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A Magyar Országos Közös katalógus (továbbiakban MOKKA) a könyvtári rendszer egyik fontos 

szolgáltatása, melynek fejlesztését az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiemelten kezelte a magyar 

könyvtárügy 2008-2013 közötti stratégiai céljait megfogalmazó Portál Programban. A stratégiai célok 

megvalósításához az Európai Uniós pályázatok és a hazai források biztosítanak anyagi támogatást. 

A MOKKA program indulásakor – mintegy 10 évvel ezelőtt – megcélozta egy olyan adatbázis 

létrehozását, amely  

 a könyvtárak katalogizálási tevékenységét kívánta támogatni,  

 az egységesítés irányába terelte a katalogizálást, 

 közös keresőfelületet nyújtott több könyvtár adatbázisához. 

 

Ezek az alapvető célok most sem változtak, viszont jelentősen változott a környezet és a technológiai 

lehetőségek, ami indokolja a program újragondolását, a célok megvalósításához vezető legjobb út 

újratervezését.  

 

Jelen dokumentum elkészítése része annak a fejlesztésnek, melynek végső célja egy olyan korszerű 

országos közös katalógus létrehozása, amely többféle módon szolgálja a könyvtárak és a használók 

igényeit, és elősegíti a magas szintű dokumentum-szolgáltatás megvalósítását. 

 

A dokumentum megfogalmazza a fejlesztendő rendszerrel szemben támasztott követelményeket és 

elvárásokat. A tervező-előkészítő munka során felhasználtuk, illetve figyelembe vettük az alábbi 

dokumentumokat: 

 A MOKKA Egyesület megrendelésére, az Egyesület Informatikai Bizottsága által készített 

„Megvalósíthatósági tanulmány a MOKKA projektről‖ című dokumentumot (2010 január 14., 

1. sz. melléklet), 

 A „Mit tud most a MOKKA és mik a tervezett fejlesztések?‖ című, az e-Corvina által készített 

összefoglaló táblázatot (2010. január, 2. sz. melléklet); 

 A Könyvtári Intézetben készült és 2010 januárjában frissített, „A közös katalogizálás különféle 

megoldásainak válogatott szakirodalma‖ című ajánló bibliográfiát (elérhető a Könyvtári Intézet 

honlapjáról); 

 A „HUNMARC - a besorolási rekordok adatcsere-formátuma‖ című munkaanyagot; 

 Ungváry Rudolf által készített, „MARC21/HUNMARC: A besorolási adatok metaadat 

formátuma. Főbb jellemzők, fejlődés és problémák‖ című tanulmánytervezetet. 
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Továbbá figyelembe vettük 

 a TMT-ben megjelent „Mi újság a MOKKA házatáján‖ című cikksorozat részeit; 

 különböző forrásokból és csatornákon érkező véleményeket, információkat. 

 

A jelen tanulmányt széles körben véleményeztetjük, a beérkező véleményeket lehetőség szerint 

beépítjük a dokumentumba. Az IKSZ, az MKE, a MOKKA Egyesület, az OSZK Informatikai 

Igazgatósága megkérdezésén kívül a széles nyilvánosság számára is hozzáférhető tesszük a 

tanulmányt. 

 

A tervezett fejlesztés az OKM támogatásával és az Európai Unió által biztosított források 

felhasználásával, az Országos Széchényi Könyvtár „A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó 

tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok 

hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás 

népszerűsítésére‖ elnevezésű, TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0002 számú pályázata keretében valósul 

meg. 
 

A tanulmány megírására felkért szakértői munkacsoport tagjai: 

 Bíró Szabolcs: informatikus, dokumentátor; Active Vision Kft.  

 Burgermeister Zsolt: informatikus; független szakértő 

 Keveházi Katalin: főigazgató-helyettes, SZTE; MOKKA-R projektvezető 

 Koltay Klára: főigazgató-helyettes, DEENK; MOKKA projektvezető 

 Tőzsér Istvánné: igazgató, BSMK (Eger), a megyei könyvtárak képviseletében 

 Ungváry Rudolf: Köztaurusz szakértő 

 

A szakértői munkacsoport munkáját Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), 

címzetes igazgatója, a MOKKA projektvezetője irányítja. 

 

A munkacsoport ülésein részt vesz Dippold Péter főigazgató-helyettes (OSZK), mint az OSZK 

TÁMOP pályázatnak projektvezetője.  

 

Az ülések jegyzőkönyvét Szalóki Gabriella, az OSZK TÁMOP pályázatának projektasszisztense 

készíti. 

1.1 A MOKKA célja 

Az adatbázis és a ráépülő szolgáltatásrendszer többcélú: 

 egységesített, ellenőrzött rekordforrást biztosít a könyvtárak számára, 
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 közös felületen teszi elérhetővé, kereshetővé több könyvtár leíró adatait,  

 pontos, karbantartott lelőhely-információkkal szolgál a dokumentumokról, 

 kiszolgálja az ODR igényeit, 

 egypontos keresési lehetőséget ad az olvasóknak a projektben résztvevő könyvtárak 

katalógusához. 

 

 

A tervezett fejlesztések tartalma és iránya: 

 a MOKKA szolgáltatásainak egységes rendszerben, minőségi alapon történő fejlesztése, 

 az ODR könyvtárak teljes körének bevonása a közös katalogizálásba, az egységes elvek 

mentén történő adatbázis-építésbe,  

 korszerű szolgáltatási felület kialakítása, mely egyaránt képes a felhasználói igények 

kielégítésére és a könyvtárak által támasztott elvárások teljesítésére,  

 esélyegyenlőség növelését célzó fejlesztések megvalósítása,  

 nyílt interfészeken kialakítása, melyeken keresztül lehetővé válik más, ráépülő szolgáltatások 

megvalósítása és az adatok sokoldalú hasznosítása.  
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2.1 Közös kereső vs. közös katalógus 

 
Mottó:  

"Az adatoknak önmagukban nincs jelentésük. (Például annak az 
adatnak, hogy 30 nincs önmagában jelentése.) Az adatok az 

értelmezéstől, azok feldolgozásának módjától, alkalmazásuktól nyernek 
értelmet, és válhatnak információvá, hasznos adatokká." (Wikipédia) 

 
 

A könyvtárak esetében az egyik legfontosabb és egyben leglátogatottabb szolgáltatás ideális esetben 

a katalógus, illetve annak keresőfelülete. A keresés kialakítása, funkciói már a tervezés során nagy 

hangsúlyt kapnak. Különösen igaz ez akkor, ha olyan keresőt szeretnénk építeni, melynek 

segítségével egyszerre több könyvtár állományadatai között kereshetünk. A megvalósítás 

szempontjából több út közül lehet választani.  

 

A közös keresésre az első kísérlet a KözElKat létrehozása volt, a MOKKA viszont a kezdetektől a 

közös katalógus alapjaként szolgáló adatbázis létrehozását célozta meg.  

 

A KözElKat átmenetileg adott egy gyors választ az egy helyen történő keresés kérdésére. Ez 

azonban csak arra a rövid időre szerzett létjogosultságot és katalizátor szerepet, amíg ezt egy 

hatékonyabb, pontosabb, és egy több szolgáltatás alapjául szolgáló központosított rendszerrel le 

lehetett cserélni. 

 

A MOKKA és az erre alapuló rendszerek célja a könyvtárosok szakértelme segítségével előállított 

tartalmakra épülő szolgáltatások létrehozása. Ennek természetesen alapjai azok megfelelő minőségű 

információk, amelyek a katalogizálással állnak elő. Az egyes dokumentumokról szolgáló konvergens 

és pontos információk szolgáltatása terén testesül meg a könyvtáros szakma nélkülözhetetlen 

szakismerete. 

2.1.1 Közös kereső 
 

A közös kereső olyan megoldás, mely a keresések eredményét több adatbázisból veszi. A rendszer a 

keresés során lekérdezi az egyes adatbázisokat, majd ennek eredményeként adja az összesített 

találatokat. Ebben az esetben tehát többféle könyvtári rendszerrel kell kapcsolatot teremteni, amire 

különféle megoldási lehetőségek kínálkoznak.  

 

2. Alapgondolatok 
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 Az egyes keresőket "beágyazzuk" a közös kereső felületébe. A katalógusok ebben az esetben 

megtartják eredeti megjelenésüket, a közös kereső "keretbe foglalja őket" mindenféle 

szempontból. Ezt a megoldást használja a Közelkatt nevű kereső 

(http://konyvtar.info/kozelkatt/). 

 

 Lehetséges olyan közös kereső kialakítása, mely az egyes katalógusokat a háttérben kérdezi 

le, a találatokat pedig egységes felületen jeleníti meg. Ez technikai megvalósítás 

szempontjából bonyolultabb, hiszen ismerni kell az egyes katalógusok lekérdezési 

lehetőségeit, szorosabb együttműködésre van szükség az IKR fejlesztők és a közös keresőt 

fejlesztő csapat között. A végeredmény egy olyan technológia, amely alkalmazható más 

fejlesztések keretében is, könyvtári vagy más területen egyaránt. Ennél a lehetőségnél 

nagyon fontos, hogy jeleznünk kell a felhasználónak, hogy tart-e még a keresés vagy sem, 

ugyanis az egyes rendszerek válaszideje nagyon eltérő lehet, sőt, az is előfordulhat, hogy a 

megszólított helyről nem érkezik válasz! Nagyon fontos az is, hogy az eredménylistában a 

konkrét dokumentumadatok még nem láthatók, csupán az, hogy mennyi találat volt és ez mely 

intézmények közt oszlott meg. A konkrét rekordadatok az eredményben szereplő IKR adott 

rekordjának azonosítójával (URI, CoolURI, Permalink) érhetők el, következésképp a rekordok 

megjelenítése ebben az esetben sem egységes. Ezt a megoldást használja a Könyvtárportál 

(http://konyvtar.hu). 

 

A közös keresés esetén a felmerülő problémák közül a legjelentősebb az, hogy alapvetően sérül az 

adatok integritásának elve, így a keletkezett adatok többszörösen és természetesen többféleképpen 

jelennek meg a találati halmazokban. Egy olyan kereső rendszer kialakítása, amely a strukturálatlan, 

vagy egymással nehezen összehasonlítható struktúrájú adatokban eredményesen működik, 

legtöbbször nem kisebb munka, mint az adatok közös adatbázisba gyűjtése. 

Csak a megfelelő feldolgozási folyamat alkalmazásával segítheti elő a rendszer az adatok 

konvergenciáját.  

 

Az adatok teljes konvergenciája utópisztikus cél, de az adatminőség jelentős javítása, és ennek 

alapján az értékesebb pontosabb szolgáltatás elérése reális. Mindenesetre kezelhetőbb eredményt 

hoz, mint az egyre zavarosabb, nagyobb és pontatlanabb találati halmaz.  

2.1.2 Közös katalógus 
 

A közös katalógus esetében a kereső a találatokat egy közös adatbázisból veszi (MOKKA 

http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb). Működéséhez egy központi adatbázis felépítésére 

van szükség, melybe megadott módon és szabvány szerint töltik be a rekordokat (automatizálva, 

meghatározott időközönként). Ebben az esetben nincs szükség az egyes IKR rendszerekkel való 

olyan szintű kommunikációra, mint a közös kereső esetén - legalábbis a rekordok és azok kapcsolódó 

adatainak megjelenítéséhez. Előnye, hogy a keresés során rövidül a válaszadási idő, hiszen egy 
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központi helyen történik a keresés. A találatok megjelenítése során könnyen alakítható azok 

formátuma, arculata, integrálhatók a kényelmi (pl. web2-es) szolgáltatások. Mindezek által egy jól 

strukturált, áttekinthető, felhasználóbarát szolgáltatás építhető fel, melynek minden elemével egyetlen 

központi hely, web felület és adatbázis rendelkezik. Annak lehetősége, hogy egy-egy rekord eredeti 

helyén is megtekinthető legyen, itt is adott. 

 

A közös katalógus hátránya, hogy a betöltendő rekordokat szűrőkön kell átengedni. Szükséges a 

duplikációk szűrése, fontos a rekordok minőségi ellenőrzése, hiszen szabvány szerint leírt, 

egységesített dokumentumok adataival lehet jól dolgozni a fejlesztés és a szolgáltatás során. 

 

A közös keresés mindig csak az adatforrások entitásainak és attribútumainak a metszetén képzelhető 

el, míg a közös katalogizálás az adatokat szabványosíthatja, és közös könyvtári leíró szabvánnyal, 

egységesített besorolási adatokkal elérheti, hogy a keresések alapjául szolgáló adatrekordokban az 

ismétlések lecsökkennek, az információ sűrűség megnőhet. Az adatintegritás is jobban tartható, 

hiszen minden adat változása csak a megfelelő helyen történő változtatást jelent. 

 

Az egységes, ellenőrzött, és rendszeres adatfeltöltéssel bővülő központi adattár jó alapot nyújt az 

olyan központi rendszer kialakításához, amely a közös katalóguson túlmutatva, további 

szolgáltatásokkal együttműködve, sokoldalúan hasznosítható szolgáltatásrendszert alkot. 

2.1.3 Érvek a közös katalógus mellett 

 

Meg kell határozni mi a célja a keresésnek és az adatbázisnak:  

a.) néhány releváns találatot prezentálni indulásként a felhasználó számára;  

b.) teljességre törekvő találatot adni meg mindig csak bibliográfiai szinten;  

c.) megbízható, lehetőleg teljes lelőhely-információt is adni;  

d.) használható rekordforrást adni katalogizálónak.  

 

Az a.) számára valószínűleg a közös keresés az ideális; a c.) és d.) esetében már a közös adatbázis 

látszik biztonságosnak. 

 

A katalógus tartalma legyen lekérdezhető további keresők (katalógusok) számára is. Erre a célra is 

egy koherens, jól indexelt adatbázis látszik megbízhatóbbnak. 

 

Ha rugalmasan alakítható megjelenítéseket szeretnénk (pl. az egyes FRBR szintek megjelenítését; a 

találatok sokféle rendezhetőségét...), akkor is szükségünk lehet arra, hogy legyen egy olyan 

adatbázis, aminek ismerjük a tulajdonságait, és nem röptében kell értelmezni a beérkező találatokat 

és manipulálni őket. Hasonlóképpen a közös adatbázis felé mutathat a MARC konverziók igénye 

megjelenítéskor, illetve rekordletöltéskor.  
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A közös katalógus esetén is különböző alternatívákat kell megvizsgálnunk, egyrészt abból a 

szempontból, hogyan gyűjtjük össze az adatokat, másrészt mit csinálunk velük az adatbázis 

építésekor. 

 

1. Az adatok összegyűjtése történhet  

a.) feltöltéssel (pl. jelenlegi MOKKA), amikor a partner adatbázis küldi rekordjait egy 

meghatározott központi helyre, 

b.) aratással, amikor a partner adatbázis egy meghatározott módon, meghatározott helyre 

teszi rekordjait, ahonnan a központi arató periodikusan begyűjti. (NDA modell) 

c.) lehet hibrid modell, ahol az egyes könyvtárak a számukra kényelmesebb, vagy 

könnyebben megoldható módszert választják. 

 

2. A különböző módszerekkel begyűjtött adatokból épülő adatbázis is különböző lehet (és talán 

erre gondolunk akkor, amikor felmerül, hogy könyvtári rendszernek kell-e lennie a MOKKA-nak 

vagy nem?) 

a.) lehet egy, a helyi adatokat változatlanul hagyó vagy csak a közösen értelmezhető 

elemeiket hasznosító XML adatbázis,  

b.) lehet olyan a keletkező adatbázis, amit "könyvtárinak" is nevezhetünk, amely az adatokat 

könyvtári szabvány szerint kezeli, megpróbálja az adatokat lehetőség szerint egységesíteni, 

ennek érdekében a beérkező rekordokon bizonyos átalakításokat végez, besorolási 

adatrekordokat is használ, a könyvtári dokumentumtipológiához és leírási szintekhez 

(dokumentum, példány) alkalmazkodik. 

 

Ha a közös adatbázis építésekor az adatokat manipuláljuk, fontos kérdés lehet még az is, hogy 

ezeket a manipulációkat hogyan tudjuk végezni: 
 

 kurrens módon a folyamatos feltöltések közben, 

 offline, a begyűjtött adatokat adatbázison kívül manipulálva és az adatbázist időről-időre 

újraépítve. 

 

A különböző alternatívák vizsgálatakor meg kell azt is nézni, hogy mi a MOKKA célja. A MOKKA 

adatbázisának hármas célnak kell megfelelnie:  
 

 közös katalogizálási adatbázisként jól használható bibliográfia és besorolási rekordokat kell 

szolgáltatnia könyvtári adatbázisok számára 

 az ODR alapadatbázisaként a könyvtári katalógusban megszokott dokumentumtipológiához 

és leírási szintekhez alkalmazkodva pontosan azonosítható dokumentum-leírásokat kell adnia, 

amelyhez az ODR funkciók példányadatokkal és a példányok forgalmára vonatkozó 

információkkal csatlakozhatnak. 

 a "nagyközönség" számára kényelmesen használható dokumentumkeresési szolgáltatást kell 

nyújtani, illetve csatlakozási lehetőséget kell biztosítania az ODR szolgáltatások felé. 
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Ha a harmadik funkciót tekintjük, érdemes részletesen megvizsgálni az adatbázis nélküli kurrens 

lekérdezések, illetve az aratással létrehozott "egyszerű", manipulálatlan adatbázisok előnyeit is, bár 

még ebben az esetben is megfontolandó érvek szólnak e látszólag egyszerű módszerek ellen. 

 

Közös keresés esetében hátráltató tényezők lehetnek az alábbiak: 
 

1. Ha az a cél, hogy nagyon sok könyvtár adatait megtaláljam, nagyon sok könyvtárat kell 

állandóan kérdezgetnem, esetleg fölöslegesen; ez a megterhelést jelenthet a kis könyvtárak 

rendszerei számára. 

2. Nem teljesen megbízható, nem biztos, hogy minden keresésre kijelölt adatbázisból érkezik 

válasz az aktuális kérdésre. Itt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb könyvtári adatbázist is 

meg kell szólítani. 

3. Ebben az esetben is szükség van rendszergazdai tevékenységre (helyi adatbázisoknál 

és/vagy a központban), hiszen az adatbáziscímek, az adatbázis paraméterek, vagy akár a 

használt szoftverek is gyakran változhatnak. 

4. Az egyes adatbázisok nem feltétlenül rendelkeznek azonos keresési lehetőségekkel, vagy 

nem azonosan értelmeznek egy-egy keresési szempontot. 

5. A megkapott adatok áttekinthető, jól használható találati halmazzá fésülése itt is bonyolult 

megoldásokat tehet szükségessé. 

 

Ha van egy viszonylag egyszerűen létrehozható, "nem könyvtári" adatbázisunk 
 

1. megnő a találati biztonság, nem kell minden adatbázisnak állandóan rendelkezésre állnia, 

2. jobban bízhatunk a közös adatbázis indexei alapján történő kezelésben, 

3. még mindig heterogén adatok alapján kell a biztos dokumentumazonosításon alapuló, 

könnyen értelmezhető megjelenítést biztosítani.  

 

A közös katalogizálási és ODR funkciók megkövetelik, hogy a beérkező adatokból egy a 

lehetőségekhez mérten rendezett, egységesített, könyvtári katalógus jellegű adatbázis jöjjön létre, 

amely az adatok bekerülésekor és exportjuk során képes megfelelő MARC konverziókat, különböző 

konvenciók (pl. kötetkezelés, analitikakezelés) közötti kiegyenlítéseket megoldani, a bekerülő 

adatokon egyszerű javításokat végezni vagy rendezni őket (duplum-ellenőrzés, FRBR szintek szerinti 

rendezés). A nevek, címek, tárgyszavak egységesítéséhez megfelelő technikákat kell alkalmazni 

(authority kontroll). A közös katalógus saját, egyértelműen értelmezhető indexeléssel rendelkezik, és 

a rekordok közötti kapcsolatok kezelésére, létrehozására is képes (két bibliográfiai tétel közti 

kapcsolat; bibliográfiai és authority rekord közti kapcsolat). 

 



 Alapgondolatok 

 

 14/193 
 

Az adatok egységes kezelésében fontos szerepe van a MARC formátumnak, és az azon alapuló 

indexdefinícióknak. 

 

Az adatbázisnak megbízhatóan kell működnie, és rekordjai önazonosságának állandónak kell lennie 

ahhoz is, hogy az ODR működése által megkívánt sokirányú adatbázis-kapcsolatok (példánytár 

adatokkal, könyvtáradatbázissal, könyvtárközi kölcsönzési nyilvántartóval stb.) stabilan fenntarthatóak 

legyenek. 

 

Mindezek alapján a MOKKA számára a lehetséges alternatívák közül a "könyvtári jellegű" közös 

adatbázis látszik az egyedül járható útnak, annak is egy olyan megoldása, amely a beérkező 

rekordokon a szükséges adatmanipulációkat folyamatosan képes végezni, nem offline módon, 

állandóan lecserélve az adatbázist újabb és újabb verziókra. Ugyanakkor az adatok eljuttatására egy 

ilyen jellegű adatbázisba érdemes többféle alternatív módot kialakítani: a jelenlegi MOKKA 

feltöltéséhez hasonló módszer mellett bizonyos esetekben aratásra is fel kell készülni.  

 

A MOKKA esetében az aratásnak is azt kell jelentenie, hogy 

 a helyi rekordokból MARC-ban indított adatok – az aratás közben használt mechanizmusoktól, 

az általuk használt rekordformátumoktól függetlenül – a központi adatbázisba is az indulóval 

azonos MARC formátumban érkezzenek meg.  

 a begyűjtött adatokat ebben az esetben is végig kell vezetni a feltöltéskor alkalmazott 

konverziókon, módosításokon stb. 

 

A katalógus építésekor a harveszterek segítségével begyűjtött adatokra csak abban a folyamatban 

lehet szükség, ahol az adatforrás nem képes tranzakciót kezdeményezni. A tranzakció indítására 

képes adatforrásoknál a kétirányú kommunikáció és az azonnali adatküldés a kívánt cél. 

 

További olyan adatforrások bekapcsolására, amely más jellegű szolgáltatás nyújtására alkalmassá 

teszik a rendszert (pl. térképszolgáltatás, speciális szakmai adattárak, folyóiratok stb.) alkalmas lehet 

az, hogy e szolgáltatások felépítését egy szabványos lekérdező interfésszel szolgáljuk ki. A központi 

adattárba befelé irányuló adatforgalmat csak a meghatározott folyamatok keretében érdemes 

engedélyezni. 

 

Ugyanígy nem szabad a külső olyan adatforrások szolgáltatásba történő bevonását sem ide keverni, 

amelyek többlet információt biztosítanak az adott szolgáltatáshoz. Fontos itt megkülönböztetni a 

MOKKA vagy ODR által nyújtott alapszolgáltatásokat és az erre épülő web1, web2 vagy más 

tetszőleges technológiájú szolgáltatásokat. Ilyen lehet egy speciális kereső például iPhone-ra. Ezek 

tetszés szerinti további adatforrást felhasználhatnak, és ezzel tovább színesíthetik azokat a 

lehetőségeket, amelyek alapját a MOKKA jelenti. 
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2.2 Hol történjen az adatok egységesítése? 

A bibliográfiai rekordok javítása 

 

Felmerült az a kérdés is, hogy kinek a feladata a MOKKA-ba kerülő bibliográfiai rekordok javítása? A 

feldolgozás során az egységesítés a MOKKA rendszerben történjen, vagy a résztvevő könyvtárakban 

közeledjen a feldolgozás a szabvány felé? 

 

Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy az egyes könyvtárak rekordjai a szabvány által megkövetelt 

adattartalom szintjén általában megfelelőek, és az utóbbi időben a felküldéskor egyik rendszerből 

sem érkezik jelentős mennyiségű formai hibás MARC rekord.  

 

Ugyanakkor – a legegyszerűbb monográfia leírások esetétől eltekintve – az egyes könyvtárak 

gyakorlatában léteznek olyan különbségek, amelyek a szabvány szerint és a MARC kódolás szerint is 

szabványosnak tekinthetőek, mégis eléggé eltérőek ahhoz, hogy a közös katalógusban egymás 

mellett ne lehessen fenntartani őket. (Pl. 740 vs. 505 mező használata az analitika megadására, vagy 

a kötetkezelésre alkalmazott megoldások). Ezek olyan jellegű különbségek, amelyek miatt a rekordok 

nem utasíthatóak el „nem szabványosként‖, ugyanakkor a helyi adatbázisban általában nem is 

szívesen változtatnak rajtuk az ottani belső koherencia fenntartása érdekében. Ezek jó részét a 

MOKKA már korábban azonosította, és az eltérés jellegétől függően vagy a formátumkonverzióba, 

vagy a feltöltéskor alkalmazott ellenőrzésbe („MOKKA check‖) építve megoldotta. Mindkét megoldás 

esetében a rekordok javítása a kurrens feltöltés közben egyesével, szisztematikusan megtörténik.  

 

Ezen túl is vannak olyan, egyes könyvtárakra jellemző, speciális megoldások, amelyek vagy helyi 

szokásokból, vagy a könyvtár által használt rendszer specifikumaiból következnek, és amelyek 

zavaróan hatnak a MOKKA-ban. Ha ezek egyértelműen azonosíthatóak, módosításuk szintén 

elvégezhető globálisan, illetve az egyes könyvtári rendszerekhez vagy akár egyes adatbázisokhoz 

köthetően beépíthetők a MOKKA feltöltési mechanizmusaiba, amelyek minden felküldött rekordra 

automatikusan hatnak az online feltöltés közben is.  

 

Abban az esetben is érdemes megtenni az ilyen jellegű módosításokat, ha a helyi adatbázis vállalja a 

hiba javítását, különösen, ha ez offline hibajavítást jelent a felküldésre exportált rekordokon. Ez ilyen 

jellegű helyi offline rekordmanipulálás gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ideális, katalogizáló által 

kezdeményezhető, azonnali egyedi rekordfeltöltést. Többször fordult már elő az is, hogy ezek a 

javítások elfelejtődtek egy következő export alkalmával, és a hiba később mégis bekerült a MOKKA-

ba. Így tulajdonképpen mind a helyi, mind a MOKKA oldalon állandóan figyelni kell ezeket a 

neuralgikus pontokat, míg abban az esetben, ha a MOKKA mechanizmusokba építjük be őket, akkor 

nincs több gond rájuk. Ha a feltöltő könyvtárnál valósul meg az egyedi rekordok export közbeni 

azonnali javítása és felküldése, az is tökéletes, de általában elmondható, hogy erre a központban 
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több erőforrás van, mint az egyes könyvtáraknál, vagy azért érdemes központilag elvégezni, mert 

több könyvtárat érintő jelenség javításáról van szó. 

 

A leggyakoribb, de legkevésbé megfogható hiba, ha a katalogizáló egy egyedi dokumentum 

leírásakor hoz egyedi rossz döntéseket (pl. kiadó és szerző összekeverése, címek rossz megítélése 

stb.) Ezek a leírások formailag jónak, teljesnek tűnnek, (legalábbis a formális vizsgálatok számára), 

de a dokumentum azonosíthatóságát negatívan befolyásolják. Ezeket csak egyedileg lehetne javítani, 

gyakorlatilag akkor, ha valaki „szabályosan‖ használja a MOKKA-t: vagyis ha a MOKKA-ban lévő 

rekordokból választ helyi katalogizálás előtt, azaz az automatizmus helyett saját maga választ 

rekordot, azt honosítja, esetleg javít rajta egy-egy elütést vagy koncepcionális hibát, majd ezzel a 

javítással együtt kerül majd vissza a rekord. Ezt a közvetetten emberi munkaerővel való javítást 

jelenleg gátolja az a MOKKA elvárás, hogy a rekordot csak a rekordgazda, illetve az OSZK javíthatja 

(de az OSZK csak feltölt, és nem tölt le MOKKA rekordokat, így ő csak az tudja javítani, amit a 

duplum-ellenőrzés már felismert). Ki kellene terjeszteni a rekordot javítók körét a MOKKA-t 

letöltésre/feltöltésre használók közül néhány, jó minőségben katalogizáló könyvtárra.  

 

A MOKKA rekordok más típusú manipulálását jelenti a besorolási adat rekord/authority rekord 

kapcsolaton alapuló „globális javítása‖, amely a besorolási rekord javításakor minden ahhoz 

kapcsolódó bibliográfiai rekordra kihat. 

 

Ugyanakkor, ha a MOKKA oldalán való javítást vállaljuk, minden esetben a javítások olyan formáját 

kellene választani, ami a folyamatos, rekordonkénti vagy kis csomagokban történő kurrens feltöltés 

koncepciójába beleillik. Olyan típusú rekordjavításokat, amelyek az adatbázis egészén, offline módon, 

speciális rekordtisztítási eljárásokkal folynak, csak időnként lehet végezni, hiszen nem lehet az 

adatbázis folyamatos újraépítését vállalni. (Az új fejlesztések részeként érdemes lenne például a 

besorolási adatok tisztítására kísérletet tenni.) Ilyen adattisztítás esetén ajánlani kell a könyvtáraknak, 

hogy a helyi adatbázisban is érvényesítsék a javításokat, illetve a javítások jellegétől függően a 

javított rekordok további felülírását esetleg korlátozni kell majd.  

 

A központi rendszer által használt rekordformátumot és a feltöltési, katalogizálási folyamatot 

mindenképpen szabványosítani kell. A szabványosítás egy meghatározott, lehetőleg hosszabb időre 

érvényes előírásokat tartalmazzon, amelyet a szakma elfogad. Ezt lehetőség szerint egy szakmailag 

kompetens központi szervezetnek kellene végezni, a szakmával történő egyeztetéssel és 

együttműködéssel. 

 

A szabványosított formátumnak kell meghatároznia a minőségi követelményeket a beküldendő 

adattal szemben, továbbá a beküldési és hibajavítási folyamat határozza meg az ellenőrzési és 

visszacsatolási pontokat. Mindenképpen követelmény, hogy a beküldés már a szabványokhoz 

alkalmazkodjon, de a központi rendszernek is kell külön ellenőrzést végeznie, hiszen a kommunikáció 

során is felléphet adatvesztés, formátummódosulás. A szabvány változásához nem megfelelően, 
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vagy nem időben alkalmazkodó rendszereknek is kell visszajelzést küldeni. Ebből egyértelműen 

következik, hogy a könyvtárak és könyvtári rendszerek is szükségszerűen közeledni fognak a 

szabványhoz, hiszen a visszacsatolás ezt támogatja. Ez természetesen csak akkor lehet sikeres, ha 

a könyvtárak számára ez a szolgáltatásuk javulásával jár. 

 

A rekordok egyesítése, összevonása és a javítási folyamat során az elsődleges változtatásnak a 

központi rendszerben kell megtörténnie, hiszen itt van meg a lehetőség az összes információ 

ismeretében (verziók, megjegyzések, authority rekordok, tezaurusz rekordok, duplumszűrés stb.) a 

legjobb megoldás kiválasztására. Itt történhet az automatikus migrálási eljárás, amely a rekordokat a 

központi rendszerben lecseréli, és a migrálási folyamat során a szükséges módosításokra vonatkozó 

utasításokat és információkat a helyi rendszereknek átadja. 

 

Mivel a mostani TÁMOP pályázatok miatt a könyvtáraknak nagyon fontos lesz a MOKKA-ba való 

bekerülés, csak nagyon védhető esetekben lehet visszautasítani az egyes könyvtárak rekordjait. 

Néhány kritériumtól eltekintve nehéz egyértelmű kitiltó hibákat megfogalmazni.  

 

Így összességében egy olyan rugalmasan alkalmazott „kevert‖ modell tűnik elfogadhatónak, hogy  

 

1. létezzen néhány nagyon jól körülírható alapkritérium, amit minden esetben a könyvtárnak kell 

teljesítenie a MOKKA-ba kerüléshez,  

2. a könyvtár első feltöltésekor a rekordok áttekintésével meg kell beszélni, hogy  

a. milyen módosításokat tud a könyvtár a katalogizálási gyakorlatban elvégezni, 

b. van-e olyan „szokás‖, amit helyben, export közben javít, 

c. melyek azok a dolgok, amelyeket a MOKKA a feltöltési mechanizmusokba beépítve 

automatikusan tud javítani. 

3. ki kell választani több javító könyvtárat, amelyek élőmunkával tudnak a MOKKA rekordokon 

javítani, 

4. időnként offline adattisztítást kell végezni a MOKKA-n. 

 

Ki kell aknázni a besorolási rekordokon keresztüli rekordjavítási lehetőségeket, mind az offline 

tisztítások, mind az egyedi feltöltések során. 
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3.1 Külföldi jó gyakorlatok 

A külföldi gyakorlat feltérképezéséhez elsődleges források természetesen maguk a felhasználói 

felületek. A felület azonban nem mindig engedi látni a mögöttes struktúrát – néha ez feltételezhető, 

néha nem. Igyekeztünk olyan dokumentációt, tanulmányokat keresni, amelyekből kiderül, hogy egy-

egy katalógus, felhasználói felület milyen elvek alapján működik, épül fel – ez természetesen 

esetlegesen sikerül, így a példák egy részében csak a látottak alapján lehet következtetéseket 

levonni. A következtetések lehetnek szubjektívek, mint ahogy szubjektív volt a források kiválasztása 

is: elsősorban olyan katalógusokat vizsgáltunk, amelyeket gyakrabban használnak a könyvtárak, 

illetve amelyekhez elérhető volt valamilyen dokumentáció – így értelemszerűen kimaradhat a 

vizsgálódásból olyasmi is, ami esetleg gyökeresen más következtetésekre adhat lehetőséget. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy elsősorban az országos, területi katalógusokat és a hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatásokat vizsgáltuk. 

 

A gyakorlat áttekintésénél elsősorban a következő szempontokat vettük figyelembe: 

Könyvtárak: közös katalógus vs. lekérdező felület, szabványosítás, egységesítés 

Felhasználó: megjelenítés, felület, szolgáltatások 

Könyvtárközi kölcsönzés 

3.1.1 Könyvtárak: Közös katalógus vs. lekérdező felület 

Az eddig látottak alapján a nagy (országos, tartományi) katalógusok döntő többségének alapja egy 

olyan központi adatbázis, amely pontosan leírt szabályozás alapján, felügyelettel épül, és amely 

lehetőleg minden dokumentumtípust tartalmaz. A közös katalógusok adatbázisait több módon építik: 

az alap többnyire egy meglévő adatbázis, amelyikhez hozzátöltenek továbbiakat, majd indexeléssel, 

duplumszűréssel, authority fájlok rendszerének bedolgozásával egységesítik ezeket. Ez a 

továbbiakban közös katalogizálással, vagy kötegelt adatállományok rendszeres feltöltésével (vagy a 

két módszer párhuzamos használatával) gyarapodik. Erre települnek rá szolgáltatások – például a 

könyvtárközi kölcsönzés –, amelyek esetében a rendszerek sokszor online lekérdezéseket végeznek 

egyrészt az adatbázisban található adatok kiegészítésére, másrészt további, külső forrásokban. A 

nagy közös adatbázisok azonban egyre több külső forrás „röptében‖ elérését is lehetővé teszik.  

 

Jellemző a svéd példa: a LIBRIS1 közös katalogizálási rendszerben részt vevő 170 könyvtár a 

katalogizálást a közös katalógusban végzi, és az itt készülő, tárolt és kezelt MARC rekordok kerülnek 

                                            
1
 http://libris.kb.se/?language=en 
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áttöltésre a helyi könyvtári rendszerekbe.2 A résztvevő könyvtárak minden más könyvtári 

tevékenységet (beszerzés, kölcsönzés stb.) a saját rendszerükben végeznek. A könyvtárközi 

kölcsönzés adminisztrációját ellátó rendszer, a LIBRIS ILL is a központi adatbázisra épül.  

 

Ehhez a rendszerhez hasonló a dán és izlandi3 is. Több helyen megfigyelhető olyan törekvés, hogy a 

közös katalogizálás egységes rendszerben történjen: Izlandon pl. a Gegnir rendszer használatára 

köthetnek szerződést a könyvtárak a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral, az ugyancsak ezt a nevet 

viselő közös katalógus építéséhez. 

 

A dán könyvtárak közös adatbázisba töltött állományának (DanBib) nyilvános, webes felülete a 

bibliotek.dk4. A közös katalógus jelenlegi működését a 2000-es évek elején lefolytatott hosszú 

szakmai vitán határozták meg. A szakértők a fizikailag egyesített, de (Z39.51-en alapuló protokollal) 

virtuális kiegészítésekre alkalmassá tett adatbázison alapuló katalógust egyebek mellett a 

könyvtárközi kölcsönzés biztonságos rendszere feltételének ítélték. Maga a katalógus két – DanBib a 

könyvtárosok, bibliotek.dk a felhasználók számára fejlesztett – adatbázisra épül. Az előbbi a dán 

nemzeti bibliográfia, valamint tudományos, oktatási, szak-, és nyilvános könyvtárak több mint 10 millió 

rekordja és példányadatai mellett (ez érhető el a nyilvános felületen) tartalmazza a Nordic/Baltic 

Union Catalogue of Serials (NOSP) lelőhely-, és állományadatait, valamint a British National 

Bibliography, a Library of Congress és az ISSN International Centre bibliográfiai rekordjait is. A 

DanBib belépési pontjáról több további adatbázis is elérhető (a norvégiai BIBSYS, a svéd LIBRIS, és 

a WorldCat is). A könyvtárközi kérések adatbázisa, a BoB, az e kettő mellett működő VIP (a 

könyvtárak adatait tartalmazó, az intézmények által javítható) adatbázissal is kiegészül.5 

 

Hasonlóan működik a német rendszer. Itt a Verbundkatalog-ok – egy-egy, de inkább több tartomány 

közös katalógusai – azok az egységek, amelyek a fenti rendszerben működnek. Ezek közül 

elsősorban a Gemeinsame Bibliotheksverbund-ot (GBV)6 vizsgáltuk, amelyik egyes leírások szerint 

40 közeli millió rekordjával talán a legnagyobb ezek közül. A GBV a katalogizálást, a keresést, az 

online könyvtárközi kölcsönzést, sőt a dokumentumszállítást is saját rendszerében végzi, ill. 

adminisztrálja, valamint helyi könyvtári rendszert is szolgáltat az ezt igénylő intézményeknek. Azon 

intézmények számára, amelyeknek valamilyen okból nem gazdaságos vagy nem lehetséges az 

integrált rendszer fenntartása, ezt a saját szerverein működteti. A központi katalogizálás nagyon 

szigorú szabályok alapján történik: mindenki a közös katalógusba dolgozik, s rendszeres exporttal 

töltik be az új rekordokat a helyi adatbázisokba. A GBV tükrözi a Zeitschriftendatenbank-ot, amely 

több ezer németországi és osztrák könyvtár közös folyóirat-adatbázisa. A periodikumok leíró rekordjai 

Staatsbibliothek zu Berlin-ben készülnek, a tagintézmények példány-, és állományadataival 

                                            
2
 Britt Sagnert: The Swedish LIBRIS system offers new web facilities for searching and ILL to librarians and 

to the general public. Interlending & Document Supply 36/1 (2008) 37–42 
3
 http://www.gegnir.is/ 

4
 http://bibliotek.dk/sogning.php 

5
 Anders-Henrik Petersen – Rikke Lose: The Danish Union Catalogue DanBib and library.dk: ―physical‖ and ―virtual‖ union catalogues. 
Interlending & Document Supply 34/3 (2006) 119–124. 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1220340305.pdf 

6
 http://gso.gbv.de 
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egészülnek ki. Ez az adatbázis az összes tartományi katalógus számára elérhető, és fontos része az 

OCLC Pica új programjának, az EUCAT-nak. 

 

A németországi Verbundssystem-ben kivételnek számít a nem németországi források közös 

keresését lehetővé tevő Informationsverbund Deutschschweiz7 (IDS) közös katalógus. A mintegy 450 

tagintézmény közös katalógusa öt adatbázisban található, melyeknek közös lekérdező felületén a 

keresést újabb adatbázisok bekapcsolásával tovább lehet szélesíteni. 

 

Hasonlóképpen közös kérdezőfelületen, online lekérdezéssel lehet keresni a Kooperative 

Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg8 (KOBV) adatbázisaiban. Érdekes információ, hogy a KOBV 

2007-ben együttműködési szerződést kötött a Bibliotheksverbund Bayern-nel (BVB), s az 

együttműködés egyik célja egy közös adatbázis létrehozása. 

 

A Souborný katalog České republiky (SKC)9 is fizikailag közös katalógus: a résztvevő könyvtárak 

adatbázisainak rekordjait egybetöltötték, ill. a tagok könyvtáraiban folyó katalogizálás során bővül. A 

60-70 tag mindenféle könyvtártípust képvisel, ezeknek nincs egységes könyvtári rendszerük. A 

résztvevők száma azonban sokkal több: a periodikumok leírását több száz forrás alapján aktualizálják 

többféle módon: közvetlen vagy kötegelt feltöltéssel, vagy email-ben is.  

 

Österreichischer Bibliothekenverbund10: 75 tagintézmény adatbázisait beleépítették a központi 

adatbázisba. A tagok között van a Nemzeti Könyvtár és számos egyetemi, kutató, egyházi, 

múzeumok könyvtár is. Online katalogizálással épül. 

 

COBISS: az egykori Jugoszlávia területén lévő könyvtárak közös katalogizálásához készült könyvtári 

rendszer. Az önállósodást követően a volt tagköztársaságok könyvtárainak (Szlovénia, Bosznia-

Hercegovina, Macedónia, Szerbia és Montenegro, később várhatólag Albánia, Bulgária és Koszovó) 

együttműködése a COBISS.Net program segítségével valósult meg. Az országos közös katalógusok 

alapja az egységes adatbázis, ami a tagok közös katalogizálása során gyarapodik (a helyi 

adatbázisban készült/frissített bibliográfiai/authority rekord és a példányadatok a központi 

adatbázisban automatikusan frissülnek). Most készítik elő a megállapodásokat az ISSN International 

Centre (Párizs)-rel és az OCLC-vel a kölcsönös rekordcserékre. Minden tagországnak szabadon 

elérhető, egységes felületű, nemzeti nyelvű OPAC-ja van az országos, a helyi, illetve a COBISS-on 

keresztül elérhető további COBISS katalógusokhoz, illetve Z39.50 protokollal lekérdezett további 

adatbázisok elérésére. A COBISS integrált könyvtár rendszernek a katalogizáló modulon kívül 

beszerzési, folyóirat, holding, (könyvtárközi) kölcsönzést adminisztráló, riport és adminisztrációs 

moduljai vannak. 

                                            
7
 http://www.informationsverbund.ch/ 

8
 http://vs13.kobv.de/V?portal=KOBV&institute=KOBV&func=meta-1&mode=advanced 

9
 http://sigma.nkp.cz/F/9J5MELHC9MBIDF2J8YUL5UFFHMM6D6VXIVBTC5DTU1MXXUPARN-33400?func=file&file_name=find-
b&local_base=NKC 

10
 http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acc01 
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1. ábra: COBISS OPAC felület 

 

OCLC: Gyakorlatilag az összes számottevő amerikai könyvtár a közös adatbázisba katalogizál 

(WorldCat), és innen töltik vissza a rekordokat a saját adatbázisaikba. A központi adatbázis a 

lelőhely-adatokat is tartalmazza. A legújabb fejlesztés a WorldCatLocal, amely egy intézményre 

szabott OPAC, és amely úgy kínálja a WorldCat teljes kínálatát, hogy a találati lista és a különféle 

szolgáltatások a helyi olvasókra vannak szabva. A keresőfelület, a lehetőségek egységesek, a 

WorldCat felületének a másai. 

 

Ez az OPAC egyben a tervezett, fejlesztés alatt lévő teljes könyvtári integrált rendszer első modulja 

is. 

 



 Nemzetközi kitekintés és hazai kezdeményezések 

 

 22/193 
 

 

2. ábra: A Furman University OPAC-ja 

 

3.1.2 Egységes adatok 

„A besorolási adatrekordok felhasználása sokrétű lehet a keresés támogatásától, a MOKKA 

bibliográfiai rekordjainak pontosabb névalakkal és azonosítható forrású tárgyszavakkal való ellátásán 

át a maguknak a besorolási adatrekordoknak szolgáltatásáig.‖11 Ugyanilyen sokrétű az a mód, 

ahogyan egy-egy közös katalógus authority rekordjait előállítják, kezelik, illetve felhasználják a 

megjelenítésben. 

