
2011. október 10-én tizenegyedik alkalom-
mal adott helyet a tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár az ODR-konferenciának,
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer-
ben megvalósult fejlesztések a TÁMOP kap-
csán címmel. Ebben az évben is, mint min-
den alkalommal, szép számmal érkeztek a
kollégák az ország minden tájáról. A konfe-
rencia fõ témája a MOKKA-ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer, Magyar Or-
szágos Közös Katalógus) TÁMOP-pályázat
keretében megvalósuló fejlesztése, amelyet
már sok éve vártunk.

Voit Pál igazgató köszöntõje után, a kon-
ferencia nyitó elõadásában Bánkeszi Katalin,
a Könyvtári Intézet megbízott igazgatója a
MOKKA-ODR közös katalógus fejlesztésé-
rõl számolt be. A TÁMOP-pályázat kereté-
ben lehetõség nyílt arra, hogy a MOKKA-
nak és az ODR-nek egy közös katalógusa 
legyen, és egyetlen rendszerben lehessen ke-
resni a könyvtárak állományából részben az
olvasóknak, részben pedig a szolgáltató
könyv-táraknak. A fejlesztés során sok ne-
hézség adódott, amelyekre nem lehetett elõ-
re felkészülni. Az egyik a pályázatok meg-
csúszása volt, ami miatt a megvalósítás 
késõn kezdõdhetett el. A határidõ módosítá-
sával sikerült idõt nyerni, de sajnos nem ele-
gendõt ahhoz, hogy a konferencia napján be-
mutathatók legyenek a terveknek megfelelõ
módon mûködõ, kész katalógusok. Elmond-

ható, hogy a fejlesztésben mindezek ellenére
szép eredményeket értek el: az év végéig egy
önállóan mûködõ, komplett rendszer készül
majd el, és remélhetõleg minden könyvtár
adatait sikerül betölteni az adatbázisba.

Az új MOKKA egyik újdonsága, hogy
példányrekordokat is kezel. 2011. szeptem-
ber 30-áig közel 4 millió bibliográfiai rekord
került be a MOKKA-ba, és ez a szám folya-
matosan emelkedik, sõt lényegesen nagyobb,
mint amivel a pályázat kezdetén indultak. 
A feldolgozott rekordok száma szintén ma-
gasabb (több mint 6 millió), mert a duplum-
szûrés során kiesnek rekordok, illetve hozzá-
íródnak a benn lévõkhöz. A példányrekordok
száma is nagyon magas, és közel sem teljes,
mert sok könyvtártól még csak most érkez-
nek az adatok.

A MOKKA és az ODR egyesítése, vala-
mint a TÁMOP-pályázat miatt is bõvült a
könyvtárak köre. A TÁMOP-pályázat kötele-
zõ eleme a közös katalógushoz való csatla-
kozás, illetve olyan rekordok elkészítése,
hogy ez a kapcsolat most vagy a késõbbiek
folyamán létrejöhessen. 

Ennek köszönhetõen számítottak a tagok
számának növekedésére, de ilyen jelentõs
mértékû jelentkezésre nem. A partnerkönyv-
tárak adatbázisainak betöltése folyamatos,
van, akinek már mennek be a rekordjai, van,
aki ellenõrzés alatt áll (tesztrekordokat ellen-
õriznek), és van olyan, akinek még csak ez-
után kezdik az adatait betölteni. A TÁMOP-
pályázat sajátos rendje miatt a kisebb könyv-
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tárak rekordjainak betöltése hamarabb kez-
dõdhet el, emiatt az ODR tagkönyvtárait saj-
nos nem tudják elõrevenni. Az év végére
azonban minden könyvtár rekordjai beke-
rülnek a rendszerbe. 

A MOKKA betöltõ rendszere is megvál-
tozott. Többféle rekordátadási mód választ-
ható, ennek ellenére több könyvtár az online
mentést, illetve a feltöltést választja. A pél-
dányadatokat is be kell olvasni, hiszen attól
lesz közös a katalógus, hogy példányszinten
tudja kezelni az információkat. Nem két
adatbázisba folyik a betöltés, hanem egybe,
de ez az egy adatbázis képes mindkét szol-
gáltatási felületet (a közös katalógust és az
ODR szélesebb körû funkcióit) kiszolgálni.

