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Streszczenie: Rozdział dotyczy wybranych problemów związanych z procesem gromadzenia i zarzą-
dzania zbiorami zwartymi i specjalnymi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej w nowo wdrożonym sys-
temie bibliotecznym Koha. Przedstawiono możliwości systemu dotyczące planowania i kontroli danych 
budżetowych, propozycji zakupu, zamówień, rejestracji i inwentaryzacji zbiorów. Zwrócono uwagę na 
możliwość tworzenia w systemie księgi ubytków oraz zestawień statystycznych dostosowanych do po-
trzeb biblioteki.

1. Wprowadzenie

Przejście z systemu TINLIB na system Koha pociągnęło za sobą zasadnicze 
zmiany w zakresie organizacji pracy oddziału zbiorów zwartych Biblioteki Politech-
niki Krakowskiej (BPK). W systemie TINLIB sekcja gromadzenia była całkowicie sa-
modzielna, posiadała własny moduł, podobnie sekcja inwentarza. System Koha 
wymusił połączenie tych dwóch modułów. Obecnie praca z książką trwa od założe-
nia akcesji aż do włączenia egzemplarza do Inwentarza. Przystąpienie do właści-
wej pracy w systemie wymagało przeprowadzenia wielu prac przygotowawczych, 
obejmujących chociażby utworzenie bazy dostawców i określenie funduszy w ra-
mach rocznego budżetu.
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2. Finansowe aspekty gromadzenia zbiorów – budżet i fundusze

Moduł Gromadzenie jest narzędziem ułatwiającym składanie zamówień u do-
stawców i zarządzanie budżetem biblioteki. Budżet dla pozycji książkowych należy 
ustalić na początku roku kalendarzowego.

Rysunek 1. Budżet dla książek

Źródło: Koha wersja 3.17.

Z uwagi na to, że gromadzony przez BPK księgozbiór jest tematycznie korela-
tywny z kierunkami studiów dostępnymi na Politechnice Krakowskiej, wydziały PK 
biorą czynny udział w finansowaniu zbiorów bibliotecznych według wskaźnika ob-
liczanego na podstawie potencjału podstawowych jednostek w danym roku kalen-
darzowym. W związku z tym dostępny budżet jest dzielony na siedem funduszy – 
czyli tyle, ile jest wydziałów na PK. 

Rysunek 2. Procentowy udział Wydziałów PK w finansowaniu zbiorów bibliotecznych

Źródło: Koha wersja 3.17
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Udział poszczególnych jednostek administracyjnych tj. wydziałów w finansowa-
niu zbiorów nie jest równy. Dodatkowo dla potrzeb BPK stworzono fundusz ogólny 
dla książek wykorzystywanych przez wszystkie wydziały (np. podręczniki do mate-
matyki, języków obcych, pedagogiki). Ustalono także osobny zakres dla książek po-
chodzących z darów, wymiany i innego sposobu nabycia. Wysokość tych funduszy 
jest określana na podstawie ich wartości w poprzednim roku budżetowym. 

Na rysunku 3 można prześledzić wydatki poszczególnych wydziałów. System 
daje możliwości automatycznej kontroli tych wydatków i sygnalizuje fakt wyczer-
pania się funduszu konkretnego wydziału. 

Rysunek 3. Dostępne fundusze

Źródło: Koha wersja 3.17.

3. Strategia gromadzenia zbiorów BPK

Praca Oddziału Zbiorów Zwartych (OZZ) BPK rozpoczyna się od wyboru tytułów 
przeznaczonych do zakupu – na podstawie informacji o nowościach w katalogach 
wydawniczych, ofertach internetowych oraz wystaw i przeglądu książek w wybra-
nych księgarniach. Zamówione książki otrzymywane są wraz z fakturami, co daje 
możliwość rozpoczęcia pracy w systemie Koha z konkretnymi pozycjami. 

4. Baza dostawców

Na początku prac wdrożeniowych stworzona została baza dostawców BPK, 
obejmująca księgarnie i inne instytucje, z którymi najczęściej podejmowana jest 
współpraca.
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Rysunek 4. Baza dostawców 

 

Źródło: Koha wersja 3.17.

W miarę potrzeb bazę można aktualizować. Ponieważ baza dostawców dla 
czasopism i książek jest wspólna, zapis dostawcy dla książek wygląda następują-
co: 

KSIĄŻKI: [nazwa właściwa dostawcy] (rysunek 4).

5. ewidencja gromadzonych zbiorów

W trakcie konwersji danych z TINLIB do systemu Koha zostały przeniesione da-
ne zawarte w księgach akcesyjnych i księgach inwentarzowych. W sumie przekon-
wertowano około 130 tys. rekordów. 

