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SPRAWOZDANIE 

z działalności KZB 

za okres styczeń 2009 r. – grudzień 2009 r. 

 

W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komitetu Sterującego, trzy zebrania 
Rady Dyrektorów KZB (styczeń, czerwiec, październik) oraz: dwa spotkania dyrektora KZB 
z przewodniczącym Komitetu Sterującego, p. prof. Michałem du Vall-em i jedno dyrektora 
KZB wiceprezesem VTLS Inc. Jackiem Bazuzim (wrzesień).  

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

W roku sprawozdawczym zajmowano się następującymi pracami: 

a. zmiany w Porozumieniu o współpracy w ramach KZB, 

b. dalsze prace nad oprogramowaniem StatuS do obsługi statystyk bibliotecznych, 

c. prace przygotowawcze do włączenia bibliotek KZB do Autostrady Informacji 
Cyfrowej,  

d. opracowanie zmian w systemie zarządzania bazą wspólną (clas06), 

e. migracja baz KZB do wersji Virtua 48.1.11, 

f. podpisanie umów z ACK Cyfronet AGH na korzystanie z serwera oraz na 
obsługę serwera, 

g. przeniesienie baz bibliotek AGH, UEK, UP oraz bibliotek tworzących bazę 
wspólną clas06 na nowy serwer, 

h. dalsze prace nad portalem ABC–Kraków, 

i. inne prace. 

 

Ad. a 

Rada Dyrektorów przedłoŜyła Komitetowi Sterującemu zmiany do  Porozumieniu z 2002 r. 
o współpracy w ramach KZB. Pozytywnie zaopiniowany tekst został przyjęty przez Kolegium 
Rektorów Szkół WyŜszych Krakowa. Wprowadzono następujące zmiany: 

1. uszczegółowiono zapis dotyczący składu Komitetu Sterującego KZB, by uniknąć w przyszłości sytuacji 
takiej, iŜ do KS KZB powoływani są dyrektorzy bibliotek. Dyrektorzy bibliotek, zgodnie 
z Porozumieniem, wchodzą w skład Rady Dyrektorów. Komitet Sterujący jest ciałem nadrzędnym nad 
Radą Dyrektorów i w jego skład powinni wchodzić przełoŜeni dyrektorów bibliotek (Rozdz. II.2). 

Zaproponowano, by zasada ta obowiązywała od nowej kadencji (na tę kadencję KS KZB został juŜ 
powołany); 

2. wprowadzono zapis o tym, Ŝe przewodniczącym KS jest kaŜdorazowo prorektor UJ, któremu podlegają 
sprawy systemu biblioteczno-informacyjnego BJ, a takŜe zapis o zastępcy przewodniczącego (prorektor 
uczelni, w której zatrudniony jest dyrektor KZB) (Rozdz. II.3); 

3. wprowadzono zapis o moŜliwości zapraszania na posiedzenia KS innych osób; 

4. wprowadzono zapis wyjaśniający, kto prowadzi obsługę administracyjno-finansową (Rozdz. II.9); 
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5. uaktualniono nazwy wymienionych w Porozumieniu instytucji; 

6. wprowadzono zapis upowaŜniający Dyrektora KZB do podpisywania umów licencyjnych (po uzyskaniu 
akceptacji Komitetu Sterującego KZB) na produkty wytworzone w ramach KZB oraz porozumień 
niezbędnych dla realizacji zadań KZB (Rozdz. III.8.b/); 

7. dodano zapis o tym, Ŝe działalność i koszty związane z realizacją planowanych przedsięwzięć 
pokrywane są takŜe z innych środków pozyskanych przez KZB (Rozdz. IV.1), a pozyskane środki 
przechowywane są na koncie funduszu operacyjnego KZB (Rozdz. IV.2). 

Zmiany do Porozumienia podpisane zostały przez rektorów i kierowników innych jednostek – 
członków KZB, w czerwcu 2009 r. 

 

Ad. b 

Dyr. M. Górski kierował dalszymi pracami nad systemem StatuS (statystyki biblioteczne).  

