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Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Felietony

Wstępniak

Łukasz
Szymański

Oddaję w Wasze ręce drugi numer Podkarpackich
Maków z nadzieją, że znajdziecie w nim coś dla siebie. Przez te ostatnie pół roku wydarzyło się trochę
rzeczy, które czasem wypadało by opisać szerzej, ale
z braku czasu wymienię je tylko.

3. W programie Kraszewski z naszego województwa
dofinansowanie zostało przyznane 11 bibliotekom.
W tym czterem dotychczasowym użytkownikom
MAK+: Frysztakowi, Jodłowej, Krasnemu i Kuryłówce oraz jednej nowej bibliotece: Rokietnica.

1. Radością napełnia mnie fakt, że już 25 bibliotek
prowadzi elektroniczną ewidencję wypożyczeń. To
jest Wasz sukces, że przetrwaliście trudny okres
żmudnego wklepywania rekordów i możecie cieszyć
się z korzyści jakie niesie ze sobą komputeryzacja.

4. Likwidacja filii dotknęła także bibliotekę pracującą w MAK+. GBP w Dubiecku musiała zamknąć
wszystkie filie.

2. Witamy biblioteki z Przecławia, Komańczy, Tryńczy i Rokietnicy, które już są pełnoprawnymi użytkownikami systemu MAK+. A grono to powinno
się powiększyć w najbliższym czasie o jeszcze 4 biblioteki.

5. Wygląda też na to, że w tym roku nie spotkamy się
na darmowych warsztatach powiatowych. Rekompensatą za to będą warsztaty wojewódzkie i webinaria.
5. Przesyłajcie swoje pytania i opinie na l.szymaski@
makplus.pl

Bibliotekarz prawie multimedialny czy dinozaur?

Makowe pola cieszą
oczy czerwonością

Urszula
Zaborniak

Usiadłam i siedzę. Ręce się nudzą. Oczy zezują na
boki. Czegoś mi brakuje. Jeżeli jestem w pełni człowiekiem XXI wieku to... smartfona. Żarty? Bibliotekarz powinien powiedzieć książki. Tylko pytanie
jakiej? W obecnych czasach ma ona różne twarze.
Ta tradycyjna jest barwniejsza, szczególnie dla
dzieci. To moje zdanie, a młodsi, którzy znają już
multibooki, powiedzą mi, że jestem jak dinozaur.
Pobrałam na smartfona bajkę S. Jachowicza Chory
kotek. Musiałam. Lubię dinozaury ale niekoniecznie
muszę nim być. Uruchomiłam. Czytam, przesuwam elektroniczne kartki, na których są kolorowe
ilustracje. Włączam funkcję słucham i... okazało się,
że mam książkę mówioną z obrazkami, bo przesuwam kartki, a miły głos czyta za mnie. Dla relaksu
przechodzę do części edukacyjnych gier, ściśle nawiązujących do treści, np. układanie żywności na
szczeblach piramidy żywienia, no bo przecież kotek
za dużo zjadł i zachorował. Nagminnie buczy, że źle
umieściłam jakąś pyszność. Hmm.

Androidzie, multibooki. Szybko wskoczyło mi do
głowy pytanie: W MAK+ można wprowadzać książki mówione oraz audiobooki, a gdzie mam wprowadzić książkę multimedialną? No właśnie. Może
czegoś nie wiem. Mam do tego prawo tylko chyba
warto się dowiedzieć, poznać, sprawdzić bo... dinozaury wyginęły, a ja chcę jeszcze żyć, istnieć dla innych jako pełnowartościowy bibliotekarz.
Darmowe „ożywione” książki znajdziecie pod adresem http://iczytam.pl/dla-dzieci-od-2-5-lat

Książka multimedialna – odkrycie XXI wieku, które
walczy z tradycją. Fundacja Festina Lente jest znana z tego typu książek. Wprowadza do darmowego
pobrania na sprzęt: smartfony, iPady czy tablety na
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Przemyska Biblioteka Publiczna

Przemyska Biblioteka Publiczna oficjalnie wypożycza w MAK+
27 października 2015 r. w Wypożyczalni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się pełne
wdrożenie systemu bibliotecznego MAK+.
MAK+ (MakPlus) – jest nowoczesnym, elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym,
stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki – narodową instytucję kultury powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do promocji
polskiej literatury oraz popularyzacji książek i czytelnictwa. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników
placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca
odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej
stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl.
MAK+ oferuje czytelnikowi:
•
•
•
•

Następnym etapem rozwoju, ma być komputeryzacja filii bibliotecznych. Pracownicy PBP, na czele
z nowym dyrektorem dr. Maciejem Waltosiem zakładają, że pełne wdrożenie nowego systemu MAK+
będzie skutkowało poprawą jakości usług bibliotecznych poprzez umożliwienie użytkownikom szybkiego
i łatwego dostępu do zbiorów oraz usprawnienie procesu wymiany informacji.
W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Książki pani Agnieszka Pieniążek i szef
systemu MAK+ pan Tomasz Cieślik. Obecni byli
również konsultant MAK+ pan Andrzej Jagodziński
oraz wojewódzki koordynator projektu pan Łukasz
Szymański.
Podstawową cechą odróżniającą system MAK+
od wszystkich innych systemów katalogowych jest
fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje

•
•

Szef Zespołu MAK+
Tomasz Cieślik, razem
z pracownikami PBP
Przemyśl wysłuchuje
historii o początkach
współpracy przemyskiej biblioteki i MAK+

dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach
przeszukiwanie zawartości katalogów
wszystkich bibliotek jednocześnie
zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
elektroniczną obsługę wypożyczeń
sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych
typu iPhone i iPad oraz pracujących pod
systemem Android

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej
nowej witryny internetowej pod dotychczasowym adresem: http://www.biblioteka.przemysl.pl/ a także do
śledzenia aktualnych wydarzeń z życia Przemyskiej
Biblioteki Publicznej na jej profilu na FB https://www.
facebook.com/PrzemyskaBibliotekaPubliczna
Henryk Lasko

Komentarz redakcji
Powyższy tekst jest artykułem, którym Przemyska Biblioteka promowała rozpoczęcie pracy
w systemie MAK+. Same informacje w nim
zawarte powinny być już znane wszystkim użytkownikom pracującym w tym systemie. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę przy tej okazji
na bardzo ważną kwestię promocji. Dzięki takim
informacjom opublikowanym w lokalnej prasie
biblioteki są widoczne i budują swoją markę
zarówno wśród czytelników, jak i wsród władz.
Artykuł powyższy, nadesłany przez Henryka
Lasko, może służyć jako przykład do pisania
własnych artykułów.
ŁSz
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Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Tomasz Cieślik opowiadał
o pracach nad wprowadzeniem
deskryptorów do MAK+
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Ankieta

Biblioteka a globalna wioska
XXI wiek to czas mobilności. Żyjemy między tabletem a smartfonem. Nie potrzebny nam jest portfel
czy kalendarzyk, w którym notujemy to, co nie chcemy zapomnieć. Możemy mieszkać z daleka od banku, poczty, sklepu… Wystarczy dostęp do Internetu i wszystko jest w zasięgu ręki. Telefony komórkowe
zmieniły swoje oblicze. Nie służą już tylko do rozmowy, czy pisania wiadomości. Są wszystkim w jednym.
Technologie mobilne stały się elementem życia człowieka XXI wieku.
Badania dowodzą, że z roku na rok
wzrasta przepustowość przesyłu danych
bo mamy dostęp do informacji zawsze
i wszędzie. Powstały nowe terminologie.
Należymy do społeczeństwa mobilnego i żyjemy w globalnej wiosce. Żyjemy
w całkiem nowym wymiarze. Nasze życie
w XX wieku było odległe od dzisiejszego poziomu. Rewolucja technologiczna
przymusowo przestawiła tory na (relację
pomiędzy komfortem życia wynikającym
z dobrodziejstw płynących z Interentu
a zagrożeniami obecnymi w sieci i przez
sieć przenoszonymi) te rozmieszczone
między ułatwianiem życia a ciągłą uwagą
na zagrożenia, które mogą nas porysować
gdy nie będziemy przestrzegać odpowiednich zasad korzystania z Internetu.

albo polubił naszą stronę. Nic nie kosztuje. Ten serwis może wysyłać informacyjne
bodźce również do pracowników biblioteki. Na Facebooku mają m.in. konta:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, Program Rozwoju Bibliotek
i inni. Informacja zamieszczana przez
nich błyskawicą trafia do nas. Wiemy na
przykład kiedy ruszył dany nabór na konkretny projekt. Ułatwia pracę i logistycznie koordynuje nasze plany na kolejne
dni, szczególnie jeżeli chodzi o dyrektora.
Z badań wiemy, że ok. 60% podkarpackich bibliotek (katalogujących w MAK+)
ma założone konto na Facebooku. Mniejszą ilość stanowią dyrektorzy czy bibliotekarze bo ok. 31%.

