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Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano przykład wdrożenia OPAC oraz modułu Udostępnia-
nie w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia 
użytkownika zmiany w katalogu bibliotecznym. Omówiono funkcjonalność systemu w różnych aspek-
tach pracy oddziału udostępniania zbiorów. Akcent położono na takie elementy jak realizowanie za-
mówień, wypożyczeń, prolongat i zwrotów egzemplarzy bibliotecznych oraz rejestrowanie i obsługa 
użytkowników. Podkreślone zostały nie tylko możliwości dopasowania systemu do potrzeb konkret-
nej biblioteki, ale i różnorodność funkcji dostępnych dla użytkowników oraz bibliotekarzy. W rozdziale 
uwzględniono zarówno rozwiązania zastosowane w bibliotekach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, jak i te opcje systemu Koha, 
które nie zostały w nich wdrożone.

1. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział stanowi próbę przedstawienia rezultatów prac realizowa-
nych w module Udostępnianie w systemie Koha. W celu dostosowania wspomnia-
nego modułu do potrzeb wynikających z zakresu prac wykonywanych w oddziale 
udostępniania zbiorów, powołany został zespół, którego zadaniem było testowanie 
i wdrożenie systemu. etap testowania pozwolił na wykrycie błędów instalacji Koha, 
które udało się skorygować przed ostatecznym wdrożeniem systemu. W wyniku ko-
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rekty otrzymano ostateczny produkt, moduł Udostępnianie, gotowy do przyjęcia 
danych importowanych z poprzedniego systemu i dalszych prac w przygotowanym 
już systemie Koha. 

Tekst został podzielony na kilka części, w których naświetlono funkcjonalności 
systemu. W pierwszej z nich przedstawiony został OPAC, zaprezentowano opcje 
i ustawienia ułatwiające poruszanie się użytkownika po koncie bibliotecznym oraz 
zamawianie i prolongowanie wypożyczonych książek. Kolejnym omawianym te-
matem modułu Udostępnianie jest Magazyn, w którym odbywa się drukowanie, 
realizowanie, ponawianie i przekazywanie zrealizowanych zamówień. Ostatnim 
omówionym zagadnieniem jest interfejs bibliotekarza. Zaprezentowane zostały 
wszystkie opcje niezbędne do kompleksowej obsługi użytkownika, począwszy od 
rejestracji użytkownika przez wypożyczanie książek, usuwanie należności, prolon-
gatę aż do blokowania i usuwania konta bibliotecznego. Dodatkowo w podsumo-
waniu modułów przedstawiono opcje systemu, które nie znalazły zastosowania 
w omawianych bibliotekach. 

2. OPAC

Moduł, z którego korzystają użytkownicy, powinien być czytelny, przejrzysty 
oraz zapewniać dostęp do anglojęzycznej wersji katalogu, jak również dostosowy-
wać się do przeglądarek m.in. telefonów komórkowych. To wszystko zapewnia sys-
tem Koha. 

Konieczność dostosowania OPAC do potrzeb użytkowników zarówno Biblioteki 
Krakowskiej Akademii (BKA), jak i Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK), wymusi-
ła inny układ strony głównej w obydwu bibliotekach.

Przykładowo na stronie głównej katalogu BPK znajdują się takie elementy jak: 
wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie według haseł, najnowsze komenta-
rze i chmura tagów. Użytkownik ze strony głównej ma także dostęp do linków 
zewnętrznych: wypożyczalnia międzybiblioteczna, Repozytorium Politechniki Kra-
kowskiej, szkolenia biblioteczne oraz linki do stron Politechniki Krakowskiej i BPK. 
Warto również nadmienić, iż serwisy wypożyczalni międzybibliotecznej oraz Re-
pozytorium PK są połączone z systemem Koha – pobierają z niego dane osobowe 
użytkowników. Ze strony głównej OPAC zarówno w BKA, jak i BPK, użytkownik lo-
guje się na swoje konto biblioteczne. 

