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Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár 2011-ben je len tõs
eu ró pai uni ós for rást nyert a könyv tá ri fej lesz té sek re
irá nyu ló Tudásdepo pá lyá za tok ke re té ben. A tá mo ga -
tás ból rész ben az Amicus ka ta ló gus tar tal mi bõ ví té sé re
nyílt le he tõ ség, amely 250 000 új re kord be vi tel ét je len -
tet te a weben is ke res he tõ ka ta ló gu sunk ba. Ez ön ma gá -
ban is fon tos elõ re lé pés volt, de je len tõ sé gét az is nö vel -
te, hogy az el ké szült és gya kor lott ka ta lo gi zá lók ál tal
el len õr zött re kor dok rög tön be ke rül tek a MOKKA-ba,
– a könyv tá rak kö zös ka ta ló gu sá ba – jó mi nõ sé gû, le -
tölt he tõ re kor dok kal se gít ve a töb bi könyv tár fel tá ró
mun ká ját. 

Pá lyá za tunk or szá gos fel ada tot is tar tal ma zott: 
a MOK KA kö zös ka ta ló gus tel jes rend sze ré nek meg -
újí tá sát és az Or szá gos Do ku men tum-el lá tó Rend szer
(ODR) ko ráb bi adat bá zi sá val va ló egye sí té sét is a nem -
ze ti könyv tár irá nyí tot ta. Ki emelt fel adat ként ke zel tük
a fej lesz tést, amely szé les kö rû együtt mû kö dést kí vánt
meg mind a part ner könyv tá rak kal, mind a köz be szer -
zé sen nyer tes két nagy fej lesz tõi cso port – az eCorvina
Kft. és a Monguz Kft. – kon zor ci u má val. A kö zös ka ta -
ló gus tel jes mû köd te tõ rend sze re meg újult, a re kor dok
fo ga dá sá tól a fel dol go zá su kon át a sok ol da lú ke re sõ -
rend szer ki ala kí tá sá ig. Tar tal mi lag is je len tõ sen bõ vült
a ka ta ló gus. Egy részt szá mos, szin tén TÁMOP-
forrásokat el nyert könyv tár csat la ko zott ada ta i val 
a rend szer hez, más részt a part ne rek kö re ki bõ vült az
ODR könyv tá rak tel jes kö ré re. Új don ság az is, hogy
ezen túl nem csak köny vek, ha nem más do ku men tum -

tí pu sok bib li og rá fi ai ada ta it is tud juk fo gad ni, va la mint
az ed di gi ek tõl el té rõ en pél dány ada to kat is tá ro lunk. Ez
utób bi az ODR-rel va ló kap cso lat mi att szük sé ges, hi -
szen ez zel old ha tó meg a köl csön zés hez szük sé ges
ada tok be gyûj té se. A MOK KA és az ODR szol gál ta tás
kö zös adat bá zi sa meg szün te ti a ko ráb bi ket tõs sé get, és
egy sze rû sí ti a könyv tá rak mun ká ját. 

Pá lyá za tunk har ma dik nagy sze le te a Könyv tá ri 
In té zet köz re mû kö dé sé vel va ló sult meg. Nagy sza bá sú
ol va sás nép sze rû sí tõ mé dia rek lám szer ve zé sé vel tá mo -
gat tunk kap cso ló dó könyv tá ri prog ra mo kat, és meg -
szer vez tük a Csa lá di ol va sás éve 2010 el ne ve zé sû or szá -
gos kam pányt.

A nem ze ti könyv tár nem csak sa ját pá lyá za tá val vett
részt az or szá gos könyv tá ri fej lesz té sek ben, ha nem 
ko or di ná ci ós és ta nács adói mun ká já val hoz zá já rult 
a Tudásdepo express né ven fu tó, át fo gó fej lesz té si cso -
mag pá lyá za ta i nak si ke ré hez. Mind az elõ ké szí tés so -
rán, mind a pá lyá za tok ter ve zé se és meg va ló sí tá sa
men tén szá mos pon ton se gí tet te a könyv tá ra kat. 

Ko or di ná ci ós mun kánk má sik ré sze ként min den
esz köz zel tá mo gat tuk a négy nagy ki emelt prog ram – 
a MOK KA és az ODR fej lesz té se, a cikk ar chí vum ki -
ala kí tá sa és az elekt ro ni kus do ku men tu mok köl csön -
zé si rend sze ré nek kon cep ci ó ja – ös  sze han golt ter ve zé -
sét és meg va ló sí tá sát, me lyek mind egyi ke or szá gos
szin tû fej lesz té se ket tett le he tõ vé a do ku men tum-el lá -
tó rend szer kor sze rû sí té se ér de ké ben. 
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