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W BIBLIOTECE WYŻSZEGO SEMINARIUM 

DUCHOWNEGO W TARNOWIE

Komputeryzację Biblioteki WSD w Tarnowie rozpoczęto w 1994 
roku w programie MAK. Od roku 2005 jej katalog jest prezentowany 
online w Internecie. Służy nie tylko alumnom i świeckim studentom 
Sekcji w  Tarnowie Wydziału Teologicznego  Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, których zajęcia odbywają się w bu-
dynku seminarium, ale też księżom i wszystkim zainteresowanym. 

W roku 2007 podjęto decyzję o modernizacji biblioteki. Powo-
dem była stale powiększająca się liczba woluminów, trudności loka-
lowe, potrzeba podniesienia jakości oferty edukacyjnej oraz zamiar 
udostępniania zbiorów coraz szerszym kręgom czytelników z Tar-
nowa i  okolic. Przedsięwzięcie zrealizowano w  latach 2009-2011 
w  ramach projektu pod nazwą: „Adaptacja segmentu środkowego 
budynku Wyższego Seminarium Duchownego w  Tarnowie na bi-
bliotekę i  czytelnię”, współfi nansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski2.

Nowe warunki lokalowe i  zmiana organizacji pracy w bibliote-
ce pociągnęły za sobą potrzebę zastosowania nowych rozwiązań 
technicznych. Aby przygotować pole do wdrożenia nowego syste-

1 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
2 Biblioteka WSD w Tarnowie – modernizacja biblioteki, http://wsd.tarnow.pl/biblioteka/

modernizacja-biblioteki, 31.03.2014.
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mu, uznano za zasadne dokonanie konwersji używanego od począt-
ku formatu MARC BN na format MARC 21. Pracownicy biblioteki 
chcieli się przy tym zabezpieczyć przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami równoczesnej zmiany formatu i programu, a przez to roz-
łożyć problem na dwa etapy. Pomógł w tym p. Jan Pojedyniec, dy-
rektor Biblioteki PWSZ w Tarnowie, oraz p. Maria Bystrowska, kie-
rownik Działu Komputeryzacji MBP w  Tarnowie. Ostatecznie, po 
nawiązaniu kontaktu z  Max Elektronik (dystrybutorem programu 
PROLIB), okazało się później, że fi rma podjęłaby się konwersji także 
wtedy, gdyby dane biblioteki nadal były w formacie MARC BN. Nie-
mniej dzięki temu, że zajęli się tym bibliotekarze z tarnowskiego śro-
dowiska, możliwa była konsultacja na bieżąco i spokojne, sukcesyw-
ne poprawianie niewłaściwie uzupełnionych podpól. Zaznajomienie 
się z nowym formatem w ramach dobrze znanego programu MAK 
zajęło bibliotekarzom kilka miesięcy.

Największym problemem na tym etapie konwersji było błęd-
ne wyświetlanie większości znaków specjalnych, np. „‡” zamiast 
„ç”, „©” zamiast „ę”, „¢” zamiast „ó”, „¥” zamiast „ą”, „¢” zamiast „ô”, 
„~NĚÄ~Nćc” zamiast „č”. Uniemożliwiało to odnalezienie w kata-
logu nazwisk części autorów, a także tytułów niektórych dokumen-
tów. Problem został rozwiązany za pomocą programu MAK V. Inną 
trudnością było nieodpowiednie wyświetlanie skonwertowanych 
baz w  Internecie, ale i  ją zdołano po pewnym czasie rozwiązać. 
Wszystkie te działania wymagały dużych nakładów pracy, ale też 
baza została w znacznym stopniu uporządkowana, co ułatwiło pro-
ces następnej konwersji związanej ze zmianą programu. 