Z uwagi na zainteresowanie przez inne biblioteki w Polsce oprogramowaniem StatuS, 
opracowanym w ramach działalności badawczej KZB, przygotowano umowy: licencyjną 
i serwisową dla ww. programu. Jednocześnie przygotowano wersję demo programu do 
pobrania ze strony domowej KZB. Przekazano wersję oprogramowania do testowania 
bibliotekom politechnik: warszawskiej i łódzkiej. Biblioteka Główna Politechniki 
Warszawskiej po przeprowadzeniu testów podpisała z KZB umowę na korzystanie z licencji 
oprogramowania StatuS oraz umowę serwisową. Pozyskane z odsprzedaŜy środki stanowią 
dochód KZB; o tę kwotę proporcjonalnie pomniejszono obciąŜenia dla poszczególnych 
członków KZB. 

W listopadzie w BPK odbyło się robocze spotkanie zespołu KZB Status z udziałem 

przedstawicieli BGPW i BPŁ - użytkowników programu. Jego przedmiotem były zasady 

przygotowania i wprowadzania danych z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania 

czasopism drukowanych i elektronicznych oraz możliwości ich ujednolicenia. W efekcie 

niektóre zasady dotyczące wprowadzania danych zostały ujednolicone. 

Przygotowana została nowa wersja oprogramowania, która będzie dostępna od stycznia 
2010 r. 

 

Ad. c 

Podjęto prace przygotowawcze do włączenia się do programu „NUKAT – Autostrada 
Informacji Cyfrowej”, którego celem jest scalenie tych części katalogów, które tworzone były 
zanim powstał narodowy katalog centralny NUKAT. W tym celu zorganizowano spotkanie 
managerów baz bibliotek KZB posadowionych na serwerze INFO-2 poświęcone projektowi. 
Opracowano szczegółową informację o zawartości katalogów KZB podlegających scaleniu 
i przekazano do Centrum NUKAT. W listopadzie informatycy oraz bibliotekarze systemowi 
KZB, odpowiedzialni za projekt, wzięli udział w spotkaniu informacyjnym w Centrum 
NUKAT. 

Biblioteka Jagiellońska przygotowała dane do scalenia wg otrzymanego od Zespołu NUKAT 
załącznika (wytyczne do oceny zawartości katalogu lokalnego), zarówno w odniesieniu do 
Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ jak i bazy PAT. Zostały takŜe 
wygenerowane pliki z rekordami bibliograficznymi wymagającymi modyfikacji lub 
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uzupełnienia. Wykazy tych rekordów zostały przekazane bibliotekarzom obydwu baz – 
rekordy są poprawiane, tak aby mogły równieŜ być przejęte do katalogu centralnego NUKAT.  
 

Ad. d 

Z uwagi na trudną sytuację kadrową w BG UR i prośbę dyrektora Biblioteki o powierzenie 
zadań związanych z administrowaniem bazą wspólną innej bibliotece KZB opracowano 
zmiany w systemie zarządzania bazą clas06. Obowiązki managerskie, od 1 lipca, po okresie 
przygotowawczym, przejęła Biblioteka Główna AWF. 

 

Ad. e 

Od końca 2008 r. trwały prace przygotowawcze do migracji polskich baz bibliotecznych do 
nowej wersji systemu bibliotecznego. W maju w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
zorganizowane zostało ogólnopolskie spotkanie managerów baz VTLS, w którym udział 
wzięli takŜe przedstawiciele bibliotek KZB. Spotkanie od strony merytorycznej przygotowane 
zostało przez Bogusławę Machetę (BG AGH) – polskiego koordynatora migracji z ramienia 
Zespołu Koordynacyjnego VTLS. 

W sierpniu przeprowadzona została migracja baz posadowionych na serwerze JADWIGA. 
Wykonano instalację nowej wersji systemu operacyjnego Solaris 10, nowej wersji systemu 
bazodanowego Oracle 10 oraz migrację baz do nowej wersji Oracle i upgrade systemu 
VTLS/Virtua z wersji 46_7 do 48_1_11. Następnie we wrześniu przeprowadzono upgrade 
systemu VTLS/Virtua do wersji 48_1_13.  

W tym samym okresie wykonano upgrade pozostałych katalogów (INFO-2) do tej samej 
wersji (migracji tych baz dokonano rok wcześniej, w 2008 r.) 