System daje możliwość korzystania z wyszukiwania prostego i zaawansowa-
nego. Po rozwinięciu listy indeksów można wyszukiwać przez: tytuł, autora, ISBN, 
serię oraz sygnaturę. Wyszukiwanie zaawansowane daje więcej możliwości, m.in. 
szukanie przez kilka słów kluczowych w większej liczbie indeksów, zawężenie do ję-
zyka i lokalizacji dokumentu. Oprócz wyszukiwania zaawansowanego, Koha daje 
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możliwość wyszukiwania według haseł wzorcowych. Po wpisaniu słowa kluczowe-
go użytkownik dostaje listę haseł wzorcowych, które zawierają w opisie wyszukiwa-
ne słowo. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania użytkownik może doprecyzować 
wyniki, a także przy wyświetlonych wynikach ustawić subskrypcje RRS oraz użyć kil-
ku sposobów sortowania listy wyników. 

Pod każdym rekordem bibliograficznym na liście wyników wyszukiwania wy-
świetla się dostępność egzemplarzy oraz możliwość zamówienia, dodania do listy 
lub schowka. Tytuł pozycji jest aktywnym linkiem, który przenosi bezpośrednio do 
rekordu bibliograficznego. W rekordzie znajdują się między innymi takie informa-
cje jak: autor i wydawca, które są również aktywnymi linkami, oraz zasoby online 
w postaci spisów treści i pełnych tekstów. Po prawej stronie wyświetlają się opcje 
rekordu: Przeglądaj wyniki wyszukiwania, Zamów, Drukuj, Dodaj do listy, Dodaj do 
schowka. System zapewnia możliwość zapisu rekordu w różnych formatach oraz 
wyszukiwania w zbiorczych katalogach: NUKAT i KaRo. 

W rekordzie bibliograficznym wyświetlają się wszystkie egzemplarze i ich do-
stępność. W BPK szczególnie ważna jest kolumna Bieżąca lokalizacja, która okre-
śla miejsce, gdzie znajduje się dany egzemplarz (rysunek 1).

Rysunek 1. Rekord bibliograficzny w katalogu BPK

Źródło: Koha wersja 3.17.

System Koha umożliwia użytkownikom dodawanie komentarzy do rekordu bi-
bliograficznego. Każdy komentarz musi być zatwierdzony przez bibliotekarza. Po 
zatwierdzeniu wyświetla się treść oraz autor komentarza. Wszystkie zatwierdzo-
ne wpisy widnieją na stronie głównej katalogu po kliknięciu w opcję Najnowsze 
komentarze. Przykładowo użytkownik może polecić innym czytelnikom daną po-
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zycję bibliograficzną pisząc komentarz „podręcznik przydatny na pierwszym ro-
ku studiów”.

W celu złożenia zamówienia użytkownik musi dokonać wyboru miejsca odbioru 
zamawianych materiałów. Istnieje również możliwość dopisania uwagi na temat 
zamówienia – funkcja ta najczęściej jest wykorzystywana przy zamówieniach kon-
kretnych numerów czasopism.

Po złożeniu zamówienia system przenosi użytkownika bezpośrednio na jego 
konto do zakładki Zamówienia. W kolumnie Miejsce odbioru znajduje się informa-
cja, gdzie dana pozycja będzie czekać na użytkownika. Natomiast w kolumnie Sta-
tus wyświetla się status zamówienia: Oczekuje, W trakcie realizacji, Do odbioru. 
Użytkownik może anulować zamówienie tylko ze statusem Oczekuje, czyli do cza-
su wydrukowania rewersów przez Magazyn.

Po zalogowaniu użytkownik zostaje przekierowany do zakładki Wypożyczenia, 
która jest głównym oknem konta (rysunek 2). W kolumnie Data zwrotu przetrzyma-
ne egzemplarze mają termin zwrotu wyróżniony na czerwono. W kolejnej kolum-
nie użytkownik może sprawdzić, ile prolongat mu zostało, bądź dokonać prolonga-
ty przetrzymanej książki. 

Należności naliczone za przetrzymanie książek wyświetlają się w dwóch miej-
scach: w zakładkach Wypożyczenia i Należności, gdzie można prześledzić całą hi-
storię należności. W pierwszej kolumnie to, co zostało naliczone, w drugiej zaś to, 
co czytelnik ma aktualnie do zapłaty. 

