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SPRAWOZDANIE 

z działalności KZB 

za okres styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r. 

 
 
 
Posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 26 kwietnia 2016 r. Rada Dyrektorów 
KZB spotkała się trzy razy – 4.03, 12.05, 27.06.  

Bieżące ustalenia i konsultacje odbywały się drogą elektroniczną. 

W roku sprawozdawczym zajmowano się następującymi pracami, wynikającymi z planu 
pracy, a także pracami wynikającymi z bieżącej działalności. 

 

1. Administrowanie bazami KZB 

Oprócz standardowej obsługi baz, przeprowadzano zmiany w konfiguracji parametrów, 
bądź modyfikację danych, a także przygotowano indywidualne zestawienia na życzenie 
poszczególnych jednostek. m.in. w Bazie Wspólnej: 

• dla PWST, przeprowadzono redukcję typów kont czytelników i związane z tym 
zmiany konfiguracyjne w systemie oraz przygotowano i przeprowadzono 
grupowe modyfikacje rekordów egzemplarza w oparciu o kryteria podane przez 
bibliotekę; wykonano również zestawienia dla poszczególnych podlokalizacji 
i kategorii egzemplarza; 

• dla ASP wykonano porządkowanie parametrów bazy związanych z modułem 
udostępniania oraz zmiany konfiguracyjne Chamo ze względu na rezygnację 
biblioteki z podlokalizacji wydziałowej;  

• dla AWF, w aplikacji podstawowej oraz interfejsie Chamo, uaktywniona została 
funkcjonalność związana z obsługą nowo wprowadzanych kolekcji (konfiguracja 
i testy); 

• dla UR sprawdzono poprawność wpisów sygnatur, kodów kreskowych oraz 
powiązań pomiędzy typami egzemplarza a podlokalizacjami; przeprowadzono 
także porządkowanie zbiorów poprzez grupowe przenoszenie egzemplarzy do 
docelowych lokalizacji, modyfikacje lokalizacji i ustawień związanych 
z modułem udostępniania; wykonano także dodatkowe statystyki dotyczące kont 
czytelników z uwzględnieniem wydziałów. 

Na prośbę bibliotek z Bazy Wspólnej opracowano instrukcję kopiowania rekordów 
pomiędzy bazami obsługiwanymi przez różne wersje systemu Virtua. Procedury 
kopiowania rekordów z katalogu NUKAT do baz lokalnych, dla części bibliotek 
KZB, które musiały zrezygnować z upgrade’u systemu Virtua (por. pkt 2), uległy 
zmianie ze względu na konieczność pracy w dwóch różnych klientach systemu 
Virtua.  
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W związku z problemami z interpretacją formatu MARC dot. kont czytelników, 
opracowano materiały informacyjne i przykładowy formularz czytelnika. 

W listopadzie przeprowadzono porównanie spójności baz lokalnych z katalogiem 
centralnym NUKAT w zakresie haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych. 
Porównanie wykonano dla bibliotek, które zostały wskazane przez NUKAT ze 
względu na największe niespójności danych, na podstawie porównań 
przeprowadzonych w 2015 roku. 

Dla Bibliotek Bazy Wspólnej przygotowano także wykazy lokalnych rekordów 
bibliograficznych, które wymagają utworzenia rekordu w bazie centralnej. 

2. Migracja baz danych systemu Virtua (częściowa/niekompletna) 

Na rok 2016 zaplanowana została migracja systemu bibliotecznego VTLS/Virtua do 
wersji 15.1.SP1 oraz Chamo 2. Podczas testów przeprowadzanych w bazach 
testowych w marcu i kwietniu zdiagnozowano błąd w module obsługi wypożyczeń 
uniemożliwiający zatwierdzanie zamówień przez pracowników magazynu 
i powiadamianie czytelników o czekających na nich książkach do odbioru. 

W wyniku decyzji Dyrektorów bibliotek KZB, migracja dla baz, których 
administrowaniem zajmuje się Biblioteka Główna AGH, została uzależniona od 
opracowania przez Innovative odpowiedniej poprawki do połowy lipca 2016. 

Problem został zgłoszony (18.05) za pośrednictwem systemu do obsługi błędów - 
Innovative Supportal. Informacja o błędzie została przekazana także bezpośrednio 
przedstawicielom Innovative obecnym na spotkaniu PGU w Lublinie (9-10.06). 
Pomimo kilkukrotnych przypomnień kierowanych drogą elektroniczną do firmy, 
błąd nie został poprawiony w przewidzianym czasie (ostatecznie poprawka została 
opracowana i udostępniona dopiero na początku października). 

