
2011 júniusában lezárult az európai uniós
forrásokból támogatott könyvtári fejleszté-
sek elsõ sorozata. Május és június folyamán
szinte naponta érkeztek a meghívók a záró
rendezvényekre, amelyeken a nyertes pályá-
zók beszámoltak az elért eredményekrõl. Az
OSZK június 27-én mutatta be a TÁMOP-
forrásokból megvalósult fejlesztéseket. Bár
ugyanezen a napon tudomásunk szerint még
további két helyszínen tartottak hasonló ren-
dezvényt, jelentõs számú érdeklõdõ látoga-
tott el a nemzeti könyvtár bemutatójára is.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében operatív programok, illetve azokon
belül akciótervek készültek, melyek több
szakmai területen is lehetõséget adtak a ma-
gyarországi könyvtáraknak a hosszú távú
terveik megvalósítására, a szolgáltatások
korszerûsítésére. A TIOP (Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program) keretében
eszközvásárlásra lehetett pályázni, míg a
TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív
Program) a szolgáltatások fejlesztését támo-
gatta. Az OSZK – mint közép-magyarorszá-
gi intézmény – nem pályázhatott eszközvá-
sárlásra. Ez komoly nehézségeket jelentett,
hiszen korszerû szolgáltatás létrehozásához
megfelelõ minõségû eszközparkra is szükség
van. A szervereink és az asztali számítógépe-
ink jelentõs felújításra szorulnának, de erre
jelenleg nem állnak rendelkezésre anyagi
források. 

Országos könyvtári fejlesztések

A TÁMOP keretében kialakított TÁMOP
3.2.4 „Tudásdepó expressz – A könyvtári há-
lózat nem formális és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” elnevezésû program valóban
rendkívüli lehetõséget jelentett a könyvtá-
raknak szolgáltatásaik megújulása terén.
Fontos megjegyezni, hogy a koncepcióban
kiemelt helyet kaptak az országos hatókörû
programok, ami lehetõvé tette, hogy közpon-

tosítva költséghatékonyan és ésszerûbben
történjenek azok a fejlesztések, amelyek az
egész könyvtári rendszer számára hasznosul-
nak. Az országos feladatokat szinte az utolsó
pillanatban, a pályázati kiírás megjelenése
elõtti napokban választották le a Tudásdepó-
pályázatok konzorciumok számára kiírt ré-
szérõl, de így is maradt idõ arra, hogy az
érintett intézmények, amelyek vállalkozhat-
tak ilyen mértékû fejlesztés menedzselésére,
még idõben átgondolják a vállalható felada-
tokat. Nem volt egyszerû a helyzet, hiszen
csak egy pályázatot lehetett beadni, ami azt
jelentette, hogy amelyik intézmény országos
feladatot kapott és vállalt, annak a saját fej-
lesztéseit is ugyanazon pályázatban kellett
megvalósítania, vagyis többszörös teher há-
rult ezekre a könyvtárakra. 

További nehézséget jelentett, hogy a vára-
kozásokhoz mérten szinte minden kiírás ki-
csit késõn jelent meg, és a teljesítés során is
számos nehézség hátráltatta a munkát. A tá-
mogatási szerzõdések megkötésére is megle-
hetõsen sokat kellett várni, és a közbeszerzé-
sek körüli változások, a közremûködõ szer-
vezetek többszöri átszervezése is okozott
csúszást a megvalósításban.

Mindezek ellenére komoly elõrelépést
könyvelhetünk el az intézmények életében.
A konzorciális együttmûködés nem csak
összekovácsolta az egy térségben mûködõ
könyvtárakat, de jelentõsen csökkentette a
párhuzamos fejlesztéseket, és lehetõvé tette,
hogy alacsonyabb költséggel, elosztott mun-
kával jobb eredményeket érjenek el és jól
hasznosítható, közös szolgáltatások jöjjenek
létre. 

