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✒ Az Országos Dokumentum-ellátási

Rendszer (ODR) online dokumentumszol-

gáltatási lehetõségei volt a témája annak a

konferenciának, amelyet a tatabányai Jó-

zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár ren-

dezett meg 2016. október 17-én. 

Voit Pál igazgató megnyitójában annak

a reményének adott hangot, hogy az elõ-

adások és az eszmecsere segítenek ajánlá-

sokat megfogalmazni az online szolgál-

tatások jobb és hatékonyabb további 

mûködéséhez. Bemutatta Nagy Editet, a

rendezvény háziasszonyát, a megyei

könyvtár könyvtárközi kölcsönzéséért fele-

lõs kollégáját, aki elsõ ízben vett részt a

konferenciaszervezésben és moderálta azt

a nap folyamán.  

Káldos János, az Országos Széchényi

Könyvtár (OSZK) általános fõigazgató-he-

lyettese megalapozta a további elõadásokat

azzal, hogy a digitalizáció könyvtárakra

vetített következményeivel indított. Megje-

gyezte, hogy a digitális dokumentumok

szolgáltatása a könyvtárostól más szemlé-

let elsajátítását igényli. Nem csak a hosszú

távú megõrzés problematikáját, hanem

technikai, szerzõi jogi, könyvtárhasználati

és egyéb, gyakorlati kérdéseket is felvet. 

A könyvtári adatbázisok még nem teszik

lehetõvé, a szabványosítás pedig még nem

követi a digitális dokumentumok és köl-

csönzéseik logikus, egyszerû, áttekinthetõ

megjelenését a rendszerben, az üzleti mo-

dell beépülése pedig biztonsági kérdéseket

is felvet. Ezt követõen az ELDORADO-t

vette górcsõ alá, az indulásától. A digitali-

zált dokumentumok tömeges elõállítására,

gyûjtésére, tárolására, jogszerû hozzáféré-

sének biztosítására hozták létre, miközben

az OSZK az országos szintû jogkezelést

vállalta. A szolgáltatórendszer egyes részei

jól kidolgozottak és jól mûködnek: 

elérhetõk a rekordok, jó a keresõfelület, le-

lõhely-információt ad. A szerzõi jogok 

tekintetében az eszközre történõ dokumen-

tumletöltés védelme gyenge, az online ol-

vasás kezelése jogszerû – de csak ODR-

pontokon hozzáférhetõ. Az ODR-felület

mutatja, melyik mû hozzáférhetõ vagy

megrendelhetõ, az adminisztrációs felület

folyamatkövetõ. Az elõadó végül kitért a

keresési anomáliákra, a dokumentumleírá-

sok pontosításának szükségességére.  

Tóth Éva, az Országgyûlési Könyvtár

osztályvezetõje a szerzõi jog tükrében

vizsgálta a könyvtárközi kölcsönzést. 

A máig tisztázatlan jogszabályi háttér mi-

att a szerzõi jog gátja a szabad tudásáram-

lásnak és az információkhoz való egyenlõ

hozzáférésnek. Mindenekelõtt azt tisztázta,

hogy mit jelent és milyen korlátokat állít

ebben a folyamatban a polgári jog (haszon-

kölcsön), a szerzõi jog (a mû védelme), a

vagyoni jog (a rész vagy az egész felhasz-

nálásának módja) és a terjesztés joga (a

szerzõ kizárólagos joga). A szerzõt (közre-

mûködõt) minden esetben megilleti a díjfi-

zetés, ami alól a könyvtárak nem mentesül-

nek – a könyvtárközi kölcsönzés esetében

sem. Haszonkölcsön esetén a jogdíjat az

állami költségvetés tartalmazza. Papírala-

pú többszörözés esetén reprográfiai díjat

fizet a könyvtár, gépenként. Az elektroni-

kus dokumentumok, másolatok esetén

azonban nincs a jogdíj „bedolgozva”. 

Mint mondta, hatóság és könyvtár archivá-

lási és nyilvános célra, bizonyos körû nyil-

vánosság számára, kizárólag zárt hálózaton

tehet hozzáférhetõvé ilyen dokumentumot,

de egy digitalizált cikk vagy teljes mû
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mozgathatósága már kérdéses a könyvtá-

rak között is, többszörözésével pedig a

szerzõi és a vagyoni jog sérül. Nem kerül-

hetõ ki tehát, hogy megállapítsuk, védelem

alatt áll-e. A szerzõk biográfiai adatainak

beazonosítására több adatbázis áll rendel-

kezésre (pl. OSZK Névtár, PIM, ARROW

stb.), de ne feledjük, a jog örökíthetõ. Az

elõadó kijelentette, hogy tapasztalata alap-

ján a dokumentumoknál a százötven, fo-

lyóiratok estében a száztíz év vállalható be.

Azonban emellett is közzé teszik hirdet-

ményben, hogy a szerzõk jelentkezzenek.

Példaként az Országgyûlési Könyvtár Di-

gitalizált Törvényhozási Tudástárára

(DTT) hivatkozott.

Koltay Klára, a Debreceni Egyetem

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazga-

tó-helyettese visszatérõ vendége az ODR-

konferenciáknak. Ezúttal a MOKKA-ODR

felület idei újdonságait, változásait mutatta

be. Mint mondta, a fejlesztési célok és irá-

nyok azt szolgálták, hogy teljes nyilvántar-

tó rendszerként legyen kihasznált: tudja

kezelni a passzív partnereket, legyen benne

lehetõség a költségkezelésre, de akár a mo-

nitorozásra, a legkülönfélébb statisztikák

lekérdezésére is alkalmas legyen. A könyv-

tárnyilvántartó stabilabb és gyorsabb lesz.