Obecne społeczeństwo informacji
mobilnej cechuje silne nastawienie na
bezpośredni komunikat, dlatego wszelkie
aplikacje pomagają trafiać do zainteresowanej osoby. Często są dystrybutorami
wiedzy. Możemy do nich zaliczyć strony internetowe czy konto na Facebooku.
W rozsyłanej ankiecie pytałam czy odwiedzana jest strona www.makplus.pl
– strona, która dla bibliotek pracujących
w MAK+ (34% podkarpackich bibliotek)
powinna być podporą nie mówiąc już
o skarbnicy wiedzy i informacji. Odpowiedzi były różne. Biblioteki co jakiś czas
otwierają tę stronę ale jak się okazało są
również biblioteki, które nigdy nie wybrały się z wizytą w jej progi.

Zarówno MAK+ jak i PODKARPACKIE MAKI posiadają konta w tym
serwisie społecznościowym. Pytałam
więc kto polubił te strony. Jeżeli chodzi o PODKARPACKIE MAKI to już
po otwarciu konta widoczna jest liczba
użytkowników czyli 26 (stan na koniec
2015 roku, rozpoczęcie istnienia wrzesień 2015r.). Z badań wynika, że ok. 23%
z grona katalogujących w MAK+ lubi to
konto, czyli na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące tego oprogramowania
w naszym województwie. Stanowczo za
mało. Administrator Łukasz Szymański
zamieszcza tam wiele ciekawych informacji, dotyczących bezpośrednio naszych
bibliotek. Jeżeli chodzi o konto MAK+ to
wiadomo, że na koniec grudnia ma 550
użytkowników. To też nie jest dużo skoro
istnieje na Facebooku od listopada 2010
roku. Ok. 37% makowskich podkarpackich bibliotek polubiło to konto. Nasuwa
się jedno stwierdzenie - łatwiej pracować
lubiąc J. Dobrym przykładem, popierającym wcześniejsze „mądrości” jest wpis
z 28 grudnia z godz. 10:31: Informujemy,
że w dniach 31.12.2015 r. - 06.01.2016 r.

Pytałam także czy biblioteka, jej
dyrektor albo bibliotekarze mają konta
na Facebooku. Wiem, że różny jest stosunek, co do tego serwisu społecznościowego jednak bezwzględnie jest to jeden
z najlepszych kanałów promocji działań
instytucji. Komunikacja interpersonalna,
dotarcie do każdej osoby indywidualnie,
jeżeli oczywiście ma on nas w znajomych
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system MAK+ w wersji demonstracyjnej
będzie niedostępny ze względu na prace serwisowe. Czy zabierzecie ze sobą to
stwierdzenie?
Na koniec ciekawa informacja.
Badania wykazały, że 79% makowskich
podkarpackich bibliotek nie zna nowej
aplikacji CZYTELNIK. Jest bardzo fajna
i przydatna na przykład gdy bibliotekarz
jest w księgarni i chce kupić konkretną
książkę - myśli kłębią mu się po głowie
tak, że się zapętliły i już nie jest w 100%
pewien, czy biblioteka ma już w swoich
zbiorach tę pozycję, czy nie. Nie mówię
już o czytelniku, który w zasięgu ręki ma
dostęp do swojego konta i słysząc tytuł
książki może od razu sprawdzić czy jego
biblioteka ma ją na stanie. Czy jest aktualnie dostępna? Jeśli tak, to wykonuje
szybką rezerwację. Jak zdobyć tę mobilną
aplikację? To bardzo proste. Ten, kto ma
smartfona lub tablet może za darmo pobrać w App Store lub Google Play (wersja
na Androida) aplikację CZYTELNIK. Na
stronie MAK+ przeczytamy: zainteresowała Cię książka i chcesz od razu sprawdzić, czy jest dostępna w twojej bibliotece? Dzięki aplikacji „Czytelnik” dowiesz się
tego o każdej porze i z dowolnego miejsca.
Warto poinformować o tym czytelników,
nawet wtedy, kiedy jeszcze nie wypożyczamy w programie MAK+, a jedynie
w nim katalogujemy.
Warto wybrać się w wirtualny
spacer w maki i wiedzieć, że dostęp do
technologii mobilnych jest trendem globalnym. Biblioteki uczestniczą w codziennym życiu współczesnego człowieka
więc muszą usprawniać proces komunikacji ze swoim użytkownikiem.

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Witamy nowe biblioteki w MAK+
Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu

MAK+ w Przecławiu
Na początku lutego do grona użytkowników MAK+ dołączyła Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu. Już parę dni po uruchomieniu serwera biblioteka może pochwalić się katalogiem on-line z ok. 5 000
woluminów. Jest to efekt automatycznego zaimportowania rekordów z poprzedniego systemu bibliotecznego. Jest to około 75% rekordów opracowanych wcześniej w systemie Libra2000. Fakt ten pozwala mieć
nadzieję, że biblioteka w Przecławiu stosunkowo szybko zostanie drugą biblioteką w powiecie mieleckim
prowadzącą elektroniczną ewidencję wypożyczeń (pierwszą jest pracująca w systemie MAK+ biblioteka
w Padwi Narodowej).
Miasto Przecław (właściwie miasteczko, bo
zamieszkuje go ok. 1600 mieszkańców) znajduje się
nieopodal drogi Mielec-Dębica na brzegu rzeki Wisłoki. Prawa miejskie posiada od 2010 roku. W mieście znajduje się piękny XVI-wieczny zamek, zbudowany przez Mikołaja Ligęzę. Na zamku tym mieszkali
potomkowie Mikołaja Reja i do dzisiaj znajduje się
w nim sala poświęcona temu renesansowemu poecie
i prozaikowi. W zamku znajduje się obecnie hotel i restauracja.

Budynek Zespołu Szkół Liceum
i Gimnazjum im. ks.
Jerzego Popiełuszki
w którym siedzibę
ma GBP Przecław

Wartość „liczba czytelników na 100 mieszkańców”
dla biblioteki wynosiła w 2014 roku 21,4 i była jedną z najwyższych wartości w całym województwie.
Mamy nadzieję, że nowy system biblioteczny pozwoli
zwiększyć jeszcze tą i tak imponującą liczbę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu
składa się ze specyficznie ulokowanej centrali (lokal
znajduje się na korytarzu Zespołu Szkół i nie posiada osobnego wejścia) oraz z trzech filii w Łączkach
Brzeskich, Tuszymie i Rzemieniu. Biblioteka posiada
w swoich zbiorach ok. 44 000 woluminów.
Lokalizacja centrali nie przeszkodziła bibliotece w ściągnięciu do siebie dużej liczby czytelników.

Powiat Mielecki w MAK+
1. Padew Narodowa

45 982 rekordów w MAK+ (100% zbiorów)
Prowadzą elektroniczną ewidencję wypożyczeń od lipca 2015

2. Tuszów Narodowy

42 896 rekordów w MAK+ (100% zbiorów)

3. Przecław

5 831 rekordów w MAK+ (ok. 13% zbiorów)
Kolorem szarym zaznaczono biblioteki posiadające system biblioteczny
(Sowa, Libra2000, Progman Biblioteka Publiczna)
Kolorem białym zaznaczono bibliotekę nie posiadającą systemu bibliotecznego
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Biblioteka Publiczna im. Jerzego Harasymowicza w Komańczy

