Zpráva ze setkání uživatelů ILS Koha v Knihovně Česká Třebová,
dne 22. 3. 2016, 9:30-15:00.¨

Program setkání uživatelů Koha
Datum: 22/3
Místo: Městská knihovna Česká Třebová, TeenSpace
Začátek: 9:30
Konec: cca 15:00
Pauza na oběd a přestávka, dle dohody.
Stravování v okolí http://www.menicka.cz/ceska-trebova.html

Úvod + představení



krátké představení lidí z komunity (max jedna věta na osobu)
aktuální instalace v ČR

Novinky v Koha 3.22
Plack
Od této verze má Koha integrovanou podporu pro Plack přímo v balíčcích.




výhody:

o
o

rychlost, nárůst rychlosti vyřizování požadavků
ačkoliv to původně vypadalo, že bude více spotřebovávat RAM, tak opak je pravdou – RAM spíše šetří – obzvláště ve větším provozu

problémy:

o
o

některé stránky v něm nefungují zatím (asi 3) –> jsou z Placku vyjmuty a fungují “standardně” (přes CGI)
při vypršení přihlášení nedojde k přesměrování zpět na původní stránku, řeší se. https://bugs.kohacommunity.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15816

Export záznamů
Nástroj pro export záznamů byl přepsán a rozdělen na dvě části – rozhraní a příkazová řádka

RESTful API
Byla přidána základna pro RESTful API – zatím fungují pouze dotazy na informace o čtenářích. Bude dále rozšiřováno, počítáme s přepsáním NCIP a driveru
pro VuFind (grant)

Katalogizace



Možnost připojovat k bibliografickým záznamům soubory – jednoduchá digitální knihovna
Profesionální katalogizační editor – zatím v experimentálním režimu

Další novinky
https://docs.google.com/document/d/1zlK_eyR2YXI_-DeV14-q_NHRGbB29PunmzHeWGFdXTA/
https://koha-community.org/koha-3-22-released/

Změny ve verzi Koha 3.22
10 nových funkcí, 155 rozšíření, 381 oprav chyb
Tento dokument popisuje nejdůležitější změny ve verzi 3.22 oproti verzi 3.20. Pokud jste knihovník, můžete s lehkým srdcem vynechat sekci
“Architektura”, ty se týkají vnitřních záležitostí systému a nemusí být na první pohled vůbec poznat.
Jako nejdůležitější změnu bychom ale měli zmínit plnou podporu tzv. Placku – technologie, která umožňuje zásadní zrychlení systému.
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Architektura & Administrace







Plná podpora Placku, informace o tom zda se Plack právě používá je vidět na stránce “O systému Koha”







nový skript, který umožňuje automaticky posílat čtenářům upozornění, že se blíží konec jejich registrace




lze zobrazovat u zpráviček/novinek také jejich autora

Nová základna pro tvorbu RESTful API – umožní lepší propojení Kohy s externími nástroji – VuFind, Centrální portál knihoven, …
odstranění kódu kolem “reserveconstraints”
odstranění kódu kolem “ethnicity”
odstranění modulu C4::Dates ze systému – toto zasáhlo v podstatě do každé části Kohy, kde se pracuje s datem
Při ladění nových funkcí je možné teď dumpovat proměnné z template toolkitu do html komentářů stránky, lze zapnout v system
preferences – logování
nyní je možné nastavit formát data dd.mm.yyyy
popisy jednotlivých práv v nastavení oprávnění už se neberou z db, ale jsou přeložené standardní cestou
nastavení zebry lze lépe specifikovat pro každou instanci zvlášť (bug 12216)
periodika nově může každý přijímat pouze pro svou domovskou knihovnu, pokud nemá nastaveno oprávnění superknihovník, nebo
superserials
export byl kompletně přepsán – zkontrolujte si případné skripty které jej využívají (bug 14722)

Akvizice





Přidána možnost skrýt typ dokumentu (itemtypes) z formuláře návrhu na nákup
Zobrazuje se datum přijetí objednávky v přehledu faktur
Zaslání e-mailu majiteli fondu v případě přiřazení návrhu na nákup k jím spravovanému fondu
Zobrazení dodavatele v záložce podrobnosti o akvizici v detailu dokumentu

Katalogizace





Rancor – profesionální MARC editor – prozatím jako experimentální funkce






při načtení nepůjčené jednotky se již nevypisují její detaily, jen oznámení, že nebyla půjčená







možnost zaplatit všechny poplatky najednou přímo z půjčování

Připojování souborů ke katalogizačním záznamům
Vytváření jednotek duplikováním i u starších záznamů
Slučování více než dvou katalogizačních záznamů (přes seznamy)

