
A könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó
könyvtárosok október 12-én immár kilence-
dik alkalommal találkoztak Tatabányán a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtárban, az idén a
Fejlesztési lehetõségek a TÁMOP kapcsán
címet viselõ konferencián. Utolsó alkalom-
mal volt háziasszonyunk Fátrai Erzsébet
Márta, akit a könyvtár igazgatója, Monosto-
ri Imre nyugdíjba vonulása elõtt köszöntött
és méltatta munkáját, mondhatom, hogy va-
lamennyi jelenlévõ nevében. Ismét érkeztek
résztvevõk határainkon túlról is, Kárpátaljá-
ról, Erdélybõl és a Délvidékrõl. 

Az utóbbi néhány évhez hasonlóan az elõ-
adások sorát a „MOKKA-ODR helyzetje-
lentés” nyitotta. Bánkeszi Katalin, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) címzetes
igazgatója, a MOKKA projektvezetõje is-
mertette MOKKA-ODR továbbfejlesztés –
TÁMOP címû elõadásában az adatbázisok
egyesítésének és a szolgáltatások fejleszté-
sének ütemezését, a megoldandó feladatok
felosztását. Az OSZK 227 millió forintot
nyert az élethosszig tartó tanulást szolgáló
kiemelt feladatok végrehajtására. Kifejlesz-
tik a MOKKA-ODR egységes, közös kata-
lógust, az OSZK rendszerét feltöltik retros-
pektív adatokkal, hogy minél több rekord
kerüljön fel, melyekhez már csak a lelõhe-
lyet kell majd hozzáadni, valamint biztosít-
ják a Könyvtári Intézet országos oktatási
feladatainak ellátását. A MOKKA tehát
amellett, hogy segíti a könyvtárak munkáját
sok katalogizálási munka megspórolásával,
szolgáltatási pont lehet az EDL (European
Digital Library) felé, kapcsolódik az
MNDA-hoz (Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum), mely biztonságosan tárolja a digi-
tális gyûjteményeket. Emellett biztosítja a
ritka anyagokhoz való hozzáférést, a dup-
lumszûrést, ellenõrzött minõségû rekordo-
kat, valamint aggregátorpontként szolgál az
állomány közvetítésére. A feladatmegosztás
keretében tehát az OSZK TÁMOP-forrásból
fejleszti a közös katalógust, a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára
(DEENK) TIOP-forrásból tükörszervert biz-

tosít, és TÁMOP-forrásból megújítja a kö-
zös katalógusra épülõ ODR-szolgáltatást, a
Szegedi Tudományegyetem Könyvtára pe-
dig TIOP-forrásból a fejlesztések céljára
mûködõ háttéradatbázist létesít. Mindezt
összehangolják a veszprémi Pannon Egye-
tem könyvtárában az országos elektronikus
dokumentumküldõ rendszer kidolgozásával,
mely a szerzõi jog által védett anyagok to-
vábbítását oldja meg, valamint a Miskolci
Egyetem könyvtárában a MATARKA-EPA-
HUMANUS fejlesztésével létrehozandó di-
gitális cikkarchívum kialakításával, mely
kapcsolódni fog az ODR-hez, és nyitni fog
az olvasói szolgáltatások felé is. 

