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Streszczenie: W rozdziale zaprezentowano etapy prac nad tłumaczeniem zintegrowanego systemu 
bibliotecznego Koha, obejmujące zarówno OPAC, jak i interfejs bibliotekarza, z uwzględnieniem orga-
nizacji (przede wszystkim ustalenie wersji systemu, która będzie tłumaczona, i wyznaczenie terminów 
realizacji poszczególnych fragmentów) oraz podziału obowiązków: nie tylko przekład, ale i sprawdza-
nie poprawności merytorycznej, językowej oraz stylistycznej tłumaczenia przez pracowników biblioteki 
oraz użytkowników. Poruszona została także kwestia specyfiki Koha Translation Project jako przykładu 
pootle – narzędzia do tłumaczenia online. Zaprezentowano korzyści, szanse, możliwości oraz proble-
my i trudności, które generuje narzędzie do tłumaczenia online. Omówiono również aspekty związane 
z przekładem na język polski (na podstawie wersji angielskiej instrukcji użytkownika Koha), w tym eta-
py korekt i poprawek oraz redakcji, a następnie aktualizacji – zgodnie z kolejnymi wersjami systemu.

1. Wprowadzenie

W rozdziale przedstawiono kolejne etapy prac nad spolszczeniem zintegrowa-
nego systemu bibliotecznego Koha. Pierwsza część poświęcona została zespołom 
tłumaczeniowym, między innymi organizacji prac oraz trudnościom, które napo-
tkano podczas przekładu. Następnie zaprezentowano warsztat tłumacza systemu 
bibliotecznego Koha, uwzględniając dostępne narzędzia zarówno w formie elek-
tronicznej (online), jak i drukowanej. W kolejnej, trzeciej części przybliżono specy-
fikę pracy przy użyciu Koha Translation Project, umożliwiającego symultaniczne 
tłumaczenie online przez wielu użytkowników. Czwartą część poświęcono polskiej 
wersji instrukcji użytkownika Koha, rozdawanej podczas III Krakowskiej Konferencji 
Bibliotek Naukowych (27 i 28.11.2014, Kraków) oraz dostępnej w Bibliotece Kra-
kowskiej Akademii i Bibliotece Politechniki Krakowskiej.
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Rozdział ma na celu nie tylko prezentację i podsumowanie dokonań dwóch kra-
kowskich bibliotek akademickich w zakresie upublicznienia możliwie szerokiemu 
gronu odbiorców polskiej wersji językowej zintegrowanego systemu biblioteczne-
go Koha, ale i poinformowanie o kolejnych etapach prac nad udostępnieniem jego 
spolszczenia, alternatywnego wobec komercyjnych. 

2. Zespoły tłumaczeniowe Koha

Zorganizowane prace nad polską wersją językową systemu Koha zostały za-
inaugurowane w grudniu 2012 r. W projekcie spolszczenia OPAC oraz poszcze-
gólnych modułów Koha, a w dalszej perspektywie – także instrukcji użytkowni-
ka, partycypowały początkowo trzy biblioteki akademickie: Biblioteka Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (BKA), Biblioteka Politechniki Kra-
kowskiej (BPK), Biblioteka Główna Uniwersytetu ekonomicznego. Wyłoniony zespół 
bibliotekarzy-tłumaczy postanowił w pierwszej kolejności przystosować do potrzeb 
polskich bibliotek akademickich OPAC, nie tylko z uwagi na fakt, że od 1 lutego 
2013 r. BKA (inicjator przedsięwzięcia) planowała rozpoczęcie pracy w systemie 
Koha, ale także ze względu na odbiorcę docelowego – użytkowników biblioteki.

W pierwszym tygodniu stycznia 2013 r. nawiązano kontakt z jedną z odpo-
wiedzialnych za strefę czasową, w której znajduje się Polska, administratorek-
wolontariuszek Koha Translation Project (czyli narzędzia do tłumaczenia online, 
umożliwiającego między innymi dostęp do przekładów Koha na różne języki), by 
uzyskać uprawnienia do administrowania polskiej wersji językowej w Koha Trans-
lation Project. Dotąd bowiem możliwe było przesyłanie dowolnych propozycji tłu-
maczeń. Pozytywna odpowiedź administratorki spowodowała, że prace nad spo-
lszczeniem Koha są od 2013 r. monitorowane i kontrolowane pod względem 
merytorycznym oraz językowym.