Witamy Komańczę wśród użytkowników MAK+
Biblioteka Publiczna im. Jerzego Harasymowicza w Komańczy wchodząca w skład Gminnego Ośrodka
Kultury od 28 stycznia tego roku pracuje w systemie bibliotecznym MAK+.
Gmina Komańcza (powiat sanocki) jest trzecią największą obszarowo gminą w Polsce (455,18
km²) i jedną z najrzadziej zaludnionych (mieszka tam
ok. 5000 ludzi, co daje gęstość ok. 11 os/km2). Sama
Komańcza powszechnie znana jest jako miejsce osadzenia internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli ktoś odwiedziłby Komańczę to jego celem,
oprócz klasztoru Nazaretanek (czyli miejsca internowania kardynała), będą na pewno wspaniałe widoki
styku Beskidu Niskiego i Bieszczad, a jeśli ktoś będzie
szukał wątków związanych z literaturą to powinien
odwiedzić XIX-wieczną stację kolejową w Łupkowie,
którą odwiedził dzielny wojak Szwejk.
Biblioteka w Komańczy jest połączona z GOK-iem od 1996 roku. W jej skład wchodzą 3 równe
sobie biblioteki - Komańcza, Rzepedź, Szczawne.
Zbiory biblioteki zawierają ok. 30000 woluminów,
a w 2014 roku skorzystało z nich ponad 500 osób,
co, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, jest bardzo dobrym wynikiem. Niecodziennie w porównaniu do innych podkarpackich bibliotek są godziny
otwarcia – w wybrane soboty i niedziele do 22:00.
Więcej informacji o bibliotece możecie znaleźć na
stronie gminy Komańcza - http://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=153&strona=1 oraz na facebooku - https://www.facebook.com/
Biblioteka-Publiczna-im-Jerzego-Harasymowicza-wKoma%C5%84czy-702909393058657/ .
System MAK+ jest pierwszym systemem bibliotecznym, który będzie działał w bibliotece, jednak zapał i entuzjazm Pań pracujących w bibliotekach oraz
obietnica pomocy ze strony GOK-u pozwalają mieć
nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy Komańczy oraz
turyści odwiedzający tą urokliwą okolicę będą mieli
okazję sprawdzać swoje wypożyczenia online.
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Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy

Tryńcza dołącza do nas!
Ostatnią biblioteką jaka dołączyła do grona użytkowników MAK+ w tym miesiącu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy.
Gmina Tryńcza (powiat przeworski) leży w widłach dwóch dużych podkarpackich rzek Wisłoka
i Sanu. (ujście pierwszej rzeki do drugiej znajduje się
na północnej granicy gminy), przy ruchliwej drodze
Sandomierz-Jarosław. Właśnie dorzecza tych dwóch
rzek stanowią główną atrakcję turystyczną gminy. Latem szczególnie warto wybrać się na spływy kajakowe
Wisłokiem. Start ulokowano w Gniewczynie Łańcuckiej, a licząca 8 kilometrów trasa kończy się w samej
Tryńczy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy powstała w 1971 roku i w jej skład wchodzą cztery filie:
w Ubieszynie, w Gorzycach, w Jagielle i w Gniewczynie Łańcuckiej oraz trzy punkty biblioteczne: w Głogowcu, w Wólce Małkowej i w Wólce Ogryzkowej.
W 2014 roku mieli ok. 1000 czytelników, którzy korzystali z 43000 książek. Unikalne w skali województwa
jest zaangażowanie biblioteki w sport. GBP posiada
na swoim stanie kijki do Nordic Walkingu (będziemy
musieli popracować nad możliwością wypożyczania
urządzeń w MAK+, były już zresztą takie propozycje
odnośnie czytaków i czytników e-booków, ale widać
już, że będzie to musiało być bardziej uniwersalne
rozwiązanie) i organizuje często zawody szachowe.
Mając na uwadze powyższe sportowe powiązania biblioteki zakończymy informację w stylu relacji
sportowych: „Dyrektor GBP Tryńcza Marzena Rydzik,
mając na uwadze rozpoczynające się „katalogowanie
w systemie MAK+”, dokonała ważnego wzmocnienia
swojej kadry. Do zespołu dołączył Mariusz Trojak,
który już w poprzedzających zmagania treningach
wykazał się dużymi umiejętnościami. A w trakcie
inaugurującego spotkania wcielił się również w rolę
asystenta trenera i pomagał mniej doświadczonym
uczestnikom J”.
Pozdrawiamy i życzymy owocnej pracy.

Fotografie:
•

Zdjęcie na górze: maps.google.pl

•

Pozostałe: Oficjalny portal informacyjny
Gminy Tryńcza - tryncza.eu
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Z bloga

Czego rodzice oczekują od zajęć w bibliotece?
Ostatnim razem pisałam bardzo ogólnie o oczekiwaniach zarówno tych literackich jak i kompetencjach zawodowych bibliotekarzy oddziałów dziecięcych. Dziś postaram się nieco bardziej uściślić temat.
Piszę tu o swoich prywatnych oczekiwaniach jako matki względem pracy bibliotekarza jako animatora
zajęć dla dzieci.
Zajęcia takie bardzo mile widziane
są zarówno przez dyrektorów jak i rodziców, chociaż jak wiadomo z zupełnie odmiennych powodów. Zajęcia realizowane
w ramach edukacji czytelniczej powinny
generować wzrost czytelników i w dużej
mierze mają szanse takie zadanie spełnić, jeśli są dobrze poprowadzone. Dobre
przykłady, zaangażowanie i doświadczenie jest niezbędne w tym przypadku,
o czym niestety często dyrektorzy zapominają, wymagając miast wspierać.
Szkolenia, wymiana doświadczeń, ale
i wsparcie finansowe są niezbędne aby takie zajęcia miały szansę przynieść zamierzony efekt. Często bowiem bibliotekarze
angażują swój prywatny czas a niekiedy
i środki na ich organizację. Oczywiście są
rodzice dla których bezpłatne zajęcia dla
dzieci w bibliotece, często te wakacyjne
nawet w kilkunastogodzinnym wymiarze
godzin tygodniowo, stanowią bezpłatną
formę opieki na dzieckiem, którą w tym
czasie przejmują bibliotekarze, co wiąże się z dodatkowym stresem zwłaszcza
w przypadku tych najmłodszych pociech,
ale chodzi tu przecież o satysfakcję i korzyści samych uczestników. Kto dzieci ma
ten wie że te miewają swoje humory, nieskrywane animozje, czy po prostu ograniczenia i szalenie trudno jest zintegrować
i poprowadzić przypadkową grupę bez
dodatkowego wsparcia i dobrze przygotowanego planu, z wyjściem awaryjnym
B. Improwizacja wychodzi dobrze jedynie wirtuozom. Czasem mimo najszczerszych chęci z daną grupą po prostu coś
nie zaskoczy. Liczy się pomysł, to oczywiste, ale żeby dzieci go „połknęły” potrzebne jest zaangażowanie dzieci w działanie
i atrakcyjna forma przekazu a z pustego
i Salomon nie naleje. Żeby zrobić fajerwerki potrzeba wiele inwencji twórczej
i trochę pieniędzy. Kredki i kartki papieru
ksero nie załatwią sprawy. Dobrze kiedy
udaje się pozyskać je z projektów, czasem
pomocą i wsparciem służą lokalne fundacje. Kiedy jednak takiego nie ma trzeba
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angażować własne środki i rozwinąć sieć
kontaktów towarzyskich. Zaangażowanie indywidualnych jednostek w pomoc
jest cenne, ale nie można opierać na niej
swojego planu działania. Różne przypadki losowe czy dysfunkcje czynią czynnik
ludzki najbardziej niepewnym ogniwem
wszystkich miękkich projektów i nie jest
rozsądnym hodować awersje na przyszłość względem tych. Warto szukać niekonwencjonalnych rozwiązań. Czasem
proste pomysły sprawdzają się najlepiej.
Fantastyczne możliwości daje spotkania z poezją Tuwima kiedy można
zaproponować zabawę słowem przy „Figielku”, na przykładzie homonimów (na
zasadzie rozsypanki), antonimów (walce
na słowa stopniując skalę trudności np.
mały-duży, dziki-oswojony, religijny-świecki) czy synonimów. Warto przy
okazji pokazać właściwe słowniki i bawić
się słowami. Po lekturze „Pstryka” można
zgłębiać sekrety elektroniki (skorzystajcie
z gotowego eksperymentalnego zestawu
„Sekrety elektroniki” do zabawy jeżeli
nie czujecie się pewnie w temacie) i zaprezentować dostępne w bibliotece adekwatne pozycje czy serie jak np. „Ciekawe
dlaczego”. Pójść za ciosem i skorzystać
z rozbudzonego zainteresowania. Kopalnią pomysłów jest dobrze zwizualizowany
choć w angielskiej wersji językowej portal
http://www.arvindguptatoys.com/ Toys
from trash. Dając dzieciom gamę możliwości, wiedzę i środki, możemy mieć
nadzieję na przejęcie inicjatywy. Zabawy
matematyczne sprawdzą się po tekście
„Trudnego rachunku” [możemy skorzystać z dawnych (stopy, łokcie) i obecnych
miar (cm, cale) do mierzeniu wybranych
powierzchni], czy obrazkowego sudoku.
Nie zapominając o kultowej „Lokomotywie” w zestawie z puzzlami np. z Trefla,
piosenką Wesoło gra lokomotywa w wykonaniu Ferid Lakhdar i Kasi Rodowicz,
inspirowaną wierszem i obowiązkowo
budową tras kolejowych, poznaniem słów

