

9 kwietnia deklarację przystąpienia do KZB złożyło Międzynarodowe Centrum Kultury. Jednocześnie MCK wystąpiło z prośbą włączenia ich Biblioteki do 
systemu VTLS. Zdecydowano, że dane Biblioteki MCK będą wprowadzane do wspólnej bazy bibliotek AR, PAU, ASP, PWST, AMuz.). 

OIN-y 

W październiku pracownicy oddziałów informacji naukowej kilku bibliotek akademickich oraz innych instytucji wystąpili z inicjatywą utworzenia wspólnej bazy 
informacyjnej o zasobach, źródłach informacji gromadzonych w krakowskich oin-ach. Reprezentantka grupy, Pani Marzena Marcinek, kierownik oddziału 
informacji naukowej BG PK, zwróciła się o włączenie przedsięwzięcia do programu działalności KZB. Rada Dyrektorów KZB poparła inicjatywę. W pierwszej 

kolejności zespół zamierza przygotować wersję papierową informatora, a w przyszłości opracuje wersję elektroniczną w postaci bazy. Informacja o 
działalności zespołu będzie umieszczona na stronie domowej KZB. 



NUKAT 

W lipcu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie uruchomiony został narodowy katalog centralny NUKAT, którego współtwórcami są m.in. biblioteki KZB. Od 

momentu uruchomienia katalogu wszystkie biblioteki KZB (poza BG PK) wprowadzają dane do NUKAT. 

PBI 

W ślad za rozmowami przeprowadzonymi pomiędzy przedstawicielami KBN a AGH zdecydowano, że ze względu na dotychczasowe doświadczenia w zakresie 
digitalizacji oraz ze względu na fakt funkcjonującego od wielu lat krakowskiego konsorcjum bibliotecznego podjęto decyzję o ulokowaniu w Krakowie Polskiej 

Biblioteki Internetowej. 

Zgromadzeni w dniu 19 listopada 2002 r. w Krakowie przedstawiciele środowiska naukowego, w tym dyrektorzy wszystkich bibliotek KZB, uroczyście 
zadeklarowali chęć tworzenia PBI, współpracy w jej utrzymaniu i pomnażaniu jej zasobów. 

KBN, w wyniku zamówienia publicznego, zawarł umowę z Solidexem na utworzenie strony internetowej PBI oraz na budowę bazy. 

21 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie Premier L.Miller dokonał oficjalnego otwarcia PBI. 

Zdecydowano, że docelowo formą organizacyjną PBI będzie fundacja, którą założą: AGH, UJ, PAT, UG i BN. Wszyscy chętni do współpracy będą zawierać 
porozumienia z fundacją. Aktualnie baza zawiera szereg błędów. UJ i AGH zgłosiły poważne zastrzeżenia do funkcjonowania PBI zarówno w warstwie 
organizacyjnej, jak i w odniesieniu do jakości danych. Szkolenia 

W roku sprawozdawczym w ramach działalności KZB odbyło się 5 godz. szkoleń dla managerów baz ulokowanych na serwerze victoria. Były to szkolenia 

przygotowujące do współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT oraz planowaną migracją do VTLS/Virtua. Zespół managerów serwera victoria na 
bieżąco udzielał także szeregu konsultacji zarówno drogą telefoniczną jak i elektroniczną. 

Na zlecenie BG AWF zorganizowano szkolenie z zakresu haseł korporatywnych dla nazw ciał zbiorowych i nazw imprez, haseł wzorcowych dla nazw 

osobowych oraz opisu dokumentów jedno i wieloczęściowych, haseł wzorcowych dla serii, a także z zakresu funkcjonowania systemu VTLS/Virtua (69 godz. 
dydakt.). Zespół ds. standaryzacji 

W roku 2002 czterech dyrektorów KZB: Anna Sokołowska (AE), Teresa Wildhardt (AP), Marek Górski (PK) i Ewa Dobrzyńska-Lankosz (AGH) kontynuowało 

pracę w ogólnopolskim Zespole ds. standaryzacji. Zespół działa od roku 2001. Jego zadaniem jest wypracowanie standardów dotyczących funkcjonowania 
bibliotek naukowych oraz wskaźników, które umożliwiłyby ocenę poszczególnych bibliotek. Wyniki prac Zespołu będą mogły być wykorzystywane m.in. przez 

Państwową Komisję Akredytacyjną. Strona domowa KZB 

Strona domowa KZB aktualizowana jest na bieżąco. 

