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Ogólnopolskie Spotkanie Pracowników 
Oddziałów Informacji Naukowej

Sprawozdanie

W dniach 9-10 czerwca 2005 r. w Bibliotece Głównej AWF 
w Krakowie spotkali się przedstawiciele Oddziałów Informacji 
Naukowej ośmiu bibliotek Akademii Wychowania Fizycznego. 
Ze strony naszej Biblioteki w spotkaniu udział wzięły: mgr Ka
tarzyna Szaniewska, Jadwiga Świątczak oraz mgr Joanna 
Chwałek. Zaproszonych gości przywitała Pani Dyrektor BG 
AWF w Krakowie mgr Renata Mroczek, a obrady poprowadziła 
Pani mgr Elżbieta Budkiewicz, Kierownik Oddziału Informacji 
Naukowej. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło 
współpracy bibliotek w zakresie tworzenia i udostępniania 
wspólnej dla wszystkich AWF-ów bibliograficznej bazy danych
0 tematyce sportowej oraz projektu elektronicznego systemu 
dostarczania dokumentów gromadzonych w bibliotekach.

Przedstawiciele poszczególnych bibliotek zaprezentowali po
zostałym uczestnikom spotkania własne bazy danych oraz 
oprogramowanie wykorzystywane w Oddziałach Informacji Na
ukowej. Jeśli chodzi o stopień zaawansowania w tworzeniu 
własnych baz informacyjnych i dorobku naukowego pracowni
ków uczelni (za wyjątkiem bazy zawartości czasopism, którą 
dopiero zamierzamy utworzyć), nasza Biblioteka nie odbiega 
zbytnio od pozostałych ośrodków w kraju, natomiast katowicki
1 warszawski AWF nie udostępniają swoich zasobów w Interne
cie. W większości bibliotek, poza katowicką i wrocławską, do 
prezentacji baz danych wykorzystuje się to samo oprogramo
wanie -  system Expertus firmy Splendor. Nasze bazy powstają 
i prezentowane są w systemie Prolib/Promax. W toku dyskusji 
nad zagadnieniem tworzenia wspólnej dla wszystkich AWF-ów 
bazy danych o tematyce sportowej ustalono, iż priorytetem jest 
udostępnienie w Internecie zasobów baz danych przez biblioteki 
z Katowic i Warszawy, a następnie zintegrowanie oprogramo
wania za pomocą systemu Expertus tak, aby możliwe było jed
noczesne przeszukiwanie w Internecie baz danych wszystkich
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uczelni. Prace związane z integracją oprogramowania prowadzić 
ma firma Splendor, producent systemu Expertus, którą w Kra
kowie reprezentował Pan mgr Jacek Głębocki.

Kolejnym z omawianych, w ramach integracji baz danych, 
zagadnień było opracowanie rzeczowe czasopism, prenumero
wanych przez poszczególne biblioteki. Z listy przygotowanej 
przez zespół z biblioteki wrocławskiej wyłoniono tytuły, które 
z uwagi na zawartość powinny znaleźć się w bazach bibliogra
ficznych AWF-ów. Wszystkim bibliotekom przydzielono porów
nywalną ilość tytułów czasopism do opracowania. Każdy 
z Ośrodków Informacji ma za zadanie przeanalizować swoją 
listę i ustalić, które z tytułów powinny być opracowywane 
w całości, a które poddać selekcji. Zagadnienie opracowania 
rzeczowego czasopism będzie szerzej poruszone na kolejnym 
roboczym spotkaniu, które odbędzie się jesienią.

Bardzo istotnym tematem, poruszanym na spotkaniu, było 
stworzenie wspólnego dla wszystkich AWF-ów słownika haseł 
przedmiotowych, stosowanego w bazach danych. Ustalono, że 
na podstawie obowiązujących aktualnie w poszczególnych bi
bliotekach słowników zostanie utworzona lista haseł wspól
nych, która będzie punktem wyjścia do prac nad budową jed
nego, obowiązującego wszystkich tezaurusa.

Odrębna część spotkania poświęcona była tematyce wy
miany dokumentów pomiędzy bibliotekami AWF-ów. Uspraw
nieniu tej wymiany mógłby służyć opracowywany przez firmę 
Splendor system komputerowy DOC@SPORT, umożliwiający 
elektroniczne zamawianie i przesyłanie dokumentów w formie 
plików. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z opro
gramowaniem firmy Splendor w wersji testowej. Zagadnienie 
elektronicznej wymiany dokumentów będzie jeszcze omawiane 
na kolejnych spotkaniach. Na chwilę obecną przekazano Panu 
Głębockiemu sugestie, jak system taki powinien, według pra
cowników bibliotek, wyglądać i funkcjonować.

Tematyka spotkania nie została wyczerpana, ale nawiązana 
została współpraca, która w przyszłości przyniesie wymierne ko
rzyści dla wszystkich AWF-ów w postaci jedynej w  Polsce zbiorczej 
bazy danych o tematyce sportowej oraz ułatwienia dostępu do 
dokumentów gromadzonych w poszczególnych bibliotekach.

Katarzyna Szaniewska
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