
naukowej w ciągu pól godziny studentom została 
przekazana historia 5 tysięcy lat słowa pisanego, 
zresztą bardziej jako ciekawostka, bo tego typu 
wiedza i tak nie jest na żadnym egzaminie 
wymagana. Prawdopodobnie więc już przez re
sztę swej kariery akademickiej, a później zawo
dowej, holenderscy studenci będą wiedzieć jedy
nie, że w starożytnym Egipcie pisano na papiru
sie, a dużo później żył Gutenberg, który wyna
lazł ruchomą czcionkę i wydal Biblię, ale już nie, 
że 42-wierszową" 7). Myślę, że w Polsce, jak  na 
razie, ten proces kształtowania „nowoczesne
go” bibliotekarza nie zaczyna się tak wcześnie, 
choć może szacunek dla solidnej wiedzy zawo
dowej i ogólnej, zarówno tej tradycyjnej jak 
i tej nowej — „komputerowej”, także i na 
uczelniach, nie jest już najgłębszy. Dlatego 
może wypada być bardziej ostrożnym w kre
owaniu oblicza „nowego” bibliotekarza i no
wych zasad etycznych w naszym zawodzie. 
Choć przyznaję —  szukanie sposobu na zdo
bycie autorytetu warte jest wszystkich pienię
dzy. Tu jednak bardziej wiarygodne wydają się 
być sposoby sprawdzone w przeszłości. Pamię
tajmy, byśmy „wpięci do sieci” nie przypom
nieli niebawem alpinisty ze znanego dowcipu, 
„wpiętego do ściany” —  niezależnie, czy bę
dziemy nazywać się po angielsku information 
Professional, information manager, czy po swoj
sku bibliotekarz.

Andrzej Gawroński jest kierownikiem Działu Infor
macji i Bibliografii Wojewódzkiej i M iejskiej Biblioteki 
Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi.
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11 R z e c z k o w s k a  B.: Zmiana systemu zautomatyzowa- 
go w W M B P  im. J. Piłsudskiego. Problemy i spodzie
wane korzyści. „Bibliotekarz" 1998 nr 7/8 s. 9.

21 Propagandowe hasło z  okresu wczesnego PRL.
31 Ż m ig r o d z k i  Z .: Patologia biblioteczna. Katowice:

UŚ 1996 s. 66.
4) R z e c z k o w s k a  B.: op. cit. s. 11.
5) R z e c z k o w s k a  B .: ib. s. 9.
61 Ż m ig r o d z k i  Z .: op. cit. s. 66-67.
71 M a le w s k a  A .: Information professional zamiast bib

liotekarza. Studia na kierunku zarządzania informacją 
w Holandii. „Bibliotekarz" 1998 nr 7/8 s. 7-8.

Nie zapomnij o prenumeracie!!!

Krzysztof Zioło

Komputeryzacja 
Biblioteki Głównej 
Politechniki Śląskiej —  
uwarunkowania i wnioski

Nowy gmach i sieć komputerowa —  system  
LECH-BM S i jego słabości —  uwzględnione 
kryteria zakupu systemu PROLIB i sprzętu 
komputerowego —  stan obecny i zamierzenia 
(red.)

Kiedy dla władz Politechniki Śląskiej stawa
ło się coraz bardziej oczywiste, że jedną z naj
poważniejszych barier hamujących jej rozwój 
jest brak nowoczesnej biblioteki, podjęto ener
giczne działania w tym zakresie, wynikiem 
czego było oddanie do eksploatacji w 1994 r. 
gmachu Biblioteki Głównej. Nowe warunki 
lokalowe umożliwiły reorganizację pracy bib
liotecznej, a przede wszystkim jej pełną kom 
puteryzację. W tym celu dokonano zmiany 
w dotychczasowej, klasycznej strukturze or
ganizacyjnej, powołując dwie nowe komórki: 
Oddział Inwentaryzacji i Selekcji Księgozbio
ru, oraz Samodzielną Sekcję ds. Komputeryza
cji Biblioteki. Oddział Inwentaryzacji i Selekcji 
Księgozbioru był niezbędny w związku z ko
niecznością aktualizacji —  przed planowaną 
komputeryzacją — zawartości magazynów 
oraz księgozbiorów czytelnianych.