 

Németország: a Deutsche Nationalbibliothek12 gondozza a személy-, és testületi nevek, valamint a 

tárgyszavak adatbázisát. Németországot képviseli a VIAF13-ban (The Virtual International Authority 

File) amely az OCLC irányításával az authority fájlok nemzetközi „összefésülését‖ végzi. 

A németországi Verbundkatalog-ok is szigorú, többnyire központosított egységesítéssel dolgoznak. A 

teljes, országos authority fájl állományt a nagy központi rendszerek is tartalmazzák, akkor is, ha nem 

tartozik mindhez bibliográfiai rekord. A meglévő besorolási adatok használata kötelező. A helyi 

rendszerekben készített authority fájlokat időről időre feltöltik az országos adatbázisba, és a 

megfelelő jóváhagyás után (csak néhány könyvtár jogosult erre) kerül véglegesítésre.  

Az egységesített alakok a katalógusokban is elérhetők, és felhasználhatók a keresések 

finomítására. Például a GBV-ban az egységesített adatok rekordjait is meg lehet nézni, le lehet tölteni 

                                            
11

 Koltay: Adatbázis-migrálás : tanulságokkal. Networkshop, 2009. április 15. https://nws.niif.hu/ncd2009/docs/ehu/056.pdf 
12

 http://www.d-nb.de/ 
13

 http://viaf.org/ 
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– a katalógusban jól látható jelzés utal arra, ha egy-egy név vagy tárgyszó egységesített formában 

megtalálható az adatbázisban. 

 

3. ábra: Személynév a GBV-ban 

 

 

4. ábra: Tárgyszó a GBV-ban 

 

A Souborný katalog České republiky mögött ott található a kereshető authority adatbázis.14 A 

rekordok többféle formátumban és módon letölthetők. Ha itt egy rekord megváltozik, a kapcsolódó 

rekordok automatikusan frissülnek. 

 

COBISS: az osztott katalogizálás megkezdésekor a bibliográfiai rekordok mentése során generált 

authority fájlok alkották ezt az adatbázist. A 2000-es évek elején meghozott döntés alapján ennek 

alapján készült el a központi (szerzői) név-adatbázis. A bibliográfiai és authority rekordok közötti 

                                            
14

 http://sigma.nkp.cz/F/9XY95R1I5SC8ETVD83XJJX18PJD25YURJBCGHGCUMETDI8L1ER-48552?func=file&file_name=find-
b&local_base=AUT&CON_LNG=ENG 



 Nemzetközi kitekintés és hazai kezdeményezések 

 

 24/193 
 

kapcsolatot – és ezzel a változások esetén folyamatos szinkronizálás lehetőségét – az utóbbi 

azonosítója biztosítja. Az „alap‖ adatbázist a szlovén nemzeti bibliográfia és néhány személyi 

bibliográfia alapján hozták létre, automatikusan.15 Az adatbázis élesítése után megváltoztak a 

katalogizálás szabályai: csak az ebben található személyneveket lehet hozzákapcsolni a bibliográfiai 

rekordokhoz. Új név-rekordok készítését csak ennek megfelelő jogosultsággal bíró könyvtáros 

végezheti, ezzel biztosítandó a rekordok egységességét és hibátlanságát. Minden könyvtárosnak van 

lehetősége ún. rövid autority fájlokat készíteni – ezek speciális azonosítóval kerülnek a rendszerbe, 

és utólag ellenőrzik, kiegészítik őket. A COBISS rekordok készítéséhez egy megállapodás alapján a 

LC névtárából tud a rendszer rekordokat átvenni. 

 

ICCU: Olaszországban az Instituto Centrale per il Catalogo Unico koordinációjával valósult meg 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), a könyvtárak közös rendszere. A hetente frissített közös 

katalógus tartalmazza a tagintézmények állományában őrzött dokumentumok leírását, és lelőhely-

adatait. A közös adatbázis átjárást enged a helyi adatbázisok aktuális példányadataihoz, illetve 

alapjául szolgál az online indítható könyvtárközi kéréseknek. Az adatbázis ellenőrzött bibliográfiai 

rekordokat tartalmazó, és a névalakokat tartalmazó authority rekord-állománya biztosítja az egységes 

adatokat és a keresés biztonságát. 

 

5. ábra: SBN felület 

 

                                            
15

 Marta Seljak, Tadeja Bresˇetc.: Implementation of authority control in the Cobiss.SI library information system, Slovenia. New Library 
World. Volume 105 · Number 1200/1201 · 2004 · pp. 203-212. 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/07
21050504.pdf 
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OCLC: az authority a Kongresszusi Könyvtárban készül, és a könyvtárak időről-időre letöltik, majd – 

általában külső szakértő cégek – automatizáltan illesztik össze ezeket a bibliográfiai rekordokkal, 

mivel esély se lenne kézimunkával ezt megoldani. Így viszont a helyi adatbázisok állandó 

lemaradásban vannak a változtatások követésében. A FirstSearch viszont – az egységesen 

kidolgozott authority rekordoknak köszönhetően – nagyon jól strukturált és hatékony lehetőségeket 

tud nyújtani ez egyes keresések finomítására, a találati halmazok „zajainak‖ minél erőteljesebb 

csökkentésére. 

3.1.3 Felhasználók: felület, találatok, megjelenítés, szolgáltatások 

3.1.3.1 Keresés 

Látszólag nagyon sokféle megoldással lehet találkozni az egyes keresőfelületeken, a tendenciák 

azonban eléggé egységesek: 

Nagyon jól használható a GBV egyszerű keresési felülete: ki lehet választani, hogy melyik 

bibliográfiai adatot szeretnénk keresni (a rekordok teljes szövege is választható), s azt is, hogy 

kulcsszavas és/vagy böngésző módon. A találati listát azután ugyanezen a felületen finomíthatjuk egy 

további keresőszót megadva, illetve a bővítés vagy szűkítés lehetőségét kiválasztva. Előre 

megadható a találatok rendezésének szempontja, illetve van lehetőség a „körülbelüli‖ keresésre is. 

természetesen a szokásos, „advanced‖ kereséshez is van kialakított felület, ahol több szempont 

érvényesítésére van lehetőség. 

 

 

6. ábra: GBV keresőfelület 

 

A keresési történet fellapozható, kattintható, és az egyes lépések egymással összekapcsolhatók 

(és/vagy): 
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7. ábra: GBV Kereséstörténet 

 

bibliotek.dk: a keresési felületeket itt más filozófiával alakították ki: az ún. egyszerű, egyablakos 

keresési lehetőség nem szerepel a jelenlegi lehetőségek között. Emögött az a megfontolás van, hogy 

egy egyszerű keresés nagy találati halmazt eredményez, az összetettebb keresések – kellő 

segítséggel megfogalmazva – mégis gyorsabban adnak a keresésnek megfelelő információt.16 

Összesen nyolc szempontot lehet a kereséshez beállítani – természetesen egyetlen mező kitöltése is 

elegendő –, ezekhez további segítség (böngészés, formátumok, nyelvek megadása stb.) is van, ilyen 

módon számtalan lehetőség nyílik a megfelelő dokumentum gyors megtalálására. 

 

 

8. ábra: bibliotek.dk keresőfelület 

 

3.1.3.2 Találati lista, megjelenítés 

 

                                            
16

 Kirsten Larsen: Bibliotek.dk: opening the Danish union catalogue to the public. Interlending & Document Supply. 35/4 (2007) 205–210 
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A katalógusok használhatósága szempontjából nagyon fontos kérdések a címben foglaltak. Nem 

mindegy, hogy – az esetleg nagyszámú – találattal a felhasználó mit tud kezdeni, milyen lehetőségek 

állnak rendelkezésére ahhoz, hogy pontos információkhoz jusson azon túl, hogy lát egy hosszabb-

rövidebb listát, vagy egy bibliográfiai leírást. Fontos követelmény, hogy már a lista egyes tételei is 

tartalmazzanak annyi érdemleges információt, amiből kiderül, hogy adott találatot érdemes-e 

alaposabban megvizsgálni. 

 

A találati listák a katalógusok nagy részénél több szempont szerint rendezhetőek, ezek többnyire a 

megjelenés dátuma, a szerző neve, esetleg a relevancia. Majdnem mindenütt lehetőség van 

valamilyen módon a találati halmaz szűkítésére: vagy a keresőmezőhöz visszatérve (pl. ’Refine 

search’ gombbal) és újabb szempontot adva a kereséshez, vagy pedig a találati lista mellett 

megjelenő, és a találatokban leggyakrabban szereplő adatok (szerző, kiadási év, dokumentumtípus, 

nyelv vagy tartalmi jellemzők) alapján generált lista segítségével. Ez a WorldCat-ban és a hozzá 

kapcsolható OPAC-okban a legbőségesebb, de a LIBRIS-ben, a bibliotek.dk-ban, a GBV-ban is látni 

ezt, vagy hasonló megoldást. 

 

 

9. ábra: WorldCat találati lista 
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10. ábra: GBV találati lista 

 

Az FRBR modell alkalmazása a találatok számának csökkentését eredményezheti, egyúttal 

lehetőséget adhat a felhasználónak arra, hogy különböző, a modell által meghatározott entitások 

alapján válogassa ki a neki megfelelő művet, kiadást, fordítást, formátumot stb. Sok közös katalógus 

megjelenítési megoldásai között érvényesülnek többé-kevésbé az FRBR-kínálta lehetőségek. A 

közelmúltban az OCLC Research dolgozott ki algoritmust a MARC21 „frbr-esítésére‖, ennek 

megvalósulását lehet látni a kísérletként létrehozott adatbázisban.17 A nagy közös adatbázisokban 

azonban teljességében még sehol nem alkalmazzák ezt a modellt. 

 

A bibliotek.dk megjelenítéseiben megtették az első lépést az FRBR-szempontok érvényesítéséhez. 

Ez egyelőre egy dokumentum összes kiadásának egy találatként való „on the fly‖ megjelenítését 

jelenti, illetve az egyes kiadások listázásának lehetőségét. Ha a felhasználónak mindegy, melyik 

kiadást kapja meg, akkor ezek listázására nincs is szüksége, rögtön továbbléphet a kölcsönzéshez. A 

mű alapján való osztályozás egyelőre nem valósul meg teljességében – addig is különféle 

segédeszközök segítik a találatok finomítását és a továbblépést. (―More like this‖, ―Find literature 

about the author‖, ―Go to net version‖, ―Buy item‖, ―Find reviews‖). 

 

 

11. ábra: bibliotek.dk találati lista 
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A bibliotek.dk találati listái nagyon sok további fontos eligazító információt is tartalmaznak: látszik a 

dokumentumtípus, kiderül, hány könyvtárban található meg példány, ki lehet jelölni a bővebben 

megjelenítendő találatokat. Ennek persze az az ára, hogy – mivel ezen a felületen további 

szolgáltatások, lehetőségek is megjelennek, a képernyőre „nem fér rá‖ a találati lista, csak 

görgetéssel, és nem egy pillantással lehet áttekinteni a megjelenített elemeket. 

3.1.3.3 Többkötetes művek, analitikus rekordok kezelése 

Szintén segítheti a találatok közti navigációt a rekordkapcsolatok megfelelő megjelenítése. A közös 

adatbázisok lehetőséget adnak a többkötetes művek, sorozatok, analitikus rekordok olyan egységes 

kezelésére, ami ezt lehetővé teszi. Számos rendszer él is ezzel a lehetőséggel, amelynek korlátait 

elsősorban a nem azonos forrásból származó, esetleg különböző elvek alapján készült rekordok 

jelenthetik. 

A felhasználó a GBV-ban nagyon sok előnyét élvezheti annak, hogy a fent felsoroltak 

esetében többnyire alaposan kimunkált rekordkapcsolatok vannak, s ezen kapcsolatok mentén a 

felhasználó is könnyen eligazodik az adatok között, így viszonylag egyszerűen meg lehet találni pl. az 

egy sorozatba tartozó munkákat: 

 

 

12. ábra: GBV-s rekordkapcsolatok  

 

Ugyanebben a katalógusban a feldolgozott cikkek leírásában szereplő folyóirat rekordjától pár 

kattintással el lehet jutni a folyóirat tetszőleges számának tartalmáig: 
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13. ábra: GBV-s folyóiratok 

 

3.1.4 További szolgáltatások 

A fentieken kívül számos szolgáltatást nyújtanak a különféle katalógus-felületek. Ezek néhány típusba 

sorolhatók. 

3.1.4.1 Letöltés lehetősége 

A kiválasztott találatok általában többféle formátumban és módon tölthetők le. Jellemző, hogy a 

letöltési lehetőségek között szinte mindenütt szerepelnek a különféle bibliográfia-kezelőknek 

megfelelő formátumok is. 
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14. ábra: Mentés a GBV-ban 

 

A GBV-nél minden találati lista és minden megjelenített rekord mellett megtalálható a „save/print‖ 

gomb. Másutt a webáruházakból ismert kosárba lehet a kiválasztott rekordokat összegyűjteni. Az 

olvasói autentikáció segítségével a felhasználók megőrizhetik ezeket a listákat. 

Többféle módon egészülhetnek ki a rekordban található információk, egyik lehetőség a 

tartalomjegyzék-szolgáltatás. Egyre több helyen látható a példányleírás mellett borítókép. 

Egy másik lehetőség a keresés kiterjesztése külső forrásokra – Google, GoogleBooks, Google 

Scholar, LibraryThing – vagy könyvkereskedői adatbázisokba. 

 

 

15. ábra: Keresés külső forrásokban 
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Nagyon sok katalógus mellett találjuk meg azokat a web2-es (könyvtár2?) szolgáltatásokat, amelyek 

a könyvtár-felhasználó, felhasználó-könyvtár, illetve a felhasználó-felhasználó közötti 

információáramlást támogatják webes eszközökkel. Ilyen lehetőségek pl. a saját beállítások 

lehetősége és tárolása (pl. az elsőként ellenőrzött könyvtárak), alert service, chat/skype-referensz 

szolgáltatás, RSS, blogok lehetősége, a felhasználók címkéi stb. 

 

 

 

16. ábra: bibliotek.dk web2-es szolgáltatások 

 

3.1.4.2 Könyvtárközi kölcsönzés 

A vizsgált közös katalógusok mindegyikéről az mondható el, hogy a felületet, a keresés eszközeit, a 

különféle megjelenítéseket a felhasználó igényei szerint alakították ki. Magától értetődik, hogy a 

katalógusban megtalált dokumentumokat az olvasó el szeretné érni, és ezt a Google és a 

webáruházak világában megszokott, egyszerű módon tehesse. A közös katalógusok mindegyike 

biztosítja is a különféle kölcsönzési, dokumentumszolgáltatási szolgáltatások elérését és használatát, 

legyen az könyvtárközi kérés, vagy másolat igénylése. Sok könyvtár, ill. közös katalógus csatlakozott 

már különféle közvetlen dokumentumküldő szolgáltatásokhoz, mint amilyen pl. a német kormány 

kezdeményezésére létrejött Subito, vagy a British Library Document Supply Centre. Ezen 

intézmények katalógusfelülete – és a közös katalógusoké is – közvetlen lehetőséget biztosít e 

szolgáltatás igénybevételére is. 
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A kölcsönzés lehetőségét azzal lehet biztosítani, ha a felhasználó a találati listából ki tudja választani 

a megfelelő dokumentumot, valamint ennek is a számára megfelelő példányát. A megjelenítési 

lehetőségek mellett tehát a lelőhelyadatok megfelelő tárolására, azok megjelenítésére, illetve az 

aktuális státusz-információk elérésére is szükség van. A rendszerek egy részében a rekordokhoz 

tartozó holding-adatok a központi nyilvántartás részét képzik, más helyeken ezeket online kérdezi le a 

rendszer, illetve a tulajdonos könyvtár(ak) OPAC-jába való átlépés lehetőségét teremti meg. A 

könyvtárak adatait többnyire külön adatbázisban tárolt rekordok tartalmazzák, amelyek a bibliográfiai 

rekordok lelőhely-adataival kapcsolódnak össze. A fentiek alól kivételnek látszik az Österreichischer 

Bibliothekenverbund keresőfelülete;18 a találati listából a lelőhelyként megjelölt intézmény OPAC-jába 

visz, ahol pontos státuszadatokat lehet találni, de kölcsönzési lehetőséget nem találtuni. 

 

bibliotek.dk: a felhasználó nagyobb kényelmét szolgálja, hogy a kölcsönzés és a könyvtárközi 

kölcsönzés különválik egymástól. Ha – akár a saját könyvtári OPAC-ban, akár a közös katalógusban 

– az olvasó megtalálja a keresett mű olyan példányát, amelyik a saját könyvtárában elérhető, 

azonnal, a katalógusfelületről kezdeményezheti a kölcsönzést. Ha csak távoli könyvtárban, vagy 

esetleg egyáltalán nem találja a kívánt művet, akkor – szintén e felületről indíthatja a kérést. Vagyis a 

dániai országos katalógus mindkét adatbázisa kezel kölcsönzési kéréseket, mindkettő kezel és 

szolgáltat holding-adatokat, de a könyvtárközi kölcsönzés alapja és kerete a DanBib adatbázis. Ez a 

megoldás a statisztikák szerint nagyon visszaszorította a „fölösleges‖ könyvtárközi kérések számát. A 

találati lista a bibliográfiai adatokat tartalmazza, a leírás mellett található ugrópont („See where the 

item is available”) segítségével listázható azon könyvtárak listája, ahol a dokumentum elérhető. 

Ebben listában is találhatók a példányra vonatkozó státusz-információk (pl. „On shelf”, „On loan until 

22.2.2010”, „Information not available”) – a következő lépéssel már a kiválasztott könyvtár OPAC-

jában láthatjuk a keresett mű leírását. Könyvtárközi kérés már a közös katalógus találati listájából is 

indítható, ahol minden rekord mellett az az adat is megjelenik, hogy összesen hány intézményben 

érhető el a mű. 

 

A DanBib adatbázis tárolja a statikus példányadatokat, és kereséskor ezeket egészíti ki a rendszer a 

„röptében‖ a helyi adatbázisból lekérdezett kölcsönzési státusszal.19 A könyvtárközi kérések 

adatbázisa (a BoB) webes kezelőfelületéről – a DanBib példányadatai alapján – a helyi könyvtár 

aktuális kölcsönzési információit le lehet kérdezni.20 

 

                                            
18

 http://meteor.bibvb.ac.at/F?func=file&file_name=start&local_base=acc01 
19

 Petersen –Lose 2006 
20 Anders-Henrik Petersen, Rikke Lose and Elva Einarsdottir: ―I give you some, and then you give me some‖: automated ILL of end-user 

requests via the Danish National Union catalogue. Interlending & Document Supply 37/2 (2009) 94–99. 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/12
20370207.pdf 
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17. ábra: DanBib könyvtárközi kölcsönzés 

 

A Souborný katalog České republiky találataitól is közvetlenül lehet a könyvtárközi kölcsönzést kérni. 

A rekordok lelőhely-kódjai a könyvtárakat nyilvántartó adatbázis (Adresář knihoven a informačních 

institucí v ČR – ADR21) rekordjaival vannak összekapcsolva. 

                                            
21

 http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=adr 
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A LIBRIS WebSearch a kiindulópontja a svédországi könyvtárközi kölcsönzésnek (LIBRIS ILL). 2008 

óta használja néhány könyvtár a Patron Request Routine kiegészítést, aminek segítségével az olvasó 

– az autentikációt követően – online küldheti el kérését erről a felületről. A többi könyvtár egyelőre a 

saját rendszerében kínálja ezt. A LIBRIS ILL adminisztrációs felülete és archívuma a könyvtárosok 

munkáját segíti. A rendszert 1600 könyvtár – köztük 350 külföldi, elsősorban skandináviai – 

használja. A jelenlegi fejlesztés célja az, hogy a LIBRIS tagkönyvtáraiban a helyi rendszerek 

kölcsönzési moduljait egy országosan egységes LIBRIS-modullal váltsák ki.22 

3.1.4.3 Együttműködések 

Szólni kell az OCLC PICA legújabb kezdeményezéséről, az EUCAT-ról: ez egy páneurópai program, 

amelynek keretében a közös katalógusok rekordjai metaadatok alapján indexelődnek. Az indexelés 

során megőrzik az authority-kapcsolatokat is. Az EUCAT egyelőre Nederlandse Centrale Catalogus 

(NCC), a Deutsche Bibliothek Zeitschriftendatenbank (ZDB) és a Gemeinsame Bibliotheksverbund 

részvételével épül, és többek között a PiCarta szolgáltatáson keresztül érhető el. A tervek között 

szerepel, hogy a WorldCat európai adatait is átmásolják ebbe az adatbankba.23 

A másik fontos együttműködési terület az authority fájlok területén lehet. A Virtual International 

Authority File (VIAF) nemzeti könyvtárak együttműködése az OCLC irányításában az egységesített 

adatok összeillesztésére, és ezek webes elérhetőségének megvalósítására. A nemzeti névalakok és 

tárgyszórendszerek hozzáférhetővé tétele és cseréje nagymértékben növeli a könyvtári feldolgozás 

hatékonyságát és egységességét, ezzel pedig a katalógusok használhatóságát javítja. 

3.2 Hazai kezdeményezések 

3.2.1 SZIKLA, Theca, EKKA  

E katalógusok esetében nem találtunk működésbeli változást a TMT Adattármustrájában Drótos 

László és Somogyi Tamás által írtakhoz képest.24 

3.2.2 TextLib 

Virtuális közös katalógus, amely a Textlib-et használó könyvtárak katalógusában keres.25 A felület 

nagyon egyszerű, viszonylag könnyen át lehet látni a lehetőségeket – az eligazodást ikonok is segítik, 

amelyek a kurzor segítségével „szövegesíthetők‖. A katalógusnak számos, a Könyvtár2-kategóriába 

                                            
22

 Britt Sagnert: The Swedish LIBRIS system offers new web facilities for searching and ILL to librarians and to the general public. 
Interlending & Document Supply. 36/1 (2008). 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/12
20360105.pdf 

23
 Janifer Gatenby: Inter-library loans and document delivery via EUCAT: a new PICA/OCLC initiative Interlending & Document Supply2. 31. 
(2003) 123-129. 
http://angelina.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/
1220310206.html 

24
 54. évfolyam (2007) 5. szám, http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4709&issue_id=482 

25
 http://www.textlib.hu/tlkozos/ 
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tartozó szolgáltatása van. A vélhetőleg nagyszámú találatot eredményező Arany János névre 

kerestünk az 50 könyvtár katalógusában. Az eredmény: 7189 találat, könyvtárak szerint 

csoportosítva, kb. 10 másodperc alatt, a találati lista folyamatos frissítése mellett, ebből 349 „mutatva‖ 

(ennyi jelenik meg anélkül, hogy tovább kellene lépni egy-egy könyvtár katalógusába). A kiválasztott 

tétel a megfelelő könyvtár katalógusfelületén jelenik meg a példányadattal, kölcsönzési státusszal 

együtt. Nagyon sok leírás fölött látható a „nincs példánya‖ link, ami mögött a következő magyarázat 

jelenik meg: „A könyvtárnak egyetlen honosított példánya sincs a dokumentumból. Vagy nincs meg 

ez a dokumentum a könyvtárban, vagy csak nincs még számítógéppel feldolgozva. Kérdezze a 

könyvtárost.‖(?)  

A leírások alatt külső források adatai is megtalálhatók: a konyvtar.hu, a www.antikvarium.hu, a 

www.konyvnet.hu, a www.kello.hu, és a books.google.hu adatbázisaiban a dokumentumra lefolytatott 

keresés eredménye. Hasonló szolgáltatást nyújt a leírások mellett található „Felkutat‖ gomb 

aktiválása: az oldalon különféle szempontok szerint lehet a dokumentum (tartalma) után keresni 

különféle helyeken (pl. http://ker.eso.hu, wikipedia, google, yahoo stb.). A felhasználó a saját 

megjegyzéseit is hozzáfűzheti egy-egy címhez, leíráshoz – ehhez regisztráció sem szükséges. 

Ugyanerről a felületről töltheti le a rekordot a könyvtáros is, HUNMARC-ban. A könyvtárközi kérés 

leadására a példányadatot megjelenítve nyílik lehetőség. A felületen regisztrálni is lehet, de nem 

találtunk eligazítást arra nézve, hogy ez milyen előnyökkel jár. Az adatbázis mindenféle dokumentum 

leírásait tartalmazza, beleértve a folyóiratokat és analitikákat is. 

3.2.3 HunKat 

Elsősorban a HunTékát használó könyvtárak adatbázisainak közös keresője, de a rendszer további 

adatbázisok online lekérdezésére is képes.26 A rendkívül egyszerű és áttekinthető keresőfelület 

mellett értelmes súgó (külön html oldalon) segíti a használatot. A nyilvános felületről akár nagyobb 

mennyiségű rekord exportjára is lehetőség van, többféle formátumban. A regisztráció és 

bejelentkezés a saját adatok kezelését, a kölcsönzések ellenőrzését, hosszabbítást, előjegyzést, a 

könyvtárossal való kommunikációt teszi lehetővé. Az adatbázisban minden dokumentumtípus leírásai 

megtalálhatók. A HunKat-tal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy MOKKA-R fejlesztőivel 

együttműködésben két éve működik az a HunKat.hu alapú szolgáltatás, amely a HunTéka 

könyvtárakból teljesen automatizált módon tölti fel a régi könyvek leíró rekordjait a MOKKA-R 

központi nyilvántartásába. 

3.2.4 HUMANUS/cikk-MOKKA 

A humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait 

tartalmazó adatbázis katalógusfelülete és szolgáltatásai sok egyeztető munka és vita során alakultak 

és alakulnak. Létrehozása során a legtöbb nehézséget az okozta, hogy az általa integrált 

                                            
26

 Király László – Tóth Kornél: HunTéka: egy új integrált rendszer a magyar könyvtári piacon. TMT 51. évfolyam (2004) 8. szám. 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3677&issue_id=453 
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adattárakban található adatformátumok, valamint az egyes részterületek feldolgozási gyakorlata 

nagyon eltérnek egymástól. A bibliográfiai feldolgozás szabályai mostanra kialakultnak tekinthetők. Az 

adatbázis felépítése során egyik leglényegesebb szempont az volt, hogy a dokumentumok közötti 

kapcsolatok minden ága-boga tükröződjön – és ez sikerült is. Úgy gondoljuk, hogy a 

rekordkapcsolatok kezelése nagyon jól megoldott úgy a többkötetes dokumentumok, mint az 

analitikusan feldolgozottak, vagy a folyóiratok és cikkek esetében. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez 

most még igazán csak a cikk-MOKKA egyes rész-adatbázisain belül érvényesül, csakúgy, mint a 

duplumok kiiktatása.27 

                                            
27

 Kőrös Kata - Somogyi Tamás - Ternai Zita: Adattármustra. Cikkadatbázisok. TMT 
55. évfolyam (2008) 7. szám. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4927&issue_id=495 
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4.1 Körkérdés a MOKKA Egyesület tagkönyvtáraihoz (2008) 

(A dőlt betűs részek az eredményekből levont következtetésekkel és a kitöltött kérdőívekben 

megfogalmazott további javaslatokkal összhangban tervezett fejlesztésekre utalnak.) 

 

2008-ban a MOKKA Egyesület is felmérést végzett a tagkönyvtárai között. A kérdésekre 26 könyvtár 

válaszolt. A kérdések a közös katalógus használatára, a rekordletöltésre és a fejlesztéssel 

kapcsolatos javaslatokra vonatkoztak.  

 

A válaszok szerint 22 könyvtárban rendszeresen használták a katalógust a beszerzéshez és a 

feldolgozáshoz, 59%-uk naponta többször, a többiek hetente egy vagy több alkalommal. 

Tájékoztatásra is a válaszok 55%-a szerint napi rendszerességgel vették igénybe az adatbázist, míg 

a könyvtárközi kölcsönzéshez is 52% használta napi sűrűséggel.  
 

Reményeink szerint az ODR-rel való szoros kapcsolat és a közös katalógus, valamint a 

könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásának integrációja jelentősen növelheti a használatot.  
 

További lehetőségként említették, hogy az adatbázist igénybe vették oktatáshoz, vagy speciális 

dokumentumtípusok kereséséhez, illetve bibliográfia készítéséhez.  
 

Ami az eddig nem reprezentált dokumentumokat illeti, a tervek szerint fogadjuk az időszaki 

kiadványokat is, és felkészülünk több dokumentumtípus fogadására is. A MOKKA égisze alatt 

már folyamatban van a hangzó dokumentumok leírására vonatkozó szabvány összeállítása.  
 

A második kérdéscsoport a rekordok átadásáról és átvételéről szólt. A feltöltést legtöbben 

csoportosan végezték (egyszerre sok rekord beküldésével), 19% pedig egyedileg, vagyis a 

bibliográfiai tétel létrehozásakor a mentés rögtön a MOKKA-ba is küldi a rekordot. A feltöltéseket 

batchben, vagy feltöltő szoftverrel végezték, a többség pedig IKR-be integráltan.  
 

A fejlesztés során többféle feltöltési módot is kialakítunk, hogy minden csatlakozó könyvtár a 

lehetőségeihez és az igényeihez alkalmazkodó módot választhasson a rekordok feltöltésére. 
 

A letöltésre 35% használja a katalógust, míg 54% inkább nem, különféle okokból.  
 

A letöltési kedvet mindenképpen növelni szeretnék. Ezt szolgálják majd a központosított 

szolgáltatások is (pl. a besorolási adatok kezelése stb.), és a rekordok csoportos letöltésének 

megkönnyítése. Reméljük a közvetlen adatrögzítés a közös katalógusba is segíti a könyvtárak 

egységesített feltáró munkáját és a rekordok használatát.  
 

4. Felmérés a hazai könyvtárak körében 
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A harmadik kérdéscsoport a fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozott. A többség arra 

szavazott, hogy a könyvek mellett a folyóiratok, cikkek, egyéb dokumentumok és az elektronikus 

kiadványok is legyenek elérhetőek a katalógusból. Hasonlóan nagy számban javasolták az ODR, a 

MOKKA-R, az NPA és a cikkadatbázisokkal (stb.) kibővített keresés megoldását, valamint speciális 

gyűjtőkörű katalógusok bevonását is.  
 

Az OSZK-val már folyik az egyeztetés az MNB-re épülő folyóirat rekordok átvételéről, ami 

lehetővé tenné ezeknek is a keresését és letöltését a MOKKA szolgáltatásán belül. Mivel 

együttműködünk a többi országos fejlesztéssel is, pl. a cikkarchívumot kialakító Miskolci 

Egyetemmel, ezért adott a lehetőség, hogy az említett szolgáltatások szoros 

együttműködésben fejlődjenek, és az ODR felület a közös kereshetőségük is megoldódjon.  
 

Az adatszolgáltatók között szívesen látnák az országos szakkönyvtárakat és a felsőoktatási 

gyűjteményeket, valamint az egyházi könyvtárakat.  
 

Jelenleg az ODR könyvtárak köre irányába bővítjük a közös katalógus partneri körét, hiszen 

az egyik célunk az ODR szolgáltatás kiszolgálása, de nem zárkózunk el a további 

együttműködésektől sem, különösen jónak tartanánk, ha speciális gyűjtőkörű könyvtárak 

rekordjai is kereshetőek lennének az adatbázisban. Az egyházi könyvtárak is építenek közös 

katalógust, az ő esetükben a közös kereshetőséget látjuk szerencsésebbnek.  
 

Az ODR szolgáltatások jelentős fejlesztését, a példányadatok közlését, a könyvtárközi kölcsönzési 

kérés indításának lehetőségét 92% javasolta, és 65% szavazott az elektronikus dokumentumküldés 

integrálására. A további javaslatok között a státuszinformációk kezelése és a fizetős szolgáltatások 

kifejlesztése is megjelent. Megoszlottak a vélemények, hogy a ki szeretne „allelőhelyekkel‖ is 

megjelenni a MOKKA-ban és ki csak a saját lelőhelyeivel. Felmerült, hogy az „allelőhely‖ nem a 

legjobb kifejezés, másként kéne jelezni, ha egy helyről (könyvtárból) több adatbázisból is történik 

betöltés.  
 

Az ODR szolgáltatással való szoros kapcsolat működése érdekében a példányadatokat is 

tároljuk, és megkülönböztetjük a lelőhelyek között az egy adatbázisból betöltő, de eltérő 

helyen szolgáltató fiókkönyvtárakat, partnereket, tanszéki könyvtárakat. A 

státuszinformációkat a közös katalógusra épülő ODR szolgáltatás kezeli majd. 
 

A találati listák rendezésének és konfigurálásának a lehetőségét meglehetősen sokan kérték. 

Legfontosabb mezőknek a szerzőt, a címet és a kiadási évet tekintették a válaszolók.  
 

Megújítjuk a találati listákat is, amelyek minimális tartalmazzák az alapadatokat és a 

lelőhelyeket. A tervekről a szolgáltatási felületet leíró részben több információ is olvasható.  
 

A válaszadók 92%-a találta fontosnak a téma szerinti keresést, lehetőleg több tárgyszórendszer 

használatával. Néhány konkrét javaslat is érkezett a megoldás módjára. A Köztaurusz és az ETO 
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használatát is szorgalmazták. (Kérdés, hogy a régi vagy az új ETO használandó-e, tekintve, hogy a 

közelmúltban megjelent új ETO bevezetésére a legtöbb helyen kapacitáshiány miatt nincs mód.) A 

központosított tárgyszó, illetve tezaurusz használatának igénye is felmerült, mint ahogy az is, hogy az 

azonos tételhez tartozó különféle tárgyszavak együtt jelenjenek meg, illetve a Mátriksz felélesztését is 

szívesen látnák. (megjegyzendő, hogy a további javaslatok általában egy-egy könyvtárnál jelentek 

meg, de vélhetően nem csak egy könyvtár igényét tükrözik.  
 

A téma szerinti keresést, a tárgyszókezelést „újratervezzük”, mint ahogy a MOKKA 

fejlesztésével párhuzamosan a Köztaurusz egész rendszerét is megújítjuk, és a két adatbázist 

összekapcsoljuk.  
 

A kiegészítő kérdésekből kiderült, hogy 73% az oktatásban is használja, illetve 77% a honlapjáról is 

elérhetővé teszi a MOKKA adatbázist. 
 

4.2 MOKKA – ODR statisztikai adatok 

A MOKKA adatbázis használatára vonatkozóan a szokásos web statisztikai eszközökkel nehéz 

értékelhető statisztikákat létrehozni, hiszen a MOKKA két legfontosabb funkciója, a rekordok le- és 

feltöltése nem elsősorban a webes felületen bonyolódik, és mind a feltöltés, mind a letöltés többféle 

eszköz segítségével történik. 

 

A letöltések legnagyobb része Z39.50 vagy CCL (Z39.58) kapcsolaton keresztül történik. Így 

értékelhető adatot csak az adatbázisban lefuttatott keresések logolásával lehet kapni. Nehezíti a 

legfontosabb funkció, a letöltés nyomon követését az a Z39.50 sajátosság, hogy nem különíthető el, 

hogy egy lekért rekordot megjelenítésre vagy letöltésre közvetíti-e a rendszer. Így a használatnak 

erről az oldaláról jelenleg csak közvetett információkkal rendelkezünk. (A fejlesztés egyik 

követelménye lesz statisztika-képzés lehetőségek szerinti fejlesztése)  
 

Rendelkezésünkre áll egy viszonylag friss adat a közelmúltban bevezetett keresési logokból:  

 

2010. január 16 – 2010. február 17. között, azaz egy hónap alatt mért értékek: 

175.346 keresés 

378.625 megjelenítés  

(Mint említettük, nem tudjuk, mennyi rekordletöltés van a megjelenítések száma mögött.) 
 

Tudjuk, hogy néhány könyvtár a MOKKA-ból letöltött rekordok azonosítóját nem minden esetben 

változtatja meg, amikor a rekordot átemeli saját rendszerébe, így ezekben az adatbázisokban találunk 

a MOKKA használatára utaló adatokat. 
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Könyvtár MOKKA azonosítóval rendelkező  

rekordok száma  

(2010.02.22) 

DEENK 15.483 

DRTA 823 

SZTE 23.634 

PTE 12.141 

 

Az utóbbi időben készült MOKKA és ODR felmérésekben a résztvevő könyvtárak beszámoltak 

MOKKA használati szokásaikról.  
 

4.2.1 MOKKA Egyesület felmérése saját tagjai körében, 2008 
(válaszadó: 26 könyvtár) 

 

Milyen célból (mely munkafolyamatokhoz) és milyen sűrűséggel használják a MOKKA-t? 

 

  Hetente 

1x 

Hetente 

többször 

Naponta 

többször 

Egyéb 

sűrűséggel 

Beszerző-feldolgozó munka  4  

(18%) 

5  

(23%) 

13 

(59%) 

0  

(0%) 

Tájékoztatás 2  

(9%) 

8  

(36%) 

12 

(55%) 

0 

(0%) 

Könyvtárközi kölcsönzés
 
 1  

(5%) 

7  

(33%) 

11 

(52%) 

2  

(10%) 

Egyéb cél: 

- bibliográfia készítése 

- tájékoztatás zenei 

dokumentumokról 

- könyvtárhasználat 

oktatása 

 

   évente 2x 

 

egyéb 

 

kampány-

szerűen 
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A feltöltések logjai 2009 januárjától kezdve adatbázisba kerülnek, és így a MOKKA működésének 

erről a részéről részletesebb statisztikák képzésére van lehetőség:  
 

 2009.09.07. 2010.01.25. 2010.02.22. 

Rekordszám  3.353.288 3.390.542 

Példányszám 4.964.596 6.064.925 6.114.206 

 

Egyes könyvtárak saját betöltési adataikat (adott időszakban felküldött rekordok betöltési lépéseinek 

követése, adott időszakban visszautasított rekordok listázása, konkrét rekordok „élettörténete‖, 

összesítő táblázatok az aktuális rekord és példányszámokról) nyomon követhetik: 

http://mokka.oszk.hu:8080/reports/ 

 

Az ODR adatbázis vonatkozásában könnyebb a működések nyilvántartása, hiszen a kölcsönzési 

műveleteket regisztráció után végzik a könyvtárak és a kérések azonos módon, azonos felületen 

indulnak. Így itt az alábbi adatok állnak rendelkezésünkre. 

 

Web-szerver statisztikáink vannak néhány évre visszamenőleg. 
 

 

  *Webalizer: Visits, **Weblizer: Hits 

4.2.2 Felmérés az ODR-t használó könyvtárak körében 

A DEENK kérdőívét 2009 októberében 260 könyvtár töltötte ki. Ez a felmérés elsősorban a MOKKA 

könyvtárközi kölcsönzési célú használtságára mutat rá.  

 

A felmérésben résztvevő könyvtárak típus szerint 
 

OSZK 1 

Megyei könyvtár 18 

Országos szakkönyvtár 14 

Városi könyvtár 88 

Községi, nagyközségi könyvtár 45 

Felsőoktatási könyvtár 43 

Iskolai könyvtár 14 

 2007 2008 2009 

Látogatások* 165.987 157 279 181.680 

Kérések** 3.085.160 2.974.515 2.590.518 

http://mokka.oszk.hu:8080/reports/
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Orvosi könyvtár 7 

Múzeumi, levéltári könyvtár 6 

Iskolai/óvodai- községi könyvtár 11 

Szakkönyvtár 7 

Egyházi könyvtár 3 

Pedagógiai intézet könyvtára 3 

 

Kérdés:  

Milyen ODR adatbázison kívüli szolgáltatásokat használnak a könyvtárak könyvtárközi kölcsönzési 

munkájuk során? 

 

Mindhárom könyvtártípus esetében az ODR adatbázison kívül a leggyakrabban használt lelőhely-

keresési eszközök a MOKKA adatbázis, illetve az egyes könyvtári katalógusok; a folyóiratok esetében 

az NPA és a MATARKA, illetve az e-mailben történő lelőhelykérés.  

 

A KC használata Inkább a sokat szolgáltató és kérő könyvtárak körében népszerű. A könyvtárközis 

levelezőlistán való lelőhelykeresés a sokat szolgáltató és sokat kérő könyvtárak körében fordul elő 

nagyobb arányban, míg a KATALIST és Libinfo elsősorban inkább a kérő könyvtárak körében 

használt. Megjegyzendő, hogy a folyóirat adatbázisok közül az IKB-t és HUMANUS-t egyelőre 

kevesebben használják. 

 

Adatok 
Elsősorban 

kérő könyvtár 

Elsősorban 

szolgáltató 

könyvtár 

Sokat 

szolgáltató és 

sokat kérő 

könyvtár 

Összes 

 Db % Db % Db %  

MOKKA 160 75 16 72 27 100 203 

egyes könyvtárak 

saját katalógusai 
139 65 16 72 24 89 179 

Matarka 117 55 15 68 18 82 150 

NPA 79 37 12 54 23 85 114 

KC (OSZK Könyvek 

Központi 
65 30 12 54 19 70 96 
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Katalógusa) 

e-mailben feltett 

kérdések 
68 32 10 45 16 59 94 

SZIKLA 66 31 5 22 13 48 84 

Könyvtárközis 

levelezőlista 
57 27 7 31 13 48 77 

Egyéb közös 

katalógusok 
42 19 7 31 10 37 59 

Könyvtárportál 40 18 6 27 8 29 54 

Katalist 46 21 4 18 4 15 54 

Textlib könyvtárak 

közös keresője 
38 18 7 31 7 26 52 

Libinfo 45 21 3 13 1 4 49 

IKB 34 16 3 13 10 37 47 

Közelkat 32 15 2 9 5 18 39 

MOKKA-R 20 9 4 18 10 37 34 

Theca 13 6 6 27 13 48 32 

HUNKAT 20 9 4 18 7 26 31 

Humanus 13 6 5 22 5 18 23 

4.2.3 MOKKA-val kapcsolatos felmérés az ODR könyvtárak körében 

 

A felmérés eredményei a le- és feltöltésre vonatkozóan: 
 

Vannak-e rekordjai a MOKKA-ban? 

 igen 32 59% 

nem 22 41% 

 

A MOKKA tagkönyvtárainak becslése szerint a saját állományuk 47%-a található meg a jelenlegi 

MOKKA adatbázisban 
 

 

Használja-e rekordforrásként a MOKKA-t? 
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igen 37 70% 

nem 16 30% 

 

Rekordforrásként az ODR könyvtárak 70%-a használja a jelenlegi MOKKA adatbázist, de a 

lehetőségekhez mérten viszonylag csekély mértékben: átlagosan a kurrens dokumentumok 20%-a 

esetében.  

 

A rendszert használó könyvtárak számát pontosan nyomon tudjuk követni.  
 

a) a regisztrált könyvtárak számat: 

2010.02.23 – 1271 könyvtár 

 

b) a rendszert adott évben aktívan használó könyvtárak számát. 

 

 

 

 

 

 

Kérésfeladási és fogadási statisztikák készülnek.  

 

 

 

 

 

 

További ODR statisztikai adatok: http://odr.lib.unideb.hu/odrstatisztika 

 2007 2008 2009 

Rendszert használó 

könyvtárak száma 

660 671 696 

 2007 2008 2009 

Feladott kérések 

száma 

42 988 40 705 40 284 

http://odr.lib.unideb.hu/odrstatisztika
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4.3 Felmérés az ODR könyvtárak körében – 2010 

4.3.1 A kérdőíves felmérés célja, jellege és célcsoportja  

A felmérés célja a projekt előkészítése, a leendő tagkönyvtárak informatikai helyzetének és 

katalogizálási szokásainak feltérképezése volt az OSZK TÁMOP pályázata keretében.28 

A felmérés tényfeltáró jellegű volt, a jelenlegi helyzet rögzítésére szolgált. 

 

Célcsoport: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet 3. § 

alapján meghatározott könyvtárak.29 (Tételes felsorolásuk az 1. sz. mellékletben.)  

 

A felmérés az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak teljes körét lefedte. A megszólítottak 

köre a könyvtár vezetője, a válaszadásra felkértek köre az adott könyvtár feldolgozás, adatbázis-

építés és az informatikai területen felelős szakemberei voltak. 