 

Ad. f 

We wrześniu 2009 r. dobiegł końca okres gwarancyjny na serwer INFO-2 zakupiony przez 
ACK Cyfronet AGH (częściowo zakup współfinansowany przez biblioteki KZB). JuŜ jesienią 
2008 r. rozpoczęto rozwaŜanie róŜnych wariantów rozwiązań na okres pogwarancyjny. 
Ostatecznie uzgodniono, Ŝe Cyfronet zakupi nowy serwer, a biblioteki KZB od września 
2009 r. będą ponosić koszty udostępnienia komputera. Cyfronet zobowiązał się do 
zapewnienia odpowiedniej konfiguracji systemowo-sprzętowej, pozwalającej na nieprzerwaną 
i efektywną eksploatację systemu bibliotecznego i kolejnych jego wersji, udostępnienia 
właściwego oprogramowania bazodanowego firmy ORACLE, uaktualniania oprogramowania 
bazodanowego i systemowego do wersji wymaganych przez aktualne wersje systemu 
bibliotecznego. Umowa zawarta została w sierpniu na okres 3 lat. 

W grudniu 2009 r. prolongowano na rok porozumienie z ACK Cyfronet AGH na obsługę 
systemową serwera INFO-2 na rok 2010. 
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Ad. g 

 

Z początkiem grudnia nowy serwer INFO-3 został udostępniony zespołowi managerskiemu 
BG AGH. W pierwszym rzędzie sprawdzono funkcjonowanie poszczególnych komponentów 
systemu VTLS/Virtua z nowszą wersją systemu operacyjnego (Red Hat Linux 5). Po 
pozytywnym zakończeniu testów przygotowano środowisko niezbędne do działania 
katalogów bibliotecznych. Same bazy zostały przeniesione na nowy serwer w okresie 
pomiędzy BoŜym Narodzeniem a Nowym Rokiem, kiedy większość bibliotek była zamknięta 
w związku z przerwą świąteczną. 

W grudniu odbyło się takŜe spotkanie managerów baz. Tematem spotkania, obok uzgodnienia 
procedur związanych z przeniesieniem katalogów,  były plany migracyjne na 2010 r.  

 

Ad. h 

W 2009 r. kontynuowano prace nad rozwojem biblioteki cyfrowej ABC-KRAKÓW. 
Z początkiem września w nowym serwisie Baza Bibliotek Cyfrowych, dodanym do portalu 
Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) udostępniona została informacja o ABC-KRAKÓW 
i Bibliotece Cyfrowej Politechniki Krakowskiej. Instytucje obecnie tworzące ABC-KRAKÓW 
(BG AGH i BUEK) wyraziły zgodę na przekazywanie metadanych o dokumentach cyfrowych 
zagregowanych przez FBC do serwisów: Europeana, CACAO, DART, OAIster/WorldCat, 
NDLTD. Od 11 grudnia 2009 r. w ramach Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – Europeana 
(http://www.europeana.eu) dostępne są zasoby kilkudziesięciu polskich bibliotek cyfrowych, 
skupionych wokół Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/), w tym takŜe 
ABC-KRAKÓW (http://abc.krakow.pl/) oraz biblioteki cyfrowej Politechniki Krakowskiej. 

W grudniu uruchomiony został serwis o publikacjach planowanych w ABC-KRAKÓW. 

Trwają takŜe wstępne prace przygotowawcze do włączenia do ABC-KRAKÓW zasobów 
cyfrowych kolejnej biblioteki KZB – Biblioteki Głównej AWF. 

 

Ad. i 

Opracowany został projekt porozumienia w sprawie wymiany międzybibliotecznej. 

W listopadzie dyrektorzy KZB wzięli udział w dorocznym spotkaniu Rady Dyrektorów 
Porozumienia o współpracy bibliotek wdraŜających i uŜytkujących VTLS, które odbyło się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. 

W okresie od października do grudnia trwały uzgodnienia w sprawie zakupu kolejnych 
licencji Virtua Client dla bibliotek KZB. Po ww. uzgodnieniach zainteresowane instytucje 
KZB przesłały zamówienia na dodatkowe licencje Virtua-Client.  

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). 

Na bieŜąco aktualizowana jest strona domowa KZB. 
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Załączniki: 

1. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

2. ABC-KRAKÓW – statystyka z bazy 

3. Statystyka wykorzystania baz StatuS 

 
Oprac.: 
E.Dobrzyńska-Lankosz 
12.01.2010 r. 
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Załącznik 1 – Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2009 r.) 