A folyóiratrekordok fogadása érdekében
importálták a Nemzeti Periodika Adatbázist
(NPA) a MOKKA-ba. A jövõ év tavaszán,
vagy legalábbis az év során, a MOKKA
online felületén lehet majd bejelenteni az ál-
lományadatokat. Azt szeretnék elérni, hogy a
folyóiratrekordok abszolút egységesek le-
gyenek, ezért kimondták, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) rekordjai
(NPA-rekordok) legyenek a megfelelõ folyó-
iratrekordok.

A teljes technológia megváltozott, a re-
kordellenõrzés és a duplumszûrés is módo-
sult, hogy eredményesebb legyen. Újdonság,
hogy törölhetõk a lelõhelyek, a leírások
azonban benn maradhatnak, hiszen a késõb-
biek folyamán lehet hozzájuk más lelõhelyet
csatolni.

Két portál készült el: egy közös katalógus
portál, valamint egy információs portál (pl.
csatlakozási információk, MOKKA Egyesü-
let információs oldala). A katalógusban egy-
szerû, összetett és CCL-keresésre, valamint
böngészésre is van lehetõség, címkefelhõ is
segíti majd a munkát. Összetett keresés több-
féle szempont alapján történhet, további me-
zõvel is kiegészíthetõ. A találatokat szûkít-
hetjük pl. dokumentumtípus szerint, hiszen a
MOKKA már nem csak könyveket, hanem
más dokumentumtípusokat is be tud fogadni.
A keresésnél, ha elkezdjük beírni a keresett
szót, a rendszer felajánlja a lehetõségeket
(autocomplete funkció); a facetták segítségé-
vel további szûkítést végezhetünk el; az elõ-
zõ kereséseket visszatölthetjük, majd a ké-

sõbbiekben el is menthetjük; látjuk majd 
a lelõhelyeket, az ODR-portálon egészen a
példányrekordokig lemehetünk. A navigáció
is összetettebb, lépegethetünk a találatokon,
többféle megjelenítési formát is választha-
tunk, sokféle formátumban letölthetünk és
továbbíthatunk rekordokat, akár e-mailben.

A cél: egy széles körû tartalommal ren-
delkezõ katalógus létrehozása, amely az egy-
ségesítés felé tereli az adatbázisokat. Ennek
elõfeltétele, hogy a MOKKA-t a rekordok
letöltésére is használjuk, így a katalogizáló
munkánkat is megkönnyíthetjük.

A MOKKA szabadon használható, viszont
vannak olyan személyre szabott funkciók,
amelyekhez be kell lépni. Új web 2.0-ás funk-
ciók: kedvencek, rekordokhoz fûzhetõ meg-
jegyzések, címkézés, megosztás közösségi 
oldalakkal, átlépés Google Booksba. Fontos
újdonság a wikipédia-rendszerû információs
oldal, amely a wiki.mokka.hu címen érhetõ
el, és ahol a közös katalógushoz csatlakozás
szükséges információi karbantarthatók.

A konferencia második elõadásában
Koltay Klárától, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) fõigaz-
gató-helyettesétõl az új ODR-rendszerrõl és
használatáról tudhattunk meg fontos infor-
mációkat. 

A régi ODR-rendszerben volt egy bibli-
ográfiai adatbázis lelõhelykódokkal, volt egy
adatbázis az ODR-könyvtárakról, ahonnan
megtudhattuk az elérhetõségeiket, kölcsön-
zési politikájukat, kéréseket adhattunk fel, és
ezekbõl statisztikát készíthettünk. Ezzel
szemben az új ODR-ben a MOKKA-adat-
bázissal dolgozhatunk majd, amit egy pél-
dánytár egészít ki, a Nemzeti Periodika
Adatbázis információival kibõvítve. Megma-
rad a korábbi ODR-es könyvtáradatbázis, de
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jelentõsen megváltozik, hiszen a könyvtárak
nyilvántartása négyszintûvé válik: könyvtá-
rakról, szolgáltatási helyekrõl, gyûjtemé-
nyekrõl és lelõhelyekrõl beszélhetünk majd.
Kibõvül az adatbegyûjtésekrõl szóló infor-
mációkkal, a kéréskövetéssel a szimpla ké-
résfeladás mellett, ami lehetõvé teszi majd,
hogy a teljes tranzakciókról statisztikát ké-
szíthessünk. 