Výpůjční proces & práce se čtenářem
dávkové výpůjčky
nastavení, zda je možné prodlužovat výpůjčky nevrácené v termínu
možnost účtovat poplatek za upomínku na začátku nebo na konci učtovacího intervalu (např. když je poplatek 1 Kč za 3 dny, tak jestli se
má zaúčtovat 1., nebo 3. den)
přidána možnost pro zrušení rezervace z obrazovky vracení
při vkládání e-mailu je kontrolováno, jestli je zapsán správně
v historii výpůjček se nově zobrazuje i čas
na stránce s výpůjčkami se u čekajících rezervací zobrazuje i datum, do kdy by měli být vyzvednuty

Periodika



lze nastavit a sledovat více informací k předplatným






Nastavitelné zvuky




předěláno rozhraní pro tisk čtenářských průkazů a hřbetních štítků, opraveno několik chyb v těchto nástrojích

při příjmu periodika přidáno textové pole pro popis čísla periodika

Intranet obecně
Vylepšeno zobrazování některých bibliografických informací v souvislosti s RDA (pole 33x například)
vyplněný text ve vyhledávacím poli v záhlaví stránky zůstává vyplněn i po přepnutí záložky (půjčování/vracení/hledání)
nové ikonky v celém systému (Font Awesome)

Nástroje
možnost nastavit zobrazení samotného data (bez času) v tiscích lístků a textech odesílaných upozornění (pomocí filtru, např.:
<<biblio.timestamp | dateonly>>)

Doporučení na změny v procesech


odpisování jednotek provádět za pomocí hledání v jednotkách, ne přes vracení

Co se chystá
co nás čeká: očekávané zajímavé funkce v budoucích verzích: na čem se pracuje





možnost vkládat přehrávač HTML5 + Youtube do OPACu i intranetu
další rozšiřování RESTful API – https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13737
ElasticSearch
o https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12478
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o

https://wiki.koha-community.org/wiki/Elasticsearch#Basic_.27Get_Started.27_Steps

nativní podpora Let’s Encrypt (SSL přihlašování) – https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15303
A spousta dalšího:
o https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13592

KohaCZ balíček



KohaCZ balíček, úpravy, proč a nač
https://github.com/open-source-knihovna/KohaCZ

Další témata












data knihovny jako diamant: leštíme, dobrušujeme, opravujeme
kooperace Koha se Souborným katalogem a CPK
zajímavé SQL výstupy a jejich využití v každodenní praxi
šablony pro úpravu biblio záznamů
příklady úprav systému (JS)
co vás zajímá: pluginy, propojení Koha s VuFindem (proč ano, proč ne)
Koha na low cost HW: test Rikomagick = cesta pro malé obecní/městské knihovny?
plánovaný vývoj na 2016: VISK atp.
o Platby kartou, on-line platby
o nový driver pro VuFind (postavený na novém RESTful API)
o úprava rozhraní plateb, ...
co můžete všichni udělat pro to, aby byla Koha ještě lepší (překlad, hlášení chyb, testování atp.)

Potvrdili účast
pořadí Jméno

Instituce

1.

David Petr

Obecní knihovna Včelná

2.

Iva Freibergová

MK Litvínov

3.

Josef Moravec

MK Ústí nad Orlicí

4.

Radek Šiman

MK Litvínov

5.

Jana Kalousková

MK Ústí nad Orlicí

6.

Magdaléna Fedorowiczová

MK Bohumín

7.

Jana Jakeschová

MK Česká Třebová

8.

Gabriela Boháčková

MK Česká Třebová

10.

Michal Denár (bez nároku na místo k sezení) MK Česká Třebová

11.

Michela Musilová

MK Bohumín

12.

Alena Herzánová

MK Litvínov

13.

Bára Lichancová

Polac

14.

M. Fojtová

Polac

15.

Bohdan Šmilauer

16.

Edita Golová

MK Frenštát p. R.

17.

Karel Matějka

Knihovna CSÚ

18.

Jaroslav Kříž

MK Turnov

19.

Jan Jukl (?)

