
41
Władysław Szczęch
Biblioteka Główna
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 
e-mail: pwszcz@jadwiga.pat.krakow.pl

RYNEK OPROGRAMOWANIA DO KOMPUTERYZACJI 
BIBLIOTEK W POLSCE I NA ŚWIECIE (STAN 2003 ROK) 

[SOFTWARE FOR LIBRARY AUTOMATION POLAND AND ABROAD 
(2003)]

Abstrakt: Opisano wybrane polskie i zagraniczne programy do komputeryzacji bibliotek oraz firmy je 
przygotowujące. Wskazano pewne tendencje ich rozwoju w ostatnich latach oraz nowe możliwości, 
wersje i moduły programów. Przedstawiono podstawowe zasady wyboru programu do komputeryzacji 
biblioteki.

Abstract: The author describes selected Polish and foreign library computer systems as well as their 
vendors. He discusses some trends in software development, new features, possibilities, versions and 
modules. Furthermore, basic rules of choosing a system for library automation are presented.

* *
*

Początki zastosowania komputerów do automatyzacji pewnych procesów bibliotecz- 
no-informacyjnych w Polsce sięgają połowy lat 60. XX wieku, m.in. w tym okresie prowa
dzono prace nad systemem ARKA - centralnego katalogu czasopism zagranicznych w bi
bliotekach polskich. Bardziej znaczące inicjatywy i działania w tej dziedzinie pojawiły się 
w latach 70. — dla przykładu wymieńmy: system komputerowej SDI i początki tworzenia 
systemu APIN w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej, upowszechnianie 
programu ISIS (ILO i UNESCO) i opracowanie systemu SLM^łOO przez Instytut INTE w War
szawie, działalność branżowych ośrodków inte, m.in. BOINTE Instytutu Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach, prace nad komputeryzacją Biblioteki Narodowej czy projekt utworzenia syste
mu krakowskich bibliotek naukowych KRAKUS [Kolasa 2000],

Szerszy dostęp do komputerów biblioteki polskie uzyskały w drugiej połowie lat 80. 
w związku pojawieniem się stosunkowo tanich mikrokomputerów typu IBM PC oraz bez
płatnie dystrybuowanego przez UNESCO pakietu oprogramowania Micro CDS/ISIS. Bi
bliotekarze otrzymali wówczas narzędzia do uczenia się i praktycznego wdrażania techniki
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komputerowej w różnych pracach biblioteczno-informacyjnych. Powstało wówczas w róż
nych instytucjach wiele komputerowych baz danych, automatycznych katalogów bibliotecz
nych oraz wspomaganych komputerowo wydawnictw informacyjnych. W tym czasie zaczę
ło pojawiać się również polskie wyspecjalizowane oprogramowanie biblioteczne, 
opracowywane przez osoby, zespoły osób lub firmy na potrzeby konkretnych bibliotek, a póź
niej przekazywane lub sprzedawane innym bibliotekom. Do dzisiaj w polskich bibliotekach 
wykorzystywane są powstałe wówczas programy, m.in. MAK opracowany w BiblioteceNa- 
rodowej, MOL z firmy MOL - Systemy Informatyczne z Gdyni czy SOWA firmy Sokra
tes Software z Poznania. Przestało być rozwijane i zniknęło z polskiego rynku oprogramo
wanie biblioteczne LECH BMS firmy NewBibl ZBR Bibliotekoznawstwa z Poznania, SIB - 
System Informacyjny Biblioteki firmy Nexter z Katowic, czy częściowo systemy UNIKAT 
oraz OPUS (dla bibliotek muzycznych).

Bardzo duży wpływ na rozwój komputeryzacji polskich bibliotek, szczególnie dużych 
bibliotek naukowych, ale również na rozwój polskich programów bibliotecznych, a więc 
i firm je przygotowujących, miało zakupienie w pierwszej połowie lat 90. XX w. zagranicz
nych zintegrowanych systemów bibliotecznych VTLS, HORIZON, ALEPH i Tinlib, w znacz
nym stopniu przy wsparciu finansowym amerykańskiej Fundacji Mellona. Oznaczało to bo
wiem rozpoczęcie etapu profesjonalnej kompleksowej komputeryzacji bibliotek polskich 
i spowodowało m.in. przyjęcie ujednoliconej normy opisu bibliograficznego (format 
USMARC), tworzenie miejskich sieci bibliotecznych (np. Kraków, Lublin, Poznań, Łódź), 
szerokie wykorzystanie sieci komputerowych, konieczność analizowania koncepcji automa
tyzacji bibliotek i przeszkolenia dużych grup bibliotekarzy. Dla polskich twórców oprogra
mowania bibliotecznego oznaczało to konieczność sprostania wyższym standardom działa
nia programów, ciągłe rozwijanie istniejących programów - rozbudowę ich możliwości, 
dodawanie nowych modułów i funkcji, szukanie grup bibliotek, które z różnych względów 
nie mogły stosować programów bibliotecznych i dostosowywanie swoich programów do ich 
potrzeb. Typowym przykładem mogą być tu biblioteki szkolne i program MOL.

