
Zmiany w MOLNET+ 

Kolejna aktualizacja MOLNET+ przynosi szereg istotnych zmian, które są realizacją Państwa 

postulatów oraz wynikają z planowanego rozwoju systemu.  

Katalog i Bibliografia 

Najważniejsza z nich to wprowadzenie podziału bazy opisów na Katalog i Bibliografię. Katalog 

zawiera opisy związane ze zbiorami biblioteki, posiada dołączone zasoby, które z kolei tworzą 

biblioteczne inwentarze. Służy do informowania o zasobach biblioteki, które mogą zostać 

udostępnione czytelnikom. Bibliografia zawiera opisy bez zasobów, które są informacją 

bibliograficzną, nie związaną z konkretnymi materiałami posiadanymi przez bibliotekę.  Bibliografia 

może służyć do tworzenia zestawień tematycznych, rozszerzać informację o pozycje, które wiążą się z 

profilem biblioteki lub kierować do tekstów dostępnych w sieci, dzięki wykorzystaniu pola Adresy 

WWW (linki). Oba typy opisów są równorzędne, a nawet mogą zmieniać przynależność pomiędzy 

Katalogiem a Bibliografią. Aby lepiej zrozumieć sposób ich funkcjonowania, zestawmy ich 

najważniejsze cechy: 

Katalog Bibliografia 

Opisy związane ze zbiorami biblioteki Dowolne opisy bibliograficzne 

Zasoby lub możliwość ich dołączenia Brak możliwości dołączenia zasobów 

Klasyfikacja opisu, związana z zasobem Brak klasyfikacji opisu 

Sygnatura związana z zasobami Sygnatura związana z opisem 

Możliwość zmiany przynależności na  
Bibliografia dopiero po usunięciu zasobów 

Możliwość zmiany przynależności na Katalog 

Występuje we wszystkich indeksach Występuje we wszystkich indeksach 

Widoczny w OPAC Widoczny w OPAC 

Aktywna ikona zasobu*, nawet przy braku 
egzemplarzy 

Nieaktywna ikona zasobu* 

 

* Ikona zasobu widoczna jest w tabeli Opracowanie -> Opisy, w części prezentującej opisy skrócone 

 

 

 

 

Formularz każdego rodzaju dokumentu zawiera w strefie tytułu określenie przynależności do 

Katalogu lub Bibliografii.  



 

Jedynym opisem, który zawsze należy do Bibliografii jest Artykuł - dokument z natury niesamoistny 

wydawniczo. I wszelkie dokumenty tego typu możemy opisać jako Artykuł, czyli: artykuł z czasopisma, 

rozdział (fragment) książki, referat z materiałów konferencyjnych, głos w dyskusji itp.  

Obok Artykułu, pojawiły się nowe typy dokumentów: Rękopis i Dokument ikonograficzny. Rękopis 

nie musi być rękopisem w dosłownym znaczeniu: może to być maszynopis, nadbitka, notatki 

sporządzane różnymi technikami, kopie i inne materiały trudne do zakwalifikowania jako regularne 

druki. Do tej kategorii będzie też należeć dokumentacja techniczna i projektowa, szczególnie jeśli 

została sporządzona w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Z kolei Dokument Ikonograficzny pozwala 

opisać wszelkiego rodzaju zdjęcia, reprodukcje, przeźrocza lub kolekcje cyfrowe, od zwartych 

albumów do kolekcji gromadzonych w teczkach, pudełkach lub innych zespołach. Zestaw pól na 

formularzu opisu nowych dokumentów zawiera wszystkie typowe dla druku strefy, co nie oznacza, że 

możemy opisywać jedynie typowe wydawnictwa. Dla materiałów niepublikowanych lub 

pojedynczych reprodukcji możemy skorzystać np. jedynie z pól strefy tytułu i pola uwag w strefie 

wydania i opisu fizycznego. 

Dzięki podziałowi na Katalog i Bibliografię można było przekształcić dotychczasowe Kartoteki na 

Bibliografie, dzięki czemu baza opisów stanie się bardziej spójna, a proces opracowania łatwiejszy i  

bardziej przejrzysty. Istniejące w Kartotece opisy zostaną automatycznie przekształcone na opisy 

należące do Bibliografii według następujących zasad: 

Kartoteka Bibliografia 

Artykuł z czasopism Artykuł 

Fragment książki Artykuł 

Odrębna praca Artykuł 

Książka (całość) Książka 

Inny materiał bibliograficzny Rękopis 

 

Konsekwencją pojawienia się nowych typów dokumentów są zmiany w Opracowanie -> Opisy. W 

zestawie ikon filtrujących obecne są: Artykuł, Rękopis, Ikonografia. Te same typy dokumentów 

pojawiły się też w menu wyboru formularza dla nowego opisu. Zniknęły opisy kartotekowe oraz 



towarzyszące im podmenu wyboru szczegółowych formularzy, dzięki czemu wybór rodzaju 

dokumentu jest łatwiejszy.  

