
2012. október 8-án, hagyományosan a
könyvtári hét zárórendezvényeként tar-
tottuk meg Tatabányán, a József Attila
Megyei Könyvtárban a tizenkettedik or-
szágos ODR-konferenciát A könyvtárkö-
zi dokumentumellátás jelene és jövõje
címmel. 

Igazgatónk, Voit Pál megnyitója egy-
ben beszámoló is volt a 2012 augusztusá-
ban elvégzett indirekt olvasói elégedett-
ségmérésrõl, amelybõl képet kaptunk a
könyvtárközi kölcsönzési rendszer
2011–2012. évi mûködésérõl, tapasztala-
tairól az ODR-tagkönyvtáraktól kapott
visszajelzések alapján. A könyvtárközi
kölcsönzõ kollégák kérdõívünkre adott
válaszaiból kiderült, hogy a rendszer
rendkívül jól mûködik. A kérések továb-
bítása áltagban egy nap alatt megtörté-
nik, az olvasók átlagosan egy hét alatt
hozzájutnak a kért dokumentumokhoz,
és szinte száz százalékban abban a for-
mában, amiben kérték (eredeti, fénymá-
solat, digitális másolat), a nem teljesült
kérések száma átlagban öt–tíz százalék
Az olvasói elégedettséget a kollégák sze-
rint a gyorsaság, a pontos teljesítés és a
fizetés befolyásolja. 2013-ban minden-

képpen fontos lenne egy országos vizsgá-
latot elvégezni az olvasók közvetlen
megkérdezésével. A kérdõív elkészítésé-
hez könyvtártípusonkénti munkabizott-
ságokat alakítanánk, a koordinálást a 
Komárom-Esztergom Megyei József At-
tila Könyvtár vállalná, az eredményeket
pedig a tizenharmadik országos ODR-
konferencián ismertetnénk. 

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári osztályának részérõl Rónai
Iván fõosztályvezetõ-helyettes megnyitó-
jában elmondta, hogy a konferencia nap-
ján fogadják el az új könyvtári törvényt,
valamint azt, hogy bár az ODR-
tagkönyvtárak talán úgy érezhetik, hogy
a rendszer keretében kapott összegek év-
rõl évre szûkülnek, a támogatás arányai-
ban még mindig jelentõs.

A konferencia elsõ elõadásában
Koltay Klára, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának fõ-
igazgató-helyettese, az új ODR-portál
2012. január 2-ai indulása óta eltelt ki-
lenc hónap tapasztalatairól számolt be.
Az elõadás elején néhány statisztikai
adatot tudtunk meg: a katalógusban talál-
ható rekordok száma 4 205 665, a
MOKKA-ODR katalógusban lefolytatott
keresések száma 698 405, az ODR kere-
sõfelületének használata pedig megköze-
lítette a 350 000 látogatást. Ezután az
évközi újdonságok összefoglalója követ-
kezett. A kérések státuskezelését könnyí-
tették a lejárt határidõk, új üzenetek kez-
dõlapon történõ jelölésével, valamint a
kérésekhez saját megjegyzés fûzésével.
A státusok kezelését finomították: a kez-
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dõlapon vastagabb betûkkel olvasható,
amivel még dolgunk van, státusmódosí-
tásoknál csak azok az adatok jelennek
meg, amelyek a kérõ vagy a szolgáltató
könyvtárnál az adott ponton szüksége-
sek. A kérés újraindítását is megoldották,
amennyiben az elsõ szolgáltató vissza-
mondja a kérést. Ezután az új ODR-
portállal kapcsolatos tanulságok, hiány-
érzetek és kérések ismertetése követke-
zett. Elsõként a rendszer lelkét képezõ
státusokra érkeztek olyan kritikák, hogy
túl sok van belõlük, az elõzõ rendszer
egyszerûbb volt, miért van erre szükség.
A korábbi ODR úgy mûködött, hogy el-
indítottuk a kérést, majd vártunk, a kérés
sorsa a továbbiakban nem volt nyomon-
követhetõ. Ezzel szemben a jelenlegi
rendszer végigköveti a kérés menetét, tá-
jékoztatva mindkét partnert, helyettesítve
a kommunikációt. A könyvtárakon mú-
lik, hogy a státusok közül mennyit hasz-
nálnak, azonban elmondható, hogy né-
hány státusállítással megoldható egy-egy
kérés végigkövetése. A státusokkal ki
nem fejezhetõ, speciális tartalmat üzenet-
ben célszerû megadni. Fontos még olyan
kérések esetében, amelyeknél valamilyen
költségekre számíthatunk, hogy ne üze-
netekben közöljük az adatokat, hanem a
kérésen belül a Költségek módosítása
gombbal adjuk meg. Lehetõség lesz arra,
hogy a rendszer e-mailt küldjön a stá-
tusváltozásokról, ami kis forgalmú
könyvtárak esetén hasznos lehet. 
A Könyvtárnyilvántartóba felvitt adata-
ink karbantartására mindenképpen
ügyelni kell, mert ezzel saját és a partner
könyvtárak munkáját is segítjük. A sokat
szolgáltató könyvtárak panaszkodtak
még a rendszer sebességére. Ez összetett
kérdés, hiszen nem csak szerverprob-