Hasonlóan összehangolt munkát kívánt az
országos hatású könyvtári fejlesztések terve-
zése is. Lehetetlen lett volna, hogy minden
átfogó programot egy intézményre bízzunk,
mert ehhez nincs elegendõ erõforrás egyik
könyvtárban sem. Viszonylag rövid idõ állt
rendelkezésre, csak úgy lehetett teljesíteni az
elvárásokat, ha több intézmény összefogott
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és elosztották a munkát. A nemzeti könyvtár
vállalta a feladatok megvalósításának koor-
dinálását. Az OSZK a MOKKA (Magyar Or-
szágos Közös Katalógus) és a Köztaurusz
rendszerének megújítására pályázott, a Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára a közös katalógusra épülõ Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer új ala-
pokra helyezését irányította, a veszprémi
Pannon Egyetem az elektronikus dokumen-
tumok könyvtári forgalmazására készített
koncepciót. A Miskolci Egyetemen digitális
archívum készült a cikkeknek és részdoku-
mentumoknak, amely minden könyvtár szá-
mára elérhetõ lesz, valamint egy közös kere-
sõfelület jött létre a MATARKA, az EPA és
a HUMANUS adatbázisok egypontos lekér-
dezésére. A Miskolcon létrejött szolgáltatá-
sokat is az OSZK-ban rendezett záróprogra-
mon mutatták be, mivel a fejlesztéseknek az
OSZK is részese volt az általa mûködtetett
adatbázisok révén. Az OSZK nem volt tagja
a konzorciumnak, így munkatársaink külsõ
szakértõként vettek részt a megvalósításban. 

Az OSZK TÁMOP-pályázata

Az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP-
3.2.4-08/2-2009-0002 számú, A nemzeti
könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Or-
szágos és intézményi fejlesztések a tanulás
szolgálatában, az állományok hozzáférhetõ-
ségének biztosítására, innovatív új szolgálta-
tások kialakítására és az olvasás népsze-
rûsítésére címet viselõ pályázata három fõ
elemet tartalmazott, melyek mindegyike or-
szágos hatású eredményt is hozott. A három
fõ feladatcsoport megvalósítását a témaveze-
tõk mutatták be a zárórendezvényen, mely-
nek házigazdája Dippold Péter volt, aki az
OSZK pályázatának projektvezetõjeként a
teljes pályázati megvalósítást irányította. 

A sajtótájékoztatón Hammerstein Judit
államtitkár és Sajó Andrea, az OSZK fõigaz-
gatója köszöntötte a vendégeket. Dippold
Péter bevezetõ áttekintésében ismertette az
európai uniós források bevonásával megva-
lósuló fejlesztések jelentõségét a nemzeti
könyvtár szempontjából, és röviden ismer-
tette a pályázatunk fõbb elemeit.

Az OSZK katalógusának tartalmi bõvítése

Rácz Ágnes számolt be a „retrokonverzió”
eredményeirõl. Visszatekintésében bemutat-
ta a katalógus fejlesztésének történetét,
amely az 1980-as évek derekára nyúlik visz-
sza. Az elsõ koncepció az OSZK számítógé-
pes könyvtár-technológiai rendszerére 1990-
ben készült NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári
Átfogó Információs Rendszer) néven. Még
ebben az évben létrejött az OSZK számító-
gép-központja. Elsõként a DOBIS/LIBIS
rendszert használtuk, az Amicusra csak a
’90-es évek végén tértünk át. A cédulakataló-
gus bõvítését az 1991-es impresszummal
zártuk le, attól kezdve kizárólag az elektroni-
kus katalógusban rögzítettük a könyvek ada-
tait. Az új rendszer lehetõvé tette a korábban
külön fejlesztett katalógusok egyesítését, és
– részben saját forrásból – az idõszaki kiad-
ványok konverziója is megtörtént. Bár 2001-
ben készült egy megvalósíthatósági ta-
nulmány a könyvtár cédulakatalógusának
retrospektív konverziójáról, de sajnos a mun-
kálatok továbbra is csak kis lépésekben tud-
tak haladni, mert önerõbõl, a költségvetési
támogatásból nem tudtunk erre komolyabb
forrásokat fordítani, nagyobb összegû támo-
gatáshoz pedig nem sikerült hozzájutni.
2004-ben, az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium (IHM) 140 millió forintos támo-
gatásának köszönhetõen, mintegy 400 ezer
cédula adataival bõvülhetett a katalógus, és
megkezdõdött a besorolási adatok létrehozá-
sa is. 2008-ig ismét kisebb lépésekkel halad-
tunk elõre, míg végül a 2009-ben elnyert
TÁMOP-támogatás segítségével az 1926 és
1950 között feldolgozott könyvekrõl újabb
250 ezer cédula konverziója történhetett
meg. Közbeszerzéssel választottuk ki azt a
külsõ céget, amelyik az adatbevitelt meg-
szervezte.

