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Streszczenie: W rozdziale omówiono drogę czasopism w bibliotece korzystającej z systemu Koha. Za-
prezentowano poszczególne części modułu Czasopisma w interfejsie bibliotekarza. Autorki zwróciły 
szczególną uwagę na elastyczność systemu pozwalającą na jego dostosowanie do potrzeb Bibliote-
ki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przedstawiono proces katalogowania 
wydawnictw ciągłych w formacie MARC 21 (przy uwzględnieniu współpracy z Centrum NUKAT), two-
rzenie i odnawianie prenumeraty, sposób zamawiania czasopism w katalogu OPAC: możliwość rezer-
wowania całych roczników lub pojedynczych numerów, oraz funkcjonalność wybranych zakładek mo-
dułu. 

1. Wprowadzenie

W rozdziale omówiono, w sposób instruktażowy, funkcjonalność modułu Cza-
sopisma zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha. W kolejnych częściach 
przedstawiono proces katalogowania czasopism w Bibliotece Krakowskiej Akade-
mii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (BKA), pobieranie utworzonych w opro-
gramowaniu Virtua gotowych rekordów, prowadzenie księgi inwentarzowej, reje-
strowanie wykorzystania czasopism, tworzenie i zarządzanie prenumeratą oraz 
kontrolowanie braków.

Celami rozdziału są: wykazanie możliwości oferowanych przez system Koha, 
prezentacja funkcjonalności Koha dostosowanych do potrzeb zarządzania czaso-
pismami oraz usprawniających pracę oddziału opracowania czasopism. 
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2. Katalogowanie czasopism

Przed wdrożeniem systemu Koha w BKA czasopisma katalogowane były w pro-
gramie, który nie obsługiwał pełnego formatu MARC 21. Nowy system nie tylko 
pozwala opracowywać dokumenty w tym formacie, ale umożliwia również pobie-
ranie gotowych opisów bibliograficznych za pomocą protokołu Z39.50, w przypad-
ku BKA – z Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. Wszystkie 
opisy oraz hasła wzorcowe są tworzone w programie Virtua, a następnie impor-
towane do Koha.

Aby zaimportować rekord bibliograficzny, należy wypełnić formularz (rysunek 
1), szczególnie pola Tytuł oraz ISSN. Można również skopiować numer kontrolny 
z NUKAT, jednoznacznie identyfikujący rekord.

Rysunek 1. Formularz importu rekordu bibliograficznego

Źródło: Koha wersja 3.17.

Następnie należy wybrać źródło, z którego wyszukiwany jest rekord. Z wyników 
wyszukiwania (rysunek 2) wybiera się tytuł i importuje go do bazy.
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Rysunek 2. Import wyniku wyszukiwania

Źródło: Koha wersja 3.17.

Pobrany opis bibliograficzny wyświetla się w edytorze MARC (rysunek 3). Na-
leży zmienić szablon na Czasopismo. Ustawienia szablonu dokonuje bibliotekarz 
systemowy bądź informatyk biblioteczny w module Administracja. Dzięki temu 
można zdecydować, czy poszczególne pola opisu będą wyświetlać się w zakład-
kach (pogrupowane pola, na przykład: 1XX, 2XX), czy na jednym formularzu. W po-
lu 942 $c należy wybrać odpowiednią formę dokumentu (rysunek 3).

Rysunek 3. edytor formatu MARC 21 w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.
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W przypadku braku rekordu czasopisma do pobrania, należy utworzyć go 
w oprogramowaniu Virtua, zapisać w bazie, a po zatwierdzeniu przez Centrum 
NUKAT importować do Koha. Można utworzyć rekord bibliograficzny czasopisma 
na potrzeby lokalne. W module Katalogowanie po wybraniu opcji Nowy rekord wy-
świetlony zostanie pusty szablon, który należy uzupełnić niezbędnymi danymi bi-
bliograficznymi.

3. Dodawanie egzemplarza

W celu dołączenia egzemplarza do rekordu czasopisma przy opisie bibliogra-
ficznym należy wybrać rozwijane menu Nowy, a następnie Nowy egzemplarz (ry-
sunek 4).

Rysunek 4. Uzupełnianie rekordu czasopisma o nowy egzemplarz w Koha.

Źródło: Koha wersja 3.17.

