Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej
w roku akademickim 1997/1998
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W sieci bibliotek instytutowych, podległych administracyjnie dyrektorom instytutów,
jest zatrudnionych 19 pracowników etatowych (w tym 18 na etatach bibliotecznych, a 1 osoba
na umowie−zleceniu).

2.

NOWE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

27 czerwca 1997r. została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej nowa Ustawa
o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539).
Jest to akt prawny, choć kompromisowy, to jednak bardziej dostosowany do okresu
transformacji przełomu wieku, niż anachroniczna już Ustawa z 1968r. Ustawa potwierdza,
że: - „biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa
narodowego”;
- do podstawowych zadań bibliotek należy m.in. „obsługa użytkowników, przede
wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej”;
- materiałami bibliotecznymi są dokumenty „elektroniczne”;

- że „zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa
narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny”.
Ponadto

sankcjonuje

opłaty za

usługi

biblioteczne

i informacyjne:

„usługi

biblioteczne... są ogólnie dostępne i bezpłatne”, ale „opłaty mogą być pobierane:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych”.
W celu uaktualnienia obowiązujących w Bibliotece Głównej regulaminów powołano
zespół ds. wewnętrznych regulaminów bibliotecznych. 24 października 1997r. wszedł
w życie, przyjęty przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Prorektora ds. organizacji
i rozwoju, uaktualniony Regulamin udostępniania zbiorów BGPP.

3. ZBIORY BIBLIOTECZNE
Stan zbiorów na 31.12.1997r. wynosi ogółem 334.712 jedn. inw.(w tym 613 norm); jest to
w stosunku do 31.12.1996r (328.997 jedn.inw.) wzrost o 1,74%.
3.1. Druki

zwarte (skrypty, podręczniki akademickie, inne: monografie, prace zbiorowe,

słowniki, encyklopedie, poradniki, publikacje informacyjne) - stan 214.826 wol. Struktura
wpływu: zakup 2625 wol. (67%); dary, wymiana i inne źródła 1278 wol. (33%), czyli
łącznie 3903 wol. Ubytkowano 355 wol. Przyrost w roku 1997: 3548 wol., tj. 1,68%;
·w r.1996 wyniósł 2347 wol., tj. 1,12%; w r.1995 na skutek selekcji i spisania
z inwentarza 4266 wol. pozycji zdezaktualizowanych zbiór mimo wpływu 2810 wol.
pomniejszył się o 612 egz. tj. o 0,29%. Druki zbędne: z ogólnej liczby 1807 wol.
otrzymanych w darze i z wymiany, wyselekcjonowano 740 wol., z których: 721 wol.
przekazano bibliotekom instytutowym, a 19 wol. czytelnikom.
3.2.

Czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe - stan 79.114 wol.; ponad 3500 tytułów.

W ciągu roku przybyło 1210 wol. (wzrost, o 1,52%), co stanowi 6626 jedn.
wydawniczych, otrzymanych i zarejestrowanych. w roku 1996 zamówiono na 1997r. 683
tytuły, w tym: 294 polskie oraz 389 zagraniczne. z zagranicznych tytułów 330 pochodzi
z prenumeraty, 59 z darów i wymiany.
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W roku 1997 zaprenumerowano na 1998 rok 291 tytułów zagranicznych (mniej o 39
tytułów w stosunku do roku ubiegłego). Zostało to spowodowane faktem otrzymania
niższych, niż wnioskowano, środków na prenumeratę z MEN (wnioskowaliśmy o 420
tys.,a otrzymaliśmy 366 tys. zł). Ze środków Uczelni planowaliśmy 460 tys. zł,
a mogliśmy przeznaczyć 312 tys. zł. Otrzymana na dodatkowy wniosek Biblioteki,
z rezerwy Rektora kwota 89,7 tys. zł pozwoliła nam na skreślenie tylko 39, a nie około 90
tytułów czasopism zagranicznych. Łączny koszt