Az elõadás folytatásában néhány dián 
keresztül ismerkedhettünk meg a példányke-
zeléssel, az NPA-ról szóló fontosabb tud-
nivalókkal, a könyvtáradatbázissal és a 
kéréskezeléssel. A MOKKA-adatbázis bibli-
ográfiai információi részletesebb példányin-
formációkkal egészülnek majd ki. Egy
MOKKA-keresés találati halmazából kivá-
lasztott rekordnál az egyes példányokról szó-
ló információkat a szolgáltató könyvtárak
felirat alatt láthatjuk. Így megtudhatjuk a le-
lõhelyet, ezen belül a könyvtárközi szolgál-
tatási helyet, a példányhoz kötõdõ szolgálta-
tásokat, ezek árait, és mindezek megnézése
után indíthatjuk a könyvtárközi kérést. 

Az NPA-ból is bekerültek a bibliográfiai
leírások a MOKKA-ODR-be, lelõhelyekkel
és összevont állományadatokkal, így kérés
elõtt ellenõrizhetõ, hogy egy adott évfolyam
mely számaival számolhatunk. Az NPA bõ-
vítése egy üres webes ûrlapon válik lehetõvé,
a korábbi adatok kiegészítésére is ez szolgál
majd. Az NPA-ban még nem található folyó-
iratról továbbra is az NPA készíti el a bibli-
ográfiai rekordot, és majd ehhez lehet a pél-
dányadatot csatolni.

A könyvtáradatbázisban továbbra is 
a szabványos OSZK-kódokat találjuk, a
könyvtárak saját maguk tartják karban adata-
ikat. Feladata összetettebbé válik: tájékoz-

tató adatokat közöl (pl. címadatok), a
MOKKA-ODR keresõjében megjelenõ lelõ-
helyeket feloldja, könyvtárhoz rendeli, szol-
gáltatási információkat ad, a könyvtárközi
tranzakciókat vezérli, a feltöltési információ-
kat kezeli. A korábbi ODR-adatbázis konver-
ziója már megtörtént, de az adatokat egyez-
tetni kell az új rendszer használata elõtt.

Az új ODR-rendszer keresõfelületének
bal oldalán látható a könyvtár, az alatta lévõ
szolgáltatási pont, a gyûjtemény- és lelõ-
helykód, ez a négy szint a legegyszerûbb
struktúrával rendelkezõ könyvtáraknál is
megvan. A könyvtárak szintjén az adatokat
nagyon pontosan meg kell adni (név, típus,
elérhetõség, gyûjtõkör stb.). Az alatta lévõ
szint a szolgáltatási pont, ahol szintén fontos
a név, valamint itt adhatjuk meg, hogy üres
ûrlapos kérést fogadunk-e, milyen módon
fogadjuk a postaköltségeket, számlázási in-
formációkat és elérhetõséget. A gyûjtemé-
nyek szintjén ismét fontos a név, és itt adha-
tó meg, hogy aktív-e a gyûjtemény, milyen
szolgáltatásokat nyújt, milyen lelõhelyek
csoportosíthatók a gyûjteményünk alá.

A katalógusinformációkat kizárólag a
MOKKA-ODR rendszeradminisztrátorai ke-
zelhetik majd.

A könyvtáros az új MOKKA-ODR rend-
szerében egy vagy több szolgáltatási pont
nevében is eljárhat. A kérésekhez különbözõ
státusok rendelhetõk, amelyeket a kérõ és a
szolgáltató könyvtár is lát, és a státusváltozá-
sokhoz üzenet is rendelhetõ. A kérésekhez
költségek csatolhatók, számlák állíthatók
össze, melyek nyomtathatók is. 

Az olvasói adatbázisba belépett olvasók
is indíthatnak kérést abba a könyvtárba, aho-
va be vannak iratkozva, ám ez nem egy igazi
könyvtárközi kérés, hanem a felhasználó sa-
ját könyvtárába fut be, és onnan a könyvtáros
indíthatja el a kérést. Miután a könyvtárközi
kölcsönzéssel foglalkozó kollégák belépnek
az adatbázisba, láthatják, hogy mely szolgál-
tatási pontokat kezelhetnek, és kiválasztják,
hogy melyikkel dolgoznak. Belépés után a
kérések között keresést lehet lefolytatni, eb-
ben az ablakban adhatnak fel üres ûrlapos
kérést, illetve válthatnak a szolgáltatási pon-
tok között. A szolgáltatási pontok kezdõlap-
ján az aktuális kérések (kapott és küldött) 
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listája látható státus és könyvtárak szerinti
bontásban. 

