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VII. ODR-konferencia
a József Attila Megyei

Könyvtárban

Tatabánya, 2007. október 8.

Kegyes volt hozzánk a vén-
asszonyok nyara – mint eddig
minden évben –, amikor érkez-
tek a könyvtárközi kölcsönzéssel
foglalkozó kollégák az ország
különbözõ könyvtáraiból.

Új és tervezett lehetõségek a könyvtárközi

kölcsönzésben címmel hirdettük meg konferen-
ciánkat és hívtuk a témához az elõadókat. Arra
számítottunk, hogy a könyvtárközi forgalmának
alakulása, az ODR-MOKKA tervezett összevo-
násának újabb és újabb problémái, az új minõ-
ségbiztosítási feladatok ismertetése izgalmas téma
lesz, és a megszokott érdeklõdést váltja majd ki.
Az idén is felkértünk egy könyvtárost, hogy saját
könyvtárának könyvtárközi forgalmáról tartson
elõadást és mondja el, hogy mit tudnak ajánlani
a többi könyvtárnak. Több mint száz könyvtáros
jött el, hogy meghallgassa az elõadásokat és részt
vegyen a problémák megvitatásában. Az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium (OKM) Könyvtári
Osztálya részérõl Kenyéri Katalin és Richlich

Ilona volt jelen, és – most elõször – néhány
integrált könyvtári rendszer szakembere is eljött.
Minden készen állt, hogy a munka elkezdõdjön.

Monostori Imre igazgató köszöntötte a ven-
dégeket. Röviden ismertette az országos könyv-
tári napok keretében zajló helyi rendezvényeket,
külön kiemelve az elõzõ napi – vasárnapi – nyitva
tartás eredményeit. A könyvtáraknak nagyon
fontos feladata – hangsúlyozta – az igények
követése, a szolgáltatások bõvítése. Ha ezt nem
teszik meg, elvesztik környezetük elismerését és
ezzel együtt a támogatását is

Elsõként Régi gondok és új trendek az ODR-

dokumentumszolgáltatásban címmel Hölgyesi

Györgyi, a Könyvtári Intézet (KI) osztályvezetõ-
je tartott elõadást. Ismertette a postaköltség-térí-
tés változásának hatását elemzõ, összehasonlító

vizsgálat eredményét. A 2006. és 2007. év elsõ
félévének könyvtárközi forgalmát vizsgálva ki-
derült, hogy a dokumentum-visszaküldés költ-
ségtámogatásának megszüntetése komoly forga-
lom-visszaesést (20%-kal) eredményezett szinte
minden könyvtárban, de fõként (20–50%-kal) a
kis könyvtárakban. Készített olyan felmérést is a

KI, amely azt vizsgálta, hogy az
Új Könyvekben való megjelenés-
hez képest egy könyv mennyi
idõ alatt jelenik meg az ODR le-
lõhely-adatbázisában. Az ered-
mény nem túl jó. Több mint há-

rom hónapos, sõt féléves késés is tapasztalható,
ennek következtében a legújabb dokumentumok-
ra nem lehet kérést indítani a rendszerbõl. Szó
volt az adatbejelentés lehetõségeirõl (MARC-
feltöltés, ISBN alapú feltöltés, KELLO által fel-
töltött adatok), azok elõnyeirõl és hátrányairól
is. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának
növelése a cél, ezért a KI az OKM Könyvtári
Osztályának felkérésére elkészítette a MSZ ISO
11620 : 2000 alapú teljesítménymutatókat. Ez
jelenleg munkaanyag, annak mérésére szolgál
majd, hogy egy könyvtár mennyi idõ alatt képes
szolgáltatni a kérõ könyvtárnak.

Az ODR lelõhely-adatbázisa és a MOKKA
jelenlegi helyzetérõl, az egyesítéshez szükséges
munkálatokról, fejlesztésekrõl Koltay Klára, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tárának (DEENK) fõigazgató-helyettese tartott
elõadást. Már évek óta dolgoznak a két adatbá-
zis összevonásán. Az eredeti tizenöt MOKKA-
tagkönyvtár köre már tizenhat (ODR-) taggal
bõvült, a következõ bõvítéskor további huszon-
hat könyvtár válik taggá. Tervezik, hogy az ODR-
MOKKA összevonásán túl más adatbázisok is
bevonhatók legyenek a rendszerbe, hogy az ODR
felületén feladott kérések nyilvántartása közvet-
lenül a helyi könyvtárközi kölcsönzés nyilván-
tartásába is bekerülhessen.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
könyvtárközi kölcsönzésérõl Madarász Katalin

beszélt elõadásában. Az OIK a kezdetektõl szol-
gáltat az ODR-ben. Sajnos a könyvtár adatbázi-
sának (346 338 rekord, ebbõl 268 295 könyv,
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38 464 kotta) csak a töredéke található a rend-
szerben, így idegen nyelvû dokumentumok ke-
resésekor érdemesebb a könyvtár adatbázisát
használni. Még inkább igaz ez a kották és a ze-
nemûvek esetében. Állományuk 78 tanulható és
240 fellelhetõ nyelvet képvisel. A könyvtárhoz 2004
és 2006 között érkezett kérések elemzésébõl kide-
rült, hogy számuk nem áll arányban az állomány
nagyságával, várják a könyvtárközi kéréseket.

