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Streszczenie: W rozdziale opisano najistotniejsze problemy związane z konwersją danych z syste-
mu TINLIB (brak formatu MARC 21) do systemu Koha (przypisanie danych rekordu bibliograficznego 
w TINLIB do odpowiednich pól formatu MARC 21, ewentualne dostosowanie pól do konwersji). Przed-
stawiono istniejące w Koha szablony poszczególnych typów dokumentów (przede wszystkim druków 
zwartych), haseł wzorcowych oraz rekordu egzemplarza. Ze szczególną uwagą omówiono stosowa-
nie w Bibliotece Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesięt-
nej jako podstawowego języka informacyjno-wyszukiwawczego w opracowaniu rzeczowym. Szerzej 
zaprezentowano także opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotek instytutowych PK. W pod-
sumowaniu odniesiono się do kwestii wykorzystania różnych pól lokalnych w Koha dla indywidualnych 
potrzeb opracowania zbiorów w Bibliotece PK. Pokazano też proces przygotowania rekordu egzempla-
rza dokumentu zwartego w Koha do udostępniania. 

1. Wprowadzenie

W rozdziale omówiono wybrane aspekty konwersji danych z systemu bibliotecz-
nego TINLIB do systemu Koha. Odniesiono się także do innych zagadnień związa-
nych z pracą w nowym systemie.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK) w latach 90. rozpoczęła poszukiwa-
nia oprogramowania obsługującego całość prac bibliotecznych. Wybrano brytyj-
ski zintegrowany system biblioteczny TINLIB. Rok 1993 był okresem testowania 
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pierwszych modułów systemu TINLIB. W 1994 r. w BPK rozpoczęto jego wdra-
żanie. Poszczególne funkcje w TINLIB realizowane były w osobnych, lecz w pełni 
zintegrowanych modułach, takich jak: gromadzenie, katalogowanie, wyszukiwanie 
(OPAC), udostępnianie, gromadzenie wydawnictw zwartych, gromadzenie i opra-
cowanie czasopism, wymiana danych z i do innych systemów oraz generator ra-
portów (wydruków statystycznych itp.). Możliwości tego systemu okazały się ogra-
niczone w stosunku do obecnych wymogów pracy w bibliotece. W związku z tym 
podjęto decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu nowego systemu. Prace nad dostoso-
waniem systemu Koha trwały około dwóch lat. W sierpniu 2014 r. nastąpiła kon-
wersja danych do nowego systemu. Następstwem tych działań było zakończenie 
prac bibliotecznych w systemie TINLIB.

2. Konwersja danych z TINLIB do Koha

2.1. Rekord bibliograficzny

Wybór systemu opartego na formacie MARC 21 wymagał dużej uwagi przy 
pracach przygotowawczych do konwersji danych. System TINLIB nie obsługiwał 
formatu MARC 21, jednakże pola formularza do wprowadzania danych zawiera-
ły dopowiedzenia umożliwiające konwersję. Dopowiedzenia były umieszczone przy 
opisie katalogowym i składały się z podpól formatu MARC 21 oraz etykiet pól. 
Część danych z rekordów, dzięki zastosowanym oznaczeniom pól i podpól, uda-
ło się prawidłowo przekonwertować do formatu MARC 21. Na rysunku 1 zapre-
zentowano wypełnione pole Tytuł w formularzu rekordu bibliograficznego w TIN-
LIB z zaznaczonymi podpolami odpowiadającymi podpolom w formacie MARC 21 
($b, $n, $p, $c). 

Rysunek 1. TINLIB a zapis danych w formacie MARC 21 – rekord bibliograficzny

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).

Rysunek 2 przedstawia wygląd pola Wariant tytułu w TINLIB z dopowiedze-
niem określającym rodzaj wariantu, w tym przypadku tytułu oryginalnego: \#[Tyt.
oryg.] \$3\.
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Rysunek 2. TINLIB a zapis danych w formacie MARC 21 – rekord bibliograficzny

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).