4.3.2 A felmérés során alkalmazott módszerek, adatgyűjtési eszközök 
 

A tényanyag feldolgozásának módszereként az online kérdőíves felmérést terveztük meg. A Google 

űrlap a felhasználók számára könnyen kezelhető felületet kínál, ezért a kérdőív ennek használatával 

készült. A kérdőív a böngészőben weboldalként jelenik meg, amelyre a válaszadók e-mail-értesítés 

útján vagy a közvetlen web-elérhetőség böngészőbe másolásával juthattak el.  

 

A kérdőívre adott válaszok azonnal a központi szerverre kerültek, így folyamatosan nyomon 

követhettük az adatfelvétel, illetve az eredmények alakulását is.  

4.3.3 A felmérés előkészítése 

A kérdőívet a szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak vezetői a honlapjukon található nyilvános e-mail 

címen, a megyei könyvtárak igazgatói a megyei könyvtárak levelező listáján keresztül kapták meg a 

3. b. mellékletben látható szöveggel. 

 

Válaszadási hajlandóság 

A válaszadási határidőn belül 28 könyvtár töltötte ki a kérdőívet. (52%) 

A határidőre emlékeztető e-mail után 11 újabb kérdőív érkezett. (20%) 

                                            
28

 Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatának címe: A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi 
fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az 
olvasás népszerűsítésére. 

 
29

 Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak: 
a) a nemzeti könyvtár, 
b) a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, 
c) a Törvény 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak, 
d) az állami egyetemi könyvtárak és 
e) a megyei könyvtárak. 
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A fennmaradó 15 könyvtár kérdőíve telefonon történő megkeresés után érkezett be. (28%) 

 

 

18. ábra: A napi válaszok száma 

 

Célszerűnek látszik a MOKKA kialakítása, szervezése kapcsán fokozott figyelmet fordítani a 

kapcsolattartásra kijelölt és gyakorlati tevékenységek koordinálásával megbízott személyek pontos 

meghatározására, a felelősségi körök kijelölésére. Vélhető, hogy a késedelmes kitöltésben szerepet 

játszott a vezetők elfoglaltsága, esetleges távolléte is.  

 

11 esetben a könyvtár vezetői (elsősorban a könyvtár-informatika területén jártas vezetők) küldték 

vissza a kérdőívet, 43 kérdőívet a szakterületért felelős feldolgozó-informatikus kolléga töltött ki. A 

kérdőív kitöltése után minden a kitöltésért felelős, kapcsolattartó személy kapott visszajelzést, 

megerősítést a kérdőív kitöltéséről, az összegyűjtött adatok későbbi elérhetőségéről – lásd 3. c. 

melléklet. 

 

A kérdőívre adott válaszok összegzése 

4.3.4 A könyvtárra vonatkozó kérdéscsoport 

A kérdőív30 fejléce röviden újra összefoglalta a felmérés célkitűzéseit, várható eredményeit; kérve az 

együttműködést az adatszolgáltatásban a kérdőív kitöltésével – lásd 3. d. melléklet. 

 

Az 55 ODR könyvtár teljes körűen részt vett a felmérésben.  

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kenézy Élettudományi Könyvtárának adatai a 

Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára 

adatsorában szerepelnek.  

 

Az adatok azonosíthatósága és az esetleges későbbi kapcsolattartás miatt a kérdőív kötelezően 

kitöltendő mezői közt szerepelt a  

 könyvtár neve 

 könyvtár címe 

                                            
30

 Lásd 2. sz. melléklet 
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 könyvtár képviselőjének neve 

 kitöltésért felelős, kapcsolattartó személy neve 

 kitöltésért felelős személy e-mail címe 

 

Az esetek döntő többségében a könyvtár neve az alapító okirat szerint, hivatalos formában; 

elérhetősége, vezetőjének neve pontosan került feltüntetésre. 

4.3.5 A könyvtár adatbázisára vonatkozó kérdéscsoport 

Jelenleg hány rekordot tartalmaz könyvtára adatbázisa? 

A válaszadó könyvtárak rekordjainak száma az összesítés alapján: 15 893 244 db 

A szélső értékek szélsőségesek (min. 9.291, max. 1.483.129) 

2 könyvtár nem jelölt meg értékszámot.  

Az átlagérték: 279.652 db 

 

Hány százalékos a könyvtár állományának feltártsága az elektronikus adatbázisban? 

A rögzített válaszok alapján az ODR könyvtárak elektronikus adatbázisai a teljes állomány 67%-át 

tartalmazzák. Ebben szerepelnek példány- és analitikus rekordok is.  

 

A válaszok jellemzően becsült értékeket tartalmaznak, a 100%-os és 15%-os határértékek közt 

szóródnak.  

Milyen dokumentumtípusokat tár fel jelenleg az elektronikus adatbázisában? 
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19. ábra: Adatbázisban feltárt dokumentumtípusok 

 

 

 

 A válaszlehetőséget 

megjelölők száma 

Válaszlehetőséget 

megjelölők 

aránya31 

Könyvek 54 100% 

Időszaki kiadványok 49 91% 

Elektronikus dokumentumok 48 89% 

Disszertációk és szakdolgozatok 44 81% 

Videódokumentumok 39 72% 

Hangzó dokumentumok 36 67% 

Időszaki kiadványokban megjelent 

részdokumentumok 

36 67% 

Kartográfiai adatok 27 50% 

Kották 24 44% 

Szabványosítási kiadványok 13 24% 

Kutatási és fejlesztési jelentések 10 19% 

Egyéb 9 17% 

Szabadalmi dokumentumok 5 9% 

Szakfordítások 2 4% 
 

                                            
31

 A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot. 
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4.3.5.1 A könyvtár milyen integrált rendszert használ jelenleg? 

 

Könyvtári integrált rendszer 

megnevezése 

Felhasználó könyvtárak száma32 

Corvina 16 

Aleph 11 

HunTéka 10 

SLib 4 

Olib 4 

TextLib 3 

Szikla21 2 

Amicus 2 

OpenLib 1 

KisTéka 1 

Horizon 1 

 

20. ábra: Könyvtárakban használt integrált rendszerek megoszlása 

 

4.3.5.2 Egységes adatbázisok, külön épített gyűjteményrészek, a feltárás mélysége 

A könyvtárak 72%-a egységes adatbázist épít gyűjteményeinek feltárására. A válaszadó könyvtárak 

24%-a egyes gyűjteményrészek, dokumentumtípusok feltárása során külön adatbázist épít.  

 

 
A könyvtár által épített adatbázisban minden dokumentum és 

dokumentumtípus együttesen megtalálható 

39 72% 

                                            
32

 Egy könyvtár esetében egy héten belül a jelenlegi integrált könyvtári rendszer cseréjére kerül sor. A táblázat a bevezetendő integrált 
rendszert veszi számba. Több könyvtár tervezi a jelenlegi rendszer cseréjét, de ezekben az esetekben nincs lezárt közbeszerzési eljárás 
ill. döntés. 
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A könyvtár által épített adatbázisban egyes dokumentumtípusok, 

gyűjteményrészek külön adatbázisban kerülnek feltárásra 

13 24% 

Egyéb 2 4% 
 

 

Készít-e analitikus feltárást, vannak-e analitikus rekordok az adatbázisában? 

 

A felmérésben résztvevő könyvtárak 

közel háromnegyede, 40 intézmény 

analitikus feltárást is végez.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ha készít analitikus feltárást, mely esetekben és milyen arányban? 

 

 

21. ábra: Az analitikus feltárás dokumentumtípusonkénti megoszlása 

 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a könyvtárak többsége fontosnak tartja az analitikus 

feltárást. A nemmel válaszolók egy része megjegyzésként jelezte, hogy nem a katalógusban, hanem 

külön adatbázisként építik az analitikus rekordokat tartalmazó adatbázist/adatbázisokat.  
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Az analitikus feltárást is végző könyvtárak körében a feltárásba bevont dokumentumok köre 

elsősorban a helyismereti szempontból fontos dokumentumok, a szépirodalmi gyűjteményes kötetek, 

antológiák és a tanulmánykötetek.  

 

Több könyvár teljes körű analitikus feltárást végez a hangzó anyagok és a kották körében. 

Felsőoktatási könyvtárak építenek egyetemi publikációs adatbázist. Jellemző a szakkönyvtárak 

körében a főgyűjtőkör szerint meghatározott dokumentumok teljes körű analitikus feltárása.  

 

Időszaki kiadványok analitikus feltárása elsősorban a helyismereti és szakirodalmi adatbázisok 

esetében jellemző. Évkönyvek, konferencia-kiadványok említése szórványos, feltárásának gyakorlata 

egy-egy könyvtárban teljesen eltérő lehet. 

 

Speciális az Országos Széchényi Könyvtár gyakorlata:  

Az időszaki kiadványok részdokumentumainak feltárása folyik, de külön adatbázisban (2002-ig: IKER, 

2007-től HUMANUS retrospektíve is, az IKER 2009-ben betöltve); a tanulmánykötetek, konferencia-

kiadványok analitikus feltárása 2008-ig az Amicusban történt, a humántudományi területen 

megjelenőké 2009 óta a HUMANUS-ban. A feltárás teljességre törekvő, konzorciumban más 

könyvtárakkal. 

 

Az analitikus feltárást végző könyvtárak 58%-a külön analitikus rekordban, 30%-a a monográfiai 

rekordon belül végzi az analitikus rekordok feltárását. 

4.3.5.3 Besorolási adatok 

 

Készít-e külön besorolási (authority) adatrekordokat? Ha igen, milyen típusúakat? 

 százalékos értéke33 

nem készít  11 20%  

készít név 43 80% 80% 

cím 37  69% 

tárgyszó 38  70% 
 

 

Használja-e az alábbiak valamelyikét? 

   százalékos értéke34 

Köztaurusz 11 35% 

MESH 2 6% 

Library of Congress tárgyszórendszer 3 10% 

Library of Congress tárgyszavak magyarul 6 19% 

SZTE tárgyszórendszer 2 6% 

Egyéb 16 52% 
 

                                            
33

 A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot. 
34

 A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot. 
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Ha Köztauruszt használ, 

 a Köztaurusz kifejezéseit, struktúráját veszi át 7 18% 

a Köztaurusz alapján saját rendszert épít 4 11% 

nem használ 27 71% 
 

 

Használ-e ETO jelzeteket? 

 Igen, a régi szabvány alapján 30 58% 

Igen, az új szabvány alapján 8 15% 

Nem használ ETO jelzeteket 14 27% 
 

 

A könyvtár által használt rendszer kötetkezelése 

 HUNMARC rekordkapcsolatos (kapcsoló mező 787)  27 49% 

MARC21 rekordkapcsolat (kapcsoló mezők 773/774)  2 4% 

MARC21 egy rekordos megoldás (kötetleírás 503 mezőben)  14 25% 

MARC21 egy rekordos megoldás (kötetleírás 774 mezőben)  0 0% 

HUNMARC egy rekordos megoldás (kötetleírás 787 mezőben)  6 11% 

Többkötetes mű minden egyes kötete külön rekordban  5 9% 

Nem tud választ adni 1 2% 
 

 
A könyvtárban az adatbázis-kezelést, rekordfeltöltést 

 saját informatikus szakember, rendszergazda végzi 31 60% 

az integrált könyvtári szoftver beszállítója végzi 13 25% 

külső cég végzi 0 0% 

nem rendelkezik ehhez szakemberrel 2 4% 

egyéb 6 12% 
 

 
Van-e a könyvtár hálózati rendszerében olyan tűzfal, egyéb védelem, mely akadályt jelenthet 
az adatok fel- illetve letöltésében? 

 

igen 30 58% 

nem 20 38% 

egyéb 2 4% 
 

 
A könyvtár adatbázisában 

 csak a saját állomány kerül feltárásra 15 28% 
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csak a saját állomány kerül feltárásra, de több telephely adataival 21 39% 

az adatbázis tartalmazza más könyvtárak állományadatait is 14 26% 

egyéb 4 7% 
 

 
Ha más telephelyek, más könyvtárak állománya is része a saját könyvtári adatbázisnak, 
hogyan jelölik az elkülönülő állományokat? 

 

OSZK központi kóddal 6 17% 

egyéni kóddal 24 67% 

egyéb 6 17% 
 

 

4.3.6 A MOKKA projekthez való kapcsolódási pontok 

 

Jelenleg tagja-e a MOKKA Egyesületnek? 

 

igen 35 65% 

nem 19 35% 
 

 

Ha a MOKKA projekt kapcsán lehetőség nyílik a könyvtár teljes adatbázisának a közös 

katalógusba való feltöltésére, részt venne-e a projektben? 

 

igen 51 98% 

nem 0 0% 

egyéb 1 2% 
 

Ha a nem, kérjük, fogalmazza meg véleményét!  

Nem érkezett válasz. 

 

Vannak-e rekordjai a jelenlegi MOKKA adatbázisban? 
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igen 32 59% 

nem 22 41% 
 

 

Ha vannak rekordjai a MOKKA adatbázisában, a kurrens adatok feltöltése 

 alkalomszerű, nem rendszeres 13 30% 

heti egy alkalom, vagy ritkábban 2 5% 

napi gyakoriságú, kötegelt 5 12% 

online módon, folyamatos 10 23% 

jelenleg nincsenek rekordjaim a MOKKA adatbázisban 11 26% 

egyéb 2 5% 
 

 

Ha vannak rekordjai a MOKKA adatbázisban, milyen teljességű a feltöltött anyagok köre 

százalékban kifejezve a saját állományhoz képest? 

 

A MOKKA tagkönyvtárainak becslése szerint a saját állományuk 47%-a található meg a jelenlegi 

MOKKA adatbázisban.  

A kérdés során több esetben fogalmazódott meg, hogy bizonytalanok az adatban, nincs 

visszajelzésük a saját adataik MOKKA-ban való arányára, számára. 

 

Milyen módszerrel tölti fel az adatokat? 

 Z 39.50 protokollon keresztül 6 16% 

saját integrált rendszeren keresztül 16 43% 

MOKKA feltöltő kliens használatával 9 24% 

Egyéb 6 16% 
 

 

4.3.6.1 Az adatok feltöltésével kapcsolatos ötletei, kívánságai az új MOKKA-hoz  

A könyvtárak javaslatai alapján a főbb csomópontok a következők: 

 
A MOKKA adatbázis legyen 

 nyílt  

A szabványos rendszert használó könyvtárak mindegyike – a használt integrált könyvtári 

szoftverre való tekintet nélkül – csatlakozhasson a rendszerhez. A rendszer legyen képes 

kezelni a Magyarországon használt szabványos formátumok körét.  
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 rugalmas és naprakész 

Az egyes könyvtárak kurrens adatait naprakészen tudja szolgáltatni, tekintettel a törölt vagy 

módosított dokumentumokra. 

 használata legyen egyszerű 

Lehetőleg az integrált könyvtári rendszer felületén keresztül,35 automatikusan történjen a 

kurrens adatok feltöltése.  

 használata legyen stabil és megbízható 

A hardveres eszközpark nyújtson stabil és megbízható hátteret, biztosított legyen az adatbázis 

gyors lekérdezése. 

 Az egységes és szabványos formai és tartalmi feltáráshoz egységes adatbázisháttér 

megvalósítása. 

 

A könyvtárak megfogalmazott javaslatai: 

 Minden integrált rendszer csatlakozhasson az adatbázishoz. 

 Feltétlen az integrált rendszer felületén keresztül, lehetőleg egy gombnyomással tudjuk 

feltölteni az adatokat, de legyen lehetőség retrospektív együttes adatfeltöltésre is. 

 Jelenlegi megoldás kielégítő. 

 A módosítások, javítások, (esetlegesen a törlés) követése, illetve gyorsabb követése. 

 Legyen végre rendszeres és mindig betöltsék, ha mi feltöltöttük az adatokat. 

 Automatikus, pl. OAI alapú begyűjtéses módszer 

 Legyen jól specifikált a feltöltési felület. 

 A HUNMARC és MARC21 közötti különbségek miatt a rekordjaink még nem kerültek be az 

éles adatbázisba. Ennek kiküszöbölése a Mokka feladata 

 Nem feltöltéses megoldásra van szükség, hanem szüretelésre, amely korrekt visszajelzéssel 

van elkészítve az adatátadás állapotáról. 

Nem szabad önálló MOKKA katalogizálási szabályzatot kialakítani, hanem a HUNMARC 

szabványt kell erre a célra is elfogadni, és a MOKKA szoftverét kell ennek megfelelően 

elkészíteni. 

 Továbbra is teljesen automatikusan működhessen. 

-  egyszerű, könnyen használható tárgyszójegyzék 

-  adott dokumentum elektronikus változatára utalás megjelenítése 

-  KELLO-rekordok könyvtári adatbázisoktól független elérése 

 SZTAKI-val való egyeztetés esetén az összes KisTéka rendszert használó csatlakozni tud 

Z39.50-nel. 

 Az adatokat közvetlenül a katalogizáló modulból lehessen feltölteni, azonnali visszajelzéssel 

(sikeres feltöltés, duplum-figyelmeztetés, sikertelen feltöltés a hiba leírásával). 

                                            
35

 (természetesen ez nem csak a MOKKA projekten múlik) 
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 még nem kaptuk meg az online-feltöltéshez a MOKKA-klienst, ezt szorgalmaznánk 

1/ Működjön. 

2/ Mi a metódus törölt és módosított rekordoknál? 

 

 
Használja-e rekordforrásként a MOKKA-t? 

 

igen  37 70% 

nem  16 30% 
 

 

Ha rekordforrásként használja, az összes dokumentum körülbelül hány százalékánál? 

 

Rekordforrásként az ODR könyvtárak 70%-a használja a jelenlegi MOKKA adatbázist, de a 

lehetőségekhez mérten viszonylag csekély mértékben: átlagosan a kurrens dokumentumok 20%-a 

esetében.  

 

A MOKKA adatbázis kialakításakor feltétlenül figyelemmel kell lenni a letöltési hajlandóság 

emelésére, mert az adatok egységesítése csak ennek a számnak minél magasabb százalékos 

arányával érhető el.  

 

Ha nem vagy csak ritkán használja rekordforrásként, miért? 

  

  

 
  

válaszok százalékos 

aránya36 

technikailag nem tudja megoldani 3 8% 

nincsenek friss rekordok 15 39% 

nem jó a rekordok minősége 8 21% 

lassú, megbízhatatlan az adatbázis elérése 8 21% 

nem megfelelő a találati arány 13 34% 

karakterkonverzió szükséges 5 13% 

vásárláskor a rekordokat is megkapják 11 29% 

egyéb 8 21% 
 

 

                                            
36

 A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot. 



 Felmérés a hazai könyvtárak körében 

 

 58/193 
 

4.3.6.2  Milyen kimutatásokat, visszajelzéseket vár a közös katalógusba való feltöltés 
során? 

A kérdőívre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a könyvtárak elsősorban a saját rekordjaik 

sorsáról szeretnének visszajelzést kapni, szeretnének élni a minél szélesebb és teljesebb körű 

tájékozódási lehetőségekkel. 

 

Elsődleges követelménynek tartják a visszajelzést a feltöltött rekordok adatbázisba való bekerüléséről 

és a hibás rekordok visszautasításának okáról. Szeretnének tájékoztatást kapni a könyvtár 

állományához kapcsolódó statisztikai adatokról (hány lekérdezés történt, hány rekord található az 

adatbázisban).  

 

A könyvtárak megfogalmazott javaslatai: 

 Visszajelzés a feltöltés sikerességéről, a rekordok minőségéről. 

Statisztikai adatok a letöltések számáról. 

Legyen lehetőség az állományunkból kivont könyvek rekordjainak törlésére. 

 Visszajelzés arról, hogy az elküldött rekordok beépültek az adatbázisba. 

 A napi egy email a feltöltött rekordokról elegendő. Ebben láthatóak a sikeres és a 

visszautasított rekordjaink is, így gyorsabban tudjuk orvosolni az esetleges tévesztéseinket. 

 Új, javított, összefoglaló, kötet rekord: 

sikeres feltöltés, 

sikertelen feltöltés (oka), 

új cím rekord képzése, 

megtalált cím rekordhoz kapcsolás (duplum). 

Ha az authority rekordok fogadási is lehetséges, akkor ezekről is. 

Összesítve, és rekord szinten: online felületen, a hibás rekordok, vagy az összesített adatok 

esetén figyelmeztető, tájékoztató email küldési lehetőséggel. 

 Csak egyszerű visszajelzést, hogy rendben megtörtént a feltöltés. Ha hibás rekordot küldtünk, 

azt is azonnal jelezze. 

 Az adatbázisba be nem kerülés oka; egyes rekordok élettörténetére való biztos keresés  

 A feltöltés eredményességéről és esetleg hibás, hiányos rekordok meglétéről. Valamikor 

nagyon régen, a kezdeti időkben működött egy ilyen jellegű visszajelzés. 

 Még nem ismerjük az online feltöltésről való tájékozódás/tájékoztatás lehetőségét. 

 feltöltés sikeressége, rekordok megfelelősége, 

 Rekordjaink látszódjanak megfelelő karakterekkel. Hibás rekordok esetén visszajelzést 

kérünk, hogy javítani tudjuk. 

 Időszakos statisztikai kimutatások a feltöltött rekordjainkról.  

Visszajelzés a bekerülő rekordok számáról, az "eldobott" rekordok számáról. 
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 Tartalmas hibaüzeneteket. 

 Hibajelentés  

A bekerült rekordok azonosítóinak hiánya miatt a hibás rekordok kiszűrése nehézségekbe 

ütközik 

 Napi és havi jellegű statisztikákat az on-line beküldött és az éles adatbázisba bekerült 

rekordok 

 Sikeres volt-e a feltöltés? 

Új rekordként, vagy példányadatként került-e az adatbázisba a küldött rekord? 

Összesen hány rekordunk van a MOKKA adatbázisban, ill. hány példányadatunk? 

 Korrekt visszajelzést, amit az integrált rendszerben is láthatóvá lehet tenni, a feltöltés 

sikerességéről. 

 Részletes visszacsatolást a feltöltési hibák, problémák okáról. A visszacsatolás formája olyan 

legyen pl. XML, amit az IKR fejlesztői fel tudnak dolgozni. Így a hibás rekordokat a könyvtáros 

az IKR-en belül egy menüpont alatt (keresés nélkül) meg tudja nézni. 

 A rendszer adjon visszajelzést a hibás rekordokról, a hiba jellegét megjelölve. 

 A statisztikai adatlappal megegyező adatokat, pl. a feltöltött szép- és szakirodalom aránya. A 

feltöltött rekordokkal kapcsolatos minőségi megjegyzések. 

 Egyrészt megkapjuk, másrészt külön kérésre is biztosított. 

 A feltöltött rekordok statisztikáját, pl. információhordozónként, tartalmi szempontból 

 Elsősorban statisztikai kimutatásokat rekordjaink "használatával" kapcsolatban. 

 Hibás rekordjaink visszajelzését. Releváns, eddig még fel nem töltött rekordok össz-számát. 

 Visszajelzés a sikeres feltöltésről 

Figyelmeztetés, ha duplumot szeretnénk feltölteni 

Hibajelentés sikertelen feltöltés esetén 

 Havi kimutatásokat is várnánk 

 Sikeres feltöltésről szeretnék valamilyen visszajelzést. 

- hány rekordból hány rekord került be az adatbázisba 

- hány rekord nem került be a duplum-ellenőrzés során 

- hány rekord esetében egyedüli bejelentő az adott intézmény 

 Darabszám és a felküldött bibliográfiai rekord számok listája. 

"Egyenleg" arról, hogy mennyi olyan rekord van a MOKKA-ban, amihez tőlünk példány 

kapcsolódik. 

 A hibásnak vélt rekordokról olyan visszajelzést, amiből kiderül, hogy mi velük a baj. 
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4.3.6.3  Milyen kimutatásokat, visszajelzéseket vár a közös katalógusba való feltöltés 
kapcsán a rendszer egészének működésével kapcsolatban? 

 Rendszeres hírlevél, levelezőlista, oktatás, továbbképzés. 

 Működjön megbízhatóan... 

 Szerencsés lenne a Mokka katalogizálási szabályzatának betartása minden résztvevővel, 

hogy megbízható minőségű rekordokat tudjunk átvenni, így csökkentve az átvett rekordok 

javítására szánt időt. 

 Feltöltött/javított/törölt rekordok száma, egyedi rekordok száma, keresésekre saját (egyedi) 

/közös rekord találatok száma. Letöltött saját (egyedi) / közös rekordok száma. 

 Működési hiba, túlterheltség (várhatóan magasabb válaszidők) egyértelmű jelzése. 

Rekordbetöltések várható idejének jelzése. 

 Mielőbb kerüljenek feltöltésre az új kiadású dokumentumok, a "kitüntetett rekord" elvét 

támogatjuk. 

 havi, éves összesítések a könyvtárak feltöltéséről; 

 Statisztikákat, mely könyvtár mikor mennyi rekordot töltött fel. 

Hány rekorddal gyarapodott havonta, hetente naponta az adatbázis. A feltöltött rekordok közül 

mennyi volt a duplum. 

 Egyes könyvtáraknak mennyi rekordja van a MOKKA-ban. 

 Rendszeres használati statisztikákat könyvtárak és egyéb felhasználók és idő szerinti 

bontásban. 

 Az önálló tájékozódás lehetőségét megfelelőnek tartjuk a lelőhelyünkhöz kapcsolódó 

rekordokról és könyvtárunk rekordgazdakénti jelenlétéről. 

 pillanatnyi, intervallum- és össz. statisztika az intézményre vonatkozóan 

 Frissebb rekordok szerepeljenek. 

 A friss szabályváltozásokról mindig értesítsék a könyvtárakat. 

Jelenjen meg a MOKKA wikiben is a változás azonnal. 

 A bent lévő rekordmennyiséget. 

- Historikusan a feltöltött és befogadott új és módosított rekordok mennyiségét. 

- A felületen megtekintett rekordjainknak a mennyiségét napi, heti és havi bontásban. 

- A találati halmazok első 10 tételében szereplő rekordjaink mennyiségét napi, heti és havi 

bontásban. 

- A rekordjainkat érintő top 10 kereső kifejezést napi, heti és havi bontásban. 

 Módosítás esetén kérünk értesítést róla 

 Kik töltenek fel? Mik az elérhetőségeik? Összesen hány rekord van? Hány példány? 
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 Jó lenne egy olyan visszacsatolás, aminek eredményeképpen (persze a szükséges IKR 

fejlesztések után) a helyi IKR-ben látható lenne, hogy melyik rekord és mikor került feltöltésre. 

(Pl. XML visszacsatolás, amit az IKR feldolgozhat és megjelölheti a rekordokat.) 

 Láthassuk egyben a saját betöltött rekordjainkat, valamint a rájuk vonatkozó statisztikai 

adatokat (betöltött és hibás rekordok száma). 

 Az egyes könyvtárak feltöltött állományának százalékos megoszlása a rendszer egészéhez 

képest. Feltöltött dokumentumtípusok statisztikája. 

 Az ODR-hez hasonlóan a rekordszolgáltató könyvtárak összesített statisztikáját 

 A feltöltés egyértelműsítését várjuk. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy mely rekordjaink kerülnek 

bele az adatbázisba és melyek nem 

 Havi, éves feltöltési statisztika 

 Éves statisztika küldése automatikusan. Folyamatos, automatikus feltöltés - rendszer szinten 

megoldható heti vagy havi egyszeri alkalommal. + a fent leírtak. Rekordjaink találatként való 

megjelenítése éves szinten. 

 Küldött rekordok megfelelési aránya (elfogadott/visszautasított rekordok). 

Hibajelentés, hibajegyzék (Figyelmeztetés a nem szabványos MARC mezőkre. Duplum-

ellenőrzés stb.) 

 A rendszer egészének működésével kapcsolatos valamennyi információ fontos lehet  

- vagy az adott intézmény informatikusai számára,  

- vagy a feldolgozó könyvtárosok számára, ha az érinti leírás módját, a visszakereshetőséget, 

a duplum-ellenőrzést. 

 legyen gördülékenyebb, korrektebb az előző évek gyakorlatához képest és legyen érezhetően 

biztosabb a duplumszűrés. 

 Bibszám lista az elfogadott és az el nem fogadott rekordokról az elfogadás vagy elutasítás 

idejével együtt. 

El nem fogadott rekordoknál tételesen az elutasítás indoka. 

 Láthassuk a saját betöltött rekordokat egyben, statisztikai adatokkal (betöltött rekordok száma, 

esetleg dokumentumtípusonként, hibás rekordok száma) - pl. lelőhelyre, vagy minden feltöltő 

könyvtárnak lehetne önálló lapja, ahol a statisztikai adatokat láthatja 

4.3.6.4  Vannak-e speciális igényei, kérései a rendszer működésével/működtetésével 
kapcsolatban? 

 Könyvtárunk szívesen csatlakozna a MOKKA csapatához. Úgy gondoljuk, a rendszer jól tudná 

hasznosítani feldolgozó kollégáink szakértelmét, a feldolgozási folyamatunk gyorsaságát. 

Számunkra szakmailag ösztönzően hatna a közös katalogizálásban való részvétel. 

 Egyetemi könyvtárként ODR tagkönyvtár vagyunk ugyan, de jelenleg rekordjaink nem 

szerepelnek az Országos Lelőhely-adatbázisban. Nagyon bízunk benne, hogy adataink 
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megfelelő formában és módon történő egyszeri átadásával a MOKKA adatbázisába történő 

bekerülésen túl az ODR rendszerében is megjelennek adataink. 

 Ha csak a Mokka működése a kérdés, akkor jelenleg nincs több speciális igény. DE! Ennek a 

kérdőívnek a címsorában szerepel az ODR könyvtár kifejezés és jó lenne látni, hogy miképp 

tervezik az ODR funkciókat "ráhelyezni" a Mokka adatbázisára. 

 Szeretnénk, ha a "Köztaurusz"-t alkalmazó könyvtárak rekordjai letölthetők lennének. 

Legyen lehetőség a leírással, tárgyszavazással kapcsolatos alternatívák azonnali 

megvitatására a rendszeren belül. (Hozzászólás, fórum) 

 Szeretnénk, ha az ellenőrzött rekordok valamilyen módon meg lennének jelölve, hogy tudni 

lehessen melyik a tökéletes. Azt szívesen átemelné mindenki, úgy gondolom. 

 Legyen lehetőség kötet és besorolási rekordok letöltésére a rendszerből; a keresőfelületen 

több és jobb rendezési csoportosítási lehetőség legyen a találati halmazokra; a keresés 

jobban használja ki a besorolási és tárgyszó rekordokban lévő információkat; legyenek 

speciális letöltési formátumok (pl. RIS), kapcsolat referencia szoftverekkel; OpenURL jellegű 

kapcsolat fontos egyéb adatbázisokhoz. 

 Ha beírom szerzőként Zsámboki, ne Agócs Zsuzsa, Agricola, Alliquander Ödön, stb. jöjjön ki, 

akkor se, ha van valamilyen Zsámboki nevű közreműködő minden rekordban. Ez egy laikus 

használót nagyon megtéveszt. 

 Az MOKKA OPAC-ja a forrásnál adja meg a rekordot létrehozó könyvtár nevét, mert sok a 

duplum. 

 Bár javult a duplumszűrés, de a meglévő többszörözöttség még mindig nehezíti a használatot. 

Szeretnénk egy olyan MOKKA-t használni, amelyben egy szabványos, valamely kijelölt 

könyvtár (OSZK vagy feladatmegosztással mások is) által véglegesített rekord lektoráltnak 

minősül, melyhez már csak lelőhelykódok kapcsolódnak. 

 Tökéletesen szabványosan működjön, 

esetleges eltérések mindegyike nyílt, publikált legyen 

 Legalább olyan gyors és friss legyen, mint az OSZK katalógusa. 

 Működjön. :) 

 Példányok státusza mindig és mindenhol legyen megjeleníthető. 

Könyvtárközi kérés/küldés legyen nyomon követhető. 

Jelenleg egyes nyilvánvalóan túlterhelt felsőoktatási könyvtárak korlátozzák a tőlük egyszerre 

kölcsönözhető példányok számát. Ha ez így marad, jó lenne azt is látni, ha kimerítjük a 

rendelkezésre álló keretet.  

 Nincsenek 

 HUNMARC alapú adatbázis építő szoftvert használjanak erre a célra. 

A kiadás alatt lévő dokumentumok már kerüljenek be a MOKKA-ba. 

Szüretelésen alapuló adatbázis építés megvalósítása. Ezzel elérhető lenne, hogy a törlés is 

átvezethető legyen a rendszeren. 
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 Rendszeres kapcsolatot tartunk az e-Corvinával, a MOKKA felelős személyeivel, általában jó 

hatásfokú a működés, a kisebb akadozásoktól eltekintve! 

 Az adatbázisunkban szereplő községi könyvtárak állományát nem kívánjuk szerepeltetni a 

közös katalógusban; 

A törlések rendszeres átvezetésének megoldása a lelőhely-nyilvántartásban 

 TIOP forrás segítségével hamarosan másik integrált rendszerre térünk át  

 Pusztán a fejlesztővel való egyeztetés és a szoftver ilyen szintű fejlesztése - nekünk nincs 

forrásunk és emberünk arra, hogy egyedi, helyi megoldásokat keressünk. 

 Legyen alkalmas a könyvtárközi kérések kezelésére, együttműködésre az integrált rendszer 

katalogizálási és ILL moduljával, statisztika szolgáltatása a könyvtárközi (ODR) kérésekről. 

 A MOKKA által előírt szabályok némelyike (pl. kötetszám kötelező megadása, az alsorozati 

elem közlésének módja) ellentmond az érvényben lévő szabványnak (MSZ 3424-1:1978. 

Bibliográfiai leírás. Könyvek), amit egy alacsonyabb szintű szabályozás nem írhat felül. A 

bibliográfiai leírások ilyen módon történő átalakítása aggályos. Az ellentmondás feloldása 

érdekében szükség lenne egy (MOKKA-tól független) szakértői állásfoglalásra. 

 Jobban működjön a duplumszűrés. 

 MNB–Nektár–ODR–MOKKA viszonylatban működjön, naprakészen, a mai olvasói igények 

figyelembe vételével. 

 A betöltésről kapunk levelet, amelyben jelzik a szintaktikai ellenőrzés során kidobott 

rekordokat, de az nem derül ki, hogy mi történik velük. Jó lenne a rekordfeldolgozásról 

részletesebb információ, a hibásnak talált, illetve kidobott rekordokról, hogy ellenőrizni, ill. 

javítani tudjunk (pl. a 260$c almező hiánya nem mindig hiba, pl. többkötetes könyvek 

kötetrekordjaiban, jelenleg azonban az ilyen rekordokat szintaktikai hibát jelezve a rendszer 

kidobja) 

4.3.7 Összefoglaló a könyvtárak szöveges válaszai alapján 

A könyvtárak javaslatai alapján a főbb csomópontok a következők: 

A MOKKA adatbázis legyen 

 nyílt:  

A szabványos rendszert használó könyvtárak mindegyike – a használt integrált könyvtári 

szoftverre való tekintet nélkül – csatlakozhasson a rendszerhez. A rendszer legyen képes 

kezelni a Magyarországon használt szabványos formátumok körét.  

 rugalmas és naprakész 

Az egyes könyvtárak kurrens adatait naprakészen tudja szolgáltatni, tekintettel a törölt vagy 

módosított dokumentumokra. 

 használata legyen egyszerű 
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Lehetőleg az integrált könyvtári rendszer felületén keresztül,37 automatikusan történjen a 

kurrens adatok feltöltése.  

 használata legyen stabil és megbízható 

A hardveres eszközpark nyújtson stabil és megbízható hátteret, biztosított legyen az adatbázis 

gyors lekérdezése 

 az egységes és szabványos formai és tartalmi feltáráshoz egységes adatbázisháttér 

megvalósítása, az authority adatok szabványos és egységes használata valósulhasson meg 

 

A MOKKA adatbázis és a szolgáltató könyvtárak közti kapcsolat legyen rendszeres és folyamatos, 

kölcsönös visszacsatoláson alapuló. A kommunikáció fontos eleme a munkának, főleg, ha még több 

könyvtár bevonásával fog dolgozni a rendszer. A rendszer egészének működésével kapcsolatos 

valamennyi információ fontos lehet az adott intézmény informatikusai és feldolgozó könyvtárosai 

számára. A közös katalogizálásban való részvétel minden könyvtár és könyvtáros számára ösztönző 

lehet, ha munkájáról rendszeres visszajelzést kap. 

 

Szükség van személyes találkozási alkalmakra (rendszeres oktatás, továbbképzés) és az online 

kapcsolattartási formák lehetőségeinek kihasználására. A rendszer automatizált válaszain túl, melyek 

az adatbázis építéssel, katalogizálással kapcsolatos visszajelzéseket továbbítják, szükségét látják 

szakmai hírleveleknek, élő levelezőlistának, változásjelentőknek, online fórumnak, több szempontból 

lekérdezhető statisztikai adatokhoz való hozzáférésnek. 

 

A kérdőívre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a könyvtárak elsősorban a saját rekordjaik 

sorsáról szeretnének visszajelzést kapni, szeretnének élni a minél szélesebb és teljesebb körű 

tájékozódási lehetőségekkel. 

 

Elsődleges követelménynek tartják a visszajelzést a feltöltött rekordok adatbázisba való bekerüléséről 

és a hibás rekordok visszautasításának okáról. Szeretnének tájékoztatást kapni a könyvtár 

állományához kapcsolódó statisztikai adatokról (hány lekérdezés történt, hány rekord található az 

adatbázisban). Javaslatként felmerült, hogy a web-es felületen jelenjen meg a top 10 kereső kifejezés 

bizonyos időintervallum vonatkozásában.  

 

Fontos szempontként jelentkezik a MOKKA adatbázisban található rekordok frissessége, 

naprakészsége, megbízhatósága. Bár sokat javult a duplumszűrés minősége, a munkát 

eredményesebben segítené a véglegesített, lektorált rekordok kijelölése. A munkát megkönnyítené a 

tranzakciók válaszidejének láthatósága, visszajelzés a rekordbetöltés hátralévő idejéről. 

  

Több könyvtár a vásárolt dokumentummal együtt a bibliográfiai rekordot is honosítja. A többes 

feldolgozás elkerülése, a munkafolyamatok egyszerűsítése és gazdaságossági szempontok 

                                            
37

 (természetesen ez nem csak a MOKKA projekten múlik) 
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indokolják, hogy a rendszer használja ésszerűbben az erőforrásokat, éljen a gazdasági vállalkozások 

és nonprofit intézményi szereplők együttműködésének lehetőségeivel. 

 

A megkérdezett ODR könyvtárak mindegyike nyitott a csatlakozásra a MOKKA közös katalogizálási 

rendszerhez. Szeretnék a közös munka minden előnyét hasznosítani a munkájuk során, a 

katalogizálási, a tájékoztatási, az olvasószolgálati munka minden területén. A szolgáltatásban 

fontosnak tartják az egységes katalogizálási elvek mentén folyó munkát, az egységes formai és 

tartalmi feltárást, a partnerségen alapuló együttműködést, a folyamatos kommunikációt.  

 

Reményeik szerint a MOKKA adatbázis kibővült használói körrel, felhasználóbarát, komplex 

szolgáltatásokkal tud majd eleget tenni az olvasók és a könyvtári hálózat igényeinek. 
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A MOKKA rendszerrel szemben támasztott követelmények megállapításakor szükséges 

kihangsúlyozni, hogy az összes eddig létező funkciót meg kell tartani, és a rendszert további 

funkciókkal, eszközökkel és szabványos, nyílt interfészekkel kell bővíteni. A MOKKA elsődleges 

funkciója a megfelelő minőségű bibliográfiai adatok szolgáltatása – további kapcsolódó információkkal 

a katalogizáló és kereső szolgáltatások számára. A MOKKA szolgáltatásait szabványos interfészeken 

keresztül kell elérhetővé tenni.  

 

A rendszer megbízható, stabil működése és az adatok rendszeres frissítése alapvető elvárás. 

Emellett cél, hogy az adatok megbízhatóak, jó minőségűek legyenek, és szabványos interfészeken 

keresztül bárki számára elérhetővé váljanak. Az adatok feltöltése jól megfogalmazott folyamat során, 

nyílt, szabványos felületen történjen, autentikált felhasználók számára elérhető interfészeken 

keresztül. 

 

Az interfészek vagy a lekérdezéshez (Z39.50, OAI), vagy az adatgyűjtéshez szükségesek. Az 

adatgyűjtésnél fontos, hogy az interfész nyílt és jól strukturált, szabványos formában (például XML 

vagy más könyvtári szabvány szerint) fogadjon adatokat, és ezek betöltését a lehető leggyorsabban 

végezze el (adatbázis szintű tranzakcióként), és az eredményességről részletes tájékoztatást adjon 

egy előre meghatározott struktúrában (például egységesített, nyílt formátumú XML stb.), valamint az 

eredményeket a használati információk közé helyezze el a későbbi statisztikai elemzés céljából.  

 

A 3. fejezetben foglaltuk össze a közös adatbázis és a helyi forrásokból lekérdezéssel összegyűjtött 

adatok modelljei közti eltérést. Az ott kifejtett érvek alapján összefoglalható, hogy szükséges egy 

minél szélesebb adatforrást biztosító, egységes központi adatbázis, emellett azonban meg kell hagyni 

a lehetőséget, hogy hibrid rendszerként további adatforrások becsatornázására is legyen mód.  

 

A jelen koncepció szerint a MOKKA rendszer részeként jelenik meg egy olyan teljes körű adatgyűjtés, 

amely több szolgáltatásnak (pl. ODR) is biztosítja az adatokat. Az egycsatornás adatgyűjtés 

támogatja az adatforrások egységes kezelését, és azt, hogy valamennyi szükséges és lehetséges 

adat egy lekéréssel vagy felküldéssel, kontrolláltan és csak a szükséges terhelést okozva kerüljön be 

a szolgáltatások hátteréül szolgáló adatbázisba. Azok az adatok szolgálnak a MOKKA közvetlen 

logikai adatbázisaként, amelyek a bibliográfiai rekordok szolgáltatásához és a katalogizáláshoz 

szükségesek. A többi adat, például a példány adatok és a könyvtárak adatai elsősorban az ODR 

szolgáltatáshoz kellenek. Mindegyiknek lényege az egyszeri közös adatgyűjtés, a tárolás, hozzáférés, 

módosítás, javítás lehetősége, amelyre további szolgáltatások épülhetnek. Az adatok jelentős része 

több szolgáltatás számára is szükséges, így ez is megerősíti ezek egy helyen történő tárolásának 

igényét, mert ezzel biztosítható az adatok és adatkapcsolatok integritása. 

 

5. Technológiai elvárások 
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A végfelhasználók számára megjelenő szolgáltatások a központi adatbázisra épülhetnek; más és 

más szintű, eltérő megjelenésű, ergonómiájú, információtartalmú felületeken nyújtanak további 

felhasználási lehetőséget. A MOKKA keresőfelület és az ODR szolgáltatás egy speciális lehetőség, 

amelynek megjelenését és funkcióit a MOKKA vonatkozásában a szolgáltató felületről írt 7. 

fejezetben tárgyaljuk. 

 

Az elvárásokat megfogalmazó fejezet célja a háttér-szolgáltatás és adatbázis kialakításával 

kapcsolatos követelmények összegzése. Rendszerezzük és átláthatóvá igyekszünk tenni azokat a 

feladatokat és elvárásokat, amelyek a különféle szakmai fórumokon megfogalmazódtak. Az adatok 

begyűjtésével, a belső tárolással, az üzembiztos működéssel és a szolgáltatással kapcsolatos 

követelmények megfogalmazása olyan általánossággal történik, amelynek nem célja a rendszerterv 

szintű definíció, ám a szoftverfejlesztéssel szemben itt megfogalmazott elvárások teljesítésével 

hosszú távon is jól használható alaprendszer készülhet. 

 

A fejezetben helyet kapnak az informatikai és funkcionális követelmények. Informatikai 

követelmények azok az általános elvek, amelyek az alaprendszer megvalósításához szükséges 

hardver, szoftver és adatbázis követelményeket gyűjtik össze, kitérve a szolgáltatás biztonságával 

kapcsolatos feladatokra. A funkcionális követelményekben a MOKKA (és az ODR rendszer) által 

igényelt alapszolgáltatásokat foglaltuk össze, kiegészítve azokkal az elvárásokkal, amelyek 

valamennyi szolgáltatásnak hasznosak. 