W zakładce Dane osobowe czytelnik może dokonać zmiany adresu e-mail, na 
który będzie otrzymywał powiadomienia. Ponadto czytelnik może zarządzać wła-
snym kontem bibliotecznym, czyli zmienić hasło, sprawdzić historię wyszukiwań 
i wypożyczeń, a także ustawić powiadomienia e-mail – między innymi o przetrzy-
manych książkach. 

Następna zakładka to Propozycje zakupu, w której użytkownik, poprzez wypeł-
nienie formularza, może zasugerować bibliotece potrzebę uzupełnienia zasobów 
bibliotecznych o książkę lub czasopismo. Prośba o zakup nowych zbiorów nie za-
wsze może zostać spełniona, dlatego użytkownik ma możliwość śledzenia całego 
procesu dzięki wyświetlanym w zakładce informacjom o statusie realizacji.

Zakładka Powiadomienia informuje użytkownika o możliwościach zmiany usta-
wień otrzymywanych powiadomień e-mailowych. W zakładce Listy czytelnik może 
tworzyć oraz modyfikować swoje prywatne listy. Listy to sposób na przechowywa-
nie w pamięci systemu wybranych pozycji bibliotecznych. Lista może być sortowa-
na według m.in. autora i tytułu, można bezpośrednio z niej zamawiać wybrane 
pozycje. Listy prywatne widzi tylko osoba, która je założyła, ale istnieje możliwość 
upublicznienia swoich list. BKA wykorzystuje funkcję list publicznych do zestawień 
bibliograficznych, które tworzone są przez bibliotekarzy dla użytkowników.
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Rysunek 2. Konto biblioteczne w BPK

Źródło: Koha wersja 3.17.

Koha daje możliwość wyświetlania wiadomości na koncie użytkownika, jeśli: 
karta została zagubiona,• 
dane adresowe są niepełne,• 
zamówienie nie może być zrealizowane,• 
konto jest zablokowane.• 

Opcje modułu OPAC w systemie Koha, z których nie skorzystały obie bibliote-
ki to:

samodzielne ustawienie daty złożenia zamówienia i wygaśnięcia zamó-• 
wienia,
zawieszenie złożenia zamówień na czas nieokreślony lub do daty określo-• 
nej przez użytkownika,
wybór konkretnego egzemplarza książki przy składaniu zamówienia przez • 
użytkownika,
samodzielne zakładanie konta,• 
modyfikowanie własnych danych osobowych przez użytkownika,• 
powiadomienia sms.• 

3. Magazyn

Jedną z kluczowych opcji interfejsu bibliotekarza jest moduł Magazyn. Znajdu-
je się bezpośrednio w Udostępnianiu przez wejście do Kolejki zamówień. 

Po wybraniu opcji Kolejka zamówień magazynier drukuje rewersy z określo-
ną lokalizacją: Wypożyczalnia, Czytelnia lub Drukuj wszystkie. System pozwala na 
drukowanie pojedynczych rewersów. W przypadku opcji drukowania wszystkich, 
system drukuje rewersy w kolejności sygnatur w obrębie magazynu. 

Po wydrukowaniu i zrealizowaniu rewersów magazynier przechodzi do podglą-
du wydrukowanych rewersów, a następnie do przekazania zamówionych książek 
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do Wypożyczalni lub Czytelni. Po zrealizowaniu wszystkich zamówień lista zostaje 
automatycznie wyczyszczona. 

Rysunek 3. Okno modułu Magazyn w systemie Koha na przykładzie BPK

 Źródło: Koha wersja 3.17.