System PROLIB powstał jako owoc ścisłej współpracy informaty-
ków i bibliotekarzy. Umożliwia pełną automatyzację czynności zwią-
zanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów 
oraz obsługą czytelników3. Ma budowę modułową. Moduły podsta-
wowe to: Opracowanie, Wypożyczalnia i Magazyn, a  także Admi-
nistrator. Moduły dodatkowe to m.in.: Gromadzenie dokumentów, 
Skontrum, OPAC WWW, Protokół Z 39.50 Client i Server. Obecnie 
wszystkie są już dostępne w wersji grafi cznej. Podstawową zastoso-

3 Max Elektronik. Prezentacja sponsora, „Biuletyn EBIB” 8 (2005), http://ebib.oss.wroc.

pl/2005/69/max.php, 31.03.2014.
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waną zasadą jest „zogniskowanie wszystkich procedur bibliotecz-
nych, bibliografi cznych i informacyjnych wokół jednej bazy danych, 
co powoduje, że informacja wprowadzona w jakimkolwiek miejscu 
systemu staje się od razu widoczna i dostępna we wszystkich jego 
modułach”4. System umożliwia katalogowanie i udostępnianie róż-
nych typów dokumentów, jak również kopiowanie rekordów biblio-
grafi cznych z baz innych bibliotek5. 

Przed konwersją, przeprowadzoną 23 września 2011 roku, w Bi-
bliotece WSD w Tarnowie odbyło się szkolenie pracowników doty-
czące nowego systemu. Od tego czasu biblioteka otrzymała opieku-
na konwersji, który przeprowadził wspomniane szkolenie, a obecnie 
jako osoba znająca środowisko jest osobą pierwszego kontaktu, gdy 
potrzebna jest rada lub pomoc. Następnie biblioteka udostępniła fi r-
mie Max Elektronik kopie swoich baz w celu ich przeanalizowania 
przez specjalistów. Potem odbyło się w Katowicach spotkanie tar-
nowskiego bibliotekarza systemowego ze starszym konsultantem 
biznesowym Max Elektronik w celu omówienia szczegółów wdro-
żenia nowego systemu. W czasie kilkugodzinnej sesji analizowano 
kolejno wszystkie pola każdej z kilku baz, które w Bibliotece WSD 
były obsługiwane przez program MAK. Przedstawiciel biblioteki 
wyjaśniał, jak pracownicy chcieliby prezentować dane informacje, 
które z nich są dla nich szczególnie ważne itd. Analityk z Katowic 
przedstawiał możliwości skonwertowania opisów, prosił o podjęcie 
pewnych decyzji, uściślał niejasności. Praktycznie wszystkie uwa-
gi bibliotekarzy zostały zrealizowane. Także te, które obejmowały 
dodatkowe prace dla informatyków fi rmy, gdyż standardowa wersja 
systemu PROLIB M21 nie zawierała takich rozwiązań. Np. w polu 
danych bibliotecznych w programie MAK umieszczano dwie sygna-
tury dla książek z czytelni: tę, pod którą można je znaleźć w czytel-
ni: według porządku rzeczowego (w polu 960 „s”), oraz magazyno-
wą, którą ma każda książka, nadawaną według porządku akcesji (w 
przypadku książek z czytelni wpisywana była w polu 960 „p”). PRO-
LIB przewidywał przeniesienie danych z  pola 960 „s” do zakładki 
egzemplarza. Jest tam miejsce na tylko jedną sygnaturę. Tam więc 

4 PROLIB M21, http://www.prolib.pl/PROLIB?id=95291&p1=62284, 31.03.2014.
5 Tamże.
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powędrowały dane dotyczące sygnatury z czytelni, tej ważniejszej. 
Magazynowa zaś została przeniesiona do uwag o egzemplarzu. Po-
nieważ uwagi te nie są indeksowane, pozostawiono także obydwie 
sygnatury w polu danych bibliotecznych (w PROLIB: 923), aby moż-
na je było odpowiednio zindeksować. Ten zabieg z kolei był potrzeb-
ny, aby umożliwić wyszukanie książek po sygnaturze także od strony 
Opracowania, ponieważ PROLIB daje możliwość wyszukiwania we-
dług sygnatury jedynie przez OPAC – katalog internetowy. Biblio-
tekarze pracujący w systemie musieliby zatem najpierw odszukiwać 
książki przez Internet – od strony czytelnika, a następnie wpisywać 
odnaleziony tytuł w bazie – od strony opracowującego. Indeks zało-
żony na podpola 923 „p” i „s” uprościł tę operację. W omawianym 
polu umieszczano również informacje o  darczyńcach. Na te dane 
analitycy Max Elektronik utworzyli podpole „d” w polu danych bi-
bliotecznych, co pozwoliło potem je zaindeksować, a także założyć 
na nie słownik, aby uprościć katalogowanie. 

