
2015-ben már másodszor nem a Komá-
rom-Esztergom megyei könyvtári hét zá-
ró programjaként tartottuk meg az Orszá-
gos Dokumentum-ellátási Rendszer
(ODR) konferenciáját, hanem egy héttel
eltolva, 2015. október 19-én, „Egyedül
nem megy” – Könyvtárak és integrált
könyvtári rendszerek együttmûködése a
sikeres ODR-szolgáltatásért címmel.
Több könyvtár kérését megfogadva dön-
töttünk úgy, hogy a hagyományokkal
szakítva egy héttel késõbbre helyezzük át
a konferencia idõpontját, hiszen az Or-
szágos könyvtári napok eseményei több
ODR-tagkönyvtár munkatársait is igen-
csak lekötötték, és országos szakmai to-

vábbképzésrõl lévén szó, szerettük volna
lehetõvé tenni, hogy minél több kolléga
részt vehessen rajta.

Voit Pál igazgató köszöntõjében hang-
súlyozta, hogy az idei konferencia két
dologtól volt különleges. Egyrészt azért,
mert nem csupán a MOKKA és az
ELDORADO fejlesztésének, mûködésé-
nek aktuális helyzetére fókuszáltak, 
hanem egy asztalhoz ültették az IKR-
fejlesztõket, hogy a másik oldal is kifejt-
hesse véleményét, és ez segítse a problé-
mák közös megoldását. Másrészt azért is
volt egyedi ez a nap, mert jelen voltak az
érsekújvári Anton Bernolák Járási és Vá-
rosi Könyvtár igazgatónõje és munkatár-
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sai. Velük a konferencia után aláírták a
két könyvtár közötti együttmûködési
megállapodást, amelynek része, hogy a
Felvidéken, magyar nyelven felsõokta-
tásban tanulók számára a nemzetközi
könyvtárközi kölcsönzést tehermentesít-
ve, közvetlenül küldik Tatabányáról a
kért dokumentumokat Érsekújvárra. 

A konferencia elsõ elõadásában Nagy
Judit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár könyvtárközi kölcsön-
zéssel foglalkozó kolléganõje Az ODR
jelene és a fejlesztési tervek egy országos
felmérés tükrében címmel beszámolt a
résztvevõknek az ODR-portált használó
könyvtárak körében 2015. május és szep-
tember között végzett felmérés eredmé-
nyérõl. A vizsgálat célja az volt, hogy az
ODR kérésnyilvántartó rendszerének
használatáról képet kapjanak, megtudják,
hogy mennyire elégedettek a haszná-
lók, valamint a fejlesztés irányait felmér-
jék. A kérdõívet összesen százhetvenöt
könyvtár töltötte ki, ami a jelenlegi fel-
használók huszonhat százaléka. Az ODR
tagkönyvtárainak hatvanhat százalékától
kaptak választ, ami lényegesen jobb
arány az elõzõeknél. A kitöltõk hatvanhá-
rom százaléka régi használó, a válasz-
adók húsz százaléka a megújult ODR
2012-es indulása óta regisztrált, hatvan-
nyolc százaléka inkább kérõ könyvtár-
nak, huszonkilenc százaléka pedig kérõ
és szolgáltató könyvtárnak jelölte magát.
Hetvenegy válaszadó könyvtár éves for-
galma ötven alatti, huszonöté meghalad-
ja az évi ezer kérést, így elmondható,
hogy különbözõ szintû használók elége-
dettségét lehetett vizsgálni. A felmérés
keretében az ODR hat tevékenységi cso-
portjának harmincöt funkciójáról kaptak
képet. Az átlagos tetszési index 4,41 egy

ötfokú skálán. A felmérés eredménye ki-
mutatta, hogy különféle könyvtárak kü-
lönféle módokon használják a rendszert,
de ennek ellenére szívesen alkalmazzák
munkájuk segítésére. A felmérés ered-
ménye és a válaszadók konkrét kérései
alapján a fejlesztési tervek: a rendszer
gyorsítása, mûködésének stabilitása; tan-
folyamsorozat a tudás mélyítése céljából;
együttmûködés a MOKKA-val az adat-
bõvülés megvalósulása érdekében; új
funkciók beépítése: az egyedi kérésfel-
adás kényelmesebbé tétele, mobil alkal-
mazások, e-mailes értesítések, felhasz-
nálói csomagok; statisztikák bõvítése. 
A felmérés alátámasztotta, hogy a rend-
szer lelõhely-nyilvántartás és kérésad-
minisztráció funkciója eredményesen
használható a napi munka során, így
mindenképpen érdemes a fenntartásra és
a bõvítésre a könyvtárak által megfogal-
mazott pontokon.

