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SPRAWOZDANIE 

z działalności KZB 

za okres styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r. 

 

W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komitetu Sterującego oraz dwa 
spotkania Rady Dyrektorów KZB (styczeń, czerwiec).  

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

W roku sprawozdawczym zajmowano się następującymi pracami, wynikającymi z planu 
pracy: 

 

1. Prace nad rozwojem systemu bibliotecznego VTLS/Virtua i koordynacja na 
poziomie ogólnopolskim 

Od stycznia do końca kwietnia 2010 przeprowadzono prace wstępne mające na celu 
przygotowanie migracji bibliotek polskich, m.in. sporządzono harmonogram dla VTLS Inc., 
na bieŜąco przekazywano informacje nt. oferty i przygotowanych przez firmę szkoleń 
internetowych dotyczących nowych wersji systemu bibliotecznego, a takŜe koordynowano 
dostęp do środowiska testowego w wersji 2010.1, które zostało przygotowane na podstawie 
danych testowych udostępnionych przez Bibliotekę Jagiellońską. 

Testy nad kolejnymi podwersjami oprogramowania 2010.1 prowadzono do końca sierpnia,  
uzgadniając terminy i nadzorując poprawę błędów i problemów zgłoszonych przez biblioteki 
polskie. 

Bibliotekarze KZB uczestniczyli w szkoleniach internetowych dotyczących nowych funkcji 
w wersjach 2009.3, 2009.4 i 2010.1. Przeprowadzono wstępne rozpoznanie aplikacji 
CHAMO (w wersji s43) do przeszukiwania katalogów i dostępu do konta dla czytelników, 
oferowanej jako alternatywa dla Vectors iPortal. 

Pod koniec października biblioteki krakowskie wzięły udział w głosowaniu na forum 
międzynarodowym nad propozycjami ulepszeń, które mają być zaimplementowane w nowych 
wersjach systemu.  

W okresie od listopada do grudnia na podstawie danych zebranych od poszczególnych 
ośrodków w Polsce firmie VTLS Inc. przedstawiona została zbiorcza lista zawierająca 
specyfikację serwerów do zaopiniowania pod kątem migracji  w 2011 r.  Otrzymane opinie 
przekazane zostały administratorom serwerów.  

Przygotowano i przekazano równieŜ wykaz wymagań systemowych dotyczących zarówno 
serwerów, jak i komputerów bibliotecznych niezbędnych do przeprowadzenia migracji do 
wersji 2010.3 i następnych.  
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2. Ustalenie z VTLS Inc. nowych zasad współpracy w zakresie serwisowania 
systemu bibliotecznego w związku z wprowadzonymi od stycznia 2010 r. 
zmianami organizacyjnymi w firmie 

Od początku 2010 roku obsługa serwisowa systemu VTLS/Virtua została przekazana z biura 
VTLS Europe w Barcelonie do jednostki macierzystej w Blackburgu (USA). Wkrótce okazało 
się, iŜ skuteczność działania wymaga wiedzy na temat specyfiki współpracy bibliotek 
polskich. Dlatego teŜ VTLS Inc. zdecydował się przydzielić jednego z pracowników Global 
Support – panią Michal Harrill do kontaktów roboczych i opieki nad bibliotekami polskimi. 
W okresie poprzedzającym migrację ustalono teŜ bezpośrednie kontakty z Sandy Boone, 
odpowiedzialną za jakość i obsługę klientów VTLS Inc.  

 

3. Przygotowania do migracji katalogów KZB do najnowszej wersji VTLS/Virtua 

Pod koniec maja br. wykonano upgrade baz testowych na serwerze INFO-3 do wersji 2010.1.1 
i  przygotowano środowisko testowe dla bibliotek krakowskich. Wcześniej przeprowadzono 
upgrade systemu operacyjnego serwera do wersji Red Hat Linux 5.5.  

Podobne prace wykonane zostały na serwerze JADWIGA. 