Centrum NUKAT oraz biblioteki polskie, dla których błąd nie był istotny, ponieważ 
nie wykorzystywały niedziałającej funkcjonalności, przeprowadziły zaplanowaną 
migrację swoich baz do wersji 15.1.SP1 i Chamo 2.2. 

Bazy produkcyjne na serwerze AGH, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
pozostały w wersji 2014.3 SP1. Przeprowadzono jedynie migrację Chamo z wersji 
2.0 do wersji 2.1 SP1. Rezygnacja z upgrade’u baz do wersji zgodnej z katalogiem 
centralnym spowodowała zmianę procedur kopiowania oraz konieczność pracy 
w dwóch klientach Virtua dla oddziałów opracowania zbiorów. 

Na serwerze administrowanym przez BJ sytuacja była bardziej zróżnicowana. 
W sierpniu 2016 została przeprowadzona migracja bazy produkcyjnej UJ do wersji 
15.1.SP1 oraz Chamo 2.2. Migracja była możliwa, gdyż w bazie UJ nie jest 
wykorzystywana funkcja, w której został stwierdzony błąd. Równocześnie 
przeprowadzono migrację baz testowych i bazy szkoleniowej Instytutu 
Bibliotekoznawstwa.  

Natomiast w bazie UPJPII funkcja, w której stwierdzono błąd, była 
wykorzystywana, dlatego też migracja została przeprowadzona dopiero na początku 
grudnia, po ukazaniu się poprawionej wersji oprogramowania. Była to migracja do 
wersji 15.1.SP1, a dla Chamo – do wersji 2.1.SP1.HF1. 
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Ponadto, w ramach działań migracyjnych wykonano prace aktualizacyjne 
i porządkowe na serwerach w ACK CYFRONET i w BJ, a także w bazach 
bibliotek. 

 

3. Wdrożenie Modułu Udostępniania w PWST Wrocław 

Pierwotnie uruchomienie Modułu Udostępniania dla PWST Wrocław zaplanowano 
na sierpień, po zakończeniu prac migracyjnych. 

Na zebraniu bibliotekarzy systemowych i bibliotekarzy odpowiedzialnych za Moduł 
Udostępniania w bibliotekach Bazy Wspólnej (kwiecień 2016) ustalono sposób 
pracy i zmiany ustawień konfiguracyjnych dla potrzeb włączenia do obsługi 
udostępniania PWST we Wrocławiu. 

Przeprowadzono prace porządkowe dotyczące odpowiednich parametrów systemu 
z uwzględnieniem podjętych ustaleń. Przygotowano do testów bazę testową. 
W czerwcu okazało się, że konieczne są dodatkowe szkolenia w zakresie 
funkcjonowania modułu udostępniania dla bibliotekarzy Wrocławia. Ze względu na 
okres urlopowy i Światowe Dni Młodzieży szkolenia zostały przeprowadzone przez 
PWST w Krakowie dopiero we wrześniu, po czym bibliotekarze z PWST Wrocław 
rozpoczęli prace w module udostępniania w bazie testowej a proces wdrożenia 
został zawieszony. 

Ponieważ biblioteka PWST w Krakowie zgłosiła propozycje dalszych zmian 
w konfiguracji kont czytelniczych, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie całej 
Bazy Wspólnej (m.in. wspólne konto czytelnika dla kilku bibliotek, kilku 
kierunków), konieczne będzie przedyskutowanie w gronie bibliotekarzy 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie modułu ewentualnych zmian oraz ich 
akceptacja przez wszystkie biblioteki. 

Moduł Udostępniania dla PWST we Wrocławiu zostanie uruchomiony po 
wprowadzeniu ew. zmian i zgłoszeniu przez PWST w Krakowie gotowości 
bibliotekarzy z Wrocławia do pracy w module. 

 

4. Zakończenie negocjacji w sprawie prolongaty umowy o serwis dla systemu  
VTLS/VIRTUA i podpisanie umowy 

Z uwagi na przedłużające się negocjacje oraz kompletowanie przez dostawcę 
systemu niezbędnej dokumentacji podpisanie czteroletniej umowy serwisowej 
pomiędzy KZB a Innovative Interfaces Global Limited nastąpiło dopiero w marcu 
2016 r. Okres trwania umowy: 31.03.2016 – 31.12.2019.  