Jelentõsen gyorsította a folyamatot, hogy
az adatbevitel közvetlenül az Amicusba tör-
tént, távoli eléréssel. Az adatbevitel ellenõr-
zése nem csak a vállalkozó részérõl történt
meg. Az OSZK-ban mûködõ, megfelelõ
szakismerettel rendelkezõ kontrollcsoport
feladata volt, hogy a rekordokat szükség ese-
tén autopszia segítségével kiegészítse. Csak
a kétszeri ellenõrzés után jóváhagyott rekord
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kerülhetett az online katalógusba, de mivel
ez a munka párhuzamosan folyt az adatbevi-
tellel, így rövid átfutási idõvel jelentek meg
az adatbázisban az új tételek, sõt, még aznap
átkerültek a MOKKA-ba is. Ez a többi
könyvtár számára is elõnyös megoldás volt,
hiszen így viszonylag hamar elérték a saját
feldolgozásukhoz alapul felhasználható, el-
lenõrzött bibliográfiai leírásokat, ami azért is
volt fontos, mert így könnyebben és jobb mi-
nõségben tudták teljesíteni a partnereink a
saját TÁMOP-pályázatuk keretében vállalt
rekordátadást a MOKKA számára.

A bibliográfiai leíráshoz példányrekor-
dok is készültek, valamint ezek mellett mint-
egy 1000 tételnyi, nagyobb részben idegen
nyelvû apró- és kisnyomtatvány feldolgozá-
sa is megtörtént. Az adatbevitelre és az ellen-
õrzésre 81 millió forintot fordíthattunk a pá-
lyázatból, a cédulák szkennelését önerõbõl
oldottuk meg. A pályázat eredményeként a
törzsgyûjtemény feltártsági szintjét az online
katalógusban 48%-ról 62%-ra tudtunk emel-
ni. Ez természetesen nagyon jelentõs elõrelé-
pés, de egyúttal azt is mutatja, hogy ez a
munka még korántsem ért véget.

További feladatok a katalogizálás terén

2006 óta folyik a sorozati jelzeteken lévõ do-
kumentumok feltárása a szolgálati számren-
des katalógus alapján, továbbá a jegyzet-
anyag (kb. 27 200 mû) feltárása is csak saját
erõkkel történhet. A különgyûjteményi tá-
rakban is megindult a feldolgozás: fõként
térképek, zenei kéziratok és a képeslapok
egy részének visszamenõleges feltárása ké-
szült el. A Könyvtártudományi Szakkönyv-
tárban a most lezárult retrospektív konverzi-
ót követõen lenne érdemes folytatni a feltá-
rást, hiszen az ott kezelt könyvállomány
mintegy 50%-os átfedésben van a törzsgyûj-
teménnyel, vagyis most felgyorsítható lenne
a munka és elkerülhetõ a duplikált feldolgo-
zás a rekordok nagy részének honosításával.

A jelentõsen bõvült adatbázis karbantar-
tása és a kapcsolódó besorolási adatok ellen-
õrzése, a hiányok pótlása, valamint az inde-
xek tisztítása folyamatos feladatot jelent a
nemzeti könyvtár számára.1

Még egy nagyléptékû feladat áll elõttünk:
a „müncheni” rendszerben feltárt régi köny-
veket rekatalogizálni kell. Ez mintegy 
203 ezer mû feldolgozását jelenti, méghozzá
az eredeti dokumentumok kézbevételével. 
A munka elindult, egy külön csoport foglal-
kozik ezzel az anyagrésszel; az elsõ eredmé-
nyekrõl a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
pécsi vándorgyûlésén számoltak be munka-
társaink.