wyniósł 813,5 tys. zł. Prenumerata

czasopism zagranicznych stanowi aż 87% wydatków przeznaczonych na działalność
biblioteczno-informacyjną, tj. na zakup książek i norm, baz danych na CD-ROM
i dyskietkach, oprawę i konserwację księgozbioru oraz materiały i inne wydatki
pomocnicze. Druki zbędne: otrzymano w darze 1045 wol.: bibliotekom instytutowym
przekazano 574 egz., czytelnikom 174 wol., do OIN−u 8 wol.
3.3. Zbiory

specjalne - w 1997r. zdołaliśmy utrzymać prenumeratę baz danych na CD-ROM:

INSPEC - pełna wersja, ICONDA, ENVIRONMENT ABSTRACTS, ISMEC (Mechanical
Engineering Abstracts) i dwie serie CURRENT CONTENTS with ABSTRACTS (koszt
prenumeraty 59,260 tys. zł). Utrzymano także poziom zakupu norm. Stan zbiorów
specjalnych na koniec 1997 wynosi 40.464 jedn., co daje przyrost o 658 jedn., tj.1,65% .
3.4. Zbiory bibliotek instytutowych

Stan na 31.12.1997 ogółem 265.126 jedn., w tym druków zwartych 179.335;
31.12.1996 ogółem 269.860 jedn., w tym druków zwartych 180.598;
31.12.1995 ogółem 275.025 jedn., w tym druków zwartych 184.401.
Liczba zbiorów ma tendencję malejącą (powody: mniejszy zakup, selekcja i skontrum).
3.5.

Skontrum zbiorów bibliotecznych
Kontynuowano przeprowadzenie skontrum. Uznano za braki bezwzględne 70 poz.

z księgozbioru Sekcji Wypożyczeń DS−5 zostaną wycofane ze zbiorów w roku 1998.
Rozpoczęto to skontrum zbiorów Czytelni Ogólnej BG.
W 2 bibliotekach instytutowych uznano 1433 poz. za braki względne.

4.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Zbiory

biblioteczne

udostępniano

na

zasadach

i w miejscach

dotychczas

użytkowanych. Liczba studentów na 31 grudnia 1997r. wyniosła ogółem 11.484
(stacjonarnych 8.166; zaocznych, wieczorowych, dyplomantów i doktorantów 3.316;
eksternistycznych 2).
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Na dzień 31 grudnia 1997r. zarejestrowano 11.254 kont czytelniczych (wzrost
o 5,86%), w tym w ciągu roku zapisano ogółem 1974 czytelników (1655 studentów PP, 68
pracowników PP, innych 251). Ze zbiorów w czytelniach korzystały ogółem 30.354 osoby
(w tym w OIN 363).
Biblioteka nadal dysponuje 83 miejscami w czytelniach − w br. na jedno miejsce
przypadło 365 korzystających z czytelni.
Wypożyczono ogółem 79506 pozycji (wzrost o 2,3%), przy czym nie zrealizowano
22657 zamówień. Udostępniono na miejscu 141.618 pozycji (wzrost o 8,42%) w tym w OIN
1370- tj. 64.563 książki, 66.057 wol. czas. i 10.998 jedn. zbiorów specjalnych. Utrzymuje się
notowany od kilku lat pernamentalny wzrost wypożyczeń, zamówień niezrealizowanych,
a także udostępnień w czytelniach.
Poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną sprowadzono 357 pozycji (w 1996−288),
na 421 zamówień (34 z zagranicznych, 387 z krajowych). Czytelnikom innych bibliotek
w kraju wypożyczono 985 pozycji (w 1996−1528) na 1202 zamówienia (351 książek, 24 wol.
czasopism i 610 kopii artykułów z czasopism).
Wypożyczanie międzybiblioteczne bardzo usprawnia możliwość korzystania z katalogów
online bibliotek naukowych w Polsce i zagranicą oraz poczta elektroniczna. Czytelnicy często
korzystają z okresowego punktu INFORMACJI w sali katalogowej. Pracownicy udzielili
ogółem 33110 informacji telefonicznych i miejscowych: katalogowych, bibliotecznych
i bibliograficznych.
Prowadzono prace w magazynach: przenoszono książki i czasopisma w magazynach
czytelni i w czytelniach; zdemontowano, przesunięto i umyto regały na Piotrowie i Wildzie,
odkurzono księgozbiór oraz układano wg grup sygnatur na „wygospodarowanych” półkach.
Ze szczegółowej analizy powierzchni magazynowej wynika, że Biblioteka nie ma żadnych
zapasów, mimo że przeprowadziła w latach 1994−1997 selekcję i ubytkowała 4902 pozycje.
Stąd też zwrócono się w grudniu 1997r. z wnioskiem do JM Rektora o przydział dodatkowej
powierzchni w otoczeniu czytelni na Piotrowie.
Oklejono i uzupełniono strony w zniszczonych książkach, przygotowano kolejne
do oprawy.
Wpływy: za wystawienie kart bibliotecznych (10160 zł) oraz nieterminowe zwroty
i zagubienia książek (12.047,39) wyniosły razem 22.207,39 zł; z usług kserograficznych i riso
uzyskano 7.236,70 zł netto; łącznie 29.444,09 zł..
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5. SERWIS INFORMACYJNY

