
Az UNESCO Világörökség listáján áll 
Holasovice dél-cseh falu is, ahol a falucska 
egyedülállóan épen fennmaradt népi barokk 
stílusú parasztházait csodálhattuk meg. Jár
tunk még a söréről sokak által ismert nevű 
városkában, Budejovicén, hazafelé pedig meg
tekintettük Tele városát. A Délnyugat-Morá-
viában fekvő, mintegy hatezer lakosú, barátsá
gos, szép kis település történelmi negyedét 
1992-ben szintén a világörökség részévé nyil
vánította az UNESCO. 

Azt gondolom, hogy ez a workshoppal egybe
kötött tanulmányút az „életen át tartó tanulá
sunk" részévé vált. • 

A MOKKA Egyesület közgyűlése 

••• Bánkeszi Katalin 

2009. április elején hívta össze Fonyó 
Istvánná, a Magyar Országos Közös Katalógus 
Egyesület (MOKKA) elnöke, a 2008. évet le
záró egyesületi közgyűlést. A találkozóra a 
BME-OMIKK tárgyalótermében került sor. 

Az elnök asszony köszöntője és bevezető 
mondatai után az Országos Széchényi Könyv
tár MOKKA-val kapcsolatos tevékenységéről 
számoltak be a projektvezetők. Az alábbiak
ban összefoglaljuk az elhangzottakat. 

A MOKKA működésének személyi feltételei 

Jelenleg is ugyanazok a munkatársak foglal
koznak a MOKKA működtetésével, mint ko
rábban (tehát rendelkeznek megfelelő helyis
merettel és tapasztalatokkal), ennek ellenére 
továbbra is problémát okoz, hogy egyéb, nem 
kevés feladatuk mellett látják el a közös kata
lógus körüli teendőket. Ez azt jelenti, hogy 
időnként kisebb késedelmet szenvedhetnek a 
MOKKA-feladatok, egyszerűen kapacitáshi
ány miatt. 

A projektvezetői feladatokat Koltay Klára 
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár - DEENK) és Bánkeszi Katalin (Or
szágos Széchényi Könyvtár - OSZK) meg

osztva látja el, Sándor Ákos a rendszergazdai 
teendőket végzi, míg Szabó Julianna rend
szerkönyvtárosként végez ellenőrzési felada
tokat. Szabó Juliannát megbízási szerződéssel 
foglalkoztatja az OSZK, bár nem csak a 
MOKKA feladataira. Koltay Klára és Sándor 
Ákos vállalkozási szerződés keretében látják 
el a rendszer körüli teendőket, elsősorban az 
adatbázis betöltésével és belső kezelésével 
kapcsolatos nem kevés feladatot. Koltay Klára 
definiálta az eCorvina számára a nemrég lezaj
lott migrálás mentén elvégzendő módosításo
kat, így erről ő számolt be a későbbiekben. 
Sándor Ákos a rendszergazdai teendők mellett 
a betöltéseket készítette elő, és együttműköd
ve az OSZK informatikusaival, részt vett az új 
szerver beüzemelésében is. 

A rendszeres információcsere érdekében 
kéthetenként videokonferencián találkoznak 
az üzemeltetésért felelős kollégák. így jobban 
kézben tartható, követhető a munka, valamint 
az elkövetkező hetek feladatai. A MOKKA 
munkatársai és a fejlesztők továbbra is hasz
nálják a bugreport nevű hibakövető szolgálta
tást a gyors információcsere érdekében. 
A MOKKA levelezőlistája főként a vezetőség 
és a tagok közti kapcsolattartást segíti. 

Tárgyalások az eCorvina Kft.-vei 

Az év elején több menetben egyeztetéseket 
folytatott az OSZK a MOKKA jelenlegi fej
lesztőjével, az eCorvina Kft.-vei a licenc
szerződésről. Nehezen lehetett kezelni azt a 
helyzetet, hogy az elmúlt években jelentősen 
növekedett a betöltött rekordok száma, és 
a korábbi szerződések értelmében ez a licenc
díjat is érintette, sőt az ennek alapján számított 
supportdíjban is jelentkezett volna növekedés. 
Ráadásul az eCorvina jelentős összegeket várt 
az OSZK-tól mint az adatbázis üzemeltetőjé
től a korábbi betöltések elvégzéséért. Hozzá 
kell tenni, hogy az OSZK költségvetésébe nem 
épült be semmilyen üzemeltetési költség a 
MOKKA fenntartására, vagyis a közös kataló
gus szolgáltatása érdekében az OSZK-nak 
a saját működési költségeiből kellett kigazdál
kodnia a több millió forintos supportdíjat is. 
A tárgyalások során az eCorvina kompromi sz-
szumkészséget mutatott, és végül egy nagyon 
kedvező helyzetet sikerült elérni. 
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Az eCorvina által eredetileg megnevezett 
összeghez képest nagyságrenddel kisebb, egy
összegű kifizetés fejében az eCorvina rende
zettnek tekintette a korábban kifizetetlennek 
nyilvánított munkaráfordítások díját, és örö
kös licencet adott a MOKKA-adatbázis hasz
nálatára, függetlenül a növekvő rekordszám
tól. A fejlesztő szerződésben rögzítette, hogy a 
későbbiek során semmilyen anyagi ellentétele
zést nem kér az adatbázis használatáért, sem 
a további könyvtárak rekordjainak betöltésé
hez kiadott egyedi feltöltő licencekért. Ezzel 
végre rendeződött a korábbi évek során kiala
kult vitás helyzet. 