A közös katalógus és a Köztaurusz 

rendszerének megújítása

A MOKKA fejlesztése önmagában országos
jelentõségû volt, hiszen nemcsak a katalógus
mûködtetõ és visszakeresõ rendszere újult
meg, hanem egyre több könyvtár számára
válik lehetõvé a csatlakozás ahhoz az adatbá-
zishoz, amely egyúttal az Országos Doku-
mentumellátási Rendszert (ODR) is kiszol-
gálja majd. A korábbi két adatbázis helyett
most egyetlen helyen gyûjtjük a leíró rekor-
dokat és a példányadatokat, melyeket több-
szörösen hasznosítunk. Egyfelõl segítjük a
katalogizálási munkát és az egységesség felé
tereljük a könyvtári feldolgozást, másfelõl
adatokat szolgáltatunk a könyvtárközi köl-
csönzés céljaira. Eddig két helyre kellett be-
jelenteni az állományleíró adatokat, most
csak egy adatbázissal kell kapcsolatba lépni,
és mindkét szolgáltatáshoz láthatóvá válnak
a szükséges információk.

Az országos fejlesztések között kiemelt
helyet foglalt el a MOKKA és az ODR pár-
huzamos, összehangolt megújítása, amit az
OSZK és a Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárának munkatársai valósí-
tottak meg. Már az elõkészületek idején több
találkozó alkalmával alakítottuk ki az új
szolgáltatások tervét, és a megvalósítás során
is szorosan együttmûködtünk. Megkönnyí-
tette a helyzetet, hogy mindkét feladat eseté-
ben a közbeszerzést ugyanaz a konzorcium
nyerte meg, így minden adott volt ahhoz,
hogy ne történjenek párhuzamos fejleszté-
sek, és a két rendszer megfelelõ módon ki-
egészítse egymást. 

A fejlesztésre kiírt közbeszerzés Komplex
könyvtári informatikai megoldás – a MOKKA

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. szeptember 5



közös katalógus rendszer szállítására, fej-
lesztésére, testre szabására, támogatására,
és oktatására címmel jelent meg. Két ajánlat
érkezett, az egyik az eCorvina Kft. és a
Monguz Kft. közös konzorciumától, a másik
az IQSYS Zrt.-tõl. A közbeszerzési szakértõ
összesítette a szakértõi véleményeket, me-
lyek alapján a konzorcium lett a nyertes. Bár
a TÁMOP-pályázatunk 2010. január elején
indult, a MOKKA-val kapcsolatos vállal-
kozói szerzõdés megkötésére csak október
25-én kerülhetett sor. A vállalási összeg vala-
mivel alacsonyabb volt a tervezettnél, így ke-
letkezett némi tartalék, amelynek a hasznosí-
tására a projekt vége felé engedélyt kaptunk. 

A fejlesztés átfogó céljait az alábbiakban
fogalmaztuk meg: 

• Az országos lelõhely-nyilvántartás meg-
valósítása érdekében a gyûjtemények egysé-
ges elveken és szabványokon alapuló, teljes
körû feldolgozása

• Partnerségen és munkamegosztáson 
alapuló megoldások kifejlesztése a hagyo-
mányos és elektronikus dokumentumok 
feltárásának teljessé tétele érdekében; a pár-
huzamosságok és a duplikált feldolgozás ki-
küszöbölése

• Korszerû technológiák alkalmazása a
szolgáltatás minõségének javítása érdekében

• A közös katalógus építésében részt vevõ
könyvtárak munkatársainak folyamatos kép-
zése az elektronikus formában közvetített
szolgáltatások színvonalas mûködtetése ér-
dekében

• Igényes szolgáltatások kialakítása, mind
a könyvtári rendszer, mind a felhasználók ré-
szére

• Új, korszerû szolgáltatási formák kifej-
lesztése

A célok elérése érdekében elvégzendõ
feladatok:

• A MOKKA- és az ODR-adatbázis egye-
sítése

• A rekordok egységesítése
• A betöltõrendszer és a rekordszolgálta-

tás korszerûsítése
• Periodika és egyéb dokumentumtípusok

kezelése
• Indexelés és keresési lehetõségek átala-

kítása
• Példányadatok begyûjtése

A tervezés során az a döntés született,
hogy újraírják a teljes mûködtetõ környeze-
tet, a betöltést, a karbantartást, a lekérdezést
és a rekordszolgáltatásokat egyaránt. A meg-
jelenítõ felület is megújult. Magát az alap-
adatbázist megtartottuk, de az új program-
rendszer hatékonyabbá tette a mûködését, és
lehetõvé vált, hogy minden könyvtár a neki
legmegfelelõbb módon csatlakozzon a közös
katalógushoz. Megõriztünk néhány Corvina-
komponenst, és a szolgáltatás oldalon
Monguz-eszközöket vontunk be. A fejlesztés
során nyílt forráskódú elemeket is használ-
tunk. A két különbözõ rendszer kiválasztott
és nagyrészt újraírt komponenseinek fel-
használásával reményeink szerint hatéko-
nyabb és rugalmasabb mûködést tudtunk 
elérni. A fejlesztõk vállalták, hogy a forrás-
kódot átadják a megrendelõnek, továbbá egy
évig ingyenesen vállalják a supportot, illetve
az esetlegesen fellépõ hibák javítását. 

Nehézséget jelentett, hogy az ODR fej-
lesztésére kiírt közbeszerzés még késõbb je-
lent meg, mint a MOKKA-é. Lényegesen ké-
sõbb született meg az ODR rendszerterve,
amely befolyással volt a MOKKA fejleszté-
sére. Mivel a két rendszernek szorosan
együtt kell mûködnie, elkerülhetetlen volt a
rendszerek összehangolása, amely csak
mindkét terv ismeretében történhetett meg.
Többek között ezt volt az oka annak, hogy 
a márciusra tervezett befejezés elvesztette
realitását, és kénytelenek voltunk határidõ-
módosítást kérni. Az engedélyt megkaptuk,
és így június 30-ára módosult a végsõ telje-
sítési határidõ. Tavasztól már szorosan
együtt dolgoztunk a két rendszer fejleszté-
sén, a videokonferenciákat is közösen szer-
veztük, budapesti, szegedi és debreceni
résztvevõkkel. 

Eleinte a bugreport elnevezésû hibakeze-
lõ rendszert használtuk az észrevételek meg-
vitatására, de késõbb áttértünk a lényegesen
komplexebb megoldást nyújtó JIRA feladat-
követõ szoftver használatára. Közben a wiki
rendszerben összeállított rendszertervet is
folyamatosan frissítettük, kiegészítettük, il-
letve a könyvtárakról és a könyvtáraknak
szóló információkat egy nyilvános wikiben
gyûjtöttük össze. Nagyon sok adatot, tudni-
valót kellett egyidejûleg kezelni és használ-
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ni, ezek nélkül a korszerû eszközök nélkül
sokkal nehezebben boldogultunk volna. 

A vállalkozási szerzõdés aláírása után
azonnal megindult a munka, hiszen a közbe-
szerzés csúszása miatt már így is késésben
voltunk. A rendszerterv elsõ verziója novem-
ber végéig elkészült, és kellõ részletességgel
tartalmazta a tennivalókat. Ennek ellenére
kéthetenként videokonferencia keretében ta-
lálkoztak a fejlesztõk és a megrendelõ képvi-
selõi, hogy folyamatosan figyelemmel kísér-
jék a munka elõrehaladását, meghatározzák
a következõ feladatokat és szükség esetén
módosítsák a terveket, ha ez indokoltnak lát-
szott. A találkozókon a szegedi és a debrece-
ni fejlesztõk is részt vettek. A rendszeres
kapcsolattartás és a személyes találkozók
mellett ezek a videokonferenciák is nagyon
hasznosnak bizonyultak, hiszen a földrajzi
távolságot áthidalva két fejlesztõi csoport
munkáját kellett összehangolni.

Már a megvalósítás kezdetén megtörtént
a munkamegosztás a konzorcium két tagja
között. Több alkalommal mûhelymunkát is
szerveztünk, hogy a rendszeres virtuális ta-
lálkozókat valós közös munkával tegyük ha-
tékonyabbá. Debrecenben két alkalommal is
tartottunk olyan munkanapot, amikor min-
den fejlesztõ egy helyen jött össze, és gépek-
kel felszerelve, hálózatos környezetben
egyeztették a fejlesztés legkritikusabb ré-
szeit, különösen az egymással kölcsönhatás-
ban lévõ programszegmensek kialakítását.