 

 

Pole do prezentacji linków WWW 

W ramach ujednolicania zestawu pól, do każdego rodzaju dokumentu można obecnie dopisać adres 

internetowy (URL), odsyłający do strony www związanej z opisem.  

 

 

 



Funkcja „Przenieś zasób” 

Ulepszyliśmy sposób funkcjonowania zasobów. Można je teraz przenosić pomiędzy opisami 

dodatkowym przyciskiem w kolumnie Akcje. Opisy nie muszą być dokumentami tego samego typu. 

Wyjątek stanowią zasoby czasopism, podlegające innym zasadom ewidencji (numery, roczniki). 

 

Dzięki temu łatwo wymienić zbyt skrótowe opisy na pełniejsze (np. skopiowane z Biblioteki 

Narodowej), bez potrzeby edycji samego opisu. Można również łatwo eliminować niepotrzebne 

powtórzenia tego samego opisu, poprzez przeniesienie wszystkich zasobów do jednego opisu i 

usunięcie niepotrzebnych opisów bez zasobów.  

 

Obliczanie liczby masowo dodawanych zasobów 

Następna zmiana znalazła się na formularzu zasobów. Przy dodawaniu wielu egzemplarzy łatwo 

pomylić się podając zakres numerów inwentarzowych. Teraz system na bieżąco pokazuje, ile 

egzemplarzy zawiera podany przez nas zakres. To kolejne udogodnienie. 

 



 

 

Odwiedziny w czytelni 

W zakładce Udostępnianie -> Lista czytelników pojawił się powielony przycisk Odwiedziny w 

czytelni, łatwiejszy teraz do zlokalizowania. Do tej pory przycisk był obecny jedynie w zakładce Inne   

-> Raporty,  ponieważ służy do wprowadzania liczby czytelników odwiedzających czytelnię w danym 

dniu. Stąd ścisły związek ze statystyką, a więc również z raportami. Jednak wielu użytkowników 

kojarzyło tę funkcję z udostępnianiem, dlatego obecnie znajduje się w obu miejscach.  

 

Karty elektroniczne 

Kolejny nowy przycisk, Karty elektroniczne, pozwala na aktywację obsługi kart elektronicznych 

„SmartCard” czyli popularnego standardu elektronicznych kart zbliżeniowych. Jeśli używają Państwo 

tego typu kart w swojej bibliotece, to po instalacji dodatkowego oprogramowania MOLNET+ będzie 

odczytywał te karty analogicznie do bardziej tradycyjnych kart z kodami kreskowymi. Przed aktywacją 

należy skontaktować się z serwisem MOL, w celu uzyskania wspomnianego oprogramowania. 



 

Promocja czytelników 

Następną, udoskonaloną funkcją w programie jest promocja czytelników.  System prezentuje teraz 

pełniejszą informację o przeprowadzonej operacji oraz umożliwia wydruk listy czytelników 

pominiętych w promocji (zarówno przy promocji wszystkich uczniów jak i przy promocji wybranej 

grupy za pomocą akcji masowej). Dzięki temu kontrola całego procesu jest łatwiejsza. 

 

Lista czytelników 

Tabela czytelników została rozbudowana o nowe kolumny: Email, Telefon, Kod kreskowy, dzięki 

czemu łatwiej będzie uzupełniać brakujące informacje oraz dokonywać ich przeglądu. Kolumna Email 

jest widoczna w domyślnym układzie – Telefon i Kod kreskowy należy wybrać z listy kolumn i 

zaznaczyć jeśli chcemy aby też były widoczne. Nowa kolumna Akcje umożliwia szybką edycję danych 

czytelnika, jego usunięcie lub zablokowanie OPAC (dostęp do katalogów on-line, możliwość 

zamawiania i rezerwacji przez Internet).  



 

Pola filtrowania są łatwiej zauważalne dzięki pojawieniu się podpowiedzi „Filtruj”. Ta zmiana dotyczy 

też wszystkich innych tabel. 