Fórumok 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2008. évi 
vándorgyűlésén, július 25-én, a MOKKA ve
zetősége és az egyesület közösen fórumot ren
dezett, ahol találkozhattak a MOKKA tag
könyvtárai és a fejlesztők, akik az integrált 
rendszereket gondozzák. Több fejlesztői cso
port élt a felkínált lehetőséggel, hogy elmond
ja véleményét a jelenlegi szolgáltatásról, illet
ve bemutassa javaslatait a MOKKA rendszeré
nek továbbfejlesztésével kapcsolatosan. 

A felszólalók egyike természetesen az 
eCorvina csapata volt, ők a MOKKA-val kap
csolatos fejlesztési terveiket mutatták be. 
A Huntéka rendszert létrehozó SZTAKI-
Huntéka konzorcium képviseletében Kármán 
László ismertette az IMOLA névre hall
gató, átfogó fejlesztési javaslatot. Az InfoKer 
(a Textlib fejlesztője) nevében Thék György 
kritizálta a MOKKA rekordjainak minőségét, 
jelezve, hogy a rekordokban sok hiba találha
tó. Az Aleph új lehetőségeit Németh Ágoston 
mutatta be. Az IQSys képviseletében Horváth 
Zoltánná üdvözölte a fejlesztői csoportok kö
zött kibontakozni látszó együttműködést. 
A Könyvtári Intézet web2-es szolgáltatásokra 
tett javaslatot. A KELLŐ együttműködést 
ajánlott az OSZK-nak. 

2008 októberében az Országos Dokumen
tumellátási Rendszerrel (ODR) foglalkozó 
találkozón folytatódott a fórum jellegű egyez
tetés a tagkönyvtárak részvételével. A projekt
vezetők előadást tartottak a MOKKA- és az 
ODR-adatbázis tervezett egyesítéséről és a kö
zös katalógus fejlesztéséről. Elhangzott, hogy 

a tervezett fejlesztéshez, a MOKKA rendsze
rének megújításához a TÁMOP-ból várható 
anyagi támogatás, hiszen a Tudásdepó-
Express program részeként az országos fej
lesztések között a közös katalógusra is tervez
nek forrásokat 2009 és 2010 folyamán. Az 
ODR-adatbázissal való egyesítés is várhatóan 
ebben az időszakban valósul meg. 

Még az ODR-találkozót megelőzően, 2008. 
október elején a MOKKA projektvezetői ösz-
szehívták a fejlesztőket közös gondolkodásra. 
A találkozón elhangzott gondolatokból eme
lünk ki néhányat: 
• A MOKKA oldalán kellene létrehozni közös 
authority fájlokat, ezeket központilag kell 
gondozni, és mindenkinek használhatóvá 
kell tenni. 
• A Köztaurusz frissítési problémájára is meg
oldást kell találni, elképzelhető, hogy ezt is a 
MOKKA égisze alatt lehetne megoldani. 
• A le- és feltöltést egyaránt meg kell oldani a 
közös katalógusban, intenzívebb használatot 
kell elérni a könyvtáraknál. Ennek különösen 
a könyvtárak retrospektív konverziós munkála
tai idején lesz jelentősége, hiszen rengeteg 
munka spórolható meg, illetve azonos költség
gel és ráfordítással több rekord készülhet el, ha 
a könyvtárak élnek azzal a lehetőséggel, hogy a 
már elkészült rekordokat átveszik a központi 
adatbázisokból. így legfeljebb kisebb kiegészí
téseket kell tenniük a rekord honosításához. 
• Korszerűsíteni kell a rendszert. Ez csak úgy 
lehet eredményes, ha a különböző fejlesztői 
csoportok összefognak és együtt gondolkod
nak a feladatról. Az országos program sikeré
nek záloga a széles körű összefogás és az erő
források megosztása. 
• A MOKKA-nak eszközöket kell biztosítania 
a könyvtárak számára a retrospektív konverzió 
megkönnyítésére, de ebben a könyvtáraknak is 
szerep jut: meg kell fogalmazniuk, hogy mi
ben várnak pontosan segítséget, hogyan tudják 
leghatékonyabban igénybe venni a közös adat
bázisokat és a rájuk épülő szolgáltatásokat. 

Migrálás az OSZK szerverére 

Az év végén zajlott az áttelepülés az OSZK 
szerverére, ami az adatbázis újraépítését és ki
sebb módosítások elvégzését is jelentette. 
A feladatot a MOKKA részéről Koltay Klára 
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irányította. Ezzel hosszas „vendégeskedés" 
után végre helyére került a szolgáltatás: a 
MOKKA ezentúl az OSZK kezelésében lévő 
szerverről működik. Köszönet illeti a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárát, mi
vel a korábbi időszakban helyet adott az adat
bázisnak, és gondoskodott a zavartalan műkö
déshez szükséges biztonságos környezetről. 