A munka során megújult a betöltõ rend-
szer, új módszert alakítottunk ki az egysége-
sítésre, a hibák kiszûrésére, és a betöltések-
rõl gyûjtött információk továbbítására. Meg-
újult a rekordkapcsolatok kezelése, és már
nem csak a könyvek adatait, hanem más do-
kumentumtípusokról szóló bibliográfiai ada-
tokat is tudunk fogadni. A leírásokon kívül a
példányadatok betöltésére is fel kellett készí-
teni a rendszert, hogy egyetlen betöltéssel
minden információ beérkezhessen az adatbá-
zisba, függetlenül attól, hogy a közös kataló-
gusban használjuk fel vagy az ODR számára
szükséges az adat. Az analitikus tételek ke-
zelése is okozott némi fejtörést, mivel ezt is
eltérõ módon viszik be a könyvtárak a helyi
rendszerekbe, a közös katalógusban viszont
meg kellett oldani az egységes kezelésüket. 

Kereséskor a túl nagy halmazokat
fazetták segítségével szûkíthetjük. A keresõ-
kérdés beírását automatikus kiegészítés
(autocomplete) funkció segíti. A találatokat
többféleképpen megjeleníthetjük (egyszerû,
teljes, részletes formában, MARC-ban, RIS-
ben, cédulaformátumban). A teljes adatsort
megjelenítõ oldalon megtaláljuk a közvetlen
linket a rekordhoz, és használhatunk meg-
osztásokat, továbbá lekérdezhetjük a doku-
mentumról a Google által tárolt infor-
mációkat is. A kereséstörténet használatával 
visszatérhetünk az elõzõ kérdésekhez, ha
szükséges. Kosárba gyûjthetjük a kiválasz-
tott rekordokat. A találatokat cím vagy ki-
adási év szerint rendezhetjük, növekvõ vagy
csökkenõ sorrendet választhatunk, és azt is
eldönthetjük, hogy 10, 20 vagy 50 találatot
szeretnénk-e egy oldalon áttekinteni. 

A „Források” adatblokkban megnézhet-
jük, hogy melyik könyvtárakban érhetõ el a
keresett könyv. Folyamatosan igyekszünk
betölteni a partnereinktõl a példányinformá-
ciókat is, de mivel ezek eddig kevés helyrõl
érkeztek be, még csak szórványosan jelenít-
hetõk meg. A rekordok letöltésénél az új fe-
lületen ki lehet választani a formátumot, a
karakterkódolást és a letöltés módját. A re-
kord közvetlenül átemelhetõ a Refworks bib-
liográfia-gyûjtõ adatbázisba.

A felsorolt lehetõségek a keresõfelületen
jelennek meg, de a rendszer a háttérben is
több újdonsággal rendelkezik. URL-figyelõ
pásztázza a tárolt hivatkozásokat, és kigyûjti
a már nem elérhetõ ugrópontokat. Rendsze-
res, automatikusan futó adatkarbantartással
igyekszünk biztosítani a sok helyrõl beérke-
zõ adatok tisztítását, egységesítését. A rend-
szer rugalmasságának biztosítása érdekében
a rendszergazda számára konfigurációs esz-
közök állnak rendelkezésre, melyek segítsé-
gével a kívánalmaknak megfelelõen finomít-
ható a betöltés és a megjelenítés. 

A könyvtárak számára „admin” belépést
biztosítunk. Bejelentkezés után módosíthat-
ják az elérhetõségi adatokat, beállíthatják a
szolgáltatáspolitikájukat érintõ információ-
kat, és tájékozódhatnak a beküldött rekordok
állapotáról. 

Terveink között szerepel, hogy mûhelyta-
lálkozón mutatjuk be partnereinknek az új
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eszközöket, melyek segítik a könyvtárosok
munkáját, valamint külön találkozót szerve-
zünk a katalogizálóknak, remélve, hogy egy-
re inkább az egységes szemlélet felé tudjuk
terelni a feltáró munkát. 

