
2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei
Könyvtári Hét kezdõ programjaként októ-
ber 6-án tartottuk meg az Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszerrel (ODR) fog-
lalkozó tizennegyedik konferenciát Új és
tervezett elektronikus lehetõségek az
ODR-szolgáltatásban címmel.

Voit Pál igazgató köszöntötte a konfe-
rencia résztvevõit, az elõadókat és a meg-
jelent vendégeket. A megnyitó után
Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú
Város polgármestere is köszöntötte a
résztvevõket. Kiemelte, hogy az internet
jelentõsebb kihívás a könyvtárak számá-
ra, hiszen régebben, ha információra volt
szükségük az olvasóknak, elõször a
könyvtárakat keresték fel. Ma elsõ lépés-
ként az interneten próbálkoznak az olva-
sók, ahol nagy veszélyt jelentenek az 
ellenõrizetlen információk. A cél az,
hogy elsõdleges információforrásnak új-
ra a könyvtárakat tekintsék az olvasók.
A Tatabánya 2020 programban pedig
célként tûzték ki egy tudásközpont fel-
építését, amely magába foglalja a József
Attila Megyei és Városi Könyvtárat és az
EDUTUS fõiskola könyvtárát.

Ebben az évben Cseri Miklós kultúr-
politikáért felelõs helyettes államtitkár is
elfogadta felkérésünket, aki elõadásának
elején Ady Endre Október 6-a címû ver-

sének egy részletével emlékezett meg a
nemzeti gyásznapról. Elõadásában a kul-
turális politika könyvtári céljairól be-
szélt, valamint összefoglalta a legfonto-
sabb stratégiai irányokat. A könyvtárügy
az egyik legfontosabb szegmense a kul-
túrpolitikának, a kulturális alapellátás-
nak, a legnagyobb ellátórendszert bizto-
sítja Magyarországon. E rendszernek
gyors reagálású, proaktív, az eltérõ fel-
használási igényekre azonnali válaszokat
adó rendszerré kell a jövõben válnia.
A kultúrpolitika fontos feladata, hogy
elõsegítse ezt a folyamatot. Ezt szolgálta
a 2013-ban életbe lépett törvénymódosí-
tás, amely kibõvítette az ellátandó fel-
adatok körét, és az ehhez kapcsolódó mi-
niszteri rendeletek megjelenése, valamint
a finanszírozási rendszer biztonsága,
amivel létrejött a nyilvános könyvtári el-
látásra fordítandó központi költségvetési
támogatások rendszere. Kiemelt feladat
továbbra is az ODR mûködtetésének tá-
mogatása és fejlesztése. A MOKKA-
ODR rendszer összekapcsolásával pedig
új lehetõségek jelentek meg az ellátó-
rendszerben, amely a jövõben az elektro-
nikus dokumentumok szolgáltatására is
ki fog terjedni. 2014-ben a központi költ-
ségvetés 65 millió forinttal támogatta a
rendszer mûködését. Fontos pillér még 
a kistelepülési könyvtári ellátás támoga-
tása is, amelynek keretén belül az ODR
tevékenységét is fejleszteni kell. Jelenleg
a könyvtári ellátás legnagyobb összegét a
települési könyvtári és közmûvelõdési te-
vékenységre felhasználható normatíva
adja, amely 2014-ben 7,7 milliárd forint
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volt. 2015-tõl egy új összegû normatíva
bevezetését tervezik. A kulturális politika
fontos feladata az átfogó célok meghatá-
rozása és az iránymutatás. Az emberi
erõforrás minisztere a kultúra területén
2018-ig két fõ irányt határozott meg: a
kulturális alapellátás fogalmának beveze-
tését és a közösségépítés erõsítését. E cé-
lok megvalósításában alapintézménynek
tekintik a könyvtárakat. Négy fõ beavat-
kozási területet határoztak meg: elsõ he-
lyen a könyvtárak társadalmi szerepvál-
lalásának erõsítése áll, emellett fontos a
könyvtári rendszer mûködtetése és inno-
vatív fejlesztése, harmadik beavatkozási
terület a korszerû, versenyképes országos
könyvtári szolgáltatások fejlesztése és
széles körû, jogszerû elektronikus hozzá-
férés biztosítása, végül nagyon fontos a

könyvtári szaktudás folyamatos megújí-
tása és elismerésének biztosítása.