Amint azt Koltay Klára is kiemelte, nem egy
szerűen egy adatbázis-költöztetésről volt szó. 
Az új környezet kialakítása és az adatbázis új
raépítése mellett néhány fejlesztésre is sor ke
rült. Módosult az indexelési rendszer, és ennek 
kapcsán a keresési lehetőségek is bővültek. 

Korábban nem volt megoldott az authority 
fájlok kezelése és frissítése. A migrálás során 
betöltötték néhány nagy könyvtár authority 
adatait, és született egy átmeneti megoldás 
ezek kezelésére. A TAMOP-ból finanszírozan
dó nagyobb léptékű fejlesztés során tovább fi
nomítjuk a jelenlegi megoldást. 

Lezajlott a rekordok visszamenőleges 
duplumszűrése is. Az összevonások eredmé
nyeként jelentősen lecsökkent a rekordok szá
ma, bár minden duplumot lehetetlen kiszűrni. 
A korábbi 4,7 millióról 2,9 millióra csökkent 
a rekordok száma. Az újabb betöltések már a 
duplumszűrés közbeiktatásával történnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a duplu
mok száma jelentősen csökkenhetne, ha a 
könyvtárak betartanák a katalogizálási sza
bályzatokat és egységesen kezelnék az adato
kat. Természetesen az is nagy könnyebbség 
lenne - mind a katalogizáló könyvtárnak, 
mind a közös adatbázisnak - , hogyha az újabb 
katalógustétel készítése előtt a könyvtárak 
minden esetben ellenőriznék a közös kataló
gusban és más adatbázisokban, hogy készen 
van-e már valahol a leírás, és ha igen, akkor 
annak felhasználásával írnák le saját doku
mentumaikat. 

A lelőhelykezelésen is változtattunk, tekin
tettel arra, hogy több könyvtárnál az allelőhe-
lyek is megjelennek, de ezeket sem lehet min
denütt egyformán kezelni. A könyvtárakkal 
egyedileg kellett egyeztetni, hogy melyiküknél 
milyen kód alatt és hogyan jelenjenek meg a 
lelőhelyek a találati listákban. 

Az ETO jelzetek kezelése is módosult. Nem 
minden egyes eltérő ETO jelzetet veszünk föl 
az adatbázisba, mert ez egy idő után áttekint

hetetlen halmazt alkotna. Csak azokat a jelze
teket vesszük föl újként, amelyek első öt pozí
ciójukon különböznek a már felvettektől. 

Az analitikus adatokat is igyekszünk tárolni, 
bár itt is meg kell találni a helyes egyensúlyt, 
hogy ne tároljunk le fölöslegesen ismétlődő 
adatsorokat a különböző helyekről érkező for
rásokból, ugyanakkor ne veszítsünk el értékes 
információkat. A megjegyzés mezőkben tárolt 
adatok beemelése és a duplázódások kiszűrése 
összetett feladat. El kell kerülni a tartalom 
duplázódását és tárolni kell az információt, 
hogy melyik adatbázisból származik az ese
tenként adott példányhoz kötődő megjegyzés. 

Nehéz kérdés a szintaktikai ellenőrzés szint
jének meghatározása. A túl szigorú ellenőrzés
sel elveszítünk rekordokat és információkat, a 
túlságosan enyhe szabályok pedig az adatbázis 
minőségének rovására mehetnek. Keressük az 
ideális kompromisszumot képviselő megol
dást. 

Tovább kell fejleszteni a több kötetes doku
mentumok egységes kezelését. Ehhez termé
szetesen nagy segítséget jelentene, ha a könyv
tárak is azonos megközelítéssel tárnák föl 
ezeket a rekordokat. A feldolgozás változatos 
módja a közös katalógus oldalán nehezen ke
zelhető problémát idéz elő. 

A fentiekben csak felvázoltuk azt a számos 
kisebb-nagyobb feladatot, amire igyekeztünk 
megoldást találni a migrálás során. Egyes 
problémákra jelenleg ideiglenes megoldást ta
láltunk, végleges megoldásuk még előkészítést 
igényel. 

Domainnév 

Megszűnt az a sajátos helyzet, hogy a Corvinus 
Egyetemen volt regisztrálva a mokka.hu  
domain. Korábban az NIIF üzemeltette a szol
gáltatást, de a közelmúltban technikai okokból 
kénytelen volt leállítani a szervert. Ennek kö
vetkeztében költözött a MOKKA honlapja a 
ww3.mokka.hu alá. Az új szerver felélesztésé
vel és a domain átregisztrálásával ezt a helyze
tet is sikerült tisztázni. Jelenleg az utolsó simí
tások zajlanak, és rövidesen ismét elérhető 
lesz az OSZK kezelésébe került mokka.hu. 
A domainnevet eredetileg az egyesület regiszt
ráltatta, de most lemondott a név használatáról 
az OSZK javára. 
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Az OSZK rekordjainak betöltése 