5.1 Informatikai rendszer követelmények 

Ismertetjük a rendelkezésre álló hardver környezetet, valamint azokat az elvárásokat, amelyek a 

szolgáltatási szinttel, az architektúrával kapcsolatosak.  

5.1.1 Hardver környezet 
 

A MOKKA adatbázis és a kereső szolgáltatás hardver eszközét az OSZK biztosítja. A további 

szerverek működtetése a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem könyvtáraiban 

történik. A MOKKA közös katalógust az OSZK, az ODR szolgáltatást a Debreceni Egyetem fejleszti 

és működteti.  

 

A debreceni szerver tükörszerverként működik. A MOKKA által gyűjtött adatokból történő replikációval 

és az ODR szoftver használata során gyűjtött adatokkal jön létre az ODR szolgáltatás 

háttéradatbázisa. Ez a szerver veheti át kritikus esetben az éles MOKKA szolgáltatás működtetését. 

Az ODR szolgáltatáshoz szükséges összegyűjtött adatok is innen érhetők el. Az ODR szolgáltatás 

során keletkező adatok a MOKKA szerverén is megjelennek, ugyancsak replikációval. A működéshez 

szükséges szoftverek mindkét szerveren megtalálhatók, hogy szükség esetén egymást helyettesítve, 
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biztonsági tartalékként tudjanak működni. A szolgáltatásokhoz mindkét hardvernek megfelelő 

minőséget és válaszidőt kell biztosítania 

 

Mindkét szolgáltatás adatbázisai és szoftverei a Szegedi Egyetem könyvtárában található szerveren 

is elérhetők lesznek, legalább napi szintű szinkronizálással. Ez a szerver elsősorban tesztcélokat 

szolgál, az új fejlesztések és a külső szolgáltatások bevezetésekor először itt célszerű ezeket 

kipróbálni. A szegedi egyetem által biztosított szerver is hasonló teljesítményű, mint amilyenek az 

OSZK-ban vagy a debreceni egyetemen rendelkezésre állnak. 
 

A MOKKA szolgáltatás központi szervere a következő paraméterekkel rendelkezik: 

HP ML350G6 szerver: 

ML350G6 szerver rack-mount kit, 460W táp 

QC Xeon E5506 2.13Ghz 

RAM 8 GB RDIMM 

HDD 3x146GB LFF-SAS  

Raidvezérlő P410/512MB BW 

DVDRW, NC326i kétportos PCI Express Gigabit kiszolgáló adapter 

 

Az ODR szolgáltatás központi szervere: 

SUN T5440 szerver: 

Sun SPARC Enterprise T5440 server 2 x 1.4 Ghz, 8 cores 

32 GB (16 x 2 GB) of memory at 667 Mhz 

2 x 146 GB SAS, 10,000 RPM HDD 

4 x 1120 watt PSU, Slim DVD RW, 2 memory expansion modules 

Solaris 10 5/09 Preinstalled (Standard Configuration), RoHS-6 Compliant 

 

Ez a SUN új processzorára épülő szerver sokszálas programok esetében hatékony. A két gépen futó 

virtuális gépeket át lehet csoportosítani meghibásodás eseten. A gépek egy EMC storage-ra 

kapcsolóódnak.  

 

Az ODR szervereknek gigabites hálózati kapcsolatai lesznek egy Cisco 6500-as swich-ig, onnan 10 

GB az NIIF Core-ig. A mentések egy pár kilométerrel távolabb lévő gépre készülnek. 

 

A hardverek alapján a tranzakciós válaszidők valamennyi szolgáltatásnál elfogadható szinten belül 

kell, hogy maradjanak. Ezek nem haladhatják meg az 1-2 másodpercet a percenkénti 1000 egyidejű, 

szélessávú hozzáféréssel rendelkező felhasználó esetében. Ez alapján kell a rendszer teljesítményét 

meghatározni és tesztelni. 
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A rendszer üzemeltetésével kapcsolatos teendőket és szolgáltatási szinteket a rendszer fejlesztőinek 

és szállítóinak kell meghatározni, az elvárt tranzakciós válaszidők és funkciók alapján. A 

rendelkezésre állást és az üzemeltetést az éves szinten elfogadható 99,7%-ra kell javítani. A 

MOKKA–ODR rendszer üzemeltetésére biztosított hardverek segítségével teljesíteni kell az alábbi 

követelményeket: 

1. A szállítandó rendszer biztosítsa a redundáns működés lehetőségét és a nagyfokú 

rendelkezésre állást. Olyan megoldásra van szükség, amely biztosítja a rendszer könnyű 

helyreállíthatóságát, vagy szükség esetén új, a jelenlegivel legalább egyenrangú hardverre 

való telepítését. A redundáns működés biztosítható legyen a jelenlegi hardvereken és 

helyszíneken, úgy, hogy a szolgáltatások bármely helyszínen teljes értékűen elindíthatók 

legyenek. Ez az átállás a felépített szolgáltatásokban a lehető legrövidebb idejű kiesést 

jelentse. Az esetleges átállás tervét tesztelni és dokumentálni kell a rendszer szállításakor 

az üzemeltetők számára. 

2. A rendszer teljesítménye tekintetében alkalmas legyen a várható terhelés kiszolgálására. 

Ezt terhelési tesztekkel kell alátámasztani. 

3. Készüljön javaslat arra, hogy miként kell a rendszert átskálázni, vagy milyen 

hardverbővítésre van szükség, ha a terhelés megnövekszik. A rendszer szállításakor 

javaslatot kell tenni egy várható terhelésnövekedés esetén szükséges változtatásokra. 

 

Hálózati kapcsolat tekintetében a jelenlegi sávszélesség alapján legyen megállapítva, hogy a várható 

terhelés mellett megfelelő válaszidőt biztosít-e a rendszer az adatlekérések esetében, illetve a 

felhasználói felületeken. Azt is meg kell állapítani, hogy elegendő-e a kapacitás a szolgáltatási pontok 

közt szükséges adatreplikáció vagy adatszinkron megfelelő ellátására. Az ezekre vonatkozó teszteket 

is mellékelni kell az átadáskor. 

 

Figyelembe kell venni a várható felhasználószám és rekordbővülés mellett a jelen dokumentumban 

megfogalmazott új szolgáltatásokkal járó terhelésnövekedést, és ez alapján kell a rendszer 

kialakítását és teljesítményét méretezni. 

5.1.2 Adatbáziskezelő-rendszer 

A jelenlegi rendszer Oracle RDBMS alatt működik. Az ORACLE jól hangolható, könnyen 

üzemeltethető, biztonságos adatbázis-kezelőnek bizonyult, gazdag eszközkészlettel (mentés, 

klaszterezés, szinkronizálás). 

 

A MOKKA szolgáltatás biztosításához olyan nagyteljesítményű adatbázis-kezelőre van szükség, 

amely lehetőség szerint a legtöbb korszerű funkcióra alkalmas, így biztosítja  

 a nagyméretű táblák több szálon történő, megfelelő válaszidejű, egy időben történő 

lekérdezését;  
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 a változtatások tranzakciós kezelését, nyomon követését;  

 az adattárolás alternatív formáit;  

 a szabad szöveges keresést;  

 a nagyméretű bináris és szöveges objektumok tárolását;  

 strukturált adatmezők létrehozását;  

 az adatbázisok azonnali szinkronizálását;  

 többféle indexelést. 

 

A szállítandó rendszer részeként kezelendő az adatbázis-kezelő, így annak minden költsége, és 

esetlegesen egy harmadik féltől való beszerzése is. 

5.1.3 Adatbázis 
 

Az adatbázis telepítése, üzemeltetése és beállítása a rendszer részeként kezelve részletesen 

dokumentált legyen az átadáskor.  

 

Az adatbázis méretét meghatározza a benne tárolt rekordok száma, amely jelenleg a bibliográfiai 

rekordok esetében több mint 3,5 millió. Ugyanennyi, körülbelül 3,5 millió az authority rekordok száma. 

A várható rekord bővülés a további adatforrások bekerülésével a jelenlegi rekordszám 

megduplázódását jelentheti. A méretet növelik a példányadatok, ha a későbbiek során tároljuk a 

státuszinformációk is; ezek változása és a használatról nyilvántartandó adatok feldolgozása jelenti a 

leggyakoribb tranzakciót. Ezek tárolhatók különállóan, és az ezek alapján elvégzett minősítések 

eredménye kapcsolható az alap rekordokhoz. 

 

Az adatbázis – jelenlegi méretéből és a várható bővülés alapján megbecsülve – 50 GB méretről akár 

200 GB méretre nőhet. A katalógus rekordszáma megbecsülhető, illetve a lelőhelyek, a státusz, a 

használati és a keresési információk, valamint a kapcsolódó besorolási adatok jelentik a legnagyobb 

adatmennyiséget. 

 

Az adatforrásokból történő rekordfrissítésnek a jelenlegi sávszélességek és adatbázis-kezelők mellett 

nem technológiai korlátai vannak, hanem az IKR-ek és az adatgyűjtési folyamatokat kiszolgáló 

rendszer jelenlegi zártsága jelenthet gondot. A példány és a státusz információk változásának és 

aktuális adatainak tárolása megoldható a jelenlegi technológiai lehetőségek kihasználásával. 

 

Az adatok változását nyomon kell követni. A rekord történetét, de legalábbis a jelentős változásokat a 

rendszerben nyilván kell tartani.  
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Az adatbázis használatának logolása lekérdezhető legyen, és igény szerint – a teljesítmény jelentős 

csökkenése nélkül – adatbázis szintű információkat lehessen nyerni a használatról, így a statisztikai 

lekérdezésekhez megfelelő mennyiségű és részletezettségű információt tudjon szolgáltatni. 

 

A MOKKA belső adatformátumát nem kötjük meg, de alapvető elvárás, hogy az adatbázis 

maradéktalanul támogassa a MARC használatát a tagkönyvtárakkal való kommunikációban és a 

MOKKA adatbázis adatkezelésében, az alábbiakban részletezett módon, valamint képes legyen a 

jövőben szükséges, MARC szinten már körvonalazódó, de még fejlődő FRBR, FRAD, RDA 

követelményeinek megfelelő rekordstruktúra követésére.  

 

A MOKKA alapvetően a MARC kommunikációs formátumra épít, a hazai könyvtári gyakorlatnak 

megfelelően két formátumot, a HUNMARC és a MARC21 formátumokat kell figyelembe vennie. 

Mindkét formátumban jelenleg a teljes bibliográfiai és besorolási formátummal dolgozik, és a jövőbeni 

fejlesztések során az állomány és példányinformációk kezelésére is fel kell készülnie, elsősorban 

bibliográfiai rekordba ágyazott módon.  

 

Az adatbázisnak olyan rugalmas módon kell kezelnie a MARC formátumokat (bibliográfia formátum 

beágyazott állomány- és példányinformációkkal, valamint authority formátum), hogy támogassa azok 

minden jelenlegi, illetve későbbiekben megjelenő adatelemének szabványos bevihetőségét, 

kereshetőségét, megjeleníthetőségét – minden adatbázis-módosítás és szállítói közreműködés 

nélkül.  

 

A MOKKA az integrált, minden dokumentumtípus leírására alkalmas MARC teljes és rugalmas 

használatát kívánja abból a szempontból is, hogy minden dokumentumtípus (könyv, periodika, 

vizuális és hangzó dokumentumok, kották stb.) azonos szintű kezelésére kell lehetőséget biztosítania.  

 

A MOKKA adatbázisban ki kell használni a MARC formátum által lehetővé tett rekordkapcsolatokban 

rejlő lehetőségeket is a következő szinteken.  

1. A bibliográfiai rekordok közötti rekordkapcsolatokat leghangsúlyosabban a kötetkezelésben 

használja, de a jövőben ez ki terjesztendő az analitikus, illetve egyes dokumentumok egymáshoz 

való viszonyát kifejező kapcsolatok kezelésére is.  

2. Besorolási és bibliográfiai rekordok közötti kapcsolatok kezelésére, amelyek lehetővé teszik a 

besorolási rekordok felhasználását a bibliográfiai rekordok egységesítésére, a besorolási rekordok 

módosításainak automatikus átvezetésére a hozzájuk kapcsolódó bibliográfiai rekordokra, 

besorolási rekordok helyettesítő törlésére. 

3. Tezaurusz és utaló jellegű rekordkapcsolatokat kíván fenntartani a besorolási rekordok között. 

4. a MOKKA feltöltő rendszerének állomány és példányinformációkat is kell kezelnie az eddiginél 

jóval részletesebben, elsősorban bibliográfiai rekordokba ágyazott módon. 
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5. Meg kell alapozni a jövőbeni lehetőségét annak, hogy a mű, illetve kifejezés szintű rekordokat is 

lehessen az adatbázisban kezelni (közvetlenül létrehozni vagy más adatbázisból betölteni) a 

megjelenés szintű rekordok mellett, velük összekapcsolva.  

6. A rekordkapcsolatokban rejlő információkat a keresések esetén is megfelelő módon ki kell 

aknázni. Itt az authority rekordkapcsolatok keresésben való hasznosítása az egyik fontos 

fejlesztési feladat.  

7. Gondosan meg kell tervezni a rekordkapcsolatok megjelenítését is: a felhasználó értesüljön a 

rekordkapcsolat tényéről, jellegéről, de ne legyen szükségtelenül zavaró egy összetett kapcsolat 

részletes megjelenítése; ez csak akkor jelenjen meg, ha felhasználó „kéri‖. 

 

A MOKKA adatbázis megkívánja a keresési szempontok rugalmas alakíthatóságát is: az indexei 

definiálhatóak és átdefiniálhatóak legyenek a MARC formátum kódmezőinek, szöveges mezőinek, 

almezőinek tetszőleges kombinációira, legyen lehetőség az indexek definiálásánál egyéb MARC 

elemek figyelembe vételére is (pl. indikátorok). 

 

A megjelenítési formátumok is használjanak ki a MARC rekordokban rejlő minden információt: 

megjelenítést szabályozó indikátorok, megjelenítési állandók mezőkódok, ill. indikátorok alapján, 

linkek követhető megjelenítése. 

 

A MOKKA adatbázisnak a HUNMARC és MARC21 bibliográfiai és besorolási formátumok között 

konverziót kell működtetnie mindkét irányban, a rekordok online feltöltésekor és letöltésekor egyaránt. 

A konverzióknak olyan szintűeknek kell lenniük, hogy egyik formátumot használó helyi adatbázis se 

legyen hátrányban a másikkal szemben. Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a konverzióknak 

nemcsak a MARC mezők, almezők szintjén kell megvalósulnia, hanem figyelni kell azonosan definiált 

mezők esetlegesen eltérő jellegű adattartalmaira (pl. eltérő kódértékek), illetve az eltérő használati 

konvenciókra. (pl. közös főcím nélküli gyűjtemény kezelése, kötetkezelés stb.) 

5.2 Szolgáltatási követelmények 

5.2.1 Rendelkezésre állás, válaszidők 

Az adatelérésre vonatkozó feltételek meghatározzák azt a követelményt, amelyet a MOKKA-nak, mint 

adatszolgáltatónak kell nyújtania az erre épülő külső szolgáltatások felé. Ezen ráépülő szolgáltatások 

egy része olyan, amelyet a jelenlegi célok szerint a MOKKA rendszer részeként meg kell valósítani, 

és van olyan, amelyet itt nem tárgyalunk, mert jelenleg még nem léteznek. Valamennyi működő 

szolgáltatásnál fokozottan figyelembe kell venni a válaszidőket, és ezeket az átadás során mérni 

szükséges. A szállítandó rendszernek a megvalósítandó és a már ismert szolgáltatások esetében kell 

az itt meghatározott válaszidőket biztosítani. 
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A várható lekérdezések mennyisége, amelyet ki kell szolgálni, maximálisan 1 000 kérés/perc. Ebben 

az esetben a válaszidő nem lehet nagyobb, mint lekérdezésenként 1-2 másodperc. 

 

A rendszer skálázható legyen, azaz az adatbázisnak az egyidejű használati igény esetleges 

méretnövekedése esetén – megfelelő hardverbővítéssel – alkalmasnak kell lennie a válaszidő szinten 

tartására. Valamennyi jelenleg tervezett szolgáltatáshoz meg kell határozni a várható terhelést és az 

elfogadható válaszidőket. Ezeket a terhelési tesztek során teljesíteni kell. 

 

Az adatbázisháttér kialakítása során a jelenlegi hardver adottságok figyelembe vételével az 

üzembiztonság és a folyamatos, stabil elérhetőség biztosítása is szükséges. Ennek érdekében meg 

kell tervezni és tesztelni kell a szolgáltatás kiesésekor a lehető legkisebb kiesést biztosító eljárást és 

annak megvalósítását. 

5.3 Adatbiztonság, mentések 
 
A MOKKA-ban többszintű mentési rendszer működik: 

 Oracle online inkrementális mentés 

 Teljes Oracle adatbázis mentése 

 A teljes MOKKA adatbázis mentése MOKKA exporttal 

 

Feladatként jelentkezik a MOKKA adatbázis online tükrözése MOKKA eszközökkel távoli szerverekre, 

az OSZK – DEENK – SZEGED között tükörszerverek kialakítása és működtetése. A tükörszerverek 

szolgálhatnak a keresések megosztására is, illetve az éles szerver kiesése esetén a szolgáltatás 

átvételére.  

 

A rendszer üzemeltetőjének részére el kell készíteni a mentési és helyreállítási tervet. Ezt a rendszer 

szállításakor át kell adni. A mentési tervben ki kell térni a mentés menetére, a mentendő 

komponensekre, a mentési gyakoriságra, és a mentésből történő helyreállításra. 

 

Szükség van egy olyan dokumentumra, amely a központi rendszer leállása esetén a tartalék 

rendszerre való átállással kapcsolatos teendőket és eljárásokat írja le. 

 

A rendszer biztonságos működtetésének alapja a mentéseken és a stabil működésen túl, hogy az 

elérhető publikus és nem nyilvános felületek és interfészek biztonsága ellenőrzött és szabványokra 

(pl. SSL) alapuló legyen, a fejlesztés során törekedjenek az átlátható és gondosan tervezett 

kódolásra. A szolgáltatások elérésével kapcsolatos korlátozások leírása is szükséges az üzemeltetők 

részére. Az adatok le és feltöltése, valamint a szolgáltatásokkal való kommunikáció biztonságos 
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csatornákon keresztül történjen, különös tekintettel az autentikációs adatokra, és az esetleges 

személyes adatokra. 

5.4 Üzemeltetési tudnivalók 

Az üzemeltetők számára biztosítani kell az alapvető monitorozási lehetőségeket. A rendszer 

változtatása esetére részletes leírás készüljön arról, hogy mi az üzemeltető teendője a módosítás 

sikeres bevezetése érdekében, illetve hogyan zajlik a tesztelés, mi a teendő, ha hibát észlelnek. A 

rendszer üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági előírásokat dokumentálni kell. 

 

A rendszerrel kapcsolatos további üzemeltetési leírást, az adminisztrátori kézikönyvet, az elérhető 

szolgáltatások és interfészek leírását, az olvasói használatra vonatkozó súgót, vagyis a különféle 

felhasználói csoportok részére a megfelelő kézikönyveket a rendszer átadásakor biztosítani kell. Ezek 

alapján, és a fejlesztési szolgáltatás minőségével szemben megfogalmazott követelmények alapján 

felállíthatók a szolgáltatási szintek. Részletesen kell dokumentálni a támogatás (support) feltételeit, 

körülményeit, és azt, hogy hiba esetén kinek meddig terjed a felelőssége, hatásköre. Ezeket 

részletesen tartalmaznia kell az üzemeltetési dokumentációnak. 

5.5 Szabványosítás 

A MOKKA-ban alkalmazott könyvtári szabványok, szabályok és megoldások biztosítják minden 

dokumentumtípushoz a szakmailag korrekt leírások készítésének és az adatok mennyiségi és 

minőségi fejlődésének lehetőségét.  

 

A MOKKA alapcélja a pontos bibliográfiai rekordok szolgáltatása. Ezek egészülnek ki további 

adatszolgáltatásokkal, mint amilyen a lelőhely, az authority rekordok, a tezaurusz rekordok, az eredeti 

forrás rekordok, könyvtárak és felhasználók adatai, minősítési vagy megfelelőségi adatok, és más 

már felsorolt adatkörök. Ezek az adatok több kapcsolódó szolgáltatás részére biztosítanak 

információkat. 

 

Fontos feladat a szabványos és egységes belső adattárolás, amely azonban az idők során változhat. 

A rendszernek alkalmasnak kell lennie az adatváltozásnak a követésére. Különösen figyelni kell az 

egységes karakter konverzióra és a tárolás során használt karakterkódolásra. 

 

A rendszer adattárolási formája képes legyen arra, hogy bármely, jelenleg ismert bibliográfiai 

formátumot kezelni tudjon, mivel csak így biztosítható az adatok pontos tárolása, az ellenőrzési 

mechanizmusok kidolgozása, a migrációs adatvesztés csökkentése. A rendszer alapvetően ezt a 

formátumot kell, hogy használja a belső tárolásra, és ebben találhatóak az elsődleges rekordok. 
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Lehetőséget kell nyújtani arra, hogy az adatszabvány későbbi változása ne okozzon gondot a 

MOKKA-ra épülő szolgáltatásokban, azonban a rendszeren belül mindig egy aktuális adatszabvány 

létezhet. A külső kommunikáció során egységes interfészekkel kell biztosítani a formátumok közötti 

átjárást, konvertálást. Valamennyi interfész szolgáltasson információt a konvertálás 

eredményességéről. Az interfészek valamennyi jelenleg ismert és használt bibliográfiai leíró 

formátumot fogadjanak, és ezeken a formátumokon szolgáltassanak is. 

 

Kiegészítő információk megadásának és tárolásának a lehetőségét biztosítani kell. Ezek az 

információk lehetnek alternatív leíró rekordok, (tárgyszó) címkék, minősítések, megjegyzések, és 

általában olyan adatok, amelyek az adott entitáshoz kapcsolódnak a MOKKA használata során. 

Ugyanezt az eszközrendszert lehet használni további alternatív szolgáltatások forrásaként. Ilyenek 

lehetnek a digitális verzió attribútumait tartalmazó kiegészítő rekordok, vagy a jogi állapotot jelző 

adatsor. 

 

Szükséges pontosan definiálni kell a különféle szabványos leírási szinteket (FRBR, FRAD, RDA). Ez 

lehetővé teszi, hogy a nyilvántartott leírások rekordjait csoportokba szervezzük, illetve ezek alatt és 

felett kiegészítő rekordokkal csoportokat alakítsunk ki, vagy például a konkrét lelőhely adatokkal 

összekapcsolva nyújtsunk információt egy szolgáltatásnak.  

A könyvtárak pontos leírása, szerepkörök meghatározása 

A könyvtárakról részletes leíró adatokat tárolunk rendezett formában, valamint meghatározzuk 

szerepkörüket a folyamatokban. A könyvtárak, mint résztvevő szervezeti egységek kerülnek 

meghatározásra, munkatársaik pedig, mint feladat végrehajtást végző személyek. Az elérhetőségre 

és a jogosultságra vonatkozó adatokat webes felületen lehet karbantartani. Fontos, hogy az adatok 

ilyen szintű módosítását csak pontosan beazonosított személy végezheti. 

 

A könyvtárakhoz kötődően tárolunk további információkat is, amelyek például a kölcsönzési módokról, 

katalogizálási sajátosságokról, vagy speciális szerepkörökről szólnak, vagy az rögzítik és 

szabályozzák, hogy a könyvtárak milyen módon kívánják igénybe venni MOKKA egyes szolgáltatásait 

(pl. hogyan töltik le a kötetadatokat). Ezek az adatok csak moderáltan módosíthatóak, mivel más 

szolgáltatások működését is érinthetik.  

 

A könyvtárak további részletes információkat is megadhatnak magukról (esetleges további 

szolgáltatások részére).  

 

Az új MOKKA rendszerhez jelentős számú új könyvtár csatlakozása várható, amely legalább a 

duplájára növeli a partnerek és a rekordok számát. 
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5.6 Közös katalógus 

A közös katalógus funkciójaként a rekordok le- és feltöltését, az egységesítést, az egypontos 

kereshetőséget, a besorolási adatok központosított kezelését kell megoldani.  

 

A közös katalogizálás jelenlegi funkciói: adatok felküldésének támogatása különböző rendszerekből – 

adatok fogadása – ellenőrzés és „egységesítés‖ – adatkarbantartás (összevonás, javítás, kiegészítés) 

– szolgáltatás, továbbá letöltés a lokális rendszerbe, legtöbb esetben a katalogizáló felületről 

közvetlen kereséssel, átemeléssel. 

 

A feltöltés jelenleg Javas klienssel vagy NetCat-os feltöltéssel történik, esetenként a katalogizáláskor 

közvetlen MOKKA-ba mentéssel.  

5.6.1 Adatfeltöltés, adatgyűjtés 
 

A MOKKA – ODR szolgáltatás számára történő feltöltések egy közös modulon keresztül valósulnak 

meg, amely fogadja, és a megfelelő részadatbázishoz irányítja, továbbá megfelelő műveletek 

elvégzése után adatbázisba juttatja az információkat. 

 

A feltöltésnek elsődlegesen MARC (MARC21 vagy HUNMARC) formátumban lévő adatokat kell 

fogadnia: 

 minden dokumentumtípust leíró bibliográfiai rekordot 

 a bibliográfiai rekordokba ágyazott állomány-információkat  

 besorolási adatokat tartalmazó rekordokat  

 

Az adatok itt két irányban haladnak, és adatküldés történhet a központi rendszer kérésére, vagy az 

adott integrált könyvtári rendszer kérésére. Valamennyi adatküldés eredményességéről visszajelzés 

szükséges a küldő felé. Ezek az adatinterfészek nyílt adatcsere szabványt használjanak, és 

semmilyen rendszer-specifikus elem nem kerülhet bele. 

 

A legfontosabb folyamat a bibliográfiai és kapcsolódó adatok (lelőhely, authority adat) feltöltése és 

összegyűjtése. Minden esetben a feldolgozást meg kell előznie egy keresésnek, amely a már 

meglévő rekordok között keresi a feldolgozni kívánt mű bibliográfiai rekordját. A munkafolyamat vagy 

ennek a rekordnak a kiegészítésével és mentésével, vagy új rekord készítésével folytatódik. Az 

adatfeltöltés többféleképpen történhet, és ezek közül az alábbiak jöhetnek szóba: 

 

Lehetséges közvetlen rekordküldés a központi adatbázisba, amely azonnali adatátadást jelent a 

központi rendszer, és a felküldő könyvtári rendszer között. Ebben az esetben a feldolgozás során az 

adatrekord és a hozzá kapcsolódó rekordok felküldése a helyi rendszerből a rekord mentésekor 
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azonnal megtörténik. A folyamat további lépései megegyeznek a többi módszer lépéseivel. Így 

ellenőrzés, hibajavítás, duplumszűrés után a kész rekord bekerül a MOKKA-ba. Ha a folyamat során 

módosulnak a bibliográfiai és a besorolási adatok, akkor a könyvtár értesítést kap a változásról, és 

dönthet arról, hogy ezt érvényesíti-e saját rendszerében.  

 

Abban az esetben, ha egy adott rendszer nem képes adatokat felküldeni, akkor a MOKKA 

rendszerének kell az adatok lekérdezését elindítani. Ezt szokták begyűjtésnek nevezni. Ez csak 

szabványos interfészeken (Z39.50, OAI) keresztül végezhető, és a várt formátum is valamely 

szabványos adatrekord, amely a MOKKA belső formátumára konvertálható. A lekérdezésnél a 

hatékonyság miatt szükséges, hogy lehetőség legyen a rekordoknak a változás időpontja szerinti 

szűrésére. A MOKKA rendszernek nyilván kell tartania az utolsó begyűjtés időpontját.  

 

Olyan könyvtárak esetében, amelyek rendszere nincs olyan interfészekkel ellátva, amely lehetővé 

teszi a közvetlen rekordfelküldést, kötegelt adatfelküldésre van lehetőség. Ez bizonyos időközönként 

az adott könyvtári rendszerből indítva, az addig feldolgozott adatok felküldését jelenti. Ezeknél jelölni 

kell, hogy melyek keletkeztek valamely már letöltött MOKKA rekordból. (Amennyiben nem törölték az 

átemeléskor a MOKKA azonosítót, az ellátja ezt a szerepet.) A feldolgozás során a továbbiakban a 

már előzőleg leírt ellenőrzési lépések következnek. Itt a kötegelt feldolgozás miatt a visszajelzést is 

kötegelten kell visszaküldeni. Ugyanezt a módszert kell követni akkor is, ha egy új adatforrás 

(könyvtár) beillesztése történik.  

 

A harveszteléssel, azaz begyűjtéssel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy ez bár 

kényelmesebbnek tűnik, jelentősen lelassíthatja az adatok bekerülését a rendszerbe, illetve további 

feladatokat jelent az IKR-ek fejlesztőinek, amelyek nélkül jelentős terhelést jelenthet a résztvevő 

könyvtár hálózatának és szervereinek. Begyűjtésnél ugyanis vagy ismert a rekord módosulásának 

ideje, vagy ha ez nem ismert, akkor minden rekord valamilyen szintű újrafeldolgozását is jelentheti. 

Ez természetesen hatalmas adatforgalmat, és ebből következően a helyi és a MOKKA rendszerének 

is nagy számítási kapacitását foglalhatja el. Ennek gyakorisága, így az adatok frissítése jelentősen 

ritkább az azonnali felküldéshez képest.  
 

Biztosítani kell, hogy az adatok többféle módon bekerülhessenek az adatbázisba.  

 

Feltöltés IKR oldalról 

A rendszernek biztosítania kell, hogy a feltöltés szabványos interfészen keresztül az IKR-ek irányából 

használható legyen. Azokban az esetekben, amelyek már eddig is működtettek hasonló lehetőséget, 

a szolgáltatás az IKR-ben változtatás nélkül is tudjon üzemelni. 
 

 

Java-s feltöltő kliens 
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Ilyen kliensre az ezt használó könyvtáraknak szüksége van, így a rendszernek továbbiakban is ki kell 

szolgálni az ebben megvalósított funkciókat, ennek érdekében minden ilyen kliens számára a 

szükséges interfészeket kell nyújtania. 
 

A felküldött rekordok átmeneti fájlokban gyűlnek feltöltő adatbázisonként. Kezdetben biztonsági 

megfontolások miatt is a rekordokat küldő IP alapján nyíltak átmeneti fájlok, és rendelődtek feltöltő 

intézményhez a rekordok. Újabban az integrált katalógusok miatt az IP alapú azonosításon belül a 

felküldött rekordok fejlécében megadott könyvtár-azonosító alapján kerülnek a rekordok önálló fájlba 

és kapnak „MOKKA-lelőhelyet.‖ Ezen megvalósításból a feldolgozás belső menete szabadon 

megváltoztatható, azonban a rekordok pontos könyvtár azonosítóval történő ellátása, sőt lehetőség 

szerint létrehozó szerinti azonosítása továbbra is követelmény. 
 

A fejlesztések során további feltöltési lehetőségeket kell biztosítani: 

 MOKKA általi harvesztelés, 

 alternatív feltöltési módok olyan elsősorban a példánytárba szánt adatok számára, 

amelyeket nem tudnak MARC formátumban megadni, 

 ISSN alapú folyóirat-állomány adatainak feltöltése, 

 ISBN alapú állományadat-feltöltés, 

 WEB-en keresztül történő állományadat-jelentés (adatbázisban már meglévő 

bibliográfiai leíráshoz saját állományadat fűzése), 

 A központi adatbázis közvetlen szerkesztése „katalogizálási‖ kliensen keresztül 

megfelelő jogosultsági rendszer által támogatva. A jogosultsági rendszer képes legyen 

egyes műveletekre illetve egyes rekordtípusokra és rekordelemekre vonatkozó jogokat 

definiálni. 

 

Jelenleg a feltöltési művelet részeként, illetve napi összesítő emailben kapnak a könyvtárak 

visszajelzéseket. A visszajelzést az új rendszerben is meg kell oldani, bővíthető formában. A 

kompatibilitás miatt a rendszerben a régi formájú visszajelzésre is szükség van, de új, bővített, 

esetlegesen rendszerenként beállítható visszajelzésekkel, amely a tagok nyilvántartásában 

tárolhatók. Ezek az új visszajelzések átalakulhatnak azonnali visszajelzéssé, amely a feltöltés közben 

jelzi a küldő rendszernek, vagy a begyűjtés alatti rendszernek az eredményeket. 

5.6.2  Adatellenőrzés, filterek, konverziók 

Ezt a belső feldolgozási műveletet az azonnali feldolgozással kell helyettesíteni, így a munkafájlokat a 

rendszerben az adatbázis tranzakciós sorokra kell cserélni. A betöltés során adatbázis szintű 

műveletként, így tranzakcióként kell a feldolgozást kezelni. 
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Jelenleg lehetőség van munkafájlonként eltérő filterek létrehozására, tekintettel a könyvtár-specifikus 

problémákra. Ennek az ellenőrzésben kell megjelennie. Az ellenőrzési és minősítési eljárás részeként 

a rendszer továbbra is legyen alkalmas a könyvtár-specifikus problémák kezelésére az azonnali 

feltöltés részeként is. Azt ezt támogató háttér adattárolás és funkciók a feltöltési tranzakció részei 

legyenek. 
 

Az adatok feltöltése 

A feltöltés során elvégzett műveletek:  

Formátum konverzió – MARC-ellenőrzés – szintaktikai ellenőrző és rekordmódosítások – duplum 

ellenőrzés – duplum összevonás – authority műveletek – rekordok betöltése, ellenőrzése – naplózás. 

Ezek a műveletek az ellenőrzési rendszer részeként a továbbiakban is jelenjenek meg a feltöltési 

folyamat lépéseiként. Hasonló ellenőrzést kell végezni a többi feltöltendő adatcsoport esetében is. 

 

A feltöltési műveletek rekordszintű ellenőrzése a továbbiakban is szükséges. A jelenleg naplózott 

adatokon kívül további információk tárolása szükséges az ellenőrzési rendszer javítása érdekében. 

 

A beérkezés után néhány percen belül a rekord az adatbázisba kerül, így a könyvtárak rekordfeltöltési 

gyakorlatától függően a rekord akár elkészítése után néhány percen belül megjelenhet a MOKKA 

adatbázisban. 

 

A jelenlegi rendszertől az elvárás, hogy a rekord azonnal jelenjen meg a sikeres feldolgozás után, és 

erről a felküldő visszajelzést is kapjon. Ennek érdekében adatbázis szintű tranzakciókat kell 

kezdeményezni a munkafájlokban való átmeneti tárolás helyett, és el kell érni, hogy a könyvtárak a 

lehető leggyakrabban jelentsék a változásokat, az új rekordokat. 

 

A jelenlegi rekord feltöltéssel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekord_felt%C3%B6lt%C3%A9s 

 

A rekordok feltöltése során a rendszernek alkalmasnak kell lennie a rekordok formai, azaz szintaktikai 

ellenőrzésére. A rekordok jelenlegi szintaktikai ellenőrzése, bizonyos hibák megléte esetén 

visszautasítja a rekordok MOKKA-ba töltését, más hibák esetén figyelmezető üzeneteket ad, illetve a 

beérkező rekordok esetében bizonyos hibákat automatikusan kijavít. A rekordokból az ellenőrző 

kiszedi a közös katalogizálás szempontjából irreleváns vagy zavaró adatokat, illetve kiegészíti egyéb 

információkkal. Ezt a továbbiakban finomítani és bővíteni kell a jelenlegi ismeretek alapján, és nem 

csak a felérkező rekordokra, hanem a már meglévő rekordokra is alkalmazni kell ezeket. A 

szintaktikai ellenőrzést úgy kell kialakítani, hogy szükség esetén rugalmasan változtatható, bővíthető 

legyen a szempontrendszer. adott esetben az egyes dokumentumtípusokra – akár beküldő könyvtár 

szinten is – más-más ellenőrzések futhassanak le. A szintaktikai ellenőrzés mindenkori aktuális 

szempontjait közzé kell tenni a MOKKA wikiben.  

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekord_felt%C3%B6lt%C3%A9s
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Lehetőséget kell biztosítani, hogy a meglévő és a későbbiekben feltöltött rekordokhoz a felhasználók 

hibákat jelentsenek be, illetve az erre feljogosított felhasználók (azaz a könyvtárosok) javíthassák a 

hibákat. Ezeket a javításokat minden rekordnál követni lehessen, illetve a javítások alapján további 

finomítások kerülhessenek az ellenőrző rendszerbe. A rekordokkal kapcsolatos problémák a lehető 

legnagyobb részletességgel kerüljenek bele a feltöltéskor készülő visszajelzésekbe. 

 

A jelenlegi szintaktikai ellenőrzés az alábbi linken van leírva: 

http://www.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen%C5%91rz%C3%A9s  

 

Az ellenőrzés szempontjait a szakmai javaslatok alapján szükség szerint módosítani kell. A 

módosításokat és javításokat végzők körét pedig bővíteni kell azzal a kitétellel, hogy valamennyi 

módosítás a módosító azonosítójával együtt a rekord történetében követhető legyen, így 

egyértelműen kideríthető legyen a felelősség a változásokért. 

 

A rekordokat szükség esetén helyesírás ellenőrzőn is át lehet futtatni. A településeket is lehet 

ellenőrizni a megfelelő location adatbázissal való összevetéssel. Az itt keletkező figyelmeztetéseket is 

jelezni kell a feltöltőnek, lehetőség szerint az IKR-ekben azonnal feldolgozható formában. 

 

A jövőben olyan integrált rendszerekből is érkeznek majd rekordok, amelyekből még nem fogadtunk 

adatokat, ezért ennek megfelelően finomítani kell majd a feltöltési mechanizmusokat. 

5.6.3 Egységesítés, duplumösszevonás 

A MOKKA-ban jelenleg a bibliográfia, a kötet- és az authority rekordokra működik duplum-ellenőrzés, 

ennek során megtörténik a duplumok azonosítása és összevonása. Összevonáskor már a MOKKA-

ban lévő rekordot tekintjük alapnak, amelyet a később beérkező rekord csak akkor javíthat, ha azt is a 

rekordot eredetileg létrehozó a „rekordgazda‖ küldte. Egyéb esetben a felküldött rekordból a leíró 

információk nem, csak az alábbiakban részletezett egyéb adatok őrződnek meg. Ugyanakkor létezik 

rekord-autentikátor szerep is. A jelenlegi rendszer szerint az OSZK-ból érkező rekord tekinthető 

autentikusnak, amely bármilyen forrásból származó rekordot felülírhat, ezt a továbbiakban más már 

nem javíthatja. Javasoljuk, hogy ne az OSZK legyen az egyetlen olyan intézmény, amelynek 

beérkező rekordjai felülírják a bent lévőket. Legyen konfigurálható azoknak az intézményeknek a 

listája, amelyeknek a rekordjai megbízható minőségűek, és így elfogadjuk ezeket autentikus 

rekordként. Az ilyen jogosultsággal rendelkező feltöltő könyvtárak listája legyen paraméterezhető. 

Egyértelműen meg kell jelölni azokat az authentikált rekordokat, amelyek már tovább nem 

módosíthatóak, mert valamely kiemelt könyvtárból érkeztek.  

 

Szükséges a meglévő duplum-ellenőrzés finomítása. Az ISBN kezelésénél figyelembe kell venni, 

hogy az ISBN előtagok már nem csak 979-cel kezdődhetnek. A duplum-ellenőrzést is úgy kell 

http://www.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen%C5%91rz%C3%A9s
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kialakítani, hogy szükség esetén egyszerűen módosíthatóak legyenek az ellenőrzési szempontok. A 

mindenkori ellenőrzési módszert közzé kell tenni a MOKKA wikiben. Szükség esetén a duplum-

ellenőrzés offline is futtatható legyen, illetve legyen olyan megoldás, amely úgy ellenőrzi az 

adatbázist, hogy nem zavarja ezzel a szolgáltatást.  

 

Úgy az egyedi adatfeltöltés, mint a tömeges feltöltés során ellenőrizni kell a szintaktikai megfeleléssel 

egy időben, korlátozott számban a lehetséges duplumokat is. Többféle módszerrel is megoldható, 

hogy meghatározott egyezések és egyezési arány esetén a rendszer figyelmeztessen a lehetséges 

duplumokra. Ezeknek megtekinthetőnek kell lenniük, és ha ezek valamelyike a feltölteni kívánt 

rekordhoz hasonló, akkor kezdeményezni lehessen a változat csatolását, szükség esetén az 

alaprekord módosítását, illetve a rekord elfogadását a feltölteni kívánt rekord helyett. Abban az 

esetben, ha nem duplumról van szó, akkor különálló új rekordként is fel lehessen vinni az új adatsort.  

 

Tömeges feltöltés esetén a lehetséges duplumok listákban lekérdezhetők legyenek. Ezek javítása és 

összevonása történhessen automatikusan, illetve kérdéses esetekben az adatfelvevő kézi javításával. 

Az eljárás hasonló az előzőben leírtakhoz. 

 

Lehetőséget kell biztosítani, hogy a meglévő adatokra is lehessen a tömeges adatfeltöltésre 

alkalmazott duplum-ellenőrzést futtatni, esetlegesen automatikus javítást kérni. Ezzel elérhető, hogy a 

duplumok száma folyamatosan csökkenjen. A szűrést végrehajtó munkatárs azonosítóját rögzíteni 

szükséges a rekord történetében. Tömeges duplumszűrést csak az arra jogosítottak végezhetnek, 

egyedi duplumszűrést a rendszerkönyvtárosi jogosítással lehet végezni. 

 

A jelenlegi MOKKA rendszerben is van duplum ellenőrzés, amely a következőket valósítja meg: 

 a duplumok azonosítása 

 a duplumok összevonása 

 a rekordgazda vizsgálata után döntés az esetleges felülírásról  

 a felküldött rekordból a megőrzendő információk bekerülnek a már a bent lévő rekordba. 

 

A jelenlegi megvalósításról további részletek az alábbi linken találhatók: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Kateg%C3%B3ria:Duplumellen%C5%91rz%C3%A9s 

 

Kötetkezelés 

 

A kötetkezelés is többlépcsős előfeldolgozási műveletként zajlik a MOKKA-ban.  

 

A MOKKA kapcsolt rekordokban tárolja a kötetadatokat, a helyi adatbázisok azonban többféle 

szabványosnak tekinthető formában végzik a kötetadatok regisztrálását, többször egy adatbázison 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Kateg%C3%B3ria:Duplumellen%C5%91rz%C3%A9s
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belül is többféleképpen. Így a MOKKA-nak a következő tennivalói vannak a kötetadatokkal 

kapcsolatban: 

1. a beérkező rekordokról el kell döntenie, hogy azok milyen kötetkezelési módot alkalmaznak 

2. a MOKKA által használt kapcsolt rekordos formára kell alakítania azt 

3. a MOKKA feltöltő mechanizmusain áthaladt monográfia és kötetrekordok között a MOKKA 

adatbázison belül értelmezhető rekordkapcsolatot kell újraépíteni. 

4. ellenőrzést kell végeznie, hogy kapcsolat nélküli kötetrekord ne kerüljön az adatbázisba 

5. A kötetrekordokra is duplum-ellenőrzést kell működtetnie.  

 

A fentiek jelenlegi megoldásáról részletesebben: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/K%C3%B6tetkezel%C3%A9s  
 

A kötetkezelés terén fejlesztést elsősorban két irányban kell végezni: 

1. Rekordletöltéskor lehessen „kérni‖ a kötetadatok letöltődését a monografikus rekordokkal: 

külön rekordokban vagy a közös rekordba konvertálva. Vonatkozzon ez mindenféle letöltésre 

(honlapról indított letöltés, Z39.50 letöltés) 

2. A kötetkezelés mintájára egyéb helyi adatbázisokban használt rekordkapcsolatot is újra kell 

tudni építeni a MOKKA adatbázisban 

a. Kapcsolt rekordként kezelt analitikus adatokat 

b. Egyéb jellegű rekordkapcsolatokat (pl. előzmény – folytatás) 

 

Bővebben itt: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekordkapcsolat 

 

Itt figyelembe kell venni, hogy az adattárolás során a kötet kapcsolati adatokat is tárolni kell, ott, ahol 

ez a feltöltéskor bekerül. Abban az esetben, ha ez az adat hiányzik, és ez a feltöltés során nem derül 

ki, a kapcsolati adatokat a későbbiek során is lehessen pótolni. Amennyiben a kapcsolati adatok 

rendelkezésre állnak, akkor azok a könyvtárak számára bármely igényelt formátumban biztosíthatók. 
 

