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А 

АБІС Koha 



Розповсюдження Koha 

Від 4 000 до 10 000 бібліотек у світі 



У Європі 

  



Розповсюдження за типами бібліотек 

  



За обсягом фондів  

  

Фонди Бібліотеки 

10 000-100 000 780 

100 000-500 000 160 

 500 000-1 000 000 18 

1 000 000-7 000 000 11 

>7 000 000 1 (Національна бібліотека 

Венесуели) 



За читачами 

  

Читачі Бібліотеки 

100-1 000 196 

1 000-10 000 476 

10 000-100 000 186 

100 000-250 000 25 

>250 000 10 



Спільноти, консорціуми, асоціації 

бібліотек з АБІС  

1126 публічних бібліотеки у Туреччині (централізований 

проект з 14 000 000 примірників). 

 

Активні групи в Італії, Греції (у 2014 Національна 

бібліотека Греції перейшла на АБІС Koha), Польщі, 

Туреччині, Пакистані, Франції, США, Швеції. Індії, Англії, 

Бельгії, Чехії, Тайваню, Бангладешу, Малайзії, Хорватії, 

Німеччині, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії… 

 

 



Півніноамериканська група 

користувачів АБІС Koha 

  



Щорічні конференції 

KohaCon2016 в Греції: 

 



Відкритий джерельний код 

  Вільне та відкрите програмне забезпечення (ВВПЗ) 

надає користувачу права: 

● запускати програму; 

● вивчати та змінювати її початковий код відповідно 

до власних потреб; 

● вільно розповсюджувати копії програми; 

● розповсюджувати модифіковані версії програми. 

Вже активно використовується у 

бібліотеках: 

● браузери, редактори… 

● веб-сайти бібліотек 

● сервери, бази даних 

● електронні архіви 

● … 



Koha: інтерфейс читача 



Koha: можливості інтерфейсу читача 

● Простий та розширений пошук 

● Єдине вікно пошуку 

● Фільтрування результатів пошуку за різними 

параметрами (рік, автор, заголовок…) 

● Відображення результатів пошуку за релевантністю 

● Експорт записів у популярних бібліографічних 

форматах BibTeX, RIS, MarcXML, MODS, Dublin Core 

● Збереження записів у кошику 

● Постійна URL адреса записів каталогу для індексації 

пошуковими системами Google, Bing, Yahoo, Яndex 

● Можливість зробити гіперпосилання до конкретного 

запису 

● Гіперактивні елементи запису: автор, предмет… 

● Локалізований інтерфейс 

● Доступ без авторизації 

● Створення сповіщень про нові надходження (RSS, 

email…) 

● Підписка на повідомлення читачу від бібліотеки 

через email, SMS, тел. 

● Збереження історії пошуку користувача 

● Віртуальні списки (спільні/приватні) 

● Замовлення і повернення документів безпосередньо 

з пошукового інтерфейсу 

● Спеціальний інтерфейс для роботи зі смартфонів та 

планшетів 

● Відображення поряд із записом зображень обкладинок 

документів 

● «Підтягує» зображення обкладинок документів з 

Інтернет 

● Підтягування додаткового вмісту (описи, рецензії тощо) 

з Інтернет (зокрема Open Library, Syndetics, Baker & 

Taylor, LibraryThing, Novelist Select and iDreamBooks) 

● Тегування записів 

● Коментування записів 

● Виставляння рейтингу (бали, зірочки) записам 

● Підтримка записів у форматах MARC 

● Кнопки інтеграції соціальних мереж 

● Реєстрація у бібліотеці онлайн 

● Правка облікового запису читача  

● Пропозиції на придбання літератури 

● Огляд каталогу за деревом класифікаційного індексу 

(УДК, ББК і т.д.) 

● Хмара міток/термінів 

● Рейтинг найбільш популярних матеріалів 

● Функціональність CMS (новини) 

● Функціоналність „цитата дня“ 



Koha: інтерфейс бібліотекаря 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Обіг, циркуляція, книговидача 

 
● Книговидача через зчитувач штрихкодів чи вручну 

● Календар неробочих днів, обчислення дат повернення, підрахунок пені 

● Режим авто-повернення через книжковий ящик 

● Можливість «прощати» пеню при поверненні 

● Утворення набору резервувань згідно вашого розкладу 

● Резервування примірників для курсів 

● Офлайн обіг для  Windows та/чи Firefox  

● Встановлення, призупинення та скасування резервування для читачів 

● Переміщення екземплярів між підрозділами  

● Правила обігу, резервування та пені окремі для кожного підрозділу 

● Підтримка декількох бібліотек на одній платформі 

● Інвентаризація зібрань 

● Підключення POS  

● Зв’язок з компаніями управління зібраннями 

● Модуль веб-орієнтованої самостійної видачі 

● Книговидача за ключовим словом, шифром, заголовком і т.п. 

