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Streszczenie: W rozdziale przedstawiono najważniejsze funkcjonalności modułu Katalogowanie zinte-
growanego systemu bibliotecznego Koha wykorzystywane w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego. Krótko scharakteryzowano dostępne w Koha szablony, ich tworzenie 
oraz możliwość modyfikacji, czyli dostosowania nie tylko do konkretnych typów katalogowanych do-
kumentów (druków zwartych, dokumentów dźwiękowych, elektronicznych, ikonograficznych czy kar-
tograficznych), ale i do różnych formatów katalogowania zasobów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem formatu MARC 21. Mniej uwagi poświęcono lokalnemu katalogowaniu i hasłom 
wzorcowym, skupiając się na współpracy z Centrum NUKAT, szczególnie na pobieraniu opisów przez 
protokół Z39.50. Poruszono kwestię dołączania skanów okładek, skanów spisów treści i odsyłaczy do 
pełnych tekstów katalogowanych dokumentów. Omówiono szablon rekordu egzemplarza (dodawanie, 
usuwanie, modyfikowanie i przepinanie egzemplarzy). Na koniec wspomniano o możliwościach, któ-
re oferuje tworzenie rekordów analitycznych (analytics) w Koha, oraz o rozwijaniu tej funkcjonalności 
w Bibliotece Krakowskiej Akademii.

1. Wprowadzenie

W Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (BKA) 
w 2012 r. podjęto decyzję o zmianie systemu z Patron 2.5 na zintegrowany system 
biblioteczny Koha. Przez cały rok trwały prace przygotowawcze do procesu migra-
cji bazy bibliotecznej do nowego systemu; poprawiano hasła autorskie, aby uła-
twić identyfikację rekordów bibliograficznych. W tym czasie rozpoczęto współpra-
cę z o. Januszem Kaczmarkiem, który zajmuje się obsługą informatyczną systemu 
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Koha w Bibliotece Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie, i współpracę bierną 
z Centrum NUKAT, dzięki której zbiory BKA zaczęły być widoczne w Narodowym 
Uniwersalnym Centralnym Katalogu NUKAT [Sprawozdanie, 2013]. W tym cza-
sie bibliotekarze sekcji opracowania zbiorów ściśle współpracowali z informaty-
kiem bibliotecznym przy tworzeniu modułu Katalogowanie w systemie Koha [Dra-
bik, Kopaczka, Szczudło, 2014]. Przed migracją bazy z Patrona do Koha należało 
zweryfikować rekordy bibliograficzne. Po poprawnym imporcie danych do nowego 
systemu kontynuowano prace nad bazą bibliograficzną, które trwały do paździer-
nika 2013 r. 

Wówczas BKA rozpoczęła czynną współpracę z Centrum NUKAT. Od tego cza-
su opracowanie wszelkich materiałów bibliotecznych odbywa się wyłącznie w opro-
gramowaniu Virtua. 

W Koha istnieje wiele możliwości wykorzystania modułu Katalogowanie, w roz-
dziale skupiono się jednak wyłącznie na funkcjonalnościach wykorzystywanych 
w BKA. Tekst ma charakter instruktażowy.

2. Szablony i protokół Z39.50

2.1.  Rekord bibliograficzny

Katalogowanie, według Podręcznego słownika bibliotekarza, to „sporządzanie, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami opracowania zbiorów, opisów katalogowych 
w celu utworzenia katalogu bibliotecznego” [Podręczny słownik, 2011, s. 145]. 
Opracowywanie zbiorów bibliotecznych jest jedną z podstawowych czynności bi-
bliotekarskich, która polega na rejestracji, inwentaryzacji, klasyfikacji, a przede 
wszystkim na katalogowaniu zbiorów.