Részletes dokumentáció készül a rend-
szerrõl, de emellett felhasználói és üzemelte-
tõi kézikönyv is rendelkezésre áll a napi 
mûködtetés zökkenõmentes biztosításához.
Szeretnénk, ha a könyvtárak maguk is részt
vennének a MOKKA-wiki (wiki.mokka.hu)
feltöltésében, hiszen itt szeretnénk össze-
gyûjteni és közzétenni minden adatot, amely
a közös katalógus számára fontos információ
a könyvtárak katalogizálási szokásairól, il-
letve segítheti a helyi informatikusok, rend-
szergazdák munkáját.

A MOKKA és az ODR integrációját éke-
sen bizonyítja, hogy az OSZK záróren-
dezvényén a könyvtárközi kölcsönzés és az
olvasói kölcsönzési szolgáltatások megújítá-
sáról is elhangzott egy elõadás2, hiszen an-
nak ellenére, hogy ez a fejlesztés a Debrece-
ni Egyetemen folyt, nem valósulhatott volna
meg a nemzeti könyvtárral való szoros
együttmûködés nélkül. 

Köztaurusz 

– megszokott felület új alapokon

A Köztaurusz adatkezelõ rendszerének meg-
újítása már régen a tervek között szerepelt,
de csak most, a TÁMOP-pályázat elnyerésé-
vel nyílt meg a reális lehetõség arra, hogy új
alapokra helyezzük az adatbázis karbantartá-
sát, bõvítését. A közbeszerzés nyertesének
alvállalkozójaként a SZTAKI szakemberei
végezték a programozási munkákat. A szak-
mai szempontok széles körû érvényesítését
az biztosította, hogy szakértõként Ungváry
Rudolf, a Köztaurusz megalkotója és állandó
gondozója vett részt a munkálatokban, a ren-
dezvényen is õ mutatta be a legfontosabb
eredményeket. 

Fontos célkitûzés volt, hogy az adatkar-
bantartó felület ne változzon lényegesen, ne
kelljen teljesen új eszközökkel megismer-
kedniük a közremûködõknek. A kezelõrend-
szer jelentõs korszerûsítésen esett át, új szol-
gáltatásokkal bõvült, és reményeink szerint

ezentúl sokkal egyszerûbbé válik a frissített
adatbázis átemelése más rendszerekbe. 

A Könyvtári Intézet sokszínû programja 

Az OSZK pályázatában a legösszetettebb
rész a Könyvtári Intézet programcsomagja
volt, amelyben oktatástámogató és országos
olvasásnépszerûsítõ projekteken kívül több
szakmai rendezvény is helyet kapott.

A szakmai továbbképzéshez újabb akkre-
ditált tananyagok készültek, és számos tan-
folyamon fogadtuk az ország különbözõ
pontjairól érkezõ kollégákat, akiknek a
könyvtárszakmai és szaknyelvi továbbkép-
zését részben szintén pályázati forrásból fe-
dezték a könyvtárak. A választható témák
között a könyvtári honlapok fejlesztésétõl a
közhasznú, illetve helyismereti információk
közzétételén keresztül a használók képzésére
való felkészülésig sok minden megtalálható
volt. A tanfolyamok természetesen nem csak
a pályázati idõszakban mûködtek, ezeket
igény szerint a késõbbiekben is elindítjuk.

Az olvasás népszerûsítése érdekében in-
dított kampány is meglehetõsen sokrétû volt.
A sajtóban is beszámoltunk a kapcsolódó
felmérésrõl, amely sajnos nem túlságosan
pozitív eredményeket hozott, de – összevet-
ve a korábbi hasonló kérdõíves felmérések
mutatószámaival – nagyon tanulságos lehet a
változó igények megismeréséhez és az olva-
sásfejlesztés irányainak kialakításához. Ku-
tatási jelleggel biblioterápiás mûhelytalálko-
zót szerveztünk, és a hátrányos helyzetûek
könyvtári kiszolgálásával, az értõ olvasás tá-
mogatásával is foglalkoztunk. A pályázat le-
hetõséget adott arra is, hogy szakmai találko-
zóinkra meghívjunk külföldi szakembereket,
és megismerkedjünk véleményükkel, szemé-
lyes tapasztalataikkal az olvasás és a beszéd-
készség fejlesztése terén tett erõfeszítések
hatásáról.