4. Interfejs bibliotekarza 

Dostęp do modułów wykorzystywanych w dziale udostępniania możliwy jest 
na kilka sposobów: z panelu głównego w interfejsie bibliotekarza, menu górne-
go lub okna wyszukiwawczego. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcjonal-
ności systemów w bibliotece jest wyszukiwanie w bazie użytkowników. System Ko-
ha umożliwia to na kilka sposobów. Największa liczba opcji dostępna jest poprzez 
moduł Użytkownicy. Pierwszą z możliwości jest wyszukiwanie poprzez nazwisko 
użytkownika lub jego część. Taką możliwość daje pole Standardowy, które poza 
tym umożliwia szukanie według nazwy użytkownika, a także kodu karty bibliotecz-
nej. Bardzo przydatne może okazać się wyszukiwanie poprzez adres e-mail, numer 
użytkownika, numer telefonu, adres oraz datę urodzenia. Kategoria Rodzaj wyszu-
kiwania pozwala na wyszukiwanie przez dowolną część np. nazwiska lub przez po-
czątkowe litery nazwiska. Wyszukiwanie zaawansowane rozszerza możliwości wy-
szukiwania o kategorię użytkownika, nadaną w momencie rejestracji w systemie, 
oraz wybór filii biblioteki.
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Opisane możliwości wyszukiwania znajdują się także w osobnym oknie Filtry, 
umieszczonym po lewej stronie ekranu. Jest ono widoczne przez cały czas korzy-
stania z modułu Udostępnianie. Wygodne jest korzystanie z paska stale widoczne-
go w górnej części ekranu, w którym znajduje się między innymi zakładka Szukaj 
użytkowników. W rezultacie wyszukiwania wyświetlana jest lista z podstawowymi 
informacjami o użytkownikach i kontach. Tabela zawiera:

numer karty,• 
nazwisko i imię,• 
kategorie użytkownika,• 
bibliotekę – w przypadku filii,• 
datę ważności konta,• 
informacje o liczbie wypożyczonych i przetrzymanych książek,• 
informacje o należnościach,• 
uwagi umieszczone na koncie.• 

W tabeli znajduje się także link umożliwiający szybkie przejście do okna mody-
fikacji danych o użytkowniku.

Rysunek 4. Maska w systemie Koha umożliwiająca modyfikację danych użytkowników 
na przykładzie BKA

Źródło: Koha wersja 3.14

Do założenia nowego konta w Koha służy moduł Użytkownicy. Znajduje się tu 
lista kategorii, do których można przypisać użytkownika, np. student, pracownik. 
Każda biblioteka może tworzyć własne kategorie oraz przypisywać im odpowied-
nie uprawnienia, np. w BKA istnieje kategoria Konto trzydniowe. (Użytkownik po-
siadający takie konto może zamawiać książki do czytelni, lecz nie może ich wy-
pożyczyć). Po dokonaniu wyboru następuje przekierowanie do formularza zapisu, 
który należy w całości uzupełnić. Składa się on z następujących sekcji:
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identyfikacja czytelnika, czyli dane personalne: imię, nazwisko, data uro-• 
dzenia, PeSeL,
adres główny, który zawiera podstawowe dane kontaktowe: adres zamel-• 
dowania, adres do korespondencji,
kontakt, z danymi telefonicznymi i mailowymi,• 
zarządzanie kontem bibliotecznym, tj. definiowane przez bibliotekę pola • 
statystyczne, numer karty bibliotecznej oraz ewentualny wybór filii biblio-
tecznej; w tym miejscu istnieje również możliwość zmiany kategorii, do któ-
rej przypisano użytkownika,
ustawienia konta bibliotecznego, z elementami takimi jak data ważności • 
konta, która może być ustawiana automatycznie, oraz pola OPAC: Uwaga 
i Uwagi udostępniania – informacje w nich zamieszczone pojawią się od-
powiednio na koncie użytkownika w OPAC lub wyłącznie w interfejsie bi-
bliotekarza,
logowanie użytkownika, czyli dane potrzebne do logowania w OPAC, mo-• 
gą być ustawione automatycznie,
ustawienia powiadomień użytkownika, które można zdefiniować globalnie • 
lub ustawić indywidualnie.