Ośmioosobowy zespół bibliotekarzy pod przewodnictwem Luizy Stachury (BKA) 
oraz Ilony Szczudło (BPK), zapoznawszy się ze specyfiką tłumaczeń w Koha Trans-
lation Project, rozpoczął tłumaczenie najnowszej wówczas wersji systemu – 3.8. 
Z powodzeniem przetłumaczono OPAC, chociaż nie obyło się bez konieczności lo-
kalnego wprowadzania niewielkich zmian, ze względu na rozbieżności wynikające 
z systemu pracy i zapisów w regulaminach poszczególnych bibliotek.

Na początku lutego 2013 r. prace zespołu do spraw tłumaczeń Koha zostały 
zawieszone, z uwagi na odłączenie się od projektu jednej z bibliotek, prace nad 
przystosowaniem i wdrożeniem Koha w BPK oraz rozpoczęcie pracy w nowym sys-
temie przez BKA (w tym czasie dostosowywano i testowano poszczególne moduły 
oraz OPAC). Spolszczanie interfejsu bibliotekarza Koha 3.8 postępowało z mniej-
szą intensywnością do września 2013 r.
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We wrześniu 2013 r. otrzymano oficjalną informację o dofinansowaniu przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu przystosowania i implemen-
tacji Koha w krakowskich bibliotekach naukowych. Nie tyle reaktywowano, ile po-
wołano drugi siedmioosobowy (w kolejnej fazie prac nad przekładem dołączyła 
jeszcze jedna osoba) zespół bibliotekarzy-tłumaczy. Podjęto decyzję o wyborze wer-
sji 3.12 (najnowszej w tamtym czasie) oraz rozdzielono zadania: BKA podjęła się 
tłumaczenia modułów: Administracja, Narzędzia, Katalogowanie, Hasła Wzor-
cowe, Użytkownicy, Raporty, Wyszukiwanie i Listy, zaś BPK – modułów: Groma-
dzenie, Udostępnianie, Czasopisma oraz OPAC. Ustalono harmonogram prac: 
w pierwszej kolejności (do przełomu listopada i grudnia 2013 r.) uaktualnienie 
OPAC i kompletne przetłumaczenie interfejsu bibliotekarza, w następnej fazie (od 
grudnia 2013 do lutego 2014 r.) – prace nad spolszczeniem instrukcji użytkowni-
ka Koha 3.12.

Od marca do lipca 2014 r. sprawdzano poprawność merytoryczną, języko-
wą i stylistyczną przekładu. Nie tylko organizowano spotkania, podczas których 
przyglądano się tłumaczeniom poszczególnych elementów modułów, ale również 
wyłoniono trzyosobową grupę redaktorów instrukcji Koha, w celu wypracowania 
standardów umożliwiających ujednolicenie tekstu tłumaczonego przez kilku biblio-
tekarzy. Od końca maja do września 2014 r. redagowano instrukcję użytkownika, 
ale także nadal wprowadzano drobne poprawki do Koha Translation Project.

Oficjalnej prezentacji polskie tłumaczenie Koha doczekało się podczas III Kra-
kowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych „Koha – narzędzie open source do ob-
sługi biblioteki naukowej”, 27 listopada 2014 r. Warto podkreślić fakt, że pracow-
nicy BKA oraz BPK jako jedyni udostępnili polskie tłumaczenie szerokiemu gronu 
odbiorców za pośrednictwem Koha Translation Project, nie decydując się na lokal-
ne przetłumaczenie systemu i komercyjne wykorzystanie spolszczenia.