związanych z koleją (bardzo lubię słowo
„dróżnik”, „tabor”, „maszynista”, „konduktor”, „zawiadowca”), wspomnieniem
z historii, prezentacją na mapach najdłuższych, najszybszych, najsławniejszych
koleji. Abecadło można wykorzystać do
szukania podobieństw w literkach wykorzystując magnetyczny alfabet z MagWords (małe „d” to odwrócone „p”, jak
„u” i „n”, „w” i „m”, podobnie „N” do „Z”,
„I” do „l”) połączone z konsumpcją biszkoptowego abecadła, prezentacją różnych
alfabetów jak „cyrylicy”, arabski, hebrajski, gruziński, kontynuując zabawą „Jedzie pociąg na literę…”, grą w scrabel, czy
literaki on-line, itd. Po czytaniu „Ptasiego
radia” można zaproponować grę w memo
„Ptaki wokół nas” Jacobsony czy tańsze
Karty memo z Mentora, zabawy dźwiękonaśladowcze, logopedyczne ćwiczenia
buzi i języka. Po „Słoniu Trąbalskim”
sprawdzą się zabawy na ćwiczenie pamięci wykorzystujące różne mnemotechniki,
itd.
Więcej pracy będzie kosztować
projekt pod roboczym tytułem „Palcem
po mapie”. Czytanie wybranych lektur poprzedzonych krótką prezentacją rozpoznawalnych symboli, garścią ciekawostek
i zwyczajów, zdobyczy cywilizacyjnych
i cudów natury z każdego kraju, niesie
wiele walorów edukacyjnych i morze
możliwości środków przekazu w zależności od posiadanego zaplecza i środków
finansowych. I tak lekturę Yumi lub Aioki
można połączyć z malowaniem własnych
laleczek a la kokesi (drewniana Figurka
Pan wys. 9 cm za 1,50 zł sztuka na stronie
http://www.dreweks.pl) wręczanych na
szczęście, połączone z dyskusją o szczęściu, szczęściu w nieszczęściu, zezowatym (garbatym) szczęściu, łucie szczęścia,
itd. Projekcja oscarowego filmu krótkometrażowego (z polskimi napisami) The
lost Thing (https://www.youtube.com/
watch?v=EBG4wr6VtX0) australijskiego
autora Shaun Tan o rzeczach dziwnych

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

z „innego” świata z lekturą „Królików”
tego samego autora, połączona z dyskusją
o niebezpieczeństwach tych spod łóżka
i oswajaniem lęków (poprzez tworzenie
stworów potworów z mas plastycznych
czy materiałów wtórnych) które ludziom
były zawsze bliskie sercu – smoki, wilkołaki, strzygi, wizualizowanymi na szczytach katedr, gargulce (krótka prezentacja)
i realnych (np. wycinanie lasów eukaliptusowych zagraża egzystencji koala, Internet zabija książkę?).
Na zajęciach bibliotecznych można również poznawać swoje miasto.
Niejedna ulica kryje wybitnego patrona,
który pozostaje nieznany, mijany bez za-

stanowienia czy uwagi. Każdy zakątek
to kawałek historii ludzi, którzy odeszli,
minionych wydarzeń z których możemy
być dumni. To także fantastyczna okazja
na pierwszą przygodę z topografią terenu,
zmieniającego się krajobrazu, poznaniem
planów. To historia fundatorów i włodarzy którzy decydowali o przeszłości miasta i architekturze. Zakończeniem takiego
projektu może być gra miejska z udziałem
rodziców bądź opiekunów.

szyna, Hrubieszowa i Bystrzycy) do scenariuszy zajęć w ramach akcji „Czytam
sobie”, a w nich parę cennych wskazówek
i uwag jak poprowadzić grupę.

Warto również zobaczyć jak robią
to inni, etatowi bibliotekarze. Na stronie
http://www.ceo.org.pl/pl/czytamsobie/
filmy-instruktazowe znajdziecie kilka
filmów instruktażowych (z Jasła, Skoły-

Katarzyna Szymańska
członek Kolbuszowskiego Klubu
Bookolandia

Jeżeli dzieci zaczną rozmawiać,
pytać na temat poruszanych problemów
mamy gwarancję sukcesu. Takie warsztaty powinny budzić ciekawość i poszerzać horyzonty, a także wiarę we własne
możliwości.

http://bookolandiakolbuszowa.blogspot.com/

Sylwia Czub o ODO

O ochronie danych osobowych w bibliotece
Teksty pochodzą z bloga Sylwii Czub, którego znajdziecie pod adresem http://sylwiaczub.pl
Czy mam prawo wymagać od
czytelników podania numeru
PESEL?
W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie będzie figurować adres. Od 2016 roku powinien
zostać zniesiony obowiązek meldunkowy.
W związku z tym numer PESEL staje się
jedynym niezmiennym i wiarygodnym
identyfikatorem obywatela, a co za tym
idzie czytelnika biblioteki. Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia
materiałów bibliotecznych ciążący na bibliotece:
Art. 6. 1. Zbiory bibliotek mające
wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią, w całości
lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega
szczególnej ochronie.
i aby móc go zrealizować biblioteka
musi uzyskać od czytelnika dane w takim
zakresie, który umożliwi jej odzyskanie
udostępnionych zbiorów. Bez uzyskania
od czytelnika (i jego opiekuna prawnego)
numerów PESEL możliwość odzyskania
zbiorów lub ich równowartości może

okazać się niemożliwa ze względu na niemożliwość ustalenia danych czytelnika.
Wobec tego wymaganie numeru PESEL
staje się koniecznością.

Czas oczekiwania na
zarejestrowanie w GIODO
Koniec roku zmusza do refleksji
nad upływającym czasem, więc dzisiaj
będzie o czasie. Odpowiem na pytania:
•

•
•
•

ile czasu czeka się na wpisanie zbioru danych osobowych
zwykłych lub wrażliwych
w GIODO?
jak długo czeka się na wpisanie
ABI do rejestru GIODO?
jaki jest czas oczekiwania na
wykreślenie zbioru z rejestru
GIODO?
ile czasu ma GIODO na wykreślenie ABI na wniosek administratora danych?

Uwaga: W GIODO nie rejestrujemy zbiorów danych zwolnionych na podstawie artykułu 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

W zeszłym tygodniu skontaktowała się ze mną klientka,której pomagałam wypełnić zgłoszenie zbioru danych
osobowych zwykłych do rejestru GIODO, gdyż dostała pismo z Biura GIODO
z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii. Nie
byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby
nie fakt, że zgłoszenie zostało wysłane
do GIODO w 2013 roku. Potwierdziło
to moje dotychczasowe spostrzeżenie, że
na zarejestrowanie zbioru czeka się ok.
2-3 lata. Warto podkreślić, że istotna jest
data zgłoszenia zbioru do rejestru, a nie
jego fizycznego wprowadzenia do niego.
Administrator danych może przetwarzać dane osobowe zwykłe od momentu
wysłania wniosku o zarejestrowanie, nie
martwiąc się o to, kiedy fizycznie ten moment nastąpi. Biuro GIODO nie wysyła
potwierdzenia zarejestrowania zbioru danych zwykłych, ponieważ administrator
danych może sprawdzić to samodzielnie
przeglądając rejestr dostępny na stronie
www.egiodo.giodo.gov.pl.
Gorzej ze zbiorem danych wrażliwych. Zgodnie z przepisami administrator danych ma prawo przetwarzać legalnie dane wrażliwe, dopiero od momentu
zarejestrowania zbioru w GIODO. Czas
oczekiwania na zarejestrowanie zbioru
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jest przybliżony do czasu rejestrowania
zbioru danych zwykłych.
Długi czas oczekiwania na zarejestrowanie zbiorów danych prowadzi
w konsekwencji do tego, że administratorzy danych wysyłają aktualizacje do
zbiorów, które jeszcze nie są w rejestrze,
jest to dość kłopotliwe, bo taki zbiór nie
ma jeszcze numeru nadanego przez GIODO, więc nie można aktualizacji dokonać
elektronicznie.
Na początku tego roku ruszył rejestr ABI-ch. Tutaj, dla odmiany, wpisy
do rejestrów są dokonywane błyskawicznie, w ciągu maksymalnie kilku tygodni.
Wykreślenie zbioru danych z rejestru GIODO jest czynnością administracyjną, na której wykonanie Generalny Inspektor ma maksymalnie 30
dni. Z mojego doświadczenia wynika, że
wykreślenie jest dokonywane w ciągu kilkunastu dni.
Inaczej wygląda wykreślenie ABI
z rejestru. Nie jest to czynność administracyjna, tylko techniczna. Oznacza to,
że czas oczekiwania jest praktycznie nieograniczony. Tutaj, tak jak w przypadku
zbioru danych zwykłych, liczy się data
zgłoszenia wykreślenia ABI.