Ze względu na opóźnienie w dostarczeniu poprawionej wersji oprogramowania migracja do 
wersji 2010.1.3 VTLS/Virtua rozpoczęła się dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia. Do 
momentu migracji katalogi były dostępne dla uŜytkowników. 

Przeprowadzono upgrade wszystkich katalogów oraz bazy ABC-KRAKÓW na obydwu 
serwerach KZB - łącznie 8 baz. Ostateczne dostrajanie parametrów w bazach oraz 
przystosowywanie do potrzeb poszczególnych bibliotek nowych wersji oprogramowania dla 
czytelników i do tworzenia raportów odbywało się po oddaniu katalogów do eksploatacji.  

 

4. Administrowanie bazami KZB 

Poza bieŜącą obsługą baz, na zakończenie migracji wykonano prace porządkowe mające na 
celu poprawę szybkości działania katalogów, w tym pełne przeindeksowanie, a takŜe 
częściowe oczyszczenie tablic zawierających dane statystyczne i logi. Wykonano teŜ zabiegi 
niwelujące nieporządane skutki automatycznego scalenia indeksów autorskiego 
i przedmiotowego w trakcie migracji. 

Na serwerze INFO-3 uruchomiono dodatkowo procesy ułatwiające kontrolę spójności danych, 
m.in. cotygodniowy wykaz haseł tymczasowych, usuwanie pustych rekordów 
bibliograficznych itp.   

 

5. Prace związane z koordynowanym przez Centrum NUKAT projektem Autostrada 
Informacji Cyfrowej (scalanie katalogów lokalnych z NUKAT) 

Rok 2010 był rokiem właściwej realizacji projektu NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej. 
Przed podjęciem scalania katalogów lokalnych z Narodowym Katalogiem Centralnym 
NUKAT dokonano czyszczenia baz. Ponadto, we współpracy z Centrum NUKAT i Biblioteką 
Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przygotowano i przetestowano 
oprogramowanie do scalania danych. 
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BG AGH była jedną z pierwszych bibliotek, które przystąpiły do scalania a zarazem, jako 
pierwsza biblioteka polska przeszła pełny cykl, który zakończony został 22.06.2010. 
W procesie scalania zaawansowane są takŜe (zakończony Etap 3) bazy BJ (największa 
w Polsce) oraz baza UEK. Z początkiem 2011 r. odbędzie się Etap 2 scalania bazy UP oraz 
Etap 1 Bazy Wspólnej, która - ze względu na swoją specyfikę - wymaga zastosowania 
częściowo indywidualnych procedur podmiany danych.  

 

6. Spotkanie Polskiej Grupy UŜytkowników VTLS (Gdańsk, czerwiec 2010 r.) 

W dniach 21-22 czerwca 2010 r. w bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 3. 
Spotkanie Polskich UŜytkowników VTLS. Tradycyjnie było ono przygotowane przez Zespół 
Koordynacyjny VTLS.  Uczestniczyła w nim liczna reprezentacja bibliotek krakowskich. 

Pierwszego dnia przedstawiciele VTLS Inc. zaprezentowali nowe produkty oraz zmiany 
organizacyjne w firmie. Drugi  dzień poświęcony był w całości problemom środowiska 
polskiego. W pierwszej części przez  Bogusławę Machetę (BG AGH), pełniącą funkcję 
polskiego koordynatora, przedstawione zostały problemy związane ze zbliŜającą się migracją 
oraz wyniki testów. W części drugiej Maryla Ziemlańska (BG UG) zaprezentowała rezultaty 
prac nad wdroŜeniem modułu gromadzenia prowadzonych w bibliotece UG od początku 
2010 r.   

