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SPRAWOZDANIE 

z działalności Zarządu KZB 

za okres styczeń 2006 r. – grudzień 2006 r. 

 

Wstęp 

W roku sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania Rady Dyrektorów KZB (4 – w BG AGH, 
1 – opłatkowe w BJ) oraz kilka spotkań zespołu roboczego ds. statystyk bibliotecznych.  

Zorganizowano kilka pokazów baz danych i serwisów firm komercyjnych. 

Dyrektorzy KZB wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzka Bibliotekę 
Publiczną, gdzie zaprezentowano portal do przeglądania krakowskich baz katalogowych oraz 
w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nt. standardów 
w bibliotekach publicznych. 

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

 

Zakup nowego serwera do obsługi 4 baz katalogowych KZB 

W roku 2005 ACK Cyfronet AGH podjął działania zmierzające do zakupu nowego serwera 
dla potrzeb KZB, który zastąpiłby obecnie eksploatowany serwer INFO. Z uwagi na to, Ŝe na 
realizację tego zadania Cyfronet nie uzyskał środków z Min. Nauki, podjęto decyzję o zakupie 
serwera na zasadach współfinansowania. Preliminowano, Ŝe koszt zakupu serwera wyniesie 
ok. 253.500 zł, z czego 56.500 zł pokryją instytucje, których bazy znajdują się na serwerze 
w Cyfronecie. We wrześniu 2006 r. ostatecznie sfinalizowano zakup (po przejściu procedur 
wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych) serwera Sun V40z (4 procesory, 15 GB 
PAO, 5 dysków 146 GB, macierz SE3510 z systemem RedHat ES 3.0). Po zainstalowaniu 
systemu operacyjnego i bazodanowego prace testowe na serwerze podjął zespół managerski 
KZB.  

Na rok 2006 prolongowano porozumienia z ACK Cyfronet AGH na obsługę systemu 
operacyjnego oraz na serwis pogwarancyjny HP (dot. serwera INFO).  

 
Zakup nowego serwera do obsługi bazy UJ i PAT 

Zespół managerski Biblioteki Jagiellońskiej administruje serwerami jadwiga i pka i obsługuje 
utrzymywane w systemie VTLS/Virtua bazy: 

▪ Katalog Komputerowy Zbiorów UJ - http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog  
   (BJ+ 33 Bibl. Wydz. i Inst. UJ + BM CMUJ) 
▪ Katalog Komputerowy Biblioteki PAT  - http://www.bj.uj.edu.pl/pat/katalog 
▪ bazę ćwiczeniową do celów dydaktycznych Instytutu Informacji Naukowej  
   i  Bibliotekoznawstwa UJ 
▪ 2 bazy testowe – dla UJ i PAT. 
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Do sierpnia 2006 r. rolę serwera jadwiga pełnił komputer SUN E450 – w lutym 2006 r. 
doszedł do skutku zakup nowego serwera – SUN V490 + macierz SUN StorEdge 3510 (koszt 
161 785 zł netto – w całości pokryty przez BJ). Zakup serwera był konieczny ze względu na 
to, Ŝe stary SUN E450 (dar firmy SUN w 1999 r.)  nie zapewniał bezpieczeństwa baz 
i odpowiedniej wydajności, a takŜe dlatego, Ŝe jego parametry uniemoŜliwiały wykonania 
planowanej na sierpień 2006 r. koniecznej aktualizacji oprogramowania bibliotecznego 
VTLS/Virtua z wersji 43.7 do wersji 46.x, co warunkowane jest zaktualizowaniem 
oprogramowania baz danych ORACLE -  z wersji 8 do 9. Od początku roku przygotowywano 
się do tej migracji, m.in. wykonano testową migracje baz z Oracle8 do Oracle9 oraz upgrade 
wersji Virtui z 43_7 do 46_4, testowano kolejne wersje oprogramowania Virtua – niestety, ze 
względu na fakt, Ŝe firma VTLS Inc. nie dostarczyła poprawnej wersji gwarantującej 
bezpieczne przeniesienie baz od planowanej migracji trzeba było odstąpić. W tej sytuacji 
zdecydowano o przeniesieniu na nowy serwer baz w dotychczasowej konfiguracji (system 
operacyjny – Solaris  9, system baz danych – Oracle 8.1.7.2., zintegrowany system 
biblioteczny VTLS/Virtua – wersja 43_7). Serwer objęty jest 36-miesięcznym serwisem 
gwarancyjnym. 