W ostatnim dziesięcioleciu na rozwój systemów bibliotecznych wpływały:
• rozwój systemów operacyjnych w tym systemu Windows - powstanie „widowso- 

wych” wersji programów np. firmy MOL - Systemy Informatyczne (pr. PATRON, MOL 
2000+, LIBRA 2000+), Sokrates Software (pr. SOWA dla Windows), Exell Systemy Zarzą
dzania Informacją z Warszawy (pr. CO-LIBER), Mikram z Wrocławia (pr. MINILIB), Jeżyk 
Software z Tamowa (pr. Biblioteka 2002), Triger z Warszawy (pr. EXLIBRIS),

• gwałtowny rozwój sieci Internet - rozbudowa programów lub modułów udostępnia
nia i wyszukiwania informacji bibliotecznych na stronach WWW - takie możliwości oferują 
programy firmy MOL, programy SOWA WWW, Prolib (firmy Max Elektronik S.A. z Kato
wic), MAKWWW (Biblioteki Narodowej), EXPERTUS (firmy Splendor Systemy Informa
cyjne z Poznania),

• chęć umożliwienia równoczesnego przeszukiwania wielu katalogów bibliotecznych 
(toruński program KARO - katalogu rozproszonego) lub tworzenie katalogu centralnego 
NUKAT w Warszawie.

W bazie danych „Informatora o bibliotekach w Polsce” Biblioteki Narodowej, zawie
rającej opisy 7121 bibliotek, wymienionych jest 156 nazw systemów bibliotecznych z 1840 
odesłaniami do bibliotek, przy czym można przyjąć, że istnieje ok. 93 różnych systemów 
bibliotecznych. Dodatkowo zaś 29 bibliotek informuje, że używa „własnego programu” bi
bliotecznego [Informator 2004, dok.elektr.]. Teoretycznie mogłoby to oznaczać, iż ok. 25,8% 
bibliotek polskich posiada system komputerowy, jednak ponieważ wiele bibliotek podaje 
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kilka nazw używanych systemów, oznacza to, że ponad 5300 bibliotek polskich zarejestro
wanych w „Informatorze” nie jest skomputeryzowanych.

Porównanie danych bazy „Informatora o bibliotekach w Polsce” z 2002 r. podawanych 
przez H. Dąbrowską w artykule „Komputerowe systemy obsługi - aktualna oferta dla polskich 
bibliotek” [Dąbrowska 2002, dok.elektr.] i obecnych z 2004 r. pokazuje następujące zmiany 
liczby bibliotek użytkujących niektóre programy polskie: MAK - 360 w 2002 r. i 522 obecnie; 
ISIS - 266 i 247; SOWA - 262 i 410; MOL - 38 i 54; LIBRA - 37 i 58; PROLIB - 28 i 62; 
PATRON - 6 i 18; CO-LIBER - 6 i 9; oraz zagraniczne: VTLS - 63 i 110; HORIZON - 52 i 89 
oraz ALEPH - 18 i 56. W bazie danych „Informatora”, oprócz wspomnianych amerykańskich 
systemów VTLS i Horizon oraz izraelskiego ALEPH, odnotowane są i inne systemy zagra
niczne stosowane w polskich bibliotekach, takie jak: niemiecki system Allegro (3 wystąpie
nia), amerykańskie Data Trek (2), Geac Advance (1) i Innopac (1). Ilość bibliotek stosujących 
angielsko-amerykański program TINLIB wzrosła w tym czasie wg „Informatora” z 11 do 15. 
Uwzględniając dane producentów oprogramowania oraz to, że w bazie „Informatora” nie są 
brane pod uwagę - z różnych względów - wszystkie biblioteki (np. biblioteki szkolne czy 
specjalne), można stwierdzić, że nastąpił dalszy wzrost liczby bibliotek stosujących systemy 
polskie, zaś w mniejszym stopniu dotyczy to systemów zagranicznych.

Źródłem informacji o polskich systemach bibliotecznych, poza bogatą literaturą na 
nośnikach tradycyjnych, mogą być publikacje elektroniczne. Oprócz wspomnianych wyżej 
artykułów H. Dąbrowskiej i W.M. Kolasy, także artykuły W.M. Kolasy i M. Rogoża, A. Ra
dwańskiego, artykuły z Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy - R. Ma- 
niecka-Dziubecka, D. Klesta i 1. Statkiewicz, E. Woźniak i L. Mosadyński, informacje ze 
stron WWW firm dostarczających oprogramowanie, których adresy możemy znaleźć np. na 
stronie „Firmy dla bibliotek” EBIB-u (http://ebib.oss.wroc.pl/linki/firmy.php - 8 firm pol
skich i 3 zagraniczne) czy stronie katalogu ONET poświęconej „Programom bibliotecznym” 
(http://katalog.onet.pl/4927,kategoria.html - 10 adresów firm polskich). Prowadzone poszu
kiwania, głównie w Internecie, firm polskich pozwoliły zidentyfikować ok. 30 instytucji (baza 
danych w posiadaniu autora, zawierająca prawie 700 opisów firm z całego świata, oferują
cych oprogramowanie biblioteczne).