W wyniku negocjacji udało się uzyskać korzystne warunki finansowe przedłużenia 
umowy. Między innymi wstępnie proponowany przez firmę roczny wzrost opłat 
o 3,5% obniżony został do 3%. Mimo rezygnacji ISEZ PAN wynegocjowano także, 
iż opłaty przypadające na 1 instytucję w Bazie Wspólnej nie wzrosły, czyli łączna 
opłata za serwisowanie bazy została zmniejszona o 1/8.  

 



SPRAWOZDANIE 
z działalności KZB 

za okres styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r. 
 

4 
 

5. Ustalenie liczby wykorzystywanych przez poszczególne biblioteki Bazy 
Wspólnej jednoczesnych połączeń z bazą za pośrednictwem oprogramowania 
Virtua Client 

W związku z niejasnościami dotyczącymi sposobu przydziału przez firmę Innovative 
licencji klienta systemu Virtua dla poszczególnych baz, zwrócono się do 
przedstawiciela firmy z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. 

Ostatecznie ustalono, że poszczególne biblioteki mogą instalować kopie VC bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów licencji, jeśli nie przekroczą poziomu licencji 
jednoczesnych użytkowników bazy, a także, że nie ma potrzeby planowania 
dodatkowych zakupów licencji. 

Na posiedzeniu Rady Dyrektorów KZB, w dniu 12.05.2016 r., przyjęto, w drodze 
Uchwały, zasady przydziału liczby klientów dla poszczególnych bibliotek Bazy 
wspólnej. 

 

6. Likwidacja ABC-KRAKÓW i przeniesienie danych o dokumentach 
cyfrowych do repozytoriów bibliotek współtworzących (AGH i UEK) 

31 grudnia 2016 roku nastąpiło ostateczne zamknięcie Akademickiej Biblioteki 
Cyfrowej – KRAKÓW, które okazało się konieczne ze względów technicznych. 
Likwidacja odbyła się w dwóch etapach. Najpierw, w lipcu, wyłączone zostało 
pobieranie danych  o dokumentach cyfrowych z katalogów UEK i AGH. 
Zamrożony serwis funkcjonował przez jakiś czas ze względu na konieczność 
utrzymywania stron startowych związanych z numerami DOI dla artykułów 
z Czasopism AGH rejestrowanych w systemie CrossRef. Pod koniec listopada, po 
zakończeniu modyfikacji odnośników referencyjnych, dyrektor BG AGH, Ewa 
Dobrzyńska-Lankosz, wystosowała oficjalne pismo do władz Federacji Bibliotek 
Cyfrowych z informacją o zamknięciu ABC-KRAKÓW w obecnym kształcie 
i prośbą o usunięcie z serwisu opisów pobranych z biblioteki cyfrowej.  

7. Dalsze prace nad rozwojem funkcjonalności oprogramowania KoHa w BPK 

W lipcu 2016 r. Biblioteka Politechniki Krakowskiej rozpoczęła czynną współpracę 
z Centralnym Katalogiem NUKAT. Trwa również ciągła współpraca ze 
Społecznością Koha (prace nad modernizacją funkcjonalności Koha oraz bieżąca 
poprawa błędów). Obecnie Koha zapewnia obsługę użytkowników oraz realizację 
zamówień zgodną z potrzebami Biblioteki PK. W 2017 roku Biblioteka PK planuje 
aktualizację do wersji systemu Koha 16.11 oraz zaimplementowanie niewielkich 
poprawek, służących usprawnieniu funkcjonowania niektórych procesów w 
systemie. 

8. Utrzymanie oprogramowania StatuS  

Baza pracowała bez zakłóceń, nie zgłoszono żadnych uwag. Obecnie (na przełomie 
roku 2016-2017) wysyłane są zaktualizowane klucze dostępu (to już 10 lat działania 
bazy i po tym okresie, zgodnie z zasadami, stare klucze się zdezaktualizowały). 
Klucze wysyłane są do tych, którzy korzystają z bazy. 
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9. Aktualizacja strony domowej KZB  

Na bieżąco dokonywano zmian na stronie domowej oraz aktualizowano 
kalendarium. 

 

10. Wystąpienie z KZB dwóch instytucji  

W lutym 2016 r. do Dyrektora KZB wpłynęło pismo Rektora KAAFM, prof. 
Jerzego Malca, a w marcu – pismo Dyrektora Instytutu ISEZ PAN, dr. hab. 
Sebastiana Tracza z informacją o wystąpieniu ww. instytucji z KZB. Informacja ta 
została przekazania Przewodniczącemu KS KZB, Panu Rektorowi Jackowi 
Popielowi, a także członkom KS podczas spotkania w dn. 26.04.2016 r. 