Czy rejestr korespondencji
należy zarejestrować
w GIODO?
Pytanie od Pani Moniki:
Rejestry korespondencji prowadzimy w arkuszach Excel i na gotowych wydrukach z poczty, ale odręcznie dokonujemy wpisów na nich, nie mamy żadnego
specjalnego systemu pocztowego, czy taki
zbiór wymaga zgłoszenia do GIODO?
To jest bardzo dobre pytanie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych należy zgłosić do GIODO każdy
zbiór (art. 40), chyba że został on wymieniony w art. 43.1 jako zwolniony z tego
obowiązku. Obowiązku zgłaszania zbiorów do GIODO nie mają także admini-
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stratorzy danych, którzy powołali i zarejestrowali Administratora Bezpieczeństwa
Informacji (nie dotyczy zbiorów danych
wrażliwych).
W art. 43.1.12 wskazano, że z obowiązku zgłoszenia do rejestru GIODO są
zwolnione zbiory danych przetwarzanych
w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych,
z wyjątkiem zbiorów zawierających dane,
o których mowa w art. 27 ust. 1.
Wobec tego, że przedstawiony powyżej zbiór korespondencji jest prowadzony w formie papierowej oraz w programach, których celem jest wydrukowanie danych ze zbioru (lub łatwiejsze wyszukiwanie), należy uznać, że jest to zbiór
prowadzony w formie papierowej, wobec
tego jest zwolniony z obowiązku rejestracji w GIODO.

Czy pracownik może odmówić
publikacji swojego wizerunku?
Pytanie od Pani Katarzyny:
Czy pracownik może odmówić pracodawcy zgody na publikację swojego wizerunku, wykonanego w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi?
Czy może powołać się na obowiązek służbowy pracownika lub fakt, że jako pracownik instytucji publicznej jest on osobą
publiczną?
Zakres danych, jaki może żądać
pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, określa
art. 22 1 Kodeksu pracy. Należą do nich:
imiona, nazwisko, imiona rodziców,
data urodzenia, miejsce zamieszkania,
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli
podanie takich danych jest konieczne
ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
przewidzianych w prawie pracy, jak
również numeru PESEL pracownika.
Z uwagi jednak na to, że wśród wymienionych informacji o pracowniku
w powołanych przepisach Kodeksu pracy nie ma zdjęcia pracownika, to pra-

codawca, aby móc legalnie je pozyskać
w celu np. umieszczania na identyfikatorach czy stronach internetowych firm,
musi pozyskać na to zgodę pracownika.
Jeżeli chodzi o zagadnienie publikowania
wizerunku osoby publicznej, należy najpierw ustalić, czy pracownik rzeczywiście
jest osobą publiczną.
Osoba publiczna, to osoba powszechnie znana. Sama fakt, że jest pracownikiem (lub funkcjonariuszem) publicznym, nie czyni jej osobą publiczną.
Co do zasady można uznać, że osobami
publicznymi są kierownicy jednostek organizacyjnych, ale nie szeregowi pracownicy. Wobec tego, powoływanie się na tę
przesłankę przez pracodawcę, jest bezpodstawne.
Warto podkreślić, że ze względu
na relację pracodawca-pracownik i możliwość podejrzenia, że zgoda została wymuszona przez pracodawcę, powinien on
pozyskać zgodę na piśmie od swoich pracowników, licząc się z tym, że pracownik
ma prawo odmowy oraz wycofania zgody.
Zgoda jest konieczna, gdy pracodawca chce:
•
•
•
•

umieścić zdjęcie pracownika
na identyfikatorze;
opublikować zdjęcie pracownika na stronie internetowej;
dodać zdjęcie do kroniki instytucji (jeżeli jest ona udostępniania publicznie);
udokumentować wydarzenie
fotograficznie i przekazać zdjęcia innemu podmiotowi.

Pracodawca może wymagać publikacji zdjęcia pracownika na identyfikatorze, jeżeli uzasadniają to względy
bezpieczeństwa i ma to umocowanie
(uzasadnienie) w przepisach prawa. Takie uzasadnienie będzie w sektorze bankowym albo w jednostkach wojskowych,
gdzie bardzo istotne jest kto ma dostęp do
pomieszczeń.

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Porady

Lokalne Wypożyczenia Międzybiblioteczne
Termin „Wypożyczenia Międzybiblioteczne” u większości bibliotekarzy budzi jednoznaczne skojarzenie, czyli sprowadzanie materiałów, których biblioteki nie posiadają w swoich zbiorach z innych większych
bibliotek. Ostatnio jednak otrzymuję coraz więcej zapytań od bibliotek, które termin ten rozumieją trochę
inaczej – dla nich wypożyczenia międzybiblioteczne to przemieszczanie swojego księgozbioru pomiędzy
bibliotekami w jednej gminie (najczęściej z centrali do filii). Operacja ta ma zapewnić lepsze wykorzystanie
zbiorów bibliotecznych. W artykule tym opiszę rozwiązanie jakie zastosowaliśmy w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej oraz przedstawię wątpliwości jakie pojawiają się w tym temacie.
Kolbuszowska Biblioteka rozpoczęła na szerszą skalę prowadzenie Wypożyczalni Międzybibliotecznej wraz z przeprowadzeniem projektu „Książka bez barier - mobilny księgozbiór wymienny na
terenie powiatu kolbuszowskiego” (2009
rok). Od tego momentu zbiory były rozwożone do kilkunastu punktów rozlokowanych na terenie całego powiatu kolbuszowskiego.

KROK PO KROKU

Co ważne dla opisywanego tu zagadnienia kolbuszowskie rozwiązanie zakładało utworzenie działu z osobną księgą inwentarzową oraz z osobnymi statystykami. Każdy punkt dostaje raz na kilka
miesięcy kilkaset książek, które wypożycza swoim czytelnikom i prowadzi statystykę tylko dla tego księgozbioru. Dane
z punktów są przesyłane do Kolbuszowej
i tam sumowane są w ogólną statystykę
Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Aby zachować powyższą specyfikę
w systemie MAK+ założyliśmy nową filię
o nazwie Wypożyczalnia Międzybiblioteczne, w niej założyliśmy tyle działów ile
jest punktów oraz tyle ksiąg inwentarzowych ile jest działów. Wszystkie książki
będące na stanie Wypożyczalni porozdzielaliśmy pomiędzy te księgi inwentarzowe
i w tym momencie ubył nam już pierwszy
dotychczasowy problem i od tej pory czytelnicy wiedzą już gdzie dana książka się
znajduje. Punkty zlokalizowane w naszych
filiach prowadzą elektroniczną ewidencję
wypożyczeń tego księgozbioru, a punkty
spoza naszej gminy pracują po staremu.
Bibliotekarki z naszej gminy dostały też
drugie konta. Na jednym pracują z księgozbiorem swojej filii na drugiej z księgozbiorem Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Równoległa praca na dwóch kontach
jest możliwa przy zastosowaniu dwóch
różnych przeglądarek internetowych (np.
Firefox i Chrome) lub zastosowanie róż-

Zmiana księgi inwentarzowej dla wielu
egzemplarzy

1

Przejdź do „Magazyn => koszyk”

2

Dodaj do koszyka wszystkie książki, które chcesz przenieść

3

Rozwiń opcje „hurtowa zmiana danych egzemplarzy”

4

Zaznacz pole „księga inwentarzowa” i z listy rozwijanej wybierz odpowiednie miejsce, dział i księgę inwentarzową

5

Kliknij „Zapisz”