Õsztõl indul az elõkészítési szakasz, majd
januártól a tényleges megvalósítás. Szakér-
tõi csoport készíti elõ a közbeszerzési speci-
fikációt, folyamatos lesz az együttmûködés
a fejlesztõi csoportokkal, valamint a moni-
toring. A véleményezésbe bevonják a MOK-
KA Egyesület Informatikai Bizottsága mel-
lett a szakmai szervezetek képviselõit is.
2010 májusára várható a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítása utáni szerzõdéskötés, az év
végére a megvalósítás, majd 2011 márciusá-
ra a tesztelés, javítás és próbaüzem utáni
projektzárás. A fejlesztésre várhatóan meg-
felelõ referenciákkal és tapasztalatokkal
rendelkezõ konzorcium pályázhat, a tagok
közös felelõsségével, a döntõ értékelési
szempontok szakmaiak, nem anyagiak lesz-
nek. A munkálatok elválaszthatatlanok az
ODR fejlesztésétõl, és a feladatok közé be-
került közös közbeszerzéssel a Köztaurusz
fejlesztése is (új beviteli rendszer, rugalma-
sabb együttmûködés, könnyebb integráció,
központi tezauruszkezelés). A MOKKA fej-
lesztési irányai a nyitott rendszert, a sokolda-
lú hasznosítást, korszerû betöltést/adatgyûj-
tést, a besorolási adatok központi kezelését,
pontosabb statisztikát, interaktív kommuni-
kációt és az olvasói szolgáltatások fejleszté-
sét célozzák meg. 

Tóth Andrea, a Könyvtári Intézet könyvtá-
ri szakreferense ismertette a 2009 márciusá-
ban lefolytatott vizsgálat tapasztalatait,
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melynek célja annak kiderítése volt, hogy
miért nem nõ a dokumentumszolgáltatásban
az elektronikus dokumentumküldés aránya
nagyobb mértékben. Kérdéseket tettek fel a
könyvtárak helyi gyakorlatáról kérõként és
szolgáltatóként, áttekintették, hogyan jelení-
tik meg szolgáltatásaikat honlapjaikon. Ösz-
szességében elmondható, hogy átlagosan öt
éve biztosítják ezt a szolgáltatást a könyvtá-
rak, népszerûsítésének módja elég vegyes
képet mutat, forgalmuk stagnál vagy mérsé-
kelten növekszik. A legfontosabb gondok, a
szolgáltatás arányának növekedését akadá-
lyozó tényezõk a következõk: a kérõ könyv-
tár nem mindig fogadóképes, nem minden-
hol adottak a tárgyi, valamint a személyi fel-
tételek, tisztázatlan a szolgáltatás díjának
kérdése (ingyenesen vagy térítés fejében
szolgáltassanak), valamint a kapott doku-
mentum felhasználási módja, mivel a szer-
zõi jogi korlátozásoknak megfelelõ használ-
tatás nem életszerû. 

Ezután egy kis betekintést kaptunk a hatá-
rainkon túli, magyar nemzetiségi gyûjte-
ménnyel rendelkezõ könyvtárak sajátos
helyzetébe Papp Józseftõl, a muraszombati
Területi és Tanulmányi Könyvtár nemzetisé-
gi referensétõl, aki tizenkét könyvtárba
küldte el huszonöt kérdésbõl álló kérdõívét
(Szlovákiába, Szlovéniába, Szerbiába, Uk-
rajnába, valamint Horvátországba). Meg-
vizsgálta az állományok nagyságát, az in-
ternetkapcsolat, online katalógus, honlap, 
digitális mûhely meglétét és a digitalizált
gyûjteményeket, valamint a könyvtárközi
kölcsönzés mûködését, ezen belül a személyi
feltételeket, az esetleges díjtételeket, a part-
nerek közti együttmûködést, a digitális kéré-
sek számát, a kapott anyagok tárolását. Az
eredmények szerint egy kivétellel a könyvtá-
raknak van honlapjuk és online katalógusuk,
biztosított a közvetlen kapcsolat a felhaszná-
lókkal. Nem ilyen pozitív a digitalizáló mû-
helyekrõl, illetve a személyzeti feltételekrõl
kapott kép. Beszámolt arról is, hogy az el-
múlt évben megismerkedtek az ODR, vala-
mint az Ariel szoftver gyakorlati használatá-
val, sikerült kapcsolatokat is kiépíteniük. 
Elengedhetetlennek tartja többek között a
további fejlõdéséhez a fenntartók támogatá-
sán kívül a folyamatos szolgáltatási együtt-

mûködést és kapcsolattartást, az igények
felmérését, valamint a könyvtár-technológi-
ai és mûszaki fejlesztést annak érdekében,
hogy a célintézményekben megfelelõ tech-
nikai felszereltséggel ellátott, képzett
könyvtáros legyen. Fontos továbbá a Könyv-
tári Intézet által szervezett tanfolyamok és
bemutatók megrendezése, a munkafeladatok
optimalizálása, valamint együttmûködési
megállapodások aláírása. Az elõadó felaján-
lotta a kollégák segítségét rövidebb fordítá-
sok elkészítésében is.