Następnie uzupełnieniu podlegają odpowiednie pola (rysunek 5): 
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Rysunek 5. Formularz danych dla nowego egzemplarza czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Tryb zamówienia – w przypadku BKA można wybrać opcje: Czytelnia Cza-• 
sopism, Czytelnia Główna lub OIN,
Tryb udostępniania – zawiera informację dla czytelnika, czy czasopismo • 
jest dostępne na półce w Czytelni Czasopism, Czytelni Głównej, OIN-ie, 
czy też przeznaczone jest do użytku wewnętrznego lub pozostaje w opra-
cowaniu,
Lokalizacja oraz Obecna lokalizacja (podpole a i b) – zawiera informację • 
o bibliotece/filii, w której dane czasopismo jest dostępne,
Lokalizacja (podpole c) – zawiera informację o dokładnym miejscu prze-• 
chowywania egzemplarza (w przypadku czasopism w BKA jest to: Czytel-
nia Czasopism, Magazyn CB, Magazyn CA, OIN),
Data nabycia,• 
Sposób nabycia – określa, czy czasopismo pochodzi z daru, kupna, wymia-• 
ny bibliotecznej, czy jest egzemplarzem obowiązkowym przekazywanym 
przez Oficynę Wydawniczą AFM,
Cena,• 
Numer czasopisma,• 
Sygnatura,• 
Barcode – wprowadzenie kodu kreskowego umożliwia rejestrowanie wyko-• 
rzystania czasopism, co będzie przydatne przy generowaniu statystyk,
Uwagi dla bibliotekarza – wpisany tekst będzie widoczny wyłącznie dla bi-• 
bliotekarzy,
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Uwaga publiczna – tekst będzie widoczny dla użytkowników w katalogu • 
OPAC; można wpisać odrębny tytuł numeru czasopisma, uwagi o dołączo-
nej płycie CD lub inne informacje dotyczące egzemplarza,
Numer inwentarza – przy dodawaniu rocznika czasopisma do inwentarza • 
należy wybrać odpowiednią księgę; kolejny numer inwentarzowy jest ge-
nerowany automatycznie.

System Koha umożliwia modyfikowanie wprowadzonych danych w formularzu 
egzemplarza.

4. Prenumerata

Prenumerata pozwala na zaplanowanie subskrypcji każdego tytułu na dany 
rok, a w kolejnym roku odnowienie jej lub odrzucenie oraz kontrolowanie wpływu 
poszczególnych numerów czasopisma. W BKA prenumerata w systemie nie za-
wsze odpowiada subskrypcji rzeczywiście wykupionej u dostawcy.

W module Czasopisma prenumeratę już istniejącą wyszukuje się poprzez wpi-
sanie w odpowiednie pole numeru ISSN i/lub tytułu poszukiwanego czasopisma 
(rysunek 6). Następnie można ją zmodyfikować, utworzyć duplikat lub usunąć. 

Rysunek 6. Formularz wyszukiwania prenumeraty w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Nową subskrypcję zakłada się, wybierając opcję Nowa prenumerata. Wyświe-
tla się okno Szczegóły prenumeraty (rysunek 7). 

Jeśli znany jest indywidualny numer dostawcy, to po wpisaniu go w pierwsze 
okno nazwa wyświetla się automatycznie. W innym przypadku wybiera się opcję 
Wyszukaj dostawcę. Baza dostawców w BKA jest wspólna dla książek i czasopism 
(odróżnia się ich, wpisując przed nazwę dostawcy słowo „Czasopisma” lub „Książ-
ki”), tworzy się ją w module Gromadzenie, w zakładce Nowy dostawca, gdzie wpro-
wadzane są dane teleadresowe. Dane te są wykorzystywane przy zakładaniu pre-
numeraty dla poszczególnych tytułów czasopism. 
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Następnie wyszukiwany jest rekord czasopisma (rysunek 8). Jeżeli znany jest je-
go numer, po jego wpisaniu nazwa wyświetli się automatycznie. W innym przypad-
ku należy wyszukać lub utworzyć potrzebny rekord, wybierając jedną z opcji: Wy-
szukaj rekord lub Utwórz rekord.

Rysunek 7. Formularz dodawania prenumeraty w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Rysunek 8. Formularz wyszukiwania rekordu czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Konkretne czasopismo wyszukuje się poprzez wpisanie odpowiedniego tytu-
łu w pole Słowo kluczowe. Wyniki wyszukiwania można zawężać (rysunek 9) przez 
wybór typu dokumentu: czasopismo, książka, mapa, multimedia.

Rysunek 9. Formularz wyszukiwania tytułu czasopisma w Koha

.

Źródło: Koha wersja 3.17

W dalszej kolejności należy zdecydować, czy po otrzymaniu numeru czaso-
pisma ma zostać utworzony rekord egzemplarza. W przypadku nieregularności 
ustalenia wymaga, czy ma być utrzymana numeracja ciągła, czy pomijane nume-
ry nieregularne. Istnieje również możliwość zdecydowania, czy opcja Historia pre-
numeraty ma być aktywna i modyfikowalna. 