 

7. Rozwój oprogramowania StatuS; przygotowanie i zawarcie umów z Biblioteką 
Politechniki Łódzkiej 

W styczniu zawarta została umowa na licencję i obsługę serwisową na oprogramowanie 
StatuS z Biblioteką Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z ustaleniami środki uzyskane z tytułu 
sprzedaŜy licencji i serwisu są dochodem KZB. O pozyskaną kwotę pomniejszane są 
obciąŜenia bibliotek KZB. Pod koniec roku przygotowana została nowa wersja 
oprogramowania StatuS. Przekazana ona zostanie członkom KZB na styczniowym spotkaniu 
Rady Dyrektorów. 

 

8. Aktualizacja strony domowej KZB 

Na bieŜąco dokonywano zmian na stronie domowej oraz aktualizowano kalendarium. 

 

9. Prace nad rozwojem ABC-KRAKÓW (udoskonalenie wymiany danych z 
Federacją Bibliotek Cyfrowych, prace nad systemem archiwizacji); prace nad 
przyłączeniem do ABC-KRAKÓW Biblioteki Głównej AWF 

W zakresie wymiany danych z FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych) poszerzono wymianę 
danych o miniaturki (pliki zawierające obrazki okładek) pozycji cyfrowych. 

Przeprowadzono prace mające na celu rozpoznanie moŜliwości wykorzystania systemu 
(MCS) DRUPAL do zarządzania treścią dla celów prezentacji danych. 

Zakończone zostały takŜe prace nad opracowaniem i zaimplementowaniem narzędzia do 
tworzenia tzw. Listy publikacji planowanych, która będzie udostępniana na portalu Federacji 
Bibliotek Cyfrowych obok podobnych list innych bibliotek cyfrowych. Celem tworzenia 
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wykazów publikacji planowanych jest koordynacja w skali kraju w zakresie digitalizacji 
(zapobieganie dublowania prac).  

W ramach poszukiwania metody zabezpieczenia danych przed utratą i zniszczeniem, 
szczególnie zaś cyfrowych źródeł NZB Zofia Bębenek (BG AGH) i Barbara Balicka (BG 
AWF) wzięły udział w jednodniowych warsztatach (18.06.2010) przygotowanych przez ACK 
CYFRONET AGH poświęconych zagadnieniu Krajowego Magazynu Danych, w części 
dotyczącej zabezpieczenia i archiwizacji danych w środowisku naukowym, realizowanych 
w projekcie „PLATON - usługa powszechnej archiwizacji”.  

 

Podjęto takŜe inne działania, nie przewidziane wcześniej w planie pracy na rok 2010: 

a. Udział w pracach Zespołu ds. wypoŜyczeń międzybibliotecznych (pracownicy BM 
CMUJ) zorganizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. 

W 2010 r. ZG SBP powołał Zespół ds. wypoŜyczeń międzybibliotecznych. Zasadniczym 
zadaniem Zespołu jest przygotowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu wypoŜyczeń 
międzybibliotecznych. Z polecenia KZB w zespole biorą udział dwie osoby (p. Niewalda 
i p. Stalmach z Biblioteki CMUJ). Członkowie zespołu przygotowali cząstkowe opracowania, 
które będą podstawą do przygotowania projektu. Odbyły się dwa spotkania (koszty delegacji 
pokryło SBP). 

b. Podpisanie na kolejny rok umowy z ACK Cyfronet AGH na obsługę serwera 
INFO-3.  

c. Przygotowanie aneksu do kontraktu z VTLS Inc.  

W związku z tym, Ŝe trzy biblioteki KZB wystąpiły z wnioskiem o zakup dodatkowych 
licencji oprogramowania klienckiego Virtua Client, w porozumieniu z firmą przygotowano 
zamówienia dla poszczególnych instytucji KZB na ww. produkt oraz sporządzono stosowny 
aneks do kontraktu KZB / VTLS Inc. Aneks jest w trakcie podpisywania przez strony. 

d. Prace nad szyfrowanym przesyłaniem danych. 