Az elõadást követõen Rettich Béla fõtaná-
csos mutatta be a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) könyvtárát, annak történetét,
mûködésének törvényi kereteit, gyûjtõkörét,
felépítését, szolgáltatásait, katalógusát, va-
lamint a dokumentumszolgáltatás rendsze-
rében elfoglalt helyét. A hivatal 1867-es
megalapításával egy idõben létrehozott
könyvtár a statisztika és a demográfia orszá-
gos szakkönyvtára, 1897 óta kisebb-na-
gyobb megszakításokkal teljes kötelespél-
dány-sorral rendelkezõ, nyilvános ODR- és
MOKKA-tagkönyvtár. 1874-ben indultak
meg nemzetközi cserekapcsolatai, ma száz
ország ötszáz intézményével állnak kapcso-
latban. Állományuk, mely évente több mint
tízezer egységgel gyarapszik, több mint 800
ezer dokumentumot tartalmaz. A statisztikai
és demográfiai irodalmon kívül, melyet egye-
düli hazai könyvtárként teljességgel gyûjte-
nek, egyebek között jelentõs közgazdasági,
szociológiai, jogi, politológiai, történelmi,
helytörténeti, néprajzi állománya is. Korszerû
kölcsönzõi és olvasóterek létrehozásával arra
készülnek, hogy megnyitják a kölcsönzés le-
hetõségét a lakosság számára is. (Jelenleg
helyben bárki igénybe veheti a könyvtár szol-
gáltatásait, de a kölcsönzés csak a KSH dol-
gozói számára lehetséges.) 2002-tõl inter-
neten is elérhetõ számítógépes katalógusban
tárják fel gyûjteményüket, analitikusan is, az
1900 elõtti statisztikai kézikönyvek digitali-
zálását szintén megkezdték. Rugalmas,
gyors, pontos szolgáltatással várják a megke-
reséseket, további információ honlapjukon
érhetõ el (http://konyvtar.ksh.hu). 

A közös ebéd után háziasszonyunk bemu-
tatta a határainkon túlról érkezett kollégá-
kat, akik ezután szûkebb körben folytattak



megbeszélést a Könyvtári Intézet munkatár-
sa, Bartók Györgyi vezetésével. Fõ témájuk
az Ariel dokumentumtovábbító szoftver
volt, sor került a programmal kapcsolatos
tapasztalatok megosztására, a további fej-
lesztési, együttmûködési lehetõségek átte-
kintésére. 

A konferencia többi résztvevõje a fejlesz-
tõk képviselõivel közösen vitatta meg a fel-
merülõ problémákat, kérdéseket, hozzászó-
lásokon keresztül. Koltay Klára, a DEENK
fõigazgató-helyettese, a MOKKA másik
projektvezetõje röviden összefoglalta az
ODR fejlesztésére vonatkozó terveket, meg-
erõsítve a MOKKA-ODR összevonás té-
nyét. A MOKKA adatbázisára fognak 
ráépülni az ODR továbbfejlesztett szolgálta-
tásai, tehát a rekordokat a MOKKÁ-ba kell
feltölteni, és ha megfelelnek a technikai el-
várásnak, ez hamar megoldható. Reményeik
szerint a következõ évi konferenciára az új
MOKKA már mûködni fog. Megtudhattuk,
hogy a jelenleg regisztrált ODR-használók
tapasztalatainak és igényeinek felmérésére a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár online kérdõívet ad közre. Terve-
zik más adatbázisok bevonását a szolgálta-
tásba, melyek közös felületen lesznek keres-
hetõk, fejlesztik a kérésirányítási rendszert
is. A kérdések sorában felmerült a másolatok
késedelmes számlázásának problémája, ami-
nek megoldására a mobiltelefonon keresztül
történõ fizetést javasolták. Kiderült azonban,
hogy a költségvetési intézmények esetében
ennek megszervezése nem egyszerû. 