Do obsługi programu Virtua iPortal, umoŜliwiającego uŜytkownikom korzystanie z baz 
katalogowych UJ I PAT, wykorzystywany jest zakupiony w 2005 r. serwer SUN Fire V20z 
(koszt 22 935 zł netto – w całości pokryty przez BJ). Serwer objęty jest 36-miesięcznym 
serwisem gwarancyjnym.  

 
Przygotowania do migracji i rozpoczęcie migracji baz zlokalizowanych na serwerze 
INFO 

Od początku roku trwały przygotowania do migracji systemu. Migracja zaplanowana została 
na okres wakacji. Niestety, podobnie jak w roku 2005, do końca lipca nie otrzymaliśmy 
z firmy VTLS Inc. wersji, która gwarantowałaby bezpieczne przeniesienie baz. Po 
przetestowaniu przez polskie biblioteki okazywało się, Ŝe kolejne wersje zawierają błędy na 
tyle istotne, Ŝe zdecydowano o odłoŜeniu  migracji do czasu poprawienia błędów. 

W trudnej sytuacji znalazły się instytucje KZB, których bazy zlokalizowane były na serwerze 
w Cyfronecie, bowiem: 

− z uwagi na planowaną migrację Cyfronet zakupił nowy serwer dla potrzeb KZB, 

− okres serwisowania starego serwera upływał 31 grudnia 2006 (bez moŜliwości 
dalszego przedłuŜania serwisu z uwagi na przestarzały sprzęt).   

Z uwagi na powyŜsze okoliczności w okresie od września 2006 trwały bardzo intensywne 
prace nad opracowaniem rozwiązania tymczasowego, które umoŜliwiałoby migrację przed 
migracją narodowego katalogu centralnego NUKAT, przy załoŜeniu, Ŝe dostarczona przez 
VTLS Inc. wersja systemu pozwoli w miarę bezpiecznie migrować i eksploatować system. 
Migrację rozpoczęto 8.12.2006 r. Zaplanowano, Ŝe migracja zakończy się nie później niŜ 
18.01.2007 r.  

Bazy UJ i PAT uzaleŜniają migrację od decyzji Centrum NUKAT. Zakłada się, Ŝe migracja 
zostanie przeprowadzona w okresie wakacji. 
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Umowy z VTLS Inc.  

W styczniu podpisane zostały: 

– aneks na 10 lat do umowy serwisowej – poprzednia umowa wygasła 31 grudnia 
2005 r., 

– umowa na poszerzenia licencji dla bazy wspólnej clas06 (AR, ASP, PWST, PAU, 
MCK, AWF, AMuz.). 

 

Ustalenie z VTLS Inc. zasad uzupełniania informacji o dodatkowych licencjach na 
oprogramowanie Virtua Client 

Pod koniec 2006 r. kilka bibliotek zgłosiło potrzebę zakupienia dodatkowych licencji na 
oprogramowanie klienckie (Virtua Client). Przygotowane zostały wzory zamówień. 
Jednocześnie przedyskutowano problem obciąŜania dodatkowymi kosztami za serwis 
(maintenance). W wyniku tej dyskusji opracowany został załącznik do umowy o serwis, który 
uwzględniałby opłaty serwisowe za dodatkowe licencje. VTLS Inc. w pełni zaakceptował 
zaproponowane rozwiązanie i w styczniu przyśle podpisany załącznik. 