A kisebb könyvtáraknak a katalogizálásnál 
nagy segítséget jelent, ha a közös katalógus
ban mielőbb megtalálják beérkező könyveik
hez a leíró rekordot. Ehhez az kell, hogy a na
gyobb intézmények lehetőleg gyorsan létre
hozzák és eljuttassák a MOKKA-ba az új 
könyvek rekordjait, illetve mielőbb megjelen
jen a közös katalógusban a visszamenőleges 
rekordkonverziók eredménye. Az OSZK is 
nagy mennyiségű visszamenőleges rekordkon
verziót tervez, ha a TÁMOP keretein belül si
kerül erre a feladatra forrásokat szereznie. Je
lentős eredmény lenne, ha a rekordok szinte 
azonnal megjelennének a MOKKA adatbázi
sában is, és a könyvtárak is mielőbb használ
hatnák a leírásokat saját dokumentumaik fel
dolgozásához. Ezért az OSZK informatikai 
vezetése felkészül arra, hogy a korábbi idősza
konkénti áttöltés helyett napi betöltésre álljon 
át az Amicus rendszerből a MOKKA felé. 

A TÁMOP-források 

A TÁMOP-ban az OSZK egyik kiemelt orszá
gos feladata a MOKKA-adatbázis fejlesztése 
és az ODR-adatbázissal való egyesítése. En
nek megfelelően a megpályázható támogatás 
egy részét erre a feladatra kérte a nemzeti 
könyvtár. A tervek szerint a közbeszerzés 
kiírása előtt - egy előkészítő szakaszban -
független szakértők bevonásával készül el a 
rendszerjavaslat, amely figyelembe veszi a je
lenlegi rendszer előnyeit és hátrányait, továb
bá megfogalmazza az elvárásokat a leendő 
továbbfejlesztett rendszerrel szemben. Az így 
elkészített megvalósítási javaslat lesz a közbe
szerzési kiírás alapja, amelyen minden fej
lesztői csoport indulhat, amely megfelel a 
feltételeknek, rendelkezik megfelelő kompe
tenciával, fejlesztői háttérrel és kapacitással, 
valamint van az elvárásoknak megfelelő 
fejlesztési javaslata - a rendelkezésre álló ke
reteken belül maradva a költségekkel. Termé
szetesen a projekt munkatársai széles körű 
egyeztetést terveznek a tagkönyvtárakkal 
a megvalósítási terv elfogadása előtt. 

A fejlesztés várhatóan a jövő év elején in
dulhat a rendszer részletes tervezésével, ami
hez egy hónap áll a szakértői csoport rendelke

zésére. Várhatóan mintegy három hónap a köz
beszerzés lezajlása, majd a szerződéskötés 
után megkezdődhet a nyertessel a részletes 
rendszerterv kidolgozása. A projekt megvaló
sítására a tervek szerint hat hónap jut, aminek 
elegendőnek kell lennie, ha kellő körültekin
téssel folyik a tervek előkészítése. Az elké
szült környezetet természetesen alaposan tesz
telni kell, a feltöltés felügyelet és ellenőrzés 
mellett zajlik majd. Fontos lenne több téren is 
megújítani a MOKKA működését, rugalma
sabbá tenni a rendszert a környezeti változá
sokkal szemben. Vannak kisebb időtartalékok 
a megvalósításra szánt szakaszban, de remél
hetőleg nem éri a fejlesztőket olyan váratlan 
helyzet, ami jelentősen hátráltatná az üzembe 
helyezést. A pályázati időszak végére feláll a 
két jelenlegi adatbázis egyesített tartalmával 
feltöltött közös katalógus, létrejön egy tükrö
zés, és lesz egy fejlesztői környezetet működ
tető további szerver is. Mindez az Országos 
Széchényi Könyvtár, a debreceni egyetemi és 
nemzeti könyvtár, valamint a szegedi egyetemi 
könyvtár összefogásával valósul meg. Az esz
közök egy részét reményeink szerint a TIOP-
program biztosítja. 

A pályázatban arra is terveztek némi forrást, 
hogy állandó szakértői felügyelet legyen a fej
lesztés során. Erre azért van szükség, hogy fi
gyelemmel kísérjék a tervek megvalósulását, 
illetve váratlan helyzetekben haladéktalanul 
be lehessen avatkozni a probléma elhárítása 
érdekében. 

Az OSZK pályázatába bekerült a Köztau-
rusz rendszerének régóta esedékes megújítása 
is, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a kor
szerűsítés jelentős haszonnal jár majd a MOK
KA és a Köztaurusz kapcsolatát tekintve is. 
A Köztaurusz használatának elterjedését és 
hatékonyságát jelentősen támogatná, ha az in
tegrált rendszerekkel kiépített tezaurusz-kap
csolatokban a jelenleginél jobban kezelhető 
lenne az adatbázis változása. 