Załączniki: 
1. Moduły systemu VTLS/Classic zaimplementowane przez poszczególne biblioteki KZB  
2. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

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 

wypoży- 
czanie 

samo- 
obsługowe książek czasopism 

dokumen- 
tów 

elektro- 
nicznych 

zgodne z 

językiem 
KABA 

inne 

1.   AGH + + + + - + + + - 

2.   AE + + + + + + + + + 

3.   AP + + - + + - + + - 

4. 

baza 

wspólna 

AR + - - + - - + + - 

5. PAU* + - - + - - - - - 

6. PWST + - - + - - - - - 

7. ASP + - - + - - - - - 

8. AM + - - + - - - - - 

9. MCK + + - + - - - - - 

10. baza 
wspólna 

BJ + + + + - + + + - 

11. CMUJ + - - - + + - - - 

12.   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, PWST, ASP, AM, MCK, PAT nie posiadają licencji na oprogramowanie VTLS Gateway 
(=interfejs www) 

 



Załącznik 2 - Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2002 r.) w systemie VTLS/Classic 

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

VICTORIA 

AGH 40.745 64.923 111.561 2.006 26.094 37.184 

AE 26.112 31.131 71.996 1.112 35.141 24.979 

AP 33.499 52.849 58.177 773 10.924 8.072 

Baza sześciu razem: 40.877 65.253 87.284 963 7.288 9.653 

AR 17.506 (17.309)* 7.308** 54.183 809 7.288 9.653 

PAU 7.506 (5.436)* 7.814** 9.359 63 - - 

PWST 9.654 (9.100)* 1.725** 12.649 7 - - 

ASP 3.190 (3.094)* 2.143** 3.691 12 - - 

AMuz 1.998 (1.854)** 446** 5.616 4 - - 

MCK 1.723 (1020)* 642** 1.786 68 - - 

GALICJA 

UJ - razem 304.090*** 398.379 703.306 17.477 29.023 52.374 

BJ + Inst. UJ 
301.329  

(204.575)* 
301.329**** 676.365 17.183 26.439 40.049 

BM CMUJ 2.761 (1.984)* 1.475 26.941 294 2.854 12.325 

PAT 32.623 32.964 45.604 959 2.163 1.570 

* liczba rekordów bibliograficznych wykorzystywanych przez poszczególne biblioteki (część z nich jest wspólna 
dla kilku), w nawiasie podano liczbę rekordów utworzonych przez daną bibliotekę. 
** liczba rekordów kartoteki haseł wzorcowych utworzonych przez daną bibliotekę 

*** w tym rekordy bibliograficzne autorstwa innego niż UJ 

**** w tym rekordy kartoteki haseł wzorcowych autorstwa innego niż UJ oraz rekordy khw dla języka haseł 
przedmiotowych MeSH 

w systemie TinLib 

Biblioteka 
rek. bibliogr. 
(książki) 

rek. egz. 
(książki) 

rek. bibliogr. 
(normy) 

rek. egz. 
(normy) 

rek. 

bibliogr. 
(serie) 

rek. bibliogr. 
(czasopisma) 

rek. 
khw 

rek. 
zasobu 

Rek. 
czyt. 

egz. 
wyp. 

PK 62.230 133.815 6.820 7.548 2.259 3.990 -- -- 14.602 98.141 

Kraków, 15.01.2003 
Oprac.: E.Dobrzyńska-Lankosz  

 