BPK posiada 20 ksiąg akcesyjnych i 25 ksiąg inwentarzowych. Księgi akcesyjne 
podzielone są ze względu na rodzaj zbiorów (druki zwarte, zbiory specjalne) i ich 
lokalizację. Z kolei każdy rodzaj sygnatury ma odrębną księgę inwentarzową. 

Opracowanie danej partii książek z jednej faktury należy rozpocząć od założe-
nia nowej akcesji. Przed tym trzeba jednak dokonać wyboru właściwej księgi akce-
syjnej. Skutkuje to później sygnaturą książki. Obrazuje to rysunek 5. Przykładowo 
książka przeznaczona jest do oddziału BPK na Wydziale Mechanicznym. Wybiera-
na jest księga akcesyjna WM-B i księga inwentarzowa WM. Książka do magazynu 
w Budynku Głównym dostaje akcesję BPK-B, numer inwentarza zgodny z formatem 
książki i kolejny numer w obrębie danego formatu, np. II-324586.
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Rysunek 5. Wybór księgi akcesyjnej i inwentarzowej 

Źródło: Koha wersja 3.17.

Przy tworzeniu nowej akcesji właściwy dostawca wybierany jest z bazy. Numer 
akcesji w obrębie danej księgi akcesyjnej zostaje nadany automatycznie przez sys-
tem. Bibliotekarz uzupełnia natomiast pola dotyczące ceny książki, liczby wolumi-
nów i sposobu ich pozyskania (rysunek 6). Po zatwierdzeniu (odebraniu akcesji) na-
stępuje połączenie numeru faktury z akcesją.

Rysunek 6. Tworzenie nowej akcesji 

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Są to czynności przygotowujące do właściwej pracy w module Gromadzenie. Po 
utworzeniu akcesji konieczne jest przejście do wyboru dostawcy zgodnego z fak-
turą.

6. Koszyk – akcesja

Przyjęto zasadę, że pod pojęciem „koszyk” rozumie się akcesję. Nazwa koszyka 
zawiera nazwę wcześniej utworzonej akcesji oraz kod określający sposób nabycia 
(K – zakup, D – dary, W – wymiana, I – inne, np. BPK-B-K-384/2014, rysunek 7). 
Koszyki połączone są z właściwymi dostawcami i zawierają informacje o tytułach 
oraz liczbie i cenie egzemplarzy z konkretnych faktur.

Rysunek 7. Założenie koszyka

Źródło: Koha wersja 3.17.

Kolejnym krokiem jest dodanie zamówienia do koszyka. Jeżeli opracowywany 
jest kolejny egzemplarz tytułu istniejącego już w bazie, wykorzystywana jest opcja 
„z istniejącego rekordu”. Jeśli jest to tytuł nowy, korzysta się z opcji „z nowego (pu-
stego) rekordu”.



Bożena Gorczyca, Paulina Kot

136 137

Proces gromadzenia i zarządzania zbiorami…

Rysunek 8. Opcje zamawiania książki

Źródło: Koha wersja 3.17.

Istnieje też możliwość zamówienia z propozycji. Użytkownicy mogą przez OPAC 
zgłosić propozycję zakupu. Kierownik OZZ sprawdza jej zasadność i dostępność za-
kupu i akceptuje bądź odrzuca daną propozycję. System automatycznie powiada-
mia użytkownika, na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Wykorzystywane 
są do tego trzy zakładki: dostępne, odrzucone i status. Rysunek 9 obrazuje sytu-
ację, w której propozycja jest zaakceptowana i użytkownik otrzymuje wiadomość, 
że książki będą dla niego zamówione.

Rysunek 9. Zarządzanie propozycją 

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Przy tworzeniu nowego zamówienia wprowadzane są dane nowego rekordu. 
W polu „Tytuł” wpisuje się: tytuł, dodatek do tytułu/dane autora. Opis ten zgodny 
jest z sugestią osób katalogujących, chociaż pola formularza sugerują, że powin-
no być inaczej.

Następnie wypełniane są pola: numer ISBN, numer wydania, data wydania. 
Należy wybrać liczbę egzemplarzy, fundusz wydziału, cenę, klasę statystyczną od-
powiadającą tematyce książki i język dokumentu (te dwie ostanie informacje wyko-
rzystywane są do celów statystycznych, rysunki 10 i 11). Po utworzeniu zamówie-
nia koszyk jest zamykany.

Rysunek 10. Nowe zamówienie 

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Rysunek 11. Nowe zamówienie – ciąg dalszy

Źródło: Koha wersja 3.17.