 

w systemie VTLS/VIRTUA 

 

 

INFO-3 

 

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

AGH 87761 143983 194155 4327 29023 36079 

UEK 49684 75343 120452 3226 44571 29549 

UP 92228 154623 173902 1805 14413 15945 

Baza Wspólna 
razem: 147692 263219 284188 4956 13712 20842 

UR 37587 (26384)*  14555** 95873 2110 8343 11149 

PAU 36729 (19786)  28451 43755 693 — — 

PAU / Polska 
Biblioteka w 
ParyŜu 

10896 (712) 506 12956 964 — — 

PWST 23361 (14304)  3660 32628 16 645 671 

ASP 12283 (5621)  6492 15803 85 — — 

AMuz 6620 (4852)  2266 18340 54 868 901 

MCK 15963 (8103)  9592 17002 434 — — 

AWF 18769 (7489)  3577 47745 600 3855 8121 
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JADWIGA 

  

biblioteka rek. bibliograficzne rek. khw rek. egz. rek. zasobu rek. czytelnika egz. wyp. 

UJ - razem 676121***   849069 1700100 39721 132915 76992 

BJ+Inst.UJ  643304 (394377)* 334635** 1611704 37463 125200 68120 

BM CMUJ  25809 (12552)* 34286 (21958)** 88396 2258 7715**** 8872 

PAT 97581 147436 142468 3725 7591 4644 

 

*    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 liczbę rek. MeSH) 

***  w tym rekordy bibliograficzne autorstwa innego niŜ UJ 

**** tylko z legitymacjami BM CMUJ, obecnie obowiązują równieŜ ELS jako karty biblioteczne 

 
w systemie T-Series 

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

 
PK – 2009 r. 

 

 
107044 

 
91787 

 
214538 

 
— 

 
20487 

 
70972 
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Załącznik 2 – ABC-KRAKÓW – statystyka z bazy (stan na 31.12.2009 r.) 
 
 
 

Rodzaj dokumentu l. rekordów w tym 
tytułów 

w tym rozdziałów, 
referatów, artykułów 

TEKSTY WSPÓŁCZESNE (od 1946 r.) 

uczelniane czasopisma naukowe 3206 18 3188 

materiały konferencyjne 272 15 257 

multimedialne katalogi wystaw 21 21 -- 

rozprawy doktorskie 743 743 -- 

skrypty uczelniane 59 46 13 

monografie i raporty naukowe 60 41 19 

opisy patentowe 1016 1016 -- 

TEKSTY (do 1945 r.) 

[stare] czasopisma 24 1 23 

druki XIX i XX-wieczne 338 338 -- 

rękopisy i starodruki 22 22 -- 

[stare] opisy patentowe 12 12 -- 

RAZEM 5 774 2 273 3 067 

 

Publikacje planowane 91 91 -- 
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Załącznik 3a – Statystyka wykorzystania baz StatuS (stan na 31.12.2009 r.) 
 
 

* 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12 RAZEM:  
BPK 705 706 707 680 681 675 667 663 673 670 671 563 8061 
BGAGH 397 394 394 393 393 393 393 393 393 394 350 286 4573 
BGUE 106 108 109 108 108 152 85 37 95 68 65 34 1075 
BGUP 556 580 591 602 575 573 502 22 522 591 576 351 6041 
BGAWF 6 0 138 0 0 138 1 0 132 0 0 66 481 
BGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BGAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BGASP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BMCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMCMUJ 392 393 397 395 395 396 393 395 396 400 358 351 4661 
BPWST 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 131 1484 
BJ 71 66 71 71 71 68 71 66 71 98 96 95 915 
            RAZEM: 27291 
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Załącznik 3b – Statystyka wykorzystania baz StatuS – porównanie 2007 - 2009 
 
 

Biblioteka 
rok     
2007 

rok      
2008 

rok     
2009 

BPK 6892 6389 8061 
BG AGH 4677 4312 4573 
BG UEK 674 1278 1075 
BG UP 0 3917 6041 

BG AWF 534 492 481 
BG UR 0 0 0 
BG AM 0 0 0 
BG ASP 0 0 0 
Bibl. PAT 0 0 0 
Bibl. MCK 0 0 0 
BM CMUJ 1 6056 4661 
Bibl. PWST 540 3 1484 

BJ 7 1787 915 

 