A konferencia második elõadásában
Bánkeszi Katalintól, a Könyvtári Intézet
igazgatójától összefoglalást kaptunk az
országos rendszerek jövõképérõl a
MOKKA-ODR az országos szolgáltatá-
sok rendszerében címmel. A 2008-ban el-
indult országos fejlesztések keretében
egy ponton, egy nagyobb összeg ráfordí-
tásával olyan szolgáltatások jöhettek 
létre, amelyek több funkciót tudnak ma-
gukba foglalni, és minden könyvtárnál
beépíthetõk a szolgáltatások körébe.
Emiatt az adatbevitelt könnyíteni kellett,
a rendszerekhez való csatlakozást egy-
szerûbbé, egységesebbé kellett tenni. 
A 2008–2011-es idõszakban a háttérben
lévõ közös adatbázist ténylegesen egysé-
gesítették, és egy adatbeviteli csatornán
érkeznek az adatok a nagyobb szolgálta-
tásokba, a MOKKA és az ODR rendsze-
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rébe. Nagyon fontos, hogy az adatokat
egy helyen beolvasva több célra használ-
hatjuk, ezért is történt meg az egyesítés.
A pályáztatás kezdetekor kiemelt orszá-
gos program jött létre, ami visszatekintve
nem volt jó megoldás, hiszen mindenki
önálló pályázatban dolgozott, így a részt
vevõ nagy könyvtárak nem pályázhattak
konzorciumban, ezért az integrációt nem
lehetett teljes körûen véghezvinni. Ön-
magukban nagyon jól mûködnek a szol-
gáltatások, és együtt is mûködnek, de a
szolgáltató felületen több lényeges funk-
ciót nem lehetett megvalósítani, mivel az
akkori pályázati lehetõség nem tette lehe-
tõvé. Ezeket a hiányokat újabb pályázati
menetben szeretnék kiküszöbölni, mint
ahogy azóta létrejött az ELDORADO, az
elektronikus dokumentumok könyvtári
szolgáltatásának központi szolgáltató
rendszere. Fontos feladat, hogy a három

országos rendszert (MOKKA, ODR és
ELDORADO) összeépítsék. Ami rész-
ben valósult meg, az a rendszerek közöt-
ti átjárhatóság, ami a következõ lépcsõ-
ben teljesedhet ki. A könyvtárak nélkül
ezek a szolgáltatások nem létezhetnek, a
könyvtárak a saját rendszerükben írják le
a gyûjteményüket. Az adatbevitel során
találkoznak elõször a könyvtárak ezekkel
a rendszerekkel: bibliográfiai rekordokat,
lelõhelyeket, példányadatokat, könyvtári
adatokat töltenek fel. A jövõbeni terv,
hogy a Könyvtárnyilvántartó legyen a
könyvtárakról szóló adatbázis, pontos
adatokkal, szolgáltatási politikával. 
A tervek között szerepel az is, hogy egy
digitális állományról képzett másolatot
egy központi digitális archívumban tárol-
hatunk majd, az ELDORADO mögötti
digitális tárban. Hosszú távú cél ezeknél
az országos könyvtári szolgáltatásoknál,
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hogy a jelenlegi ODR-bõl létrejöjjön egy
ODIR rövidítésû rendszer, azaz Országos
Dokumentum- és Információszolgáltató
Rendszer. Így az eddigi információszol-
gáltatást teljesebbé tehetnénk más forrá-
sokkal, amelyek révén nem csak könyv-
tári adatok integrálódhatnának, hanem
például kiadói, forgalmazói adatok is.
Megoldandó feladatok: egységes könyv-
tári leírások, névterek központi szolgál-
tatása, külsõ adatforrások integrálása,
központi digitális archívum, országos
szolgáltatórendszer(ek).