Zakres prac informacyjnych dla studentów i pracowników naukowo−dydaktycznych
obejmuje niżej przedstawione działania.

5.1.Udzielanie informacji ad hoc
Ogółem

33.710,

w tym

katalogowych

−

22.500,

bibliotecznych

−

9.000,

bibliograficznych − 2.210 (1996−32.232; wzrost o 4,58%)

5.2. Informacje o zbiorach, bazach i serwisach informacyjnych
W roku akademickim 1997/98 opracowano i rozpowszechniono w instytutach
i bibliotekach PP:
1. Krótki przewodnik biblioteczno−informacyjny: stan na 30.09.1997r.;
2. ulotki informacyjne „Informacja o dostępie do czasopism elektronicznych
(styczeń ’98), Elektroniczna baza czasopism SwetsNet (marzec’98); testowanie bazy
pełnotekstowej APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY PLUS oraz Dostęp sieciowy
do zasobów bazy PROQUEST DIRECT, 18.05−18.06” (maj ’98);
3. Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. 1997
4. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
od stycznia do czerwca 1997. Poznań BGPP 1997.
5. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
od lipca do września 1997. Poznań BGPP 1997.
6. Elektroniczny serwis informacyjny. Poznań BGPP 1998.
7. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1998 przez Bibliotekę Główną i biblioteki instytutowe. Poznań
BGPP 1998.
8. Biblioteka Politechniki Poznańskiej: informator; oprac. Halina Ganińska,
·Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk; skład komputerowy Grażyna Tarnawczyk.
Wydaw. PP 1998, 45 s.
5.3. Korzystanie z biblioteki elektronicznej
Jesienią 1997r. zakończono budowę sieci komputerowej w Bibliotece na Piotrowie.
Stworzono tym samym podstawowe warunki do stosowania aplikacji Internetu w usługach
informacyjnych Biblioteki, od dawna oczekiwanej przez czytelników i pracowników
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Biblioteki. Umożliwiono tym samym szerszy i szybszy kontakt na linii Biblioteka −
pracownicy naukowi Politechniki. Uruchomiono dla użytkowników 5 stanowisk na Piotrowie
(dostęp do baz i Internetu), rozszerzono do 4 stanowisk na Wildzie.
Zorganizowano, zatem dostęp (w ubiegłym roku akademickim tylko ze stanowisk na Wildzie)
dla użytkowników kampusu Piotrowo:
1) do strony domowej Biblioteki Głównej;
2) miejscowy do baz CD−ROM i Current Contents zakupionych przez Bibliotekę;
3) do

