
Specyfikacja systemu rekomendacyjnego i systemu bibliotecznego. 

  

A.  System rekomendacyjny: 

Zakładana ilość modułów: 2 

Moduł nr 1  - system rekomendacji dla pracowników bibliotek 

Celem głównym działania systemu rekomendacji jest automatyzacja składania zamówień na 

książki przez bibliotekę przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych 

technologii, analizy danych i metod rekomendacji. Wykorzystana na potrzeby projektu 

licencja na systemy rekomendacji ma umożliwić dostosowywanie oferty katalogu 

bibliotecznego do potrzeb rynku tak, by do filii bibliotecznych trafiały nowości wydawnicze 

w momencie pojawiania się ich w księgarniach. 

Funkcjonalności systemu będą miały na celu realizację potrzeb pracowników biblioteki, 

jakimi są: przyspieszenie procesu decyzyjnego w zakresie wyboru pozycji wydawniczych do 

zakupu, przepływu komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami Biblioteki Raczyńskich: 

Oddziałem Zakupu, Komisją Doboru i Oddziałem Sieci. System powinien pozwalać na 

szybki przegląd nowości i zapowiedzi książkowych na rynku wraz z możliwościami ich 

filtrowania po: czasie, wydawnictwie, kategorii. 

 

Moduł nr 2 - system rekomendacyjny dla czytelników 

Właściwościami systemu rekomendacyjnego będzie wykorzystanie metod uczenia 

maszynowego, w celu wzrostu konwersji wypożyczeń bibliotecznych, tj. zwiększenie ilości 

wypożyczeń w filiach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Funkcją systemu ma być wsparcie 

procesu decyzyjnego użytkowników bibliotek w celu częstszego dokonywania wypożyczeń 

kolejnych tytułów dopasowanych do upodobań czytelniczych użytkownika.. 

Właściwości systemu:  

- System powinien rekomendować książki znajdujące się w ofercie Biblioteki 

Raczyńskich.  

- System powinien być zintegrowany z systemem bibliotecznym Horizon w celu 

pobierania danych o książkach i/lub wypożyczeniach 

- system powinien prezentować listę kolejnych tytułów do przeczytania/wypożyczenia  

na bazie wnioskowanych przez system lub wprost określonych preferencji 

użytkownika 



- system rekomendacyjny musi być rozwiązaniem dedykowanym branży książkowej 

uwzględniającej specyfikę oferty bibliotecznej stąd algorytmy rekomendacyjne 

powinny uwzględniać dane bibliograficzne lub dane o wypożyczeniach 

- system ma być zintegrowany z minimum jedną bazą bibliograficzną zawierającą 

informacje o książkach, w tym o nowościach i zapowiedziach, w ilości minimum 80 

tys. tytułów. 

 

 

 

 

B. System biblioteczny: 

 

Analiza aktualnej sytuacji, wpływu jaki na poziom wypożyczeń ma aktualność katalogu 

bibliotecznego i terminu wprowadzenia do niego nowości wydawniczych musi 

wykorzystywać dane przechowywane w systemie bibliotecznym używanym przez Bibliotekę 

Raczyńskich w Poznaniu czyli SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM HORIZON 

 HORIZON to nowoczesny system biblioteczny, który ułatwia pracę bibliotekarzom w 

obsłudze czytelników  Składa się z modułów, z których każdy odpowiada za inną czynność  

Wykorzystuje standard MARC w tym UNIMARC i USMARC oraz interfejs Z39.50, aby 

komunikować się z innymi systemami  udostępnia zarówno dane multimedialne jak i 

pełnotekstowe baz danych 

1.  HORIZON  Wykorzystuje system zarządzania bazą danych Sybase  Pracuje 

w architekturze Klient-Serwer, dzięki której umożliwia swobodny dostęp do 

innych systemów bibliotecznych oraz zasobów sieciowych 

2. CELE I ZADANIA SYSTEMU  Automatyzuje prace związane z 

katalogowaniem i gromadzeniem dokumentów  Śledzi wpływy wydawnictw 

ciągłych  Pozwala wyszukiwać książki i je katalogować  Opracowuje dane 

statystyczne oraz różne raporty 

3.  MODUŁY W skład systemu wchodzą następujące moduły: 1. Gromadzenie 

2. Katalogowanie 3. Wydawnictwa ciągłe 4. OPAC 5. Udostępnianie 

4. System ujednolica zasady katalogowania i klasyfikowania księgozbioru oraz 

powstanie wspólnej bazy katalogowej dla wszystkich bibliotek systemu 

bibliotecznego.  Umożliwia przejmowanie opisów bibliograficznych z innych 

systemów katalogowych.   

5.  INSTRUKCJA OBSŁUGI  dostępna jest na stronie internetowej 

http://www.pfsl.poznan.pl/horizon/ m.in znajdują się tu informacje dotyczące 

katalogowania czasopism, użytkowania modułu czasopisma, tworzenia 

rekordów bibliograficznych oraz wiele innych wskazówek i szczegółowych 

opisów.I  Znajdziemy tu również instrukcje opracowania bibliograficznego 

czasopism zdigitalizowanych w formacie MARC 21 oraz tworzenia rekordu 
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egzemplarza, pozycji i zasobu w systemie HORIZON  Instrukcje tworzenia i 

wypełniania rekordu egzemplarza  Instrukcje dotyczące serii, podserii, sekcji 

oraz numeracji w opisie bibliograficznym czasopism w formacie MARC 21 

6. Przykładowe tworzenie rekordu zasobu 

 

 

 

 

 


