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Jak pobrać opisy bibliograficzne z Katalogu 
Rozproszonego Bibliotek Polskich KaRo? 

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo to wyszukiwarka, korzystająca z protokołu Z39.50, która udo-
stępnia informacje o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księ-
garskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.  

Z serwisu KaRo można pobierać opisy bibliograficzne i importować do programu MOL Optivum. Wymiana 
danych odbywa się w formacie ISO 2709.  

Wyszukiwanie i pobieranie opisów bibliograficznych z serwisu KaRo 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na stronę http:/karo.umk.pl. 

Na wyświetlonej stronie znajduje się lista bibliotek, których katalogi można przeszukiwać. Przed nazwą 
każdej biblioteki znajduje się ikona informująca o aktualnej dostępności katalogu tej biblioteki. Po klik-
nięciu tej ikony wyświetlają się dodatkowe informacje o katalogu. 

 

Aby wyświetlić informacje, co oznaczają ikony, w menu Pomoc wybierz polecenie Dostępność kata-
logu.  

MOL Optivum 

http://karo.umk.pl/
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2. W polach znajdujących się nad listą bibliotek wprowadź hasła związane z poszukiwaną pozycją. Naj-
pierw ustaw indeks, a następnie w polu obok wpisz odpowiednie hasło.  

3. Zaznacz katalogi, które chcesz przeszukiwać. Aby szybko zaznaczyć katalogi określonego typu, w pa-
nelu po lewej stronie zaznacz wybraną pozycję na liście Zaznacz katalogi.  

 

W panelu po lewej stronie możesz również określić: 

- lokalizację przeszukiwanych katalogów (pole Lokalizacja katalogu), 

- czas przeszukiwania katalogów (pole Maksymalny czas przeszukiwania), 

- liczbę opisów wyświetlanych na jednym ekranie (pole Liczba opisów na stronie), 

- czy wyświetlać katalogi nieaktywne (oznaczone na liście czerwoną ikoną).  

4. Kliknij przycisk Szukaj – wyświetli się strona zawierająca listę bibliotek, które dysponują poszukiwanym 
tytułem. 

5. Kliknij wybraną bibliotekę, aby wyświetlić jej pozycje.  
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6. Kliknij odsyłacz Szczegóły przy wybranej pozycji. 

 

Wyświetli informacja bibliograficzna o tytule. 

 

Aby wyświetlić opis innej pozycji, skorzystaj z paska . 

Klikając ikonę  w prawym górnym rogu okna, możesz wrócić do listy bibliotek.  
Aby wprowadzić nowe zapytanie, kliknij przycisk Nowe zapytanie. 

7. Aby pobrać opis, kliknij przycisk Pobierz opis, a następnie zapisz pobrany plik na dysku komputera, 
nadając mu czytelną nazwę. 

Korzystanie z Koszyka 

Jeśli chcesz pobrać więcej opisów, możesz wybrane pozycje umieszczać w koszyku, klikając przycisk Do 
koszyka. 
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Po umieszczeniu pierwszego opisu w koszyku, w prawym górnym rogu okna pojawi się ikona . Klikając 
tę ikonę możesz w dowolnym momencie wyświetlić zawartość koszyka. Opisy umieszczone w Koszyku 
można pobrać, klikając przycisk Pobierz zaznaczone. 

 

Z Koszyka pobierany jest plik o nazwie basket.mrc, zawierający wszystkie zaznaczone na liście pozycje. 

Zaawansowany tryb pracy z katalogiem 

Korzystając z menu Zmień tryb pracy, możesz zmienić tryb pracy z serwisem KaRo na zaawansowany. Tryb 
ten m.in. udostępnia trzy pola wyszukiwania nad listą katalogów oraz więcej opcji w panelu po lewej stro-
nie.  

 

Importowanie pobranych opisów do programu MOL Optivum 

Import przebiega w dwóch etapach: najpierw opisy importuje się do banku opisów, a następnie z banku 
pobiera się opis do katalogu. 

Import pobranych opisów do banku 

1. Uruchom program MOL Optivum. 

2. W menu Inne wybierz polecenie Import/ Import danych w formacie ISO 2709. 
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3. W oknie Otwieranie odszukaj pobrany plik i kliknij przycisk Otwórz. 

 

Domyślnie w oknie Otwieranie w polu Pliki typu ustawiony jest format MRC plików. Jeśli pobrane pliki 
mają inny format (np. REC, TXT), to aby pliki te były widoczne, należy w polu tym ustawić pozycję 
Wszystkie pliki(*.*).  

Wyświetli się okno Import danych z formatu ISO 2709, w którym po lewej stronie znajduje się lista 
importowanych opisów.  

4. Jeśli w oknie nie wyświetlają się polskie znaki, kliknij przycisk Opcje i zmień sposób kodowania znaków. 
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Sposób kodowania należy wybrać doświadczalnie.  

Aby w oknie wyświetlić opis wybranej pozycji, zaznacz ją na liście po lewej stronie. W opisie wiersz 
100 zawiera informacje o autorze, natomiast wiersz 245a – tytuł pozycji. 

 

5. W panelu po lewej stronie zaznacz pozycje, które chcesz pobrać do banku i kliknij przycisk OK. 

 

6. W oknie z komunikatem, że zapisano opisy do banku kliknij przycisk OK. 

Pobieranie opisów z banku do katalogu 

1. W górnym menu wybierz pozycję Opracowanie/ Opisy i kliknij przycisk Import. 
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2. W oknie Katalog banku opisów kliknij dwukrotnie pozycję, którą chcesz pobrać do katalogu.  

 

3. W kolejnym oknie wyświetli się wybrana pozycja. Aby wyświetlić jej opis, kliknij ją dwukrotnie, a na-
stępnie kliknij przycisk Pobierz. 
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4. Wyświetli się okno Tworzenie opisu pobranego z banku opisu, w którym przejrzyj zaimportowane 
elementy opisu. Jeśli trzeba, zmodyfikuj wybrane informacje (np. klasyfikację UKD, hasła formalne). 
Uzupełnij opis informacjami o egzemplarzach. Zapisz opis, klikając przycisk Zapisz. 

 

5. Przejdź do części formularza Egzemplarze i wprowadź opisy posiadanych egzemplarzy.  
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6. Zamknij formularz, klikając przycisk Zamknij. 

 