 

11. Inne 

• Udział krakowskich bibliotekarzy i informatyków w spotkaniu Polskiej Grupy 
Użytkowników VTLS/Virtua  (Politechnika Lubelska, Lublin, 9-10.06) 

• Organizacja seminarium dot. bazy SCOPUS (BG AGH, 7.11) 

• Organizacja seminarium „Dzień z HAN-em” (BG AGH, 13.12) 

 

Załączniki: 

1. Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB 

2. Statystyka wykorzystania baz StatuS 

 
 

Oprac.: 
Ewa  Dobrzyńska-Lankosz 
 
Współpraca: 
Barbara Balicka i Bogusława Macheta (BG AGH),  
Marek Górski (BPK),  
Katarzyna Sokołowska (BJ) 
 
5.02.2017 r. 
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Załącznik 1 – Wielkość baz katalogowych poszczególnych bibliotek KZB (stan na 31.12.2016 r.) 
 
w systemie VTLS/Virtua 
 

 

Serwery ACK Cyfronet AGH 

 

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

AGH 167 069 263 933 311 277 9 011 45 746 37 701 

UEK 76 707 129 620 143 265 5 596 60 690 20 072 

UP 214 703 341 778 416 889 2 685 18 647 14 423 

Baza Wspólna  
razem: 271 999 497 171 458 675 10 627 17 104 13 980 

UR 56 834   (25 654) * 18 598 121 591 2 828 8 240 7 392 

PAU  80 488   (36 806) *   47 976 90 767 3 925 — — 

PAU / Polska 
Biblioteka w 
Paryżu 

31 400   (9 332) * 3 837 36 506 1 473 — — 

PWST 30 937   (6 791)* 4 270 50 610 55 1 129  415 

ASP 27 004  (8 828) *  16 978  32 567 306 980 313 

AMuz 15 629   (7 383) *   5 114 32 833 113 1 592 806 

MCK 29 842 (10 387) *  12 675 31 235 619 — — 

AWF 27 641 (10 918) *  7 084 61 788 1 308 5 162 5 054 

ISiEZ PAN***** 717          (5) * 7 778 — — — 
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JADWIGA 

  

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

UJ - razem 1 347 988***   1 640 354 3 335 936 72 393 206 750 89 532 

BJ+Inst.UJ 1 274 912 (651 114)* 552 369** 3 191 129 68 600 197 342 82 905 

BM UJ-CM 47 358 (23 686)* 80 308 (60 007)** 144 807 3 793 9 408**** 6 627 

UPJPII 147 135 242 811 219 141 5 237 14 099 3 906 

 
 
*    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 niż UJ 

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

***** decyzj ą Rady Dyrektorów, rekordy wprowadzone przez bibliotekę ISEZ PAN przed wycofaniem się Instytutu z KZB na razie pozostaną w Bazie Wspólnej, 
a tym samym w Narodowym Katalogu Centralnym NUKAT 

 



SPRAWOZDANIE 
z działalności KZB 

za okres styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r. 
 

8 
 

w systemie KOHA 2016 
 

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

 
PK - 2016 

 

 
124 101 

 
102 004 

 
308 260 

  
16 702 

 
40 304 

 
 

 
Załącznik 2 – StatuS – Aktywność w bazie w 2016 roku (stan na 31.12.2016) 
 

* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM: 

BPK 7488 8075 8415 8423 7676 8686 7956 7448 7337 6396 77 900 

BGAGH 4658 4662 4709 4767 4614 4552 4287 4429 4342 4454 45 474 

BGUE 751 1574 1237 1175 938 956 915 1035 999 957 10 537 

BGUP 2 4081 4200 4578 4408 4671 5198 5184 4365 3319 40 006 

BGAWF 536 570 615 689 568 727 669 605 594 480 6 053 

BGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BGAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BGASP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUJPII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMCMUJ 1 6754 5330 4010 1582 2671 861 2 0 0 21 211 

BPWST 935 1320 1480 1508 661 1074 1143 572 1304 1460 11 457 

BJ 1 3250 915 0 0 0 0 0 0 0 4 166 

                        

RAZEM: 14372 30286 26901 25150 20447 23337 21029 19275 18941 17066   

                        

        
Łącznie operacji na serwerze: 

  216 804 
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Wykres oprac. M. Górski 