sieciowych

baz

danych,

zainstalowanych

w Poznańskim

Centrum

Superkomputerowo−Sieciowym (od 27 października 1997r);
4) do katalogu druków zwartych Biblioteki Głównej, ze strony domowej
i bezpośredni;
5) do katalogów online innych bibliotek ze strony domowej Biblioteki Głównej;
6) do bazy czasopism elektronicznych, zakupionych w firmie Swets and Zeitlinger −
poprzez stronę domową Biblioteki Głównej względnie poprzez adres elektroniczny
dowolnego komputera PP z dostępem do Internetu:
a)

zawierającej spisy treści kilkunastu tysięcy czasopism naukowych
(od lipca 1997r.),

b)

zawierającej pełne teksty czasopism z abstraktami (od 1998r. do kilkunastu
tytułów bez dodatkowej opłaty, względnie z dostępem do listy rozszerzonej
za dodatkową opłatą, tj. 10−20% wartości czasopisma prenumerowanego
przez PP w wersji drukowanej).

Bazy własne BIBL−PP / SYMPO•KONFERENCJE dostępne są ze stanowiska
w Czytelni OIN na Wildzie w Internecie; natomiast baza LEKTURY w sieci Novell
na Wildzie.

W roku 1997 z baz CD−ROM skorzystało 360 użytkowników; wyszukań
tematycznych było 482. z 2 serii Current Contents przejrzano 1671 dyskietek; przegrano 421.
Ponadto korzystano bezpośrednio z sieciowych baz danych. W ostatnich miesiącach firma
Stratus przekazała do dyspozycji Biblioteki wersje demonstracyjne baz: Analytical Abstracts
1980−1996, Applied Science and Technology Index 1983−1996, EconLit 1969−1996, Life
Science Coll. 1993−Sept.1995, MathSci. 1988−1992.
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5.4. Prace nad bazami własnymi i kartotekami informacyjnymi
BIBL−
−PP: bibliografia publikacji pracowników PP − powiększono kartotekę autorską
o 2300 opisów; stan kartoteki na 31.12.1997: 29567 pozycji. Wprowadzono do bazy CDS
ISIS 1460 rekordów, do bazy LECH−BMS 1038, łącznie 2498 rekordów. Od lipca 1998r.
baza, za okres od 1994r. począwszy, będzie dostępna w Internecie ze strony domowej
Biblioteki Głównej. Wydrukowano 250 zestawień bibliografii dla indywidualnych autorów;
ponadto dla niektórych instytutów wg zamówienia.
Baza SYMPO.KONFERENCJE − wprowadzono 276 nowych pozycji do bazy.
SYNABA − w r. 1997 przybyło tylko (!) 38 opisów prac badawczych prowadzonych
na Politechnice Poznańskiej; dostarczył je jedynie Instytut Technologii Konstrukcji
Budowlanych. Stan na 31 grudnia 1997: 3044 opisy. W marcu 1998 Oddział Informacji
Naukowej przekazał z podpisem Prorektora PP informację do instytutów PP o obowiązku jak
również zmianie sposobu opracowania kart dokumentacyjnych systemu SYNABA.
LEKTURY: baza katalogowo−bibliograficzna lektur na poszczególnych kierunkach
PP. Zaktualizowano spis lektur do 1313 przedmiotów, sporządzono 1256 opisów
bibliograficzno−katalogowych nowych propozycji podręczników, utworzono 435 nowych
plików. Wydrukowano dla studentów 651 arkuszy, udzielono informacji o lekturach 1733
studentom (wydruk, dyskietki, ekran). w końcu 1997r. przeprowadzono ankietę nt. recepcji
bazy LEKTURY, wyniki przedstawiono na seminarium Biblioteki.

6. WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO HORIZON

Od 1 lipca 1997 zespoły 2-3 osobowe uczestniczą w organizowanych przez Poznańską
Fundację Bibliotek Naukowych szkoleniach, dotyczących podstawowych modułów
obsługujących funkcje biblioteczne:
1) przeszukiwanie - katalog publiczny PAC;
2) katalogowanie druków zwartych - edycja rekordu bibliotecznego;
3) udostępnianie zbiorów;
4) czasopisma (wydawnictwa ciągłe);
5) gromadzenie druków zwartych;
6) moduł administratora systemu.
Do systemu HORIZON podłączonych jest 27 stanowisk roboczych dla bibliotekarzy;
po zainstalowaniu Fast Ethernet liczba wzrośnie do około 50.
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Od stycznia 1998 użytkujemy moduł gromadzenia druków zwartych (zamówienia,
budżet, księga inwentarzowa). w trakcie testowania jest moduł katalogowania druków
zwartych w formacie USMARC; zostanie on wkrótce wdrożony po zakończeniu przez firmą
Dynix prac nad konwersją katalogu z systemu LECH-BMS do systemu HORIZON.
W następstwie będziemy mogli zainstalować stacje - katalogi publiczne dla czytelników PAC.
Jeszcze w 1997 roku rozpoczęto użytkowanie modułu czasopism (katalogowanie) w opracowaniu jest komputerowy katalog czasopism, do którego jest bieżący dostęp ze stacji
roboczych.
Z nowym rokiem akademickim zamierzamy uruchomić moduł udostępniania,
najtrudniejszy do wdrożenia, ze względu na konieczność przeniesienia z LECH-BMS
do HORIZONA rekordów czytelników wraz z rejestracją wypożyczeń. Wtedy będzie można
zainstalować nowe funkcje na komputerach końcowych PAC dla studentów. W II kwartale
1998 roku HORIZON, poprzez interfejs, będzie widoczny w WWW.
Ponadto od maja 1998r. administrator systemu rozpoczął szkolenia 4 bibliotekarzy
z bibliotek instytutowych, mających łączność z Internetem, w zakresie modułu katalogowania
druków zwartych.

7. DYDAKTYKA. KONFERENCJE. SEMINARIA. SZKOLENIA i KURSY.
WIZYTY

7.1. Prowadzono zajęcia dydaktyczne z wpisem do indeksów:
1) dla studentów i roku z „przysposobienia bibliotecznego” − 70 grup, 2036 studentów
ă 2 godz., 7 pracowników Biblioteki; łącznie 140 godz.
2) dla studentów IV roku z „technik korzystania z informacji” − 60 grup, 1142 studentów
ă 3 godz., 7 pracowników Biblioteki; łącznie 180 godz.
3) na życzenie Wydziału Budowy Maszyn z „techniki korzystania z informacji” 3 godz.
dla studiów inżynierskich w Kaliszu, 7 grup ă 3 godz. oraz 2 godz. dla studiów
doktoranckich; łącznie 26 godz.
4) dla

Zespołu

Szkół

Budowlanych

pogadanki

nt.

podstawowego

warsztatu

bibliograficzno−katalogowego, 3 grupy ă 1 godz.

7.2. Pracownicy uczestniczyli w 7 konferencjach naukowych i sympozjach; opracowano
i wygłoszono 7 referatów:
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2−
−5 września 1997
Zakopane
Polskie Tow. Inf.
Naukowej

IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej.

20−
−21 listopada 1997
Poznań
Biblioteka Akademii
Medycznej

Konferencja nt. Biblioteki medyczne wobec problemów
informacji elektronicznej

18 marca 1998
Poznań
Biblioteka Główna
Politechniki Poznańskiej

Konferencja dyrektorów bibliotek naukowych podległych
MEN, z udziałem podsekretarza stanu prof. Jerzego Zdrady,
wicedyrektora departamentu Stanisława Madeja i rektora PP
prof. Eugeniusza Mitkowskiego
Udział: 56 dyrektorów z całej Polski

19−
−20 marca 1998
Poznań
Biblioteka Główna PP
przy współpracy
STRATUS/
Pozn. Fund. Bibliotek
Naukowych/
Kom.Inf.Nauk. PAN

Konferencja naukowa nt. Świat biblioteki elektronicznej
w klasycznej bibliotece naukowej: możliwości rozwoju,
uwarunkowania i ograniczenia.
Udział: pracownicy BG + goście z całego kraju; łącznie 99
osób.
Materiały konferencyjne opubl.; pod redakcją Haliny
Ganińskiej.