3. Warsztat tłumacza systemu bibliotecznego Koha

Wśród niezbędnych materiałów bibliotekarza-tłumacza, obok drukowanych 
słowników (nie tylko angielsko-polskich czy angielskich, ale także poprawnej pol-
szczyzny i języka polskiego), znajdują się źródła elektroniczne, takie jak Angiel-
sko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Jacka Tomaszczyka 
czy dostępny na stronie Biblioteki Narodowej Sternik – Słownik terminologiczny 
z zakresu bibliografii i katalogowania. W przypadku pojęć z zakresu katalogowa-
nia w formacie MARC 21 pomocna jest przede wszystkim witryna MARC Stan-
dards Biblioteki Kongresu, umożliwiająca identyfikację i weryfikację etykiet forma-
tu MARC. Dodatkowo bibliotekarz-tłumacz musi umiejętnie korzystać z zasobów 
„głębokiego Internetu”, między innymi dlatego niezbędna jest dobra znajomość ję-
zyka angielskiego oraz specyfiki pracy w poszczególnych działach biblioteki.
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Jedną z istotnych – i równocześnie przynoszących mnóstwo wątpliwości oraz 
problemów – kwestii, z którymi musi zmierzyć się każdy tłumacz, jest szukanie 
ekwiwalentów słów. Istnieją różne podziały odpowiedników, przede wszystkim: je-
den do jednego (jedno słowo za jedno słowo), jeden za kilka/kilka za jeden (jedno 
słowo za kilka słów/kilka słów za jedno słowo), przejmowanie terminów w języku 
oryginalnym (dotyczy to głównie fachowego słownictwa z dziedzin matematyczno-
przyrodniczych i informatycznych) czy rzadziej spotykane, głównie w przekładach 
z języków dalekowschodnich, jedno słowo/kilka słów za większy fragment tekstu 
[Pym, 2010].

Podczas prac nad przekładem Koha okazało się, co oczywiste, że nie zawsze 
możliwe jest odnalezienie polskiego ekwiwalentu angielskiego terminu. Nieko-
niecznie wynikało to z idiomatyczności niektórych angielskich pojęć, ale przede 
wszystkim ze struktury obu języków. Należało zatem wybrać wariant opisowy, nie-
rzadko rezygnując z lapidarności cechującej angielską wersję Koha. Przykładem 
jest „Labeled MARC” w lewym pasku nawigacji przy rekordzie bibliograficznym. 
Polski odpowiednik to „MARC z nazwami etykiet”, z uwagi jednak na niepasującą 
do formy lewego paska nawigacji długość nazwy zdecydowano się skrócić ją do 
„MARC z etykietami”.

W trakcie tłumaczeń trzeba być świadomym zakresów semantycznych słów. 
Należy precyzyjnie, starannie wybierać określenia. Nieustannie sprawdzać możli-
wie pełny kontekst wypowiedzi, by uniknąć błędów stylistycznych czy językowych 
usterek. Podczas przekładu Koha często okazywało się, że angielski termin można 
– w zależności od kontekstu – różnorodnie tłumaczyć, czego egzemplifikacją jest 
item, czyli między innymi: egzemplarz, pozycja, dokument. Każdy z polskich odpo-
wiedników słowa item, co jasne, ma inny zakres znaczeniowy. Dlatego też niejed-
nokrotnie tłumacze odpowiedzialni za poszczególne moduły konsultowali wybór 
odpowiednika z całym zespołem, później zaś weryfikowali poprawność.

Proces przekładu komplikuje się jeszcze bardziej, gdy bibliotekarz-tłumacz mu-
si dodatkowo zapoznać się ze specyfiką składni oraz strukturą narzędzia do tłuma-
czenia online – Koha Translation Project.