Tu pojawia się w  mojej ocenie pewna niedoskonałość systemu 
PROLIB. MAK umożliwia wyszukiwanie opisów dokumentów 
zawierających dowolne podpola, a w nich – dowolną treść, a  tak-
że tych, które danych pól czy podpól nie zawierają. Natomiast nic 
mi nie wiadomo o  możliwości wyszukiwania określonych podpól 
w  programie PROLIB. Aby wyszukać jakąś treść, należy założyć 
indeks na dane podpole, co jest oczywiście wykonalne, ale zajmu-
je znacznie więcej czasu niż szukanie według kryterium w  MAK. 
Wspomniany przeze mnie problem z podpolami da się oczywiście 
rozwiązać po zgłoszeniu odpowiedniej uwagi do Systemu Rejestracji 
i Kontroli Uwag (SRiKU) Max Elektronik. Decyzja lub uwaga zosta-
nie przyjęta do realizacji, jest podejmowana maksymalnie w ciągu 
dziewięciu dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zwykle dzieje się 
to wcześniej. Jak dotąd najczęściej biblioteka otrzymywała e-mail 
lub telefon dotyczący rozwiązania problemu już następnego dnia. 
Nie można przy tym pominąć faktu, że pracownicy fi rmy są bardzo 
kompetentni i chętnie służą pomocą. Warto zaznaczyć, że na czter-
dzieści sześć uwag zgłoszonych przez pracowników Biblioteki WSD 
w czasie ponad dwóch lat użytkowania systemu PROLIB tylko jedna 
została odrzucona. Pozostałe zrealizowano lub są w trakcie realiza-
cji. Mankamentem pozostaje, że fi rma daje sobie dziewięć dni na 
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ustosunkowanie się do uwagi (gdy zgłoszenie nie jest awarią), na-
tomiast nie określa ostatecznego terminu realizacji uwagi. Czasem 
trzeba czekać nawet kilka miesięcy. 

Ponadto w OPAC administrator ma jedynie niewielką możliwość 
zmian w interfejsie, znacznie mniejszą, niż było to możliwe w przy-
padku MAKWWW. Jako użytkownik zarówno programu MAK, jak 
i PROLIB skłaniam się ku zdaniu, że MAK pozwalał administratoro-
wi na znacznie większą kreatywność niż PROLIB, i to na wielu róż-
nych polach działania. Niemniej od czasu odejścia z Federacji  FIDES 
ks. Krzysztofa Goneta wśród niemal wszystkich użytkowników pro-
gramu MAK w mniejszym lub większym stopniu odczuwa się brak 
wsparcia technicznego. Teraz bibliotekarze zyskali pewność, że gdy 
pojawi się problem, jest ktoś, kto im pomoże, oraz że zrobi to szybko 
i profesjonalnie. 

Dostrzegam jeszcze jedną różnicę na korzyść MAK, a jest to wy-
szukiwanie złożone poprzez indeksy. W PROLIB dostępne jest ono 
tylko od strony OPAC. Katalogujący nie ma takiej możliwości w mo-
dule Opracowanie. Również prezentacja wyników wyszukiwania 
była bardziej przejrzysta w MAKWWW. Obecnie np. nie da się na 
pierwszy rzut oka określić, który tom serii prezentowany jest w wy-
nikach wyszukiwania. OPAC pokazuje tytuły poszczególnych tomów 
w porządku alfabetycznym, moduł Opracowanie – również w alfabe-
tycznym bądź chronologicznym, w kolejności wpisania do katalogu, 
a nie według numeru tomu. Aby dowiedzieć się, którym konkretnie 
tomem serii jest dany tytuł, należy otworzyć opis. Zadanie zniechęca-
jące, gdy mamy do czynienia z kilkudziesięcioma lub więcej tomami. 