A konferencia utolsó elõadásában
Sándor Ákos, a Szegedi Tudományegye-
tem Klebelsberg Könyvtár osztályvezetõ
kollégája segítségével a közös katalógus-
ba betölteni kívánt rekordok importálása
során összegyûjtött problémákat, tapasz-
talatokat ismertük meg a jövõbeni gördü-
lékenyebb munka érdekében. Az elõadás

elején a rekordküldések mikéntjérõl, a
küldés során elõforduló problémákról
kaptunk felvilágosítást. A rekordok
MOKKA irányába történõ küldése kétfé-
leképpen valósul meg: az egyik megol-
dás, amikor a helyi IKR-ben a feldolgozó
könyvtáros elmenti a rekordot és egy má-
solati példány rögtön látható a közös 
katalógusban, a másik pedig az, amikor
bizonyos idõközönként kötegelve, expor-
tálás után töltõdnek be a rekordok. A re-
kordküldésnél sok log-fájl keletkezik,
megpróbálják az összes lehetséges törté-
nést rögzíteni, a részletezõ log-fájlból pe-
dig látható, hogy melyik katalógusból
milyen adatok érkeztek. A rekordfeltöl-
téssel kapcsolatban a MOKKA wikiben
létrehozott szócikkben is olvasható, hogy
vannak kötelezõ és ajánlott elemek. Az
ajánlottak között található a karakterkó-
dolás, ami esetén – minthogy nem köte-
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lezõ a beállítása –, ha a helyi IKR-ben
változás történik, akkor szólni kell a
MOKKA fejlesztõinek, mivel a MOK-
KA szerverén van egy beállítás, ami
megmondja, hogy milyen karakterkódo-
lás alapján érkeznek a rekordok. A re-
kordküldéseknél kiemelendõ még, hogy
kapcsolati problémák adódhatnak a helyi
szerverek és tûzfalak valamilyen módosí-
tása miatt. Ha pályázati pénzbõl új szer-
vert vásárol egy könyvtár, aminek új azo-
nosítója van és ehhez nem készítik el a
megfelelõ tûzfal szabályokat, akkor a re-
kordküldés megakad. 

Ezután a rekordellenõrzés menetérõl
tájékoztatta a résztvevõket, ami több kö-
rön keresztül történik. Az elsõ körös
szintaktikai ellenõrzésnél, ha az adatrög-
zítés során a MOKKA szervere elutasítja
az adatokat, akkor információt küld arról,
hogy miért történt ez, s annak alapján el-
végezhetõ a módosítás. Ha az elsõ körön

átjutott a rekord, akkor következik a má-
sodik ellenõrzés, amelynek része a dup-
lumok szûrése. 

Beszélt a példányadatok feltöltésérõl
is. A leggyakoribb hiba, hogy nem léte-
zik a példány katalógusának, lelõhely-
ének és allelõhelyének megfelelõ gyûjte-
mény, amit a Könyvtárnyilvántartónál 
lehet javítani, a hiányzó adatok megadá-
sával. Amint az adatok rögzítésre kerül-
nek, a háttérben futó alkalmazás mó-
dosítja az érintett rekordokat, hogy a 
felületet kiszolgáló Postgresql adatbázis-
ba áttöltõdhessenek. 

Az elõadás végén néhány statisztikai
információt ismertetett a rekordbetölté-
sekrõl. Az aggregált statisztikából kide-
rült, hogy 2015-ben több mint másfél
millió rekord került betöltésre. Ez az im-
pozáns adat abból adódott, hogy ebben
az évben töltötték be az EPA, a
HUMANUS és a MATARKA adatbázis
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tartalmát. A MOKKA eredménye, hogy a
magyarországi könyvtárak katalogizálási
gyakorlatában egyfajta közeledést ért el,
és így elmondható, hogy a rendszer al-
kalmas arra, hogy az országos szolgálta-
tások kiszolgálójaként funkcionáljon.

A délelõtti program zárásaként ún.
ODR-fejlesztõi fórumot tartottunk, ahol
az IKR-fejlesztõktõl megtudhattuk, hogy
a rekordbetöltések és az adatbázis hasz-
nálata során felmerült problémákra mi-
lyen megoldásokat javasolnak. Török
Csaba, a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár (JAMK) informatikus munka-
társa – moderátori szerepvállalása mellett
– vitaindító elõadásában összefoglalta a
JAMK rekordjainak betöltési problémáit
a MOKKA-ODR katalógusba. Elsõként
Horváth Zoltánné, a T-Systems OLIB-
csapatából mint IKR-fejlesztõ és az
OCLC hazai kapcsolattartója fogalma-
zott meg két gondolatot a tapasztalatai
kapcsán. Kiemelte az egységesítés és 
a kooperáció jelentõségét. Járható útnak
a rekordok teljességének létrehozása he-
lyett inkább egy még elfogadható rekord-
minimumot tartja, ami például az OCLC
gyakorlatában is jól mûködik. Ki kellene
dolgozni és be kellene tartatni a megfele-
lõ elveket. Magyarországon is létre kelle-
ne hozni egy olyan virtuális szakmai
szervezetet, ami nem intézményhez kö-
tött, nem hierarchikus, viszont nagyon
kreatív. A mai társadalom adatfüggõvé
vált, s az adatok pontosításában a könyv-
tárosokra igazán nagy szükség van, mert
nincs még egy olyan szakma, ahol ezt
ilyen szinten tanítanák.