MK Polička

Přitomni:
Josef Moravec, MK Ústí nad Orlicí
Michal Denár, MK Česká Třebová
Barbora Lichancová : knihovna Policejní akademie Praha
Karel Matějka, Centrum současného umění Praha
Radek Šiman, MK Litvínov, R-bit Technology s.r.o.
Jana Kalousková, MK Ústí nad Orlicí
Gabriela Boháčková, MK Česká Třebová
Alena Herzánová: MK Litvínov
Iva Freibergová, MK Litvínov

3

Miroslava Fojtová, knihovna Policejní akademie Praha
Bohdan Šmilauer, knihovna Všenory
Jana Hamplová, MK Chrudim
Hana Mazurová, MK Chrudim
Jaroslav Kříž, MK Turnov
Jan Jukl, MK Polička
Edita Golová, MK Frenštát
Magdaléna Fedorowiczová, MK Bohumín
Martin Lipert, Team Library s.r.o.
Instalace Koha v ČR:
Pořadí

Název knihovny

Od kdy používá
systém Koha

Předchozí systém

Způsob správy
(vlastní/firma)

Reference podá

14.

Knihovna K3
Bohumín

11. 3. 2016

Clavius SQL

firma: R-Bit
Technology, s.r.o.

Ing. Magdaléna
Fedorowiczová

13.

Městská knihovna
Antonína Marka
Turnov

7. 3. 2016

Clavius

firma: TeamLibrary
s. r. o.

Mgr. et Mgr. Jaroslav
Kříž

12.

Muzeum regionu
Valašsko - knihovna

1. 2. 2016

Kp-win

vlastní

11.

Městská knihovna
Polička

28. 1. 2016

Clavius

firma: TeamLibrary
s. r. o.

Mgr. Jan Jukl

10.

Městská knihovna
Kostelec nad Orlicí

1. 1. 2016

Clavius SQL

vlastní

Mgr. Iva Havlová

09.

Městská knihovna
Jablonec nad Nisou

1. 11. 2015

Clavius SQL

firma: TeamLibrary
s. r. o.

Mgr. Zbyněk Duda

08.

Knihovna Policejní
akademie

1. 9. 2015

TinLib

vlastní

Mgr. Barbora
Lichancová

07.

Městská knihovna
Frenštát pod
Radhoštěm

1. 9. 2015

Clavius

firma: TeamLibrary
s. r. o.

Ing. Edita Golová

06.

Městská knihovna
Litvínov

1. 6. 2015

Clavius SQL

firma: R-Bit
Technology, s.r.o.

Mgr. Marcela
Gűttnerová

05.

Městská knihovna
Ústí nad Orlicí

1. 5. 2015

Clavius SQL

vlastní

PhDr. Jana Kalousková

04.

Knihovna na
Křižovatce (KISK)

5. 1. 2015

vlastní

vlastní

PhDr. Martin Krčál

03.

Knihovna Centra
současného umění

5. 1. 2015

nebyl

vlastní

Karel Matějka

02.

Městská knihovna
Česká Třebová

5. 1. 2015

Clavius SQL

vlastní

Mgr. Gabriela
Boháčková

01.

Obecní knihovna
Včelná

12/2014

?

vlastní

David Petr

Novinky v Koha 3.22
Viz v originále: https://koha-community.org/koha-3-22-released/
Použití technologie Plack, náhrada CGI. Urychluje práci komunikaci Koha s web serverem. Plack
(Perl web application programming framework ) je inspirován Rack pro Ruby a WSGI for Python, a je
to projekt podle specifikace PSGI užívané platformami jako Catalyst and Dancer.
Od verze 3.22 má Koha integrovanou podporu pro Plack v instalačních balíčcích.
Výhody:
Rychlost nárůst rychlosti vyřizování požadavků a úspora paměti RAM
4

Problémy: některé stránky v něm nefungují (asi 3) jsou z Placku vyjmuti a fungují standardně přes
CGI.
Při vypršení přihlášení nedojde k přesměrování zpět na původní stránku, řeší se, viz
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15816
Průměrně načtení požadavku web serveru se urychlí cca 2x, nyní zobrazení Opac cca 0,8 sec, výpůjčka
2 sec (namísto 4 sec.)
I záloha běží rychleji, nyní se zálohuje ve většině knihoven každých 17 minut (čili při havárii se ztratí
max. 17 minut provozu). Naproti tomu se prodloužila doba tisku výpůjček.