(UWAGA! Opcja to jest dostępne jako osobne uprawnienie, jeśli jej
nie widzicie zgłoście do administratora)

nych profili użytkowników w przeglądarkach. Oczywiście taka równoległa praca
ma swoje minusy, np. ciężko jest powiedzieć czasami komu zaliczyć odwiedziny
lub trzeba się cały czas logować po upłynięciu 30-minutowego czasu bezczynności. Jednakże cel został osiągnięty i Wypożyczalnia działa w MAK+.
Ogółem w przypadku gdy księgozbiór przeznaczony do wypożyczeń
międzybibliotecznych jest częścią księgi
inwentarzowej centrali sprawy odbywają się podobnie. Należy tylko pamiętać
o zakładaniu osobnych ksiąg inwentarzowych w filiach (żeby nie namieszać sobie
w księgozbiorze).
W kwestii Wypożyczeń Międzybibliotecznych cały czas występują wątpliwości, które należało by w miarę szybko
wyjaśnić. Są to:

1. Komu liczyć wypożyczenia?
Czy centrali skąd pochodzi książka czy filii gdzie była wypożyczona? W tej
chwili w MAK+ wypożyczenia „idą za
książką”, czyli liczone są dla biblioteki w której obecnie znajduje się książka,
a w momencie powrotu książki do centrali wypożyczenia wracają razem z książką.
Wszystkie wypożyczenia, nawet te sprzed
paru miesięcy, co powoduje później różnice
w statystkach. Może nie jest to problemem
w całościowym sprawozdaniu, w końcu
liczba wypożyczeń dla całej gminy się nie
zmienia, ale jeśli chcemy porównywać wypożyczenia w filiach/punktach to mamy
problem. Rozwiązaniem jest pisanie wyników w dziennikach bibliotecznych i ręczne
przygotowywanie statystyk na koniec roku.
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2. Co zrobić gdy udostępniamy
księgozbiór do filii/punktu,
który nie ma możliwości
elektronicznej ewidencji
wypożyczeń?
Ręcznie przesłanych statystyk nie
wpiszemy do systemu MAK+. Ponadto
książki takie cały czas mają status „do
wypożyczenia” i czytelnicy mogą je zamawiać. Czy musimy w takim wypadku
zakładać fikcyjne konta (czyli popularnych „Afgańczyków”) na które będziemy
wypożyczać te zbiory? Tu na marginesie

można dodać, że „Afgańczycy” często
wypożyczają książki, które trafiają na wystawy w bibliotekach lub do przedszkoli,
szkół i więzień (czyli do specyficznych
punktów biblioteczny). Może należało by
wprowadzić nowy rodzaj konta, coś jak
konta anonimowe w module „Czytelnia”,
do zadań specjalnych?

3. Jak rozliczać przepływy
księgozbioru?

opcja wydruku koszyka w module „Magazyn”? Przenoszenie księgozbioru odbywa się poprzez właśnie koszyk w „Magazynie” więc można wtedy wydrukować
zawartość koszyka i mamy książki aktualnie przekazywane wypisane (aż prosiło by
się tutaj dodanie możliwości wydruku do
formatu „docx” w celu dodania nagłówków). Jeżeli chcemy mieć spis wszystkich
książek udostępnionych do filii/punktu
robimy to poprzez raport „Księga inwentarzowa”.

Czy potrzebujemy nowego raportu czy wystarczy nam nie dawno dodana

Propozycje zmian

Razem możemy więcej!
Spróbujmy wspólnymi siłami przegłosować zmiany, które są dla nas ważne. Proszę wejdźcie w waszych aplikacjach MAK+ do menu „O programie” i wybierzcie opcję „Propozycje zmian”. Znajdziecie tam
różne propozycje zmian dodane przez użytkowników. Wśród nich dwie dodane przeze mnie na podstaiwe
Waszych zgłoszeń. Bardzo proszę, jeśli się z nimi zgadzacie poprzyjcie je. Jakub Salamon zapewnia, że jest
to najpewniejszy sposób by nasze uwagi zostały wdrożone. Jeśli to da jakiś skutek będziemy mogli tak
forsować nasze uwagi. Przy okazji przeglądnijcie inne zgłoszenia, może też tam jest coś takiego co Was
dotyczy.
1. KOMUNIKAT O NIE DODANIU KSIĄŻKI DO
KOSZYKA WYPOŻYCZEŃ

2. WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI LOGOWANIA
BEZ WYBRANEGO DZIAŁU

Opis: W momencie gdy dodajemy książki do koszyka wypożyczeń i trafimy na książkę, której nie mamy
jeszcze wpisanej (lub jest naklejony zły kod kreskowy,
lub źle ręcznie wpisaliśmy numer itd.) to informacja
o błędzie wyświetla się małym zielonym tekstem na
górze strony. Tymczasem strona nawet nie przewija się do tego miejsca tylko kursor zostaje tam gdzie
wpisujemy następne numery i bardzo łatwo przegapić
tą informację.

Opis: Teraz gdy się logujemy, a mamy w bibliotece
działy, możemy wybrać dział w którym jesteśmy. Możemy też zalogować się bez wyboru (wtedy nasz wybór
to „brak działu”). Problem jest taki że jak wybierzemy
„brak działu”, to wszelkie statystyki, które generujemy
lecą w kosmos. Nie liczą się nigdzie odwiedziny itp.
Opcję tę należało by wyłączyć. Bibliotekarz musiał by
się zdecydować na dział w momencie logowania lub
dział byłby przypisany przez administratora.

Zgłoszone przez GBP Brzostek, a wcześniej przez
Przemyśl i Jedlicze.

Zgłoszone przez GBP Cmolas

Ważne dla bibliotek, które wypożyczają a nie mają
wprowadzonych wszystkich książek i/lub naklejonych
kodów kreskowych.
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Ważne dla bibliotek z działami. Problem nie występuje gdy jesteście na filii lub gdy w centrali nie ma
działów.

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Porady

Jak wykorzystać system MAK+ do promocji publikacji
dostępnych w IBuk Libra?
Spotkałem się już z pytaniami o to czy w ogóle potrzebne jest takie powiązanie. Przecież same publikacje elektroniczne są super i nie potrzebują promocji, bo młodzi i tak się na nie rzucą. Otóż według
mnie młodzi się na nie sami nie rzucą, a jeśli bibliotekarze sami nie będą wiedzieć jakimi pozycjami dysponujemy w tym serwisie to wykupienie dostępu do niego jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Ciężko też
przypuszczać że bibliotekarz zapamięta 1280 pozycji lub że czytelnik przeglądnie dokument z taką ilością
pozycji i wybierze coś dla siebie.
Czym w ogóle jest iBuk Libra?
IBuk Libra (adres libra.ibuk.pl) jest
częścią platformy iBuk, która zajmuje się
wypożyczeniami e-booków online. Platforma ta jest z kolei (w uproszczeniu)
częścią Grupy Kapitałowej PWN, w skład
której wchodzą m.in.: Wydawnictwo
Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Dom Wydawniczy PWN, dystrybutor
OSDW Azymut, sieć Księgarń PWN, biblioNETka oraz księgarnia internetowa
lideria.pl.
Nasza iBuk Libra została wydzielona po to żeby skierować ofertę w stronę
bibliotek. Dzięki temu, że w naszym województwie stworzono grupę „Podkarpackie Biblioteki Publiczne” to biblioteki
wchodzące w skład grupy płacąc stosunkowo niską cenę (ok. 2000 zł rocznie)
mają dostęp do 1218 e-booków przez rok
czasu.

wisu (nie ważne czy nasza biblioteka ma
do nich dostęp), a po drugie szukając
w naszej konkretnej bibliotece (czyli korzystając z linków bezpośrednich) widzimy tylko te książki, które już i tak posiadamy w formie tradycyjnej.

7.

Możemy jeszcze wpisać pole
856z treścią „Aby uzyskać dostęp do publikacji udaj się do
Czytelni im. K. Skowrońskiego
i uzyskaj PIN”, z tym, że to pole
nie jest na razie widoczne ani
w OPACu, ani w module Wypożyczalnia.

8.

Kroki 2-4 powtarzamy 1218
razy.

Co należy teraz zrobić?
Moja propozycja jest taka:
1.

Należy założyć książkę inwentarzową w MAK+ o nazwie np.
„IBuk Libra”, dostępną dla każdej filii.

2.

Dodajemy do tej księgi poszczególne pozycje z bazy IBuk
Libry tak jakbyśmy wprowadzali zwykłe książki.

3.

Po pobraniu danych książki
wpisujemy dane biblioteczne.
Musimy jakieś wpisać bo inaczej rekord nie będzie widoczny w module Wypożyczalnia
i na OPACu. Dane możemy
ograniczyć do wpisania sygnatury „IBuk” i ceny 0 zł.