Analitikus adatok 

A szolgáltatások bővítésével kapcsolatos egyik elvárás az analitikus adatok elérhetőségének a 

bővítése. Ezt a feltöltés, ellenőrzés, és duplum ellenőrzés során is kezelni kell. A bibliográfiai 

rekordokba épített analitikus adatok (505 mező) megőrzését, és kiegészítését a duplum összevonás 

során továbbra is biztosítani kell. 

 

http://wiki.mokka.hu/wiki/K%C3%B6tetkezel%C3%A9s
http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekordkapcsolat
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Az azonosított duplum rekordból beíródik az analitikus információ a már bentlévő rekordba, ha az 

még nem tartalmaz analitikus leírást, vagy felülírja a bentlévőket, ha a használt indikátorok alapján 

megállapítható, hogy a beérkező analitikus információk teljesebbek.  

 

A fenti funkció megőrzésén túl ki kell alakítani a kapcsolt rekordokban történő analitikus feltárás 

MOKKA-ba integrálását 

1. kapcsolt rekordként (a kötetkezeléshez hasonlóan) 

2. A MOKKA monografikus szintű rekordjaiba való konvertálással.  

 

Fontos hogy a meglévő kapcsolatok az eljárás során megmaradjanak az adatbázisban, így a meglévő 

információk nem vesznek el. Ezen kívül szükséges még a 740-ben közölt analitikus adatok 

kezelésének finomítása is. 

 

Ezek jelenlegi megvalósításával kapcsolatosan a következő linken találhatók további információk: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91 

5.6.4 Formátumkonverziók 

A bibliográfiai rekordokon jelenleg kétirányú konverzió történik: feltöltéskor HUNMARC MARC 21, 

letöltéskor MARC21  HUNMARC irányban. A konverzió nemcsak formátum konverzió, hanem 

egyes konvenciók közötti különbségekre is figyel. 

 

Az authority rekordok esetében most HUNMARC  MARC 21 konverzió történik, de a besorolási 

rekordok letölthetősége érdekében szükséges lenne a visszafelé konverzió is. 

 

A feltöltés során valamely szabványos rekordformátumban történhet a feltöltés. Ha a megfelelő 

formátum szintaktikai ellenőrzése megtörtént, és a rekord megfelelt ennek, akkor a központi 

tárolásnak megfelelő konverziót végre kell hajtani a bibliográfiai és authority rekordokon (HUNMARC 

formátumra). A letöltéskor pedig biztosítani kell a letöltő rendszerek számára szolgáltatandó 

formátumot. A jelenlegi rendszerben a HUNMARC és MARC21 közti konverzió megoldott. Nem csak 

formátum konverzió kell, hanem egyes konvenciók közötti különbségekre is figyelnie kell, így a 

karakterkódolásra is. A kódértékek következetes konverziója szükséges. 

 

Speciális, de szabványos kimeneti formátumokra való kódolások is elvártak, mint például az ISBD 

vagy a RIS (EndNote, RefWorks, referencia szoftverek számára). Ez utóbbi formátum kapcsán 

megoldandó a bibliográfiagyűjtő adatbázisokba a közvetlen rekordátemelés.  

 

Rendkívül fontos, hogy a bibliográfiai rekordokhoz kapcsolódó lelőhely adatok pontosak, naprakészek 

és könnyen karbantarthatóak legyenek. Nem elég, ha egy-egy rekordnál lehet megváltoztatni egy 

lelőhelyet, hanem biztosítani kell egy adott lelőhelyről egy nagyobb állomány áthelyezésekor a 

http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91
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kötegelt lelőhely módosítást. Ez megoldható a könyvtári rendszerek irányából érkező, megfelelő 

változtatási kéréssel. Természetesen ezt az eseményt is rögzíteni kell a rekordtörténetben. Biztosítani 

kell a helyi adatbázisban történő példánytörlések MOKKA-ba való átvezetését is. Ennél a feladatnál 

figyelni kell arra, hogy egyes rendszerekben a törlés nemcsak a példányadat törlésével, hanem a 

példány törölt státuszúvá nyilvánításával is történhet. 

 

A lelőhelyek mellett biztosítani kell a hierarchikus felépítésű allelőhelyek megadásának a lehetőségét 

is. Ezek a lelőhely és allelőhely adatok kiegészítendők, és kapcsolhatók további adatokkal, például 

földrajzi koordinátákkal, nyitva tartással, kölcsönzési lehetőségek leírásával stb. Ezek az adatok a 

könyvtárak számára biztosított adatkarbantartó felületen keresztül megadhatók, vagy ha az adott IKR 

képes ezek szolgáltatására, akkor egy szabványos interfészen keresztül közvetlenül felkerülhetnek a 

MOKKA által biztosított könyvtár és lelőhely adatbázisba. 

 

A lelőhelyek jelenlegi kezeléséről az alábbi linken találhatók további információk: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Lel%C5%91helykezel%C3%A9s 

5.6.5 Példány-specifikus információk 

A jelenlegi MOKKA adatbázis az alábbi példány-specifikus információkat tartalmazza, amelyeket 

továbbra is meg kell őriznie: 

1. Possessorok, bejegyzések, stb. megőrzése a duplumösszevonás során abban az esetben, ha 

felérkező rekordban pontosan és szabványosan szerepel, hogy mely intézmény mely példányára 

vonatkoznak. A fejlesztés során érdemes kialakítani azt a lehetőséget, hogy ha a felérkező 

rekordban példány-specifikus mezői nincsenek intézményhez kötve, de ez a kötődés biztonsággal 

megállapítható, a hiányzó intézménykódot betéve a mezőt beengedjük a MOKKA adatbázisba. 

2. Rekordokkal felérkező helyi lelőhelyek megőrzése a duplumösszevonás során. 

i. A MOKKA rekordokban a továbbiakban is megőrződnek egyszerű lelőhely-

információk. 

b. A fejlesztések során a helyi lelőhelyeknél több példányinformációt kell begyűjtenie a 

feltöltő modulnak (helyrajzi számok, kölcsönzési viselkedésre utaló információk, folyóirat-

állományadatok stb.) és ezeket a példánytár számára kell továbbítania.  

i. A begyűjtés MARC rekordba ágyazott állomány-adatmezőkben történik a helyi 

rendszerek szolgáltatási képességei szerint. 

ii. A példánytár adatbázis számára történő átadásra minden esetben a bibliográfiai 

rekord MOKKA adatbázisba töltése után kerül sor, a bibliográfiai rekord MOKKA 

azonosítójának hivatkozásával.  

http://wiki.mokka.hu/wiki/Lel%C5%91helykezel%C3%A9s
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iii. A MOKKA felületen kereső felhasználó OpenURL segítségével (is) beugorhat a 

példánytár adatbázis részletesebb példányadataihoz. (lásd meg keresőfelület, 

MOKKA-ODR) 

iv. Egyéb állományadat-feltöltési módokról lásd még a MOKKA-ODR fejezetet. 

 

Internetkapcsolatok 

A feltöltött rekordokban található URL-ekre (856 mező) az alábbi működés vonatkozik jelenleg: 

1. a helyi rekordokkal a MOKKA-ba érkező URL-ek a duplumösszevonáskor megőrződnek 

2. az URL-t felküldő könyvtára a saját URL-jeit a rekord újraküldésével javíthatja 

 

A fejlesztések során az alábbi funkciók kialakítását tartjuk szükségesnek: 

1. automatikusan lefutó ellenőrzés az URL-ekre 

2. A nem releváns URL-ek kezelése: 

a. Nem releváns URL-ek azonosítása a következő esetek figyelembevételével: 

i. Internetkapcsolat hiányát, mint hibaforrást ki kell szűrni;  

ii. több egymás utáni ellenőrzés után kell megállapítani a nem elérhetőséget 

iii. Elérhető maga az URL, de változott a tartalom stb. 

b. A nem releváns URL-t töröljük a MOKKA rekordból 

c. A törlés tényéről és a hibásnak talált URL-ről üzenetet küldünk az URL feltöltőjének  

3. A különböző típusú URL-ek indikátortól függő, eltérő megjelenítésének kidolgozása 

 

A MOKKA adatbázisnak minden esetben meg kell őrizni a helyi rekordazonosítókat a saját és a 

példánytár céljaira. 
 

A rekordok letöltése 

 

Szabványos Z39.50 vagy OAI interfészeken keresztül történő lekérdezések/letöltések lehetőségét kell 

megteremteni. A lekérdezést indító felület és megjelenítés külön szolgáltatási szint. Itt 

bekapcsolódhatnak további adatforrások is. Ilyen speciálisan az ODR is, amely elsősorban 

bibliográfiai rekordokat kér le a rendszerének funkcióihoz. Ezeknek az interfészeknek kell biztosítani a 

rekordok letöltését a könyvtári rendszerek számára.  

 

A MOKKA-ból történő katalogizálási célú letöltéseknek több módját kell lehetővé tenni:  

1. HUNMARC vagy MARC21 formátumban bibliográfiai rekordokra 
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a. Z39.50, 

b. Z39.58, 

c. OAI alapokon.  

2. WEBOPAC felületről  

a. szöveges vagy bináris MARC, szöveges cimkés, ISBD, html, xml, RIS formátumokban 

b. közvetlen betöltési lehetőség referencia szoftverekbe 

 

A letöltések kapcsán fontos fejlesztési követelmény a kapcsolt rekordos letöltések kialakítása minden 

letöltési módhoz kötötten  

1. bibliográfiai – besorolási rekordok kapcsolt letöltése 

2. monografikus – kötet rekordok kapcsolt letöltése (lásd még erről: Besorolási rekordok 

kezelése) 

 

A letöltésekhez hasonlóan az online mentésre, a feltöltésekre, és a MOKKA által kezdeményezett 

„aratásra‖ is szabványos interfészeket kell létrehozni, és ez vonatkozik a visszajelzésekre is. 

 

Meg kell oldani, hogy a rekordletöltéskor lehessen kérni a kötetadatok letöltődését a bibliográfiai 

rekordokkal: külön rekordokban vagy a közös rekordba konvertálva. Vonatkozzon ez mindenféle 

letöltésre (CCL, Z39.50, honlapról való letöltés) 

 

A MOKKA használatának egyik legfontosabb mutatója, hogy hány rekordletöltés történik, különös 

tekintettel a feldolgozásra váró dokumentumokra. Mivel ez jelenleg alacsony, így ezzel foglalkozni 

kell. El kell érni, hogy a letöltött rekordokban megmaradjon a MOKKA azonosító, mert egyes 

esetekben ez a legpontosabb információ arról, hogy hány rekordot használtak fel a könyvtárak a 

közös katalógusból. A rekordletöltés számosságának növelését a következők segíthetik elő: 
 

1. Jó minőségű rekordok legyenek a MOKKA adatbázisban. Ehhez szükséges az, hogy a rekordok az 

arra jogosultak által módosíthatók legyenek, így a minőség javulhasson. Ennek a módosításnak és 

ellenőrzésnek, esetleges jóváhagyásnak, vagyis az adatmódosításnak, feltöltésnek a pontos menete 

előre elfogadott, szabályozott rend szerint történjék. Az ellenőrzés, vagy jóváhagyás kihagyható a 

rekordok gyorsabb felkerülése érdekében, de a későbbi rekord módosítás bekerül a rekord történetét 

nyilvántartó adatstruktúrába. 

 

Követelményként merült fel az is, hogy az autentikáló könyvtár(ak) által „hitelesített‖ rekordokat jelölje 

meg a MOKKA MARC (kódolás szintjén) és ez a jelölés látható legyen a felhasználói felületeken, 

esetleg szempontként beállítható legyen a letöltő felületeken. 
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2. Biztosítani kell a rekordok verzióinak a kezelését. Azokat a rekordokat, amelyek a duplikáció 

szűrés során egy másik rekorddal összevonódnak, a rendszer tárolja el, azonban ezek csak az 

adattörténet miatt kerüljenek tárolásra, a használható „éles‖ rekordok között nem kell szerepeltetni. 

Megjegyzések hozzáfűzésének lehetőségét is adjuk meg, amelyet akár a módosítási joggal nem 

rendelkezők is tehessenek meg. A rekordverziók kezelését, a változástörténetet, és a 

megjegyzéseket rögzíteni kell, és a megfelelő szolgáltatások számára szabadon és nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. Itt természetesen azokat az adatokat külön kell kezelni, amelyek 

személyiségi jogokat sérthetnek. Ezek, például a módosítást végző személye, csak olyan módon 

használhatók, amely megfelelően szabályozott, nyilvános, s amelyről a felhasználók a rendszer 

használatát megelőzően megfelelő tájékoztatást kaptak. 

 

3. A retrokonverziós feladatok támogatására ki kell dolgozni csoportos rekordletöltési módokat. A 

módszer kialakításához fel kell használni a jelenlegi retrokonverziós feladatok során szerzett 

tapasztalatokat, igényeket.  

 

4. Szükség van a legfrissebb dokumentumok azonnali feldolgozására, hogy lehetőség szerint a 

könyvtárakban történő fizikai megjelenésük előtt már a lehető legteljesebb leírásuk meglegyen. Itt 

fontos lehet többek között a KELLO adatrekord készítésére vonatkozó felajánlása a MOKKA részére, 

de valamennyi módosításra jogosított felhasználó felvihet új leírásokat, illetve a nyílt interfész 

segítségével akár kiadók számára is biztosítható legyen az adatfeltöltés. 

 

5. A MOKKA eddig a tagkönyvtárak könyveinek és egyéb monografikus szintű dokumentumainak 

rekordjait tartalmazta. Ezt a kört bővítjük szándékunk szerint további könyvekkel, folyóiratokkal, 

folyóirat cikkekkel, elektronikus dokumentumok leírásaival. Bekerülnek továbbá speciális 

gyűjtemények és adatbázisok leíró adatai, régi könyves adatbázisok. Minden olyan adat, amely egy 

elfogadott adatleíró szabvány alapján közvetlenül tárolható, kerülhessen be a MOKKA adatbázisába, 

illetve további adatok is tárolhatók legyenek, de ebben az esetben az adatszerkezet leírását is 

módosíthatóvá kell tenni. 

 

A további adatforrások bekerülése, és MOKKA adatcsoportként történő tárolása az adatfeltöltő modul 

részeként kerül szabályozásra és integrálásra, így az adatok bekerülésének „egykapus‖ rendszere 

megmarad. 

 

Az alapadatok körébe tartozó adatokat, amelyek a könyvtárak alapvető szolgáltatásaihoz biztosítanak 

információkat, a központi MOKKA adatbázisban kell tárolni. A további szolgáltatásokhoz az adatok 

más helyen is lehetnek. Fontos azonban, hogy ezek is szabványos interfészek segítségével 

lekérdezhetők legyenek. 

 

6. Feladatként jelentkezik a helyi törölt státuszú példányok, rekordok kezelése; ebben a tekintetben 

munkamegosztás kell az ODR-rel. A helyi lelőhely-információkat az ODR által használt 
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könyvtáradatbázis segítségével oldjuk fel. A központi adatbázisba történő „egykapus‖ adatbekerülés 

rendjének fenntartására ebben az esetben is törekedni kell. 

 

5.6.6 Közvetlen adatrögzítés a MOKKA-ba 

Az itt szereplő lehetőségeket és korlátozásokat a továbbiakban is biztosítani kell, azonban a 

lehetőségeket nagymértékben ki kell bővíteni az azonnali feldolgozás felé, és biztosítani kell az 

adatok és változások azonnali megjelenését az online felületeken, így a munkafájlok koncepcióját le 

kell cserélni egy jelentősen gyorsabb, adatbázis szintű tranzakciós sorra és eljárásokra. 

 

Ki kell alakítani a lehetőséget, hogy a könyvtárak közvetlenül a MOKKA adatbázisba katalogizáljanak. 

A jogosultsági rendszer a korlátozott használattól (munkafájlba katalogizálás, ahonnan a MOKKA 

mechanizmusok juttatják a rekordot a MOKKA-ba), a közvetlen rekordmentésen át, a besorolási 

rekordok kézi javításáig, és ezen keresztül a bibliográfiai rekordok globális javításáig sokféle 

használati módot megengedhet. 

 

Valamennyi MOKKA funkció beszervezhető egy-egy folyamat valamely lépésébe. Ezek a folyamatok 

pontosan leírják a szolgáltatás működését és az eljárást a katalogizálás, a javítások, duplum szűrés, 

módosítás és szinkronizálás megvalósítása során. Ezek a folyamatok jól követhetőek, és minden 

résztvevő könyvtári rendszert egységesen kezelnek. A folyamat könyvtári rendszerekre vonatkozó 

részének a megoldása a rendszerek fejlesztőinek a feladata. Ezek általában jól körülhatárolható 

egyszerű feladatok. 
 

A katalogizálási folyamatban megvalósítandó funkciók és elvárások a következők: 

 A folyamat követése, a folyamat állapotainak és adatainak nyilvántartása 

 Verziók és további információk megjelenése a fő rekord mellett. 

 Duplum szűrés 

 Feldolgozás szintaktikai hibáinak részletes visszajelzése 

 Katalogizálás javítása, véleményezése, minőségének mérése 

 

A folyamat egyes lépéseit, feladatait különálló modulként, nyílt interfészekkel kell megvalósítani, hogy 

bármely elem megváltoztatása a folyamat többi lépésére ne legyen hatással. 

5.6.7 Besorolási adatok központi kezelése 

A MOKKA adatbázis bibliográfiai rekordok mellett név, cím és tárgyi jellegű besorolási rekordokat is 

tartalmaz. A besorolási rekordok eddig is egyrészt magának a MOKKA adatbázis besorolási 

adatainak kezelésében, az „authority kontrollban‖ játszottak szerepet, másrészt a MOKKA 

adatszolgáltatásainak egyik körét adták. A továbbfejlesztett MOKKA, összhangban a felmérésekben 
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megfogalmazott elvárásokkal, szintén nagy szerepet szán a besorolási rekordoknak, és fejlesztési 

feladatcsoportokat definiál köréjük: 

 

Célul tűzi ki a MOKKA, hogy képes legyen hiteles név és tárgyszó jellegű besorolási adatokat tárolni 

és szolgáltatni a könyvtáraknak oly módon, hogy azokat a helyi adatbázisokban folyó katalogizálási 

munkában is fel lehessen használni.  

 

A MOKKA adatbázis besorolási adataiként szereplő tárgyszó rekordoknak szoros kapcsolatban kell 

együttműködniük és összhangban frissülniük a szintén megújításra váró Köztaurusz-kezelő 

rendszerrel.  

 

A besorolási adatok a MOKKA adatbázis authority kontrolljában betöltött szerepét olyan irányban kell 

fejleszteni, hogy segítsenek a több forrásból származó adatok egységesítésében, az autentikusnak 

tekintett alakok szerepének erősítésében. 

 

A besorolási adatok nyújtotta lehetőségeket kihasználva offline adattisztítási eljárásokat tervezünk 

kialakítani és alkalmazni.  

 

A MOKKA keresési mechanizmusait és keresőfelületét úgy kell alakítani, hogy a besorolási 

adatokban rejlő sokoldalú információkat minél teljesebben kihasználhassuk a hatékonyabb keresések 

céljaira. 

Az alábbiakban részletezzük a célkitűzéseket megvalósító funkciókat. 

 
 
Besorolási rekordok kezelése a MOKKA-ban 
 

1. A MOKKA szigorú authority kontrollal rendelkező adatbázis: minden bibliográfiai rekord besorolási 

adatainak mentésekor authority rekordhoz kapcsolódnia: elsősorban már az adatbázisban lévő 

authority rekordhoz, másodsorban a rekorddal együtt felérkező helyi authority rekordhoz, 

harmadsorban a MOKKA által generált „átmeneti‖ besorolási rekordhoz.  

2. A besorolási rekordok segítségével a bibliográfiai rekordok karbantarthatóak. Minden változtatás 

egy besorolási adat kitüntetett alakján felülírja a hozzákapcsolódó bibliográfiai rekordok megfelelő 

besorolási alakját. 

3. A besorolási rekordok is duplum-ellenőrzöttek. A duplum-ellenőrzés elsősorban a besorolási 

rekord 1XX mezője alapján történik, de a tárgyszavak esetében figyelembe kell azt is venni, hogy 

a tárgyszó melyik tárgyszórendszer része.  

4. A besorolási rekordok duplum ellenőrzésének és duplum összevonásának meg oldania, hogy az 

automatikusan generált besorolási rekordok később érkező helyi keletkezésű authority rekordokra 

cserélődjenek. 
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5. A helyi keletkezésű authority rekordok a helyi rekordok frissítésekor a frissített rekord újra 

MOKKA-ba mentésével a MOKKA-ban is updatelhetőek. 

6. A MOKKA besorolási adat mentésekor besorolási rekordok utalóinak koherenciáját fenntartó 

ellenőrzések végzésére is szükség van. Ennek legfontosabb szempontjai, hogy  

6.1. a felérkező rekord 1xx mezője nem lehet azonos már adatbázisban lévő rekord 4xx 

mezőjével. (Tárgyszavak esetében az azonosság vizsgálatánál a 040 $f almezőt is 

figyelembe kell venni.) Ha van ilyen ütközés, az új authority rekord nem kerülhet az 

adatbázisba, míg a vele együtt beérkező bibliográfiai rekordban szereplő alak a már bentlévő 

besorolási rekordnak megfelelően módosul.  

6.2. A felérkező rekordban szereplő 4xx mező nem lehet azonos már adatbázisban lévő rekord 

1xx vagy 5xx mezőjével.(Tárgyszavak esetében az azonosság vizsgálatánál a 040 $f almezőt 

is figyelembe kell venni.) Ha van ilyen ütközés, az új 4xx ütközést tartalmazó rekord helyett 

automatikusan képzett utaló nélküli rekord kerül az adatbázisba.  

7. A jelölt tárgyszórendszereket egymástól elkülönítetten kell kezelni. 

7.1. A tárgyszórendszereket egymástól a bibliográfiai rekordokban indikátoraik, illetve a mezőbe 

beírt $2 almező különbözteti meg. 

7.2. A tárgyszórendszereket egymástól a besorolási rekord 008/11 kódja és a 040 $f almező 

különbözteti meg egymástól. 

7.3. A fent leírt koherencia-ellenőrzések egyes rendszereken belül kell elvégezni. 

7.4. Az keresőfelületeken a böngésző keresési listákon jelezni kell, hogy az egyes tételek melyik 

tárgyszórendszerhez tartoznak.  

8. Felmerül az igény arra, hogy a Köztaurusz nem-deszkriptor rekordjai is bekerüljenek a MOKKA-

ba. A deszkriptor és nem-deszkriptor rekordok között MARC kódolásuk alapján lehet különbséget 

tenni. A MOKKA adatbázisban eddig csak deszkriptor rekordok voltak jelen.  

8.1. A nem-deszkriptor rekordok szerepe az authority kontrollban eltérő a deszkriptor rekordoktól: 

8.1.1. a bibliográfiai rekordok egységesítésében csak a deszkriptor rekordok vehetnek részt 

8.1.2. a nem-deszkriptor rekordok a deszkriptor rekordokban utalókként is megjelenő 

kifejezéseket írnak le.  

8.1.3. a nem-deszkriptor rekordok a bennük lévő megjegyzésmezők tartalmában adnak új 

információt az adatbázishoz. 

8.2. A nem-deszkriptor rekordok jelenléte az adatbázisban a következő ellenőrzések bevezetését 

teszi szükségessé: 

8.2.1. nem-deszkriptor rekordok nem vehetnek részt bibliográfiai rekordok egységesítésében 



 Technológiai elvárások 

 

 91/193 
 

8.2.2. a 6. pontban leírt ellenőrzések ne vonatkozzanak a nem-deszkrptor rekordokra, 

ugyanakkor  

8.2.3. a MOKKA adatbázisban közvetlen katalogizálási funkciókat betöltő kliensek azon 

böngészőlistában, amelyek az authority kontroll funkciókat segítik, a nem-deszkriptor 

rekordok ne jelenjenek meg, vagy a deszkiptor rekordoktól élesen elkülönülve 

szerepeljenek.  

 

Nevek a MOKKA-ban: 

A MOKKA jelenleg az alábbi forrásokból fogad név jellegű besorolási rekordokat, elsősorban neveket 

és testületi neveket: 

 NEKTÁR 

 DEENK  

 SZTE  

 FSZEK  

 

A jövőben ezt ki kívánjuk egészíteni a MKDNY adatbázisban már használt authority fájlokkal: 

 a Régi Magyarországi Szerzők (RMSZ)38 új kiadásának névanyaga, amelynek a folytatása 

1800-ig reálisan ebben a naptári évben elkészül 

 Clavis typographorum regionis Carpaticae39 névalakjai (nyomdászok és nyomdahelyek) 

 a Geotaurusz Kárpát-medencéhez kapcsolódó nevei 

 

Ezeket a besorolási adat rekordokat be kell tölteni a MOKKA-ba is, szorgalmazni kell használatukat a 

könyvtárak által elkészített rekordokban és fel kell használni őket offline adattisztítási eljárásokban. 
 

Tárgyi feltárás: 

A MOKKA tárgyi feltáró eszközökként tárgyszavakat és ETO jelzeteket alkalmaz. 

1. Az ETO jelzetek kezelése az alábbi alapelv szerint történjen: a rekordokkal felérkező, a már 

bentlévőtől eltérő ETO jelzetek feltételhez kötötten megőrződnek a duplum-ellenőrzés során. A 

duplum-ellenőrzés csak azokat az ETO jelzeteket adja hozzá a rekordhoz, amelyek a $a 

almezőjük első 5 karakterében különböznek a már bent lévőtől (ha az eltérés csak a 6. karakter 

után jelentkezik két jelzet között az újabban beérkező már nem épül be a MOKKA-rekordba.)  

                                            
38

 Régi magyarországi szerzők. 1., A kezdetektől 1700-ig. Szerk. Wix Györgyné, P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, 2007 

39
 http://typographia.oszk.hu/ 
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2. Jelenleg a rekordokkal felérkező, a már bentlévőtől eltérő tárgyszavak megőrződnek duplum-

ellenőrzés során. A fejlesztések során ki kell alakítani a tagkönyvtárakból érkező tárgyszavak 

befogadásának szelektívebb módját.  

a. A MOKKA által kitüntetetten kezelt tárgyszórendszerek (Köztaurusz, MeSH, Library of 

Congress Subject Headings, LCSH magyar fordítása, SZTE tárgyszórendszere) minden 

esetben megőrződnek a duplum-ellenőrzés során: ha a beérkező rekord olyan tárgyszót 

tartalmaz, ami még nem szerepelt a rekordokban, a beérkező tárgyszavak megőrződnek. 

b. A kitüntetett tárgyszórendszerekhez kézzel szerkesztett tárgyszó rekordok érkeznek az 

authority rekordot küldőként konfigurált könyvtárakból. 

c. Az egyéb tárgyszavak kezelése az alábbiak szerint történik: 

i. Ha a rekordban már van kitüntetett tárgyszórendszerhez tartozó tárgyszó, az 

egyéb tárgyszavak nem kerülnek be a rekordba a későbbi duplum-ellenőrzés során 

sem. 

ii. Ha egy újonnan beérkező bibliográfiai rekord csak nem kitüntetett rendszerhez 

tartozó tárgyszót tartalmaz, beérkezésekor 

1. ha formai egyezés alapján lehetséges, tárgyszavát kitüntetett rendszerhez 

tartozó tárgyszóra kell cserélni 

2. megtartjuk nem kitüntetett rendszerhez tartozó tárgyszavakat 

 

Besorolási rekordokkal kapcsolatos MOKKA szolgáltatások 

1. Authority rekordok is letölthetőek lehessenek a MOKKA-ból: önmagukban, vagy ha egy letöltő 

könyvtár azt igényli, a bibliográfiai rekord letöltésekor.  

a. Egyes rendszerek szükségletei szerint ki kell dolgozni a legkézenfekvőbb, helyi 

katalogizálási munkafolyamatba leginkább beilleszthető besorolási-rekord átvételi 

lehetőségeket.  

b. Ha a rendszer használ MARC besorolási adatokat, a MOKKA besorolási rekord 

elkérhető legyen katalogizálás közben.  

c. Az egyes könyvtárak erre vonatkozó kívánalmait a könyvtárnyilvántartás tárolja, és 

ezek vezéreljék a működéseket. 

 

2. Azon könyvtárak, amelyek a MOKKA kitüntetett tárgyszórendszerei egyikét használják 

adatbázisukban és saját munkafolyamataikhoz igénylik a következőket: 

a. jelentést kapjanak, ha az általuk használt tárgyszórendszerhez tartozó authority 

rekordokban változás történt; 
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b. a változásokat (új rekordok, módosult rekordok, megszűnt rekordok) letölthessék, vagy 

azokkal saját adatbázisukban helyettesítő törlést végezhessenek (ellenőrzötten vagy 

automatikusan); 

c. a Köztaurusz rekordokat letöltő könyvtáraknak lehetőséget kell adni arra, hogy 

jelezzék (a könyvtáradatbázisban), hogy kérik-e nem-deszkriptor rekordok letöltését is; 

d. az egyes könyvtárak erre vonatkozó kívánalmait a könyvtárnyilvántartás tárolja, és 

ezek vezéreljék a működéseket. 

 

3. A használt tárgyszórendszerek fogalom-kapcsolataiban rejlő információk jobb kihasználása a 

keresésben. Pl.: 

a. A kulcsszavas keresés eredménylistája mellett jelenjenek meg a találati halmaz 

rekordjainak tárgyszavai, nevei kilistázva. Ezeket kétféleképpen is hasznosíthatja a 

felhasználó. 

i. Egyrészt szűkítési szempontok az eredeti találati halmazon belül 

ii. Másrészt „Több hasonló‖ keresés kezdeményezésére is használjuk őket, újabb 

kulcsszavas keresések indítására. Az egyes tárgyszavak mellett legyen egy 

gomb, amellyel meg lehet jeleníttetni a hozzá tartozó tárgyszó rekordból azokat 

a kapcsolódó fogalmakat, amelyek szerepelnek legalább egy bibliográfiai 

rekordban. A felhasználó által kattintással kiválasztott tárgyszóhoz tartozó 

találatokat lehet látni a következő eredményoldalon.  

b. A böngésző keresés eredménylistáján a tárgyszavak (és nevek) mellett legyen egy 

olyan gomb, amelyre rákattintva a teljes authority rekordot lehet látni.  

i. Az authority rekord 5xx alakjai kattintható linkek legyenek 

ii. A linkre kattintva a kattintott alakkal végezzen a rendszer új böngésző 

keresését. 

iii. A tárgyszó böngészőlisták egyes tételei előtt/mögött szerepeljen, hogy melyik 

tárgyszórendszerhez tartozik.  

c. Legyen egy „irányított tárgyszó keresés‖ vagy „kiterjesztett tárgyszó keresés‖ néven 

felkínált tárgyszó keresési opció, amelyik a beírt keresőkérdéssel a tárgyszó 

rekordokban keres.  

i. Eredménye a releváns tárgyszó rekordok listája.  

ii. Az eredménylistáról kiválasztott tárgyszóval végezzen a rendszer 

1. kulcsszavas tárgyszó keresést a bibliográfiai rekordok között, ha a 

„Hasonlókat‖ opciót választja a felhasználó vagy.  
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2. a kiválasztott tárgyszóhoz kapcsolódó bibliográfiai rekordokat jeleníti 

meg, ha a „Pont ezeket‖ opciót.  

4. A felhasználók választhassanak egy tezaurusz-keresés opciót, amely lehetőséget ad arra, 

hogy a tezauruszokban rejlő minden információt (a tezaurusz kapcsolatok jellege, a 

deszkriptor és nem-deszkriptor rekordokban lévő megjegyzések stb.) kibonthassanak, 

megtekinthessenek. A tezaurusz böngészés során kiválasztott kifejezéssel a felhasználó 

keresést indíthasson a MOKKA bibliográfiai rekordjai között. 

a. Ha ez a funkció egy új tezaurusz-böngésző eszköz kialakításával valósulna meg, 

alkalmazható lehessen minden MOKKA-ban használt tárgyszórendszerre/tezauruszra. 

b. Ha erre nincs mód, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Köztaurusz-kezelő 

rendszer hasonló funkciói beemelhetőek-e a MOKKA felületre. 

5. Authority – bibliográfiai rekordkapcsolatokban, duplumként biztosan azonosítható bibliográfiai 

rekordokban lévő információk alapján automatikus mechanizmusok kidolgozása a Köztaurusz, 

lcsh//hun, mesh, szte tárgyszavak kiterjesztett használatára; (Első lépésben offline 

adattisztítás formájában) 

6. Authority – bibliográfiai rekordkapcsolatokban, duplumként biztosan azonosítható bibliográfiai 

rekordokban lévő információk alapján automatikus mechanizmusok kidolgozása a besorolási 

adatok tisztítására.  

7. ETO jelzetek verziókövetése (nem kötelező elem) 

a. MARC szinten megoldott (MARC21-ben) http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/080  

b. könyvtáraktól ilyen adatokat nem kapunk; esetleg MOKKA beteheti a könyvtár 

általános szokása alapján, amely a könyvtáradatbázisból olvasható ki.  

 

Köztaurusz-kezelő rendszer és a MOKKA authority kontrollja 

A Köztaurusz kezelő rendszeren olyan jellegű fejlesztését kell elvégezni, amely megoldja  

1. a tezauruszfejlesztés különböző feladatait egy a MOKKA-tól elkülönült adatbázisban, valamint  

2. az ott frissített rekordok automatikus, periodikus átkerülését a MOKKA authority rekordjai közé 

a.  a tezaurusz rekordokat állandó rekordazonosítóval látja el 

b. frissítsék a MOKKA adatbázis authority kontrolljában használt rekordokat. 

c. A nem-deszkriptor rekordok mindig elkülönítve, elkülönített funkcionalitással kerüljenek 

a rendszerbe. 

3. A MOKKA-ban lévő Köztaurusz rekordok karbantartásának olyan szinten kell megvalósulnia, 

hogy az egyes Köztauruszt használó könyvtárak a Köztaurusz rekordokat a napi katalogizálási 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/080
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gyakorlatban a MOKKA-n keresztül (is) használhassák a fentiekben leírt authority rekord 

használati módok szerint. 

5.7 Statisztikai kimutatások 

Az adatfeltöltés fontos eredménye a feltöltési jelentések, statisztikák készítése. Ezek elősegítik a 

minőségi munka kialakulását. Ezt a funkciót további lehetőségekkel kell egy teljesebb minősítő 

rendszer kialakítása felé bővíteni, és akár feltöltő partner és rekord szintig képesnek kell lennie a 

minősítésre, a tevékenységek, változások, változtatások, események lekérdezésére. A jelenlegi 

rendszerben megvalósított lehetőségeket a szállítandó rendszerben szintén biztosítani kell. A 

statisztikák egy interfészen keresztül XML formátumban is elérhetők legyenek, hogy az IKR-ek fel 

tudják ezt dolgozni. A statisztikák formátumát nyilvánossá kell tenni. 

A következő jelentésekre van szükség: 

 Könyvtárankénti lekérdezési lehetőség az adott időszakban feltöltött rekordok adatbázisba 

kerüléséről, illetve az esetleges visszautasítás indokáról. 

 Készüljön statisztika a keresések alapján, elemezve a gyakori keresőszavakat, a találati 

listákat, az eredménytelen kereső kérdéseket stb.  

 Könyvtárankénti feltöltési statisztikák, például: hány rekord van, hány rekord lett elutasítva, 

hány rekord változott, mennyi volt a duplum. 

 A visszautasított rekordok listázása, információval a visszautasítás indokáról. Ezt a 

megfelelő részletességgel és pontos indoklással kell megtenni, rekordonként. 

 Egyes rekordok sorsának lekérdezése és összesített eredmények a rekordok történetéről. 

 Email értesítés a feltöltésekről a beállított címre és a beállított gyakorisággal valamennyi 

statisztikai kimutatásra. 

 

A jelenlegi statisztikákról részletesebb leírás az alábbi linken találhatók: 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Felt%C3%B6lt%C3%A9si_logok 

5.8 Olvasói szolgáltatások 

A lekérdezések szabványos interfészeken keresztül történhetnek, és ez alapján tetszőleges 

szolgáltatás és felület alakítható ki. A szabványoknak megfelelő Z39.50 és OAI protokollal 

lekérdezhető interfészt kell e célra biztosítani. 

 

A lekérdezések eredményét a megjelenítési felületen, több módon is szükséges csoportosítani, 

rendezni. Erre a konkrét szolgáltatásnál külön lehet megoldásokat találni. 

 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Felt%C3%B6lt%C3%A9si_logok
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A lekérdezések eredményességének biztosítására jól strukturált és jó minőségű adatszolgáltatásra 

van szükség. A dokumentumok egyik lekérdezési csoportosítása lehet az ETO vagy tárgyszó szerinti 

lekérdezés. A tezaurusz jellegű keresések esetében az egységes tezaurusz rekordok használatával a 

találat pontossága növelhető. A tezaurusz adatbázis a MOKKA által szolgáltatott adatbázis része 

legyen. 

 

Az adatbázis szintű keresés az alábbi lehetőségeket biztosítja a jelenlegi rendszerben: 

 MARC bibliográfiai mezők, almezők, kódmezők alapján szabadon definiálható indexek. 

 Böngésző keresések a besorolási rekordokra. Az egyes tárgyszórendszerek 

különválasztott kezelése böngészéskor. 

 Lelőhely szerinti szűkítés lehetősége.  

 A MOKKA-ban megtalált rekordtól közvetlen átlépés a helyi adatbázisban lévő eredeti 

rekordhoz és annak példányinformációihoz. 

 

A lekérdezésekhez kapcsolódó fejlesztési javaslatok az alábbiak: 

 Az indexek alapján történő szavas keresés találati halmazainak relevancia szerinti 

keresése. 

 Beírt felhasználói keresések normalizálása (számok, jelzetek stb.) 

 Szavas keresésekben is felhasználhatóvá tenni a besorolási rekordokban rejlő 

információkat. 

 Az ODR fejlesztésekkel megvalósuló részletesebb példányinformáció szolgáltatás 

bibliográfiai és authority alapjainak megteremtése. 

 

A jelenlegi Webpac képes rövid, normál, hosszú megjelenítést nyújtani, amelyek adattartalma 

konfigurálható. A tárgyszó-böngészésben jelölve van, hogy melyik tárgyszórendszer része az adott 

tárgyszó. A találati halmaz saját kosárba gyűjthető és a kosár tartalma letölthető különböző 

formátumokban, vagy linkként menthető. További lehetőség az OpenURL alapú keresőszolgáltatás, 

illetve a sikertelen keresés esetén keresési javaslatok az aspell szótár alapján való kereséssel 

egészíti ki. 
 

További fejlesztési javaslatok az alábbiak: 

 Cédulaformátum megjelenítés 

 Relevancia szerinti rendezés a rövid találati listában 

 A dokumentumtípusra és hordozóra vonatkozó információk hangsúlyos megjelenítése 
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 Mű – Kifejezési forma – Megjelenési forma – példány szintű megjelenítések; itt 

figyelembe kell venni az ODR szükségleteit is.40  

 Az egyes megjelenítési szintekhez fűződő web2-es szolgáltatások (így például olvasói 

megjegyzések hozzáfűzése, olvasói értékelés, stb.) 

 RIS formátumú letöltés, betöltés referencia szoftverbe a WEBPAC felületről. 

 

 

                                            
40

 Amennyiben a megjelenítésben mű, illetve kifejezési forma szerint csoportosítunk, az mindig csak úgy történhet, hogy a megjelenítési 
forma szintjére bármikor egyértelműen el lehessen navigálni. 
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6.1 A MOKKA és az ODR kapcsolata 

6.1.1 MOKKA – ODR – NPA együttműködési séma 

A MOKKA – ODR egyesített szolgáltatás az alábbi működési séma szerint valósul meg: 

1. Közös feltöltő rendszer biztosítja azt, hogy a közös szolgáltatás számára szükséges minden 

bibliográfia, lelőhely és egyéb példányinformáció bekerüljön az adatbázisba. 

2. A beérkező adatokat azok jellege és funkciója szerint a központi adatbázisrendszer különböző 

elemei számára osztjuk szét. A bibliográfiailag fontos adatok és besorolási adatok a MOKKA, 

illetve az MKDNY adatbázisba, a lelőhely és példányinformációk a példánytár-adatbázisba 

kerülnek.  

3. A begyűjtő rendszer alkalmassá tehető arra is, hogy folyóirat-állományadatokat gyűjtsön be az 

NPA számára.  

4. A központi adatbázisegységek együttesen szolgálják ki a rendszer különböző felhasználói 

felületeit: a MOKKA letöltési szolgáltatásait, a MOKKA webes felületét, az ODR olvasói 

felületet és az ODR-ben kölcsönzéseket kezdeményező könyvtárosok felületét. 

5. A központi adatbázisegységek két példányban az OSZK és a DEENK szerverén foglalnak 

helyet, közöttük állandó a szinkronizáció, így egymás között optimálisan megoszthatják a napi 

terhelést, vagy hiba esetén bármelyik teljes szolgáltatást tud nyújtani. 

6. A MOKKA oldalon csatlakozik a rendszerhez a Köztaurusz kezelő rendszer, amely 

tezauruszfejlesztési funkciókat lát el.  

7. Az ODR funkciókat szolgálja ki elsősorban a könyvtáradatbázis és a központi könyvtárközi 

kölcsönzési szolgáltatás. 

8. A központi rendszernek folyamatosan kommunikálnia kell a helyi rendszerekkel elsősorban a 

helyi aktuális példánystátuszok és könyvtárközi kölcsönzési nyilvántartási adatok terén. 

 

6. Kapcsolat más adatbázisokkal 
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6.1.2 A modulok összefüggésábrája és rövid leírása 

 

 

Modul Funkció Ki a gazdája? 

1. Feltöltő modul Minden MOKKA–ODR-be könyvtárak által 

begyűjtendő információ itt kerül be: bibliográfiai, 

besorolási és példányinformációk 

A modul átadja az információkat a megfelelő 

adatbázisrészeknek 

OSZK TÁMOP 

2. MOKKA adatbázis Hiteles bibliográfiai és authority információk 

gyűjtése és kezelése; a felhasználói felületek 

számára (7.10.11.) bibliográfiai adatok közvetítése; 

Katalogizálási célú rekordletöltések anyagát 

biztosítani 

OSZK TÁMOP 

3. MKDNY  Ezen a feltöltő rendszeren kapja saját céljaira a 

számára szükséges adatokat 

 

4. NPA Meg lehetne vizsgálni annak a módját, hogy a 

mostani offline/papíron történő NPA állományadat 

jelentések helyett a helyi adatbázisokból feltöltött 

rekordokkal jöjjenek ezek az információk. (Az SZTE 

Egyetemi Könyvtára már online jelent...)  

Indítása OSZK 

TÁMOP, teljes 

megoldás 

később 

folyamatosan 

5. ODR példánytár A feltöltő modul által közvetített példányinformációk 

adatbázisa: helyi, MOKKA, azonosítok, minimális 

(cím/szerző, ISBN, ISSN) bibliográfiai adat, 

részletes állományadatok, (lelőhely, „elektronikus 

lelőhely‖, elérhetőségi feltételek, kölcsönözhetőségi 

DEENK TÁMOP 

1. Feltöltő 
modul 

2. MOKKA adatbázis 

3. MKDNY 

4. ….. 

5. ODR példánytár 

7. MOKKA 
szolgáltatás -> 
leltöltések 

 
 
 
 
10. ODR 
olvasói 
felület 9. ODR 

könyvtár-
adatbázis 

11. ODR 
könyvtáros
i felület, 
kérésindítá
s 

12. ODR 
központi 
kközi 
rendszer 

8 MOKKA 
webes 
felület  

13. helyi 
rendszerek 
aktuális 
példányadata
i 

14. helyi 
kközi 
nyílvántartás 

6. 
Köztaurus
z kezelő 
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feltételek stb.) 

+ 

Egyéb MOKKA-ból nem érkező adatok (folyóirat 

állományadatok, cikkadatok MATARKA-ból, 

HUMANUS-ból egyéb cikkadatbázisokból 

harvesztelve)  

6. Köztaurusz-

kezelő modul 

A Köztaurusz tezaurusz építése, karbantartása, 

folyamatos rekordátadás a MOKKA authority 

kontrollja számára 

OSZK TÁMOP 

7. MOKKA 

szolgáltatás: 

letöltések 

Bibliográfiai célú bibliográfiai, authority rekord 

letöltése különféle módokon (Z39.50) stb.  