W formularzu istnieje możliwość ustawienia pól wymaganych do uzupełnienia. 
Będą one wyróżnione kolorem czerwonym. Równocześnie za pomocą zdefiniowa-
nych wartości można tworzyć pola z rozwijaną listą ułatwiającą wybór odpowied-
nich danych. Po zatwierdzeniu następuje przejście do widoku konta użytkownika, 
gdzie w panelu nad danymi użytkownika znajduje się lista możliwych do wykona-
nia operacji, np.:

Modyfikuj – umożliwia podgląd i modyfikację wszystkich sekcji formula-• 
rza zapisu,
Zmień hasło – jeśli użytkownik zgubi lub zapomni swoje hasło, należy • 
nadać mu nowe,
Duplikat – powiela konto użytkownika, pomijając dane zawarte w polach: • 
imię, data urodzenia, numer karty oraz login i hasło,
Drukuj – umożliwia wydruk stanu konta,• 
Przeszukaj katalog – z tego miejsca następuje przeniesienie do zaawan-• 
sowanego formularza wyszukiwawczego w Koha oraz pojawia się możli-
wość zamówienia książki bezpośrednio na nazwisko użytkownika danego 
konta,
Więcej – to przede wszystkim możliwość odnowienia konta użytkownika • 
lub jego usunięcia.
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Rysunek 5. Widok konta użytkownika w systemie Koha na przykładzie BKA 

Źródło: Koha wersja 3.14.

Boczne menu (rysunek 5) widoczne na karcie użytkownika umożliwia wykony-
wanie operacji na koncie, podgląd danych personalnych oraz wszystkich informa-
cji związanych z obiegiem książki i prowadzeniem konta. 

Podstawowe dane o użytkowniku można przeglądać w zakładce Szczegóły. Za-
wiera ona wszystkie informacje wprowadzone do formularza zapisu oraz umoż-
liwia ich modyfikację. Dodatkowo pojawiają się tu informacje widoczne również 
w zakładce Wypożycz, takie jak Wypożyczenia, Należności, Zamówienia. 

W celu wypożyczenia książki należy wybrać zakładkę Wypożycz na koncie użyt-
kownika lub na stronie interfejsu bibliotekarza. W drugim przypadku, w okno wy-
szukiwawcze należy wprowadzić numer karty lub nazwisko użytkownika. W obu 
przypadkach na karcie użytkownika wyświetli się okno, do którego należy wpisać 
lub wczytać kod kreskowy egzemplarza. Data wypożyczenia ustawia się automa-
tycznie; bibliotekarz ma możliwość jej zmiany. Na ekranie pojawia się również pod-
sumowanie bieżących wypożyczeń użytkownika wraz z terminem zwrotu. Dla uła-
twienia, egzemplarze wypożyczone bieżącego dnia znajdują się na początku listy. 
Dużą zaletą Koha jest możliwość szybkiego podglądu zamówionych przez użyt-
kownika książek. Informacje te znajdują się w polu Uwaga oraz w zakładce Zamó-
wienia. Wyświetlają się również pozycje zarezerwowane, wraz z informacją o miej-
scu w kolejce użytkowników oczekujących na książkę. Moduł Udostępnianie daje 
możliwość generowania ostrzeżeń pojawiających się podczas wypożyczania, np. 
„użytkownik ma należności”, „egzemplarz zarezerwowany przez innego użytkowni-
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ka”, „egzemplarz nie do wypożyczenia”. Ostrzeżenie wymaga potwierdzenia przed 
kontynuowaniem procesu wypożyczenia. 

Wypożyczone egzemplarze mogą być prolongowane przez OPAC lub w inter-
fejsie bibliotekarza. Informacja o tym, ile razy dany egzemplarz był przedłużany, 
i możliwość prolongowania wyświetla się na karcie użytkownika przy podsumo-
waniu bieżących wypożyczeń, w zakładce Wypożyczenia. Znajduje się tu również 
kolumna Przekaż/Zwróć, umożliwiająca szybki zwrot wypożyczonych egzemplarzy 
oraz informacje o należnościach.

Dodatkowo, w polu Uwaga pojawia się informacja o egzemplarzach, których 
termin wypożyczenia już minął, oraz o kwocie należności, jaka została z tego tytu-
łu naliczona. Książki niezwrócone w terminie wyróżnione są również poprzez wy-
świetlającą się na czerwono datę zwrotu. W zależności od ustawienia systemu na-
leżności mogą blokować prolongatę książek. Wyświetlane są również informacje 
o innych należnościach, jeśli użytkownik takie posiada. 