Po co całe to zamieszanie?
Nie jest moim zamiarem reklamowanie lub negowanie tego serwisu. Jak
by ktoś chciał to możecie zadzwonić do
mnie i zapytać się o moją opinię. Jednakże zauważam, również dzięki rozmowom
z Wami (w tym miejscu pozdrawiam Bibliotekę z Miejsca Piastowego), potrzebę
wprowadzenia pozycji dostępnych w serwisie iBuk Libra do naszego systemu bibliotecznego. W OPACu szukamksiążki.
pl są widoczne pozycje z iBuka, ale po
pierwsze są tam wszystkie pozycje z ser-

bra, np. taki: http://libra.ibuk.
pl/book/42584

4.

Wracamy do edycji dopiero co
pobranego rekordu i dodajemy
dwa pola 007 i 856

5.

W polu 007b wybieramy „Dostęp zdalny”

6.

W polu 856u wpisujemy link
do pozycji w serwisie iBuk Li-

Niestety nie opłacalny jest pomysł,
który analizowaliśmy w rozmowach z Paniami z Miejsca Piastowego, żeby każda
biblioteka pracująca w MAK+ i uczestnicząca w iBuk Librze dodała po kilkaset
rekordów. Dłużej by zeszło dodawanie
rekordów od nowa, niż edycja już wpisanego rekordu.

Prośba
Na zakończenie mam prośbę do
bibliotek, które skorzystają z tego rozwiązania, podajcie mi na koniec roku efekty.
Podajcie ile mieliście czytelników iBuka
w 2015 i w 2016. Wyniki czytelnicze iBuk
Libry w Bibliotece w Kolbuszowej w 2015
roku były dalekie od oczekiwań, ale raczej
nie będziemy w nowym roku stosować
tego rozwiązania. Może jak ktoś to przetestuje wcześniej z dobrymi efektami to
w 2017 się zdecyduyjemy.
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Porady

Sprawdzanie poprawności katalogu
Część I – Pobieranie pliku csv
Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w MAK+ musimy mieć pewność, że nasz katalog
zawiera wszystkie te pozycje, które powinien zawierać. Aby to sprawdzić musimy porównać to co jest w katalogu online z naszymi ubytkami. Pamiętając, że zawartość ilość książek w naszym katalogu (tu należy
uważać na ubytki wprowadzone już w mak+) plus ilość ubytków ma dać taką wartość jak ostatni numer
inwentarzowy (w skrócie: ostatni numer inwentarzowy – ostatni numer ubytku = stan naszego katalogu
w MAK+). Można to porównać siedząc z książkami inwentarzowymi na kolanach przed monitorem przez
parę tygodni lub poprzez rozwiązanie, które proponowałem już na różnych szkoleniach. Niestety nie nadążam ze wszystkimi sprawdzeniami, dlatego będę Was prosił o pomoc. W tym poradniku pokażę jak pobrać
zawartość waszych katalogów z MAK+ i wstawić je do arkusza kalkulacyjnego (użyjemy tutaj Microsoft
Office 2013 – jakby była potrzeba opiszę też LibreOffice lub OpenOffice). W następnej części pokażę jak
samemu dokończyć sprawdzenie.
Lista ubytków

Z czego wpisujemy – z ksiąg czy
z protokołów? Właściwie jest to kwestia
wygody. Z protokołów wpisuje się szybciej bo nie trzeba wpisywać numerów
ubytków (można to zrobić automatycznie), a z drugiej strony większość bibliotek uważa, że ma większy porządek
w księgach inwentarzowych. Co do tej
drugiej kwestii, to poza nielicznymi wyjątkami nie spotkałem się jeszcze z biblioteką, która nie miała by błędów w ubytkach. Więc według mnie pozostaje wpisywanie z protokołów ubytków. Zdaję sobie
sprawę, że trochę schodzi z wpisaniem
tych ubytków, ale zauważcie, że czas poświęcony tutaj odrobicie przy skontrum
(standardowo skontrum na 10000 egzem-

Najpierw jednak osobom, które nie
miały możliwości uczestniczyć w moich
szkoleniach opowiem jak przygotować listę ubytków na potrzeby sprawdzenia.
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Księga inwentarzowa w MAK+
Drugim krokiem jest dotarcie do
księgi inwentarzowej w MAK+. Zwróćcie
tu uwagę, że pod pojęciem księgi inwentarzowej w systemie rozumiemy nasz cały
ciąg – od numeru 1 do numeru ostatnio
zakupionej księgi, a nie jedną z ksiąg leżących w waszych bibliotekach. Aby dostać się do listy przechodzimy do modułu
Raporty. A tam do raportu Księga inwen-

Rysunek 2

Rysunek 1

Taką listę przygotowujemy również
w arkuszu kalkulacyjnym i wpisujemy
do niej w dwóch kolumnach numery inwentarzowe oraz przypisane im numery ubytków (rysunek 1). Ważne jest aby
wszystkie ubytki były wpisane w jednym
arkuszu jeden pod drugim nawet jak tych
ubytków jest 30 000. Do arkusza można
dopisać kolumnę z numerem protokołu,
ale nie jest to niezbędne.

plarzy to 3 dni) i ubytkowaniu (zubytkowanie 300 egzemplarzy okodowanych
książek, ze sporządzeniem protokołu, to
ok. 1 godziny).

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Następnie musimy poczekać na
wczytanie się całej księgi, a gdy już to nastąpi klikamy w przycisk „Plik CSV” i zapisujemy plik.

Rysunek 3

tarzowa. Tam wybieramy bardzo szeroki
zakres dat tak aby nie wykluczyć żadnej
pozycji. Nie wpisujemy niczego do numerów inwentarzowych. Wybieramy księgę
inwentarzową, którą będziemy sprawdzać
i klikamy pokaż.

Teraz otwieramy Excella, a w nim
pusty dokument. Przechodzimy do menu
„Dane” (jest w każdej wersji od 2007 do
2016). W tym menu wyszukujemy opcję
„z tekstu” w sekcji „dane zewnętrzne” (rysunek 3) i klikamy na nią.

Rysunek 4

Import CSV do Excella

Otworzy się nowe okno, w którym
wskażemy pobrany przed chwilą plik.
A następnie, po wybraniu poprawnego
pliku, pojawi się kolejne okno (rysunek 4)
z opcjami importu.

W kroku drugim ustawiamy: Ograniczniki: Tabulator oraz Kwalifikator ”.
Prawidłowy wybór opcji poznamy po
pionowych liniach w podglądzie (rysunek 5).

Rysunek 5

W kroku 1 zmieniamy tylko pole
„Pochodzenie pliku”. Prawidłowa opcja to
„65001: Unicode (UTF-8)”.

W kroku 3 nic nie zmieniamy (rysunek 6).

Prawidłowe przejście tych kroków
poskutkuje wstawieniem do arkusza danych takich jak na rysunku 7.

Rysunek 6

Pojawi się teraz nowe okno, w którym nic nie zmieniamy i klikamy „ok.”.

Rysunek 7

Ciąg dalszy nastąpi...
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Ile mamy kobiet i mężczyzn wśród czytelników?
Jeśli macie do wypełnienia ankietę z BN, gdzie jest pytanie o ilość kobiet i mężczyzn, to aby te informacje wyciągnąć musicie przejść kroki poniżej.
1.

Otwieramy raport „Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku”

2.

Wybieramy rok 2015, filia - wszystkie,
działy - wszystkie i klikamy pokaż

3.

Pobieramy wygenerowany raport w pliku
csv.

4.

Otwieramy ten raport w excellu (tak jak
to opisałem w artykule „Sprawdzanie poprawności katalogu”.

5.

Kasujemy wszystkie kolumny oprócz imienia i nazwiska

6.

W drugiej kolumnie obok imienia i nazwiska wpisujemy formułę
= J E Ż E L I ( F R AG M E N T. T E K S T U ( A2;DŁ(A2);1)=”a”;1;2)

7.

Tą formułę przypisujemy do wszystkich
wierszy.

8.

Na dole lub obok wpisujemy w dwie komórka - to B955 to ostatnia komórka z danymi:
a) =LICZ.JEŻELI(B2:B955;1) - da nam to
liczbę kobiet
b) =LICZ.JEŻELI(B2:B955;2) - da nam to
liczbę mężczyzn

Oczywiście to co jest w punkcie 8 przy założeniu że męskie imiona nie kończą się na każdą inną
literę niż a, a żeńskie kończą się na a.
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Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Nowości w MAK+

MAK+ 1.9.60
Planowana data wdrożenia na produkcję: 07-01-2016 godz.: 07:00 - WDROŻONE
OGÓLNE
1. Zmieniono podstawową rozdzielczość ekranu na
1200 pikseli
2. Komunikat o wylogowaniu - w przypadku nieaktywności użytkownika na 5 minut przed wylogowaniem pojawia się komunikat, po jego kliknięciu przed
upływem pięciu minut zegar wraca do stanu wyjściowego. Jeśli jednak upłynie 5 minut to MAK+ się wyloguje.