Podobne problemy z  prezentacją wyników wyszukiwania poja-
wiły się w indeksie autorskim i przedmiotowym. Tu jednak rozwią-
zano trudność, zastępując standardowe indeksy wyszukiwaniem 
przez Lokalną Kartotekę Haseł Wzorcowych. Takie rozwiązanie nie 
pomaga jednak w przypadku wspomnianego tytułu serii. Być może 
jest to zadanie na przyszłość do zgłoszenia przez SRiKU. Jeśli mowa 
o  hasłach przedmiotowych lub autorskich, to bardzo cenię sobie 
w PROLIB możliwość ich grupowego poprawiania, czego nie można 
było robić w programie MAK w tak prosty sposób jak teraz. Zmiana 
w  haśle w  LKHW powoduje oczywiście zmianę w  każdym opisie, 
z którym jest ono powiązane. 



Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/2014108

Mankamentem programów komercyjnych jest limitowanie licen-
cji, czyli liczby jednoczesnego wejścia do programu przez pracowni-
ków biblioteki. Każda kolejna licencja zwiększa cenę zakupu produk-
tu. W praktyce musi być ich co najmniej tyle, ilu bibliotekarzy jest na 
zmianie. Trudno wyobrazić sobie pracę z podziałem na czas użytko-
wania programu. Lepiej jeszcze, gdy licencji jest więcej niż pracowni-
ków. W Bibliotece WSD w Tarnowie wypożycza się książki poprzez 
wypożyczalnię RFID, ale większość operacji na koncie czytelnika jest 
możliwa do wykonania jedynie przez wypożyczalnię tekstową w sys-
temie PROLIB. Wypożyczalnia RFID pozwala tylko na wypożycze-
nie, zwrot lub prolongatę książki i edycję uwag o czytelniku. Nic nie 
można zrobić, gdy np. konto jest zablokowane po przetrzymaniu wy-
pożyczonych dokumentów. Odblokowanie dokonuje się w Wypoży-
czalni systemu PROLIB, podobnie jak edycja danych czytelnika. Teo-
retycznie jest możliwe przechodzenie między tymi dwoma moduła-
mi, ale wiąże się to z każdorazowym logowaniem do systemu. Jest 
zatem tyleż czasochłonne, co niepraktyczne i opóźnia czas obsługi 
czytelnika. Dlatego w czasie pracy w wypożyczalni bibliotekarz ma 
z reguły otwarte obydwa moduły, czyli zajmuje dwie licencje. Z po-
wodu oszczędności zdecydowano się nie oklejać etykietami RFID 
wszystkich książek z magazynu, a jedynie te, które są zamawiane do 
czytelni bądź wypożyczalni. Osoba w magazynie koduje je na bieżą-
co. Aby otworzyć koder RFID, potrzebna jest licencja. Gdy nie ma 
zamówień, bibliotekarz dyżurujący w magazynie kataloguje książki. 
Biblioteka WSD ma zaś tylko jedną dodatkową licencję. Gdy jest ona 
zajęta w wypożyczalni, osoba z magazynu musi zamknąć swój moduł 
opracowania i zalogować się na koder. Stwarza to pewne niedogod-
ności, ale jedna licencja ponad liczbę pracowników biblioteki z reguły 
wystarcza. Nie muszę wspominać o tym, że był to problem nieznany 
w czasie korzystania z programu MAK. Zauważam też jednocześnie 
korzyść z konieczności logowania do systemu PROLIB za pomocą 
niepowtarzalnego loginu i  hasła. Nazwa operatora tworzącego lub 
modyfi kującego rekord jest dodawana automatycznie w  rekordzie 
do pola, które nie podlega edycji. Dzięki temu wiadomo, kto i kiedy 
zmieniał dany opis bibliografi czny lub hasło przedmiotowe. 

Max Elektronik udostępnia swoim zalogowanym klientom in-
formacje na temat programu. Niestety, brakuje usystematyzowanej, 
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szczegółowej instrukcji w formie elektronicznej lub papierowej. Nie 
jest planowane jej opracowanie. 

Każdy proces konwersji pociąga za sobą pewne korzyści, ale 
i pewne straty. Niezaprzeczalną korzyścią konwersji w bazie biblio-
tecznej jest uporządkowanie opisów periodyków. Gdy rozpoczyna-
łam pracę w Bibliotece WSD w 2006 roku, zastałam sytuację, gdy 
każdy rocznik czasopisma wpisywano jako oddzielny dokument. 
Nigdy nie wystarczyło czasu, by to zmienić. Stało się to dopiero 
w procesie konwersji. Jako kryterium scalenia dokumentów w jeden 
opis wzięte zostały tytuły z pola 245 „a” oraz numery ISSN. Proces 
konwersji dodał do tak scalonych opisów stan zasobu na podstawie 
pola 960. Niestety utracono przy tym większość innych informacji, 
jak np. uwagi, hasła przedmiotowe i nazwiska redaktorów. Dla bi-
blioteki ważniejsze było jednak prawidłowe prezentowanie zasobów 
czasopism i ten cel został osiągnięty. Obecnie trwa akcja ręcznego 
uzupełniania opisów.