Innym przykładem (rysunek 3) są pola zawierające Uwagi, Uwagi indeksowa-
ne, Uwagi katalogującego z dopowiedzeniem z konkretną etykietą pola ze strefy 
5XX, np. \\#usm-504\.

Rysunek 3. TINLIB a zapis danych w formacie MARC 21 – rekord bibliograficzny

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).

Ważną kwestią było przygotowanie etykiety rekordu (000) i Danych kontrol-
nych (008). Przy konwersji należało ustalić, jakie wartości przyjąć dla poszczegól-
nych rodzajów konwertowanych dokumentów zwartych. W polu 008 przy prze-
noszeniu danych zastosowano kilka niestandardowych rozwiązań. Wynikało to 
z faktu, że przy tworzeniu rekordu bibliograficznego w TINLIB nie było możliwości 
uzupełniania danych podawanych zwykle w polach 000 i 008 formatu MARC 21. 
Dlatego też dane z rekordu bibliograficznego posłużyły do wygenerowania zawar-
tości tych pól. Niektóre z rozwiązań to np.: 

data wprowadzenia rekordu to data konwersji,• 
data publikacji to data pobrana z pola Rok wydania, • 
kod materiałów z imprezy pobrany z pola Typ publikacji,• 
język tekstu pobrany z pola Język.• 

Kolejnym zadaniem przy konwersji było przeanalizowanie całego formularza 
rekordu bibliograficznego na potrzeby formatu MARC 21. Na rysunkach 4 i 5 za-
prezentowano formularz rekordu bibliograficznego w TINLIB. Obok nazw pól zapi-
sano etykiety pól formatu MARC 21, do których przekonwertowano dane. 
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Rysunek 4. TINLIB a pola formatu MARC 21 – rekord bibliograficzny

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).

Widoczne jest, że w większości jedno pole w TINLIB odpowiada jednemu po-
lu z formatu MARC 21. Do pól 260, 490, 830 formatu MARC 21 dane pobrano 
z więcej niż jednego pola w systemie TINLIB.

Rysunek 5. TINLIB a pola formatu MARC 21 – rekord bibliograficzny cd.

Źródło: TINLIB T-Series v 3.0 (interfejs bibliotekarza).
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2.2. Kartoteki haseł wzorcowych

Następnym etapem prac podczas konwersji było przygotowanie kartotek haseł 
wzorcowych. Należało analogicznie jak w rekordzie bibliograficznym przyporząd-
kować konkretne pola z formularza w TINLIB do konkretnych etykiet pól formatu 
MARC 21 oraz ustalić wartości wskaźników. W kartotekach wzorcowych w TIN-
LIB nie stosowano żadnych dopowiedzeń (tj. etykiet pól oraz podpól z formatu 
MARC 21), co utrudniało konwersję rekordów. Dane, których nie udało się dopaso-
wać do formatu MARC 21, zostały przeniesione do pól lokalnych. W systemie TIN-
LIB kartotekę haseł wzorcowych dla nazw osobowych, haseł korporatywnych i im-
prezy budowało się, wypełniając identyczny formularz. System tworzył oddzielne 
indeksy do wyszukiwania dla wyżej wymienionych grup. W wyniku konwersji da-
nych z kartotek wzorcowych z TINLIB do Koha została przejęta następująca liczba 
rekordów: hasło osobowe – ok. 67 tys.; hasło korporatywne – ok. 12 tys.; hasło im-
prezy – ok. 5 tys.; hasło symbol UKD – ok. 5 tys.

Poniższy przykład (rysunek 6) to formularz dla nazwy osobowej w systemie TIN-
LIB oraz etykiety pól z formatu MARC 21, do których przeniesiono dane. Analo-
gicznie wyglądały prace przy przygotowaniu rekordów pozostałych kartotek haseł 
wzorcowych do konwersji (tj. korporatywnych, imprez, UKD).

Rysunek 6. TINLIB a format MARC 21 – rekord khw nazwa osobowa

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).