A szolgáltatási pont kiválasztása után egy
rövid kéréslista jelenik meg, ahol a könyvtá-
ros a következõ státusba léptetheti a kérése-
ket. A kéréseket részletesen meg lehet jelení-
teni, és üzenet fûzhetõ hozzájuk. A kérésfel-
adás ugyanúgy történik, mint eddig. Kere-
sünk a MOKKA adatbázisában, megjelenít-
jük a tulajdonos könyvtárakat, majd megke-
ressük a megfelelõ példányt, végül az ODR
kérésfeladás gombjára kattintva indítjuk el 
a kérést. Ezt követõen megjelennek a doku-
mentum adatai, a szolgáltató könyvtár és a
kérõ könyvtár adatai, valamint itt egészíthe-
tõ ki további információkkal a kérés (pl. ol-
vasó adatai).

A közeljövõben a könyvtárközis listán
Dávid Boglárka felhívását követõen minden
könyvtárnak el kell végeznie saját adatainak
javítását, pontosítását. Közben folyamatos 
a bibliográfiai és a példányadatok feltöltése a
MOKKA-ba. Hamarosan – néhány könyvtár
segítségével – megkezdõdik majd az adatbá-
zis éles tesztelése, valódi kérésekkel. Betaní-
tási sorozat elindítását is tervezik közösen a
MOKKA-val, ahol a katalogizálók, példány-
feltöltõk és a könyvtárközi kölcsönzõ kollé-
gák számára részletesen bemutatnák a rend-
szert. Az ODR is a jövõ év elejére tûzi ki a
teljes átállást az új rendszer használatára.

A konferencia harmadik elõadásában
Czoboly Miklós, az eCorvina Informatikai
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója a
MOKKA-ODR jelenlegi fejlesztésérõl és to-
vábbfejlesztésük lehetséges irányairól szá-
molt be.

Magyarországon a MOKKA-ODR fej-
lesztéséhez hasonló, rendkívül összetett és
nagy horderejû projekt még nem valósult
meg. Két megbízó cég (OSZK, DEENK) há-
rom projektjét kellett összehangoltan elvé-
gezni. Ráadásul a több mint huszonöt tagú
fejlesztõ csapat négy városban dolgozott. 
A projekt több rendszer továbbfejlesztése,
átépítése, összekapcsolása: a MOKKA-rend-
szert továbbfejlesztették; az ODR-t és a
Könyvtárnyilvántartót újraírták; teljesen új
általános tezauruszkezelõ szoftver készült 
a Köztaurusz kezelésére, és a fejlesztés érin-
tette még az NPA-t is. Nehézséget jelentett a

két megrendelõ és a fejlesztõi konzorcium
együttmûködése, valamint a projekt három
különbözõ intézményének infrastrukturális
összehangolása. Mindezek mellett rendkívül
rövid idõ, nyolc hónap állt rendelkezésre a
megvalósításhoz. 

A létrejött rendszerek jól kezelhetõk és
továbbfejleszthetõ architektúrával készültek
el. Az integrált adatkezelés segítségével a ka-
talógusok régóta várt egyesítése is megtör-
tént. A rendszer olyan korszerû technológiai
alapot kapott, hogy a következõ öt–tíz évben
fejleszthetõ lesz. Megoldódott a rendszer
konfigurálhatósága, így a változások, bõvíté-
sek fejlesztõket nem igényelnek majd. Sok
új kapcsolódási felülettel látták el, ami segí-
ti, hogy különbözõ könyvtárak, IKR-ek csat-
lakozhassanak a rendszerhez, valamint az
üzemeltetési és az adatbiztonság is lényege-
sen javult. Az adatbázis egységes, a rekord-
bevitel egyszer történik, a szolgáltatás gyor-
saságát belsõ redundanciával oldották meg.
Az üzemeltetést tekintve a rendszer három
különbözõ szerveren mûködik: az OSZK-
ban és a DEENK-ben éles rendszer mûkö-
dik, folyamatos tükrözéssel. A Szegedi 
Tudományegyetemen is megtalálható az
adatbázis, ahol elsõsorban a fejlesztési és
tesztelési munkák zajlanak.

A projekt informatikai összetettsége mel-
lett szervezési és vezetési szempontból is
problémás volt a fejlesztõi csapat nagysága,
eltérõ tudása miatt. Nehézséget jelentett az
is, hogy két cég végezte a fejlesztést. A pro-
jekt vezetését Kenyeres Péter projektvezetõ
és Szabó Mihály a Monguz Kft.-tõl mint
szakmai vezetõ végezte. 