lémáról van szó ebben az esetben. Mi is
tehetünk ellene, ha archiváljuk a végstá-
tusba jutott kéréseket, így a rendszernek
csak a folyamatban lévõ kéréseket kell
megjelenítenie. Több újdonság várható a
közeljövõben: új könyvtáradatbázis, fel-
szólítások küldése üzenet formájában, ol-
vasói regisztráció és olvasói kérésindítás,
archiválás, számla- és NPA-kezelés. Lét-
rehoztak egy M2 tesztkörnyezetet (az
m2.bibl.u-szeged.hu címen érhetõ el),
ahol a bejelentkezés ugyanaz, mint az
éles adatbázisban, az adatok is az éles
adatbázisból származnak, de büntetlenül
módosíthatók. 

Az elektronikus dokumentumokra
(könyvek, tanulmányok, cikkek stb.) ka-
pott kérések száma az elkövetkezendõ
években minden bizonnyal nagymérték-
ben megnõ majd, ezért a szerzõi jog fel-
elevenítése, a jogszabályok ismerete el-
engedhetetlen. A második elõadásból
Kabai Esztertõl, az Artisjus Magyar
Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület Jogi
Fõosztályának vezetõjétõl a szerzõi jog
könyvtárakra vonatkozó rendelkezéseit 
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ismerhettük meg. A szerzõi jog fogalmá-
nak tisztázása után a szerzõi jogi szabá-
lyozás modelljét vázolta fel az elõadó. 
A magyar szerzõi jogot alapvetõen az
1999. évi LXXVI. törvény szabályozza,
de erõsen kötõdik az európai joghoz és a
nemzetközi egyezményekhez. Egyre in-
kább jellemzõ az egységes európai jogér-
telmezés, nemcsak az irányelvek alapján,
hanem a bírósági joggyakorlat révén is.
Ezután következett az egyes kivételek, az
ún. szabad felhasználások részletezése.
Ami ezeken a kivételeken kívül van, az a
könyvtárak számára is engedélyköteles
felhasználás. Alapvetõen a digitális mû-
példányok hálózaton történõ rendelke-
zésre bocsátása, amennyiben kívül esik
ezeken a szabad felhasználási kivétele-
ken, engedélyköteles. Engedélyt kell kér-
ni a jogosulttól, aki megszabhatja az 
engedélyezés feltételeit, ami a legtöbb
esetben egyedi jogkezelést jelent, de ér-
vényesülhet közös jogkezelés is. Nem-
csak engedélyt kell kérni a jogosulttól és
megállapodni vele a díjfizetésben, hanem
elõtte meg is kell találni a jogosultat. Itt
merül fel az árva mûvek problematikája.
Árva az a mû, amelynek a jogosultja is-
meretlen vagy ismeretlen helyen tartóz-
kodik, így fizikailag nem megoldható az
engedélykérés. Erre létezik egy egyedi
magyar megoldás, ami 2009-tõl hatályos:
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad
engedélyt, díj ellenében, ami nagyon
költséges megoldás. Valamint van egy
irányelvtervezet, amelybõl a jövõ évben
lehet valóság, és amely például a könyv-
tárak ilyen jellegû problémáit próbálja
megoldani. Meghatározza, hogy mi az
árva mû, milyen módon kell keresést
folytatni a jogosultak fellelésére, majd
elõirányozza, hogy egy országos, végül

egy európai adatbázisba gyûjtsék az ada-
tokat annak érdekében, hogy ha egy tag-
államban árvának minõsül egy mû, akkor
más tagállamban is hivatkozható legyen
az árvaság. Ha ezek a feltételek fennáll-
nak, akkor az intézmények jogosultak
lesznek bizonyos felhasználásokra: több-
szörözésre, online megjelenítésre. 