Kenyéri Katalin, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma közigazgatási tanács-
adója, az ODR elektronikus dokumen-
tumszolgáltatása címû elõadásában az
elektronikus szolgáltatások jogi területé-
rõl beszélt, amelyben jelentõs változások
történtek és történnek napjainkban.
A kulturális intézmények elõtt nagyon
fontos kérdés, hogy az elektronizációt
hogyan is alkalmazzák a gyakorlatban a
szolgáltatások területén. A könyvtári te-
rület nagyon jól áll ebben, sõt inkább elöl
jár, nem kis mértékben az ODR jóvoltá-
ból. Az elõadás elején összefoglalta a 
jelenleg hatályos jogszabályokat az
elektronikus dokumentumszolgáltatás-
ról. Rendelet nem létezik kifejezetten az
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elektronikus dokumentumszolgáltatás-
ról, de van törvény, kormányrendelet az
ODR-rendszerrõl, és vannak kiemelt fel-
adatokról szóló miniszteri rendeletek,
amelyekbõl az elektronikus szolgáltatás-
ra vonatkozó paragrafusok kiemelésével
mutatta be, hogy a könyvtáraknak meny-
nyire fontos feladatuk az elektronikus do-
kumentumszolgáltatás és a digitalizálás.
Ebben az évben megjelent egy új jogsza-
bály, a 30/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet
az országos múzeum, az országos szak-
múzeum, a nemzeti könyvtár, az orszá-
gos szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtára kiemelt feladatairól, amely ki-
mondja, hogy e gyûjteményeknek elekt-
ronikus dokumentumokkal kell rendel-
kezniük. A nemzeti könyvtárnak is új és
korszerû feladatokat fogalmazott meg ez
a rendelet, amelyek közül kiemelendõ,
hogy digitalizálási terv alapján kell digi-
talizálnia a gyûjteményében lévõ könyv-
tári dokumentumokat, és elõ kell készí-
tenie a könyvtári rendszer egészére 
vonatkozó országos stratégiát és annak
módszertani útmutatóját. Emellett koor-
dinálnia kell a MOKKA fejlesztését,
részt kell vennie a nemzeti névtér létre-
hozásában, valamint alapfeladata még az
országos elektronikus dokumentumküldõ
rendszer mûködtetése. E rendeletben
megjelenik, hogy minden könyvtárnak 
az elkészített elektronikus másolatot és
az azonosításhoz szükséges metaada-
tokat meg kell küldenie a nemzeti könyv-
tárnak, hiszen közös érdek a nemzeti
könyvtár által elvégzett archiválás.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár (DEENK) mint nemzeti
gyûjtõkörû könyvtár pedig archiválja az
elektronikus kötelespéldányok egy máso-
latát, amelyre fõként biztonsági okokból

van szükség. A kiemelt feladatok elvég-
zésében a nyilvános könyvtárak kötele-
sek együttmûködni, és e szabályok a nem
nyilvános könyvtárakra is vonatkoznak.
Az elõ-adás végén az új szerzõi jogi sza-
bályokra hívta fel figyelmünket. Megje-
lent a 138/2014 (IV. 30.) Korm. rendelet
az árva mû felhasználásának részletes
szabályairól, amely meghatározza a jo-
gosultkutatás módját, felsorolja azokat az
adatbázisokat, amelyeket meg kell nézni
annak érdekében, hogy kiderüljön, árva-e
a mû vagy sem. A könyvtár kedvezmé-
nyezett intézménynek minõsül, ami any-
nyit jelent, hogy az árva mûvet a nyilvá-
nosság számára szabadon hozzáférhetõvé
teheti oly módon, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyé-
nileg választhatják meg, ez nagyon nagy
lehetõség az árva mûvek felhasználására
a könyvtárak számára.

A második elõadásban Koltay Klára, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemze-
ti Könyvtár fõigazgató-helyettese össze-
foglalta a MOKKA-ODR katalógus fel-
adatait, szolgáltatásait, és ismertette,
hogy milyen új feladatok várhatók a
rendszerben. Elõadásának bevezetõje-
ként Bánkeszi Katalinnak, a Könyvtári
Intézet igazgatójának MOKKA-ODR ka-
talógus – régi és új szerepben címmel
összefoglalt sorait olvasta fel. Hazai és
uniós források bevonásával az elmúlt
években egyre jobban kiteljesedtek a
könyvtári fejlesztések, különösen igaz ez
a központi szolgáltatásokra. Elsõként a
MOKKA közös katalógus jött létre, majd
az ODR-adatbázis. Mindkét rendszer
egyre nagyobb jelentõséggel bírt az or-
szágos könyvtári rendszeren belül, így
merült fel az igény e két rendszer által
nyújtott szolgáltatások egyesítésére.
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2008-ban az uniós források felhasz-
nálásával az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) égisze alatt megújult a
MOKKA-katalógus programrendszere,
és a DEENK nyertes pályázatával az
ODR mûködése is. 2011 és 2014 között
újabb elõrelépést jelentett a Nemzeti Pe-
riodika Adatbázis (NPA) bekerülése a
MOKKA-ODR egyesített katalógusba.
Az olvasói igények jelentõs változásával
még hiányzott egy láncszem a szolgálta-
tási rendszerbõl: a könyvtári dokumentu-
mok jelentõs mértékû digitalizálása és az
elektronikus dokumentumok könyvtári
szolgáltatása, elérhetõségük széles körû
biztosítása. Az Országos Elektronikus
Dokumentumküldõ Rendszer megvalósí-
tására kiírt TÁMOP-pályázat nyomán in-
dult el az ELDORADO elnevezésû prog-