W podobny sposób przeprowadzono scalenie identycznych eg-
zemplarzy książek. W programie MAK każdy z nich był katalogo-
wany jako odrębny dokument. Kryterium był ten sam numer ISBN 
i  rok wydania. Niestety nie przewidziano błędnie wpisanych nu-
merów ISBN powtarzających się w różnych dokumentach, a także 
faktu, że wiele publikacji wielotomowych ma wspólny numer ISBN. 
Spowodowało to utratę kilkuset opisów. Ich egzemplarze zostały au-
tomatycznie przypięte do innych dokumentów o takim samym nu-
merze ISBN. Ten błąd trzeba było poprawić ręcznie na podstawie 
listy sporządzonej przez pracownika Max Elektronik. 

Zastosowanie systemu RFID nie tylko zapewniło bezpieczeństwo 
zbiorów (bramka w  czytelni) i  usprawniło wypożyczenia, ale tak-
że umożliwiło zwracanie książek bez udziału bibliotekarza poprzez 
wrzutnię. Zadaniem obsługi biblioteki jest jedynie sprawdzenie, czy 
książka rzeczywiście została usunięta z konta czytelnika (nie dzieje się 
tak np. wtedy, gdy ktoś włoży do urządzenia równocześnie dwa egzem-
plarze), wyciągnięcie rewersu i odłożenie jej na półkę, co można zro-
bić kiedykolwiek. Umożliwiło to skrócenie godzin pracy wypożyczalni 
i poświęcenie zaoszczędzonego czasu na porządkowanie księgozbioru. 

Przez ponad dwa lata korzystania z  systemu PROLIB M21 nie 
było żadnej awarii, która zablokowałaby pracę biblioteki. System 
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można więc uznać za stabilny. Jest też według mnie bardzo przyjazny 
dla czytelnika i dość przyjazny dla bibliotekarza. Jestem również za-
dowolona ze współpracy z zespołem Max Elektronik oraz z faktu, że 
ciągle trwają prace nad udoskonalaniem zastosowanych rozwiązań. 
Zgodnie z zapowiedziami w 2012 roku powstał moduł Administra-
tor w wersji grafi cznej, a w 2013 została do takiej wersji przeniesiona 
Wypożyczalnia. W zeszłym roku przeprowadziliśmy instalację now-
szej wersji programu, zawierającą grafi czny moduł Administrator. 
Jak dotąd sprawdza się bardzo dobrze. Jako użytkownik mogę wy-
stawić pozytywną ocenę całości systemu. Cieszę się, że już wkrótce 
członkowie federacji będą mieli możliwość bliższego zapoznania się 
z omawianym systemem, ponieważ w czasie najbliższego Walnego 
Zgromadzenia FIDES jest planowana jego prezentacja w Tarnowie.

TWO YEARS OF USING THE PROLIB SYSTEM 
IN THE LIBRARY OF MAJOR SEMINARY IN TARNOW 

Th e articles describes in details the conversion of the collections 
in the Library of Major Seminary in Tarnow. Th e process was imple-
mented in 2011 in two stages: fi rst, the formats MARC BN were 
changed into MARC 21 under the program of MAK and later a new 
program PROLIB M21 was introduced. A comparison of two library 
systems – MAK and PROLIB has also been made. Although the ad-
ministrator of MAK off ers more possibilities, PROLIB has a  lot of 
diff erent advantages such as possibility to cooperate with the RFID 
system, which enhances the safety of the library collection and im-
proves serving the readers. It was underlined that PROLIB is a stable 
system and the library has not experienced any failures for the last 
two years. Th e whole system is centralized and each piece of infor-
mation is visible everywhere. All this as a  consequence translates 
into both library and users’ satisfaction. 