Komputeryzacja —  Etap I

Nowy budynek został wyposażony w sieć 
komputerową zbudowaną w topologii gwiaz
dy. Podstawową ideą tego rozwiązania jest 
wykorzystanie koncentratorów sieciowych, do 
których niezależnie przyłączone są poszczegól
ne komputery. Podstawowe zalety tego roz
wiązania są następujące:

—  wysoka niezawodność, gdyż uszkodzenie 
jednej linii nie wpływa na pracę pozostałych;

— łatwa diagnozowalność i usuwalnbść 
uszkodzeń;

— możliwość zdalnego zarządzania kon
centratorami;

—  łatwa rozszerzalność o nowe linie z kom 
puterami.

Połączenia między serwerem a koncentrato
rami, oraz pomiędzy koncentratoram i a kom 
puterami zrealizowano w oparciu o kabel U TP
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kategorii 5, umożliwiający pracę w sieci z szyb
kością transmisji do 100 Mbitów/sek. Zrealizo
wana sieć LAN zawierała:

—  serwer AZTECH: Intel 486 SX/ 50 
M H z/ 8 MB RAM / H D D  460 MB;

— 2 koncentratory 24-portowe;
— 19 komputerów PC: Intel 286/386 + cza

rno-białe monitory.
Serwer pełnił jednocześnie rolę serwera bazy 

danych i routera zarządzającego siecią. Praco
wał on pod systemem Noweli N etW are w wer
sji na 20 użytkowników. Komputery wykorzy
stano następująco:

— adm inistrator systemu — 1,
—  oddziały: Gromadzenia Zbiorów, O pra

cowania oraz Informacji Naukowej — 9,
—  czytelnicy (OPAC +  zamawianie) —  5,
— wypożyczalnia — 4.
Dwudziestym użytkownikiem była drukar

ka sieciowa w magazynie zbiorów. Serwer 
umieszczono w specjalnym, oddzielnym po
mieszczeniu. W budynku zainstalowano od
dzielną sieć energetyczną (220 V) przeznaczoną 
tylko dla potrzeb LAN.

W wyniku przeprowadzonego konkursu 
zdecydowano się na zakup krajowego systemu 
bibliotecznego LECH BMS v.2.0. System ten 
umożliwiał:

—  tworzenie bazy danych z pełnym opisem 
katalogowym i bibliograficznym dokumentów;

—  przeglądanie, wyszukiwanie i zamawia
nie przez czytelników dokumentów zawartych 
w bazie danych KATALOG;

— oznakowanie kodem kreskowym doku
mentów zawartych w bazie;

—  pełną obsługę czytelników (legitymacje, 
upomnienia, itp.);

—  automatyczne wypożyczanie i przyjmo
wanie zwróconych dokumentów;

—  prowadzenie wypożyczeń międzybiblio
tecznych;

—  prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Podstawowe czynniki, które wpłynęły na

wybór tego systemu to:
—  niski koszt, uwzględniający możliwości 

finansowe uczelni;
—  dokonanie całościowego wdrożenia sys

temu we współpracy z firmą New Bibl obej
mującego: uruchomienie systemu, stworzenie 
bazy danych KATALOG (wprowadzenie ok. 
40 tys. opisów katalogowych wieloegzempla- 
rzowego księgozbioru dydaktycznego, nanie
sienie sygnatur i identyfikatorów, oraz stwo
rzenie bazy danych CZYTELNICY (wprowa
dzenie ok. 7 tys. kart czytelniczych) i przygoto

wanie legitymacji zawierających identyfikacyj
ne kody kreskowe.

