
SLAJD 1 

Udostępnianie mediów w niemieckich bibliotekach publicznych 

 Brak ustawy o bibliotekach w Niemczech 

 16 krajów związkowych 

 16 niezależnych planów utworzenia i rozbudowy bibliotek 

Saksonia: publiczne biblioteki 

 Zadania gminne – są finansowane przez gminę 

 Ustawa o obszarze kulturowym dodatkowo finansuje budowę większych instytucji 

 Biblioteki naukowe – obowiązek kraju 

 

SLAJD 2 

Ponad 50 programów bibliotecznych w niemieckich bibliotekach 

 Zintegrowane systemy biblioteczne 

 Systemy informacyjne (Systemy zarządzania bibliotekami) 

Zintegrowane systemy biblioteczne 

 Moduły: zakup mediów, zarządzanie zamówieniami, wypożyczanie, katalogowanie i 

kwerenda. 

 W przeciwieostwie do systemu zarządzania bibliotekami ich zastosowanie jest ograniczone. 

 OPAC (Online public access catalog – publiczny katalog dostępu online) nie zawsze  jest 

udostępniany np. przez Internet 

 Zintegrowane systemy biblioteczne są dla publicznych i naukowych bibliotek posiadających 

od bardzo małej ilości zasobów (5.000 mediów) do średniej (30.000 mediów). 

 

SLAJD 3.4 

Przykłady zintegrowanych systemów bibliotecznych 

 BBCom wersja biblioteki MSC www.msc-elba.de (zasoby ograniczone) 

 BBCom – wersja biblioteki – MSC www.msc-elba.de (pełna wersja) 

 … 

 

SLAJD 5 

Systemy zarządzania bibliotekami 

Rozszerzone funkcje, takie jak np.: 

http://www.msc-elba.de/
http://www.msc-elba.de/


 Umiejętnośd łączenia: różne możliwości dostępu na adresach URL, plikach obrazkowych bądź 

tekstowych 

 Integracja aplikacji Web 2.0 

 Zachowanie funkcji tezaurusa oraz funkcje wypożyczalni międzybibliotecznych 

 Przeznaczone dla średnich i dużych bibliotek publicznych i naukowych. 

 Powiązanie z portalami internetowymi 

 

SLAJD 6 i 7 

Przykłady systemów zarządzania bibliotekami 

 

SLAJD 8 

 Duża liczba programów używanych w bibliotekach 

 Różnorodny wybór dla bibliotek każdej wielkości i każdego typu 

 Decyzja o wyborze programów podejmowana jest najczęściej w zależności od 

dysponowanego budżetu 

 Małe i średnie biblioteki publiczne korzystają z programów na tyle, na ile im pozwalają 

środki finansowe 

 Brak współpracowników w zakresie elektronicznego przetwarzania danych 

Skutek: 

 Tylko nieliczne biblioteki mogą umieścid swoje pliki w Internecie 

 W wyniku reform bibliotek na obszarze miast i regionów ich połączenie internetowe staje się 

bardzo trudne. 

 Tworzenie portali internetowych jest rozwiązaniem tylko dla bibliotek posiadających funkcje 

interaktywne 

 

SLAJD 9 

Obszar kulturowy Górne Łużyce-Dolny Śląsk 

 Dwa powiaty – jeden obszar kulturowy 

 Odległośd północ-południe 100 km 

 Odległośd wschód-zachód 100 km 

 Największa gęstośd zaludnienia na południu od autostrady 

 

SLAJD 10 

(wykres po lewej) 



Powiat Bautzen 

 Liczba mieszkaoców: 333 000 

 Publiczne biblioteki/obsada pozaetatowa 50 

 Publiczne biblioteki/obsada pełnoetatowa 18 

(wykres po prawej) 

Powiat Görlitz 

 Liczba mieszkaoców: 282 000 

 Publiczne biblioteki/obsada pozaetatowa 37 

 Publiczne biblioteki/obsada pełnoetatowa 17 

 

SLAJD 11 

Programy w bibliotekach pełnoetatowych 

BOND 

 Biblioteka 2000 wersja 3.3 i 2.9 

 Biblioteka 5.0 / 5.01 

 Biblioteka net. 