Po przejściu do zakładki Należności wyświetla się tabela zawierająca pola:
Data – dzień naliczenia lub zapłaty należności; w przypadku należności • 
za książki oddane po terminie zwrotu datą będzie ostatni dzień nalicze-
nia należności,
Opis należności – zawiera datę zwrotu egzemplarzy nieoddanych w wy-• 
znaczonym terminie oraz link do rekordu egzemplarza,
Uwaga – wszystkie uwagi dotyczące należności,• 
Kwota – całkowita kwota należności lub opłat,• 
Kwota niezgodności – należność pozostała do zapłacenia.• 

Rysunek 6. Okno z informacjami o należnościach użytkownika wobec biblioteki w sys-
temie Koha na przykładzie BKA

Źródło: Koha wersja 3.14.
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Sama procedura postępowania z należnościami jest bardzo prosta. Po wybra-
niu zakładki Zapłać należności wyświetlona zostaje tabela z kwotą pobraną od 
użytkownika, którą na tym etapie można jeszcze zmienić. Po zatwierdzeniu należ-
ność zostaje wyświetlona jako opłacona. 

W razie konieczności możliwe jest cofnięcie wykonanej wpłaty przyciskiem Od-
wróć. Spowoduje to dodanie do konta nowej płatności, oznaczonej jako płatność 
odwrócona.

W zakładce Obciąż konto można naliczyć należność inną niż ta za przetrzyma-
ne książki (np. opłata za zagubiony egzemplarz, prowadzenie konta). Dodatkowo 
system Koha daje możliwość ustalenia okresu karencji. Z funkcjonalności tej korzy-
sta BPK.

Zakładka Historia udostępniania pozwala na wgląd w historię wypożyczeń da-
nego użytkownika. Dane zawarte w wyświetlanej tabelce można sortować według 
każdej z kolumn (np. tytuł, autor, data wypożyczenia, data zwrotu), co ułatwia szyb-
sze odnalezienie konkretnego egzemplarza. Aktualne wypożyczenia podświetlone 
są na kolor żółty.

Rysunek 7. Okno z informacjami dotyczącymi historii wypożyczeń w systemie Koha na 
przykładzie BKA

Źródło: Koha wersja 3.14.

Powiadomienia widoczne w zakładce pod tym samym tytułem ustawiane są 
globalnie dla danej kategorii użytkowników lub indywidualnie w toku dodawania 
lub modyfikacji konta. Wyświetlane są w tabeli w formie listy zawierającej tytuł po-
wiadomienia i datę jego nadania. Aby wyświetlić pełen tekst powiadomienia, wy-
starczy kliknąć odpowiedni tytuł.

Zakładka Statystyki odnosi się do konkretnego konta użytkownika i umożliwia 
podgląd jego dziennych statystyk udostępniania (wypożyczenia, zwroty). Aby uzy-
skać dostęp do pełnego zbioru statystyk i raportów generowanych w systemie Ko-
ha, należy skorzystać z modułu Raporty, omówionego szerzej w rozdziale J. Able-
wicza i R. Kopaczki w niniejszym tomie.
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System Koha umożliwia przeszukiwanie katalogu z poziomu interfejsu biblio-
tekarza. W tym celu należy wybrać zakładkę Wyszukaj w katalogu, w górnym pa-
sku wyszukiwawczym, lub Szukaj w górnym menu. Z tego miejsca następuje bezpo-
średnie przejście do formularza wyszukiwania zaawansowanego.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się w tabeli. Uwzględniają opis katalogowy 
książki oraz przypisany do niej zasób, czyli informacje o dostępnych w bibliotece 
egzemplarzach danego tytułu (wraz z ich sygnaturą i lokalizacją). Istnieje możli-
wość sortowania otrzymanych wyników. 

Rysunek 8. Katalog biblioteczny w systemie Koha na przykładzie BKA – wyniki wyszukiwania

Źródło: Koha wersja 3.14.