W trakcie eksploatacji, po pierwszym okre
sie euforii okazało się, że nowy system ma 
pewne wady. Do istotnych zaliczyć należy:

—  program obsługujący gromadzenie zbio
rów zawarty był w oddzielnym systemie BIB- 
LION, który nie współpracował z systemem 
LECH, powodując, że wiele czynności musiało 
być wykonywane podwójnie;

— system LECH napisany był w języku 
CLIPPER. Bazy danych (KATALOG CZY
TELNICY) osadzone były na serwerze, nato
miast konkretne programy użytkowe na po
szczególnych kom puterach PC  co powodowa
ło, że w trakcie pracy systemu (opracowanie 
zbiorów, obsługa wypożyczeń, przeglądanie 
katalogu...) niezbędna była ciągła wymiana 
informacji wszystkich kom puterów z serwe
rem, powodując stale rosnące obciążenie sieci 
Dlatego w obawie przed zablokowaniem 
systemu nie zdecydowano się na otwarcie 
OPAC-u do sieci Internet.

W rezultacie już na początku 1995 r. okazało 
się, że rosnące bazy KATALOG i CZYTEL
NICY spowodowały zajęcie 390 MB na twardym 
dysku serwera, co stanowiło 85% jego pojemno
ści. Obciążenie sieci było również maksymalne, 
gdyż zwykle załogowani byli wszyscy użytkow
nicy Nowella. W efekcie sieć pracowała bardzo 
wolno i częste były awarie systemu. Przeprowa
dzona analiza sytuagi wykazała, że koniecznością 
stało się wymienienie systemu LECH na produkt 
znacznie bardziej nowoczesny.

Podsumowując ten etap komputeryzacji, 
należy stwierdzić, że był on bardzo korzystny 
dla rozwoju Biblioteki ponieważ:

— stworzono bazy danych KATALOG 
i CZYTELNICY;

— przeszkolono załogę w obsłudze tak 
komputerów, jak  i program u bibliotecznego, 
co umożliwiło dokonanie wyboru nowego 
oprogramowania w sytuacji gruntownej znajo
mości zalet i wad stosunkowo dużego systemu 
jakim był LECH-BMS;

—  przyzwyczajono czytelników do korzys
tania ze zautomatyzowanego systemu wyszuki
wania i wypożyczeń;

— znacznie usprawniono pracę Oddziału 
Opracowania Zbiorów, Wypożyczalni oraz 
Magazynów.

Komputeryzacja —  Etap II

Już pod koniec 1995 r. zdecydowano się na 
zakup nowego, zintegrowanego systemu bib

7



liotecznego oraz modernizację bazy sprzęto
wej. Po rozpisaniu konkursu na oprogram o
wanie przeprowadzono wnikliwą analizę ofert. 
Uwzględniając możliwości systemów, nasze 
potrzeby, a także warunki finansowe, zdecydo
wano się na zakup systemu PROLIB firmy 
M ax Elektronik z następujących względów:

—  oprogramowanie to umożliwia autom a
tyzację wszystkich funkcji bibliotecznych;

— ma budowę modułową, możliwy jest 
więc zakup oraz uruchamianie poszczególnych 
modułów pojedynczo;

—  posiada architekturę klient — serwer, 
co jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem, 
jeżeli chodzi o zmniejszenie obciążenia 
sieci;

— napisany został w nowoczesnym języku 
IV generacji PROGRESS 4GL, specjalnie 
ukierunkowanym na budowę dużych baz da
nych;

—  napisany jest w języku polskim i uw
zględnia polskie znaki diakrytyczne;

— firma M ax Elektronik podjęła się kon
wersji z systemu LECH do systemu PROLIB 
istniejących baz KATALOG i CZYTELNICY;

—  system umożliwił równoległe wydawanie 
nowych kart bibliotecznych oraz korzystanie 
ze starych. To samo dotyczy etykiet zawierają
cych sygnatury, a umieszczonych na opraco
wanej części zbiorów bibliotecznych;

—  jest to produkt krajowy, uhonorowany 
najwyższymi krajowymi nagrodami z dziedzi
ny informatyki;

—  łatwy kontakt z firmą umożliwia do
stosowywanie zakupionych modułów do wy
m agań naszej Biblioteki;

—  zakupienie systemu przez większość bib
liotek naukowych Górnego Śląska umożliwi 
powstanie wspólnej, rozproszonej bazy da
nych;

—  dużo niższa w porównaniu z systemami 
zagranicznymi cena tak zakupu, jak  i polisy 
serwisowej, a tym samym znacznie niższe 
koszty eksploatacji, przy zapewnieniu ciągłej 
modernizacji systemu.