A közösen elfogyasztott finom ebéd után
került sor a kérdésekre, hozzászólásokra. Kürti

Lászlóné (Országos Széchényi Könyvtár –
OSZK) kérte a kollégákat, hogy figyeljenek a
másolatkérésekre. Ne keverjék össze a MATAR-
KA cikkmásolat-küldõ szolgáltatását a könyv-
tárközi kölcsönzés másolatküldésével. Az elõbbi
sokkal drágább, és a fizetés módja is más. Ke-
nyéri Katalin (OKM) különbözõ pályázatokra
hívta fel a figyelmet, amelyek segíthetik a könyv-
tárközi kölcsönzést. Kiírásuk 2008 elsõ felében
várható. Bánkeszi Katalin (OSZK) elmondta,
hogy az európai uniós pályázatok keretén belül
nagy tömegû anyag digitalizálására lesz lehetõ-
ség, ennek elõkészítõ munkálatai már folynak.
Még nem dõlt el, hogy az OSZK lesz-e a digita-
lizálási központ. A könyvtári rendszerek fejlesztõit
elsõsorban az ODR-MOKKA összevonása érde-
kelte. Hol tartanak a munkálatok, mikorra várható
az egyesítés? Koltay Klára próbált mindenre kielé-
gítõ választ adni. Igyekeznek minden akadályt el-
hárítani, hogy végre elkészüljön egy jól mûködõ,
pontos, országos lelõhely-adatbázis.

Délután négy órára fogytak el a kérdések. Jó
utat kívánva köszöntünk el kollégáinktól abban
a reményben, hogy jól érezték magukat és jövõ-
re újra itt, Tatabányán találkozhatunk.

Fátrai Erzsébet

VII. Közgyûjteményi
napok a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME)
közgyûjteményeinek szervezésében, 2007. októ-
ber 18–19-én, hetedik alkalommal került sor a
Közgyûjteményi napok címû országos rendez-
vényre, Sopronban.

A konferencia ifj. Sarkady Sándor könyvtári
fõigazgató köszöntõ szavaival és a Közgyûjte-

mények címû kiállítás megnyitójával vette kez-

detét a központi könyvtárban, felidézve a koráb-
bi rendezvények emlékezetes pillanatait, illetve
a közgyûjtemények – könyvtár, levéltár, múze-
um – történetét, hétköznapjait, ünnepeit. Ezután
került sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Köz-
gyûjteményi Bizottságának ülésére Bartha Dé-

nes egyetemi tanár elnökletével, a központi szer-
vezeti egységek, karok képviselõinek, a könyv-
tárvezetõknek és a levéltári, muzeális gyûjtemé-
nyek vezetõinek részvételével.

A szakmai program a 2007 áprilisában elhunyt
Bakonyi Géza (1950–2007) egykori könyvtári fõ-
igazgató-helyettes, a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Bölcsészettudományi Kara tanszékvezetõ
egyetemi docense csodálatos színvilágot és – Mader

Béla, a Szegedi Tudományegyetem könyvtári fõ-
igazgatója szavaival élve – nagyon egyéni módon
kifejezett harmóniát magukban egyesítõ képeibõl
álló fotókiállításának megnyitójával és megtekinté-
sével vette kezdetét, ily módon is emlékezve a
könyvtári, informatikai és más tudományterületek
országosan elismert irányító és meghatározó sze-
mélyiségére. A kiállítás mellett a Bakonyi Géza
fotóiból Vida Andrea (az SZTE Egyetemi Könyv-
tár munkatársa) által összeállított diaporáma vetíté-
sére került sor. A kiállítás elõkészítõ munkáit Kokas

Károly (az SZTE Egyetemi Könyvtár könyvtári
fõigazgató-helyettese) végezte. A kiállításnak és az
ezt követõ plenáris ülésnek az Erdészeti Múzeum

(Sopron, Templom u. 4.)
adott otthont.

Mader Béla levezetõ
elnök és Albert Levente

általános rektorhelyettes
plenáris ülést megnyitó
szavait tartalmas és szín-
vonalas elõadások követ-
ték. A magyar könyvtárak




