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Z PRAKTYKI INT

Aneta DRABEK, Mariusz TOMASZEWSKI, Andrzej KOZIARA 

Uniwersytet Śląski, KATOWICE

Zdigitalizowany katalog kartkowy bibliotek 
specjalistycznych Uniwersytetu Śląskiego

Tradycyjne katalogi kartkowe w coraz większej 
liczbie bibliotek zastępowane są  katalogam i elektro
nicznymi (OPAC), które nie tylko pozwalają na wie
loaspektowe wyszukiwania, ale także dają możliwość 
zamawiania, rezerwacji czy prolongaty książek. Czy
telnicy oczekują że w katalogach uzyskają inform a
cję o wszystkich zbiorach znajdujących się w bibliote
ce, jednakże proces retrokonwersji nie postępuje tak  
szybko, jakby sobie tego czytelnicy (i bibliotekarze) 
życzyli. Stąd też, wychodząc naprzeciw tym oczeki
waniom, biblioteki coraz częściej skanu ją  swoje k a ta 
logi i udostępniają ich wersje graficzne w Internecie. 
Nie dają one co praw da takich możliwości wyszuki
wania, jak katalogi elektroniczne, ale prezentu ją in 
formacje szerokiem u gronu niezależnie od czasu 
i miejsca.

Katalog elektroniczny US obejmuje zbiory Biblio
teki Uniwersytetu Śląskiego (wszystkie wydane po 
1996 roku i niektóre starsze) oraz bibliotek specjalis
tycznych, które od 1998 roku sukcesywnie przystępu
ją  do współtworzenia OPAC-a. K arty katalogowe bib
liotek specjalistycznych przekazywane były do Biblio
teki Uniwersytetu Śląskiego. Powstawał z nich k a ta 
log centralny.

Pomysł zeskanowania tego katalogu, oprócz wy
mienionego wyżej powodu udostępnienia informacji 
szerokiemu gronu użytkowników, miał jeszcze aspekt 
praktyczny. Katalog kilka la t tem u został ustawiony 
na korytarzu i studenci często mylili go z katalogiem 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

W 432 szufladkach katalogu znajduje się ok. 350 
tys. kart. Na ich zeskanowanie potrzeba było ok. 750 
godzin.

Opracowany został projekt digitalizacji katalogu 
bibliotek specjalistycznych, który obejmował wszyst
kie etapy: od skanowania, przez przygotowanie spe
cjalnie zaprojektowanej przeglądarki ka rt do um iesz
czenia ich na specjalnie przygotowanej stronie in ter
netowej.

Do prac nad digitalizacją zgłosili się (zachęceni 
uprzednio przez opiekuna roku -  dra Jacka Tomasz- 
czyka) studenci II roku informacji naukowej i biblio
tekoznawstwa z Uniwersytetu Śląskiego.

Wszyscy zaangażowani w projekt zostali prze
szkoleni w skanowaniu i zapisywaniu obrazów kart.

Studenci rozpoczęli skanowanie 13 marca 2006 
roku, a skończyli pod koniec maja tegoż roku. W tym 
czasie udało się zdigitalizować ok. 40% katalogu. Po 
skończeniu prac dyrekcja Insty tu tu  Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej i studenci otrzymali spe
cjalne podziękowanie oraz informacje o liczbie prze
pracowanych godzin. Czas ten  został zaliczony do obo
wiązkowych praktyk.

Następnie pracę kontynuowali bibliotekarze z Bi
blioteki Uniw ersytetu Śląskiego, Biblioteki Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska oraz praktykanci. 
W trakcie wakacji (czerwiec -  lipiec -  sierpień -  wrze
sień) zeskanowali większość pozostałych kart. Obec
nie (połowa września) jest opracowana litera „W”). 
Katalog jest dostępny pod adresem: http://www.bg.us. 
edu.pl/katalogkartkowy.

Do skanowania k a rt użyto dwóch skanerów marki 
Fujitsu fi-5750c. Skanowano każdą kartę z osobna. 
Pliki były zapisywane w formacie TIFF, w odcieniach 
szarości, w rozdzielczości 300 dpi, a następnie kon
wertowane do form atu JPG, z zachowaniem kopii za
pasowej w formacie TIFF. Początkowo pliki zapisywa
ne były z zachowaniem podziału szufladkowego. Po 
konwersji na form at JPG, ustanowiono nowe zakresy 
literowe.