4.  Koha Translation Project jako przykład pootle oraz lista 
e-mailingowa

Koha Translation Project dostępny jest zarówno dla zalogowanych, jak i nieza-
logowanych użytkowników pod adresem: http://translate.koha-community.org/. Po 
wybraniu odpowiedniej wersji systemu oraz wersji językowej można nie tylko po-
brać tłumaczenie, ale i na bieżąco wprowadzać poprawki do przekładu. Do pro-
jektu tłumaczeń może przystąpić każdy, ale pełne uprawnienia do zatwierdzania 
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wprowadzonych propozycji tłumaczeń posiadają trzy osoby: Luiza Stachura (BKA), 
Janusz Kaczmarek (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów), Rafał Ko-
paczka (BKA). Korzystanie z udostępnionego na Koha Translation Project tłumacze-
nia jest bezpłatne. Z uwagi na niezamknięty charakter przekładu przy użyciu na-
rzędzia do tłumaczenia online, zdarza się, że do wcześniejszych wersji językowych 
dodawane są poprawki. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie czynnym współ-
tworzeniem polskiej wersji językowej, najistotniejsze z nich uzgodniane są z biblio-
tekarzami w BKA i BPK oraz z Januszem Kaczmarkiem. Środowisko tłumaczy i koor-
dynatorów Koha Translation Project pozostaje jednak otwarte na wszelkie sugestie 
i uwagi, które można zamieszczać zarówno na platformie do tłumaczenia, jak i wy-
syłając e-mailowe wiadomości do administratorów polskiego projektu.

Można zaryzykować twierdzenie, że przekład linearnego tekstu stanowi mniej-
sze wyzwanie niż tłumaczenie systemu bibliotecznego przy użyciu pootle. Pootle 
to narzędzie do tłumaczenia online, (pozornie) ułatwiające proces translacji, po-
nieważ umożliwiające dostęp do przekładu wielu osobom równocześnie, gene-
rowanie na bieżąco statystyk czy pobranie pliku do tłumaczeń w trybie offline. 
Mankamentami pootle jest przede wszystkim pozbawianie kontekstu wielu fraz 
i pojedynczych słów czy grupowanie słów tak samo brzmiących, jednakże o róż-
nym znaczeniu. Inaczej mówiąc, jeśli słowo item przetłumaczymy jako „egzem-
plarz”, to musimy pamiętać, że może ono wystąpić także w miejscach, w których 
powinno zostać przełożone jako, przykładowo, „pozycja”.

Przekład przy użyciu Koha Translation Project nie jest powiązany z konkretną in-
stalacją systemu, ale z daną wersją już tak, dlatego każda zmiana (w) wersji syste-
mu Koha może powodować konieczność aktualizacji tłumaczenia. Niewiele prze-
tłumaczonych fraz automatycznie przechodzi do kolejnej wersji – większość z nich 
trzeba na bieżąco sprawdzać i poprawiać – związane jest to między innymi z po-
prawianiem błędów z poprzednich wersji czy dopracowywaniem funkcjonalności 
modułów. Do mniejszych, chociaż uciążliwych problemów podczas pracy w Koha 
Translation Project należą słaba stabilność serwera i zbyt powolne wczytywanie ko-
lejnych wersów do tłumaczeń.
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Rysunek 1. Strona główna Koha Translation Project

Źródło: http://translate.koha-community.org/.

Na stronie głównej Koha Translation Project należy wybrać język oraz projekt, 
czyli wersję systemu (rysunek 1). Propozycje tłumaczeń można przesyłać jako nieza-
logowany użytkownik, jednakże może to spowolnić proces weryfikacji przez admi-
nistratorów projektu. Na stronie konkretnej wersji językowej i wersji systemu po le-
wej stronie znajdują się pliki do tłumaczenia (rysunek 2) – w zależności od potrzeb 
biblioteki można ograniczyć przekład wyłącznie do OPAC czy interfejsu biblioteka-
rza. Jeśli zamierzamy przetłumaczyć cały system, najlepiej kliknąć „Continue trans-
lation” (w nawiasie podana jest liczba nieprzetłumaczonych słów angielskich). Pod 
komunikatem „Continue translation” wyświetlany jest (w zależności od stopnia za-
awansowania prac translatorskich) także inny – „Review suggestions”, czyli propo-
zycje tłumaczeń oczekujące na moderację. W połowie 2014 r. pojawiła się nowa 
opcja (umieszczona powyżej plików do tłumaczenia) – podglądu najnowszej zmia-
ny dokonanej przez użytkowników Koha Translation Project (rysunek 2).



Luiza Stachura

96 97

Koha po polsku – prace tłumaczeniowe

Rysunek 2. Koha Translation Project (polska wersja 3.16), cz. 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.16.