Moduł Katalogowanie w Koha umożliwia dodawanie i modyfikowanie rekor-
dów bibliograficznych. Rekord bibliograficzny jest to „podstawowy element danych 
w komputerowym katalogu bibliotecznym”, zawierający takie dane jak: opis bi-
bliograficzny, dla którego rekord został utworzony, hasła wzorcowe i inne infor-
macje niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych [Bibliotekarstwo, 2013, 
s. 227].

W Koha dostępnych jest kilka wstępnie zdefiniowanych szablonów rekordu bi-
bliograficznego, które można dowolnie modyfikować i usuwać. Istnieje też możli-
wość dodawania nowych. Nowy szablon tworzy się na podstawie szablonu domyśl-
nego, którego ze względów bezpieczeństwa nie należy modyfikować ani usuwać 
[Instrukcja, 2014]. Szablony dostępne w instalacji systemu Koha w BKA to przede 
wszystkim: 
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Domyślny (rysunek 1) – zawiera wszystkie pola MARC 21 i jest używany • 
zazwyczaj wtedy, gdy w systemie nie został zdefiniowany inny szablon,
Czasopismo – stosowany przy opracowaniu wydawnictw ciągłych,• 
Dokument elektroniczny – dostosowany do opracowania multimediów • 
(płyty CD, DVD),
Dokument kartograficzny – stosowany do tworzenia rekordów bibliogra-• 
ficznych atlasów, map czy planów miasta,
Gromadzenie – utworzony na potrzeby modułu Gromadzenie, charaktery-• 
zuje się ograniczoną liczbą pól MARC 21,
Książka – bez zakładek (rysunek 2) – szablon rekordu bibliograficznego • 
książki, najczęściej wykorzystywany w dziale opracowania BKA. Wszyst-
kie szablony Koha mają tak zwane zakładki (grupujące pola 1XX, 2XX czy 
5XX), które nie odpowiadały pracownikom działu opracowania. W związ-
ku z tym, że system umożliwia zmiany, z wszystkich wykorzystywanych sza-
blonów zostały usunięte nazwy etykiet oraz zakładki. Formularz wyświetla 
się w całości, podobnie jak w VTLS.

Rysunek 1. Szablon Domyślny

Źródło: Koha wersja 3.17.

Rekordy bibliograficzne mogą być tworzone od podstaw bądź można wykorzy-
stać rekordy istniejące w innej bibliotece. Trzeba pamiętać, że rekord bibliograficz-
ny nie zawiera informacji dotyczących indywidualnych cech poszczególnych eg-
zemplarzy. Różnice w egzemplarzach zaznacza się w polu uwagi publicznej bądź 
przeznaczonej dla bibliotekarza, w szablonie dodawania/modyfikowania egzem-
plarzy. W celu utworzenia nowego rekordu bibliograficznego należy użyć pustego 
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szablonu, na przykład Książka – bez zakładek. Rekord można zapisać po wypełnie-
niu odpowiednich pól.

Rysunek 2. Fragment szablonu Książka – bez zakładek

Źródło: Koha wersja 3.17.

2.2. Protokół Z39.50

Pracownicy BKA nie katalogują lokalnie. Rekordy bibliograficzne są tworzone 
przy współpracy z Centrum NUKAT w systemie Virtua. Istotną zaletą systemu Ko-
ha jest możliwość pobierania rekordów przez protokół Z39.50. Gdy dokument zo-
staje przekazany do działu opracowania, pracownik wczytuje kod kreskowy przy-
pisany do książki. Wyświetlony zostaje skrócony opis rekordu bibliograficznego 
pobrany w module Gromadzenie. Kliknięcie opcji Modyfikuj otwiera edytor rekor-
du, umożliwiając wprowadzenie niezbędnych zmian. Szablon Gromadzenie (rysu-
nek 3) zawiera tylko niektóre pola MARC 21; brakuje między innymi pola 035, 
w którym znajduje się numer kontrolny NUKAT.
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Rysunek 3. Szablon Gromadzenie

Źródło: Koha wersja 3.17.