KATALOG
1. Poprawiono indeks lokalny: szukaj wszędzie
2. Widoki: MARC, Szczegóły, Opis, Moja Maska przeniesiono do zakładek
3. Lista nowości - dodano datę wprowadzenia - od tej
daty jest liczony czas wyświetlania nowości ustawiany
w panelu administratora. Dodatkowo wprowadzono
mozliwość wydruku listy nowości.
4. Uwolniono określniki w hasłach autorskich: 600,
610, 611, 630
5. Importuj z KaRo - dodano link do wyszukiwarki
KaRo - otwiera się w nowym oknie przeglądarki.
6. Wyniki wyszukiwania lokalnie oraz w BC - dodano
przyciski: poprzedni opis, następny opis umożliwiające nawigację pomiędzy opisami bibliograficznymi
z listy wyszukań
7. Dodawanie okładki - umożliwiono dodawanie
okładki z linku URL. Wystarczy wkleić link do istniejącej w internecie okładki a zostanie ona pobrana
i zapisana w bazie MAK+.

MAGAZYN
1. Podczas edycji egzemplarzy system będzie zapamiętywał wybrana wcześniej przyczynę ubytkowania
2. W operacji w koszyku „Popraw dane” dodano
zmianę denominacji

3. Hurtowa zmiana egzemplarzy - dodano zmianę:
sygnatury, daty wpływu, nr faktury, nr akcesji, nr specyfikacji

WYPOŻYCZALNIA
1. Na liście rezerwacji oraz na liście zamówień została
dodana nowa kolumna: Rodzaj, w które wyświetlana
jest ikona rodzaju zamówionego zbioru
2. Anulowanie zamówienia z poziomu pojedynczego
egzemplarza powoduje automatyczny powrót do listy
zamówień
3. Anulowanie zamówienia czy rezerwacji czytelnikowi ze środka kolejki powoduje wysłanie e-maili tylko
do czytelników następnych w kolejce.
4. Lista zamówień jest automatycznie sortowana od
najstarszego zamówienia (na górze) do najnowszego
(na dole). Dodatkowo dodano filtrowanie w/g numeru karty i nazwiska czytelnika.
5. Anulowanie rezerwacji przez bibliotekarza powoduje automatyczne wysłanie emaila do czytelnika.
6. Lista zamówień - kliknięcie w numer karty lub
w imię i nazwisko przenosi do konta czytelnika
7. Anulowanie rezerwacji - w przypadku anulowania
rezerwacji przez czytelnika lub bibliotekarza pojawi
się migająca na pomarańczowo ikona rezerwacji. Po
kliknięciu pojawi się trzeci rodzaj rezerwacji: Egzemplarze anulowane.
8. Wypożyczenie egzemplarza o statusie „do czytelni”
zapamiętuje status początkowy i przy zwrocie nadaje
status „do czytelni”
9. Dodano do wyszukiwania lokalnego szukanie w/g
sygnatury.
10. Pierwsza wizyta czytelnika w nowym roku kalendarzowym - zmiana komunikatu.
11. Raport czytelników zalegających - dodano powiązania czytelników oraz tytułów. Klikając w: nr karty,
nazwisko imię oraz datę, system przenosi na konto
czytelnika. Klikając w: nr inwentarzowy, tytuł/autor
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system przenosi do opisu bibliograficznego z listą egzemplarzy pod spodem

wciśnięcie powoduje aktualizację ilości egzemplarzy
w każdym z wierszy.

12. Listy zamówień i rezerwacji wyświetlają się zależnie od wybranego działu. W przypadku wybrania
„brak działu” wyświetlamy wszystkie zamówienia
i rezerwacje.

3. Umożliwiono dodawanie pojedynczego numeru
inwentarzowego do skontrum

13. Inne operacje - dodano filtr dotyczący biblioteki/
działu umożliwiający wykonywanie przedłużenia terminów tylko w wybranej lokalizacji.

CZYTELNIA
1. Dodano do wyszukiwania lokalnego szukanie w/g
sygnatury.

4. Protokół braków względnych i bezwzględnych rozdzielono na dwa osobne protokoły.
5. Oznaczanie braków w skończonym skontrum oraz
próba ponownego oznaczenia braków powoduje wyświetlenie komunikatu.
6. Usunięto wyszukiwarkę lokalną oraz sekcje z modułu skontrum.

RAPORTY

ADMINISTRATOR LOKALNY

1. „Czytelnicy i wypożyczenia na zewnątrz – zestawienie miesięczne” oraz „Czytelnicy – zestawienie roczne” nie będą się zmieniały po usunięciu czytelnika
w wypożyczalni

1. Dodano #tag o nazwie #dzial#. E-maile z przypomnieniami i upomnieniami dotyczące konkretnego
działu są wysyłane niezależnie od tego czy #dzial# jest
wstawiony do treści czy nie. W pozostałych należy
dodać tag.

2. Specjalnie na potrzeby MKiDN stworzono raport:
Liczba wypożyczeń (Public Lending Rights)

SKONTRUM
1. Podczas wczytywania kodów kreskowych na konkretny regał/półkę, dodano informacje na liście ile już
egzemplarzy wczytano
2. Rozdzielono filtrowanie wg stanów oraz filtrowanie
wg regałów. Obecnie są dwa oddzielne bloki działające niezależnie. W obu jest przycisk aktualizuj, którego

2. Nowe uprawnienie w module wypożyczalnia dotyczące innych operacji. Tylko uprawniony użytkownik
będzie mógł wykonywać inne operacje (Przedłużenie
terminów oddania wszystkich egzemplarzy)
3. Dane biblioteki/działu - dodano pole: adres e-mail
(odpowiedz do:). Ten adres będzie użyty przy wysłaniu automatycznych powiadomień w polu odpowiedz
do.
Jakub Salamon

MAK+ 1.9.60
Planowana data wdrożenia na produkcję: 29-01-2016 godz.: 07:00 - WDROŻONE
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1. Poprawiono obliczanie danych statystycznych w raporcie „Informacja o zbiorach – zestawienie roczne”

4. Na karcie czytelnika w danych dodatkowych wyświetlany jest adres zamieszkania

2. „Rejestr przybytków” - dodano podsumowanie
wszystkich kolumn

5. Poprawiono dodawanie z KHW w wydawnictwach
ciągłych

3. Lista zamówień i lista rezerwacji są generowane dla
każdego działu osobno

Jakub Salamon

Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

Aktualny cennik MAK+
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RANKINGI
Najwięcej rekordów wprowadzonych
do systemu MAK+

Największa procent zbiorów
wprowadzonych do systemu MAK+

od września 2015

od września 2015

Dębica GOK
Tarnobrzeg
Przemyśl
Brzozów
Dzikowiec
Jeżowe
Frysztak
Sanok GOK
Wielopole
Chmielnik

18927
17731
15452
9008
8613
8588
8120
6738
5311
5168

Dzikowiec
Jeżowe
Frysztak
Besko
Dębica GOK
Chmielnik
Wielopole
Harasiuki
Cieszanów
Brzozów

21%
19%
17%
12%
12%
11%
11%
11%
9%
8%

Ranking należy czytać następująco:
Biblioteka w Dzikowcu wprowadziła 21% swoich zbiorów pomiędzy wrześniem 2015 a lutym
2016

Najwięcej rekordów wprowadzonych
do systemu MAK+

Najmniej rekordów wprowadzonych
do systemu MAK+

Ogółem

Ogółem

Tarnobrzeg
Przemyśl
Kolbuszowa
Dębica GOK
Cmolas
Brzozów
Nisko
Jedlicze
Haczów
Brzostek

219 271
167 566
145 581
79 130
54 491
53 853
50 300
49 239
48 308
47 379

Pruchnik
Bukowsko
Jaśliska
Besko
Orły
Dubiecko
Krempna
Oleszyce
Krasne
Horyniec

495
1041
1116
2162
3112
5552
7857
9392
10014
10211

+395
+732
+52
+1260
+16
+649
+262
+615
+54
+252

W trzeciej kolumnie wzrost od września 2015
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Szukaj nas na facebooku:
https://www.facebook.com/podkarpackiemaki

