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Εισαγωγή στο



Σύντο ο ιστορικό

•
• Ιούλιος
• Τρέχουσα έκδοση
• Κοινότητα υποστήριξης

• Τεκ ηρίωση
• Ανάπτυξη λογισ ικού
• Επίλυση σφαλ άτων
• Μετάφραση
• Εκπαίδευση



Διεθνής κοινότητα

•

•
•

https://koha-community.org/
https://koha-community.org/get-involved/for-developers/
https://koha-community.org/get-involved/for-librarians/
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Βασικά χαρακτηριστικά

• Ανοικτού κώδικα
• Ολοκληρω ένο πληροφοριακό σύστη α

• Προσκτήσεις
• Περιοδικά
• Καταλογογράφηση Καθιερω ένοι όροι
• Δανεισ ός
• Κρατήσεις για αθή ατα Λίστες
• Αναφορές
• Κατάλογος



Μετάφραση στο



Μετάφραση
•

http://translate.koha-community.org/el/


Οδηγίες ετάφρασης

•

• Νέοι συντελεστές στη ετάφραση

https://wiki.koha-community.org/wiki/Translating_Koha


Οδηγίες ετάφρασης

ΠΡΟΣΟΧΗ στα
• Συνολικές κρατήσεις Συνολικές κρατήσεις

• παρα ένει ως
έχει

• υποδηλώνει το και χρησι οποιείται κυρίως στα

κατάλογος Ιστορικό αναζητήσεων



Οδηγίες ετάφρασης

Ρυθ ίσεις συστή ατος
•
Δη ιουργία τεκ ηρίου κατά την

Το σχόλιο έχει προστεθεί για να βοηθάει τον εταφραστή να
εντοπίζει όλα τα ιας ρύθ ισης



Οδηγίες ετάφρασης



Οδηγίες ετάφρασης

Εντοπισ ός

https://github.com/Koha-Community/Koha


Οδηγίες ετάφρασης

Έλεγχος ετάφρασης



Εγκατάσταση



Τι πρέπει να έχου ε
- Έναν υπολογιστή ή ε ελάχιστες απαιτήσεις

πρόσβαση σε αυτό ως ή χρήστη ε δικαιώ ατα
και έναν πληροφορικό για τις πρώτες εντολές εγκατάστασης

Ως λειτουργικό σύστη α προτι άτε το ή αλλά πορεί να
λειτουργήσει και σε άλλες εκδόσεις



Οι εντολές
https://wiki.koha-community.or
g/wiki/Koha_on_Debian
και έχουμε ένα instance σε 
Koha

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian
https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian


Πρώτα βή ατα ετά την
εγκατάσταση



Αρχική σελίδα



Δη ιουργού ε



Καθολικές Προτι ήσεις Συστή ατος

Ενεργοποίηση

Ρυθ ίσεις



Βιβλιοθήκη

πάντα ε λατινικούς
χαρακτήρες και χωρίς κενά

Όνο α της βιβλιοθήκης
όπως θέλου ε να φαίνεται στον



Τύπος Τεκ ηρίου

πάντα ε λατινικούς
χαρακτήρες



Καθιερω ένες τι ές



Νέα για την κατηγορία







Καθιερω ένες τι ές Καθιερω ένοι τύποι



Κατηγορία Μέλους



Κανόνες κυκλοφορίας
υλικού και προστί ων





Διαχείριση Πλαισίων
Βιβλιογραφικό Καθιερω ένου Τύπου







UNIMARC Mandatory Fields 
• 001 Record Identifier
• 100 General Processing Data (Character positions 0-7, 22-24, 26-29)

101 Language of the work (when applicable)
• 200$a Title and Statement of Responsibility, Title proper
• 801 Originating Source Field



Πλαίσια Καθιερω ένου ύπου



UNIMARC Authorities Mandatory Fields

• 001 Record identifier
• 100 General processing data (certain data elements only)
• 152 Rules
• 2-- Heading
• 801 Originating source



στο
Αποτελείται από:

➢ Record (την εγγραφή που γίνεται 
η περιγραφή του τεκμηρίου)

➢ Item (το/α αντίτυπο/α που έχει η 
βιβλ/κη από το συγκεκριμένο 
τεκμήριο)

Record

Items
(4)

*Το Item στο MARC21 
αντιστοιχεί στο πεδίο 952 και 
στο Unimarc στο 995!





Αναφορά επίλυση
προβλη άτων

https://bugs.koha-community.
org/bugzilla3/



Χρήσι ες συ βουλές

● AZ sorting στα ελληνικά
● Public Z3950 for biblios and authorities
● Tuning Koha ( memcached , plack ) 
● Shibboleth on Koha 
● Koha as CMS
● Multilingual header/footer Koha
● Koha Plugins 



Μετάβαση στο
σε
σε

σε ε την χρήση ή άλλα εργαλεία



Κυπριακή Βιβλιοθήκη
ΑΒΕΚΤ

εγγραφές
αντίτυπα

η συλλογή περιέχει και περιοδικά



Διαδικασία Μετάβασης
Τι απαιτεί το όταν εισάγου ε εγγραφές
- Τα υποπεδία των αντιτύπων ε τα οποία συνδέονται ορισ ένα ευρετήρια

να είναι ορθά ρυθ ισ ένα
- Υποπεδία της κύριας βιβλιογραφικής εγγραφής να συνδέονται ορθά ε

ορισ ένα ευρετήρια του



ΑΒΕΚΤ
- Ανάλογα ε την έκδοση του πορεί να υπάρχουν προβλή ατα ε το

από την έκδοση και ετά είναι
- Εντοπισ ός οναδικών τι ών για Συλλογές
- Εντοπισ ός οναδικών τι ών για Τοποθεσίες
- Εντοπισ ός οναδικών τι ών για Είδη τεκ ηρίου
- Εντοπισ ός οναδικών τι ών για Βιβλιοθήκες στην περίπτωση του
- Διορθώσεις εγγραφών πριν την εισαγωγή και ο αλοποίηση δεδο ένων

στο επίπεδο των αντιτύπων αλλά και της εγγραφής όπου απαιτείται
- Για την εισαγωγή των αντιτύπων περιοδικών απαιτείται άλλη διαδικασία
- Εντοπισ ός εγγραφών που υπερβαίνουν το όριο των του



- Εργαλείο
- για την διόρθωση προβλη άτων της ετατροπής όπως π χ

παράλληλοι τίτλοι



σε
- ε την χρήση
- ε του
- ε βιβλιοθήκες γλωσσών προγρα ατισ ού κ α
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101 1   _a eng
        _c swe
        _c eng

200 1   _a Παρουσίαση στη συνάντηση της Σουηδικής ομάδας χρηστών Koha
        _e 19 Οκτωβρίου 2018
        _f Ανδρέας Ρούσσος, Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παρακλήτου

601     _a Τεχνικό Πανεπιστήμιο Luleå
        _y Σουηδία

710 1 2 _a Swedish Koha User Group meeting and Hack Day
        _d 6th
        _e Luleå (Sweden)
        _f 17-19 October 2018
        _4 [570] Άλλος

712 1 2 _a The Swedish Koha User Group
        _4 [557] Οργανωτής συνεδρίου, συνάντησης
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