Kolejnym krokiem był wybór serwera, na 
którym  miał być osadzony PROLIB. O decyzji 
wyboru kom putera H P 9000-D200 zadecydo
wały następujące kryteria:

—  stosunek parametrów technicznych do 
ceny;

— warunki gwarancji i jakość oraz dostęp
ność serwisu;

—  skalowalność serwera (przewidywany 
wzrost objętości baz).

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że 
zdecydowano się na wybór kom putera wyko
rzystującego RlSC-owy procesor, posiadający 
architekturę specjalnie ukierunkowaną na 
przetwarzanie informacji o strukturze bazy 
danych i pracujący w systemie HP-UNIX. 
Równocześnie serwery klasy D wyposażone są 
w szereg możliwości funkcjonalnych do któ
rych należą: zabezpieczenie przed błędem jed
nostki centralnej przy automatycznym restar
cie systemu i dekonfiguracji, automatyczna 
delokacja stron pamięci w celu niedopuszcze
nia do uszkodzenia przechowywanych w pa
mięci danych, możliwości wymiany wewnętrz
nych dysków w trakcie pracy serwera, proce
dury stopniowego kończenia pracy w przypad
ku utraty zasilania.

Konsekwentnie modernizując sieć LAN, po
stanowiono wydzielić funkcję routera dla od
dzielnego komputera. Efektem tego było:

— zmniejszenie obciążenia serwera bazy 
danych;

— podniesienie niezawodności systemu;
— zwiększenie szybkości działania sieci;
—  zwiększenie stopnia zabezpieczenia przed 

hackerami;
—  możliwość udostępnienia bazy KATA

LOG w Internecie.
N a zakup serwera H P LanServer E40/Pen- 

tium Pro  180 M H z zdecydowano się z podob
nych przyczyn jakie przedstawiono przy ser
werze H P 9000-D200, oraz z powodu chęci 
zapewnienia jednolitości serwisu.

W ystąpiła także konieczność zwiększenia 
liczby komputerów w różnych oddziałach Bib
lioteki. W związku z tym postanowiono:

—  rozbudować sieć. Pięć obecnie istnieją
cych podsieci bibliotecznych pracuje w sys
temie UNIX, osadzonym na serwerze H P 

.9000-D200. Natom iast router H P E40 pracuje
w systemie Noweli NetW are i zapewnia łącz
ność z Internetem;

— zakupić nowe komputery. Ze względu na 
konieczność minimalizacji kosztów serwiso
wych zdecydowano się na wybór firmy 
OPTIM US.

Stan obecny i zamierzenia na przyszłość

Zakup systemu PROLIB oraz obu serwe
rów zrealizowano w 1996 r., starając się zsyn
chronizować terminy tych zakupów tak, aby 
nowy system osadzić już  na docelowym ser
werze. Jako optymalny termin zainstalowania 
systemu przyjęto drugą połowę lipca. W tym 
okresie bowiem można było zamknąć bib



liotekę nie powodując zakłóceń w jej działalno
ści. Jednakże z przyczyn obiektywnych termin 
ten musiał być przesunięty na drugą połowę 
sierpnia. Praktycznie więc na wszystkie nie
zbędne prace, obejmujące dostosowanie zaku
pionych modułów do podstawowych wymagań 
naszej Biblioteki, oraz na przeszkolenie załogi 
pozostał tylko wrzesień, gdyż z nowym rokiem 
akademickim system PROLIB musiał przejąć 
wszystkie dotychczasowe funkcje LECHA. N a
leży zaznaczyć, że doświadczenie zdobyte pod
czas wdrażania i eksploatacji systemu LECH 
pozwoliły kierownictwu Biblioteki podjąć od
powiednie przygotowania organizacyjne, 
a pracownikom — przyswoić sobie zasady 
działania oraz obsługi nowego systemu tak, że 
w nowym roku akademickim Biblioteka roz
poczęła swoją działalność terminowo i bez 
zakłóceń.