7. Otrzymanie zamówienia od dostawcy

Następny etap procesu gromadzenia i zarządzania zbiorami to otrzymanie za-
mówienia od dostawcy. W tym celu należy dokonać wyboru opcji „Otrzymaj za-
mówienie”, następnie wybrać fakturę połączoną z daną akcesją. Wyświetli się li-
sta tytułów powiązanych z tą fakturą. Kolejny krok to otrzymanie i uzupełnienie pól 
rekordu egzemplarza właściwego tytułu: kolekcja, data, sygnatura, kod kreskowy, 
typ dokumentu, który wskazuje na status („Niedostępne – w opracowaniu”, dzięki 
temu student może wyszukiwać książki, które będą dostępne za jakiś czas), ewen-
tualne dodatki typu CD-ROM, DVD-ROM (rysunek 12). Po tych czynnościach na-
stępuje zakończenie procesu otrzymywania. Faktura jest zamykana i zapisywana. 
Dołączany jest skan faktury, z którego korzysta się w przypadku wątpliwości czy 
kontroli akcesji.
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Rysunek 12. Dodanie egzemplarza 

Źródło: Koha wersja 3.17.

8.  Przejście do rekordu bibliograficznego i dodanie sygnatury do 
inwentarza

Kolejno następuje przejście do rekordu bibliograficznego. Po kliknięciu na od-
powiedni tytuł książki otwiera się rekord bibliograficzny. Wybór właściwego kodu 
kreskowego powoduje dodanie rekordu do inwentarza (rysunek 13). Na tym etapie 
kończy się praca z książką w module Gromadzenie. Po dołączeniu sygnatury do in-
wentarza książka zostaje przekazana do opracowania formalnego i rzeczowego.
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Rysunek 13. Dodanie rekordu do inwentarza 

Źródło: Koha wersja 3.17.
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9. Selekcja księgozbioru

Oprócz gromadzenia książek w BPK prowadzona jest także ich selekcja – ubyt-
kowanie. Taka opcja jest również dostępna w systemie Koha.

Dla każdego rodzaju sygnatur tworzone są odrębne protokoły i księgi ubytków 
(rysunek 14).

Podstawą ubytkowania są protokoły likwidacyjne, które tworzy sekcja selekcji. 
Obejmują one książki nieaktualne, zniszczone bądź zagubione przez użytkowni-
ków. 

Rysunek 14. Wybór księgi ubytków

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Przy tworzeniu nowego protokołu księgi ubytków podawana jest nazwa proto-
kołu, na podstawie którego ubytkuje się pozycje, a system automatycznie nadaje 
kolejny numer rejestru i numer protokołu. Bibliotekarz wybiera powód ubytkowa-
nia i zatwierdza proces (rysunek 15).

Rysunek 15. Protokół ubytków

Źródło: Koha wersja 3.17.

Automatycznie otwiera się właściwa księga ubytków, a do protokołu podpina 
się pozycja ubytkowana (rysunek 16).
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Rysunek 16. Podpięcie ubytku do protokołu

Źródło: Koha wersja 3.17.

Rysunek 17 obrazuje widok inwentarza – w odpowiedniej rubryce przy sygna-
turze wyświetla się numer ubytku.

Ciekawostką jest to, że nie wszystkie protokoły w systemie mają podłączone 
rekordy egzemplarza. Związane jest to z trzema rodzajami protokołów tworzo-
nych w ramach organizacji pracy BPK. Pierwszy typ dotyczy zbiorów, które zosta-
ły wprowadzone w inwentarzu elektronicznym oraz mają swój rekord w katalogu 
komputerowym, drugi typ dotyczy pozycji, które nie były wprowadzone w inwen-
tarzu elektronicznym, ale są wprowadzone w katalogu komputerowym, natomiast 
trzeci typ dotyczy pozycji, które istnieją poza systemem – widnieje tylko wpis w ka-
talogu kartkowym i w starym inwentarzu drukowanym. Do protokołów drugiego 
i trzeciego typu nie ma dołączonych rekordów z inwentarza elektronicznego. Infor-
macje o numerze ubytków wpisywane są ręcznie w księdze inwentarzowej pisanej 
bądź drukowanej. 
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Rysunek 17. Widok pozycji ubytkowanej w inwentarzu

Źródło: Koha wersja 3.17.

10. Uwagi końcowe

Fakt, że w systemie Koha akcesja (koszyk), faktura i inwentarz są ze sobą ściśle 
powiązane, ma swoje zalety i wady. Osoby wprowadzające dane muszą być bar-
dzo uważne: jakakolwiek nieprawidłowość uniemożliwia połączenie egzemplarza 
z księgą inwentarzową i tym samym przekazanie książki dalej do magazynu oraz 
blokuje współpracę z oddziałem udostępniania.

Niewątpliwą zaletą systemu jest automatyczna kontrola wydatków, aktualiza-
cja danych w księgach inwentarzowych przed ich wydrukiem (informacje z rekordu 
egzemplarza trafiają automatycznie do inwentarza). Niezwykle pomocne jest rów-
nież tworzenie raportów miesięcznych i rocznych wykorzystywanych w programie 
zewnętrznym STATUS (służącym w BPK do statystyki bibliotecznej) i przy tworzeniu 
innych zestawień statystycznych.
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