A gazdag programcsomagból a legjelen-
tõsebbnek a Családi olvasás éve elnevezésû
országos kampány bizonyult, amely meg-
mozgatta a könyvtári világot, és – az eddigi-
nél nagyobb arányú marketingmunkával tá-
mogatva – a családokon keresztül széles tár-
sadalmi rétegeket célzott meg. Az Informati-
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kai és Könyvtári Szövetséggel, valamint a
Nagycsaládosok Egyesületével közösen
szerveztük az akciókat, koordináltuk a ren-
dezvények szervezését, és közös promóciós
anyagokat készíttettünk az alábbi négy na-
gyobb témakörben:

• „Olvass nekem!” 
• Családi könyvtári napok 
• Család, ünnep, olvasás 
• Olvasás, tanulás, digitális írás-olvasás 
Hat sajtótájékoztatót szerveztünk, de ettõl

függetlenül is nagy sajtóvisszhangjuk volt a
programoknak.

Nagyon népszerûek voltak a K2 (könyv-
tár 2.0) kísérleti mûhely rendezvényei, mind
a változatos témakörben rendezett szakmai
napok, mind a „23 dolog” elnevezésû, az új
technológiák alkalmazását segítõ, szórakoz-
tató formában, virtuális környezetben szer-
vezett továbbképzés foglalkozásai. A K2
blogban rendszeresen beszámoltunk a ren-
dezvényekrõl.

Az interaktív könyvtári portálon, a
konyvtar.hu-n újabb szolgáltatásokat hoz-
tunk létre, különféle, a szakmai igényekhez
és az olvasók érdeklõdéséhez igazodó tema-
tikus ajánlók készültek, valamint ide is integ-
rálódnak az olvasásfejlesztési programok. 

A pályázat adott lehetõséget arra is, hogy
a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a Könyvtá-
ri Minerva, az éves statisztikák és a szakfel-
ügyeleti jelentések felhasználásával létre-
hozzunk egy könyvtári információs adat-
bázist.3

Összegzés

Amint a zárórendezvény elõadásaiból és a
fentiekbõl is kiderült, tényleg sokirányú fej-
lesztést kellett menedzselni egy viszonylago-
san rövid idõ alatt. A vállalt feladataink meg-
valósítása mind a pályázat ideje alatt, mind
azt követõen jelentõs hatással volt a többi
könyvtár tevékenységére, és nem elhanya-
golható mértékben erõsítette a nemzeti
könyvtár koordinációs szerepét is. Az OSZK
saját katalógusának és az OSZK üzemelteté-
sében mûködõ közös katalógusnak a bõvülé-
se, korszerûsítésének kihatása túlmutat az in-
tézmény falain, az egész magyar könyvtári

rendszer számára hasznosul, mint ahogy a
Könyvtári Intézet hagyományokon alapuló, a
partnereknek szakmai támogatást, módszer-
tani segítséget nyújtó tevékenysége is tovább
gazdagodott, erõsödött. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy az elért eredmények fenntartása
sem kis feladat. A pályázati kiírás kötelezte a
nyerteseket, hogy írásban nyilatkozzanak ar-
ról, hogy a létrejött szolgáltatásokat még leg-
alább öt évig mûködtetik. Ez nem „csak”
szakmai odafigyelést igényel, hanem sok
esetben anyagi vonzattal is jár, aminek a
pénzügyi feltételeit a fenntartóval közösen
kell megteremteni. ■

Jegyzetek

1 A katalógus bõvítésérõl Rácz Ágnes: Az Országos Széchényi

Könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése címû elõadása

alapján készült az összefoglaló.

http://www.oszk.hu/sites/default/files/TAMOP_zaro_Racz.pdf

(2011.08.25.)
2 Koltay Klára: A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

http://www.oszk.hu/sites/default/files/Koltay-Klara-ODRfejl-

TAMOP-zaro.ppt (2011.08.24.)
3 A Könyvtári Intézet pályázati feladatairól az összefoglaló Ládi

László: A Könyvtári Intézet olvasás-, web- és minõségfejleszté-

si programcsomagja címû elõadása alapján készült. 

http://www.oszk.hu/sites/default/files/oszk_tamop_20110625.ppt

(2011.08.25.)
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