Anna Kraus, Renata Wilczek

152 153

Od TINLIB do Koha – dostosowanie zasad opracowania zbiorów zwartych…

Na rysunku 7 przedstawiono wygląd tego hasła po konwersji do systemu Ko-
ha. W prezentowanym poprawnie przekonwertowanym haśle wypełnione są pola 
100, 400, 667 i 670. 

Rysunek 7. Koha – rekord khw nazwa osobowa

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Formularze kartotek wzorcowych w TINLIB stwarzały katalogującym bibliote-
karzom duże możliwości wykorzystania informacji i ich wzajemnych powiązań (np. 
powiązanie hasła imprezy z hasłem korporatywnym). Z punktu widzenia użytkow-
nika i bibliotekarza rozszerzało to zakres wyszukiwania. Niestety, przy konwersji 
nie wszystkie dane udało się zachować, co wynikało z braku odpowiednich pól 
w formularzach formatu MARC 21. 

2.3. Konwersja danych – wybrane problemy

W wyniku pewnych ograniczeń systemu TINLIB niektóre elementy opisów bi-
bliograficznych zostały błędnie przekonwertowane do formatu MARC 21 (np. brak 
możliwości rozróżnienia w TINLIB rekordów, w których nie powinno być hasła głów-
nego 100). Poniżej (rysunek 8) zilustrowano jeden z takich przykładów, w którym 
dokument miał więcej niż trzech autorów i użyto zgodnie z zasadami (obowiązują-
cymi do 2014 r.) określenia et al. Sposób zapisu w TINLIB hasła dla pierwszego au-
tora spowodował, że podczas konwersji zostało wygenerowane pole 100.
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Rysunek 8. Problemy podczas konwersji – hasło autorskie

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 i  Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Innym przykładem są dokumenty, w których nie ma hasła głównego (1XX), tyl-
ko dodatkowe (7XX). W tym przypadku hasła trafiły do właściwych pól, jednak 
wskaźniki w polu 245 pozostały błędne (rysunek 9). 

Rysunek 9. Problemy podczas konwersji – hasło autorskie

Źródło: TINLIB T-Series v 3.0 i Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Specyfika budowy formularza rekordu bibliograficznego w TINLIB spowodowa-
ła wystąpienie wyżej wymienionych problemów. Ograniczenia czasowe związane 
z przygotowaniem i wdrożeniem nowego systemu Koha nie ułatwiały poszukiwa-
nia rozwiązań dla lepszych efektów konwersji. W związku z tym założono, że ko-
rekta błędów zostanie wykonana w toku pracy w nowym systemie, z wykorzysta-
niem jego możliwości.

 
2.4. Konwersja danych – opracowanie rzeczowe

Równolegle z przygotowaniem rekordów bibliograficznych i khw z punktu wi-
dzenia opracowania formalnego, trwały prace nad adaptacją opracowania rze-
czowego w TINLIB do stworzenia khw UKD w nowym systemie.
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Do sierpnia 2014 r. w BPK stosowano dwa języki informacyjno-wyszukiwawcze: 
UKD i Tezaurus (hasła oparte na tablicach UKD, rysunek 10).

Rysunek 10. Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w BPK

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (OPAC).

Podczas opracowania rzeczowego w TINLIB wypełniano trzy pola: Typ publika-
cji, Symbol klasyfikacji, Hasło tezaurusa. Wszystkie te pola były powtarzalne i po-
siadały kartoteki. W systemie Koha istnieje jedna kartoteka wzorcowa Uniwersal-
nej Klasyfikacji Dziesiętnej (zawiera symbole z Tablic pomocniczych oraz Tablic 
głównych, rysunek 11). 