A második hozzászóló Thék György,
az Infoker Kft. képviselõje volt, aki egy
táblázat segítségével vázolta fel a Text-
Lib könyvtári rendszer és a Hunmarc 

viszonyát. Beszélt az exportálás és im-
portálás lehetõségeirõl, ez utóbbi esetben
kiemelte, hogy a rendszerben van egy ér-
dekes lehetõség, ami a legközvetlenebb
módon kapcsolódik az ODR-hez, amikor
is egy vonalkód beolvasásával lehet a
TextLib-be importálni egy rekordot úgy,
hogy a vonalkód beolvasása után a prog-
ram lekeresi a vonalkódhoz tartozó pél-
dányt, és létrehozza a példányt úgy, hogy
kölcsönözhetõ legyen, valamint betölti a
hozzá tartozó bibliográfiai leírást. Egy
könyvtárközi kölcsönzés vége ebben az
esetben az, hogy a saját rendszerünkben
tudunk kölcsönözni mástól kért doku-
mentumot, nem naplóban vagy füzetben
rögzítve.

Ezt követõen Szilágyi Áron a Szikla
IKR képviseletében az ügyfeleik reflexi-
óit fogalmazta meg. A kérések elsõsor-
ban komplett adatbázisok betöltésére vo-
natkoznak. Számukra segítség lenne, ha a
MOKKA-ODR aratni tudná a rekordo-
kat. A Sándor Ákostól kapott válaszból
megtudtuk, hogy ez a lehetõség adott. 

Legvégül Czoboly Miklós, a Monguz
Kft. ügyvezetõje véleményét, tapasztala-
tát ismerhettük meg. A MOKKA-ról sok-
féleképpen gondolkoznak a felhasználók,
negatívan és pozitívan is. Az igazság az,
hogy a MOKKA egy több alrendszerbõl
álló, összehangolt, egymásra épülõ or-
szágos szolgáltatási rendszer, amely
igyekszik a párhuzamosságot kiszûrni.
Az a baj, mondta, hogy a fenntartása csak
szándék szinten mûködik, a finanszírozá-
sa nem teljes egészében és nem kiszámít-
hatóan megoldott. Háttérszervezete
nincs, olyan elhivatott emberek dolgoz-
nak érte, akik egyéb fõállású, fontos po-
zíciót töltenek be, és emiatt leterheltek.
Ahhoz, hogy egy országos rendszert,
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ilyen hatalmas adatbázist megfelelõen
mûködtethessenek, jó néhány emberbõl
álló szervezetre lenne szükség.

A konferencia délutáni programja
Koltay Klára közremûködésével a
MOKKA-ODR felületének használata
során felmerült problémák áttekintése
volt, számítógépek mellett. Az olvasói
regisztrációról és kérésfeladásról, a
MOKKA-ODR katalógusában található
analitikákról, a Könyvtárnyilvántartóban
megadható számlázási adatokról és a bi-
zonylatkezelésrõl volt szó.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val megvalósult tizenötödik országos
ODR-konferenciára – az elõzõ évekhez
hasonlóan – több, mint százhúsz kolléga
érkezett az ország minden tájáról. A visz-
szajelzések alapján tartalmas, információ-
ban gazdag tanácskozáson vettek részt. 
Az elõadásokról készült videofelvételek
megtekinthetõk a videotorium.hu oldalon,

az elõadások anyagával együtt. A kon-
ferencián készült fényképek a könyvtá-
runk honlapján található galériában
(http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/
category/333) tekinthetõk meg, a tovább-
képzésrõl megjelent publikáció a
KemLib folyóirat novemberi számában
(http://kemlib.jamk.hu/) olvasható. ■
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