 

Ustalenie zasad podziału kodów paskowych dla uŜytkowników bibliotek 

W związku z planem wprowadzenia od roku akademickiego 2006/2007 elektronicznych 
legitymacji studenckich (ELS) bibliotekom KZB przydzielone zostały zakresy numerów 
uŜytkowników, które są numerami niepowtarzalnymi. Dzięki tym ustaleniom moŜliwe będzie 
wykorzystywanie ELS jako karty bibliotecznej, umoŜliwiającej korzystanie z wszystkich 
bibliotek KZB. Jednocześnie przydziela się numery kilku szkołom prywatnym, z którymi 
biblioteki KZB podpisały indywidualne umowy na korzystanie z ich zasobów. W tej sprawie 
podjęta została uchwała (w załączeniu) i przesłana do Przewodniczącego Kolegium Rektorów 
Szkół WyŜszych Krakowa, Pana Profesora Karola Musioła. 

WdroŜenie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) 

Od października 2006 r. ELS wykorzystywana jest jako karta biblioteczna w BJ i 13 
bibliotekach wydziałowych/instytutowych UJ, BM CMUJ oraz BG AGH. 
 

Prezentacja ABC jako portalu docelowo obejmującemu biblioteki KZB 

W maju 2006 r. zaprezentowany został prototyp portalu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, 
w którym obecnie prezentowane są dokumenty elektroniczne Biblioteki Głównej AGH. 
Planuje się, iŜ docelowo portal przekształci się w Akademicką Bibliotekę Cyfrową KZB. W 
2007 r., po pomyślnym przeprowadzeniu migracji do nowej wersji systemu Virtua, do ABC 
dołączone zostaną elektroniczne zasoby Biblioteki Głównej AE. 

 

Statystyki biblioteczne 

Powołany w 2005 r. pod kierunkiem dyr. Marka Górskiego (BPK) zespół roboczy ds. 
statystyk bibliotecznych kontynuował swoje prace. Na podstawie zebranych 



SPRAWOZDANIE z działalności KZB 
za okres styczeń 2006 r. – grudzień 2006 r. 

 

 4 

i zweryfikowanych danych z bibliotek KZB powstał projekt struktury bazy i w grudniu 
przekazano oprogramowanie do testowania 4 ośrodkom: BPK, BG AGH, BG AE, BG AP.  

 

Szkolenia 

Na prośbę BG AWF w BG AGH przeprowadzono tygodniowe szkolenie 1 osoby z zakresu 
obsługi modułu udostępniania w systemie VTLS/Virtua. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Rady Dyrektorów nr 1/2006 z dn. 26.09.2006 r.  

2. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB. 

 

Oprac.: 

E.Dobrzyńska-Lankosz 

przy w współpracy z K.Sanetrą 
 

 

Kraków, 27.02.2007 r. 
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Załącznik 2 – Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2006 r.)  

w systemie VTLS/Virtua 

 

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

INFO 

AGH 66617 110343 159360 3313 26008 35348 

AE 37926 55087 101732 2455 43679 26073 

AP 56230 92851 96767 1496 14623 11949 

Baza sześciu 
razem: 

94018 165740 186903 2355 9217 10913 

AR 28951 (24118)* **12639 77494 1698 8787 10388 

PAU 22532 (10804) 17627 28767 199 — — 

PWST 17652 (12717) 2786 22389 4 — — 

ASP 8305 (4285) 4450 9308 67 — — 

AMuz 5828 (3928) 1685 10374 43 431 525 

MCK 10230 (5749) 5891 11056 330 — — 

AWF 8726 (3529) 917 27515 14 — — 

JADWIGA 

 Rek. bibliograficzne Rek. khw Rek. egz. Rek. zasobu Rek. czytelnika Egz. wyp. 

UJ - razem 479 437***   568 776 1 192 094 27 728 113144 64532 

BJ+Inst.UJ  457 145 (296 162)* 253 527** 1 126 729 25 959 105827 51658 

BM CMUJ  15 167 (7 915)* 16 025 (8566)** 65 365 1 769 7317 12874 

PAT 67 855 92 272 101 295 2 518 5398 4024 
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*    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 

 

 

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 – 2006 r. 71797 185950 7599 8378 3204 4751 autorów i ciał 
zbiorowych: 

98308 
wyd.: 
5994 

 18069 86536 + 
Samodzielne 
prolongaty - 
147961 

 
 
 
 