MOKKA-R 

A „régi könyves" közös katalógusról és a mu
zeális dokumentumok nyilvántartásáról 
Keveházi Katalin és Hegyi Adám számolt be. 
Az adatbázisok fejlesztése - a nemzeti könyv
tár felügyelete alatt - a szegedi egyetemi 
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irányította. Ezzel hosszas „vendégeskedés" 
után végre helyére került a szolgáltatás: a 
MOKKA ezentúl az OSZK kezelésében lévő 
szerverről működik. Köszönet illeti a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárát, mi
vel a korábbi időszakban helyet adott az adat
bázisnak, és gondoskodott a zavartalan műkö
déshez szükséges biztonságos környezetről. 

Amint azt Koltay Klára is kiemelte, nem egy
szerűen egy adatbázis-költöztetésről volt szó. 
Az új környezet kialakítása és az adatbázis új
raépítése mellett néhány fejlesztésre is sor ke
rült. Módosult az indexelési rendszer, és ennek 
kapcsán a keresési lehetőségek is bővültek. 

Korábban nem volt megoldott az authority 
fájlok kezelése és frissítése. A migrálás során 
betöltötték néhány nagy könyvtár authority 
adatait, és született egy átmeneti megoldás 
ezek kezelésére. A TAMOP-ból finanszírozan
dó nagyobb léptékű fejlesztés során tovább fi
nomítjuk a jelenlegi megoldást. 

Lezajlott a rekordok visszamenőleges 
duplumszűrése is. Az összevonások eredmé
nyeként jelentősen lecsökkent a rekordok szá
ma, bár minden duplumot lehetetlen kiszűrni. 
A korábbi 4,7 millióról 2,9 millióra csökkent 
a rekordok száma. Az újabb betöltések már a 
duplumszűrés közbeiktatásával történnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a duplu
mok száma jelentősen csökkenhetne, ha a 
könyvtárak betartanák a katalogizálási sza
bályzatokat és egységesen kezelnék az adato
kat. Természetesen az is nagy könnyebbség 
lenne - mind a katalogizáló könyvtárnak, 
mind a közös adatbázisnak - , hogyha az újabb 
katalógustétel készítése előtt a könyvtárak 
minden esetben ellenőriznék a közös kataló
gusban és más adatbázisokban, hogy készen 
van-e már valahol a leírás, és ha igen, akkor 
annak felhasználásával írnák le saját doku
mentumaikat. 

A lelőhelykezelésen is változtattunk, tekin
tettel arra, hogy több könyvtárnál az allelőhe-
lyek is megjelennek, de ezeket sem lehet min
denütt egyformán kezelni. A könyvtárakkal 
egyedileg kellett egyeztetni, hogy melyiküknél 
milyen kód alatt és hogyan jelenjenek meg a 
lelőhelyek a találati listákban. 

Az ETO jelzetek kezelése is módosult. Nem 
minden egyes eltérő ETO jelzetet veszünk föl 
az adatbázisba, mert ez egy idő után áttekint

hetetlen halmazt alkotna. Csak azokat a jelze
teket vesszük föl újként, amelyek első öt pozí
ciójukon különböznek a már felvettektől. 

Az analitikus adatokat is igyekszünk tárolni, 
bár itt is meg kell találni a helyes egyensúlyt, 
hogy ne tároljunk le fölöslegesen ismétlődő 
adatsorokat a különböző helyekről érkező for
rásokból, ugyanakkor ne veszítsünk el értékes 
információkat. A megjegyzés mezőkben tárolt 
adatok beemelése és a duplázódások kiszűrése 
összetett feladat. El kell kerülni a tartalom 
duplázódását és tárolni kell az információt, 
hogy melyik adatbázisból származik az ese
tenként adott példányhoz kötődő megjegyzés. 

Nehéz kérdés a szintaktikai ellenőrzés szint
jének meghatározása. A túl szigorú ellenőrzés
sel elveszítünk rekordokat és információkat, a 
túlságosan enyhe szabályok pedig az adatbázis 
minőségének rovására mehetnek. Keressük az 
ideális kompromisszumot képviselő megol
dást. 

Tovább kell fejleszteni a több kötetes doku
mentumok egységes kezelését. Ehhez termé
szetesen nagy segítséget jelentene, ha a könyv
tárak is azonos megközelítéssel tárnák föl 
ezeket a rekordokat. A feldolgozás változatos 
módja a közös katalógus oldalán nehezen ke
zelhető problémát idéz elő. 

A fentiekben csak felvázoltuk azt a számos 
kisebb-nagyobb feladatot, amire igyekeztünk 
megoldást találni a migrálás során. Egyes 
problémákra jelenleg ideiglenes megoldást ta
láltunk, végleges megoldásuk még előkészítést 
igényel. 

