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SPRAWOZDANIE 
z działalności Zarządu KZB 

za okres styczeń 2005 r. – grudzień 2005 r. 
 

 
 

Wstęp 
 
W roku sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Komitetu Sterującego, 5 spotkań Rady 
Dyrektorów KZB (4 – w BG AGH, 1 – opłatkowe w BJ), dwa spotkania z Jackiem Bazuzim 
oraz kilka spotkań zespołu roboczego ds. statystyk bibliotecznych. 
 
Bibliotekarze i informatycy KZB uczestniczyli ponadto w VTLS European Users’ Group, 
które w sierpniu odbyło się w Polsce, a konferencję tę zorganizowała Biblioteka Jagiellońska. 
 
Ponadto Dyrektorzy na bieŜąco byli informowani o pracach KZB za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
 
W roku sprawozdawczym zajmowano się następującymi problemami: 
 
a) statystyki biblioteczne, 
b) „mała” migracja, 
c) negocjacje z VTLS Inc. i przygotowanie kontraktów na serwis systemu oraz poszerzenie 

licencji dla bazy wspólnej clas06, 
d) umoŜliwienie katalogowania zbiorów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu i Studium Jana 

Pawła II w Rzymie w bazie PAT (na wniosek PAT) oraz zbiorów Biblioteki Polskiej 
w ParyŜu w bazie wspólnej clas06 (na wniosek PAU), 

e) dyskusje nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyŜszym i innymi aktami prawnymi.. 
 
Ad. a) 
 
Powołano zespół roboczy do przygotowania danych, które stałyby się podstawą do 
opracowania oprogramowania do obsługi statystyk bibliotecznych prowadzonych 
w bibliotekach KZB. Zespół, na podstawie dostarczonych przez biblioteki danych, 
przygotował odpowiedni materiał. Prace będą kontynuowane w roku 2006. 
 
Ad. b) 
 
Decyzją Rady Dyrektorów polskich bibliotek stosujących system VTLS/Virtua na spotkaniu 
w maju 2005 wspólna migracja do wersji 45 została odłoŜona ze względu na opóźnienia przy 
zakupie nowych serwerów, przede wszystkim dla Centrum NUKAT, a takŜe BUWr i BJ; 
niektóre biblioteki, np. Ossolineum nie miały funduszy na zrealizowanie zaleceń VTLS Inc., 
dotyczącej rozbudowy konfiguracji swoich serwerów. Z drugiej strony zaproponowane przez 
VTLS Inc. rozwiązanie, które miałoby umoŜliwi ć kopiowanie rekordów pomiędzy róŜnymi 
wersjami Virtui, okazało się niewystarczające. W związku z powyŜszym zdecydowano się 
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jedynie na przeprowadzenie w sierpniu 2005 r. wspólnego upgrade wszystkich katalogów 
bibliotecznych do wersji 43.7.  
 
Ad. c) 
 
Przez kilka miesięcy trwały negocjacje w sprawie warunków umowy na serwis systemu. 
Ostatecznie przygotowano umowę 10-letnią (po uzyskaniu zgody Prezesa Zamówień 
Publicznych) z warunkiem 3-procentowego corocznego wzrostu kosztów serwisu. 
Przygotowano teŜ umowę na poszerzenie licencji dla bazy wspólnej clas06 posadowionej na 
serwerze INFO. Przygotowano wszystkie dokumenty wymagane przez Ustawę 
o zamówieniach publicznych, a takŜe upowaŜnienia rektorów do podpisania obu umów 
w imieniu KZB przez Rektora UJ. Pana Prof. K.Musioła. 
 
Ad. d) 
 
PAT i PAU zwróciły się do Dyrektora KZB o poparcie idei katalogowania zbiorów Ośrodka 
Dokumentacji Pontyfikatu i Studium Jana Pawła II w Rzymie oraz zbiorów Biblioteki 
Polskiej w ParyŜu w bazach KZB (odpowiednio – w bazie PAT i bazie wspólnej clas06). Po 
akceptacji propozycji przez KS KZB przeprowadzono rozmowy z VTLS Inc. i uzyskano 
zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia. 
 
Ad. e) 
 
W lipcu 2005 uchwalona została Ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Z uwagi na pewne 
niejasności zapisów Ustawy, dotyczących bibliotek, wspólnie podjęto próby ich interpretacji. 
Ostatecznie zwrócono się (w imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół WyŜszych) do 
Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji z prośbą o wyjaśnienia, szczególnie 
dotyczące zachowania (bądź utraty) nabytych wcześniej przez st. bibliotekarzy i kustoszy 
praw pracowniczych (urlopy). 
 
 
Inne prace 
 
Wiele działań KZB prowadzonych jest wspólnie z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół 
WyŜszych. Ponadto dyrektorzy KZB biorą udział w róŜnych przedsięwzięciach 
ogólnopolskich (m.in. w Zespole ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych). 
Strona domowa KZB aktualizowana jest na bieŜąco. 
 
 
Załączniki: 
1. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 
 
 
Kraków, 10.02.2006 r. 
Oprac.: E.Dobrzyńska-Lankosz 
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Załącznik – Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2005 r.) 
 
w systemie VTLS/Virtua 
 

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

INFO 
AGH 59517 96861 144548 2854 26837 39545 
AE 34926 48705 90978 2091 41666 24763 
AP 50163 79936 84458 1357 13023 11646 

Baza sześciu 
razem: 

76163 133519 145815 1937 8958 11565 

AR 27528 (23028)* 11346** 69030 1486 8650 11270 
PAU 17040(8269) 14305 20701 113 — — 
PWST 14651 (11692) 1953 18558 4 — — 
ASP 6250 (3992) 3778 6508 35 — — 
AMuz 4491 (3495) 1367 9216 29 308 295 
MCK 8358 (4604) 4019 8569 263 — — 
AWF 5564 (2220) 529 13234 7 — — 

JADWIGA  

 Rek. bibliograficzne Rek. khw Rek. egz. Rek. zasobu Rek. czytelnika Egz. wyp. 
UJ - razem 431771***   510046 1052172 24680 89149 66262 
BJ+Inst.UJ  417228 (274225)* 232592** 997932 23148 82368 55684 
BM CMUJ  11517 (6509)* 11688 (5518)** 54240 1532 6781 10578 
PAT 57462 72225 85776 2084 4791 3966 

 
*    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 niŜ UJ 
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w systemie T-Series 
 
 

 
Biblioteka 

rek. 
bibliogr. 
(ksiąŜki) 

rek. egz. 
(ksiąŜki) 

rek. bibliogr. 
(normy) 

rek. egz. 
(normy) 

rek. 
bibliogr. 
(serie) 

rek. bibliogr. 
(czasopisma) 

rek. khw rek. 
zasobu 

Rek. 
czyt. 

egz. wyp. 

PK  
 

70316 180733 7037 7816 3058 3771 autorów i ciał 
zbiorowych: 

90329 
wyd.: 
6244 

 16670  

 
 
 
 
 