Po uzupełnieniu sygnatury wybiera się bibliotekę oraz wpisuje ewentualne uwa-
gi publiczne i/lub wewnętrzne. Zaznaczanie opcji Powiadomienie użytkownika po-
zwala utworzyć listę obiegu, dzięki której użytkownik jest powiadamiany drogą e-
mailową o wpłynięciu do biblioteki nowych egzemplarzy. Wybiera się lokalizację 
(Czytelnia Czasopism, Czytelnia Główna lub OIN) i ewentualnie uzupełnia pole 
Okres karencji, które oznacza czas oczekiwania na wpłynięcie danego numeru do 
biblioteki. Można też ustalić liczbę numerów wyświetlanych bibliotekarzowi i/lub 
numerów wyświetlanych w OPAC. 

Następny etap prac polega na odpowiednich ustawieniach prenumeraty (ry-
sunek 10). 

Z rozwijanego kalendarza należy wybrać datę wydania pierwszego numeru 
w danym roku, częstotliwość (można ją ustalić w module Czasopisma, w zakładce 
Zarządzaj częstotliwością). Długość prenumeraty podaje się w liczbach (do wybo-
ru są numery, miesiące i tygodnie). Należy określić datę rozpoczęcia i zakończenia 
prenumeraty oraz wybrać wzór numerowania (na podstawie częstotliwości czaso-
pisma można ustalić własny wzór numerowania w module Czasopisma, w zakład-
ce Zarządzaj wzorem numerowania).
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Rysunek 10. Formularz ustawienia prenumeraty czasopism w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Pola wyróżnione na czerwono są obowiązkowe i bez ich wypełnienia nie uda 
się zapisać prenumeraty.

Po wypełnieniu formularza wyświetlona zostanie tabela (rysunek 11), w któ-
rej należy uzupełnić rok i numer, od którego rozpoczyna się prenumerata, oraz za-
awansowany wzór numerowania dla poszczególnych częstotliwości.

Rysunek 11. Tabela numerowania częstotliwości wpływu prenumerowanych tytułów 
czasopism

Źródło: Koha wersja 3.17.
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Dodatkowo system wyświetla plan prenumeraty, służący sprawdzeniu, czy nume-
ry i planowane daty wydania są uporządkowane. W przypadku dzienników, które nie 
mają wydań świątecznych, istnieje możliwość zaznaczenia dni, które są pomijane, na 
przykład niedziele (rysunek 12). Po tych czynnościach należy zapisać prenumeratę.

Rysunek 12. Formularz planowania prenumeraty w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Po zapisaniu prenumeraty wyświetla się okno Prenumerata dla [tytuł czasopi-
sma] wraz z informacjami (między innymi: ID prenumeraty, nazwisko biblioteka-
rza, który ją tworzył, nazwa dostawcy, planowanie, rysunek 13). W tym formularzu 
można założyć nową prenumeratę, modyfikować lub zamknąć istniejącą, odnowić 
kończącą się oraz przyjąć egzemplarz.

Po kliknięciu opcji Otrzymaj, z listy wybiera się odpowiedni status: otrzymany, 
opóźniony, brakujący, reklamowany lub niedostępny. Po przyjęciu egzemplarza po-
jawi się informacja o następnym oczekiwanym numerze. Można również wygene-
rować kolejny lub odebrać klika numerów jednocześnie, dzięki opcji Multi otrzymy-
wanie. Przed otrzymaniem ostatniego numeru wyświetlona zostanie informacja 
o wygaśnięciu prenumeraty i o możliwości odnowienia jej na następny rok. W for-
mularzu odnowienia prenumeraty automatycznie wygenerowana zostanie data 
rozpoczęcia kolejnej subskrypcji (można ją jednak zmienić) oraz liczba numerów 
(można dopisać liczbę tygodni i/lub miesięcy, rysunek 14).
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Rysunek 13. Formularz prenumeraty dla konkretnego tytułu czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Rysunek 14. Formularz odnowienia prenumeraty

Źródło: Koha wersja 3.17.

W przypadku potrzeby sprawdzenia, kiedy wygasa prenumerata innych cza-
sopism, wybiera się w module Czasopisma zakładkę Sprawdź datę zakończenia. 
Po wpisaniu tytułu i/lub ISSN oraz wybraniu daty, system informuje, kiedy wygasa 
prenumerata dla konkretnego czasopisma. Po określeniu tylko daty – w wynikach 
wyświetlą się wszystkie tytuły, których subskrypcja kończy się przed podaną datą. 
Można również odnowić prenumeratę wybranych tytułów lub ją zmodyfikować.
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5. Reklamacje

W module Czasopisma w zakładce Reklamacje można dokonać reklamacji 
brakujących numerów. Filtry umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania (np. 
tylko czasopisma opóźnione, brakujące lub reklamowane). Po wysłaniu do dostaw-
cy powiadomienia e-mailem o brakującym numerze, status czasopisma zostanie 
zmieniony na reklamowany oraz ustalona zostanie data reklamacji.