System Koha pozwala składać zamówienia i rezerwacje bezpośrednio z inter-
fejsu bibliotekarza. W tym celu należy otworzyć kartę poszukiwanej książki lub 
przejść do okna zamówień bezpośrednio z listy wyników wyszukiwania, a następ-
nie wprowadzić nazwisko lub numer karty użytkownika, w imieniu którego ma zo-
stać dokonane zamówienie. Formularz zamówienia umożliwia wybór miejsca od-
bioru oraz, jeśli będzie to konieczne, konkretnego egzemplarza z wyświetlonej listy. 
Pozostawienie pustych pól przy liście egzemplarzy zaowocuje automatycznym wy-
braniem przez system najbliższego dostępnego egzemplarza. Informacja o złożo-
nym zamówieniu pojawia się w zakładce Zamówienia na karcie użytkownika. 

Ogólną listę złożonych zamówień można zobaczyć w module Udostępnianie, 
wybierając spośród raportów zamówienia oczekujące na odbiór. Raport widoczny 
jest w formie tabeli z informacjami niezbędnymi do identyfikacji książki oraz czy-
telnika, a także lokalizacją, datą złożenia zamówienia oraz możliwością anulowa-
nia zamówienia.

egzemplarze, które oczekują na odbiór przez użytkownika dłużej niż ustawiona 
liczba dni, wyświetlą się w zakładce Liczba zamówień do wycofania i nie będą au-
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tomatycznie anulowane, chyba że ustawiono skrypt do wykonywania tego zada-
nia. Można anulować wszystkie zamówienia, używając przycisku na górze listy.

Zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych w systemie Koha możliwy jest 
z głównej strony interfejsu bibliotekarza. Aby zwrócić egzemplarz, należy zeska-
nować kod kreskowy w przeznaczonym do tego oknie (rysunek 9). Podsumowanie 
wszystkich zwróconych egzemplarzy wyświetla się poniżej okna zwrotów. Opcja 
zwrotu znajduje się przy podsumowaniu wypożyczeń użytkownika w zakładce Wy-
pożycz oraz w zakładce Szczegóły w menu modułu Udostępnianie.

Przy zwrocie egzemplarza może wyświetlić się kilka komunikatów. Mogą one 
dotyczyć rezerwacji, należności oraz zamówień przygotowanych dla czytelnika.

Rysunek 9. Okno systemu Koha umożliwiająca zwrot wypożyczonego egzemplarza na 
przykładzie BKA

Źródło: Koha wersja 3.14.

Identyfikacja egzemplarzy niezwróconych w terminie możliwa jest za pomocą 
Raportów zaległości, dostępnych również w module Udostępnianie. Koha pozwala 
na generowanie zdefiniowanych przez informatyka raportów, które następnie mo-
gą zostać pobrane w postaci pliku pdf. Bezpośrednio z listy, klikając przycisk Mail, 
można wysłać elektroniczną wiadomość do użytkownika.

Innym ciekawym i pomocnym modułem w systemie Koha jest moduł Listy. Wy-
korzystuje się go do tworzenia kolekcji, których zawartość dotyczy określonego te-
matu lub służy konkretnemu celowi. Po wybraniu tego modułu z panelu głównego 
wyświetli się tabelka podzielona na dwie zakładki: listy prywatne i publiczne (rysu-
nek 10). Prawo do modyfikowania każdej z nich ma tylko autor listy, dlatego BKA, 
która wykorzystuje ten moduł do sporządzania zestawień tematycznych ze zbio-
rów dostępnych w Czytelni Głównej, założyła specjalne konto do ich tworzenia. 
Jest ono dostępne dla wszystkich pracowników Oddziału Udostępniania, umożli-
wiając im dołączanie nowych i modyfikowanie istniejących już zestawień. Po klik-
nięciu nazwy listy następuje przekierowanie do tabeli prezentującej jej zawartość. 
W tym miejscu można dodawać (poprzez wczytanie kodów kreskowych) lub usu-
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wać zawarte w niej tytuły, wydrukować lub wysłać zestawienie na wskazany adres 
mailowy. Istnieje również możliwość dodawania tytułów do zestawień bezpośred-
nio z karty książki. Tworząc nową listę, należy pamiętać o nadaniu jej odpowied-
niej nazwy, wyborze typu sortowania wyników i kategorii, do jakiej ma być przypi-
sana (prywatna, publiczna).