Podjęto prace nad wprowadzeniem szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy serwerem 
w ACK Cyfronet AGH, a wydzielonymi komputerami w bibliotekach KZB poprzez sieć 
miejską (niepubliczną) w systemie bibliotecznym VTLS/Virtua oraz aplikacji dla czytelników 
- Vectors iPortal działającej pod serwerem WWW. Wprowadzenie szyfrowania wymagało 
wykonania wielu niestandardowych, czasochłonnych prac, gdyŜ producent oprogramowania 
nie zapewnia bezpośrednio bezpiecznych połączeń. Wykorzystano fakt, iŜ do najnowszej 
wersji oprogramowania klienckiego (VC 2010.1.3) została wbudowana obsługa protokołu 
SSL. Na serwerze bibliotecznym uruchomiona została usługa tunelowania ruchu TCP 
w oparciu o oprogramowanie Stunnel oraz pakiet OpenSSL. 

Zabezpieczenie przesyłania danych dla Vectors iPortal zostało uzyskane poprzez 
implementację protokołu HTTPS, co wymagało uruchomienia nowego serwera WWW 
i rozdzielenia obsługi portali katalogowych bibliotek oraz aplikacji do obsługi raportów – 
InfoStation.  

Nowy serwer WWW, vtls.cyfronet.pl, korzysta z certyfikatu WildeCard SSL dla domeny 
cyfronet.pl. Udostępniony certyfikat pochodzi z zaufanego centrum autoryzacyjnego, dzięki 
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czemu zabezpiecza uŜytkowników przed alertami zabezpieczeń ze strony przeglądarek. Bazy 
posadowione na serwerze INFO-3 korzystają z ww. certyfikatu Cyfronetu. W innym 
przypadku naleŜałoby zakupić taki certyfikat dla potrzeb serwera WWW obsługującego bazy 
biblioteczne. 

Zainteresowanie przystąpieniem do KZB i korzystaniem z systemu bibliotecznego 
VTLS/Virtua wyraziły dwie instytucje: Biblioteka Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
oraz Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Obu instytucjom 
przedstawiono wynikające z zapisów Porozumienia o współpracy w ramach Krakowskiego 
Zespołu Bibliotecznego warunki, jakie trzeba spełnić, by uzyskać członkostwo KZB. 
Opracowano takŜe wstępny kosztorys, obejmujący koszty utrzymania systemu bibliotecznego 
(serwis VTLS, utrzymanie serwera, obsługa informatyczna itp.). Po otrzymaniu powyŜszych 
informacji instytucje te więcej się w tej sprawie z nami w okresie sprawozdawczym nie 
kontaktowały. 

 Przedstawiciele bibliotek KZB wzięli udział w następujących imprezach związanych 
z systemem bibliotecznym funkcjonującym w większości bibliotek KZB oraz biblioteką 
cyfrową: 

− spotkanie Polskiej Grupy UŜytkowników VTLS – Gdańsk, BUG 21-22.06.2010, 

− seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa, BN, 18.06.2010, 

− konferencja i warsztaty Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, Poznań, 18-22.10. 2010, 

− 24. doroczne spotkanie VTLS EMEA Users’s Group, Gammarth (Tunezja),  

18-20.10.2010 [reprezentacja BJ]. 

Większość dyrektorów KZB (lub ich zastępców) wzięła udział w dorocznym zjeździe 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który w tym roku odbył się 
we wrześniu w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroyca (Uniwersytet 
w Białymstoku). 

 

Załączniki: 

1. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

2. ABC-KRAKÓW – statystyka z bazy 

3. Statystyka wykorzystania baz StatuS 

 
Oprac.: 
E.Dobrzyńska-Lankosz 
30. 12.2010 r. 
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Załącznik 1 – Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2010r.) 

