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KS. KRZYSZTOF GONET1

FIDKAR – A CO TO JEST?2
Z inspiracji i na zamówienie Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES powstało nowe narzędzie internetowe dla bibliotekarzy, oparte na Z 39.50 – FIDKAR3.
FIDKAR to „multiwyszukiwarka” dla komputerowych baz bibliotecznych. Nasze narzędzie podobne jest trochę do znanego już od
kilku lat KARO4 z Torunia, ale:
1. przeszukuje i pokazuje opisy z baz w różnych formatach (nie
tylko MARC 21, ale i MARCBN, BIBREG, BZCZ i np. własny format dla katalogu prac mgr)
2. przeszukuje bazy różnego typu – nie tylko katalogi książek ale
i bzcz, bibliografie regionalne, katalogi magisteriów i innych prac
dyplomowych itp...
Przy okazji tworzenia FIDKAR, opracowany został na zamówienie Federacji FIDES również moduł obsługi protokołu Z 39.50
dla baz tworzonych przez program MAK. Nazywa się FIDSERW
i efekty jego działania możemy oglądać na stronach Federacji
FIDES w FIDKAR5, gdzie duża część podłączonych baz – to bazy
MAKowe.
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Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych
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Artykuł został pierwotnie opublikowany w Poradniku Bibliotekarza 2005 nr 1, s 8-9.
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Tryb dostępu: http://www.fides.org.pl/fidkar [odczyt: 03.08.2005].
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KARO – Katalog Rozproszony opracowywany przez Bibliotekę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tryb dostępu: http://karo.umk.pl/Karo/. [odczyt: 03.08.2005].
5 Fidkar – multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych. Tryb dostępu:
http://www.fides.org.pl/fidkar [odczyt: 03.08.20005].
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Poniżej zamieszczono zdjęcia stron serwisu FIDKAR [stan na
10.08.2005 r.].

FIDKAR: Fragment ekranu startowego – zadawanie pytania wyszukiwawczego

KOMPUTERYZACJA... : Gonet K., FIDKAR – a co to jest?

FIDKAR: Ekran wyników wyszukiwania
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FIDKAR: Fragment ekranu – lista opisów skróconych znalezionych pozycji

KOMPUTERYZACJA... : Gonet K., FIDKAR – a co to jest?
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FIDKAR: Fragment ekranu listy wyników wyszukiwania automatycznie
przygotowanej do wydruku
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Wydaje się, że FIDKAR i FIDSERW to narzędzia, które mogą
być bardzo użyteczne dla bibliotek - szczególnie dla bibliotek publicznych. Dzięki nim można już dołączać do KARO lub
FIDKAR’a biblioteki pracujące w MAK i to nawet w MARCBN, nie
tylko w MARC21.
Można tez stawiać własne takie FIDKAR’y np dla sieci bibliotek
publicznych z danego regionu (powiat, gmina, miasto, dzielnica)
tworząc lokalny katalog rozproszony łączący kilka katalogów książek (tworzonych pod różnymi programami np. MAK, SOWA, MOL)
oraz bazę bibliografii regionalnej. Zastosowanie FIDKAR’a może
w ten sposób sprzyjać pluralizmowi programowemu w polskim bibliotekarstwie co pewnie będzie przyjęte z zainteresowaniem przez
firmy oferujące oprogramowania biblioteczne a z ulgą przez samych
bibliotekarzy. Różnorodność programowa przestaje być problemem.
FIDKAR został oficjalnie udostępniony na stronach WWW Federacji FIDES 15 października 2004 r. podczas oficjalnego pokazu dla
pracowników Biblioteki Narodowej.
Data prezentacji nie była przypadkowa, gdyż FIDKAR ma być
hołdem bibliotekarzy z Federacji FIDES dla Jana Pawła II w XXVI
rocznicę wyboru Papieża Polaka.
FIDKAR i FIDSERW zostały opracowane przez Pana Michała
Marksa, zaprzyjaźnionego z FIDES studenta Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Obydwa programy będą sprzedawane przez Federacje FIDES, po
niewielkiej cenie, prawdopodobnie od 1 stycznia 2005 r.
Federacja FIDES oczekuje na uwagi i dalsze sugestie użytkowników, które pomagają usprawnić te nowe narzędzia.