Nastavení zvuků
Od Verze 3.22 release 4 (= 3.22.04) preference AudioAlert nastavit Enable

5

6

Nastavení zobrazování sloupců Show/hide columns, možno zkracovat/rozšiřovat zobrazení tabulek

7

Nové možnosti katalogizace, jednoduchý digitální archiv:
Možno připojit do pole 856$u odkaz na uploadované digitální dokumenty k bibliografickému
záznamu (např. skeny stránek). Je to odkaz na jeden soubor, který obsahuje celý dokument, nebo jeho
část, např. v .pdf. Pokud má dokument více částí, je nutné pole 856 opakovat.
Postup: Do souboru /etc/koha/sites/<instance_name>/koha-conf.xml je třeba přidat místo, kam se
uploadované soubory budou ukládat. Text tohoto řádku je:
<upload_path>/var/lib/koha/<instance_name>/uploads</upload_path>

Při editaci se nastavuje v šabloně pro podpole 856$u plugin upload.pl
doplnění řádku s adresářem, kam se uploadované soubory uloží

Administrace šablony BKZ pole 856 podpole $u
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upload.pl
Přidání zobrazitelného dokumentu

9

Edit record

Ikonka vyplnění textu, vyvolá nabídku uploadu souboru

10

Browse pro vybrání dokumetu

vybrání textového souboru .pdf

11

Tlačítkem Choose se doplní odkaz (hash souboru) do textu podpole 856$u

12

vyhledání dokumentu a kliknutí na Online resources

Chceme-li odkaz na elektronický dokument využívat i v intranetu, je nutné v nastavit systémovou
preferenci OPACBaseURL na URL Opacu a nikoliv intranetu. Např. http://koha.doména.cz, jinak se
bere http://koha-intra-doména.cz , což nebude zobrazovat nahraný digitální soubor.

13

Obdobně v Modulu akvizice, možno přiložit naskenovanou fakturu, v modulu čtenáři možno přiložit
naskenovanou přihlášku s podpisem čtenáře, a pod.

14

Profesionální editor Marc záznamu, v experimentálním stadiu
Nutno nastavit preference HTML5MediaEnabled , a Enable Professional Editor

Export záznamů:
Nástroj pro export záznamů byl přepsán a rozdělen na dvě části grafické rozhraní a příkazová řádka.

RESTful API
Byla přidána základna pro RESTful API – zatím fungují pouze dotazy na informace o čtenářích. Bude
dále rozšiřováno, počítáme s přepsáním NCIP a driveru pro VuFind (grant).
viz blíže: https://wiki.koha-community.org/wiki/New_REST_API_RFC
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Další novinky- výstupy

http://demo-staff.knihovni-system-koha.cz/
http://demo.knihovni-system-koha.cz/
např. deduplikace bbz. záznamů: sestava bbz. záznamů se stejným ISBN nebo čtenáři bez emailu i
telefonu.
Invertované soubory: např. autority, které nemají použití
K dispozici je bohatá předpřipravená knihovna na webu
https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library
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Modifikační šablony (hromadné úpravy v souborech MARC)

17

Statistiky nastavení Koha ve světě:
http://hea.koha-community.org

Statistika nastavení systémových preferencí u 355 sledovaných knihoven

18

19

http://koha.moderniknihovna.cz

Např. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek

http://koha-usti.knihovna-uo.cz/

20

Centrum

21

Statistické a komunikační centrum

Doplňuje funkčnost Koha, která je užitečná pro české knihovny. Centrum je psáno v PHP,
autorem je Martin Kravec. Např. odesílání dopisů online, statistiky provozu.
Podrobněji na http://www.inflow.cz/terenni-projekt-aneb-praxe-v-koha-komunite

Doplňování funkčnosti OPAC a intranetu OPAC pomocí JavaScriptu. Kód JavaScriptu
se obalí
$(document).ready(function(){ zde umístit kód JQuery
});
a toto se vloží do

22

Bohatá knihovna programů JQuery je na
https://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library
Dokumentace českých specifik Koha:
https://github.com/open-source-knihovna/KohaCZ/wiki
Aktualizace národních autorit
Doporučení pro knihovny využívající správu systém Koha formou služby
Instalace KohaCZ z balíčků
Instalace XCNCIP2Toolkit jako implementace NCIP protokolu
Jak snadno testovat a podepisovat opravy (patche) z Koha Bugzilly
Jak vytvořit deb balíček Kohy
Nastavení OAI PMH provideru Koha pro Souborný katalog a Centrální portál knihoven
Nastavení Z39.50 serverů, které se mohou hodit
Okamžitá indexace Zebry
Přechod z KpWin SQL
Seznam knihoven, které v ČR používají systém Koha v běžném provozu
Spolupráce se Souborným katalogem Caslin
Vyladění dat pro přispívání do souborného katalogu Caslin
Vytvoření tunelu pro posílání autorit do NKP (bandaska)
Zabezpečení NCIP toolkitu
Změny v KohaCZ oproti standardní instalaci
Úpravy rozhraní Koha za pomocí JS
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Od verze 3.24 Koha, by měl být k dispozici Elastic Search (náhradou za Zebra)
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12478 - Elasticsearch support for Koha, návrh vypracování
https://wiki.koha-community.org/wiki/Elasticsearch#Basic_.27Get_Started.27_Steps
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Informace o postupu prací:

Schválené dotace VISK3 (informační služby knihoven) na r. 2016 pro AKS Koha:
Žadatel

Městská
knihovna
Polička

Městská
knihovna
Varnsdorf

Název projektu

Přechod na knihovní
systém KOHA

Implementace otevřeného
knihovního systému KOHA

Celk.náklad
y

222 210 Kč

143 125 Kč

Požadavek

135 000 Kč

90 000 Kč

Dotace

Anotace

85 000 Kč

Cílem projektu je přechod ze systému Clavisu na cloudový knihovní
systém Koha. Přechod na moderní SQL databázi ( v roce 2012 vrácena
dotace VISK na upgrade Clavius, z důvodu finanční neefektivity). Přechod
na nový formát MARC21 (a katalogizační pravidla RDA). Připravenost na
půjčování e-knih. Rozšíření katalogizačních záznamů na potřebných 60
000 svzaků. Při projektu budeme využívat řešení nabízené firmou
Ereading.cz.

70 000 Kč

Městská knihovna Varnsdorf se rozhodla přejít na použití otevřeného
knihovního systému KOHA, který má mezinárodní využití ve více než 3000
knihovnách různých typů ve světě. Důvodem je stálý tlak ze strany
zřizovatele na úsporu finančních prostředků ve všech položkách rozpočtu.
Vyřešen tak bude i přechod z formátu UNIMARC na MARC21 a dále RDA.
Knihovna spolupracuje s knihovnami v České Třebové, Ústí nad Orlicí a
Litvínově.

Městská
knihovna
Antonína
Marka
Turnov

Služba e-knihy

19 600 Kč

13 000 Kč

13 000 Kč

Projekt má za cíl rozběhnout novou knihovní službu v Městské knihovně
Antonína Marka v Turnově, a tou je nabídka výpůjček ve formě e-knih.
Příští rok přejde knihovna na nový knihovní systém (pravděpodobně Koha
a katalog VuFind) a ráda by k tomu začala nabízet i novou službu
půjčování e-knih (pravděpodobně od firmy eReading).

Městská
knihovna
Ústí nad
Orlicí

AKS Koha – rozšíření
modulu správy poplatků a
rozšíření funkcionality „již
jste měli vypůjčené“

50 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

Cílem je optimalizace rozhraní modulu pro správu plateb tak, aby byl
proces intuitivní a rozšíření funkcionality „Již jste měli půjčené“ doplněním
informace o titulu do upozornění při půjčování i v katalogu VuFind.

Městská
knihovna
Česká
Třebová

Rozšíření rozhraní systému
Koha o funkcionality
zjednodušující a
zefektivňující práci a
komunikaci s uživateli
knihovny

17 700 Kč

12 000 Kč

12 000 Kč

Cílem projektu je rozšíření a vylepšení stávajících funkcionalit systému
Koha. Jedná se především o funkce spojené s emailovou komunikací mezi
knihovnou a čtenáři.

Městská
knihovna
Litvínov

Implementace platebního
bankovního terminálu do
knihovnického programu
KOHA a jeho další
modernizace

95 000 Kč

Městská knihovna Litvínov se snaží pro své návštěvníky neustále
modernizovat své služby. Od nich jsme zaznamenali velkou poptávku na
platbu kartou, což je dnes již téměř všude běžnou službou. Z tohoto
důvodu chceme v rámci projektu upravit program KOHA tak, aby knihovna
platbu kartou mohla poskytovat. Dále chceme zkvalitnit práci
katalogizátorek využitím sdílených zdrojů autorit, podporovat souborný
katalog a obnovit zastaralou výpočetní techniku u výpůjčního pultu.

144 000 Kč

100 000 Kč

Celkem přiznaná podpora 310 tis. Kč
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