OSZK TÁMOP 

8. MOKKA WEB-es 

felület 

MOKKA-ban való keresés és köré épülő 

szolgáltatások: letöltések bibliográfiák számára, 

bibliográfiai szoftverekbe, WEB2-es szolgáltatások 

stb.  

Adatforrás: MOKKA adatbázis (2.) 

OSZK TÁMOP 

9. ODR 

könyvtáradatbázis 

Az ODR-t használó könyvtárak adatbázisa; a 

könyvtárak szolgáltatási, elérhetőségi adatai; 

könyvtárak tartják karban 

DEENK TÁMOP 

10. ODR olvasói 

felület 

Az olvasó közösen kereshetnek itt „minden‖ 

könyvtári dokumentumra. A megtalált dokumentum 

elérhetőségére vonatkozó információkat is kapnak: 

1. elérhetik WEB-en 

2. közvetlen online megrendelést adhatnak fel 

meglévő szolgáltatásokon keresztül: 

MATARKA, EOD szolgáltatások stb. 

3. Saját könyvtárából kölcsönözheti (ha 

megadja saját könyvtárát) 

4. elindíthatja saját könyvtárán keresztül a 

könyvtárközi megrendelést  

Adatok forrása: bibliográfiai keresések, és 

megjelenítés a MOKKA adatait használja 

(kiegészítve harvesztelt vagy aktuálisan 

körbekérdezett cikkadatokkal) + hozzáférési 

alternatívák ajánlása a példánytár információi + 

könyvtáradatbázis információ alapján 

DEENK TÁMOP 

11. ODR 

kérésindítási felület 

Az olvasó által kezdeményezett kérések esetén a 

kérés adatainak (bibliográfiai, példány, olvasói, stb.) 

átadása a könyvtáros számára. 

DEENK TÁMOP 
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Könyvtáros által kezdeményezett kérések indítása 

bibliográfiai, példány és könyvtáradatbázis illetve 

aktuálisan lekérdezett helyi példánystátusz adatok 

együttes adatai alapján. 

Üres űrlapos kérés 

12. Könyvtárközi 

nyilvántartó modul 

Az indított kérés státuszának, állapotának 

adminisztrálása. 

DEENK TÁMOP 

13. Helyi rendszerek 

példánystátusz-

adatai 

A helyi rendszerek aktuális példánystátusz 

adatainak kurrens lekérdezése a kérés feladása 

előtt. 

DEENK TÁMOP 

(és helyi 

rendszerek) 

14. helyi 

könyvtárköz 

nyilvántartások 

A helyi könyvtárközi nyilvántartás aktuális 

státuszadatainak begyűjtése a központi 

könyvtárközi nyilvántartás számára.  

DEENK TÁMOP 

(és helyi 

rendszerek) 

6.1.3 Az ODR szolgáltatások számára szükséges MOKKA funkciók összefoglalása 

a fenti vázlat alapján 

Az ODR szolgáltatások két szinten támaszkodnak a MOKKA-ra: 

1. A MOKKA betöltő mechanizmusoknak ki kell terjedniük olyan – elsősorban példány – információk 

begyűjtésére, amelyek alapján a felhasználók pontos példányszintű tájékoztatást kaphatnak a 

rendelkezésre álló példányokról, a rájuk vonatkozó kölcsönzési feltételekről. 

1.1. A példányinformációkat elsősorban a MOKKA-célú feltöltés/aratás során kell begyűjteni a 

bibliográfiai adatokkal együtt. 

1.2. A példányinformációk teljes körének tárolásával nem terheljük a MOKKA adatbázist, amely 

megtartja elsősorban bibliográfiai adatbázis jellegét, hanem a feltöltő rendszernek tovább kell 

ezeket adnia a MOKKA adatbázist kiegészítő példánytár adatbázisnak.  

1.2.1. A példánytár adatbázis nem tartalmaz teljes bibliográfiai információkat, azokban a 

MOKKA bibliográfiai adatbázisra támaszkodik. Így a példányinformációk példánytárba 

juttatását mindenképpen úgy kell elképzelni, hogy azt megelőzze a bibliográfiai rekord 

MOKKA-ba kerülése, és a MOKKA rekordhoz vezető egyértelmű kapcsolatot jelentő 

MOKKA azonosítókkal együtt kerüljenek át a példánytár-adatok.  

1.2.2. Minden MOKKA azonosítót érintő MOKKA művelet esetében gondolni kell a 

példánytár-kapcsolat megőrzésére.  

1.3. A begyűjtendő példányinformációk köre kiterjed minden olyan állandó példányjellemzőre, 

amely a példány elhelyezésére és forgalmazhatóságára vonatkozó információkat adhat: 

(lelőhely, helyrajzi szám/raktári szám, kölcsönzési kódok, vonalkód, példányjellemzők és 

példányblokkok – pl. törölt példányjelzések). Nem terjed ki a példányok aktuális kölcsönzési 
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állapotainak jelzésére; ezeket az ODR a könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése előtt 

fogja aktuálisan lekérdezni.  

1.4. A példányadatok begyűjtésekor 

1.4.1.  az adatokat a MARC bibliográfiai rekordba ágyazva elsősorban a MARC holding 

formátum szerint kódolva kérjük az egyes adatbázisoktól. (bár maga a példánytár 

adatbázis nem feltétlenül MARC formátumban tárol) 

1.4.2. külön gondolni kell a folyóiratok lelőhely és állományadatainak begyűjtésére is, szintén 

a MARC kódolásra alapozva. 

1.4.3. ugyanakkor számítani kell arra, hogy a példányadatok kódolása és előállítása terén 

nagy eltérések lehetnek a rendszerek között, így itt még inkább szükség lehet a 

bibliográfiai adatok esetében már alkalmazott egyéni „szűrőkre‖  

1.4.4. fontos a helyi példánytörlésre vonatkozó információk begyűjtésének kialakítása is 

1.4.4.1. ha az tényleges példánytörlés 

1.4.4.2. vagy a meglévő példányra vonatkozó törölt blokk/megjegyzés 

1.5. Az 1.1. és 1.4.1. pontokban leírt begyűjtési mód mellett alternatív begyűjtési módokat is ki kell 

dolgozni elsősorban a kisebb, bibliográfiai betöltést jellemzően nem végző könyvtárak 

kedvéért: 

1.5.1. lelőhelyadatok feltöltése ISBN listák alapján 

1.5.2. folyóirat-állományadatok feltöltése ISSN listák alapján 

1.5.3. MOKKA-ban megkeresett rekordokhoz WEB-es űrlapon saját példány hozzáfűzése – 

„Ilyen nekem is van‖ funkció 

1.5.4. MOKKA/ODR bibliográfiai és/vagy példányinformációk közvetlen szerkesztése 

megfelelő jogosultsági rendszer alkalmazásával. 

1.6. ODR könyvtáradatbázisban kiosztott jogosultsághoz kötötten közvetlen példány- és folyóirat-

állományadat javítási lehetőség WEB-es felületen. 

2. A MOKKA bibliográfiai adatbázissal szemben támasztott ODR elvárások: 

2.1. Legyen stabil, rendezett központi adatbázis, amely lehetőséget ad arra, hogy a példánytár 

rekordjai egyértelműen kapcsolódjanak hozzá:  

2.1.1. az adatbázisban megjelenés szintű rekordok legyek, amelyek  

 rendelkeznek állandó MOKKA azonosítóval, 

 tárolják a helyi rekordazonosítókat 

2.1.2. a többi FRBR szintet vagy csak megjelenítési eszközökkel állítsák elő, vagy csak a 

megjelenési szintű rekordokat kiegészítve legyenek jelen 
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2.1.3. minden olyan művelet esetében, amely hat a MOKKA azonosítókra, a változások 

példánytár számára való követhetőségét is biztosítani kell. 

2.2. az adatbázis az ODR felhasználói felületek számára  

2.2.1. sokoldalú kereséseket biztosítson: 

 sokféle index szerinti keresést 

 a MOKKA adatbázis authority rekordjainak információit kiaknázó kereséseket 

 a bibliográfiai keresés eredményei összekapcsolódjanak a példánytár és 

könyvtáradatbázis adataival  

 a keresési eredmények alapján képzett OPEN URL jellegű további keresésekre 

adjon lehetőséget  

 bibliográfiai információkat biztosítson WEB 2.0 szolgáltatások számára 

6.1.4 A MOKKA – ODR és a folyóirat-kezelés 

1. A MOKKA-ODR adatbázis az NPA szolgáltatás adatait átveszi és továbbítja a könyvtárak és 

felhasználók felé az alábbi formában. 

2. A jelenleg AMICUS-ban lévő folyóirat rekordok a bennük lévő állományadatokkal átkerülnek a 

MOKKA-ba, illetve a példánytár adatbázisba. 

3. A bibliográfiai rekordok a későbbiekben is az OSZK-ban készülnek (az ISSN online, illetve az 

MNB rekordok felhasználásával) és onnan kerülnek a MOKKA-ODR adatbázisba a feltöltő 

modulon keresztül.  

3.1. Ha egy könyvtárnak eddig még nem létező rekordra van szüksége, online bejelentőlapon kéri 

ennek feldolgozását.  

4. Az állományadatok jelentését, begyűjtését a MOKKA-ODR végzi az alábbiak módok egyikén: 

4.1. A feltöltő rendszer fogadja a könyvtárak által MARC állománymezőkben, (rekordokban) közölt 

állományadatokat. 

4.2. A MOKKA-ODR adatbázisba a közvetlen szerkesztésére szolgáló katalogizáló kliens 

használatával a jelentő könyvtár írja be az állományadatokat megfelelő jogosultsági 

rendszereket használva. (csak a saját adatait és csak a szükséges mezőket szerkesztheti) 

4.3. WEB-es felületen adhat állományinformációkat az egyes folyóiratokhoz.  

4.4. ISSN feltöltő-listák segítéségével. 

4.5. Figyelni kell az állományadatok javíthatóságára, törlésére is.  

5. A különböző cikkadatbázisok (MATARKA, HUMANUS, egyetemi bibliográfiai adatbázisok...) és az 

EPA adatbázis tartalmát harveszteljük és a MOKKA-ODR példánytárban tároljuk, annak 
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érdekében, hogy a rendszer tudjon szolgáltatni a MOKKA és az ODR olvasói felületek számára 

analitikus folyóirat információkat, illetve információt a hálózatos teljes szöveges elérési 

lehetőségekről. A cikkadatbázisok tételeihez az NPA és EPA lelőhelyadatait felhasználva tudunk 

elérési adatokat adni. 

6.2 A Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása és a MOKKA 

A kulturális örökség védelméről szóló törvény41 alapján a muzeális intézményekben, a levéltárakban, 

a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban, valamint a könyvtárakban muzeális 

dokumentumként őrzött kulturális javak védettnek minősülnek. A muzeális dokumentumok körét, 

illetve a könyvtárak ezzel kapcsolatos nyilvántartási és bejelentési feladatait, valamint a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal megkeresésére történő adatszolgáltatási kötelezettségét két miniszteri 

rendelet szabályozza.42 A rendeletek pontosan meghatározzák azt is, hogy a muzeális 

dokumentumok közül melyeknek az adatait kötelesek a könyvtárak saját külön nyilvántartásukon túl 

az Országos Széchényi Könyvtár által fenntartott központi nyilvántartásba is bejelenteni.  

 

A muzeális dokumentumok megőrzésnek és nyilvántartásának alapfeltétele ezeknek a feldolgozása, 

különös tekintettel azokra a kisebb gyűjteményekre, amelyeknek nincs, vagy nem elérhető a 

katalógusuk, esetleg könyvtáruk, (integrált) könyvtári rendszerük sincs (pl. kis gyülekezetek), vagy 

van könyvtáruk (esetleg katalógusuk), de nincs olyan alkalmazottjuk, akinek ez feladata lenne, vagy 

aki értene ehhez (pl. iskolai könyvtárak). Ezen gyűjtemények darabjainak leírása esetleg nagyon 

sokára, lehet, hogy soha nem készülne el, illetve nem kerülne az országos közös katalógusba. A 

feldolgozáshoz szakmai segítség, illetve katalogizáló eszköz szükséges. Utóbbit nem csak 

megvásárolni, de üzemeltetni is kell, s ez kisszámú dokumentum leírásához nem gazdaságos. A 

nemzeti könyvtár 2005-ben adatbázist hozott létre országos nyilvántartási kötelezettsége ellátására 

(Muzeális dokumentumok nyilvántartása – Bibliotheca Vetus Hungariae, BVH), ami a korábban 

katalóguscédulákon tárolt nyilvántartását kiváltja, illetve a folyamatos frissítését teszi lehetővé, 

egyben pedig – nyilvános adatbázisként – bárki számára elérhető. Ez az adatbázis több forrásból 

táplálkozik: 

1. a Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Könyvek Tagozat közös 

katalógusából (minden olyan rekord, amely a mai Magyarország területén található 

példány leírását tartalmazza, és tartozik hozzá lelőhely-adat) 

2. a MOKKA 1851 előtti tételeiből (ezek valós időben kerülnek lekérdezésre) 

3. az egyes könyvtárak adatbázisából exportált állományokból (néhány IKR-

fejlesztővel külön-külön megállapodások alapján kerülnek betöltésre az elkészült 

rekordok; egyes intézmények maguk exportálják és küldik át időről-időre az új 

rekordokat) 

                                            
41

 2001. évi LXIV. törvény 
42

 a 17/2002. (VI. 21.), valamint a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 
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4. egyedi bejelentésekből 

A BVH nem csak adatbázis és keresőfelület, hanem – a fenti megfontolások alapján – a muzeális 

dokumentumok adatainak szabványos rögzítésére alkalmas (űrlapos) bejelentő felület is készült 

hozzá (e felület online és offline használata, utóbbi esetben az így keletkezett adatoknak az 

adatbázisba való betöltése is lehetséges). 

 

A muzeális dokumentumok adatainak megfelelő rögzítéséhez és az állományok szakszerű 

kezeléséhez a szakmai támogatást a MOKKA-R Tagozat és annak adatbázisa adja. A nyomtatványok 

azonosítása és feldolgozása könnyebben valósulhat meg, ha a(z esetleg csonka) konkrét példány, 

kiadás adatait egy „jó‖ leíráshoz lehet hasonlítani – magyarországi dokumentumok esetében a jó 

leírást a nemzeti bibliográfia tételei jelentik, amelyek részei a MOKKA-R adatbázisának. 

 

Mivel a muzeális dokumentumok esetében az egyes példányok nyilvántartása a feladat, BVH-ban 

NINCS duplumszűrés, és ennek bevezetése a jövőben sem várható, tekintettel 

 a példányspecifikus adatokra, amelyek kivétel nélkül megőrzendők,  

 és arra a körülményre, hogy a feldolgozók az esetek nem kis részében nem 

szakképzett, régikönyves szakemberek, és ezeknek a speciális adatoknak a rögzítése nem biztos, 

hogy egységes elvek szerint történik. Ebből is következik, hogy az adatbázis rekordjai meglehetősen 

vegyes színvonalúak, és a duplumok összevonása biztonságosan, adatveszteség nélkül nem lenne 

megvalósítható. 

 

A Bibliotheca Vetus Hungariae a Kárpát-medence koraújkori olvasás-, és könyvtörténetének 

kutatásához, megismeréséhez nélkülözhetetlen levéltári forrásokat (könyvjegyzékeket), az egykori 

tulajdonosokkal kapcsolatos adatokat, a hozzájuk kapcsolódó bibliográfiai hivatkozásokat is 

tartalmazó szakértői rendszerbe illeszkedik (Bodza),43 illetve e forrásokat is kiegészíti a ma fellelhető 

dokumentumok leírásával és példányadataival.  

 

Authority rekordok 

A BVH adatbázisban egyelőre nincsenek authority rekordok. Ezt a későbbiekben alakítjuk ki a 

következő források alapján:  

 a Régi Magyarországi Szerzők (RMSZ)44 új kiadásának névanyaga, amelynek a folytatása 

1800-ig reálisan ebben a naptári évben elkészül 

                                            
43

 Bibliotheca Eruditionis: Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500-1700) (http://www.eruditio.hu/lectio) 
44

 Régi magyarországi szerzők. 1., A kezdetektől 1700-ig. Szerk. Wix Györgyné, P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, 2007 



 Kapcsolat más adatbázisokkal 

 

 106/193 
 

 Clavis typographorum regionis Carpaticae
45

 névalakjai (nyomdászok és nyomdahelyek) 

 a Geotaurusz Kárpát-medencéhez kapcsolódó nevei 

 

E névalakok egy részének (RMSZ, Clavis) feltöltése a MOKKA-R Tagozat adatbázisába megtörtént. 

A MOKKA-R és a Consortium of European Research Libraries együttműködésének keretében az 

authority rekordok a The Heritage of the Printed Book in Europe, c. 1450 - c. 1830 (HPB) 

adatbázis számára, illetve a nem a Kárpát-medencéhez kapcsolódó névállomány a MOKKA-R 

számára átadásra került, illetve kerül. A tervek között szerepel a magyar univerzális címállomány 

kidolgozása és egységesített címalakként való beépítése a rendszerbe. A következő lépés lenne 

ezeknek a(z authority) fájloknak a bibliográfiai rekordokkal való összekapcsolása. A fájlrendszer 

kialakítása után ezek használata a közös katalógusban kötelező lesz, illetve a muzeális 

dokumentumok adatainak rögzítésekor ezek az egységesített névalakok beemelhetők lesznek a 

rekordokba. 

 

Kéziratok 

A bejelentésre kötelezett muzeális könyvtári dokumentumok közé tartoznak a középkori kódexek, 

nyelvemlékek, valamint a közép-, és koraújkori kéziratok is. Az OSZK Kézirattára és a MTA-OSZK 

Fragmenta Codicum Kutatócsoport bevonásával ezekben a hónapokban alakítjuk ki a kéziratok 

MASTER szabvány alapú feldolgozását és tárolását lehetővé tevő adatbázist és feldolgozó felületet.  

 

Kapcsolat a MOKKA-val 

1. A MOKKA felületén mindenképpen biztosítani kell a lehetőséget a BVH adatbázisba 

való közvetlen átlépésre, illetve az egyes találatok mellett a BVH adatbázisba való 

továbblépésre, 

2. A fentiekben leírtak alapján (talán leginkább az „egy rekord – egy példány‖ gyakorlat 

miatt) továbbra sem lenne célszerű a BVH rekordjainak a MOKKA adatbázisába való 

továbbítása/átemelése/másolása, 

3. Mindenképpen szükséges (és lehetséges) az adatok valós idejű lekérdezése, 

4. A találatok megfelelő megjelenítése. Meg kell vizsgálni a rekordokat olyan 

szempontból, hogy van-e lehetőség a megjelenítésben összevonásra. Pl. Augustinus: 

De civitate Dei c. művének keresésekor a lehető legkevesebb számú találat alapján 

lehessen – ha erre van szüksége a felhasználónak – továbblépni közvetlenül a BVH 

felületére, a kívánt kiadás, lelőhely, esetleg példányspecifikus adatok azonosításához. 

                                            
45

 http://typographia.oszk.hu/ 
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22. ábra: a bibliotek.dk találati listájának egy eleme, a továbblépési lehetőségeket kiemelve 

 

A fenti példánál a megjelenítéshez az FRBR kínálta lehetőségeket alkalmazzák. A 

BVH adatbázissal kapcsolatban nem valószínű, hogy lehetőség van a rekordok ilyen 

jellegű automatizált felkészítésére, de mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni, 

hogy milyen módon lehetne megvalósítani a fentiek alapján javasolt, nagyon 

egyszerűsített megjelenítést. 

5. Megfontolásra érdemes a BVH authority rekordállományának a MOKKA-ban való 

felhasználása is. 

6.3 A köztaurusz rendszer fejlesztése és összekapcsolása a MOKKA 

adatbázissal 

6.3.1 Rendeltetés általában 

Az egyedi fejlesztésű szoftver legyen alkalmas a besorolási adatok HUNMARC/MARC21 X48-as, 

X50-es, X51-es, X55-ös adatmezők, továbbá a SKOS szerinti, mező-almező-indikátor szerkezetű, 

valamint OWL full és light formátumú tezauruszok, tárgyszójegyzékek, hierarchikus osztályozási 

rendszerek (például ETO), egyéb strukturált szótárak és mutatók (a továbbiakban: tezauruszok és 

osztályozási rendszerek) kialakítására, szerkesztésére, karbantartására, továbbá meghatározott 

formátumok szerint a kezelt állományok rekordazonosítók szerinti exportjára, ill. ugyanezen 

formátumok szerinti állományok importjára. 

 

A kezelőfelülete (tehát nem maga a rendszer, hanem ama felületei, melyet a szerkesztő felhasználók 

az eddigiekben már megszoktak) fő vonásaiban legyen azonos azzal a felülettel, mellyel 

elődrendszere, a RelexAB rendelkezett. 
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Az elődrendszer az új Relex programozásához rendelkezésre áll. 

Az elkészítendő kezelőrendszer neve: Relex [Relációk és lexikai egységek kezelőrendszere] 

6.3.2 Feladatok 

6.3.2.1 Működés 

 Működjék mind WINDOWS vezérletével személyi számítógépen, egyedi alkalmazásban, mind 

pedig legyen weben keresztül több felhasználó által is hozzáférhető. 

 Egyetlen adatbázis keretében legyen kezelhető benne tezaurusz és hozzá kapcsolódó 

osztályozási rendszer. 

 Együtt kezelhető például tezaurusz és ETO. Létrehozható és karbantartható ETO és mutatója. 

 Egyetlen adatbázis keretében a lexikai egységek, ill. az osztályok több különböző 

tezauruszokhoz, résztezauruszokhoz, osztályozási rendszerhez rendelhetők hozzá. 

 Egy tezauruszon belül például elkülöníthető matematikai, szociológiai és helytörténeti 

résztezaurusz. Lehet olyan lexikai egység, amely mindegyikbe tartozik, és lehet olyan, amelyik 

csak az egyikbe vagy a másikba. 

6.3.2.2 Export és import 

A program a következő formátumok szerint legyen képes exportálni és importálni: 

 MSZ 3418 szerinti WORD szövegformátumban; 

 alapértelmezésben a besorolási adatokra vonatkozó HUNMARC/MRC21 formátumban mező-

almező-indikátor szerkezetben az 1XX-as, X5X-es, és X4X-es mezők vonatkozásában 

mező-almező-indikátor szerkezetben; az 1XX tételfejmezők meghatározása opcionális, 

résztezauruszok formájában, minősítve, hogy milyen tételfejmezőről van szó; 

 a besorolási adatokra vonatkozó HUNMARC/MRC21 formátumban az 1XX-as, X5X-es, és 

X4X-es mezők vonatkozásában xml szerkezetben (más szóval az alapértelmezett 

formátumot le tudja fordítani xml szerkezetre); 

 SKOS xml-szerkezetben (más szóval az alapértelmezett formátumot le tudja fordítani SKOS 

szerinti xml szerkezetre); 

 W3C szerinti OWL-full és light formátumban. 

Az export-import műveletek során őrződjék meg a MARC formátum 001 mezőjének 

rekordazonosítója. 
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6.3.2.3 Tezauruszszerkezet 

 

 A tezaurusz lexikai egységei között max. 1000 opcionálisan megadható relációtípus legyen 

kezelhető (többek között az MSZ3418 szabvány szerinti, továbbá az azt kiegészítő 

HUNMARC és SKOS formátumban rögzített relációtípusok) oly módon, hogy e 

relációtípusoknak max. 3 karakteres azonosító (generikus [F/A], partitív [T/P], vagy angol 

szabvány szerinti BTG, NTP stb.) adhatók meg. A relációk jeleit a felhasználó maga 

határozhatja meg. 

 A relációtípusok minősíthetők legyenek aszerint, hogy osztályozási rendszer osztályai közötti 

vagy természetes nyelven kifejezett lexikai egységek közötti relációtípusokról van szó. 

 A tezaurusz lexikai egységei és az osztályozási rendszer osztályai, illetve az osztályok és a 

lexikai egységek között mutató kapcsolatok (pl. ETO [„osztálya‖], ill. LE [„osztály lexikai 

egysége‖]) adhatók meg 

 Az osztálytételfejek a MARC Classificaiton Format 153-as mezőjébe kerülnek. 

A lexikai egységekhez kapcsolódó osztályok a 75X-es mezőbe kerülnek, forrásjelük a $2 

almezőbe. 

Az osztály tételfejekhez kapcsolódó lexikai egységek a 75X-es mezőbe kerülnek, forrásjelük a 

$2 almezőbe. 

 Biztosítani kell velük kapcsolatban az indikátorok opcionális értékadását is. 

6.3.2.4 Karakterek 

 Az adatbázis legyen UNICODE alapú, UTF-8 kódolással, és az ékezetes betűket prekombinált 

módon (tehát pl. Á á Ä ä Å å č ń) ábrázolja. 

 Az előállított outputok szintén legyenek a fenti karakterkódolás szerintiek. 

Megfontolandó, hogy legyen lehetőség többféleképpen kódolt outputra: ANSEL, latin1, 

latin2 stb. 

Az áttöltéshez álljon rendelkezésre karakterkonverziós tábla a Relex és az UTF-8 

között. 

6.3.2.5 Részfeladatok 

 Új tezaurusz és osztályozási rendszer adatbázisának létrehozása: 

o résztezauruszok, osztályozási rendszerek opcionális definiálása egy adatbázison belül; 

o relációk és relációtulajdonságok opcionális definiálása: 

  reláció inverze; 

  nem tranzitív/tranzitív reláció; 

  kapcsolódó lexikai egységek/osztályok alsó és felső korlátja; 

  bal oldali kapcsolat osztály/lexikai egység; 

  jobb oldali kapcsolat osztály/lexikai egység. 
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o a besorolási adatok HUNMARC formátumának megfelelő tartalomazonosítók 

meghatározása; 

 Meglévő tezaurusz és osztályozási rendszer adatbázisának karbantartása, szerkesztése: 

o lexikai egységek, osztályok fölvétele Marc-mezőkbe, megnevezésük módosítása, 

törlése; 

o relációk opcionális létrehozása Marc-mezőkbe, módosítása lexikai egységek, osztályok 

között; 

o megjegyzések opcionális létrehozása Marc-mezőkbe, és hozzákapcsolása lexikai 

egységekhez, osztályokhoz; 

o relációk opcionális létrehozása tezaurusz lexikai egységei és hierarchikus osztályozási 

rendszer osztályai között; 

o relációk opcionális létrehozása osztályozási rendszer osztályai között. 

o relációk létrehozása az adatbázis lexikai egységei, ill. osztályai és külső adatbázisok 

lexikai egységei, ill. osztályai között az X7X-es mezőkkel; 

 Tezaurusz és osztályozási rendszer exportja és importja: 

o export és import MSZ34178-as szövegformátumba, ill. szövegformátumból és 

egyszerűjegyzékből; 

o export és import HUNMARC adatcsere-formátumba és -formátumból; 

o export és import SKOS adatcsere-formátumban és -formátumból 

o export és import OWL light és full változatban 

o lexikai egységek és osztálynevek írásmódjának (nagy, ill. kisbetűs) meghatározása az 

exportban. 

 Hibaellenőrzések; 

o reflexív kapcsolatok; 

o relációnak nincs inverze; 

o nem-deszkriptorok több relációban; 

o relációk száma egy kapcsolaton belül; 

o többszörös kapcsolat; 

o tezauruszban nem szerepel; 

o kapcsolatban nem szerepel; 

o relációk típusa; 

o tranzitív háromszög; 

o ismétlődő kategória; 

o X tezaruszban szerepel – Y tezauruszban nem szerepel; 

o mindkét tezauruszban szerepel 
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o X tezauruszban deszkriptor 

o X tezauruszban nem-deszkriptor 

 statisztika: 

o vezérszavak száma 

o osztályok száma 

o deszkriptorok száma 

o nem-deszkriptorok száma 

o lexikai egységek átlagos hossza 

o leghosszabb lexikai egység karakterszáma (megengedett legnagyobb hossz: 200 

karakter 

o legrövidebb lexikai egység karakterszáma 

o kapcsolat nélküli lexikai egységek száma 

 meglévő résztezaurusz és osztályozási rendszer törlése (teljes törlés); 

 meglévő résztezauruszon belül csak a deszkriptorok törlése; 

 meglévő résztezauruszon belül csak a nem-deszkriptorok törlése; 

 a program biztosítsa a lexikai egységek különleges (kis- és nagy betűs) írásmódjának 

megőrzését  

 naplózás: 

o újként javasolt lexikai egység és rögzítési dátuma; 

o véglegesített új lexikai egység és rögzítési dátuma; 

o törölt lexikai egység és törlési dátuma. 

 jogosultságkezelés: 

o 1. fok: a Relex-szel kezelt tezaurusz megtekintése, benne keresés; 

o 2. fok: újként javasolt lexikai egység rögzítésére, beleértve a megjegyzések és 

kapcsolatok rögzítését; 

o 3. fok: új lexikai egység, és újként javasolt lexikai egység véglegesítése, beleértve a 

megjegyzések és kapcsolatok rögzítését; 

o 4. (teljes) fok: minden művelethez. 

Minden művelet, melyet megnyitott adatbázisban végeztünk, visszajelzés nélkül azonnal mentődjék. 

A módosításokat tehát nincs lehetőség meg nem történtté tenni azáltal, hogy kilépünk az 

adatbázisból. 
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6.3.2.6 Áttekintő diagram 
 
 
általános tezaurusz-beállítások általános HUNMARC-beállítások 
 040-es mező kezelése rekordfej-beállítás 
 ellenőrzések 005-ös mező beállításai 
 jogosultságok 008-as mező beállításai 
 statisztika 6XX-es mezők beállításai 
 
 
 
fájlkezelés 
 létrehozás 
 módosítás 
 migrálás 
 
 
 
tezauruszkezelés szerkesztés 
résztezaurusz-szerkesztés lexikai egységek szerkesztése 
 megjegyzés-szerkesztés 
 relációk kezelése 
 

6.3.2.7 Műveletek  

[1] Fáljkezelés 

[11] Új adatbázis létrehozása 

[12] Adatbázis megnyitása 

[13] Adatbázis-karbantartás, javítás, tömörítés 

[14] Import 

[141]  Szövegállományból (MSZ 3418 szerint) 

   Egyszerű betűrendes jegyzék esetén listából. 

[142]  HUNMARC/MARC21 szerinti állományból 

[143]  SKOS szerinti állományból 

[144]  OWL szerinti full és light állományból 

[15] Export 

[151]  Szövegállományba (ún. Relex-export) (MSZ 3418 szerint) 

[1511]   Deszkriptorok exportja (MSZ 3418 szerint) 

[1512] Nem-deszkriptorok exportja (MSZ 3418 szerint) 

[1513]   Osztályokkal. 

[152]  HUNMARC/MARC21 szerinti állományba 

[1521]   Deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1522]   Nem-deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1523]   Osztályokkal 
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[153]  Hierarchikusan rendezett export szövegállományba adott tranzitív reláció alapján 

[154]  SKOS szerinti állomány 

[1541]   Deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1542]   Nem-deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1543]   Osztályokkal 

[155]  OWL szerinti full és light állományba (ontológiaexport) 

[1551]   Deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1552]   Nem-deszkriptorok exportja (HUNMARC/MARC21 szerint) 

[1553]   Osztályokkal 

Figyelem: az export során őrződjenek meg a lexikai egységek (besorolási rekordok) Relexben kezelt 

azonosítói. 

Meg lehessen határozni az export alkalmával, hogy 

A. csak a nem hierarchikus minősítésű lexikai egységeket akarjuk exportálni (ekkor a 

tezauruszcikkben az ETO jelzet szövege nem jelenhet meg se vezérszóként, se kapcsolódó 

helyzetben), 

A.1  minden kapcsolati helyzetben, vagy 

A.2  semmilyen kapcsolati helyzetben (tehát csak a vezérszavak exportjára kerül sor); 

B. csak a hierarchikus minősítésű lexikai egységeket akarjuk exportálni (ekkor az ETO jelzet 

szócikke jelenik meg, de anélkül, hogy a kapcsolati helyzetben a kapcsolódó nem-hierarchikus 

minősítésű lexikai egységek benne megjelennének), 

B.1  minden kapcsolati helyzetben, vagy 

B.2  semmilyen kapcsolati helyzetben (tehát csak a vezérszavak exportjára kerül sor); 

C.  mind a nem-hierarchikus, mind a hierarchikus minősítésű lexikai egységeket exportálni 

akarjuk, és 

C.1 – a hierarchikus minősítésű lexikai egységek vezérszóként ne jelenjenek meg, csak 

kapcsolati helyzetben (azaz az ETO jelzet szócikk nem jelenik meg, csak a teljes 

tezauruszcikk), vagy 

C.2 – a hierarchikus minősítésű lexikai egységek se vezérszóként, se kapcsolati helyzetben ne 

jelenjenek meg, vagy 

C.3 – a nem hierarchikus minősítésű lexikai egységek vezérszóként ne jelenjenek meg, csak 

kapcsolati helyzetben (azaz csak a teljes ETO jelzet szócikk jelenik meg, a tezauruszcikk 

nem), vagy 

C.4 – a nem hierarchikus minősítésű lexikai egységek se vezérszóként, se kapcsolati 

helyzetben ne jelenjenek meg, vagy 

C.5 – mind a hierarchikus minősítésű, mind a nem hierarchikus minősítésű lexikai egységek 

jelenjenek meg vezérszóként is és kapcsolati helyzetben is (azaz mind a teljes ETO jelzet 

szócikk, mind a teljes tezauruszcikk megjelennek), 
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C.6  mind a hierarchikus minősítésű, mind a nem hierarchikus minősítésű lexikai egységek 

jelenjenek meg vezérszóként, de kapcsolati helyzetben ne jelenjenek meg (tehát csak az 

összes vezérszó exportjára kerül sor). 

D.  kérhető adott résztezauruszon belül csak a deszkriptorok exportja, 

  kérhető adott résztezauruszon belül csak a nem-deszkriptorok exportja, 

  kérhető adott résztezauruszon belül export az osztályokkal. 

Kérhető export az osztályokkal [1513][1523] [1543] [1553]. Ekkor minden 

deszriptorcikkben a hierarchikus osztályhoz vezető, opcionális megadható relációjellel 

az első kapcsolódó deszkriptor az a kifejezés lesz, mely az adott vezérdeszkriptor 

valamelyik fölérendelt deszkriptoránál meg lett adva kategóriaként. 

E. Megjelenítési sorrend 
 
A mezők megjelenítési sorrendje export alkalmával 
Mező indik almezők  rövid előzék felhasználóbarát előzék  
750 *4 a  ETO ETO opcionális 
680 ** i  M:  Magyarázat:  
691 ** a  H:  Használata:  
678 ** a  Tört.:  Tört.:  
688 ** a  Vált.:  Vált.:  
667 ** a  Belső:  Belső megj.:  
670 ** a  Forrás:  Forrás:  
690 ** a  Létr.:  Létrehozó:  
034 ** a  Q1 koordináta  opcionális a 151-es mező adata esetén! 
45X ** w x a  L lásd 
45X ** w y a  H lásd innen 
45X ** w s a  L& ld. ÉS-kapcsolatban 
45X ** w t a  H& ld. innen ÉS-kapcsolatban 
45X ** w u a  LV ld. VAGY-kapcsolatban 
45X ** w v a  HV ld. innen VAGY-kapcsolatban 
55X ** w g a  F általánosabb 
55X ** w h a  A fajtája 
55X ** w j a  T egésze 
55X ** w k a  P része 
55X ** w p a  R irányultsága 
55X ** w r a  E kiindulása 
55X ** w m a  X lásd még 
55X ** w l a  ≠ lásd még más értelemben 

Ismétlődés esetén az előzék ne jelenjék meg ismételten! 

 

[16] Kilépés 

 

[2] Tezauruszkezelés 

[21] Új résztezaurusz fölvétele 

[22] Résztezaurusz törlése 

[23] Új lexikai egység fölvétele 
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[24] Inverzkiegészítés (hiányzó inverzkapcsolatok létrehozása) 

[25] Résztezaurusz törlése 

[25] Csak deszkriptorok törlése résztezauruszon belül 

[25] Csak nem-deszkriptorok törlése résztezauruszon belül 

 

[3] Nézetkezelés 

[31] Általános nézet (hierarchikus lebontással) 

[311]  Résztezauruszok 

[3111]   A 040 hívójelű HUNMARC mező beállításai 

 A HUNAMRC 040 mező $a, $b, $c, $d, $e, $f almezői az egyes 

résztezauruszokhoz kapcsolva legyenek megadhatók 

[312]  Ellenőrzések 

[3121]   Reflexív kapcsolatok 

[3122]   Relációknak nincs inverze 

[3123]   Nem-deszkriptorok több relációban 

[3124]   Relációk száma 

[3125]   Többszörös kapcsolat 

[3126]   Tezauruszban nem szerepel 

[3127]   Kapcsolatban nem szerepel 

[3128]   Relációk típusa 

[3129]   Tranzitív háromszög 

[3130]   Ismétlődő kategória 

[3131]   X tezauruszban szerepel, Y tezaruszban nem szerepel 

[3132]   Mindkét tezauruszban szerepel 

[31332]   X tezauruszban deszkriptorként szerepel 

[3134]   X tezauruszban nem-deszkriptorként szerepel 

[3135] A 260/360 mezőben szereplő kitüntetett névalak hiányzik 

[313]  Statisztika 

 

[32] Szerkesztő nézet (kétablakos) 

[321]  Megjegyzések és hivatkozások szerkesztése (lásd még a [48]-at is!) 

Alapértelmezésben a megjegyzések a következők (a pontos részleteket a HUNMARC leírás 

tartalmazza, az indikátorok paraméterezhetők): 
 

HUNMAR
C tart. 
azon. 

Neve a „Tárgyszó 
szerkesztés” ablakban 

Tartalma Jele a 
tezauruszcik
kben 

680## $i Magyarázat általános megjegyzés, magyarázat M: 

691## $a Használati használati megjegyzés H: 

678## $a Történet történeti megjegyzés T: 

667## $a Belső belső megjegyzés B:  

670## $a Forrás forrás Forrás: 
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094## $a Szakcsoport a lexikai egység fogalomosztályozási 
helye 

Szakcs.: 

094## $b Kategória a lexikai egység elvont fogalmi 
kategóriája 

Kat.: 

688## $a Változás megjegyzés az alkalmazás 
történetéről 

Vált.: 

680## $i ETO ETO-jelzet magyarázata [nincs külön 
jele] 

    

 
További opcionális megjegyzésmezők: 
 

HUNMAR
C tart. 
azon. 

Neve a „Tárgyszó 
szerkesztés” 
ablakban 

Tartalma Jele a 
tezauruszci
kkben 

675## $a Egyéb forrás megjegyzés egyéb forrásról Egyéb 
megj.: 

681 Hivatkozási példa megjegyzés a hivatkozási példákról Példa:  

681## $i magyarázó szöveg   

681## $a Példa példaként idézett besorolási adat  

682 Törölt adat megjegyzés a besorolási adat törléséről Törlés:  

682## $i magyarázó szöveg   

682## $a helyettesítő adat nem kötelező Helyett:  

    

690## $x Létrehozó a létrehozó, módosító stb. adatai Létrehozó:  

692## $a Felvétel megjegyzés a felvétel körülményeiről stb. Felv.:  

 
[322]  Relációtípusok kezelése 
 

HUNMAR
C hívójel 

Jele a 
„Reláció” 
legördítősáv
ban 

Tartalma Jele a 
tezauruszci
kkben 

450##$wx L lásd L 

450##$wy H helyett H 

450##$ws L& lásd ÉS-kapcsolatban L& 

450##$wt H& helyettesít ÉS-kapcsolatban H& 

450##$wu LV lásd VAGY-kapcsolatban LV 

450##$wv HV helyettesít VAGY-kapcsolatban HV 

550##$wg F generikus fölérendeltje, nem-fogalma F 

550##$wh A generikus alárendeltje, fajtája A 

550##$wj T partitív fölérendeltje, egésze T 

550##$wk P partitív alárendeltje, része P 

550##$wp R okozata, következménye, rendeltetése, tárgya, 
eredménye 

R 

550##$wr E oka, kiindulása, eszköze, eredete E 

550##$wm X egyéb rokonsága X 

550##$wl ≠ lásd más értelemben, homonimája, ellentéte ≠ 

750 Más ekvivalens lexikai egység más rendszerben [nem jelenik 
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 $2 
 $a 

rendszerben 
  
  

 forrása 
 lexikai egység 

meg] 

 
További opcionális hivatkozási mezők. Ezeket a relációk meghatározási felületén kell tudni kezelni: 
 

HUNMAR
C tart. 
azon. 

Neve a „Tárgyszó 
szerkesztés” 
ablakban 

Tartalma Jele a 
tezauruszci
kkben 

260 Magyarázatos lásd összetett magyarázatos „lásd‖ tárgyi 
hivatkozás 

lásdtab 

260## $i utalásmagyarázat szöveg, max. 500 karakter, közte $a 
almező(k) 

 

260## $a kitüntetett névalak szövegen belül, max. 80 karakter; kezdete 
$a, vége $i 

 

360 Magyarázatos lásd 
még 

összetett magyarázatos „lásd még‖ tárgyi 
hivatkozás 

Lásd még 
tab 

360## $i utalásmagyarázat szöveg, max. 500 karakter, közte $a 
almező(k) 

 

360## $a kitüntetett névalak szövegen belül, max. 80 karakter; kezdete 
$a, vége $i 

 

 
 

[323]  A hierarchikus minősítésű lexikai egységek kezelése (pl. ETO-jelzet) 

A hierarchikus minősítésű ETO-jelzet mezője a US MARC Classification Format szerint (az i és j 

almezőket :a RELEXAB nem kezeli): 
 

15304  a 
 $i 
 $j 

ETO osztályozási jelzet mezői 
 ETO-jelzet kiegészítő magyarázata 
 ETO-jelzet felső hierarchiája 

[nincs külön 
jele] 

 

Az első indikátor 0-s értéke azt jelenti, hogy szint nincs megadva. 

A második indikátor 4-es értéke azt jelenti, hogy a forrás nincs meghatározva. 

 

[3243]  Kötött írásmódú lexikai egységek/osztályok kezelése 

 

[4] Beállítások 

[a rekordazonosító automatikusan generálódik minden újként bekerülő lexikai egység rekordhoz] 

[a rekorddal való utolsó művelet dátuma és ideje automatikusan tárolódik, és a HUNMARC szerinti 

exportban a HUNMARC-formátum szerinti szabályokat követve megjelenik] 

[41] Résztezauruszok szerkesztése 

[411]  Résztezauruszok meghatározása (új résztezaurusz felvétele) 

 Ha a résztezaurusz HUNMARC-tételfejmező (1XX) típusú (pl. 151 földrajzi név), akkor 

ez legyen minősíthető, és az export-import műveletekben ennek megfelelően 
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funkcionáljanak a tételfejmezők és a kapcsolati mezők hívójelei (pl. 151-es tételfejmező 

esetén 551-es és 451-es kapcsolati mezők) 

[42] Relációk kezelése a tételfejmezőkkel összhangban szereplő 5XX-es és 4XX-es kapcsolati 

mező hívójelekkel (a HUNMARC/MARC21 260-as, 360-as, X48-as, X50-es, X51-es, X55-ös 

mezők, almezőik, vezérlő almezőik és indikátorainak kezelése) 

A fenti L/H, L&/H&, LV/HV, F/A stb. relációk a MARC21/HUNMARC leírásában találhatók. 