Obecnie wdrożone są podstawowe moduły, 
takie jak:

—  katalogowanie wydawnictw zwartych;
—  OPAC, czyli wyszukiwanie w kom pute

rowym katalogu bibliotecznym;
—  wypożyczalnia;
—  administrator.
W trakcie wdrażania znajdują się jeszcze 

dwa zakupione moduły:
—  katalogowanie wydawnictw ciągłych;
—  gromadzenie wydawnictw zwartych 

i ciągłych.
Jeśli chodzi o katalogowanie wydawnictw 

ciągłych, to prace w tym zakresie zostały 
opóźnione z powodu braku pieniędzy na za
kup dostatecznej liczby komputerów, nato
miast m oduł gromadzenia został zainstalowa
ny przez firmę dopiero w grudniu 1997 r.

Baza KATALOG zawiera obecnie ponad 
100 tys. rekordów identyfikatorów wolumi
nów, co stanowi cały księgozbiór dydaktyczny, 
oraz —  od stycznia 1994 r. —  wszystkie wpły
wające do biblioteki wydawnictwa zwarte, 
a także książki zagraniczne kupowane przez 
biblioteki zakładowe. Jednakże należałoby zin
tensyfikować prace związane z porządkowa
niem tejże bazy w celu usunięcia wszystkich 
nieprawidłowości powstałych w wyniku jej 
konwersji z systemu LECH do systemu PR O 
LIB, a także przyśpieszyć retrokonwersję kata
logu kartkowego. Należy zaznaczyć, że do 
końca 1996 r. prowadzono — we współpracy 
z firmą M axElektronik — wdrażanie popra
wek uwzględniających nasze uwagi, powstałe 
w trakcie eksploatacji systemu oraz dosko
nalono załogę w obsłudze systemu przy rów

noczesnej, normalnej działalności wszystkich 
agend bibliotecznych.

W najbliższych latach planujemy dalszą mo
dernizację naszej biblioteki. I tak w ramach 
konsekwentnego wdrażania systemu PROLIB za
mierzamy zakupić i wdrożyć następujące moduły:

—  „BIBLIOGRAFIA”. Moduł ten powinien 
m.in. przejąć wszystkie funkcje dotychczas działa
jącego u nas programu DOROBEK. Baza ta 
będzie wówczas dostępna również w Internecie;

— „PROLIB-OPAC-WEB”, który jest rozwo
jową wersją modułu OPAC pracującą w trybie 
graficznym, umożliwiającą przeszukiwanie bazy 
za pomocą przeglądarki WWW.

Realizując wszystkie wymienione prace i za
dania zdajemy sobie sprawę, że kom puteryza
cji nie możemy traktow ać jako  celu samego 
w sobie, ale jako sposób na dokonanie daleko 
idących zmian w kierunku polepszenia jakości 
usług bibliotecznych. M amy zatem pełną świa
domość, że bez przeprowadzenia gruntownej 
reorganizacji zarządzania biblioteką oraz pro
gramu dokształcania i rozwoju kadr nie będzie 
możliwe rzeczywiste udoskonalenie świadczo
nych przez nas usług.

Dr inż. K rzy szto f Z ioło  jest zastępcą dyrektora Biblio
teki Głównej Politechniki Śląskiej i adiunktem w In
stytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej.
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Maria Rydz

Tradycja i nowoczesność

Pytania, wiele pytań-. —  kronika starań 
o komputeryzację —  stan po otrzymaniu grantu 
z Fundacji Mellona —  problemy niejasnej przy
szłości (red.)

Niełatwo jest podejmować decyzje co do 
przyszłości swojej biblioteki w czasach trans
formacji ustrojowej i gospodarczej. Rozwój 
bibliotek nie jest stymulowany ani ukierun
kowywany spójną polityką resortu kultury.
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