Rysunek 11. Kartoteka haseł wzorcowych UKD w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Podczas konwersji danych z TINLIB do Koha ustalono, że do utworzenia khw 
UKD wykorzystane zostaną dwa pola z kartoteki dla haseł tezaurusa, tj. pole Ha-
sło tezaurusa oraz Informacja o zakresie. W kartotece UKD w Koha pole 153 
zawiera podpole $a z symbolem klasyfikacji oraz podpole $j z dopowiedzeniem. 
W rekordzie bibliograficznym pole 080 dotyczy opracowania rzeczowego. Analo-
gicznie do rekordu khw UKD zawiera ono podpola $a i $j (rysunek 12).
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Rysunek 12. Tworzenie khw UKD w Koha

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 i Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Kolejno przedstawiono zapis symboli klasyfikacji UKD w obu systemach (rysu-
nek 13). W TINLIB symbole są w osobnych polach z dopisanym symbolem z Ta-
blic pomocniczych, a przy zapisie zachowany jest porządek poziomy. Dodatkowo 
wypełnione jest pole Typ publikacji oraz Hasło tezaurusa. W Koha zapis wygląda 
inaczej, tj. symbole główne i pomocnicze zapisywane są z zachowaniem porząd-
ku pionowego.

Rysunek 13. TINLIB a Koha – opracowanie rzeczowe

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 i Koha wersja 3.17 (OPAC).
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Przygotowując się do konwersji rekordów dla haseł tezaurusa na khw UKD, za-
łożono, że w pierwszej kolejności pobrane zostaną najbardziej szczegółowe sym-
bole pochodzące z rekordów tezaurusa. W następnej kolejności – dane z pola Typ 
publikacji i na końcu ewentualnie symbole z Tablic pomocniczych, wyodrębnione 
z symbolu UKD w opisie bibliograficznym zapisanego w polu Symbol klasyfikacji. 
W TINLIB część rekordów bibliograficznych posiadała wypełnione pole Symbol kla-
syfikacji, Typ publikacji, a brak było haseł tezaurusa (który tworzony był od lat 90.). 
Ten sposób tworzenia khw UKD spowodował, że niektóre rekordy bibliograficzne 
(gdzie w TINLIB brakowało haseł tezaurusa) w wyniku konwersji w Koha posiadają 
tylko klasyfikację na podstawie danych pobranych z pola Typ publikacji, tj. symbol 
z Tablic pomocniczych. Innym przykładem jest sytuacja, w której dane pobierane 
z pola Typ publikacji oraz wyodrębniony z pola Symbol klasyfikacji symbol Tablic 
pomocniczych powtarzały się, co spowodowało, że w Koha także wyświetlały się 
w dwóch polach 080. Wynikało to ze specyficznej budowy formularza w TINLIB, 
gdzie do opracowania rzeczowego były wykorzystywane trzy różne pola, oraz z de-
cyzji, że konwersji podlegają dane z wszystkich tych pól. Obydwa omówione przy-
padki pokazuje rysunek 14.

Rysunek 14. Koha – opracowanie rzeczowe

Źródło: Koha wersja 3.17 (OPAC).

Na rysunku 15 przedstawiono wygląd rekordu z opracowaniem rzeczowym 
w OPAC, w TINLIB i w Koha. W TINLIB wypełnione jest pole Typ publikacji, Symbol 
klasyfikacji i Hasło tezaurusa. Brak jest widocznego powiązania między symbolem 
a tezaurusem do tego symbolu, co wynikało z ograniczeń systemowych. Sytuacja 
ta uległa poprawie po konwersji. Zgodnie z oczekiwaniami, w Koha każdy symbol 
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widoczny jest z dopowiedzeniem. Taki zapis opracowania rzeczowego jest bardziej 
czytelny i pomocny dla użytkownika.

Rysunek 15. Koha – opracowanie rzeczowe

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 i Koha wersja 3.17 (OPAC).

Problemy dotyczące opracowania formalnego i rzeczowego stanowiły istotę 
w pracach przygotowawczych do konwersji, głównie dla bibliotekarza i informaty-
ka. Kolejnym ważnym zagadnieniem było przygotowanie dokumentu pod kątem 
udostępnienia go użytkownikowi. W tym celu należało zadbać o właściwą konwer-
sję danych zawartych w polach rekordu egzemplarza.

3. Rekord egzemplarza

Przygotowując rekord egzemplarza do konwersji, oprócz typowych informacji 
w nim zawartych (np. status, sygnatura, kod kreskowy), należało pamiętać o niety-
powych, specyficznych danych wypełnianych na potrzeby naszej biblioteki (np. lo-
kalizacja).