A számlázási adatok miatt kötelezõ elemek

épülnek be. Kényelmi szolgáltatásként

nem látszanak majd például a törölt könyv-

tárak, és találati listákat rendez. A költség-

kezelés új funkció. Ebben az évben lehetõ-

vé vált az olvasói regisztráció is, ami azt

jelenti, hogy bárki online kérésfeladást in-

díthat egy egyszerûsített felületen. Az elõ-

adó a mikéntek mellett az elõnyökrõl is tá-

jékoztatott. Fontos azonban tudni, hogy az

olvasó által indított kérések nem tartoznak

bele a könyvtár által kezelt olvasói ké-

résekbe, és a könyvtárnak a könyvtárnyil-

vántartóban jeleznie kell, ha ilyen kérést

fogad. A költségkezelés a pénzügyi infor-
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mációk bevitelét és kezelését szolgálja. Ez

a kérõ és a szolgáltató könyvtár oldaláról is

hasznos eszköz, meg tudja adni a kéréshez

tartozó összegeket, abból bizonylatot ké-

pes kiállítani. Az egyes bizonylatstátusok

láthatók, akár több kérésbõl összeváloga-

tott tételekbõl is kiállítható a bizonylat.

Felhívta a figyelmet a könyvtárak önre-

gisztrációjára, ami ODR-használati típu-

sok szerint indul a nyilvántartó lapról. 

A passzívak aktiválódhatnak, de az adato-

kat ellenõrizni kell! Végül arra kért min-

den megjelentet, hogy a további fejleszté-

sek érdekében jelezze az igényeket és a 

kéréseket.

A délelõtti elõadások sorát Huszkáné

Horvát Andrea, a kecskeméti Katona Jó-

zsef Könyvtár osztályvezetõje zárta a

könyvtárközi kölcsönzés KSZR-könyv-

tárakat érintõ gyakorlatának bemutatásá-

val. Megyei könyvtárként teljesítik a

könyvtárközi igényeket. Ahhoz, hogy a je-

lenlévõk teljes képet kapjanak a szolgálta-

tásról, elsõként a 2005-tõl folyamatosan

fejlõdõ Bács-Kiskun megyei Könyvtárellá-

tási Szolgáltató Rendszerrõl (KSZR-rõl)

nyújtott átfogó képet, felsorolva azokat a

tényezõket, amelyek a forgalmi adatok nö-

vekedéséhez hozzájárultak. A települése-

ken élõk könyvtárközi kéréseinek száma

2011 és 2015 között 3600-ról 10 769-re

nõtt. Az okok között említette a települési

könyvtárosok folyamatos képzését, az or-

szágos olvasásnépszerûsítõ és gyermek-

programok szervezését. A települési

könyvtárak felújításával a hozzáférés ki-

terjedt, a megyei könyvtár szolgálatásainak

– benne az ODR-nek és a könyvtárközi

kölcsönzésnek – a népszerûsítése több for-

mában biztosított. A feltártság szakszerû és

naprakész. A könyvtárközi kölcsönzés fo-

lyamatát a kérésindítástól a kézbesítésig

személtette. Minden szolgáltatóhely jelszó

segítségével jegyezhet elõ. A szolgáltatás a

KSZR-bõl finanszírozott, a településeknek

ingyenes. Ha a mû nincs meg a központnak

és az állományukhoz illeszkedik, akkor be-

szerzik, csak egyéb esetben továbbítják a

kérést. A hatékonyságot számszerû adatok-

kal támasztotta alá, a konferencia idõpont-

jáig 2016-ban 11 971 kérést fogadtak.  

Ahogy tavaly, ezúttal is lehetõséget biz-

tosított a rendezvényszervezõ a MOKKA-

ODR felület használata során felmerülõ

problémák és kérdések áttekintésére. Aki

akarta, számítógép elõtt maga is végigkö-

vethette lépésrõl lépésre például a számlá-

zás során szükséges beállításokat. Volt arra

vonatkozó kérdés, hogy egy könyvtár

hosszabb (nyári) bezárása esetén hogyan

lehet megjeleníteni az ODR-felületen,

hogy meddig nem fogad kéréseket. Így a

könyvtárnyilvántartó felülettel is volt lehe-

tõség jobban megismerkedni. Nagy Judit, a

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti

Könyvtár könyvtárosa válaszolta meg a

kérdéseket és vezette a gyakorlatot. Aki pe-

dig itt a kérdését nem tette fel, az továbbra is

tájékozódhat a http://hu.wiki.lib.unideb.hu/

index.php/Orsz%C3%A1gos_Dokumentum

ell%C3%A1t%C3%A1si_Rendszer oldalról.

A konferencia jól összeállított tematiká-

val, nagyon jó elõadókkal, az Nemzeti

Kulturális Alap támogatásával kínált re-

mek programot annak a közel százharminc

könyvtárosnak, aki erre szánta a napját. 

A kapcsolatok bõvítésén túl sem ment sen-

ki haza könyvtárközi kölcsönzést érintõ új

információ, tapasztalat nélkül. Köszönjük

a szervezõnek és a résztvevõknek! ■
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