Rysunek 10. Tworzenie list tematycznych w systemie Koha na przykładzie BKA

Źródło: Koha wersja 3.14.

Przy organizacji pracy biblioteki w systemie Koha warto zwrócić uwagę na 
możliwość tworzenia tagów i komentarzy. Wspomniana opcja jest wykorzystywa-
na w BPK. Tagi pozwalają między innymi identyfikować egzemplarz i klasyfikować 
materiały biblioteczne. Po zalogowaniu w OPAC, użytkownik może tworzyć nowe 
tagi, jednak przed ich publikacją w OPAC bibliotekarz musi je zatwierdzić. Jeśli ja-
kieś tagi oczekują na moderowanie, informacja o tym zostaje wyświetlona na stro-
nie głównej interfejsu bibliotekarza. W zakładce Moderuj tagi znajduje się lista ta-
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gów oczekujących na zatwierdzenie lub odrzucenie (rysunek 11). Aby wyświetlić 
wszystkie tytuły oznaczone tym samym tagiem, należy kliknąć tag. 

Aby sprawdzić listę słów i fraz zatwierdzonych lub odrzuconych, należy wpisać 
słowa/frazy w sekcji Sprawdź listę (po prawej stronie tabeli Tagi).

Oprócz tagów, użytkownik może dodać do wybranych książek własne komen-
tarze. Każdy rekord bibliograficzny ma zakładkę Komentarze, poniżej informacji 
bibliograficznych. Komentarze podobnie jak tagi wymagają zatwierdzenia przez 
bibliotekarza. Aby moderować komentarze, należy kliknąć link na stronie głównej 
albo przejść do modułu Narzędzia. W sekcji Użytkownicy i udostępnianie znajduje 
się link do menu moderacji komentarzy (zakładka Komentarze). 

Rysunek 11. Zatwierdzanie tagów w systemie Koha na przykładzie BPK

Źródło: Koha wersja 3.17.

Przedstawione opcje nie wyczerpują możliwości systemu Koha. Wśród nieopi-
sanych możliwości systemu warto wspomnieć o:

definiowaniu różnego typu wiadomości, np. o zamówieniach, aktywacji • 
konta,
samoobsługowych wypożyczeniach,• 
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działaniu w trybie offline (wypożyczenia, zwroty, podgląd wykonanych ope-• 
racji),
kontach statystycznych,• 
dodawaniu zdjęć i plików (np. zdjęcia profilowe użytkowników, skany okła-• 
dek),
wydruku kart bibliotecznych,• 
tworzeniu subkont (podkont) np. dziecka.• 

5. Uwagi końcowe

Biblioteki stale podnoszą jakość swoich usług, szukając najkorzystniejszych roz-
wiązań finansowych i informatycznych. Zintegrowany system Koha otwiera możli-
wości dopasowania modułów do potrzeb poszczególnych bibliotek i ich użytkow-
ników. Rozbudowany moduł Udostępnianie w znacznym stopniu usprawnił pracę 
oraz funkcjonalność bibliotek, w których został wdrożony. 

System Koha daje możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywany-
mi w oddziałach udostępniania. W BPK jest to program Interlib, przeznaczony do 
obsługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz Repozytorium Politechniki Krakow-
skiej. Warto również podkreślić, że Koha ułatwia proces wypożyczeń i zwrotów, 
umożliwia wgląd w historię wyszukiwania oraz usprawnia procedurę przyjmowa-
nia należności od użytkowników. Ponadto czytelnicy mają więcej możliwości zarzą-
dzania własnym kontem bibliotecznym niż w systemach poprzednio wykorzystywa-
nych przez obie biblioteki.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom systemowym obsługa użytkowników sta-
ła się bardziej kompleksowa i efektywniejsza. Świadczą o tym opinie bibliotekarzy 
pracujących w Bibliotece Krakowskiej Akademii i Bibliotece Politechniki Krakow-
skiej oraz pozytywne wypowiedzi ich użytkowników.