Domainnév 

Megszűnt az a sajátos helyzet, hogy a Corvinus 
Egyetemen volt regisztrálva a mokka.hu  
domain. Korábban az NIIF üzemeltette a szol
gáltatást, de a közelmúltban technikai okokból 
kénytelen volt leállítani a szervert. Ennek kö
vetkeztében költözött a MOKKA honlapja a 
ww3.mokka.hu alá. Az új szerver felélesztésé
vel és a domain átregisztrálásával ezt a helyze
tet is sikerült tisztázni. Jelenleg az utolsó simí
tások zajlanak, és rövidesen ismét elérhető 
lesz az OSZK kezelésébe került mokka.hu. 
A domainnevet eredetileg az egyesület regiszt
ráltatta, de most lemondott a név használatáról 
az OSZK javára. 
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Az OSZK rekordjainak betöltése 

A kisebb könyvtáraknak a katalogizálásnál 
nagy segítséget jelent, ha a közös katalógus
ban mielőbb megtalálják beérkező könyveik
hez a leíró rekordot. Ehhez az kell, hogy a na
gyobb intézmények lehetőleg gyorsan létre
hozzák és eljuttassák a MOKKA-ba az új 
könyvek rekordjait, illetve mielőbb megjelen
jen a közös katalógusban a visszamenőleges 
rekordkonverziók eredménye. Az OSZK is 
nagy mennyiségű visszamenőleges rekordkon
verziót tervez, ha a TÁMOP keretein belül si
kerül erre a feladatra forrásokat szereznie. Je
lentős eredmény lenne, ha a rekordok szinte 
azonnal megjelennének a MOKKA adatbázi
sában is, és a könyvtárak is mielőbb használ
hatnák a leírásokat saját dokumentumaik fel
dolgozásához. Ezért az OSZK informatikai 
vezetése felkészül arra, hogy a korábbi idősza
konkénti áttöltés helyett napi betöltésre álljon 
át az Amicus rendszerből a MOKKA felé. 

A TÁMOP-források 

A TÁMOP-ban az OSZK egyik kiemelt orszá
gos feladata a MOKKA-adatbázis fejlesztése 
és az ODR-adatbázissal való egyesítése. En
nek megfelelően a megpályázható támogatás 
egy részét erre a feladatra kérte a nemzeti 
könyvtár. A tervek szerint a közbeszerzés 
kiírása előtt - egy előkészítő szakaszban -
független szakértők bevonásával készül el a 
rendszerjavaslat, amely figyelembe veszi a je
lenlegi rendszer előnyeit és hátrányait, továb
bá megfogalmazza az elvárásokat a leendő 
továbbfejlesztett rendszerrel szemben. Az így 
elkészített megvalósítási javaslat lesz a közbe
szerzési kiírás alapja, amelyen minden fej
lesztői csoport indulhat, amely megfelel a 
feltételeknek, rendelkezik megfelelő kompe
tenciával, fejlesztői háttérrel és kapacitással, 
valamint van az elvárásoknak megfelelő 
fejlesztési javaslata - a rendelkezésre álló ke
reteken belül maradva a költségekkel. Termé
szetesen a projekt munkatársai széles körű 
egyeztetést terveznek a tagkönyvtárakkal 
a megvalósítási terv elfogadása előtt. 

A fejlesztés várhatóan a jövő év elején in
dulhat a rendszer részletes tervezésével, ami
hez egy hónap áll a szakértői csoport rendelke

zésére. Várhatóan mintegy három hónap a köz
beszerzés lezajlása, majd a szerződéskötés 
után megkezdődhet a nyertessel a részletes 
rendszerterv kidolgozása. A projekt megvaló
sítására a tervek szerint hat hónap jut, aminek 
elegendőnek kell lennie, ha kellő körültekin
téssel folyik a tervek előkészítése. Az elké
szült környezetet természetesen alaposan tesz
telni kell, a feltöltés felügyelet és ellenőrzés 
mellett zajlik majd. Fontos lenne több téren is 
megújítani a MOKKA működését, rugalma
sabbá tenni a rendszert a környezeti változá
sokkal szemben. Vannak kisebb időtartalékok 
a megvalósításra szánt szakaszban, de remél
hetőleg nem éri a fejlesztőket olyan váratlan 
helyzet, ami jelentősen hátráltatná az üzembe 
helyezést. A pályázati időszak végére feláll a 
két jelenlegi adatbázis egyesített tartalmával 
feltöltött közös katalógus, létrejön egy tükrö
zés, és lesz egy fejlesztői környezetet működ
tető további szerver is. Mindez az Országos 
Széchényi Könyvtár, a debreceni egyetemi és 
nemzeti könyvtár, valamint a szegedi egyetemi 
könyvtár összefogásával valósul meg. Az esz
közök egy részét reményeink szerint a TIOP-
program biztosítja. 

A pályázatban arra is terveztek némi forrást, 
hogy állandó szakértői felügyelet legyen a fej
lesztés során. Erre azért van szükség, hogy fi
gyelemmel kísérjék a tervek megvalósulását, 
illetve váratlan helyzetekben haladéktalanul 
be lehessen avatkozni a probléma elhárítása 
érdekében. 

Az OSZK pályázatába bekerült a Köztau-
rusz rendszerének régóta esedékes megújítása 
is, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a kor
szerűsítés jelentős haszonnal jár majd a MOK
KA és a Köztaurusz kapcsolatát tekintve is. 
A Köztaurusz használatának elterjedését és 
hatékonyságát jelentősen támogatná, ha az in
tegrált rendszerekkel kiépített tezaurusz-kap
csolatokban a jelenleginél jobban kezelhető 
lenne az adatbázis változása. 