W prawym górnym rogu edytora wyświetla się informacja dotycząca szablo-
nu, na którym odbywa się praca. Istnieje możliwość zmiany szablonu, jednak na-
leży pamiętać, że formularze różnią się niektórymi polami. Jeżeli nastąpi pomyłka 
i rekord bibliograficzny książki zostanie zapisany na szablonie Czasopismo, zosta-
nie utracona część informacji, na przykład pole 100, które w opracowaniu czaso-
pism nie jest używane. W przypadku BKA szablon zostaje zmieniony na Książka 
– bez zakładek, następnie wybierana jest opcja Wyszukiwanie Z36.50. W efekcie 
wyświetlone zostanie okno do wyszukiwania (rysunek 4).

Rysunek 4. Wyszukiwanie przez protokół Z39.50

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Istnieje możliwość przeszukiwania baz bibliotek ze względu na różne indek-
sy, między innymi autora czy tytuł. Najczęściej wykorzystywane jest wyszukiwanie 
przez ISBN lub numer kontrolny, który jednoznacznie identyfikuje opis. Konieczne 
jest również zaznaczenie źródła, z którego opis ma zostać pobrany (w BKA jest to 
wyłącznie NUKAT). Na liście wyników wyszukiwania znajduje się opcja podglądu 
rekordu bibliograficznego w formie karty katalogowej lub w widoku MARC. Rekord 
pobrany z NUKAT w całości zastępuje wcześniejszy (skrócony opis rekordu biblio-
graficznego). Poprzednia wersja zapisana jest w dzienniku modyfikacji. O tym, że 
rekord został pobrany z NUKAT, informuje przede wszystkim pole 035. 

2.3. Rekord kartoteki haseł wzorcowych

Hasło wzorcowe, czyli „hasło ujednolicone, występuje w roli hasła głównego 
lub dodatkowego w określonym zbiorze informacji o dokumentach”, na przykład 
w rekordzie bibliograficznym [Podręczny słownik, 2011, s. 113]. Hasła przyporząd-
kowane rekordowi bibliograficznemu są podstawowymi elementami wyszukiwania 
danych w katalogach. Dzielimy je na formalne i rzeczowe. Hasło formalne może 
występować w opisie jako hasło główne lub dodatkowe, hasło rzeczowe to przed-
miotowe opracowanie dokumentu. Hasła są kontrolowane kartoteką haseł wzor-
cowych [Bibliotekarstwo, 2013, s. 282–283].

Koha umożliwia tworzenie własnej kartoteki haseł wzorcowych, z opcji tej jed-
nak BKA nie korzysta, gdyż zarówno rekordy bibliograficzne, jak i hasła wzorcowe 
tworzone są w oprogramowaniu Virtua. Hasła mogą być też pobierane z innych 
zewnętrznych źródeł. Analogicznie jest w przypadku opracowania rzeczowego. 
Stosowany w BKA język haseł przedmiotowych to KABA, który nie jest tworzony na 
własny użytek, lecz przy współpracy z Centrum NUKAT.

W widoku wyszukiwania hasła wzorcowego (rysunek 5), w kartotece haseł wzor-
cowych Koha (moduł Hasła wzorcowe) opcja Szczegóły otwiera edytor opisu rekor-
du hasła wzorcowego. Rekordy odsyłają do rekordu bibliograficznego, w którym 
zostało użyte hasło. Kolejne opcje umożliwiają modyfikowanie oraz scalanie haseł 
w Koha, jednak w BKA nie są wykorzystywane, ponieważ hasła przedmiotowe po-
biera się automatycznie wraz z rekordami bibliograficznymi. Istnieje także możli-
wość usunięcia haseł nieużywanych w rekordach bibliograficznych.
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Rysunek 5. Wynik wyszukiwania hasła wzorcowego w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