 

Funkcja „Przejdź do czytelnika” 

Do konta czytelnika można teraz trafić zarówno z Listy zaległości (nowa kolumna Akcje), jak też  z 

historii wypożyczeń w kolumnie Akcje każdej Księgi inwentarzowej. Wystarczy kliknięcie na 

charakterystycznej ikonie. 

 

 

Reorganizacja prezentacji konta czytelnika  

Kilka nowości pojawiło się na samym koncie czytelnika. Miejsce prezentujące dane jest efektywniej 

wykorzystane, aby pozostawić jak najwięcej przestrzeni na prezentację wypożyczeń i rezerwacji. 

Klawisze z akcjami są lepiej widoczne. Jeśli chcemy uzyskać więcej miejsca na wypożyczenia, otwarty 

panel z rezerwacjami łatwo zwinąć do niewielkiego paska, na którym sygnalizowana jest liczba 

bieżących rezerwacji. 

 

Wypożyczenia bezterminowe  

Istotną nowością jest wypożyczenie bezterminowe. Aktywujemy je w Ustawieniach, w sekcji 

Udostępnianie. Pojawiający się wtedy przycisk „zegarka” w kolumnie Akcje pozwala przekształcić 

każde wypożyczenie na bezterminowe. Charakteryzuje je brak terminu zwrotu – ten rodzaj 

wypożyczenia nigdy nie znajdzie się na liście zaległości. Wyróżniona szarym kolorem pozycja może 

zostać jedynie zwrócona, dlatego tylko ta akcja pozostaje aktywna. Zmiana na wypożyczenie 

bezterminowe jest „jednokierunkowa”. Nie można przywrócić terminu zwrotu. Trzeba w takim 

przypadku dokonać zwrotu i wypożyczyć pozycję ponownie. 



 

 

OPAC 

Katalog on-line (OPAC) zmienił się nieznacznie, ale uwzględnia nowy podział na Katalog i Bibliografię, 

w postaci nowego filtra dla wyników wyszukiwań. Rodzaj bazy będzie widoczny, jeśli w wynikach 

wyszukiwania pojawią się zarówno opisy należące do Katalogu jak i do Bibliografii. W innym 

wypadku Filtrowanie wyników nie będzie zawierało tego nowego filtra. 

 



Prezentacja opisów bibliograficznych dla różnych typów dokumentów została ujednolicona, dzięki 

czemu prezentowana informacja jest bardziej przejrzysta. Jest również pełniejsza, ponieważ dodano 

do opisu w OPAC strefę serii i uwag. 

 

 

 

 

Raport struktury księgozbioru 

Raport Struktura księgozbioru jest kolejnym elementem systemu, gdzie podział na Katalog i 

Bibliografię, wymagał zmian. Tabela z liczbą opisów ma teraz kolumny z liczbą opisów osobno dla 

Katalogu, osobno dla Bibliografii oraz kolumnę z wartością sumaryczną. Jeśli na raporcie znajdą się 

opisy jedynie jednego rodzaju, będzie on wyglądał tak jak dotychczas, z jedną kolumną Liczby opisów. 



 

Raport okresowy 

Raport okresowy ma z kolei dwie odrębne tabele zamiast pojedynczej i jego czytelność powinna się 

znacznie poprawić.  

 



Raport struktury wypożyczeń  

Inaczej wygląda też Raport struktury wypożyczeń. Nagłówki z rodzajami lub klasyfikacją dokumentu 

zostały przeniesione do każdej linii w takim samym celu – poprawienia czytelności prezentowanych 

danych.  

 

 

Generowanie raportów  

Wszystkie raporty są od tej pory łatwe do zapisania jako plik PDF. Dopiero w drugiej kolejności i tam, 

gdzie było to do tej pory możliwe, wybieramy format XLS jako sposób zapisu. 

 

 

Ustawienia 

Łatwiej od tej pory modyfikować Ustawienia, dzięki dodaniu do kolumny Akcje ikony edycji. Do tej 

pory wywołanie edycji wymagało dwukrotnego kliknięcia, co nie zawsze jest oczywiste i wygodne. 

Ten sposób działa nadal, ale nowa ikona pozwala także na edycję za pomocą jednego kliknięcia.  



 

 

 Łatwiej trafić też do wszystkich ustawień dotyczących okresów wypożyczeń dzięki klawiszowi 

przejścia z ustawień udostępniania do ustawień klasyfikacji opisu.  

 

 