MOKKA-R 

A „régi könyves" közös katalógusról és a mu
zeális dokumentumok nyilvántartásáról 
Keveházi Katalin és Hegyi Adám számolt be. 
Az adatbázisok fejlesztése - a nemzeti könyv
tár felügyelete alatt - a szegedi egyetemi 
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könyvtárban zajlik. 2008-ban a tömeges betöl
tés mellett megvalósult a regisztrációhoz kö
tött űrlapos betöltési mód is. Egyes könyvtá
rak a konverziós betöltési módot választották. 
A Corvina, a Huntéka és a Szikla rendszerek 
használói esetében lehetőség van a Z39.50-en 
keresztüli bejelentésre is. 

Egy NKA-pályázati forrásnak köszönhetően 
lehetőség nyílt tanfolyamok tartására a muze
ális dokumentumok bejelentésével kapcsolat
ban. 

A régi könyves adatbázisba egyes könyvtá
rak automatikus frissítéssel töltik fel az adato
kat, míg a kisebb állománnyal rendelkezők 
évente egyszer frissítik adataikat. 

Megtörténtek az előkészületek a régi ma
gyar szerzők adatainak a MOKKA-R rend
szerbe töltéséhez, és a Clavis adatbázissal is 
építik a kapcsolatokat. A MOKKA-R a kéz
iratok közös katalógusának kialakításában is 
szerepet vállal. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a MOKKA-R 
tagozat konferenciát szervez a tagozati üléshez 
kapcsolódóan. Az idén Miscellanea. MOKKA-R 
műhelymunkák címmel szerveztek több előadás
ból álló programot. 

Informatikai szakbizottság 

A szakbizottság vezetőjének, Simon András
nak a megfogalmazása szerint a bizottság „fel
adata a MOKKA-közgyűlés álláspontjának 
képviselete a MOKKA-projekt vezetése és a 
MOKKA szoftverének, illetve a tagkönyvtá
rak integrált rendszereinek szállítói felé". 

A szakbizottság képviseli a szakmai rendez
vényeken a tagkönyvtárak és a közgyűlés ál
láspontját, így a vándorgyűlés keretében meg
rendezett fórumon is szót kaptak. 

A szakbizottság részt vesz a fejlesztők, az 
üzemeltetők és a tagkönyvtárak közötti kap
csolattartásban, képviselve a tagkönyvtárak 
érdekeit. 

Hírek, előadások a közös katalógussal 
kapcsolatban 

Mint a projektvezetők elmondták, a közeljövő
ben több helyen is beszámolnak tapasztalata
ikról és a tervezett fejlesztésről. A Network-
shop keretében több előadás is elhangzik a 

közös katalógusról, újabb fórumot szervez az 
egyesület az idei vándorgyűlésen, és az ODR-
konferencián is szó lesz az aktuális felada
tokról. 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás ha
sábjain cikksorozat foglalkozik a közös kata
lógussal. Bánkeszi Katalin, Keveházi Katalin 
és Koltay Klára cikkei után az egyesület infor
matikai bizottsága is felkérést kap egy tanul
mány megírására, amely szintén megjelenhet a 
folyóiratban. • 

Kis könyvtárak a kistérségekben 
Szakmai nap Somogyban 

•» Bódy Zoltánná  

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban 
2009. április 7-én szakmai tanácskozást tartot
tunk A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásá
nak gyakorlata Somogy megyében címmel, 
amelyre elsősorban a megye főfoglalkozású 
közművelődési könyvtárosait invitáltuk. A kon
zultációt Varga Róbert, könyvtárunk igazgatója 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Jakab József, a 
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás alelnö
ke, Igal Nagyközség polgármestere. 

A tanácskozáson három kérdéskörben hall
hattunk beszámolókat. 

Bevezetésként Köpflerné Szeles Judit, a Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
tartott előadást A jövő feladatai a TIOP- és 
TÁMOP-pályázatok tükrében címmel. A téma 
aktualitását az adta, hogy a megyei könyvtár 
további hat taggal (a balatonbogiári Lukács 
Károly Városi Könyvtár, a csurgói Városi 
Könyvtár, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium könyvtára, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények, a marcali Berzsenyi 
Dániel Városi Könyvtár, a nagyatádi Városi 
Könyvtár) konzorciumban mindkét pályázati 
lehetőséggel élt. (E konzorciumi tagok képvi
selői szintén jelen voltak a találkozón.) Az elő
adás konklúziója szerint - főképpen a 
TÁMOP-pályázat hozadéka ez - , bárhogy ala
kul a döntés, a pályázati anyagban megfogal
mazott szándékok megfelelő stratégiai célkitű
zésként is szolgálnak a könyvtárak számára. 
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A továbbiakban A kistelepülések mozgó
könyvtári gyakorlata Somogy megyében címet 
viselő előadássorozatban a felsorolt mozgó
könyvtári szolgáltatók mutatatták be szolgál
tatásukat és számoltak be az elmúlt időszak 
tapasztalatairól: Berkesné Hegedűs Márta igaz
gató - Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, 
Balatonföldvár; Vértes Gábor igazgató - Városi 
Könyvtár, Barcs; Füstös János igazgató - Vá
rosi Könyvtár, Csurgó; Molnár Andrea könyv
tárvezető - id. Kapoli Antal Művelődési Ház és 
Könyvtár, Kadarkút; Monostori Szilveszter 
igazgató - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, 
Marcali; Varga Éva igazgató - Városi Könyvtár, 
Nagyatád; Fazekasné Mulesza Olga könyvtár
vezető - Kálmán Imre Kulturális Központ, Sió
fok; Szabó István szaktanácsadó - Városi 
Könyvtár, Tab; Bódy Zoltánné osztályvezető -
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár. 