 

[43] Adatbázis-beállítások 

[44]  Általános nézet beállításai (a RelexAB-nak megfelelően) 

[45]  Szerkesztő nézet beállításai (a RelexAB-nak megfelelően) 

[46]  HUNMARC rekordfej és 008 mező beállításai 

[47]  HUNMARC 008 mező („Meghatározott jellemzők és információs adatok‖) beállításai 

 [a rekordazonosító automatikusan generálódik minden újként bekerülő lexikai egység 

rekordhoz] 

 [a rekorddal való utolsó művelet dátuma és ideje automatikusan tárolódik, és a 

HUNMARC szerinti exportban a formátum szerinti szabályokat követve megjelenik] 
 
A HUNMARC 005 mező pozíciói: A HUNMARC 008 mező pozíciói 
00-04 Rekordhossz 00-05 Az adatbázisba kerülés dátuma 
05 A rekord állapota 06 Földrajzi alosztás 
06 A rekord típusa 07 Átírás 
07–09 Meghatározatlan 08 A katalógus nyelve 
10 Az indikátor hossza 09 A rekord fajtája 
11 Az almező azonosító hossza  Figyelem: ugyanaz a névalak ismétlődhet, attól 
12-16 Az adatok báziscíme  függően, hogy hány fajtában adták meg! 
17 A leírás jellege  Más szóval a hány fajta, annyi önálló lexikai 

egység 
18-19 Meghatározatlan 10 Katalogizálási szabvány 
20-23 A mutató térképe 11 Tárgyszórendszer/tezaurusz 
  12–13 Nem alkalmazott 
  14 A tételfej használata fő- vagy melléktételként 
  15 A tételfej használata tárgyi melléktételként 
  16 Nem alkalmazott 
  17 Tárgyköri alosztás (altárgyszótípus) 
  18–27 Nem alkalmazott 
  28 Kormányzati szint típusa 
  29 Utalóértékelés 
  9930 Fenntartott 
  31 Rekordfeldolgozási jellemző 
  32 Személynév-megkülönböztetés 
  33 Megállapítás szintje 
  34–37 Fenntartott 
  38 A rekord módosításának jellege 
 
Figyelem: szükség van a MARC-formátumok „node label‖ (elágazásjelölő) típusú lexikai egységek 
minősítésére is! 
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[48]  HUNMARC megjegyzésmezők (6XX-es mezők) beállításai 

[49] Lomtalanítás (a semmilyen résztezauruszba nem besorolt és egyben kapcsolat nélküli 

lexikai egységek törlése 

[50]  Névjegy 

[51]  Naplózás 

[521]  Jogosultságok 
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7.1 A MOKKA jelenlegi felülete 
 

A Magyar Országos Közös katalógus (továbbiakban MOKKA) program indulásakor elsősorban a 

könyvtárak katalogizálási együttműködésének kereteit kívánta megteremteni. A rendszer tervezése, 

kialakítása stb. során kialakult nehézségek azonban odáig vezettek, hogy az akkori döntéshozók egy 

erre a célra fejlesztett szolgáltatás helyett készterméket vásároltak meg üzemszerű használatra. A 

működéshez szükséges anyagi háttér biztosításának nehézségei, a fejlesztési (számottevő 

fejlesztések elmaradása), üzemeltetési problémák mellett azonban mind a mai napig sokadrangú 

problémának tűnhet a felülettel, szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzet, pedig ez is fontos része a 

katalógusnak. Sőt, ezek is jelentős mértékben közrejátszottak abban, hogy a MOKKA – az utóbbi 2 

évben tett előrelépések ellenére – mind a mai napig nem érte el azt az ismertséget és használtságot, 

melyet az elmúlt 10 évben kiharcolhatott volna.  

 

A változtatás szükségessége tehát nem kérdés, ahogy nem halogatható a helyzetértékelés sem. Erről 

az alábbiakban olvasható rövid összefoglaló. 

7.1.1 Előtét honlap és OPAC 

A MOKKA honlapja jelenleg 2 részre bontható:  
 

A.) Drupal (CMS46 rendszer) alapú 3 hasábos nyitólap (http://www.mokka.hu), mely a katalógussal 

kapcsolatos információkat, forrásanyagokat és vonatkozó adatbázisok elérhetőségét 

tartalmazza. Mindez egy keresővel egészül ki, mely a CMS által biztosított kereteken belül, a 

feltöltött szöveges tartalmakban keres. A projekt honlap a bal és a középső hasábjában 

elhelyezett menüpontok, lenyíló menük, illetve útvonalmutató segítségével biztosítja a navigációt 

a felhasználók számára. A felület a leggyakrabban használt böngészőprogramokban47 (IE6+ 

Firefox, Chrome, Opera, Safari) felbontástól függetlenül azonos formában jelenik meg, XHTML 

1.0 Strict forráskódja azonban XHTML szinten nem valid. 

B.) OPAC (http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb), amely a nyitólapról érhető el, egy az e-

Corvina Kft. által fejlesztett integrált könyvtári rendszer (továbbiakban IKR), a Corvina könyvtári 

katalógus 3.4.1-es verzióját használja.  

 

                                            
46

 CMS - A tartalomkezelő rendszer, amely nem strukturált információk mint például az internetes portálok akár több felhasználó általi 
elkészítését, kezelését, és tárolását segíti. Gondoskodik a tartalmak strukturált megjelenítéséről, statisztikák készítéséről, kiegészítő 
funkciók integrálásáról. 

47
 MOKKA webstatisztika nem állt rendelkezésemre, így a leggyakrabban használt böngészőtípusok megállapításához a StatCounter 
globális statisztikáit vettem figyelembe. URL: http://gs.statcounter.com/ 

7. Az új MOKKA felülete és szolgáltatásai 

http://www.mokka.hu/
http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb
http://gs.statcounter.com/
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A katalógusokban való keresésre vagy böngészésre a Corvina IKR48 több felületet biztosít, melyek 

közül a MOKKA-ban webes került illesztésre. A felület egy – a gyakran használt böngészőkre 

optimalizált – 800x600-as felbontástól használható, balra igazított oldal. Forrása nem valid HTML 

4.01 Transitional, felülete letisztult, ez egyes funkciók (egyszerű, összetett és CCL keresés, 

böngészés, korábbi keresések, kosár, wikivel egybekötött súgó, illetve magyar-angol nyelvváltási 

lehetőség) megjelölésére képi és szöveges információkat használ. Mindazonáltal az összkép egy 10 

évvel ezelőtti katalógus webes felületének megoldásait jeleníti meg a felhasználó előtt, sehol nem 

láthatók napjaink Web 2.0-s és Könyvtár 2.0-s arculati és szolgáltatási trendjei.49  

 

Az alábbi ábra a katalógus keresőfelületének nyitólapját mutatja: 
 

 

23. ábra: A MOKKA kereső nyitólapja 

                                            
48

 Corvina IKR ismertető. URL: http://www.e-corvina.hu/files/corvina/Corvina_ismerteto.pdf 
49

 Az összegyűjtött észrevételek döntő többségben igazak az ODR (Országos Dokumentumellátó rendszer) webes felületére is. 

http://www.e-corvina.hu/files/corvina/Corvina_ismerteto.pdf
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7.2 A MOKKA új felülete – szempontok és tendenciák a tervezéshez 
 

A könyvtárak esetében az egyik legfontosabb és egyben leglátogatottabb szolgáltatás ideális esetben 

a katalógus, illetve annak kereső felülete. Arculatának kialakítása, funkciói egytől egyig nagy 

hangsúlyt kapnak már a tervezés során. Különösen igaz ez akkor, ha olyan keresőt szeretnénk 

építeni, melynek segítségével egyszerre több könyvtár állományadatai között kereshetünk – a 

MOKKA / ODR modell pedig pontosan ezt a célt szeretné megvalósítani. A tervezéshez több támpont 

is rendelkezésre áll, ezek közül a legfontosabbak a Web 2.0 és a Könyvtár 2.0 kulcsszavak mögött 

rejlenek – a dokumentum többek között ezeket tárja fel. Mindezek figyelembe vétele mellett 

azonban fontos megjegyezni, hogy a tanulmányban szereplő technológiák használata nem 

kötelező a pályázóra nézve, pusztán javasolt opciók olvashatók a webes nyelvek tárházából. 

Az egyes szövegrészeket egyértelművé tevő grafikai tervek a nemzetközi gyakorlat 

áttekintését követően, az azokban használatos funkciók figyelembe vételével készültek. 

Használatuk szintén nem kötelező, céljuk az iránymutatás. 

7.2.1 Web 2.0  

A Web 2.0 (vagy webkettő) kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban 

a közösségre épülnek, azaz a felhasználók – könyvtárosok, könyvtárak, olvasók stb. – közösen 

készítik a tartalmat, vagy megosztják egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, 

amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást nyújtó fél biztosította (például a portáloknál), webkettes 

szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a 

felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik – ebben az értelemben a MOKKA 

is ide tartozik, hiszen a tartalmát a könyvtáros közösség, a könyvtárak adják.  

 

Általában a Web 2.0-hoz kötött fogalom a tartalommegosztás (sharing), azaz bármilyen információ 

elérhetővé tétele vagy ajánlása egymás számára. Ellentétben a hírek, linkek megosztásával, a fájlok 

megosztása (dokumentumok, zenék, filmek) jogi kérdéseket vet föl. 

 

A tartalom létrehozását a böngészőn belül, külön programok igénybevétele nélkül végzik, ehhez 

általában az AJAX technológia segítségével létrehozott, esetleg Java alapú, XHTML-t vagy Flash-t50 

használó, fejlett felhasználói felület áll rendelkezésre. 

 

Legújabban a webes keretrendszerek programozási felületét (API) is megnyitják, így a felhasználók 

maguk is írhatnak az adott szolgáltatás adataira épülő programokat, honlapokat (nyitott API). 

                                            
50

 Használatát katalógusfelületen nem javaslom – szabványosság, akadálymentesség. 
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7.2.2 Könyvtár 2.0 

A Könyvtár 2.0 (Könyvtár2, K2) a könyvtár alapvető hagyományán és küldetésén alapul, ami nem 

mást, mint a társadalom szereplői – beleértve a könyvtárosokat és a felhasználókat – által előállított 

információhoz való hozzáférés, megosztás és felhasználás a társadalom céljai szerint. A K2 a XXI. 

század eleji könyvtári szolgáltatások lazán meghatározott modellje, amelyben a szolgáltatások 

interaktív módon alakíthatók és vehetők igénybe. A modell a Web 2.0-ás alapelvekre és közösségi 

alkalmazásokra épül.  

 

A hagyományos könyvtár világában az információáramlás többnyire egyirányú: a szolgáltatások a 

könyvtártól jutnak el a felhasználóhoz, mégpedig a könyvtár által szabályozott módon. A K2 

modellben azonban a kétirányú információ-áramlásra helyeződik a hangsúly, vagyis a felhasználói 

visszajelzések, értékítéletek (feedback) nyomán, és akár közvetlen közreműködéssel a webes 

használói közösség akár saját kezűleg is alakíthatja a szolgáltatást. 

 

A Könyvtár 2.0 kifejezést először Michael Casey használta, a Business 2.0 és a Web 2.0 elnevezések 

származékaként. Casey szerint a Web 2.0-s alkalmazások sok olyan elemet tartalmaznak, amelyeket 

a könyvtárak – főképp a közkönyvtárak – hatékonyan hasznosíthatnak, és be is építhetik azokat mind 

a technológiafüggő, mind a technológiától független szolgáltatásaikba, tehát a szolgáltatások 

fejlesztése összhangba hozható az igények változásával.51  

 

A K2 alapelvei a következők: 

 Böngésző + Web 2.0 alkalmazások + összekapcsolhatóság = maximálisan kihasználható OPAC. 

 A felhasználók bevonása mind a tervezési, mind a fejlesztési munkákba. 

 A felhasználók módosíthassák a könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat. 

 A cégek érdeke, hogy a könyvtárak velük kössenek üzletet, ne pedig maguknak készítsenek 

szoftvereket; a Könyvtár 2.0 nem egy zárt koncepció (?). 

 A ciklikus frissítések modelljét felváltja a történetiség, az állandó változások követhetősége. 

 Mindig minden béta. 

 A perifériális részekről is gyűjteni és integrálni kell az ötleteket a szolgáltatási rendszerbe (?). 

 Folyamatosan fejleszteni és ellenőrizni kell a szolgáltatásokat, és mihelyt feltűnik egy jobb, 

azonnal le kell cserélni a régit. 

 A merevség kudarcot szül (?). 

 A Long Tail jelenségek kiaknázása. 
 

Természetesen egy országos volumenű, dokumentumellátó rendszerként is funkcionáló közös 

katalógus felületének és szolgáltatásainak kialakításakor a fenti 10 pontból nem 

alkalmazható/érvényesíthető mindegyik, sőt jó néhány nem is jelentkezik, ám megfigyelhetők azok a 

                                            
51

 Könyvtár 2.0. URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Könyvtár_2.0 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1r_2.0
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neuralgikus pontok (1-4.; 7-9.;), melyek figyelembe vételével a készülő szolgáltatás jobbá, 

használhatóbbá és ismertebbé, „közösségibbé‖ tehető. 

7.2.3 Hatékony felülettervezés 

A felület tervezése, vagyis az oldalterv azt jelenti, hogy olyanra alakítjuk ki webes szolgáltatásunk 

szerkezetét, felépítését, mely megfelel elvárásainknak, elképzeléseinknek. A fejlesztést megelőzően 

a megrendelők gyakran esnek abba a hibába, hogy nincs tervük, pontos elképzelésük az oldal 

céljával, tartalmával kapcsolatosan, és egyszerűen mindent szeretnének. A jelenleg működő 

katalógus esetében is megfigyelhető, hogy tervek, elképzelések, célok voltak, ugyanakkor ezek 

leginkább az adatbázisra és a katalógusra korlátozódtak, a webes felületen nem látszanak a gondos 

tervezés nyomai, melyek hatására a szolgáltatás népszerűvé, látogatottá válhatott volna. Olyan 

webes szolgáltatást pedig nincs értelme létrehozni és működtetni – különösen közpénzekből – melyet 

nem használnak kellő számban.  

 

Nyilvánvaló, hogy a MOKKA eredetileg a szakmai közösségnek készült, ugyanakkor 10 évvel az 

indulást követően a használók sokaságának kellene használni ahhoz, hogy érdemes legyen a 

jövőben is fenntartani, s egyúttal stabillá váljon a helyzete. A MOKKA „arca‖ a webes felület, ezért is 

fontos, hogy ebből a lehető legtöbbet hozza ki a szolgáltatás leendő kivitelezője. 

 

Az új MOKKA esetében a tartalom részben már adott, ám újra kell definiálni, hogy erre mit, milyen 

formában lehet ráépíteni, és azt milyen arculattal és szerkezetben kell megjeleníteni ahhoz, hogy 

elérje célját. A tartalom kihasználtságában ugyanis meglehetősen nagy szerepet játszik a webes 

katalógusok felülete, és ez fordítva is igaz. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy egy egész piacot52 

szinte lehetetlen meghódítani – ez csak keveseknek adatik meg –, ám a mércét a lehető 

legmagasabbra kell tenni. Nézzük hát, mit tehet a MOKKA! 

7.2.3.1 Színválasztási szempontok – színek hatása 

A MOKKA fejlesztése során folyamatosan olyan új lehetőségeket és új utakat kell keresni, melyek 

segítségével jó benyomást lehet tenni a használókra. Bár az online marketing kérdéskörébe tartozik, 

de az első benyomás nagyon fontos. Különösen akkor, ha a készülő szolgáltatáshoz hasonló, vagy 

funkcióinak bizonyos körét lefedő site-ok már léteznek. Lehet, hogy kissé erősnek tűnik a kijelentés, 

de a projekt sikeressége függhet ettől! Nem mindegy, hogy a látogató mennyit időzik a MOKKA 

honlapján és milyen "élményekkel" távozik onnan. Olyan ez, mint egy nyaralás! Ha egyszer felfedez 

valaki egy szép és jó helyet, mindig visszahúz a szíve! 

 

Komolyabbra fordítva a szót, bizonyos színekkel, és azok kombinációjával befolyásolható a 

felhasználók viselkedése. Ez egy nagyon régi, jól bevált módszer, azonban gyakran a tervezők 

hajlamosak elfeledkezni róla. Bizonyos emberi érzelmeket ki lehet váltani a színek által, csak tudni 

                                            
52

 A könyvtárak, könyvtáros közösség mellett piacként kell tekinteni az online felhasználók körére. 
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kell melyik szín mire képes. Érdemes tehát a színek világára úgy tekinteni, mint egyfajta eszközre a 

célok elérése érdekében. 

 

Legjobb, ha a fő tartalmi mondanivaló fehér háttérrel kerül elhelyezésre. Ez azért jó, mert nem terheli 

a szemet, és egyfajta professzionalizmust sugall. Természetesen más színekkel is ki fog egészülni a 

szolgáltatás honlapja, ehhez azonban a színek ismerete mellett egy kis kreativitás is szükséges. 

Fontos, hogy élénk színeket – pl. vörös, narancssárga – figyelem-felkeltési célokra kell alkalmazni, a 

hidegebb színek, mint a zöld és a kék, a nyugalom, és az elégedettség érzését fokozzák. A sötétebb 

színek keményebbé teszik a dolgokat, míg a világosabbak könnyebbé.  

 

A színek pszichológiai hatása egy remek marketingeszköz a lehetőségek tárházából, de vigyázni kell 

velük, meg kell őket ismerni használat előtt. A sort a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen a színek 

világa kifogyhatatlan. Egy webes katalógus – mely a legtöbb emberben alaphangon elég szürke dolog 

érzését kelti – színvilágának megalkotásakor a színskála az egyik leginkább figyelem-felkeltő 

eszköz!53 Ám azt is figyelembe kell venni, hogy mivel emberek vagyunk, különbözünk. Mindenkire 

másként hathatnak a színek. Melyek tehát a hasznos, jó színek? Nos, erre a kérdésre gyakran nincs 

válasz, ezért kell kísérletezni bátran, meg kell tenni mindent a legjobb összhatás elérésére 

érdekében! Mindenképen vigyázni kell azonban arra, hogy olyan módon alkalmazzuk a színeket, 

hogy azok segítség az eligazodást, de ne vigyék el a figyelmet a lényegről, a tartalomról.  

7.2.3.2 Felülettervezési szempontok – tartalom és szerkezet hatása 

A felhasználók szeretik azokat a webhelyeket, melyeken logikusan mozoghatnak érdeklődésüknek, 

igényeiknek megfelelő irányba, könnyen navigálható a webhely. Sokszor elkedvtelenednek, 

érdeklődésüket vesztik, ha egy zavaros, átláthatatlan lapszerkezettel találkoznak, melyet nem lehet, 

vagy nehéz átfogni, megérteni. Riasztólag hat egy bonyolult keresőfelület, de az sem jó, ha legalább 

egy egyszerű kereső nem áll rendelkezésre a nyitólapon. Az eredmény pedig? Otthagyják az oldalt, 

és másik, hasonló profilú site-ot keresnek.54 Ennek elkerülése érdekében a 2.1-es és 2.2-es 

pontokban jellemzett területek és technológiák sajátosságaiból fakadóan a katalógus új arculatának, 

front end-jének kialakításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

A.) Fel kell térképezni – elsősorban webstatisztikák alapján –, hogy a jelenleg meglévő és működő 

szolgáltatások közül melyeket használják leginkább. 

B.) Szabványos technológiákat kell alkalmazni a megjelenítésben.  

C.) Rugalmasan átszabható, böngésző- és platformfüggetlen felületet kell létrehozni.  

D.) Kerülni kell az intro oldalakat, vagy az olyan előtét honlapokat, melyek nem tartalmaznak 

lényeges funkciót. A nyitó oldalról egyaránt legyen elérhető az adatbázis keresőfunkciója és a 

háttér-információk.  

                                            
53

 Adobe Kuler. URL: http://kuler.adobe.com/  
54

 Tanulság: Egy webes felületnek vagy szolgáltatásnak nem a legnagyobbnak kell lennie, elég, ha a legjobb piaca annak, amivel 
foglalkozik! 

http://kuler.adobe.com/
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E.) Design és optimalizáció nem egymást követő, hanem azonos fontossággal bíró területek, tehát 

ekként kezelendők. 

F.) A MOKKA célközönsége széles (könyvtárosok, használók, olvasók), használói tábora bővíthető. 

Noha a prioritások tekintetében elsősorban az új MOKKA is könyvtárosok munkaeszköze lesz, 

mindenképpen egy olyan felület kialakítása indokolt, mely felhasználóbarát, modern, könnyen 

áttekinthető és bárki szívesen tér oda vissza. 

G.) Tisztázandó, hogy mely szolgáltatások beépítése, megjelenítése és használata elengedhetetlen. 

H.) Ki kell találni, hogy mely szolgáltatások alapfunkciók, s melyek kiegészítő, Web 2.0-s „fícsör‖-ök. 

I.) A tartalmat kell a középpontba állítani, ennek lényeges eszköze a keresőoptimalizálás. 

J.) Megfelelő egyensúlyra van szükség a szöveg és grafikai elemek között. A gazdag tartalom sok 

látogatót vonzhat az oldalra, de egy olyan oldal, mely grafikailag túl sok, nem fejezi ki a 

megbízhatóságot, hitelességet és a professzionalizmust, vagy legalábbis nem elég ahhoz, hogy 

a látogatóból állandó „ügyfelet‖ képezzen. Summázva: kerülendő a fapadosság, de méginkább a 

túldíszítettség. 

K.) A MOKKA webes szolgáltatást a leendő fogyasztókra kell fókuszálni. Mindezt elősegíti a 

nemcsak könyvtárosok számára érthető szövegezés, az átlátható, könnyen felfogható arculati 

megjelenítés és a „leendő használóért‖ szemléletmód. 

L.) Bár a MOKKA sok funkciót fog ellátni (közös katalógus, lelőhely-adatbázis, könyvtárközi kérések 

kiindulópontja stb.), mindvégig szem előtt tartandó, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy felületbe 

integrálva kell a használói közösség számára elérhetővé tenni! Be kell látni, senki nem akar külön 

honlapokat, nézegetni, különböző felületek használatát elsajátítani, ha például egy könyv után 

kutat, majd meglelve azt, könyvtárközi kérést szeretne indítani. 
 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az oldal felületének kialakításánál olyan funkciókat kell 

figyelembe venni, mint a márkázás,55 a közvetlen értékesítés, a használók megszerzése/megtartása, 

bizalom, kommunikáció, láthatóság és egységesség. A szolgáltatásnak elég meggyőzőnek kell lennie 

ahhoz, hogy folyamatos használatra késztesse a látogatókat. Az oldalnak továbbá hitelesnek kell 

lennie, tehát már a tervezés korai időszakában úgy kell kialakítani, hogy kereső-barát legyen, így 

mind a közönség, mind a "tulajdonosok", mind a keresőgépek elégedettek lesznek az eredménnyel. 

7.2.3.3 Akadálymentesség 

A MOKKA új szolgáltatási felületét lehetőség szerint akadálymentes formában kell létrehozni – nem 

külön felületek sokaságára van igény! Szükséges tehát, hogy a webes szolgáltatás (X)HTML 

kimenetének tervezésekor ne csak a szóban forgó nyelv ajánlását és az ellenőrző programokat 

használja a fejlesztő cég, hanem vegye figyelembe a WAI (Web Accessibility Initiative)56 irányelveit is. 

                                            
55

 A márkázás olyan marketing folyamat, amelynek során a szervezet megkülönbözteti termékét/szolgáltatását/ önmagát versenytársaitól. 
56

 Web Accessibility Initiative (WAI). URL: http://www.w3.org/WAI/  

http://www.w3.org/WAI/
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Ez a terület felel azokért a szabványokért, amelyek segítenek pl. a hátrányos helyzetűeknek, testi-

szellemi fogyatékosoknak a web használatában.57 

 

Az elérhetőség elvének az a lényege, hogy a website-hoz hozzárendel egy bizonyos megfelelési 

szintet, annak mértékében, hogy az elősegíti-e a kiegészítő elérhetőségi technológiák használatát. A 

megfelelőségi szint alatt azt a fokot kell érteni, amely megmutatja az egyes képi felhasználói 

felületekhez – pl. képek, ikonok, hivatkozások, táblázatok, oldalszerkezet stb. – rendelt szöveges 

megfeleltetések arányát. A WAI-A szintű oldalak elkészítése egy, az előbbi szövegegységeket is 

magába foglaló kb. 10-15 pontból álló ellenőrzőlistának való megfeleltetést jelent, tehát viszonylag 

egyszerűen kivitelezhető – akadálymentesítés esetén ez a kötelező szint. WAI-AA oldalak már jóval 

nehezebben hozhatók létre, a tripla A-nak való megfelelés pedig rendkívül bonyolult, nem is mindig 

kivitelezhető – ez jelen esetben sem elvárás. Nyilvánvaló, hogy a WAI „tippjei‖ elsősorban 

weboldalak, webes szolgáltatások tervezésekor használatosak, így tanulmányozásuk sem kerülhető 

meg a fejlesztés során. Mivel az új MOKKA felülete feltehetően Ajax-os megoldásokat is használni 

fog, ezért az 'Ajax és akadálymentesség' témával kapcsolatos útmutatókat/forrásokat58 követni kell! 

Egyéb technológiák használata esetén, azok akadálymentességi vonatkozásai a mérvadóak.  

 

Szerencsére léteznek olyan eszközök, amelyek automatikusan elvégzik a megfelelőségi vizsgálatot, 

így nem kell tételesen végignézni az ellenőrző listákat.59 60 Ezeket a szoftvereket – melyek felsorolása 

megtalálható a W3C honlapján61 –, minden webszolgáltatás fejlesztése során célszerű használni. Az 

automatizált eszközök azonban önmagukban nem elegendőek arra, hogy kimutassák egy lap 

elérhetőségét. Az akadálymentesség vizsgálatához szükség lehet a kézi módszerek alkalmazásával 

történő rendszeres tesztelési folyamatra is. Ha mód van rá, lehetőleg fogyatékos emberekkel is 

tesztelni kell, hiszen a webes szolgáltatásnak minden szempontból – statikus elemek, kapcsolódó 

szabványok, képek, esetleges interaktív elemek stb. – biztosítania kell a teljes hozzáférhetőséget. 

7.2.3.4 Súgók 

Bár, csak részben kapcsolódik az akadálymentességhez, mégis ide kívánkozik a súgók témaköre. Az 

új MOKKA használatát nagymértékben megkönnyítheti a jól kialakított súgórendszer, éppen ezért egy 

olyan összetett súgószolgáltatás kiépítése szükséges, ami lehetővé teszi, kis-, és nagy mennyiségű 

információ közlését is az olvasóval. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mindig csak annyi információval 

szolgáljon, amennyire a használónak éppen szüksége lehet. Mindezt csak több szinten oldható meg, 

tehát szükséges: 

                                            
57

 A mobil technológia előretörésével, már évekkel ezelőtt új szemlélet alakult ki a WAI csoportban: a „bárhol, bármikor‖ szemlélete, ugyanis 
cél a bármely böngészőben való megtekinthetőség – viewable with any browser – elérése. 

58
 WAI AIRA Overview. URL: http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php  

59
 Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0.  

  URL: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html. 
60

 Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 2.0. [Elektronikus dokumentum.]  
  URL: http://www.w3.org/TR/WCAG20/  
61

 Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. URL: http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete  

http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
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1. Globális súgó kiépítése, mely bárhonnan elérhető és elsősorban keresési stratégiákat fogalmaz 

meg. Ezen kívül innen lehet tájékozódni magáról a közös katalógusról, az egyes funkcióiról, 

tartalmáról stb. 

2. Keresési típusonként eltérő súgó, mely mindig a kiválasztott kereséshez kapcsolódó 

információkat tartalmaz (pl. mikor és hogyan érdemes az adott keresést használni). 

3. Keresési szempontokhoz tartozó, ún. helyérzékeny súgó, melynek tartalma attól függően 

változik, hogy, felhasználó milyen keresési feltételt vagy indexet választott ki (pl. mit jelent 

pontosan, ha szerzőre, címre stb. keres). 

7.3 A MOKKA szolgáltató felülete 
 

A MOKKA szolgáltató felületének jelenlegi kettősségét meg kell szüntetni. Az adatbázisról, a 

programról, kapcsolódási pontokról stb. szóló információkat közös felületen kell integrálni az 

adatbázisban való kereséshez szükséges elemekkel és a találati lista komponenseivel. Hatékonysági, 

használói és marketing szempontból sem előnyös a két különböző arculatú felület megtartása.  

 

A másik probléma, hogy a jelenlegi MOKKA keresőfelülete egy integrált könyvtári rendszerben 

valósult meg, annak minden előnyével és hátrányával. A felület szempontjából ez mindenképpen 

hátránynak tekinthető, hiszen a hazánkban fellelhető IKR-ek webes felületei sajnálatos módon sok 

esetben nemhogy a mai tendenciákat nem követik, de internetes mércével mérve korszakokkal 

vannak lemaradva azoktól – a szóban forgó katalógus sem kivétel ez alól. Ide kapcsolódik az a tény 

is, hogy a hazánkban alkalmazott IKR-ek fejlesztési szempontból a vevő számára meglehetősen 

zártak, átalakításuk csak a gyártó közreműködésével lehetséges, ami értelemszerűen anyagi 

vonzattal is jár. Ennek elkerülése végett kívánatos lenne egy olyan IKR független dokumentált 

adatbázis létrehozása, mely teljesen hozzáférhetően dokumentált, úgy rendszer (back-end),62 mint 

felület (front-end) szintjén – minimum a projektben résztvevők számára. 

 

A felület fejlesztés célja egy szabványkövető (XHTML63+CSS64 alapú), interfész létrehozása, 

minimum 1024x768-as felbontásra optimalizálva, fixed65 vagy fluid width66 módszerrel. Pro és kontra 

lehet felsorakoztatni érveket, ugyanakkor tény, hogy keresők/katalógusok esetében is mindkettő 

használatos. A widescreen monitorok használatakor azonban az utóbbi megoldás nagyon elnyújthatja 

az oldalt, ezért köztes megoldásként két végérték között – pl. 1024x768 és 1600x1200 – kell 

szabályozni a fluid width működést.  

 

                                            
62

 A back-end réteg feladata a front-end réteg felől érkező adatok feldolgozása, ill. a keletkezett eredmény a front-end számára történő 
visszajuttatása. 

63
 XHTML: XML alapú webes jelölőnyelv, honlapok készítéséhez. URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTML#XHTML  

64
 CSS: Lépcsős stíluslap nyelv, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le.  

  URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/CSS  
65

 Felbontástól függetlenül az oldal fix szélességben jelenik meg, legfeljebb a háttér design fut ki teljes szélességűre. 
66

 Felbontástól függetlenül, az oldal teljes szélességűre méreteződik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/HTML#XHTML
http://hu.wikipedia.org/wiki/CSS
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Az új felületet a fejlesztés során IE7, IE8, Firefox, Chrome, Opera és Safari böngészőkben 

folyamatosan tesztelni kell, ezekre optimalizálandó. A tapasztalat azt mutatja, ha az említett 

programokban jól jelenik meg egy weboldal, akkor az elenyésző számban használt egyéb, 

rendszerint szabványkövető böngészőkben sem adódik probléma a megjelenítéssel. 

7.3.1 Nyitólap/kezdőlap 
  

A MOKKA kezdőoldala strukturálisan három horizontális részre bontandó – fejléc, tartalmi rész, 

lábléc.  

7.3.1.1 Fejléc  

A fejléc balról jobbra a következő módon épül fel: 

A.) MOKKA logó, mely kezdőlapra mutató linkként funkcionál. Mellette közvetlenül szlogen, vagy a 

mozaikszó feloldása javasolt. 

B.) A logó feletti részen, bal oldalon egy vízszintes menüsor helyezkedik el, mely bizonyos 

menüpontok esetében „hover‖ eseményre lenyílik. Alkalmazandó technológia 

XHTML+CSS+jQuery67. (MOKKA -> Hírek, A MOKKA-ról, Csatlakozási tudnivalók, Általános 

adatok, Tisztségviselők, MOKKA Wiki, MOKKA fórum vagy blog; MOKKA Egyesület -> 

Alapszabály, Küldetésnyilatkozat, Tagnévsor, Szakbizottság névsora; Szabályzatok -> 

Katalogizáló szabályzatok, Z39.50 elérés; Egyéb adatbázisok -> MOKKA-R, Humanus, EKKA;) 

C.) A fejléc jobb felső részében Kapcsolat, Help, Nyelvváltás (magyar/angol), Beállítások, alatta 

Belépés, Regisztráció. A belépésre kattintva helyérzékenyen megjelenő ablakban lehet megadni 

a felhasználónevet és a jelszót. 

  

24. ábra: MOKKA belépés ablak (vázlatos terv) 

 

                                            
67

 jQuery. URL: http://jquery.com/  

http://jquery.com/
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D.) A Regisztrációnál ’név’, ’’e-mail’, ’jelszó’, ’jelszó mégegyszer’ megadása szükséges. Az egyes 

input mezőkbe való kattintáskor azok jobb oldalán információ jelenik meg a bevitelre kerülő 

tartalommal kapcsolatban. Az adatkezelési szabályok checkbox pipálásával elfogadhatók, maga 

a felirat link, rákattintva helyérzékeny ablakban megjelenik a leírás. Végezetül reCAPTCHA68 

vagy KCAPTCHA69 segítségével meg kell erősíteni a regisztrációt, melyről a megadott e-mail 

címen kap értesítést a felhasználó. 

E.) Bejelentkezést követően a felhasználó neve és a Kilépés felirat jelenik meg a Belépés és a 

Regisztráció helyett, a logó feletti menüben pedig egy új lenyíló menüpont ’MOKKA profilom’ lesz 

látható. A felhasználónév link, melynek segítségével szintén a saját profil oldalra lehet jutni. Itt 

kedvenc települések, könyvtárak, listák, mentett keresések, címkék, saját absztraktok, 

dokumentumokra leadott szavazatok érhetők el és szerkeszthetők. A bejelentkezett 

felhasználóknak lehetőségök van a katalógus felületét is testre szabni, így a legközelebbi 

látogatás során már a nekik tetsző felületet használhatják. A beállítások egyrészt magára a 

felületre, másrészt a jövőbeni keresések befolyásolására használhatók. A teljesség igénye 

nélkül, néhány ötlet: 

1. rögzíthető és menthető a szövegméret;  

2. választható kontraszt; 

3. beállítható nyelv;  

4. fixálható az egy oldalon megjelenítendő találatok száma;  

5. kiválasztható, hogy melyik keresőfelület jelenjen meg (egyszerű, összetett 

stb.); 

6. megadható, hogy mely könyvtártípusok adatai között fusson le a keresés; 

7. a beállított nyelvű (több is lehet) dokumentumok jelennek meg a találati 

listában; 

8. rögzíthetők egyes dokumentumtípusokkal kapcsolatos beállítások (cikk, 

folyóirat, CD, DVD, Braille), melyek a keresési eredményt érintik; 

F.) A beállított tulajdonságok a profilon belül törölhetők. 

G.) Azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretnének regisztrálni,70 minimális testreszabási 

lehetőségeket kell biztosítani – ld. C.) Beállítások menüpont, illetve E.) 1-3. pont. Amennyiben 

valaki ilyen jellegű módosításokat hajt végre, a Beállítások menüpont mellett egy pipa jelenik meg 

– természetesen ezek a változtatások is törölhetők. 

                                            
68

 reCAPTCHA. URL: http://recaptcha.net/  
69

 KCAPTCHA. URL: http://www.captcha.ru/en/kcaptcha/  
70

 Mindenképpen fel kell tüntetni számukra, hogy a regisztráció milyen előnyökkel, +funkciókkal jár! 

http://recaptcha.net/
http://www.captcha.ru/en/kcaptcha/
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7.3.1.2 Tartalmi rész 

Ezen a területen helyezkedik el az ún. intelligens, web2-es keresőblokk. Felépítése a következő: 

Keresés; Összetett keresés; Parancsszavas (CCL) keresés; Böngészés; Kosár; Kereséstörténet, 

Ezek mindegyikét „füles‖ (tab) megoldással kell megjeleníteni, grafikailag csak az utolsó kettő tér el a 

többitől. Az egyes fülekre kattintva az ahhoz tartozó felület fog megjelenni, ez technikailag 

megoldható Ajax71 segítségével.  

7.3.1.2.1 Egyszerű keresés 

A keresőblokk ’Keresés’ fülével tehető aktívvá, a nyitólapon ez az alapértelmezett. A keresőmező 

mellett legördülő listából lehet kiválasztani, a kulcsszó típusát, ettől balra beállításérzékeny help 

található (kérdőjel ikon), melyre kattintva/kurzort fölé húzva az adott kulcsszóról lehet bővebb 

információt kapni. A help ablak Ajax-os, nem popup! Maga a keresőmező a kiválasztott 

kulcsszóindextől függően képes a beírt szótöredék alapján keresési javaslatokat mutatni a 

felhasználó számára.72 Hibásan írt keresőkérdés, vagy 0 találat esetén a rendszer az aspell szótár 

alapján való kereséssel kiegészíti a keresési javaslatokat. 

  

 

25. ábra: MOKKA egyszerű keresés (vázlatos terv) 

 

A kosárban rekordokat lehet tárolni, a kereséstörténet a lefuttatott keresésekkel kapcsolatos 

információkat tartalmazza. Amennyiben valaki nemcsak kulcsszóra, hanem dokumentumtípusra is 

szeretne szűrni, azt a keresőmező alatti ’Dokumentumtípus’ feliratra kattintva megteheti. Ez egy 

ablakot nyit le, melyben a MOKKA adatbázisában előforduló dokumentumtípusok listája válik 

láthatóvá – választható listaelemekkel. A keresés elindítását követően loader.gif jelenik meg, ez 

egészen addig látszik, míg a keresés fut – így a felhasználó tudja, mi történik. 

 

A keresőblokk mellett jobb oldalon egy kisebb dobozban kap helyet a gyorsbelépő funkció, ez a 

nyitólapon állandóan látszik, így a felhasználó bármikor be tud lépni saját profiljába, illetve a 

regisztrálási lehetősége is adott – nem kell a fejlécben lévő belépésre kattintania, ha a nyitólapon 

                                            
71

 Ajax (programozás). Az Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) interaktív webalkalmazások létrehozására szolgáló webfejlesztési 
technika. A weblap kis mennyiségű adatot cserél a szerverrel a háttérben, így a lapot nem kell újratölteni minden egyes alkalommal, 
amikor a felhasználó módosít valamit. Ez növeli a honlap interaktivitását, sebességét és használhatóságát.  

  URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programoz%C3%A1s%29  
72

 jQuery, OpenSearch and Autocomplete. URL: http://authoritativeopinion.com/blog/2008/11/20/jquery-opensearch-and-autocomplete/  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programoz%C3%A1s%29
http://authoritativeopinion.com/blog/2008/11/20/jquery-opensearch-and-autocomplete/
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tartózkodik. Belépést követően a felület eme része megváltozik, mégpedig úgy, hogy az üdvözlő 

felirat, a profilkép, a felhasználónév és a profil elérés válik láthatóvá.73 

7.3.1.2.2 Összetett keresés 

Számos beállítási lehetőséggel rendelkező, sok szempontú kereséseket lehetővé tevő funkció, mely 

az ’Összetett keresés’ füllel tehető aktívvá. Felülete két részre bontható. A bal oldali blokk két 

keresőmezőt tartalmaz, köztük a három Boole-operátorhoz (és, vagy, de nem) tartozó 

rádiógombokkal. A keresőmezők mellett egy-egy select, melyekben a kulcsszavakból lehet 

választani. Az elsőben alapértelmezett az összes kulcsszó, a másodikban a cím vagy a szerző. Az 

utóbbihoz tartozó input mező előtt ’+’ jel található ikon formában, melyre kattintva újabb operátorokat 

is tartalmazó sorral bővíthető a kereső űrlap. A felhasználónak kétszer van lehetősége bővítésre, ezt 

követően az utolsó input mező előtt ’–’ jel jelenik meg, mellyel csökkenthető a keresőmezők száma. 

 

A jobb oldali blokk további szűkítési lehetőségeket kínál a használó számára. A ’Szűkítse keresését!’ 

felirat alatt kiadási év (az ’időszak’ feliratra kattintva tól-ig funkcióval), kiadási hely, nyelv, 

dokumentumtípus és lelőhely74 megadásával csökkenthető a releváns találatok száma. Az utóbbi 

három toggle segítségével nyílik le, ezt követően pedig checkbox-okkal állítható be az érintett 

nyelvek, dokumentumtípusok és lelőhelyek köre. Az intelligens keresőgombon helyet kapott egy 

találatszámláló is, mely a beírt keresőszavak és szűrési beállítások hatására folyamatosan mutatja a 

felhasználó számára az éppen aktuális találatok számát. A ’Törlés’ gomb minden űrlapot (form) 

alaphelyzetbe állít. A következő grafikán az összetett keresőfelület látható: 

 

 

26. ábra: MOKKA Összetett keresés (vázlatos terv) 

                                            
73

 Amennyiben szükség van rá ez a doboz is lehet becsukható és kinyitható. Zárt állapotban a keresőrész teljes szélességűre nyúlik. 
74

 Igény esetén a szűkítési lehetőségek száma is növelhető újabb kategóriákkal. 
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7.3.1.2.3 CCL keresés 

Összetett, speciális keresési szempontokat igénylő keresések megfogalmazására használható – 

leginkább könyvtárosok veszik igénybe. A ’CCL keresés’ fülre kattintva lehet aktivizálni, ennek 

hatására szövegbeviteli mező (textarea) jelenik meg a ’Keresés’ gombbal együtt. Alattuk néhány 

életszerű példa, majd link továbbiak eléréséhez.  

 

A parancssori mezőtől jobbra ’Parancsszavak’ felirat látható, melynél a leggyakrabban használatos 

utasításokat kell elhelyezni feloldással együtt, illetve linket az összes parancsszóhoz. Alattuk 

’Operátorok’ címke kerül elhelyezésre, a parancsszavaknál olvasható szisztéma szerint. Az alábbi 

ábra a CCL keresőfelületet szemlélteti: 

 

 

27. ábra: MOKKA CCL keresés (vázlatos terv) 

 

A ’További példák’ és a ’További parancsszavak’ linkekre kattintva, toggle75 használatával javasolt a 

megjelenítés, mivel nem tölti újra az oldalt. A keresés elindítását követően itt is loader.gif jelenik meg, 

egészen addig, míg a keresés fut. 

7.3.1.2.4 Böngészés 

A böngészőfelület sok tekintetben a keresőéhez hasonlít. Az input mező mellett beállításérzékeny 

súgó, mely a legördülő listából kiválasztott indexről nyújt információt. A rendszer a kiválasztott 

kulcsszó indextől (szerző, cím, tárgyszó, kiadó stb.) függően képes a beírt szótöredék alapján 

vonatkozó szavakat mutatni a felhasználó számára, melyekből választva az adott szóra lefut a 

böngészés. Amennyiben valaki a select-ből kiválasztott index teljes egészét meg szeretné tekinteni, 

arra is lehetősége van, ugyanis az input mező alatti link választástól függően változik, kattintásra 

pedig elérhetővé válik az index lista. A lenti ábra a böngésző felületet ábrázolja:  

 

                                            
75

 JQuery API - .toggle() URL: http://api.jquery.com/toggle/  

http://api.jquery.com/toggle/
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28. ábra: MOKKA Böngészés (vázlatos terv) 

 

7.3.1.3 Lábléc 

A MOKKA lábléce minden oldalon megjelenik, képzeletben több kis hasábra osztható, ezek egy-egy 

kategóriát jelölnek, melyekhez linkek tartoznak, pl.: Segítség -> Kapcsolat, Honlaptérkép, 

Impresszum, Adatvédelmi nyilatkozat, Technikai információk; Kiegészítők -> MOKKA gyorskereső, 

MOKKA widget, MOKKA API; Beállítások -> Betűméret, Kontraszt, Nyelv; Hasznos -> Honlaptérkép, 

Kérdezd a könyvtárost!76. 

A lábléc grafikailag is elkülönül a tartalmi résztől, ez az alábbi módon ábrázolható a felületen. 

 

 

29. ábra: MOKKA lábléc (vázlatos terv) 

7.3.2 Találati lista oldal 

Ez a MOKKA felületének legkomplexebb része. Fentről lefele haladva a következő komponenseket 

tartalmazza: 

A.) Bármelyik keresési módot választjuk, a találati lista oldala ugyanúgy épül fel, azzal a 

különbséggel, hogy a keresőbox fülei inaktívak az input mezők pedig eltűnnek – fülre 

kattintva természetesen előhívhatók. A jobb felső sarokban elhelyezkedő ’Mokka belépés’ 

doboz ilyen esetben mindig zárt állapotban jelenik meg. 