3. Panele nawigacji

Na ekranie z widokiem rekordu bibliograficznego znajdują się dwa panele na-
wigacji – boczny i górny. Boczny panel nawigacji umożliwia, między innymi, okre-
ślenie sposobu wyświetlania rekordu bibliograficznego w interfejsie bibliotekarza. 
Można wybrać: widok Standardowy (Normal), widok MARC, widok MARC z etykie-
tami (Labeled MARC, rekordy zostaną wyświetlone w formacie MARC z nazwami 
etykiet – rysunek 6), widok ISBD (International Standard Bibliographic Description, 
rekordy zostaną wyświetlone w formie karty katalogowej). Panel umożliwia przej-
ście do zakładki egzemplarze (Items), w której przedstawione są podstawowe in-
formacje dotyczące wszystkich egzemplarzy podpiętych do konkretnego rekordu 
bibliograficznego (między innymi status, historia wypożyczeń czy sposób nabycia), 
oraz do zakładki Rekordy analityczne (Analytics), umożliwiającej wyszukiwanie kon-
kretnych artykułów publikacji zbiorowych (wyłącznie w przypadku wcześniejszego 
utworzenia rekordów analitycznych przez pracowników Sekcji Opracowania).
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Rysunek 6. Widok rekordu bibliograficznego w formacie MARC z nazwami etykiet

Źródło: Koha wersja 3.17.

W górnym panelu nawigacji dostępne są możliwości dodawania nowych rekor-
dów bibliograficznych, modyfikacji istniejącego w bazie rekordu bibliograficznego 
oraz rekordu egzemplarza, a także przepinania egzemplarzy czy usuwania zbęd-
nych opisów.

4. Dodawanie egzemplarzy

W systemie Koha istnieją dwa sposoby dodawania egzemplarzy. Pierwszy – 
po zapisaniu nowego rekordu bibliograficznego wyświetli się pusty formularz do 
wprowadzania egzemplarzy. Druga możliwość znajduje się w górnym menu przy 
rekordzie bibliograficznym. Należy kliknąć Nowy i wybrać opcję Nowy egzemplarz, 
a wówczas wyświetlony zostanie pusty rekord egzemplarza. W BKA kwestię doda-
wania egzemplarzy rozwiązano inaczej. Rekord egzemplarza jest tworzony już na 
poziomie modułu Gromadzenie, gdzie zostaje wprowadzony kod kreskowy, cena 
oraz informacja, że dokument znajduje się w opracowaniu. Rekord po opracowa-
niu (pobraniu wcześniej utworzonego w VTLS poprawnego rekordu bibliograficzne-
go) musi zostać uzupełniony przez osobę odpowiedzialną za inwentarz. 
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Rysunek 7. Dodawanie egzemplarzy do księgi inwentarzowej

Źródło: Koha wersja 3.17.

Formularz rekordu egzemplarza został uproszczony i dostosowany do potrzeb 
BKA (rysunek 7). Wypełnione są tylko niektóre z pól: 7 – Tryb udostępniania; a i b 
(są wykorzystywane przy transferach między filiami, w przypadku BKA są stałe 
i nie ulegają zmianie); d – Data nabycia jest datą akcesji (po nadaniu numeru in-
wentarza pojawia się w inwentarzu bieżąca data); g – Cena; o – Sygnatura (in-
formacja, że dokument znajduje się w opracowaniu); p – Barcode (kod kreskowy). 
Osoba odpowiedzialna za inwentarz wypełnia pozostałe pola, wybierając opcje 
z rozwijanego menu: 

Tryb zamówienia (w BKA można zamawiać książki bądź inne dokumenty • 
do Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism, OIN-u),
Tryb udostępniania – oznacza, że egzemplarza nie można wypożyczyć, • 
udostępniany jest tylko na miejscu,
Lokalizacja – informuje o miejscu przechowywania egzemplarza (Czytelnia • 
Główna, Czytelnia Czasopism, OIN, Magazyn, Wypożyczalnia),
Sposób nabycia (Kupno, Dar, Wymiana międzybiblioteczna, egzemplarz • 
obowiązkowy),
Dowód wpływu – numer akcesji nadany w sekcji gromadzenia zbiorów,• 
Księga inwentarzowa – po wybraniu księgi odpowiedniej dla danego typu • 
dokumentu numer nadawany jest automatycznie,
Sygnatura – miejsce książki na półce. • 