Rysunek 3. Koha Translation Project (polska wersja 3.16), cz. 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.16.
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Po prawej stronie ekranu znajduje się plik do tłumaczenia offline oraz wyszu-
kiwarka fraz zarówno w tekście źródłowym (angielskim), jak i w tekście tłumaczo-
nym (rysunek 3). Warto kliknąć „expand details” – ułatwia to sprawdzenie ewen-
tualnych błędów w składni Koha Translation Project (są zaznaczane na czerwono) 
oraz umożliwia, między innymi, podgląd liczby słów wymagających dopracowania 
(„Needs work”) (rysunek 4).

Rys. 4. Koha Translation Project (polska wersja 3.14)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.14.

Zanim przystąpi się do tłumaczenia w Koha Translation Project, należy zapo-
znać się ze specyfiką składni oraz spróbować ją zrozumieć. Rzadko występują bo-
wiem pełne wypowiedzenia, zdania czy równoważniki zdań (rysunek 5), dominu-
ją pojedyncze słowa, zbitki słów, fragmenty fraz. Często pojawiają się dodatkowe 
znaki (zwykle %s oznaczające wartość zmienną), które w tłumaczeniu należy bez-
względnie pozostawić w częściowo niezmienionej formie, to znaczy: liczba %s jest 
stała w każdej wersji językowej, ale ich kolejność zależy od składni języka docelo-
wego. Dobrą ilustracją jest „%s results” (%s oznacza liczbę wyników, na przykład 
wyszukiwania), które można przetłumaczyć jako „%s wyniki” albo „%s wyników”. 
Dlatego sugeruje się zmianę szyku: „wyniki: %s”. 
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Rysunek 5. Fraza w Koha Translation Project, cz. 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.14.

Przyjrzyjmy się jeszcze przykładowej frazie w wersji angielskiej: „9 result(s) fo-
und for ‘au:Smith, Page’ in Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego Catalog” (rysunek 6).

Rys. 6. Fraza w Koha

Źródło: Koha wersja 3.14.

W Koha Translation Project zamiast trzech zmiennych: „9”, „Smith, Page” oraz 
„Biblioteka Krakowskiej Akademii”, pojawią się %s (dla każdej z wartości jedno, 
dwa bądź kilka %s). W dodatku część wypowiedzenia „result(s) found for” wystąpi 
jako oddzielna fraza do tłumaczenia, gdyż taki komunikat może zostać wyświetlo-
ny także w innych modułach Koha i przy różnych działaniach użytkowników syste-
mu. Analogicznie z „in %s Catalog” (rysunek 7). 

Rysunek 7. Fraza w Koha Translation Project, cz. 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.14.
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Mimo iż po lewej stronie frazy do tłumaczenia w Koha Translation Project znaj-
dują się informacje o lokalizacji konkretnego wypowiedzenia czy słowa, nierzad-
ko jednak są to bardzo ogólne dane, niekoniecznie ułatwiające translację (rysu-
nek 8). Dlatego też przekład musi być nieustannie monitorowany i sprawdzany 
przez użytkowników systemu, by w przypadku błędnego tłumaczenia bądź jakich-
kolwiek rozbieżności z wersją oryginalną móc szybko i skutecznie dokonać odpo-
wiedniej korekty.

Rysunku 8. Lokalizacja frazy (Koha Translation Project)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wersji 3.14.

To tylko zarys specyfiki pracy nad tłumaczeniami przy użyciu pootle – można 
by przedstawiać jeszcze wiele niuansów i problemów, wynikających zarówno z kon-
kretnych modułów Koha, jak i z samego języka (choćby fakt, że język polski należy 
do języków z rozbudowaną fleksją, niejednokrotnie komplikującą przekład).

