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Agordo de la programo
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Katalogaj ŝablonoj



Z39.50



KREADO DE 

AUTORITATOJ



Eblas krei aŭtoritatojn:

• El la kataloga formularo, dum katalogado (ni vidos poste kiel).
• Rekte en la modulo pri aŭtoritatoj.

Tipoj de aŭtoritatoj:

• Personaj
• Korporaciaj
• Kongresaj
• Unuformaj titoloj
• Temaj
• Tempaj
• Geografiaj
• Ĝenro/formo

La proceduro por krei ilin estas simila en ĉiuj kazoj.



Kreado de aŭtoritatoj el 

la modulo pri aŭtoritatoj



Oni elektas ĉu 

• ĉerpi ĝin el aliaj bibliotekoj (per Z39.50)
• Aŭ rekte krei ĝin en la propra datenbanko



Se per Z39.50 oni plenigas la serĉformularon, sendas la peton kaj 
ĉerpas ĝin se ĝi estas trovita: 



Se rekte en la propra datenbanko oni elektas la tipon de 
aŭtoritato kreota. Ekzempe, persono: 

Tiel ni elektas la respondan aŭtoritatan ŝablonon.



Oni plenigas la bezonatajn subkampoj: 

Kaj gardas ĝin. La aŭtoritato pretas por esti uzata.



KATALOGADO



Unue, oni serĉas en la katalogo la verkon katalogota.



Se ĝi estas jam katalogita, oni simple aldonas la novan ekzempleron.



Estas du manieroj:
1. El la menuo “Edit”



2. Rekte el la informo pri la ekzempleroj.



En ambaŭ kazoj oni alvenas al la sama formularo por la 
ekzemplera informo:



Kiam oni finas, oni klakas la butonon “Add ítem” por gardi ĝin.



Se oni ne trovas la serĉitaĵon:



oni elektas ĉu 

• ĉerpi la bibliografian rikordon el aliaj bibliotekoj (per Z39.50)
• Aŭ rekte krei ĝin en la propra datenbanko



Se per Z39.50 oni plenigas la serĉformularon, sendas la peton kaj 
ĉerpas ĝin se ĝi estas trovita: 
: 



Se rekte en la propra datenbanko oni elektas la tipon de 
bibliografía rikordo kreota. Ekzempe, monografioj kaj broŝuroj: 

Tiel ni elektas la respondan bibliografian ŝablonon.

La ĝenerala formularo utilas por ĉiuj materialoj.

La ŝablono de monografioj povas esti uzata ankaŭ por partituroj 
kaj mapoj. 

Konsilindas ne uzi tiun nomatan “Default framawork” ĉar ĝi 
enhavas ĉiujn eblajn kampojn de la formato kaj serĉi nur la 
bezonatajn estas tempoprena kaj teda.



Oni plenigas la bezonatajn subkampoj: 



La diversajn alirpunktojn de la bibliografía rikordo devas esti 
validigita kontraŭ la datenbanko de aŭtoritatoj. Ekzemple, nomo 
de persono kiel ĉefa alirpunkto : 

La pend-seruro indikas, ke ne eblas rekte skribi en tiu kampo, sed 
ke oni devas ĉerpi la aŭtoritaton el la datenbanko. Por tio oni 
klakas sur la simbolon verde enkadrigitan. 



Unue, oni devas kontroli, ĉu la bezonata alirpunkto estas jam 
kreita. Por tio, oni serĉas ĝin:



Se la aŭtoritato estas jam kreita, oni elektas ĝin:



Kaj aŭtomate ĝi aldoniĝas al la bibliografía rikordo, ne necesas 
tajpi ĝin:



Se la aŭtoritato ne jam troviĝas en la datenbanko, oni devas krei 
ĝin. Ne necesas iri al la modulo pri Aŭtoritatoj, eblas fari tion el la 
bibliografia rikordo mem:



Malfermiĝas tiam formularo por krei la respondan alipunkton.:

Kiam oni finas plenigi ĉiujn bezonatajn kampojn, oni gardas la 
rikordon.



Kaj la nomo aldoniĝas aŭtomate al la bibliografía rikordo:

Kiam oni finas plenigi ĉiujn bezonatajn kampojn, oni gardas la 
rikordon.



La samon eblas fari el la ĉefpaĝo elektante la modulon “Cataloging”:



Mankoj de Koha
• Ankoraŭ ne tre efika mastrumado de la unuformaj titoloj.
• Neceso reordigi la subkampojn, eĉ se tion ni jam faris en la responda 

aŭtoritata rikordo. 
• Iom malrapida respondo dum la laboro kun aŭtoritatoj el la 

bibliografía rikordo.

Tamen, ĝi plu estas la plej oportuna sistema uzinda de ni: 
• Malferma kodo, kiu estas tipo de komputila programo en kiu la fonta 

kodo estas disponebla por ĝenerala publika uzado aŭ ŝanĝado el sia 
originala formo (same kiel, ekzemple, Linukso).

• Senpaga.
• Profesieca.
• Granda komunumo de uzantoj en la tuta mondo.
• Tradukita en multajn lingvojn, parte ankaŭ en Esperanto. (Bruce 

Crisps).
• Manlibroj disponeblaj en pluraj lingvoj.
• Oficiala retejo kun abundo da priaj dokumentoj: https://koha-

community.org/

https://koha-community.org/


Niveloj de 

katalogado



KOMPLETA: sekvante la Hispanan Katalogan Regularon kaj 
kun ISBD interpunkcio.



MINIMUMA: sekvante la Hispanan Katalogan Regularon kaj 
kun ISBD interpunkcio.



PARTA: sekvante la Hispanan Katalogan Regularon kaj kun 
ISBD interpunkcio. Oni konsideras, ke la katalogado estos 
daŭre prilaborata.



NEKONATA: sekvante neniun regularon kaj sen ISBD 
interpunkcio. 