Niektóre pola zostały oznaczone jako Wymagane – należy je wypełnić, by móc 
dodać egzemplarz.
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Jeżeli egzemplarz został podpięty do błędnego rekordu bibliograficznego, ist-
nieje możliwość przepięcia go przy wykorzystaniu opcji Podepnij egzemplarz (gór-
ny panel nawigacji, rozwijane menu Modyfikuj). Rekordy bibliograficzne można 
usunąć wyłącznie wtedy, gdy nie mają podpiętych egzemplarzy. W przypadku re-
kordów z egzemplarzami opcja Usuń rekord jest zablokowana.

W górnym pasku menu znajduje się także opcja Wczytaj zdjęcie, oferująca 
możliwość dołączenia plików w formatach GIF, JPeG, PNG i XPM (rysunek 8), któ-
re należy wczytać z dowolnego dysku. Dzięki pełnej strukturze MARC 21 można 
dodawać odsyłacze do pełnych tekstów. W BKA katalogerzy dodają w polu 856 
rekordów bibliograficznych odsyłacze do pełnotekstowych wersji publikacji Kra-
kowskiego Towarzystwa edukacyjnego – Oficyny Wydawniczej AFM, dostępnych 
w Repozytorium Krakowskiej Akademii eRIKA.

Rysunek 8. Rekord bibliograficzny z dodanym skanem okładki w widoku OPAC

Źródło: Koha wersja 3.17.

5. Księga inwentarzowa

W wersji systemu Koha rozwijanej przez społeczność nie ma modułu Inwen-
tarz. Najtrudniejszym zadaniem informatyków pracujących nad systemem Koha 
w BKA było napisanie modułu spełniającego ministerialne wymagania – księga 
inwentarzowa Koha (rysunek 9) jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewiden-
cji materiałów bibliotecznych. 
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Rysunek 9. Księga inwentarzowa

Źródło: Koha wersja 3.17.

Istnieje możliwość sortowania danych według np. sygnatury bądź daty wyda-
nia. Można także ustawić liczbę pozycji inwentarzowych wyświetlanych na stro-
nie. Po lewej znajdują się filtry. W planach jest opcja wydruku księgi inwentarzowej 
z danego roku kalendarzowego. Moduł Inwentarz zawiera obecnie księgi inwenta-
rzowe i księgi akcesyjne. Prace nad księgą ubytków trwają. 

6. Uwagi końcowe

Zintegrowany system biblioteczny Koha jest bardzo elastyczny, co pozwala na 
dostosowanie jego możliwości do indywidualnych potrzeb każdej biblioteki. Jednym 
z priorytetów BKA przy zmianie systemu było usprawnienie pracy sekcji opracowa-
nia zbiorów i uruchomienie nowych możliwości, takich jak współpraca z Centrum 
NUKAT. Podczas wdrażania systemu katalogerzy współpracowali z informatykiem 
bibliotecznym w celu wypracowania rozwiązań spełniających oczekiwania biblio-
tekarzy, a zarazem zgodnych z ministerialnymi rozporządzeniami. W BKA trwają 
prace nad rekordami analitycznymi, które umożliwiają użytkownikom wyszukiwa-
nie konkretnych rozdziałów, recenzji, omówień czy artykułów w publikacjach zbio-
rowych i ułatwiają przeszukiwanie zawartości monografii. W pierwszej kolejności 
rekordy analityczne są tworzone dla wydawnictw Oficyny Wydawniczej AFM. 
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