Swego rodzaju uzupełnieniem Koha Translation Project jest tłumaczeniowa li-
sta e-mailingowa, do której dołączyć można po wypełnieniu formularza na stronie 
Koha Community w zakładce „Koha Mailing Lists” (pod adresem http://koha-com-
munity.org/support/koha-mailing-lists/). Poprzez listę należy zwracać się nie tyl-
ko do administratorów-wolontariuszy odpowiedzialnych za funkcjonowanie Koha 
Translation Project, by zgłaszać błędy czy problemy z serwerem, ale także do sub-
skrybentów, aby prosić o pomoc bądź możliwość dołączenia do konkretnego pro-
jektu. Na bieżąco przesyłane są informacje o kolejnych wersjach tłumaczeniowych 
oraz o zmianach w obrębie już istniejących (między innymi nowe wersy do przetłu-
maczenia). Obowiązkowym językiem na liście e-mailingowej jest język angielski.

5. Instrukcja użytkownika Koha

Na stronie Koha Community w zakładce „Documentation” (http://koha-com-
munity.org/documentation/) dostępne są wszystkie wersje instrukcji Koha w ję-
zyku angielskim oraz nieliczne przekłady na inne języki. BKA oraz BPK zdecydo-
wały się na tłumaczenie instrukcji użytkownika Koha 3.12 bez używania pootle, 
z uwagi na komfort pracy (na wydrukach wersji angielskiej) oraz stosunkowo krótki 
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czas przeznaczony na wykonanie translacji. Polska wersja instrukcji dostępna jest 
w obu bibliotekach i może zostać przekazana wszystkim zainteresowanym.

Podział fragmentów do tłumaczenia był uzależniony przede wszystkim od po-
działu prac nad przekładem interfejsu bibliotekarza (z wyjątkiem modułu Admi-
nistracja, którym zajęło się kilku tłumaczy z obu bibliotek). Zachowano oryginal-
ną wersję nielicznych fragmentów, zarówno poświęconych niewykorzystywanym 
w BKA oraz BPK elementom z rozszerzonej zawartości Koha, jak i skierowanych 
głównie do informatyków, a zatem takich rozdziałów i podrozdziałów, w których 
użyto specjalistycznej terminologii, trudnej – bez pozostawienia angielskich pojęć 
– do spolszczenia. Zdecydowana większość zrzutów ekranów w instrukcji użytkow-
nika Koha 3.12 jest w języku polskim, jednakże w przypadku komunikatów, których 
nie udało się wygenerować na polskiej instalacji Koha, pozostawiono oryginalne.

Niepozbawiona drobnych błędów czy przeoczeń pierwsza wersja polskiej in-
strukcji użytkownika Koha 3.12 stanowi niewątpliwie pomoc dla wszystkich zainte-
resowanych zintegrowanym systemem bibliotecznym Koha oraz podstawę do prac 
nad przekładami kolejnych wydań i udoskonalaniem spolszczenia.

6. Uwagi końcowe

W pełni przetłumaczona została wersja 3.12 zintegrowanego systemu biblio-
tecznego Koha (zarówno interfejs bibliotekarza oraz OPAC, jak i instrukcja użyt-
kownika), natomiast wersja 3.16 doczekała się kompletnego spolszczenia (z wy-
jątkiem instrukcji użytkownika, zasadniczo niewiele różniącej się od wersji 3.12) 
w 2015 r. Kolejne prace translatorskie zależne są jednak nie tylko od zaintereso-
wania polskiego środowiska bibliotekarskiego, ale przede wszystkim od czynnego 
zaangażowania użytkowników i tłumaczy.

Należy podkreślić, że prace nad tłumaczeniem Koha nie mają w zasadzie końca 
– każda następna wersja systemu przyczynia się do rewizji i poprawy spolszczenia. 
Wynika to zarówno ze specyfiki pootle, jak i ze zmian w modułach zintegrowanego 
systemu bibliotecznego Koha. Dlatego nieodzowna jest pomoc wolontariuszy oraz 
wszystkich zainteresowanych upublicznieniem systemu Koha w polskich bibliote-
kach akademickich, naukowych i publicznych. Zainteresowani pomocą w rozwoju 
polskiego tłumaczenia Koha mogą zgłaszać swój akces do projektu albo przez listę 
mailingową, albo poprzez wysłanie e-maila na adres: lstachura@afm.edu.pl.
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