● Підтримка грошових одиниць, курсів валют 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Робота з читачами 
 

● Пакетне завантаження читачів 

● Завантаження світлин читачів (пакетно чи індивідуально) 

● Утворення читацьких квитків 

● Пакетна модифікація читачів 

● Звіти з обігу для підрозділу 

● Пошук відвідувача за телефоном, електронною поштою, 

прізвищем та іменем тощо 

● Перегляд читачів за алфавітом 

● Долучення дітей до їхніх батьків та перегляд книговидач сім’ї на 

одному екрані 

● Встановлення правил для заборони книговидачі дітям 

невідповідного вмісту 

● Додаткові поля у облікових записах читачів з можливістю пошуку 

за ними 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Каталогізація 
 

● Додавання бібліографічних й авторитетних записів пакетним завантаженням 

● Додавання бібліографічних й авторитетних записів з вбудованого пошуку Z39.50 

● Додавання бібліографічних й авторитетних записів за допомогою клієнта OCLC 

Connexion 

● Додавання бібліографічних й авторитетних записів за допомогою звичайної 

каталогізації 

● Додавання й зміна примірників окремо й групою 

● Зв’язування з авторитетними записами 

● Дублювання бібліографічних записів для створення подібних 

● Каталог відповідає правилам  AACR2 або RDA 

● Створення користувацьких шаблонів з типовими значеннями для ефективної 

каталогізації 

● Вбудовані посилання на довідку з MARC-каталогізації Бібліотеки Конгресу чи іншу 

● Створення бічних та штрихкодових наклейок 

● Пакетна зміна та вилучення записів 

● Створення загальнодоступних списків біб-записів у бібліотеці 

● Підтримка UNIMARC 

● Підтримка УКРМАРК 

● Підтримка RUSMARC 

● Підтримка MARC21 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Звіти 
 

● Повний доступ до усіх даних, що зберігаються в базах 

даних; написання звітів за запитом 

● Налаштовувані звіти 

● Легке виконання будь-якого підготовленого звіту в 

будь-який час 

● Групування звітів за підрозділами, категоріями чи 

довільними налаштовуваними критеріями 

● Відбір звітів для запуску їх для конкретних типів 

примірників, підрозділів, категорій читачів, термінів та 

багато іншого 

● Пошук серед звітів для легкого доступу 

● Журналювання основних дій за модулями та перегляд  



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Надходження 
 

● Ведення бюджетів та коштів 

● Дублювання бюджетів й коштів на наступний рік 

● Відслідковування усієї інформації постачальника 

● Замовлення з файлів постачальника 

● Замовлення за допомогою EDI 

● Замовлення кількох примірників 

● Замовлення примірників існуючих записів 

● Замовлення за допомогою функції пошуку Z39.50 

● Відстеження статусу замовлення 

● Створення звітів про запізнення та претензійних листів 

● Відстеження обтяжень бюджету та витрат 

● Створення примірників «на замовлення», щоб дозволити користувачам 

розміщати резервування 

● Прийом пропозиції на придбання та повідомлення користувачів про рух 

примірника у процесі надходження 

● Імпорт та накладення попередньо-оброблених записів 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Періодика 
 

● Створення підписок з моделлю повного прогнозування 

надходжень 

● Прийом випусків по одному або пакетом 

● Штрихкодування серіальних видань при отриманні (за 

бажанням) 

● Створення звітів про затримку випусків та претензійних 

електронних листів 

● Перегляд повної історії серіального видання 

● Друк списків маршрутизації для кожної підписки 

● Дублювання передплат для кількох підрозділів 

● Частота нумерації та шаблони залежно від бібліотеки 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Керування 
●   

● Повний доступ до адміністративних функцій 

● Понад 400 системних налаштувань 

● Повна матриця правил обігу та пені для кожного 

підрозділу 

● Встановлення Ваших власних підрозділів, типів 

примірників, поличних розташувань і т.п. 

● Створення випадаючих меню для використання в 

каталогізації, управлінні відвідувачами та обробці 

рахунків 

● Введення/зміна серверів Z39.50 



Koha: можливості інтерфейсу бібліотекаря 

Система 
 

● Необмежені SIP2 з’єднання 

● Фукціональність LDAP 

● База даних MySQL 

● Робота з продуктами RFID та столами самостійної 

видачі 

● Вбудований сервер OAI-PMH 

● Вбудований сервер Z39-50 

● Інтерфейс доступу до даних ILS-DI 

● Відкритий джерельний код! 

● Немає зав’язки на одному постачальнику, виробнику 



Koha: адаптація в Україні 

Зроблено Заплановано 

● Переклад українською інтерфейсів 

читача та бібліотекаря (частково) 

● Завершити переклад інтерфейсів 

бібліотекаря і читача 

● Українські таблиці UNIMARC 

(УкрМарк), MARC21 

● Вдосконалити модуль комплектування 

для підтримки бухгалтерської звітності 

● Допоміжні таблиці українською ● Демонстраційний сайт АБІС Koha з 

українським інтерфейсом 

● Інструкції українською з встановлення 

та налаштування 

● Веб-сайт української групи 

користувачів АБІС Koha 

● Короткі керівництва українською 

користувача та адміністратора 

● Шаблони виводу та друку, адаптовані 

для України 



Подальші кроки 

 

 

● Створення країнської групи/асоціації/консорціуму 

користувачів АБІС Koha 

● Реалізовувати подальші кроки з адаптації АБІС Koha 

для бібліотек України 

● Вимагати державної підтримки для відкритого й 

вільного програмного забезпечення у роботі бібліотек  



Дякуємо за увагу 

  

АБІС, вільна як кошенята 