1−
−2 kwietnia 1998
Zielona Góra
Wyższa Szkoła
Pedagogiczna
Politechnika Poznańska

IV Seminarium problemowe „Wirtualna organizacja działań„
nt. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego

3−
−4 czerwca 1998
Poznań
Biblioteka Akademii
Medycznej

XVII konferencja problemowa bibliotek medycznych nt.
Dydaktyczne funkcje biblioteki głównej uczelni medycznej
z uwzględnieniem wykorzystania technik informatycznych

7.3. Uczestnictwo w seminariach, szkoleniach i kursach (9) mających na celu kształcenie
ustawiczne w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych i zarządzania zautomatyzowanymi systemami bibliotecznymi:

Najważniejsze
4 lipca 1997
Poznań
EBSCO

Prezentacja serwisu informacyjnego EBSCO
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8 lipca 1997
Poznań
Lange & Springer

Prezentacja mediów elektronicznych dostępnych w Internecie
przez firmę Lange & Springer

9−
−11 września 1997
Sopot
BG Uniw. Gdańskiego

Język haseł przedmiotowych
i perspektywy rozwoju.

15−
−16 września 1997
Poznań
Dynix

Obsługa modułów:
HORIZON

24 października 1997
Warszawa
Instytut INTE

Seminarium „Internet − informacja naukowa”

27−
−29 października 1997
Warszawa
Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego

Warsztaty nt. centralnej kartoteki haseł
(do bibliotecznych systemów zintegrowanych)

3−
−4 grudnia 1997
Wolfenbuettel
Braunschweig
Niemcy
Fachhochschule

Zapoznanie się z organizacją pracy w skomputeryzowanych
naukowych bibliotekach technicznych: Wyższej Szkoły
Technicznej i Politechniki

12 grudnia 1997
Warszawa
Instytut INTE

Seminarium nt. nowych możliwości pakietu Micro CDS/ISIS

12 lutego 1998
Poznań
Lange & Springer

Seminarium nt. czasopisma elektroniczne − szanse i problemy
Udział: pracownicy BG i bibliotek instytutów

26−
−27 maja 1998
Poznań
Dynix

Szkolenie nt. moduł czasopism, kontrola wpływów i zasób
czasopism

25−
−29 maja 1998
Wrocław
Biblioteka Politechniki
Wrocławskiej

Szkolenie nt. zautomatyzowanych systemów biblioteczno −
informacyjnych oraz Internetu w bibliotece

PAC

KABA.

Stan

i katalogowania

obecny

w systemie

wzorcowych

Seminarium
nt.
zaawansowane
metody
korzystania
28 maja 1998
z bibliograficznych baz danych: CC i SCI (współudział
Poznań
Pozn. Centrum S Sieciowe merytoryczny dr inż. I. Pujanek)
8−
−10 czerwca 1998
Hannover, Frankfurt
Main, Swets and
Zeitlinger

Usługi tradycyjne i elektroniczne firmy Swets and Zeitlinger
oraz bibliotek: Techniczno−Informacyjnej Biblioteki Uniwersytetu w Hanowerze i Biblioteki Niemieckiej we Frankfurcie
a. Main (wyjazd szkoleniowo-naukowy).
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7.4. Seminaria i szkolenia wewnętrzne:
1) moduł gromadzenia w systemie HORIZON − dla Oddziału Druków Zwartych
i Zbiorów Specjalnych (od października 1997);
2) moduł katalogowania − dla Oddziału Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych −
praca na bazie treningowej (do czasu dokonania konwersji bazy katalogowej
z systemu LECH−BMS do HORIZONA);
3) moduł czasopism − dla Oddziału Wydawnictw Ciągłych (listopad 1997)
4) moduł udostępniania dla Oddziału Obsługi Użytkowników −Sekcji Wypożyczeń
(od marca 1998);
5) moduł katalogowania − dla 4 bibliotek instytutowych, mających dostęp
do Internetu i licencję na system HORIZON;
6) seminarium

dla

pracowników

Biblioteki

Głównej

i bibliotek

instytutów

nt. Inforbazy w Polsce; baza danych LEKTURY Biblioteki PP (5 luty 1998).