A MOKKA-ODR továbbfejlesztésekor az
olvasóknak szánt legalapvetõbb fejlesztés a
digitális könyvtárközi szolgáltatás kialakítá-
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sa, bevezetése (a jogi feltételek tisztázása
még hátravan). Fontos még, hogy minél
több, olvasók által létrehozott, felvitt tarta-
lom jelenjen meg a rendszerben, mert így
számukra is hasznossá válhat az adatbázis.
PR-célokat szolgálhat a rendszer alkalmassá
tétele új technikai eszközök (pl. okostelefon,
iPhone) használatára. Társintézmények (pl.
antikvárium, kiadó, könyvesbolt) integrálása
is segítheti a rendszer népszerûsítését. 
A könyvtárosi szolgáltatások esetében a
MOKKA-ODR mint központi rendszer se-
gítheti a költséghatékonyságot, javíthatja 
a minõséget, és csökkentheti az esélyegyen-
lõtlenséget is. A kiadások mérséklése és a
feldolgozási minõség javítása megvalósulhat
a valódi közös katalogizálással, azaz a kata-
logizálás valóban egyszeri elvégzésével, az
esetleges késõbbi változások szinkronizálá-
sával. 

Végül az ODR az esélyegyenlõséget is tá-
mogathatná, hiszen infrastruktúrát biztosít-
hatna azoknak a könyvtáraknak, amelyeknek
a digitális könyvtárközi szolgáltatás nem
adatik meg. 

A konferencia záró elõadásában hagyo-
mányainkhoz híven egy ODR-tagkönyvtár
mutatkozott be. Kertész Ildikó a Dél-dunán-
túli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba
kalauzolta el a hallgatóságot, illetve össze-
foglalta a könyvtárközi szolgáltatásukra vo-
natkozó lényeges információkat. 

Könyvtárközi szolgáltatás kizárólag a
második emeleten, a Központi Egyetemi
Könyvtár tevékenységeként, egy helyütt van
az intézményben. Nemcsak a három könyv-
tárnak, hanem a könyvtárbusznak a kéréseit
is kezelik. A könyvtárközi szolgáltatást két
fõ végzi. A kérést ODR-kérõlapon, hagyo-
mányos kérõlapon és e-mailben fogadják, te-
lefonon és faxon nem tudnak kéréseket fo-

gadni. Mind a négy emeletrõl, valamint 
a Szepessy utcai dokumentumokból is szol-
gáltatnak, de innen három–öt napba telik a
könyvek behozatala.

Hétfõn, szerdán és pénteken postázzák a
könyvtárközi kéréseket, ezért sajnos elsõbb-
ségre nincs lehetõség. A kölcsönzési határ-
idõ egy hónap, hosszabbítani nem tudnak. 
27 ezer beiratkozott olvasójuk van, saját ol-
vasóikat is alig tudják kiszolgálni, ezért
könyvtárközi kölcsönzésben nem vehetnek
fel elõjegyzést. Könyvtárbuszból csak a há-
lózat kérhet.

Az olvasók a könyvtárközi kérést a tu-
dásközponton belül minden szinten a köl-
csönzõpultoknál, valamint a tudásközpont
honlapján található kérõlapon igényelhetik.
Nem átalánydíjat kérnek a postaköltség ren-
dezésére, hanem a csomagoláson található
összeget téríti meg az olvasó.

Beérkezési sorrendben teljesítik a kérése-
ket, egyedül az OSZK nemzetközi kölcsön-
zési kéréseit veszik elõre. Ha ugyanarra a
szabad példányra több kérés érkezik egy
adott napon, akkor a legkisebb könyvtárak
élveznek elõnyt. 

A közös ebéd elfogyasztását követõ né-
hány hozzászólás és kérdés megvitatása után
Dávid Boglárka, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Olvasószol-
gálati Osztályának osztályvezetõ-helyettese
jóvoltából bepillantást kaphattunk az új
ODR-rendszer használatába, aminek kö-
szönhetõen még inkább fellelkesülve várjuk
a tesztelést és a jövõ évi éles használatot.

Az elõadásokról készült videofelvételek
megtekinthetõek a könyvtári videotékában
(http://www.jamk.hu/?q=hu/odr/2011), a
konferenciáról megjelent egyéb publikáció 
a KEMLIB folyóirat novemberi számában
http://kemlib.jamk.hu/ olvasható. ■
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