Tab. 1. Systemy biblioteczne stosowane w bibliotekach stowarzyszonych w ARL

System /Firma 2002 System / Firma 2004
Advance / GEAC 1 Advance / GEAC 2
ALEPH / Ex Libris 17 ALEPH 500 / Ex Libris 20
Amicus /ELIAS 1 Amicus / ELIAS 1
DRA Classic 6
Horizon / Dynix 10 Horizon / Dynix 7
Innopac / I.I.I 34 Millenium / I.I.I 36
MultiLIS / DRA 1
NOTIS 3 NOTIS 1
TAOS/DRA 1
Unicorn /SIRSI 15 Unicom / SIRSI 18
Voyager / Endeavor 30 Voyager / Endeavor 35
VTLS 2 VTLS 1
System własny 2 System własny 2
Ogółem 122 123

http://ebib.oss.wroc.pl/linki/firmy.php
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Warto przytoczyć podawane przez M. Breedinga dane o systemach bibliotecznych sto
sowanych przez ponad 120 największych bibliotek naukowych w USA i Kanadzie, zrzeszo
nych w ARL - Association of Research Libraries w roku 2002 [Library automation 2002, 
dok.elektr.] i 2004 [Library automation 2004, dok.elektr.].

Przytoczone dane wskazują na dalszą koncentrację rynku, zwiększenie ilości dużych 
bibliotek stosujących najbardziej popularne systemy (Millenium, Voyager, Aleph 500 czy 
Unicom) oraz odchodzenie od systemów mniej popularnych, np. programy firm DRA i epi- 
xtech/Dynix.

W publikowanych corocznie w kwietniowych numerach Library Journal raportach 
można znaleźć informacje o stanie rynku programów bibliotecznych, głównie jednak w USA 
i Kanadzie. W raportach tych rozróżniane są z jednej strony systemy duże (dla mainframe) 
oraz dla mniejszych komputerów, z drugiej zaś programy dla bibliotek akademickich, pu
blicznych, szkolnych, specjalnych oraz konsorcjów. W raportach z 2003 r. M. Breedinga 
i C. Roddy „The Competition Heats Up” [Breeding, Roddy LJ2003, dok.elektr.] oraz z 2004 r. 
M. Breedinga „Migration down Innovation Up: Automated system marketplace 2004” [Bre
eding ¿J 2004, dok.elektr.] podane zostały następujące dane o sprzedaży oprogramowania 
przez firmy w 2002 i 2003 r.:
Tab. 2. Dane o sprzedaży oprogramowania bibliotecznego w 2002 i 2003 r.

Firma System Nowe 
2002

Ogółem 
2002

Nowe 
2003

Ogółem 
2003

Systemy zintegrowane
Dynix Horizon 43 114 77 168
Endeavor Information Voyager 44 44 35 35
Ex Libris / Aleph Aleph 500 48 58 42 51
Innovative Interfaces Millenium 71 136 96 144
SIRSI Unicorn LMS 72 207 46 124
VTLS Virtua 26 60 34 67

Systemy mniejsze
Book Systems Concourse 1009 1361 713 954
COMPanion Alexandria 646 1530 682 1538
EOS International Q-series i GLAS b.d. b.d. 114 263
Follett Software Circulation Plus 

i Catalog Plus
2414 4088 1354 3040

Inmagic DB/Text for Libraries 387 1421 254 1712
Mandarin/SIRS Mandarin M3 255 255 231 231
Sagebrush Spectrum 

Athena
1403
1208

2388
1986

1290
1072

2150
1787

Softlink America Alice 500 650 398 398

Interesujące są dane o wzroście czy spadku sprzedaży, o ogólnej liczbie wdrożeń, mi
gracjach bibliotek od systemu do systemu czy dochodach ze sprzedaży. W ostatnich latach 
widać wyraźne kurczenie się dochodów ze sprzedaży oprogramowania, a wzrost dochodów 
z licencji. Ogółem w 2003 r. dochody firm wyniosły ok. 500 min dolarów [Breeding/*/ 2004, 
dok. elektr.]. Podobne raporty publikują czasopisma Smart Libraries (marzec/kwiecień co
rocznie) oraz Computers in Libraries (sierpień każdego roku, oraz 2003 vol. 23 nr 1,4,6,10 
- styczeń, kwiecień, czerwiec i grudzień).
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Zgromadzone przez autora dane o firmach oferujących oprogramowanie biblioteczne 
wskazują ich liczbę w różnych krajach: 695 firm z 44 krajów, w tym 279 z USA, 21 z Austra
lii, 47 z Kanady, 54 z Niemiec, 18 z Francji, 17 z Indii, 12 z Holandii, 32 z Polski, 59 
z Wielkiej Brytanii, zaś z pozostałych po mniej niż 10.
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