Hasznos tapasztalatokkal és jó hangulatú
találkozásokkal, beszélgetésekkel gazda-
gabban hagytuk el a könyvtárat, bízva ab-
ban, hogy egy év múlva majd a fejlesztési
tervek megvalósuló eredményeirõl hallha-
tunk beszámolókat. ■

Megjelent

A József Attila Megyei Könyvtár kiadásában
megjelent a Verselemzések válogatott bibliog-
ráfiája ötödik, bõvített kiadása. A kiadvány a
könyvtár munkatársai által gyûjtött verselem-
zések és elemzéselmélettel foglalkozó tanul-
mányok lelõhelyeit tárja fel 1945-tõl 2006-ig,
elsõsorban a könyvtár gazdag folyóirat- és
könyvállományát felhasználva. Bõvebb infor-
máció: jamk@jamk.hu

„Látjátok feleim…”
Magyar nyelvemlékek a kezdetektõl 
a XVI. század elejéig

A Magyar Nyelv Éve programsorozatában az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár nagyszabású kiállítást rendez
a magyar nyelv középkori emlékeibõl.

A kiállítás a latin nyelvû oklevelekben szórványo-
san megjelenõ magyar szavakkal kezdõdik, s az önál-
ló irodalmi mûvek létrejöttéig és az írás mindennapi
használatba vételéig tart, a magyar nyelvû írásbeliség
történetének mintegy félezer évét mutatva be. A korból
fennmaradt magyar nyelvû írott dokumentumok a
nyelvemlékek, melyek legbecsesebb, s törékenységük
miatt legféltettebb nemzeti kincseink közé tartoznak.

Hasonló nagyságrendû nyelvemlék-kiállítás még
soha sem volt Magyarországon!

Minden kiemelkedõ jelentõségû nyelvemlék helyet
kap a tárlaton: a korai szórványemlékek, mint a Tiha-
nyi Alapítólevél, az elsõ összefüggõ szövegek, mint a
Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, s szinte
valamennyi magyar nyelvû kódexünk. A kódexek egy
jelentõs része az idõk során külföldre került, s most
lesznek elõször együtt láthatók. A kölcsönzõ országok
közt van Németország, Csehország, Románia, Auszt-
ria és Horvátország. Talán sohasem találkozott még az
elsõ magyar nyelvû bibliafordítás részleteit tartalmazó
úgynevezett Huszita Biblia három különbözõ ország-
ban õrzött, különbözõ korú kézirata, a Bécsi, a Mün-
cheni és az Apor-kódex. 

A kiállításon helyet kapnak a legújabb felfedezések,
és bemutatásra kerülnek a nyelvemlékekkel kapcsola-
tos legfontosabb folyó kutatások is, kihasználva a leg-
modernebb információs technológia adta lehetõsége-
ket. A termekben hatásos installáció és középkori mû-
tárgyak segítik felidézni a kor hangulatát. A reprezen-
tatív nagy kiállításhoz kapcsolódva az idei Kazinczy-
évforduló elõtt a Nemzeti Könyvtár további tárlattal is
tiszteleg. NYELV.EMLÉK.TEREMTÉS – KAZINCZY
címmel a Kézirattár kamara-kiállítása Kazinczy-erek-
lyék révén mutatja be az írott magyar nyelv kezdetei-
tõl a nagy megújulásig terjedõ idõszak összetett hátte-
rét, Kazinczy és a nyelvemlékek viszonyát.

A Magyar Nyelv Évéhez kapcsolódó kiállításaink
megtekinthetõk az Országos Széchényi Könyvtár VI.
emeletén.

Nyitva tartás: 2009. október 29 – 2010. február 28.,
keddtõl szombatig 10.00-tõl 18.00 óráig
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