7.5. Wizyty
29−30

października

1997

przebywali

goście

z Biblioteki

Fachhoschule

Braunschweig/Wolfenbuettel: dyr. Brigitte Walter i z−ca dyr. Mr. Hatscher.
19 grudnia 1997 zespół OIN prezentował zasady korzystania z sieciowych baz danych
(zainstalowanych w PCSS) członkom Komisji Informacji Naukowej PAN.

8. PROJEKTY

8.1. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
Biblioteka uczestniczy w pracach Fundacji dotyczących szkoleń, podręczników
użytkownika i wdrażania kolejnych modułów systemu HORIZON, szczególnie poprzez pracę
administratora systemu oraz administratora sieci. Ponadto został w Bibliotece zainstalowany
serwer docelowy dla PP, AE, WTK i AWF oraz baza treningowa dostępna dla ww. bibliotek.
Biblioteka otrzymała wszystkie 49 stacji roboczych oraz magnetyczne karty biblioteczne.
Podobnie, jak w roku 1996, Biblioteka zapłaciła roczną składkę na rzecz Fundacji.

8.2. Prace wykonane ze środków MEN DOT
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1) Wsparto

prace

nad

preinstalacją

HORIZONA

do wymogów

systemu

komputerowego Biblioteki.
2) Zakupiono

serwis

informacyjny

SwetsScan

na

1998r.,

zapewniający

użytkownikom PP dostęp do spisów treści kilkunastu tysięcy czasopism
oraz pełnych tekstów wybranych czasopism w formie elektronicznej.
3) Zapewniono zaplecze programowe i konfiguracyjne do realizacji usług dla stacji
klienckich Biblioteki oraz użytkowników sieci Internet.
4) Opracowano,

wspólnie

z UCO,

koncepcję

modułu

prezentacji

dorobku

pracowników PP w elektronicznej wersji „Informatora osobowego PP”.
5) Wsparto zakup baz danych „Current Contents” na 1998r.

9. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA

9.1. 24 października 1997r. przekazano Bibliotece do użytkowania sieć komputerową
w pomieszczeniach III piętra na Piotrowie (budynku A1), obejmującą 16 przyłączy
sieciowych. Pozwoliło to zorganizować i stopniowo rozwijać usługi informacyjne oparte
o sieć Internet.
9.2. Biblioteka opracowała i przekazała do Uczelnianego Centrum Obliczeniowego
w grudniu 1997r. zestaw potrzeb na rok 1998, w zakresie sprzętu, rozbudowy i modernizacji
sieci komputerowej na Wildzie i Piotrowie oraz usług informacyjnych. Najpilniejszą jest
potrzeba rozbudowy koncentratora na Wildzie; wg stanu na koniec roku akademickiego 97/98
nie ma możliwości podłączenia kolejnych komputerów do sieci (są tylko 22 porty), które
powinny już pracować w systemie HORIZON. Biblioteka oczekuje na realizację
przedłożonych potrzeb.

11. INNE

Rada Biblioteczna obradowała: 24 października 1997r. i 13 lutego 1998 r. Dyrektor
Biblioteki, na posiedzeniu Senatu PP 25 marca 1998r., przedstawił informację o strukturze
i funkcjonowaniu Biblioteki Głównej.

Oprac. Dyrektor Biblioteki Głównej PP
mgr Halina Ganińska, kustosz dypl.
Poznań, 25 maja 1998 roku
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