Somogyban 11 kistérség alakult, és a 2008. 
év végéig 10 vette fel a mozgókönyvtári fel
adatellátást 158 település csatlakozásával. El
sőként a marcali és a kaposvári kistérség 
2005-ben, a többiek nagyrészt 2007-ben indul
tak. A szolgáltató központ szerepét mindenhol 
az adott kistérségben működő városi könyvtár 
látja el, kivéve a fonyódi, illetve a kadarkúti 
kistérséget. A Fonyód környéki települések a 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtártól ren
delték meg a könyvtári szolgáltatást, a ka
darkúti kistérség településeit pedig két szol
gáltató könyvtár látja el: a Kadarkúti Városi 
Könyvtár és a Megyei és Városi Könyvtár. Ez 
utóbbi oka, hogy 2008 januárjában a Kaposvá
ri Többcélú Kistérségi Társulásból (77 tele
püléssel szinte kezelhetetlen volt) kivált 23 
település, hogy megalakítsák a Kadarkúti-' 
Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulást. 
Azon könyvtárak, amelyek addig a megyei 
könyvtártól rendelték a szolgáltatást - átkerül
vén másik kistérségbe - , továbbra is ennél a 
szolgáltatónál maradtak, míg a többiek a térsé
gi szolgáltatóközponthoz csatlakoztak. 

A tanácskozás jó alkalmat adott arra, hogy át
lagban két év tapasztalatait, nehézségeit, örö
meit megismerhessük a szolgáltatók részéről. 
Az előadók bemutatták körzetüket, az általuk 
ellátott településeket, a könyvtárak állapotát és 
a dokumentumállományok minőségét a csatla
kozás időpontjában (az ellátó és az ellátott 
könyvtárak életébe egyaránt bepillanthattunk). 

Azt is megtudtuk, hogy az állami támogatás 
eltérő arányban kerül a központi könyvtárhoz, 
illetve a települési önkormányzatokhoz, ezért 
a központok által nyújtott szolgáltatások is el
térőek ennek függvényében. Alapfeladatként 
mindegyik vállalja a dokumentumok beszerzé
sét, feldolgozását, állományba vételét, a saját 
állományukból való kölcsönzést. Erejükhöz, 
főleg személyi ellátottságukhoz mérten részt 
vesznek a szolgáltatóhelyeken tartott állo
mányellenőrzésekben, selejtezésben, a raktári 
rend kialakításában. Rendezvényt egy kivéte
lével mindenki szervez és közvetít. Ahol na
gyobb arányban (70-100%) kerül a normatíva 
a központba, ott természetesen szélesebb ská
lájú a szolgáltatás is: a dokumentumokkal 
kapcsolatos munkálatok mellett szervezik a 
felújítási munkákat, eszközbeszerzést és 
a könyvtárosok bérezését is a központból vég
zik (lásd: Csurgó, Tab). 

Mivel mindenhol a KSZR-koncepción 
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) alap
szik a könyvtári szolgáltatás kiépítése, kisebb 
eltérésektől eltekintve fő motívumaiban egyfor
mán is valósulnak meg a feladatok. A tanácsko
zás résztvevői egyrészt igazolást kaphattak arra 
vonatkozóan, hogy jól működtetik rendszerüket 
(„hiszen máshol is így csinálják"), másrészt új 
ötleteket meríthettek, melyekhez épp a meg
valósítási módok kisebb-nagyobb különböző
ségei adtak alapot. Csitulni látszanak az elmúlt 
évek azon aggályai, hogy egy országos szintű 
koncepció eltérő helyi értelmezései kaotikus 
szakmai képet mutatnak majd. 

Természetesen a sikerek mellett a problé
mákról sem hallgattak a kollégák. Az elhang
zottak alapján megállapítható, hogy a legna
gyobb gondot mindenütt az évtizedek alatt 
teljesen lepusztult könyvtárhelyiség és a nagy
részt elavult, elkoszolódott, selejtezések hiá
nyában mennyiségileg alaposan felduzzadt 
állomány jelentette. Ahol a mozgókönyvtári 
csatlakozás után szakmailag megfelelően tisz
tították meg az állományt a ballaszttól, ott 
szinte alig maradt néhány dokumentum. Meg
felelő szintre hozni ennyi év, évtized lemara
dását mind az épület, könyvtárhelyiség, mind 
az állomány vonatkozásában, továbbá új fel
adatokkal, funkciókkal megtölteni a könyv
tárat, illetve ezeket elfogadtatni - embert pró
báló feladat. Néhány helyen a települési 
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