
SPRAWOZDANIE 

z działalnohści Zarządu KZB 
za okres styczeń 2004 r. - grudzień 2004 r. 

Wstęp  
 

W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komitetu Sterującego oraz 3 spotkania Rady Dyrektorów KZB (2 - w BG AGH, 1 - opłatkowe 
w BG AE).  

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

W ramach KZB przez p. Lori Critz (Georgia Tech Library and Information Center) wygłoszone zostały wykłady: Staffing, Training and Testing for 
the Information Commons: The Joys, the Pain, the Reality! The 21st Century Library: Cost-Effective Electronic Transformations. Re-envisioning 

Instruction for the Electronic Environment of 21st Century Science- Engineering Library.  

Zorganizowane zostało także seminarium nt. dostępu do czasopism elektronicznych.  

Przygotowania do migracji do nowej wersji systemu Virtua  

W okresie od lipca do września trwały przygotowania baz i systemu do migracji do nowych wersji. Przeprowadzone zostały testy wersji 43.3 - 

43.5. Oba zespoły managerskie i oba serwery były gotowe do migracji. Migracja miała odbyć się jednocześnie we wszystkich ośrodkach w Polsce 
(postępowanie spowodowane brakiem współpracy pomiędzy wersjami systemu). Po ogłoszeniu decyzji Centrum NUKAT o przełożeniu migracji na 
dalszy termin prace zostały wstrzymane. W październiku zakończony został I etap testów oprogramowania Chameleon (wersje 43.0 i 43.3) i 

InfoStation (43.5) obsługującego bazy na serwerze INFO pod kątem jego funkcjonowania.8 Przeprowadzono także negocjacje na zakup 
dodatkowych licencji Virtua Client dla bibliotek krakowskich. Udało się uzyskać zniżki na licencje oraz na roczne opłaty serwisowe.  

 
Problemy z systemem VIRTUA na serwerze w Cyfronecie.  

Jesienią przy wzmożonym ruchu użytkowników w bazie nastąpiły poważne problemy z dostępem do baz 10 bibliotek KZB (serwer INFO). Prace 
nad ustaleniem przyczyny problemów pochłonęły dużo czasu zespołu managerów systemu VIRTUA oraz administratorów systemu operacyjnego. 

Ostatecznie przeniesiono obsługę katalogu AGH na specjalnie do tego celu zakupiony przez Bibliotekę Główną AGH serwer, co zdecydowanie 
wpłynęło na poprawę sytuacji. Jest to rozwiązanie tymczasowe.  

Odbyło się także kilka spotkań z pracownikami oraz wicedyrektorem Cyfronetu, podczas których omawiano strategię na przyszłość. Serwer INFO 

jest maszyną 4-letnią i być może nowe wersje systemu VIRTUA, wymagające wyższych wersji systemu operacyjnego i bazodanowego, trzeba 
będzie instalować na nowszym i lepszym sprzęcie. Gromadzone są materiały statystyczne dotyczące obciążenia serwera; prowadzone są też 

rozmowy z firmą VTLS na temat wyboru najbardziej efektywnej platformy oraz optymalnej konfiguracji.  

Polska Grupa Użytkowników VTLS  

W połowie 2004 r. zawiązała się Polska Grupa Użytkowników VTLS, wchodząca w skład Europejskiej Grupy Użytkowników. Wszystkie krakowskie 
biblioteki podjęły decyzję o przystąpieniu do Grupy i zobowiązały się do opłacania rocznej składki w wysokości 150 USD (dwie najmniejsze 

biblioteki: MCK i PWST płacić będą połowę składki). Połowa kwoty przekazywana będzie do EUG, pozostałe pieniądze będą wykorzystywane do 
pokrywania bieżących potrzeb Polskiej Grupy (głównie - kosztów delegacji zagranicznej przedstawiciela Polski na spotkania EUG).  
 

Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Główna AGH należą do VTLS Users' Group od 1993 r.  

Tydzień Bibliotek  

W maju zorganizowany został po raz pierwszy Tydzień Bibliotek. Biblioteki KZB przyłączyły się do tej ogólnopolskiej inicjatywy Stowarzyszenia 
Bibliotek Polskich poprzez organizację wystaw i tzw. dni otwartych.  

Inne prace  

Wiele działań KZB prowadzonych jest wspólnie z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. W roku sprawozdawczym zgłoszono uwagi do 
aktów prawnych (ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, rozporządzenie w sprawie wymogów kwalifikacyjnych 
na stanowiska kustosza i starszego bibliotekarza), podjęto starania o obniżenie stawki VAT na czasopisma elektroniczne i bazy danych, o zmianę w 

Ustawie o podatku od towarów i usług definicji czasopisma specjalistycznego.  

Zamierzony cel osiągnięto w odniesieniu do projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Dzięki poparciu ze strony przewodniczącego KRASP, 
Pana Profesora Ziejki, wszystkie proponowane przez KZB i Konferencję Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych zapisy znalazły się w nowym 

projekcie.  
 
W roku 2004 dyrektorzy KZB: Anna Sokołowska (AE), Teresa Wildhardt (AP), Marek Górski (PK) i Ewa Dobrzyńska-Lankosz (AGH) kontynuowali 

pracę w ogólnopolskim Zespole ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych.  

Strona domowa KZB  

Strona domowa KZB aktualizowana jest na bieżąco. 

Kraków, 10.02.2005 r. Oprac.: E.Dobrzyńska-Lankosz  



Załącznik  
- Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2004 r.) w systemie VTLS/Virtua 

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

INFO 

AGH 51.967 83.244 131.541 2.557 2.6447 38.242 

AE 31.945 42.876 83.319 1.847 37.686 27.636 

AP 43.377 69.765 74.368 1.108 11.953 10.638 

Baza sześciu razem: 61.386 105.085 116.990 1.644 7.987 10.451 

AR 23.350 (21.439)* 10.067** 62.566 1.301 7.987 10.451 

PAU 12.106 (7.767) 11.241 14.559 81 - - 

PWST 13.032 (11.219) 1.911 16.743 5 - - 

ASP 4.411 (3.721) 3.236 4.996 13 - - 

AMuz 3.264 (2.881) 986 7.829 11 - - 

MCK 5.685 (3.194) 2.497 5.965 229 - - 

AWF 2.449 (675) 222 4.331 4 - - 

JADWIGA 

UJ - razem 387.220*** 467.455 932.390 22.534 73.444 377.799 

BJ + Inst. UJ 
378.661  

(251.325)* 
213.966** 887.451 21.164 68.110 358.319 

BM CMUJ 9.512 (5.030)* 10.160 (5.431)** 44.939 1.370 5.334 19.480 

PAT 46.150 54.894 66.795 1.695 3.677 19.133 

* 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 przypadku BM 
CMUJ w nawiasie podano ilość rek. MeSH) 

*** w tym rekordy bibliograficzne autorstwa innego niż UJ 

w systemie T-Series 

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 65.445 161.912 6.949 7.729 2.748 4.072 autorów i ciał 
zbiorowych: 

81.012 
wyd.: 
6.058 

0 15.887 128.660 

 


