SAMOOBSŁUGOWA BIBLIOTEKA

B

iblioteka wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła 1 grudnia 2009 realizację projektu
„Unowocześnienie systemu udostępniania
i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
UJ”, który otrzymał dofinansowanie
w ramach konkursu Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007–2013. Zgodnie
z głównym celem projektu, którym jest
poprawa jakości usług edukacyjnych szkół
wyższych w Małopolsce poprzez usprawnienie działania bibliotek wydziałowych,
zakupiony został specjalistyczny sprzęt
służący do elektronicznego monitorowania zbiorów bibliotecznych oraz aparatura
pozwalająca na usprawnienie obsługi czytelników. Dzięki temu możliwe stało się
wprowadzenie samoobsługowego systemu
korzystania z biblioteki przez czytelnika
(RFID).

Tak zwana wrzutnia całodobowa umożliwia zwrot książek w dni wolne od pracy
oraz w weekendy, co pozwala na zwiększenie dostępności księgozbioru. Zastosowanie
chipów elektronicznych w książkach zabezpiecza zbiory przed kradzieżą. Etykiety
RFID wyposażone w chipy pamięci uniemożliwiają niekontrolowane i bezprawne
wynoszenie książek oraz służą do znakowania poszczególnych egzemplarzy w celu
ich jednoznacznej identyfikacji. Dzięki temu
pracownicy biblioteki mają możliwość zajmowania się bardziej kreatywnymi zadaniami, jak na przykład informacja naukowa.
Dzięki zastosowaniu urządzeń selfcheckout station użytkownicy mogą wypożyczać książki samodzielnie, bez udziału
pracownika biblioteki, dokonywać przedłużania terminów zwrotów książek, sprawdzać
i drukować informacje o stanie konta.
Zakup mobilnego skontrum w znaczący sposób ułatwia nadzór obiegu książek.
Proces porządkowania i kontroli zbiorów
bibliotecznych może odbywać się bez wyjmowania książek z półki, gdyż urządzenie
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to pozwala na: sprawdzanie statusu książek
(czy znajduje się na koncie czytelnika, czy
na koncie biblioteki), tworzenie arkuszy
skontrowych, kontrolę porządku na półkach
oraz identyfikację zagubionych pozycji.
Biblioteka WZiKS wspomaga realizację
zadań dydaktycznych macierzystej uczelni
poprzez udostępnianie zbiorów, których tematyka jest zgodna z programem nauczania.
Zakupiony sprzęt nie tylko będzie chronił
i zabezpieczał zbiory biblioteki, ale z pewnością w istotny sposób uatrakcyjni usługi
biblioteczne.
Zmiany w bibliotekach i przejście od
rozwiązań biblioteki tradycyjnej do biblioteki nowoczesnej rozpoczęły się w połowie
lat 90. Obecnie biblioteki starają się zmniejszać koszty obsługi, a jednocześnie przyciągnąć czytelników przez wprowadzanie udogodnień.
Warto podkreślić, że zastosowany w bibliotece WZiKS system RFID można rozbudowywać o kolejne moduły usprawniające
pracę w bibliotece, dodające funkcjonalności
systemowi i zwiększające poziom bezpieczeństwa zbiorów, ponieważ wszystkie
moduły są standaryzowane i współpracują
ze sobą.
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