 

w systemie VTLS/Virtua 
 

 

INFO-3 

 

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

AGH 97552 159731 211240 4812 29933 33980 

UEK 53357 87912 124900 3447 51228 28981 

UP 108639 189383 206822 1982 16831 17297 

Baza Wspólna 
razem: 161831 291909 299783 5678 14176 19915 

UR 41264 
         (27810)*  

15518** 95065 2278 8329 10681 

PAU 41314 (21862)  31107 48287 1047 — — 

PAU / Polska 
Biblioteka w 
ParyŜu 

10896 (712) 516 12909 963 — — 

PWST 24607  (14568)  3836 37171 32 789 657 

ASP 13531  (6215)  7338 17287 90 2 — 

AMuz 7433 (5127)  2374 19617 57 1011 836 

MCK 18398  (8695)  10211 19502 476 — — 

AWF 20089 (8125)   4285 49820 735 4046 7741 

ISiEZ PAN 113 (4) 7 125 0 — — 
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JADWIGA 

  

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

UJ - razem 768271***   1005831 1925452 44811 136004 77140 

BJ+Inst.UJ  727503 (385044)* 372317** 1829438 42398 128163 68543 

BM CMUJ  29190 (15136)* 39351 (25076)** 96014 2412 7841**** 8597 

PAT 101122 155401 142982 3939 7985 1853 

 

*    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 

 

 
112 133 

 
95 463 

 
223 186 

  
22 781 

 
69 772 
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Załącznik 2 – ABC-KRAKÓW – statystyka z bazy (stan na 31.12.2010 r.) 
 
 
 

Rodzaj dokumentu l. rekordów w tym 
tytułów 

w tym rozdziałów, 
referatów, artykułów 

TEKSTY WSPÓŁCZESNE (od 1946 r.) 

uczelniane czasopisma naukowe 4084 18 4066 

materiały konferencyjne 272 15 257 

multimedialne katalogi wystaw 25 25 -- 

rozprawy doktorskie 852 852 -- 

skrypty uczelniane 59 46 13 

monografie i raporty naukowe 67 48 19 

opisy patentowe 2800 2800 -- 

TEKSTY (do 1945 r.) 

[stare] czasopisma 27 2 23 

druki XIX i XX-wieczne 381 381 -- 

rękopisy i starodruki 22 22 -- 

[stare] opisy patentowe 12 12 -- 

RAZEM 8 601 4 221 4 380 

 
 

Publikacje planowane 131 
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Załącznik 3a – Wykorzystanie bazy StatuS w roku 2010 – rozkład miesięczny 
 

 2010
.01 

2010
.02 

2010
.03 

2010
.04 

2010
.05 

2010
.06 

2010
.07 

2010
.08 

2010
.09 

2010
.10 

2010
.11 

2010
.12 

2010
.01 

BPK 698 698 698 690 691 688 688 632 686 684 624 415 698 

BGAGH 393 388 389 388 389 381 377 377 378 376 372 223 393 

BGUE 92 89 89 86 85 126 54 31 62 55 51 4 92 

BGUP 394 408 396 387 402 402 298 103 278 395 345 169 394 

BGAWF 9 0 170 1 0 172 2 0 162 0 0 8 9 

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 

BCMUJ 396 395 392 394 393 376 369 355 273 168 84 11 396 

BPWST 145 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 145 

 

 
Załącznik 3b – Wykorzystanie bazy StatuS w latach 2007-2010 
 

Biblioteka 

rok     

2007 

rok      

2008 

rok     

2009 

rok  

2010 

BPK 6892 6389 8061 7892 

BG AGH 4677 4312 4573 4431 

BG UEK 674 1278 1075 824 

BG UP 0 3917 6041 3977 

BG AWF 534 492 481 524 

BG UR 0 0 0 0 

BG AM 0 0 0 0 

BG ASP 0 0 0 0 

Bibl. PAT 0 0 0 0 

Bibl. MCK 0 0 0 0 

BM CMUJ 1 6056 4661 3606 

Bibl. PWST 540 3 1484 580 

BJ 7 1787 915 0 

 