Integralnymi częściami BPK są: oddziały przy Wydziale Mechanicznym, filia 
w Domu Studenckim nr 4 oraz oddziały znajdujące się w Pawilonie Bibliotecznym. 
W związku z położeniem poszczególnych jednostek bibliotecznych konieczne by-
ło odpowiednie oznaczenie lokalizacji w rekordzie egzemplarza. Na rysunku 16 
przedstawiono fragment formularza dotyczący egzemplarza w TINLIB z rozwinię-
tą listą możliwych lokalizacji dokumentu.
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Rysunek 16. TINLIB – rekord egzemplarza

Źródło: TINLIB T-Series 3.0 (interfejs bibliotekarza).

Analogicznie, podczas wypełniania danych w rekordzie egzemplarza w Koha 
należało pamiętać o uzupełnieniu czterech podpól: Kod kolekcji, Biblioteka macie-
rzysta, Obecna biblioteka, Lokalizacja. Dla odróżnienia lokalizacji książek i czaso-
pism, lokalizacje czasopism mają oznaczenie [CZ] po docelowej nazwie (rysunek 
17).
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Rysunek 17. Koha – fragment rekordu egzemplarza

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

W celu rozszerzenia dostępu do informacji o zbiorach znajdujących się w bi-
bliotekach instytutowych i zakładowych, Rektor PK wydał polecenie służbowe (nr 
2 z 22 lutego 2011 r.) dotyczące katalogowania książek nabytych po 1 stycznia 
2011 r. zgodnie z ustaloną procedurą. Oddział zbiorów zwartych BPK zobowią-
zany jest do opracowania formalnego i rzeczowego tych dokumentów, z pomi-
nięciem modułu Gromadzenie. Zbiory te nie są udostępniane w BPK. W systemie 
użytkownik znajdzie informację, która biblioteka instytutowa, zakładowa udostęp-
nia dany egzemplarz.

Na rysunku 18 przedstawiono wypełniony rekord egzemplarza dla dokumen-
tu z biblioteki instytutowej, zakładowej. Istotne są tu podpola: Status, Lokalizacja, 
Identyfikator Zasobu (w polu tym wklejany jest odpowiedni link), Uwaga niepu-
bliczna (tj. symbol biblioteki) oraz Typ dokumentu.
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Rysunek 18. Rekord egzemplarza w Koha dla dokumentu z biblioteki wydziałowej

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).

Link wklejany w podpole $u (Identyfikator Zasobu URI) jest widoczny w OPAC 
jako informacja odsyłająca użytkownika do danych biblioteki, w której dostępny 
jest dokument (rysunek 19). 

Rysunek 19. Rekord egzemplarza w Koha OPAC dla dokumentu z biblioteki wydziało-
wej

Źródło: Koha wersja 3.17 (OPAC).
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Rejestrowanie dokumentów zwartych z bibliotek instytutowych i zakładowych 
wynika z nadziei na współpracę w przyszłości w ramach jednego systemu biblio-
tecznego. 

4. Pola lokalne w Koha – wykorzystanie

W systemie Koha istnieją pola, które dają możliwość uwzględnienia specy-
ficznych wymagań biblioteki. Podczas konwersji starano się zachować jak najwię-
cej danych zawartych w systemie TINLIB. Część informacji charakterystycznych 
dla BPK została przeniesiona do pól lokalnych. Poniżej zaprezentowano niektóre 
z przypadków.

BPK w 2006 r. rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia wolnego dostępu 
do zbiorów. W związku z tym w rekordzie bibliograficznym w TINLIB wypełniano 
pola Oznaczenie odpowiedzialności (nazwa osobowa lub początek tytułu) i Znak 
miejsca (symbol ogólny, na podstawie UKD). Podczas konwersji ustalono, że dane 
te zostaną przeniesione do wybranych pól lokalnych, tj. 094 i 095. 

