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KOHA TÖRTÉNETE

 Új-Zélandról indul egy kezdeményezéssel 1999-ben

 Horowhenua Library Trust a régi és elavult rendszerét szerette volna lecserélni,

mert azt már nem fejlesztették tovább

A korszerűbb rendszerrel szembeni legfontosabb elképzeléseik:

 Küszöbölje ki az előre sejtetett 2000. év problémáját

 Barátságos felület

 Rokonszenves ár

 Kínálat feltérképezése  nem találtak megfelelőt



KOHA TÖRTÉNETE

Döntés: létrehozzák saját fejlesztésű könyvtári rendszerüket

 1999. szeptember 6-án kezdték meg a fejlesztéseket, közösen, a Katipo

Communications Ltd. webfejlesztő céggel. A határidők szűkösek voltak

 2000 január elején indult el, amikor az elkészült rendszert a General Public License

alatt elérhetővé tették, és a fejlesztések azonnal folytatódtak

A Koha közösség formálódásának a hatására egyre többen kapcsolódtak be a

fejlesztésekbe. 2002-ben telepítették a rendszert tengerentúli könyvtárakban is

A „koha” szó maori nyelven azt jelenti, hogy ajándék, adomány



OPAC MODUL - KERESÉS

 Indexelés: Zebra indexelő eszközzel, amely 

támogatja a Z39.50-et és az SRU-t is.  

A CCL kereső protokollt hassználja

 Egy sáv, amely az egyszerű keresést biztosítja

 Összetett keresés – három sáv, Boole-operátorok

Szűkítési lehetőségek:

 Típus

 Műfaj

 Dátum

 Nyelvezet

 Korosztály



OPAC MODUL - TALÁLATOK

Alapbeállítás szerint relevancia sorrendjében 

jelennek meg

 Elérhető információk: 

 cím, szerző

 kiadás éve

 elérhető példányok

 borító képe

 Baloldali menü segítségével lehet tovább 

keresni



KATALOGIZÁLÁSI MODUL

 Új rekord hozzáadása: űrlap típusának a kiválasztása, tíz lehetőségből,

felsorolva néhány:

 Alapértelmezett

 Hangkazetták, CD-k

 Gyors adatbevitel

 Ritka könyvek

Sorozat

A fejléc adott, a MARC-formátum szerint a többit manuálisan kell felvinni

 Átemelés: egy kereső felület segítségével történik, a találatokat könnyen át

lehet emelni



BEIRATKOZÁS

 Új olvasó hozzáadásakor egy

listából kiválasztható a típus:

 Gyermek

 Diák

 Oktató

 Személyzet

 Űrlap megjelenése, az adatok

könnyen bevihetők, a kötelező

mezőket jelöli a rendszer

A folyamatok nagyrésze hasonlóan

zajlik mint más rendszerekben

 Gyors katalogizálás

A Koha teljesen webalapú,

böngészőben fut

KÖLCSÖNZÉS

KÖLCSÖNZÉSI MODUL



PERIODIKA MODUL

A modulba belépve rögtön új előfizetési űrlapot 

lehet megnyitni

 Érkeztetés is űrlap segítségével történik, az 

Érkeztetés menüpont alatt, és itt csak annyit kell 

kiválasztanunk, hogy megérkezett, késik, hiányzik, 

nem elérhető az adott példány

 Előfizetés meghosszabbítása a rekordon belül 

történik



BESZERZÉSI MODUL

A modult később fejlesztették ki a rendszerhez

A pénznem kiválasztása

 Kereskedők és egyéb cégek adatainak a felvitele

 Beszerzési javaslat érkezhet könyvtárostól és olvasótól is

 Megrendelés nyilvántartása kosárrendszerrel működik

A megrendelés bevihető új rekord 

létrehozásával, meglévő dokumentum 

újra rendelésével, ajánlásokon keresztül 

vagy akár külső adatbázisból is 



MAGYARORSZÁGON

 Világon: 69 ország, 667 intézmény; Európában 132 könyvtár

 Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és

Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum Műszaki Dokumentációs

Központ

 Itthon is elterjedhet, és akkor magyar nyelvű fordítás is készülne a

rendszerhez

 Ingyenes, Magyarországon több könyvtárnak is meg kéne ragadni

 Koha közösség



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


