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PC03 ve 4. NP 
(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si 
vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.). 

Koha 17.05 – novinky 
● Demo https://demo.koha.cz/ |  
● Revize českého překladu v administraci 
● Průvodce pro prvotní nastavení po instalaci 
● Při vracení se zobrazuje i počet zbývajících výpůjček 
● Poplatek za rezervaci je možné účtovat až ve chvíli vypůjčení 
● Číslo průkazky je možné přidělit až při uložení čtenáře, aby se předešlo duplicitám 
● U výsledků hledání v katalogu se zobrazuje i počet rezervací 
● ElasticSearch pro biblio i autority 
● Čtenářské kluby 
● Vylepšeno rozhraní pro správu schémat číslování periodik 
● Zasílaná upozornění mohou být přeloženy do několika jazyků 
● Přidána možnost komunikovat se vzdáleným DB serverem šifrovaně  
● SQL kód u výstupů je schovaný pod tlačítkem 
● Při určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení je možné účet zablokovat 
● Podpora pro MariaDB (Debian opustil MySQL) 
● biblio_metadata – otevřen prostor pro různé metadatové formáty uvnitř systému 

Koha 17.11 – novinky 
● v plném proudu práce na RESTful API: rychlejší a jednodušší integrace se systémy 

(VuFind) 
● vylepšená podpora různých typů plateb v databázi 

VuFind 4.0 – novinky 
● již v provozu na: https://chocen-katalog.koha.cloud/ 
● nová responzivní šablona – jak ji využít, jak funguje dědičnost šablon 
● vylepšený OAI harverster: lepší integrace s Kohou a jinými systémy 
● procházení podle obálek (channels) 
● vylepšení API: např. výsledky hledání a detaily záznamů 
● novější Zend 
● novější Solr (rychlejší indexace) a SolrMarc (snadnější popis metadat) 
● OpenLayers místo GoogleMaps 
● podpora pro statické HTML stránky 

 

https://demo.koha.cz/
https://chocen-katalog.koha.cloud/


Jak probíhá vývoj, jak se zapojit? 
● Bugzilla 
● SandBox 
● KohaDevBox (Vagrant a VirtualBox) 

 

Pilotní řešení pro monografické série 
Technické řešení je zatím experimentální. Možno testovat, ale na produkční systémy           
zavádějte, až po vydání metodiky ze strany NKP. Může dojít ke změnám. 
 
Příklad záznamu v MARC21, více zde. 

 
 
Příklad zobrazení v katalogu VuFind, příklad řešení zde. 

 

http://.koha-community.org/
https://wiki.koha-community.org/wiki/Sandboxes
https://github.com/digibib/kohadevbox
https://github.com/open-source-knihovna/KohaCZ/wiki/Katalogizace-monografick%C3%A9-s%C3%A9rie
https://github.com/open-source-knihovna/KohaCZ/wiki/Indexace-metadat-monografick%C3%BDch-s%C3%A9ri%C3%AD-ve-Vufindu-a-jejich-vyu%C5%BE%C3%ADt%C3%AD-p%C5%99i-vyhled%C3%A1n%C3%AD