W rekordzie bibliograficznym zostały wykorzystane pola 691 (dla oznaczenia 
nowości) i 692 (dla rejestracji nabytków zagranicznych). Wykorzystano także pola 
lokalne 592, 593, do których w wyniku konwersji trafiły uwagi dotyczące konkret-
nego egzemplarza (np. informacje o uszkodzeniu, braku karty tytułowej lub dodat-
ku, rysunek 20). 

Rysunek 20. Pola lokalne w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).
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W rekordzie egzemplarza wykorzystano podpole Uwaga publiczna do zazna-
czenia informacji o dodatkach, np. CD. W efekcie dane zapisane w tym podpo-
lu drukują się na rewersie, co jest istotne w związku z udostępnianiem egzempla-
rza użytkownikowi.

W rekordach khw dla zapisu danych lokalnych w nowo edytowanych rekordach 
stosuje się pole 940 (uwagi niepubliczne). Dla uwag z pozostałych pól, które nie zo-
stały oznaczone w konwersji, wykorzystano pola 943 (uwagi publiczne) i 944 (uwa-
gi niepubliczne). W kartotece wzorcowej UKD wykorzystano pole 699 dla zapisu 
kodu typu symbolu.

Zaletą systemu Koha są duże możliwości wykorzystania pól lokalnych dla indy-
widualnych potrzeb biblioteki. Ponadto system pozwala na powiązanie z osobny-
mi aplikacjami WWW.

5. Koha – przekazywanie do magazynu

Po zmodyfikowaniu rekordu egzemplarza (wybraniu odpowiednich lokalizacji 
i ustawieniu statusu) następuje moment przekazania książki do magazynu (rysu-
nek 21). Na podstawie tych danych drukowana jest lista sygnatur (uszeregowane 
wg lokalizacji i numeru inwentarza, wraz z informacją o ewentualnych dodatkach). 
Wyjątkiem są opracowywane zbiory bibliotek zakładowych, które przekazuje się 
na podstawie formularza zdawczo-odbiorczego. Poniżej zaznaczono podpole, któ-
re po aktywacji generuje datę przekazania.

Rysunek 21. Koha – przekazywanie do magazynu

Źródło: Koha wersja 3.17 (interfejs bibliotekarza).
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Kolejnym etapem jest drukowanie list książek przekazywanych do odpowied-
nich oddziałów bibliotecznych. Do tego celu wykorzystano stworzoną na potrzeby 
BPK aplikację, do której pobierane są szczegółowe dane z systemu. Na ich podsta-
wie generowana jest lista sygnatur (rysunek 22).

Rysunek 22. Drukarka list inwentarzowych

Źródło: Wewnętrzny system w BPK. 

Moment przekazania książek do odpowiednich jednostek to ostatni etap pracy 
nad opracowaniem formalnym i rzeczowym dokumentu w oddziale zbiorów zwar-
tych BPK. Oczywiście w tekście skupiono się tylko na wybranych czynnościach przy-
gotowawczych prowadzących do wdrożenia nowego systemu Koha. Należy zazna-
czyć, że wszystkie etapy wymagały ścisłej współpracy bibliotekarzy, bibliotekarza 
systemowego oraz informatyka. 

6. Uwagi końcowe

W rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy, które pojawiły się pod-
czas prac nad konwersją danych z systemu TINLIB do Koha. Wydaje się, że proces 
ten w znacznym stopniu przebiegł pomyślnie. Błędy, których nie dało się uniknąć 
(z powodu ograniczeń systemowych oraz czasowych), są systematycznie napra-
wiane. 

Obecnie uwaga katalogerów koncentruje się na uzupełnianiu konwertowa-
nych rekordów bibliograficznych o hasło dla tłumacza (w TINLIB nie było możliwo-
ści tworzenia takiego hasła), uzupełnianiu Danych kontrolnych (008) o brakujące 
informacje, tworzeniu tytułu ujednoliconego, uzupełnianiu rekordów bibliogra-
ficznych o opracowanie rzeczowe, dopracowaniu kartotek khw oraz rozpoczęciu 
współpracy z NUKAT.
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