SISIS 

 Sunrice wersja 3.7 

MSC 

 BBCOM Win 32 

 BBCOM Wnin 4.7 

Fleischamann 

 Library for Windows 7.36 

Programy w bibliotekach pozaetatowych 

Centralne pobieranie programów używanych w powyższych bibliotekach nie wchodzi w rachubę 

 

SLAJD 12 

Biblioteki prowadzone jako główny zawód 

 BOND 

 SISI 

 … 



 Bez programów 

Biblioteki pozaetatowe 

 Bardzo mało lub całkowity brak środków finansowych 

 Dostarczanie darmowego oprogramowania - brak katalogu OPAC – brak katalogu Web-OPAC 

 Używane programy: 

o Excel 

o Perpustakaan 

o paidosoft 

o biblino 

 Biblioteki szkolne: 

o Szkoła sama decyduje o programach, które mają byd używane 

 

SLAJD 13 

Media w sieci – połączenie z Internetem 

Publiczne biblioteki/pełnoetatowe 

 WEB-OPAC  z interaktywnymi funkcjami 

 Sachsen-OPAC 

 Bez połączenia internetowego 

Publiczne biblioteki/pozaetatowe 

 Brak możliwości pobierania zawartości biblioteki przez Internet 

 Szacowana liczba w powiecie Görlitz: 20 % 

 

SLAJD 14 

Sachsen-OPAC 

 Wspólny katalog mediów bibliotek publicznych w Saksonii 

 94 uczestniczące biblioteki 

 Wyszukiwanie informacji w oparciu o zbioru, wypożyczanie międzybiblioteczne, wszystkie 

dane kontaktowe, oferty imprez 

 

SLAJD 15 

Warunki ogólne dla regionalnego obiegu wypożyczeo mediów dla bibliotek działających w oparciu 

o katalog SachsenOPAC  

(stan z 31 stycznia 2007 roku) 



Ogólne 

 Następujące warunki ogólne wspierają organizację i sprawny przebieg regionalnego obiegu 

wypożyczeo między bibliotekami działającymi w SachsenOPAC 

 Regionalny obieg wypożyczeo między bibliotekami opiera się na zasadzie regionalnej oraz na 

zasadzie wzajemności 

 Regionalny obieg wypożyczeo w SachsenOPAC jest wspólnym przedsięwzięciem w tym 

systemie bibliotek mającym na celu pośrednictwo i dostarczanie mediów niezależnie od ich 

postaci fizycznej. 

 Regionalny przepływ mediów służy także rekreacji i rozrywce 

 

SLAJD 16 

Uczestnictwo w regionalnym obiegu wypożyczeo 

W regionalnym obiegu wypożyczeo mogą uczestniczyd wszystkie biblioteki, jeśli ich zbiory są 

wprowadzone do katalogu SachsenOPAC oraz mają możliwośd komunikacji i szukania informacji 

drogą elektroniczną. 

Ustalenia 

Biblioteki uczestniczące w regionalnym obiegu wypożyczeo zadeklarują: 

 Aktualne opracowywanie napływających zamówieo 

 Zawiadamianie o błędnych informacjach zamawiających bibliotek 

 Oddanie zasadniczo do dyspozycji własnych zasobów w celu umożliwienia obiegu 

wypożyczeo w obrębie SachsenOPAC (zasada wzajemności) 

 Realizację zamówieo przez centralny moduł wypożyczania międzybibliotecznego w katalogu 

SachsenOPAC 

 Uaktualnienie ewidencji zasobów w katalogu SachsenOPAC  

 Prowadzenie statystyki regionalnego obiegu wypożyczeo 

 

SLAJD 17 

Dodatkowo są ustalone: 

 Zamawianie 

 Procedura zamawiania 

 Wysyłka 

 Ograniczenia w wypożyczaniu 

 Okresy wypożyczania 

 Zwrot materiałów 

 Rekompensata szkód 

 Koszty 



Zasoby są wysyłane pocztą na terenie Saksonii 

 

SLAJD 18 

W ten sposób funkcjonuje katalog Sachsen-OPAC 

http://sachsen.internetopac.de 

 

http://sachsen.internetopac.de/