ramrendszer fejlesztése, amelynek alap-
ját a MOKKA-ODR adatbázisa képezi.
Az ELDORADO számít a könyvtárak
aktív közremûködésére, és szélesíti azok
szolgáltatási körét is. Bánkeszi Katalin
bevezetõje után a résztvevõk megismer-
hették a központi szolgáltatások rendsze-
rében bekövetkezõ változásokat és az
ezekbõl adódó, bõvülõ szolgáltatásokat.
A megújult MOKKA a katalogizálók
számára bibliográfiai és authority rekor-
dok forrását, a kutatásokhoz országos ha-
tókörû adatbázist jelent, speciális infor-
mációkat nyújt (pl. elektronikus hozzáfé-
rések, analitikus információk), NPA-
rekordszolgáltatással is bõvült, és web
2.0-ás szolgáltatást nyújt a felhasználók-
nak a bejelentkezés után. Biztosítja a
könyvtárközi kölcsönzés adminisztráció-
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ját a kérésindítástól a kéréskövetésig,
költségnyilvántartással, a kérések kül-
földre történõ közvetítésével és olvasói
kéréskezdeményezéssel. A könyvtárak
nyilvántartása is megújult benne (könyv-
tárak és szolgáltatási pontok jöttek létre
az adatok online módosíthatóságával),
ezen felül különbözõ statisztikákat is
szolgáltat (a MOKKA-ODR adatbázisá-
nak tartalma, könyvtárközi kölcsönzési
statisztika), és végül az ELDORADO-
szolgáltatással való közvetlen kapcsolat
is megvalósul. Az elõadás legvégén az
MOKKA-ODR feltöltésekrõl kaptunk
egy rövid összefoglalást. 

Ez az egyik legelsõ funkció, ami a
rendszer kialakításának legelejétõl elin-
dult. Az elsõ kör az új jelentkezõk, ame-
lyeknél sok esetben a rekordok feltöltése
megnehezített, hiszen sokuknál könyvtár-
vagy adatbázis-összevonások történtek,
másoknál a betöltendõ rekordok köre
még nem eldöntött, de az utóbbi idõkben
ezek a betöltések is el tudtak indulni.
A másik kör pedig az újratöltések, 
melyek például az integrált könyvtári
rendszer cserélése miatt váltak szüksé-
gessé vagy egyéb okokból, mint az
OSZK katalógusának újratöltése, mert 
az ELDORADO miatt szükségük van a
viaf-azonosítóra. A feltöltéseknél el-
mondható, hogy a megvalósítandó cél az
automatizáció minél több könyvtárnál, 
az elsõ feltöltés és ellenõrzés során kiala-
kított paraméterek (karakterkódolás, do-
kumentumtípusok köre) és a könyvtár-
nyilvántartó megfelelõ beállítása után.

A délelõtt utolsó elõadásában Dávid
Boglárka, a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetõ-
helyettese az ODR olvasói funkcióról
számolt be a résztvevõknek. Ez egy rég-

óta várt funkció, amely lehetõvé teszi az
olvasóknak, hogy közvetlenül indítsanak
kérést az anyakönyvtáruk számára. Ha 
a könyvtárak használni szeretnék ezt a
funkciót, akkor az adott szolgáltatási he-
lyen be kell állítaniuk az olvasói kérések
fogadását. Néhány kisebb változás fog
történni az ODR-portál felületén pár hé-
ten belül: új menüpontok jelennek meg
(két menü: olvasóknak és könyvtárosok-
nak), ODR-hírek. Az olvasói funkcióval
teljessé válik az ODR funkcionalitása.
Az olvasói regisztráció után megrende-
lést tud leadni az olvasó a MOKKA-
ODR katalógusából, az ODR-keresõbõl
és üres kérõlapon is. Nem közvetlen ké-
résindításról van szó, hanem az anya-
könyvtárhoz küldött kérésrõl, amit a 
kiválasztott könyvtár küld tovább a szol-
gáltató könyvtárhoz. Néhány dián szem-
léltette az olvasói regisztrációt, a profil-
beállítást, kérésindításokat különbözõ
módon, valamint a további olvasói funk-
ciókat: web 2.0, kommunikáció. Az utol-
só négy dián pedig az olvasóktól beérke-
zett kérések kezelését és a könyvtárosi
továbbítást mutatta be.

A közös ebéd elfogyasztását követõen
ismét lehetõség nyílt néhány hozzászólás
és kérdés megvitatására, majd Dávid
Boglárka gyakorlati bemutatót tartott az
olvasói funkciókról Új MOKKA-ODR
szolgáltatások áttekintése számítógép
mellett címmel.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával megvalósult XIV. Országos ODR-
konferenciára az elõzõ évekhez hasonló-
an több mint százhúsz kolléga és intéz-
ményvezetõ érkezett az ország minden
tájáról. A visszajelzések alapján ebben az
évben is tartalmas tanácskozáson vettek
részt. ■
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