A konferencia harmadik elõadásában
Vonderviszt Lajostól, az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) E-szolgáltatási
Igazgatóságának vezetõjétõl az Országos
Elektronikus Dokumentumküldõ Rend-
szer (ELDORADO) tervezett kialakítá-
sáról tudhattunk meg információkat. 
A rendszer célja a szerzõi jog által védett
(és nem védett) dokumentumok szolgál-
tatása közvetlenül a felhasználóknak, 
a szerzõi jogdíj megfizetése és az EU-
jogszabály követése. Elõzmények: a Pan-
non Egyetem Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár 2009-ben 102 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert a TÁMOP-3.2.4-
08/2 pályázaton, „Tudásdepó-Expressz”
– szolgáltatásfejlesztések és az országos
elektronikus dokumentumküldõ rendszer
kidolgozása a Pannon Egyetem Egyetemi
Könyvtár és Levéltárban címmel. Ezt kö-
vetõen elkészült egy összegzõ tanulmány
(hét résztanulmánnyal), majd következett
a pályázati kiírás az OEDR megvalósítá-
sára, és végül az OSZK értesítése a sike-
res pályázatról 2012 nyarán. A pályázati
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támogatás egyszeri 250 millió Ft, ami
sajnos sokkal kevesebb az összegzõ ta-
nulmányban felvázolt három mûködési
modell bármelyikének megvalósításához
szükséges összegnél. A különbség a mo-
dellek között a biztonság szintjében, a
kényelmi szolgáltatásokban, a fizetési
technikákban, az emberi erõforrás allo-
kációjában van. Közös elemek például:
OSZK-központúság, szakértõi háttér,
központi feldolgozás, webfelületen törté-
nõ szolgáltatás, DRM. Jelenleg a szerzõ-
dést már aláírták, a projektvezetõ Káldos
János, a projekt megvalósításának kezde-
te 2012. november, befejezése pedig
2014. október. A pályázati kiírás szerinti
elvégzendõ fõbb feladatok: 

1. szoftverfejlesztések (a felhasználói
kiszolgálást végzõ, a könyvtárak kiszol-
gálását végzõ, a szerzõi jog jogosultjai-
nak kiszolgálását végzõ, munkafolya-
mat-támogató szoftver); 

2. az OEDR és a MOKKA-ODR, a
Matarka és a MaNDA rendszere össze-
kapcsolásának kifejlesztése; 

3. kapcsolatok kialakítása más rend-
szerekkel; 

4. védelmi szolgáltatások kiépítése; 
5. üzemeltethetõségi szempontú fej-

lesztés; 
6. konvertáló szoftverek alkalmazása

(epub, pdf); 
7. szervervirtualizáció. 
Az elõadásból kiderült, hogy az

OEDR kialakítása komplex munka. 
A könyvtárak, a kiadók és a felhasználók
együttmûködése és a közös jogkezelés
elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer
zavartalanul lássa el feladatát. A felhasz-
nálók díjfizetései mellett állami támoga-
tásra is szükség lesz a rendszer életben
tartásához.

A közös ebéd elfogyasztása után Dá-
vid Boglárka, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztály-
vezetõje gyakorlati bemutatót tartott
GYIK élõben: a megújult ODR használa-
ta során felmerült problémák áttekintése
számítógép mellett címmel. Az új ODR
bevezetése folyamán segítették a felhasz-
nálókat képzésekkel, az ODR-wiki elké-
szítésével, levelezõlistával (odrsegitseg
@odrportal.hu). 

Összesen nyolcvannégy levél érkezett
az eltelt kilenc hónap alatt az alábbi
problémákkal: elfelejtett, téves felhasz-
nálónév vagy jelszó; kérésindítás és ké-
résadminisztráció; könyvtárnyilvántartó;
mûködési hiba; regisztráció, illetve adat-
változás; könyvtárstruktúra leképezése
az új szervezet alapján. A felhasználói ja-
vaslatokat (pl. kérésindítás korlátozása a
kínált szolgáltatások alapján, saját „kül-
sõ” kérésazonosító bevitele, tematikus
statisztika stb.) az elmúlt idõszak alatt
nagyon gyorsan beépítették, és további
fejlesztések várhatók: e-mailes értesíté-
sek, olvasói funkciók, a könyvtárnyilván-
tartó új felülete.

A tizenkettedik országos ODR-kon-
ferenciára az elõzõ évekhez hasonlóan
több mint százhúsz kolléga érkezett az
ország minden tájáról. A jelenlegi és a jö-
võbeni fejlesztések bemutatására helyez-
tük ebben az évben a hangsúlyt, és a
résztvevõk magas száma igazolta, hogy
jól döntöttünk.

Az elõadásokról készült felvételek
megtekinthetõk a könyvtári videotékában
(http://www.jamk.hu/?q=hu/odr/2012), a
konferenciáról megjelent egyéb publiká-
ció a KEMLIB folyóirat novemberi szá-
mában (http://kemlib.jamk.hu/) olvas-
ható. ■
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