Równocześnie sprawdzano poprawność wykona
nych skanów i w m iarę potrzeb wykonywano ponowne 
skany tych kart, które były zdigitalizowane niepo
prawnie.

Dla zaprezentowania efektów pracy zespołów ska
nujących karty  niezbędne stało się przygotowanie 
uniwersalnego oprogramowania, które w sposób ła t
wy można by wykorzystać do udostępniania przygoto
wanych kolekcji. Głównym warunkiem  zaakceptowa
nia projektu stało się założenie wykluczające koniecz
ność wykorzystania dodatkowych elementów opro
gramowania nie występujących standardowo na pły
tach instalacyjnych systemów operacyjnych (np. PHP, 
MySQL czy inne dostępne darmowo lub za przysłowio
w ą złotówkę). Podjęto decyzję o tym, by system do 
prezentacji k a rt można było instalować zarówno na 
serwerach, jak  i na zwykłych stacjach roboczych wy
posażonych w system operacyjny Windows XP Proffe- 
sional, co spowoduje powiększenie kręgu użytkowni
ków. Zdecydowano o w ykorzystan iu  technologii
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ASP.NET ver. 2.x bazującej na oprogramowaniu In 
ternet Information Server, które stanowi integralny 
składnik wszystkich wersji Windows 2000/2003 Ser
ver oraz Windows XP Proffesional. Prace program is
tyczne powierzone zostały zdolnemu młodemu stu 
dentowi 2 roku informatyki na Wydziale M atematyki, 
Fizyki i Chemii UŚ.

Postanowiono, że karty  porządkowane alfabetycz
nie będą dostępne poprzez dwustopniowe menu. P ier
wszy poziom to pierwsza litera  hasła. Tak przygoto
wane „szafy” zostały podzielone na mniejsze zakresy.

Dla sprawnego przem ieszczania się pomiędzy 
kartam i katalogowymi zaprojektowane zostały przy
ciski, które w sposób autom atyczny przenosząw przód 
i w tył czytelnika o 1, 5, 25 lub 100 kart. Istnieje 
również możliwość przem ieszczania się do początku 
lub końca wybranego zakresu k a rt oraz konkretnego 
num eru karty. W interfejsie dla adm inistratora sys
tem u można dodatkowo usuwać niepotrzebne, doda
wać nowe karty  lub wykonywać zamianę karty  na 
nową.

Zaletą systemu jest również to, że jego adm ini
stratorzy nazwy „szaf’ oraz szczegółowych zakresów 
definiują po prostu w system ie Windows poprzez 
zwykłą zmianę nazw drzewa folderów, w których 
umieszczone są  obrazy zeskanowanych k a rt katalogo
wych. Przyjęcie takiej zasady uniezależnia adm ini
strowanie systemem od fachowego personelu infor
matycznego, co umożliwia dynamiczne zmiany dosto
sowane do aktualnych potrzeb biblioteki. System po
zwala również na proste urucham ianie dowolnej licz
by katalogów pracujących niezależnie obok siebie. Do 
porządkowania nazw plików zawierających obrazy 
kart dodatkowo przygotowany został program działa

jący w środowisku Windows, nadający plikom nazwy 
kończące się w zależności od dokonanego wyboru ko
lejnymi liczbami, kolejnymi liczbami parzystymi lub 
kolejnymi liczbami nieparzystymi. Program ten jest 
również użyteczny, podczas porządkowania plików 
obrazów stron publikacji przygotowywanych do pre
zentacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej uzyskiwanych 
z tzw. skanera książkowego.

Ze względu na sposób przygotowania oprogramo
wania i późniejsze nim  administrowanie możliwe jest 
jego nieodpłatne udostępnianie wszystkim zaintere
sowanym bibliotekom. Jedynym warunkiem będzie 
złożenie listu intencyjnego do Biblioteki Uniwersyte
tu  Śląskiego* deklarującego chęć niekomercyjnego 
wykorzystania go we własnej placówce.

* Kontakt: Andrzej Koziara, Biblioteka Uniwersytetu Śląs
kiego, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, e-mail: andrzej@ 
bg.us.edu.pl
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