6. egzemplarze

Po wyszukaniu czasopisma w interfejsie bibliotekarza wyświetlony zostaje opis 
bibliograficzny w widoku standardowym wraz z zasobem oraz z możliwością uru-
chomienia filtrów. W zakładce egzemplarze można wyświetlić zasób danego cza-
sopisma w innym układzie niż standardowy. Dodatkowo, oprócz podstawowych 
informacji o czasopiśmie, można modyfikować informacje o egzemplarzach oraz 
wyświetlić historię wypożyczeń (rysunek 15).

Rysunek 15. Podsumowanie danych egzemplarza czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.
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7.  Zamówienia

W celu złożenia zamówienia na czasopismo dla czytelnika, bibliotekarz pracuje 
w zakładce Zamówienia, widocznej po wyszukaniu odpowiedniego tytułu w bazie 
(rysunek 16). W wyświetlonym polu należy podać numer karty lub nazwisko użyt-
kownika, dla którego składane jest zamówienie. 

Rysunek 16. Formularz zamówienia czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

Po wybraniu nazwiska wyświetlone zostaną szczegóły rezerwacji: zamawiany 
tytuł, imię i nazwisko oraz numer użytkownika. Należy zaznaczyć rocznik, który ma 
zostać zamówiony. W polu Uwagi można wpisać konkretny numer. 

Po dokonaniu rezerwacji wyświetla się tabelka z potwierdzeniem zamówienia 
(rysunek 17), które można anulować lub złożyć nowe dla kolejnego użytkownika.

Rysunek 17. Potwierdzenie zamówienia czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.
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8. OPAC

W OPAC istnieją możliwości prostego i zaawansowanego wyszukiwania tytułu 
czasopisma. W obu przypadkach można przeszukiwać dane biblioteczne według 
różnych indeksów: tytuł czasopisma, ISSN, temat, seria, sygnatura. Użytkownik 
otrzymuje informację o liczbie znalezionych rekordów. Wyniki wyszukiwania pre-
zentowane są w formie listy.

Po wybraniu interesującego tytułu wyświetla się opis bibliograficzny czasopi-
sma wraz z egzemplarzami, po zalogowaniu można zamówić dany tytuł.

Zaznaczenie odpowiedniego pola daje możliwość zamówienia nie tylko całe-
go rocznika, ale również konkretnego egzemplarza (rysunek 17). Wystarczy wpi-
sać w polu Uwagi wybrany numer. Jeśli pole Uwagi pozostanie puste, użytkownik 
otrzyma cały rocznik zamówionego tytułu.

Rysunek 17. Potwierdzenie rezerwacji czasopisma w Koha

Źródło: Koha wersja 3.17.

9. Uwagi końcowe

Przedstawiony w rozdziale moduł Czasopisma został dostosowany do potrzeb 
i charakteru pracy oddziału czasopism BKA. 

Jedną z podstawowych korzyści z systemu jest usprawnienie obsługi użytkow-
ników poprzez możliwość zamawiania w katalogu OPAC konkretnych numerów 
czasopism, co w przypadku dzienników wielkoformatowych usprawnia jednocze-
śnie pracę magazynu. Możliwość sporządzania rekordów analitycznych pozwala 
na szybkie i łatwe przeglądanie zawartości konkretnych numerów poszczególnych 
tytułów czasopism. Łatwe i intuicyjne zarządzanie prenumeratą ułatwia kontrolę 
nad wpływającymi na bieżąco numerami czasopism, między innymi pozwala na 
ustalanie ewentualnych braków i natychmiastowe powiadamianie o tym dostaw-
cy. Niewątpliwą zaletą jest także możliwość pobierania gotowych rekordów biblio-
graficznych przez protokół Z39.50.
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Przy wybranych zakładkach nadal prowadzone są prace mające na celu 
usprawnienie istniejących funkcjonalności, między innymi tworzenie rekordów ana-
litycznych dla artykułów z czasopism. Moduł Czasopisma systemu Koha oferuje 
szerokie możliwości dostosowania do potrzeb bibliotekarzy i użytkowników, a pra-
ce nad nim udowodniły, że jest to w dużej mierze system intuicyjny i przyjazny bi-
bliotekarzom.
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