B.) A keresőmező a lefuttatott keresést követően nem jelenik meg – lásd 8. ábra. 

                                            
76

 Link a Libinfo szolgáltatáshoz. 
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C.) A következő sor egy útvonalmutatót tartalmaz, melyből látszik, hogy melyik keresés aktív 

(link), illetve látható, hogy milyen kifejezésre futott le a keresés. 

 

 

30. ábra: MOKKA találati lista oldal (1.) (részlet) 

 

D.) Azt követően az oldal két hasábra osztott. A bal oldali nagyobb méretű, ez a találatokkal és a 

navigációval kapcsolatos funkciókat tartalmazza. A jobb oldali a keresés finomítására szolgál. 

Nézzük az előbbit: 

1. Felül élénk színátmenetes sáv, melynek elején << első < előző [1] 2 3 következő > 

utolsó >> formájú navigációs rész, adott oldalra való ugrási lehetőséggel, majd a 

jobb oldalon gombok, melyek a rövid és bővített találati lista nézetek közti váltásra 

szolgálnak. Ezek a funkciók a hasáb alján is megjelennek. 

2. A második sorban baloldalon a kijelölési (összes kijelölése – kijelölés törlése), 

rendezési (kattintásra lenyíló lista, melyben szerző, cím, dátum, könyvtárak száma 

stb. szerint növekvő, illetve csökkenő sorrend rögzíthető) és az oldalankénti találati 

szám (select – 10, 25, 50) beállítási lehetőségek kapnak helyet. Igény esetén a 

rendezett találati listába csoportosítási funkció is beépíthető, melynek segítségével 

pl. dokumentumtípusonként, vagy nyelvek szerint összegyűjtve láthatók a keresés 

szempontjából releváns dokumentumok.  

Jobb oldalon hintekkel77 ellátott gombok láthatók. A ’Listához adom’ segítségével 

bejelentkezett felhasználó saját listákat hozhat létre általa kijelölt/összeválogatott 

rekordokból. A ’CITE’ gomb (kijelölt rekordokat, vagy a teljes találati listát 100-as 

bontásban) Plain text, Oxford, Harvard, BibTex, RIS, RefWorks, MarcXML stb. 

formátumokban képes elmenteni. Az ’E-mail’ gomb ugyanezt a funkciót látja el, 

azzal a különbséggel, hogy elektronikus levélben küldi el a kijelölt találatokat, vagy 

az egyes találati oldalakat. Az RSS78 ikonra kattintva fel lehet iratkozni a keresett 

témával megegyező feed-re, így egy élő könyvjelző hozható létre, melyben a találati 

lista elemei érhetők el és frissíthetők. A ’Link’ feliratra kattintva overLIB79 

segítségével jelenik meg a lefuttatott keresés közvetlen linkje, melyet elmentve újra 

megtekinthető az adott nézet. A jobb sarokban kapcsolódó Help/Súgó ikon található. 

                                            
77

 Lebegősúgó – ebben az esetben elegendő a gombok title attribútum kitöltése is. 
78

 Az RSS webes együttműködésre szolgáló XML állományformátumok családja, mely megkíméli a felhasználókat attól, hogy az ilyen 
megoldást használó weboldalakat rendszeresen kelljen látogatniuk az új tartalom ellenőrzése miatt, vagy levélben kelljen értesítést 
kapniuk erről. URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/RSS  

79
 overLIB. URL: http://www.bosrup.com/web/overlib/  

http://hu.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.bosrup.com/web/overlib/
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31. ábra: MOKKA találati lista oldal (2.) (részlet) 

 

3. A találati lista rekordjainak megjelenítésekor a rövid nézetben vízszintes 

elrendezésben sorszám, checkbox, szerző, cím (link), kiadási év, ikon 

(dokumentumtípust jelöli) és végül egy szám látható (link), mely azt mutatja, hogy 

hány könyvtárban található meg a dokumentum. Lehetőség szerint ezen a ponton 

akár egy Google Maps-re mutató ikon is elhelyezhető, melynek segítségével 

megtekinthetők a dokumentum-elérési helyszínek az ország térképen. A bővített 

lista ugyanezeket az információkat tartalmazza, azzal a különbséggel, hogy az 

elrendezés függőleges, ahol lehetséges, ott a sorszámot követően meg kell 

jeleníteni a dokumentum borítóját,80 illetve az ikon mellett szövegesen is megjelenik 

a dokumentum típusa. A ’Kosárba teszem’ link segítségével értelemszerűen 

kosárba tehetők a rekordok. A bővített lista az alapértelmezett megjelenítési forma. 

Amennyiben a mű központú megjelenítés is szerepet kap a MOKKA fejlesztés során 

– üdvözítő lenne – úgy itt kell linken keresztül elérhetővé tenni az adott mű összes 

kiadását, és fellelhető formátumait is! 

 

 

32. ábra: MOKKA találati lista oldal (3.) (részlet) 

 

4. A találati lista alján az 1. és 2. pontokban leírtak jelennek meg újfent.  

E.) A jobb oldali lenyitható dobozban kap helyet a ’Keresés finomítása’ funkció. Ennek célja, hogy 

a találati listában leggyakrabban szereplő adatok (szerző, nyelv kiadási év, dokumentumtípus 

stb.) alapján listát kell generálni, hogy ezáltal a felhasználó tovább szűkíthesse találati 

halmazát. Mindez a gyakorlatban úgy valósítható meg, hogy a találati lista mellett egy új doboz 

jelenik meg, melyben látszik melyik szerzőhöz, nyelvhez, évhez, vagy dokumentumtípushoz 

                                            
80

 A borítók megjelenítéséhez használható a Google Books szolgáltatás, illetve az OSZK is folyamatosan digitalizálja a dokumentumok 
borítóit, melyeket saját katalógusában (http://nektar.oszk.hu) is megjelenít.  

http://nektar.oszk.hu/
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hány rekord tartozik a keresett témában, ezekre kattintva pedig már csak az érintett 

katalógustételek jelennek meg.  

 

 

33. ábra: MOKKA keresés finomítása (részlet) 

 

A teljes találati lista oldalt az 5. számú melléklet tartalmazza. 

7.3.2.1 Találati lista oldal - böngészés 

Böngészés esetén nem a fentebb bemutatott találati lista oldal jelenik meg azonnal, hanem a 

kiválasztott index alapján lefuttatott böngészés kifejezéslistája, a hozzá tartozó találati számmal 

együtt. Tulajdonképpen ezek bármelyikére kattintva, juthat el a felhasználó konkrét 

katalógustételekig.  

 

Manapság a kereséshez használható struktúra grafikus ábrázolása, az összefüggések vizuális 

megjelenítése egyre fontosabb a felhasználók számára – ennek a szerkezetnek a segítségével 

könnyebben megértik a fogalmak közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok mentén könnyebben 

találnak újabb összefüggésekre. A szemantikai összefüggések vizualizáltabb ábrázolásával a 

tartalom szerinti keresőrendszer megértése, átláthatósága és használata tehető egyszerűbbé. 

Következésképp amennyiben lehetőség nyílik rá, érdemes megfontolni egy vizuális böngészőfelület 

elindítását is, mely egyfajta tématérképként81 funkcionálna. A keresett kifejezés találati listája mellett 

megjeleníthető lenne egy hierarchikus háló is – nyitás a szemantikus web irányába – melyben a 

keresett kifejezéshez kapcsolódóan fogalmi háló látható kattintható elemekkel, melyekre újabb 

találatok jelenhetnek meg az eredménylistában. Itt lehetne lehetőséget biztosítani a felhasználónak a 

teljes besorolási rekord megtekintésére, és ezen a ponton navigálhatnának tovább annak utalói 

mentén.  

 

A vizuális hálós megvalósításra példát az olaszországi Institute and Museum of the History of 

Science82 katalógusának Aquabrowser felületén lehet megtekinteni, pl.:  

                                            
81

 XML Topic Maps (XTM) 1.0 URL: http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/  
82

 Institute and Museum of the History of Science. URL: http://www.imss.fi.it/index.html  

http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/
http://www.imss.fi.it/index.html
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http://colombo.imss.fi.it/IMSS/?uilang=en&q=Einstein&Submit=Go!  

7.3.3 Rekord megjelenítő oldal 

Adott rekordokkal kapcsolatos információk megjelenítési felülete hasonlít a találati listáéhoz.  

A.) Felül útvonalmutató, melyből látszik, hogy milyen kifejezésre futott le a keresés, illetve 

melyik dokumentum adatlapja lett megjelenítve. Pl. Összetett keresés: xml -> XML 

kézikönyv. 
 

 

34. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (1.) (részlet) 

 

B.) Alatta élénk színátmenetes sáv, melyben balról jobbra haladva látható, hogy hányadik 

rekord adatai láthatók az összes találatból (1 / 210). Ezután az ’< előző rekord’ illetve 

’következő rekord’ felirat jelenik meg, végül pedig a ’Vissza a találati listához’ link kap 

helyet. A felhasználó ebben a sávban választhat ’Bővített’ és ’Rövid’ nézet közül, az előbbi 

alapértelmezett.  

 

 

35. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (2.) (részlet) 

 

C.) A következő rész tulajdonképpen egy web2-es funkciókat tartalmazó doboz, melynek 

tetején – jobb oldalon – gombokkal lehet váltani címkés, cédulás és MARC formátum 

között. Regisztrált felhasználók listához adhatják, kosárba tehetik a dokumentumot, illetve 

írhatnak és szavazhatnak róla. Az egyes formátumokhoz és a web2-es funkciókhoz, 

egyaránt súgók tartoznak. 
 

 

36. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (3.) (részlet) 

 

D.) A dokumentumhoz tartozó borítóképet ezen az oldalon lehet kinagyítani, a megjelenítéshez 

PiroBox83, vagy LightBox84 használata javasolt. A kép alatt jelenik meg a dokumentumra 

leadott szavazatok száma és az értékelés (csillagok segítségével 1-5-ig), illetve innen 

érhetők el a dokumentumról írt vélemények is. Ettől jobbra jelennek meg a tételadatok, 

                                            
83

 PiroBox V 1.2. URL: http://www.pirolab.it/pirobox/ 
84

 LightBox2. URL: http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/ 

http://colombo.imss.fi.it/IMSS/?uilang=en&q=Einstein&Submit=Go
http://www.pirolab.it/pirobox/
http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/
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melyek közül címkés nézetben a szerző neve, a kiadó,85 a tárgyszavak, a nevek stb. linkek, 

ezekre kattintva újabb keresések futtathatók. Amennyiben a dokumentumhoz kapcsolódik 

tartalomjegyzék, vagy kivonat, azt szintén ezen a felületen kell megjeleníteni. A szerző 

neve melletti ikonra kattintva az egységesített névalakok érhetők el – ezen a ponton akár 

életrajzi adatbázisokban lévő információk is megjeleníthetők. A kiadónál látható 

szimbólumra kattintva a kiadó adatai jeleníthetők meg. Ehhez jól használható forrás lenne 

az OSZK-ban működő ISBN adatbázis, melyből a Nektár is megjelenít vonatkozó 

információkat. A keresőkérdés szavai/kifejezései a rekord adatai között bordóval kiemelve 

jelennek meg. 
 

 

37. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (4.) (részlet) 

 

E.) A dobozon belül külön részben kapnak helyet a 3.2/D/2. pontban leírt funkciók, a kijelölés, 

az RSS és a ’Listához adom’ kivételével.  

F.) A rekordadatokat követően egy vizuálisan elkülöníthető doboz helyezkedik el, tetején 

’Kölcsönzés’ és ’Könyvtárközi kölcsönzés’ füllel – ez az érintett dokumentumok esetében 

kiegészülhet ’E-könyv rendelés’86 címkével is. A ’Kölcsönzés’ tabján, Google Maps 

segítségével fel lehet tüntetni azon településeket is, ahol a dokumentum megtalálható. A 

települések pozíciója link, melyre kattintva megjelenhet a részletes térképen a könyvtár is, 

a legfontosabb könyvtáradatokkal és a dokumentum státuszával, illetve helyi katalógusbéli 

elérhetőségével.  

G.) A térkép alatt megjelennek a települések nevei, mellettük szám, mely arra utal, hogy adott 

településen hány könyvtár állományában van nyilvántartva a kötet. Az egyes 

településnevek – ezen belül az egyes könyvtárak – saját profilhoz adhatók, melynek 

következtében preferálttá válnak a találatok megjelenítése során. Adott település bármely 

könyvtárát megnyitva részletes könyvtár-adatokhoz, az adott dokumentum, kölcsönzési 

                                            
85

 A kiadói adatok esetében az OSZK ISBN adatbázisából részletes kiadói adatok nyerhetők – lehetséges megvalósítást lásd NEKTÁR-ban. 
86

 EOD. URL http://www.oszk.hu/eod/  

http://www.oszk.hu/eod/
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információihoz lehet jutni. Ahol technikailag megoldható, ott közvetlen linket kell elhelyezni 

a rekord forráskatalógusban való eléréséhez is, így egyetlen kattintással megtekinthető az 

eredeti katalógustétel.  

H.) A ’Könyvtárközi kölcsönzés’ – mely ODR funkciót lát el – már nem pusztán regisztrációhoz 

kötött szolgáltatás, ennek igénybevételéhez valamely könyvtár/könyvtárak beiratkozott 

olvasójának kell lenni. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez tehát a személyes 

adatok, olvasói azonosító stb. megadásán, vagyis az autentikáción kívül az adatkezelési 

szabályok tudomásul vételére és elfogadására is szükség van, majd csak eztán 

következhet az online kérés elküldése. 
 

 

38. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (5.) (részlet) 

I.) A B.) pont tartalma ismétlődik újra. 

J.) Jobb oldalon több lenyitható doboz helyezkedik el. Az első a ’Hasonlók keresése’ nevet 

viseli, itt a megjelenített rekord témájához kapcsolódó kifejezések segítségével futtathatók 

újabb keresések. A következő box MOKKA-n kívüli adatbázisokban való keresésre szolgál. 

Ide köthető be az OpenURL87 szolgáltatás, illetve egyéb, URL-en keresztül meghívható 

webes service-ek, pl. Google Könyvkereső, Google Scolar, Wikipédia, Könyvtár.hu, 

LibraryThing stb. A harmadik egység a dokumentum megvásárlásában nyújt segítséget a 

felhasználónak. Itt olyan kereskedelmi szolgáltatások érhetők el, mint az Amazon, Barnes 

And Noble, Bookline, Polc.hu, Libri, Alexandra stb., lehetőség szerint a dokumentum 

árának megjelenítésével együtt. 
 

                                            
87

 Az OSZK működteti, bekötését mérlegelni kell, mert nincs karban tartva, így sokszor fals a találati listája. 
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 39. ábra: MOKKA rekord megjelenítő oldal (6.) (részlet) 

 

A teljes rekordmegjelenítő oldalt 6. számú melléklet tartalmazza. 

7.4 A MOKKA admin felülete 
 

A MOKKA adminisztrációs felületét kizárólag a rendszerhez tartozó tagkönyvtárak érhetik el. A felület 

több funkciót integrál és tesz elérhetővé, ezáltal biztosítva lehetőséget a mindennapi események 

nyomon követéséhez és menedzseléséhez. Az egyes funkciók menüpontokon keresztül érhetők el, 

ezek közül a legfontosabbak: 

1. Statisztika. A könyvtárak számára rendkívül hangsúlyos a releváns használati statisztikák 

előállítása. Ezekre nemcsak saját állományuk jobb „forgatása‖ érdekében van szükség, 

hanem a fenntartó irányába való beszámolási kötelezettség miatt is. Ez rendszerint a helyben 

üzemeltetett IKR statisztikai moduljának segítségével meg is oldható, ám ebből nem derül ki, 

hogy a közös katalógusban hányan nézték meg az adott könyvtárból származó rekordot, 

vagy akárcsak hányszor szerepelt találati listákban, mennyiszer pillantottak rá.88 Éppen ezért 

lehetővé kell tenni a könyvtárak számára, hogy beszámolóikban szerepeltethessék azokat a 

kereséseket is, melyeket a MOKKA-ban indítottak a használók, s melyben releváns 

találatként, vagy legalább forrásként megjelentek. Mindez azért is fontos, mert a könyvtárak 

számára a MOKKA statisztikából világosan látszani fog, hogy állományuk mely része iránt 

volt érdeklődés, illetve milyen kéréseket nem tudtak volna kiszolgálni. 

A statisztika ugyanakkor nemcsak a könyvtárak, hanem a MOKKA számára is fontos, hiszen 

fentebb leírtakon kívül ebből derül ki, hogy mely funkciók népszerűek, min kellene változtatni, 

hány regisztrált felhasználója van a rendszernek stb.  

2. Felhasználók kezelése. Ugyan a MOKKA felületének használatához nincs szükség 

regisztrációra, de a saját profil kialakításához, egyedi beállítások rögzítéséhez, listák, 

                                            
88

 Page Impression (Page View, Oldalletöltés) 
Egy teljesen letöltött oldal egy Page Impression-t eredményez, függetlenül az oldalon szereplő adatfájlok számától. A Page Impression 
tehát egy Weboldal (általában egy képernyő-oldal, de gyakori, hogy az oldal „lefelé‖ görgethető) sikeres letöltődése esetén keletkezik. A 
Page Impression akkor jön létre, ha a Weboldal minden (képi, szöveges, dinamikus) eleme teljes terjedelmében sikeresen letöltődött. 
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könyvleírások, szavazatok létrehozásához szükséges a regisztráció, ami adatok kezelésével 

és adminisztrálásával is együtt jár – az admin felületnek tehát erre is fel kell készülnie. Az 

adatkezelés egy magasabb fokát fogja jelenteni azon felhasználók adatainak és kéréseinek 

kezelése, melyek a könyvtárközi kérések indításához szükségesek (beiratkozott olvasó 

azonosítója, könyvtár neve, személyes adatok stb.), ám ez külön regelést jelent a felület egy 

adott pontján, mivel itt már ODR funkcióról van szó!  

3. Fel- és letöltés. Bár a könyvtárak számára elsősorban a csoportos fel és letöltés 

lehetőségének a biztosítása a legfontosabb, a hatékony adatcsere érdekében a MOKKA 

felületén a hagyományos Z39.50 interfész mellett olyan programozói interfészeket kell 

létrehozni, melyek az adatbázisnak bibliográfiai adatokon kívüli elemeit is elérhetővé teszik, 

hiszen azok ugyanúgy, mint a bibliográfiai rekordok, hasznosak lehetnek az egyes könyvtárak 

számára: a felépülő, névtérként is használható authority állományok, tezaurusz funkció stb.89  

A MOKKA azonban nemcsak adatbegyűjtő, hanem adatszolgáltató is, éppen ezért fontos az 

olyan kapcsolatok megteremtése, mint az OAI,90 SRU,91 SRW valamit további HTTP alapú 

felületek megvalósítása, mellyel az ország kulturális közvagyona elérhetőbbé tehető, akár 

nemzetközi szinten is.  

4. Hibajelentés. Nagyon fontos, hogy a rendszerrel, annak működésével, a rekordokkal, a fel- és 

letöltésekkel kapcsolatosan jelezhetők legyenek a hibák. Erre használható eszköz a 

Bugzilla.92 

7.5 További MOKKA szolgáltatások 
 

Az alábbiakban néhány, a leendő MOKKA felületéről elérhető, vagy azzal kompatibilis szolgáltatást 

ismertetünk. 

7.5.1 E-könyv rendelés 

Az E-könyvek igény szerint szolgáltatással bárki megrendelheti a kívánt könyv digitális változatát. A 

szolgáltatás úgy működik, hogy a nem szerzői jogvédett (lejárt jogvédelmű) dokumentumok esetén 

lehetősége nyílik az olvasóknak digitális másolatot kérni a dokumentumokról az EOD (E-Book on-

demand azaz E-könyvek igény szerint) nemzetközi projekt keretében.93 

                                            
89

 Kardos Adrás: Mi újság a MOKKA háza táján – az UTCA projekt. TMT, 57. évfolyam (2010) 1. szám 
90

 Open Archiva Initiative. URL: http://www.openarchives.org/  
91

 Search Retrieval via URL. URL: http://www.loc.gov/standards/sru/  
92

 A Bugzilla Web-felületű általános hibajelentő szoftver, melyet eredetileg a Mozilla project számára dolgoztak ki.  
  URL: http://www.bugzilla.org/  
93

 E-könyvek igény szerint — Régi könyvek új formában! URL: http://www.oszk.hu/eod/  

http://www.openarchives.org/
http://www.loc.gov/standards/sru/
http://www.bugzilla.org/
http://www.oszk.hu/eod/
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7.5.2 Zotero 

Zotero egy egyszerű és ingyenes Firefox kiegészítő, amely kutatási források gyűjtését, kezelését és 

hivatkozását teszi lehetővé számos könyvtári katalógusban. A szolgáltatás a katalógusrekordok 

Rekord megjelenítő (lásd: 3.3 fejezet), illetve Találati lista oldalán (lásd: 3.2 fejezet) érhető el. 

 

Az adatok kinyeréséhez az OpenURL 1.0 mikroformátumot kell használni, mégpedig úgy, hogy a 

megjelenítés során használatos MARC XML-ből létre kell hozni a már említett mikroformátumot, ami 

majd az oldal forrásában egy <span> elembe kerül. Zoteroba való mentéskor innen veszi az adatokat 

a program.94 

7.5.3 OpenSearch (azonnali keresőmező) 

A MOKKA honlapján lehetővé kell tenni, hogy az oldal keresőjét bárki felvehesse böngészőjének 

keresőszolgáltatásai közé. Ma már a legtöbb browser-ben a címsor mellett egy „azonnali kereső 

mező" is található. Amennyiben a MOKKA keresője az alapértelmezett, egyszerűen és bármikor lehet 

keresni a közös katalógusban, függetlenül attól, hogy éppen milyen honlapot nézünk. 

7.5.4 Widgetek 

A widgetek, vagyis window gadgetek, olyan alkalmazások, melyek legtöbbször testre szabható 

oldalakon jelennek meg. Ilyenek a MOKKA számára is fejleszthetők, elsősorban keresési funkciók 

ellátásával. 

                                            
94

 Zotero. URL: http://www.zotero.org/  

http://www.zotero.org/
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8.1 1. számú melléklet 

Megvalósíthatósági tanulmány a MOKKA projektről 

Készítették 

A MOKKA informatikai szakbizottság tagjai: 

Simon András elnök 

Koltay Klára 

Papp Nándor 

Stiegelmayer István 

Budapest, 2010. január 14. 

 

Bevezetés 

A Magyar Országos Közös Katalógus program indulásakor elsődleges feladatként a könyvtárak 

katalogizálási együttműködésének kereteit kívánta megteremteni. A jelenleg működő rendszer a 

MOKKA eredeti, jelenleg is érvényben lévő rendszerterve és működési szabályzata által 

meghatározottan végzi feladatát. Az elmúlt időszakban – amely jelentős eredményeket hozott, de 

nem teremtette meg a MOKKA-nak azt az ismertséget és használtságot, ahol tíz év után tartani 

kellene – ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt az eredeti célkitűzést is hatékonyabb 

kiszolgálását biztosító specifikációmódosításokra és további funkciókra is szükség van, másrészt az 

eredeti célkitűzés alapján létrejött adatbázis más országos szolgáltatásoknak is alapja lehet. Ezek 

közül különösen hangsúlyos az a lehetőség a besorolási adatok közös kezelésének megvalósítása 

valamint az, hogy a MOKKA Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működését megalapozó 

bibliográfiai adatbázissá válhat. Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a műszaki megoldások, melyeket 

a rendszerterv kínált az eltelt egy évtized alatt elavulhattak, ezért azokat is át kell tekinteni és 

felülvizsgálni. 

Az alábbiakban a MOKKA Informatikai Szakbizottsága a MOKKA tagkönyvtárak körében 2008-ban 

végzett felmérés eredményeit is alapul véve azokat a csomópontokat jelöli ki, amelyekre egy MOKKA 

fejlesztésnek figyelemmel kell lennie. Azokon a pontokon, ahol nézetkülönbségek voltak a 

szakbizottság tagjai között, az eltérő véleményeket is közöljük bízva abban, hogy ezek is 

hozzájárulnak az átgondolandó kérdések kijelöléséhez. 

 

8. Mellékletek 
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A MOKKA feladatai, célközönsége  

 

Mire és hogyan használják a MOKKA-t a könyvtárak 

(részlet a MOKKA Egyesület 2008-ban készült felméréséből) 

I. Milyen célból (mely munkafolyamatokhoz) és milyen sűrűséggel használják a MOKKA-t? 

 Hetente 

1x 

Hetente 

többször 

Naponta 

többször 

Egyéb sűrűséggel 

Beszerző-feldolgozó munka  4 (18%) 5 (23%) 13(59%) 0 (0%) 

Tájékoztatás 2 (9%) 8 (36%) 12 (55%) 0 (0%) 

Könyvtárközi kölcsönzés  1 (5%) 7 (33%) 11 (52%) 2 (10%) 

Egyéb cél: 

- bibliográfia készítése 

- tájékoztatás zenei 

dokumentumokról 

- könyvtárhasználat 

oktatása 

 

   - évente 2x 

- egyéb 

- kampány-

szerűen 

 

Egy a DEENK által a könyvtárközi kölcsönző könyvtárosok körében 2009 szeptemberében végzett 

felmérés a MOKKA, mint lelőhely-szolgáltató adatbázis használtságára is rákérdezett. A kérdőívet 

kitöltő 260 könyvtár közül 203 szokta használni a MOKKA-t is lelőhelykeresésre. Az ODR 

adatbázison kívül használt lelőhelykeresési eszközök között a MOKKA a második helyen szerepel.95 

Könyvtárhasználati oktatásban bemutatják a MOKKA adatbázist? 

Igen 19 (73%) 

Nem  7 (27%) 

VII. A könyvtár honlapjáról elérhető-e a MOKKA adatbázis? 

Igen 20 (77%) 

Nem  6 (23%) 

 

Az adatbázis alapvető jellemzői a használati követelmények függvényében 

 

A fenti összesítésből látszik, hogy a MOKKA adatbázis fontos használati eszköz a könyvtárosi 

munkafolyamatokban, a feldolgozásban, beszerzésben. A MOKKA egyik fontos feladata a katalógus 

tételek átvehetőségének biztosítása a katalogizálást végző könyvtárosok részére. 

Ahhoz hogy a MOKKA ezt a feladatot ellássa a szükség van arra, hogy közös adatbázis épüljön. 

Felmerült a Z39.50 vagy OAI alapú real time szüretelés gondolata is, de a szakbizottság tagjai a 

közös adatbázis építése mellett foglaltak állást.  

                                            
95

 Lásd még 2. sz. melléklet. 
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A másik fontos alapkövetelmény, hogy adatbázisban jó minőségi, MARC formátumban korrekten 

letölthető bibliográfiai rekordok (FRBR kategóriában gondolkodva a művek megjelenési formáit 

pontosan leíró rekordokra) kerüljenek, időben minél közelebb a dokumentumok megjelenéséhez.  

Fontos szempontja az adatbázisba kerülés időpontja. Ha itt elérhetőek lennének a leírások a 

dokumentumok boltba kerülésének időpontjára, az rendkívül sokat jelentene a MOKKA 

használhatósága szempontjából. Meg kellene fontolni, hogy már a kiadás előkészítése során 

készüljenek megfelelő színvonalú rekordok és kerüljenek a MOKKA-ba. 

 

A könyvtárközi kölcsönzés is szerepe már jelenleg is fontos és ezt csak megerősíti majd az ODR-rel 

való együttműködés. (itt is megjelenítési forma szintű adatok kellenek, egyrészt a példányinformációk 

kapcsolásához, másrészt a kérésindítási feladatok elvégzéséhez). 

 

A könyvtárosok által végzett tájékoztatási feladathoz hozzá kell kapcsolni mint célt a felhasználók 

önálló adatbázis-használatát. Ennek a két funkciónak a hatékony használatához jelentősen 

hozzájárulhat, ha az FRBR megjelenítés egyéb szintjeit (mű és kifejeződési forma) is kínálja az 

adatbázis. Mivel ez a feladat, teljesen automatizáltan nem végezhető el ki kell dolgozni azokat a 

eljárásokat, figyelembe véve azok MARC szabványban már formálódó megoldásokat is, amelyek 

hosszabb távon lehetővé teszik a mű, kifejezési forma, megjelenési formák közötti navigálást a 

felhasználók számára.  

 

A bibliográfiakészítés megkívánja, hogy lehessen RIS formátumú letöltést és referencia-szoftverekbe 

való közvetlen letöltést alkalmazni. (Ennek is a megjelenési forma szinten kell történnie.) 

Az alapműködések mellett speciális megvalósítandó feladatokra is hangsúlyosan gondolni kell a 

MOKKA esetében: a mű szintű megjelenítésre/nyilvántartás, szerzői, kiadói besorolási rekordok 

kezelésére, KözTaurusz országos adatbázisként való építésére és szolgáltatására más 

tárgyszórendszerekkel együtt a helyi adatbázisok rendszerek felé is.  

 

A MOKKA-nak pontosan kell kezelnie azokat az eseteket is amikor több intézmény állományát 

integráló helyi adatbázissal áll szemben (kistérségi katalógusok, integrált intézmények egyesített 

adatbázisai stb.) 

 

 

Rekordforgalom a MOKKA és a helyi adatbázisok között  

 

Hogyan végzik a könyvtárak a rekordok le és feltöltését: 

A 2008-as kérdőív erre vonatkozó pontjai 

I. Adatátadás-átvétel a MOKKA-ból 

I/I. A rekordfeltöltést hogyan végzik? 

Egyedileg 5 (19%) 
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Egyedileg 5 (19%) 

Csoportosan 16 (62%) 

Sehogy 5 (19%) 

Feltöltő szoftver  

- MOKKA feltöltő kliens 4 (15%) 

- batch feltöltés 3 (12%) 

- könyvtári rendszerbe integrált 10 (38%) 

- nincs kitöltve 9 (35%) 

 

I/II. Rekordletöltést használják-e? 

Igen 
- 5-15%-ban 6 válasz 
- 40%-ban 1 válasz 
- 60-65%-ban 2 válasz 

9 (35%) 

Nem 
- lassú, megbízhatatlan elérés 
- nem megfelelő a találati arány 
- későn kerülnek be a rekordok 
- időigényes a honosítás, javítás 
- karakterkonverzió szükséges 
- vásárláskor már eleve kapják a rekordot 

14 (54%) 

Nem válaszolt 3 (11%) 

Letöltő szoftver  

- MOKKA honlap 1 (4%) 

- Z39.50 3 (12%) 

- könyvtári rendszerbe integrált 5 (19%) 

- nincs kitöltve 17 (65%) 

 

A fentiek a 2008 tavaszi állapotot tükrözik, azóta több könyvtár használja a könyvtári rendszerbe 

integrált feltöltési módokat. 

 

A rekordforgalommal kapcsolatos elvek, tennivalók 

 

A felmérésben már megjelenő rekordbegyűjtési módszereket (MOKKA feltöltő kliens, egyéb batch 

feltöltés, helyi könyvtári rendszerbe integrált feltöltés) továbbiakkal kell kiegészíteni, hogy minden 

könyvtár a számára legkényelmesebbet választhassa. Pl. NetCAT (BMEOMIKK már használja), 

szüretelés, stb.  

 

Eltértek a vélemények arra nézve, hogy a szüretelést, mint rekordbegyűjtési módot milyen mértékben 

érdemes alkalmazni: egyik vélemény szerint ez kaphatna prioritást, míg más vélemények szerint ezt 

az egyes feltöltő könyvtárak igényei szerint kiegészítő eljárásként kell ajánlani, illetve nem a MOKKA-

val szembeni elvi megfontolásként kell kezelni, hanem pusztán praktikus szinten megoldandó 

technikai kérdésként. A szüretelésnek, akár különösen a helyi példánystátusok esetében a realtime 
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lekérdezésnek mindenképpen nagyobb szerepet kell kapnia az ODR feladatok számára fontos 

példányinformációk begyűjtésében.  

 

Tapasztalat, hogy ott folyik jól a folyamatos feltöltés, ahol a helyi feldolgozó könyvtáros kezében van 

a feltöltés kezdeményezése, a feltöltendő rekordok kijelölése. Fontos támogatni ezeket a 

lehetőségeket helyi szinten. Ezért bármilyen megoldást választunk is a feltöltésre a helyi szinten, 

szorgalmazni kéne, hogy a katalogizáló a katalogizáló munkafolyamat közben/végén megjelölhesse, 

melyik rekordot akarja a MOKKA-ba küldeni és az így elindított rekordokat a lehető legrövidebb időn 

belül el kell indítani a MOKKA felé vagy „kitenni‖ harvesztelésre. Ezzel a rekordok bekerülési 

gyorsasága is javulna.  

 

A központi adatbázis felépítésekor gondolni kell arra, hogy a releváns besorolási rekordokat és 

tárgyszórekordokat építő adatbázisokból, ezeket a rekordokat is lehetőleg naprakészén kell 

begyűjteni és aktualizálásukat is biztosítani kell.  

Fontos, hogy könyvtári rendszer szinten is megvalósulhasson a be nem fogadott rekordokról 

visszacsatolás. Vagyis a feldolgozó könyvtáros a könyvtári rendszerében egy menüpont alatt láthassa 

a be nem fogadott rekordokat és a hiba okát. Ne logfájlokat böngészve kelljen azonosítókra keresni. 

Persze ez nem a MOKKA feladata. A MOKKA feladat az, hogy dokumentált rendszerfüggetlen 

formátumban (pl: XML...) visszaadja a hibák okát a helyi azonosítóval együtt. Azt meg dolgozza fel a 

feladó könyvtári rendszere. 

 

A MOKKA-nak a fentihez hasonló módon kellene "interfész-lehetőséget" biztosítani a könyvtári 

rendszerek fele. Besorolási rekordok, köztaurusz közzététele, könyvtárközi kérésekkel kapcsolatos 

adatok. 

 

Bár a letöltéseknek is különféle módjai lehetségesek, ezt elsősorban a z39.50 szerver üzemelése 

biztosítja. Ezért nagyon fontos e szolgáltatás működési stabilitásának, valamint az ezzel kapcsolatos 

korrekt tájékoztatásnak a biztosítása.  

 

Fontos szempont az is, bár ez elsősorban a helyi rendszerek feladata, hogy a Z39.50-es letöltést a 

katalogizáló könyvtárosok a helyi katalogizáló modulba integráltan, az éppen folyamatban lévő 

konkrét katalogizálási folyamat részeként kezdeményezhessék, annak eredményét pedig közvetlenül 

felhasználható módon kapja meg. Ugyancsak fontos az is, hogy, ha a MOKKA-val szembeni 

követelményként megfogalmazódik a kapcsolt rekordos letöltés akár a többkötetes művek, akár a 

bibliográfiai és authority rekordok vonatkozásában, a helyi rendszerek is képesek legyenek ezeknek a 

fogadására.  

 

További tennivalók 

1. Authority rekordok is letölthetőek lehessenek a MOKKA-ból: önmagukban vagy szükség 
esetén a bibliográfiai rekord letöltésekor.  
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2. MARC21  HUNMARC konverzió authority rekordok letöltéséhez 
 

Rekordletöltéskor lehessen kérni a kötetadatok letöltődését a bibliográfiai rekordokkal: külön 

rekordokban vagy a közös rekordba konvertálva. 

 

 

A MOKKA adatbázis tartalma  

 

A kérdőív eredményei 

I. Milyen típusú dokumentumok legyenek kereshetők?  

Könyvek 26 (100%) 

Folyóiratok 21 (81%) 

Folyóiratcikkek 21 (81%) 

Elektronikus dokumentumok 23 (88%) 

Egyéb kotta, av dokumentum, 

térkép, analitika 

II. Milyen adatbázisok legyenek kereshetők a MOKKA-n keresztül?  

ODR 22 (85%) 

NPA 21(81%) 

MANCI 14 (54%) 

Digitális Archívum (a jövőben megvalósítandó) 19 (73%) 

MOKKA-R 23 (88%) 

Muzeális Könyvtári Dokumentumok (MKDNY) 21 (81%) 

cikkadatbázisok (HUMANUS, MATARKA ) 19 (73%) 

Egyéb 

 

EPA, PAD, Teleki Téka, 

Alliance Francais, 

Goethe Intézet, British 

Council, OSZK 

lelőhelyjegyzék, 

Gazdasági Repertórium 

 

III. Adatszolgáltatók körének bővítése 

Minden felsőoktatási könyvtár 21 (81%) 

Országos könyvtárak  23 (88%) 

Egyes egyházi könyvtárak 18 (69%) 

Megyei könyvtárak 18 (69%) 
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Városi könyvtárak 6 (23%) 

más egyedi, speciális gyűjtőkörű 

könyvtárak, múzeumi 

könyvtárak 

III/I. A könyvtár milyen lelőhelyeket kíván szerepeltetni a MOKKA-ban?  

csak a rekordot küldő adatbázisra 

(~könyvtár) utaló lelőhelyet  

11 (42%) 

a könyvtáron belüli allelőhelyeket is 

(kölcsönző hely) 

14 (54%) 

Egyéb:  Válasszuk külön az adatbázis 

nyilvántartást a lelőhely 

nyilvántartástól. Az adatbázis lelőhely 

szempontból nem mérvadó adat. 

(Nem is biztos, hogy nyilván kell 

tartani, hogy milyen adatbázisból jön 

a rekord. Az első opciót azért nem 

lehet választani, mert 

egyenlőségjelet tesz adatbázis és 

könyvtár közé, holott ilyen 

egyértelmű megfelelés a való életben 

nincs (pl. OSZK esetén egy 

adatbázis van, de három könyvtár). 

Amicus terminológia szerint könyvtár, 

azon belül fiók, azon belül pedig 

lelőhely van. Ez a terminológia 

nagyjából megfelel a könyvtári 

világban használt általános 

terminológiának. Az „allelőhely‖ egy 

nyakatekert értelmezhetetlen valami, 

amit csak a könyvtár és adatbázis 

jogtalan összemosása miatt kellett 

kreálni. A javaslat tehát az, hogy 

valóságos viszonyokat tükrözzön a 

MOKKA. 

 

Az adatbázis tartalmával kapcsolatos elvi megfontolások és tennivalók 

A fentiek azt mutatják, hogy a MOKKA adatbázistól teljes lefedettséget várnak el, nemcsak a művek, 

megjelenési formák, hanem az analitikus feltárási szinten is.  
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A jelenlegi MOKKA adatbázis a folyóiraton kívül gyűjti96 az összes dokumentumtípust, és az analitikus 

feltárás egyik módját (szintén folyóiratok kivételével) is támogatja.  

A továbbfejlesztés részeként ki kell alakítani a kapcsolt rekordként kezelt analitikák feltöltésének 

lehetőségét (tanulmánykötetek, gyűjteményes hangfelvételek stb.) esetében. Az analitikák készítése 

fontos és munkaigényes feladat minden katalógust építő könyvtár számára, itt is érdemes kihasználni 

a közös katalógus nyújtotta együttműködési lehetőségeket. 

 

A jelenlegi duplumszűrés még mindig nem elég hatékony. Lehetőségek szerint tovább kell fejleszteni, 

akár új módszerek felhasználásával is. Ugyanakkor két kívánalmat nem lehet figyelmen kívül hagyni: 

olyan duplumszűrést kell kialakítani, ami a folyamatos online rekordfeltöltés mellett is alkalmazható. 

Nem kielégítőek azok a megoldások, amelyek időnkénti offline duplumellenőrzést és új 

adatbázisépítést tételeznek fel. Másrészt úgy kell a duplumellenőrzést elvégezni, hogy biztosíthassuk 

a katalogizálás egyik fontos célkitűzést, a megjelenő dokumentumok azonosíthatóságát. Nem 

tekinthető duplumszűrésnek az, ha pl. mű szintű rekordokat hozunk létre oly módon, hogy elveszítjük 

a megjelenés szintű azonosíthatóságot.  

 

A folyóiratokat és folyóirat analitikákat feltáró adatbázisokat (NPA, IKB, MATARKA, HUMANUS) a 

keresés szintjén kell integrálni a MOKKA adatbázissal a felhasználó számára. (ODR feladat) 

Igény az, hogy a MOKKA saját lelőhelykezelése egyszerű legyen, ugyanakkor a könyvtárközi 

kölcsönzési forgalom számára pontos lelőhely és a lelőhelyekhez kapcsolódó egyéb információk 

álljanak rendelkezésre. Ezt a MOKKA adatbázis bibliográfiai rekordhalmazán alapulva, ahhoz 

egyértelműen kapcsolva az ODR-nek kell megoldania. 

 

A MOKKA jelenlegi besorolási adattartalmának fenntartása az alábbi kiegészítésekkel: 

 Köztaurusz kezelés/építés megoldása oly módon, hogy a frissített Köztaurusz rekordok 

viselkedjenek a bib. rekordokhoz kapcsolt, azokat frissítő authority rekordokként 

 Authority rekordok letölthetősége a helyi adatbázisokba a lekért bib. rekorddal (helyi 

rendszerektől is függ, velük együtt kell működni) 

 Egyéb szisztematikusan épített névterek integrálása a MOKKA adatbázisba.  

 

Többször felmerült már az az elképzelés, hogy a MOKKA adatbázis nagyon szigorúan utasítsa vissza 

a nem szabványosan készült rekordokat és ne fordítson sok energiát a rekordok feltöltés közbeni 

javítgatására. Ez a gyakorlatban nem volt követhető és valószínűleg a jövőben sem lesz erre 

lehetősége, amikor pl. a MOKKA-ban való megjelenéstől fog függni a jelenleg futó pályázatok 

elszámolása. Így a továbbiakban is fel kell készülni technikailag is arra, hogy optimális egyensúlyt 

megtalálja a MOKKA a szabványosság megkövetelése és az automatizáltan elvégezhető 

rekordjavítások között.  

 

                                            
96

 Az, hogy a folyóiratokat ne gyűjtse a MOKKA az induláskor hozott elvi döntés volt. A működési mechanizmusok  jelenleg is képesek 
lennének erre a feladatra. Valójában a jelenlegi működés az, hogy a MOKKA-betöltők kiszűrik az esetlegesen felküldött 
folyóiratrekordokat. 
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Hasonlóképpen eltérnek az elképzelések a katalogizálási szabványok, MARC formátumok és a 

speciális MOKKA szabályok szerepének megítélésében: elégendő-e esetleg a MARC-ot mint 

szabályzatot használni vagy szükség van-e további szabályozásra. A MARC gyakorlatilag nem 

szabvány, hanem leírási formátum. A katalogizálási szabályzatok által meghatározott módon leírt 

adatelemek kódolására szolgál. Önmagában semmiképpen nem határozza meg, hogy pontosan mit 

és hogyan kell írni. Azonkivül maga a leírási és besorolási szabvány is alternatív lehetőségeket 

tartalmaz, így léteznek olyan eltérő, egyaránt szabványosnak tekinthető és MARC-ban jól kódolt 

megoldások, amelyekre a MOKKA-nak fel kell készülni: vagy azzal, hogy saját szabályzatában rögzíti 

a preferált megoldást, vagy rekordátalakítások alkalmazásával. Hasonlóképpen adottság a 

HUNMARC és MARC21 kezelése oly módon, hogy az egyik formátumot használó könyvtár számára 

se jelentsen hátrányt.  

 

Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy több, a MOKKA számára fontos adatelemet definiáltak 

az utóbbi években a MARC21-ben, amelyek a HUNMARC-ban nem jelentek meg. Ha használni 

szeretnénk az új MARC fejlesztések nyújtotta lehetőségeket, fel kell hívnunk a figyelmet a HUNMARC 

folyamatos aktualizálásának fontosságára is. (Különösen sok változás készül már a MARC21-ben a 

számunkra is fontos FRBR-rel kapcsolatos kívánalmak kedvéért.)  

 

Biztosítani kell olyan tárgyszókezelési lehetőséget, amely lehetővé teszi néhány általánosan használt 

tárgyszórendszer rekordjainak tárolását, javíthatóságát, kiegészíthetőséget, ezek szolgáltatását a 

rekordokat letöltő könyvtárak számára egyrészt a bibliográfiai rekordokban, másrészt igény esetén 

magukat a tárgyszórekordokat is. Meg kell próbálkozni olyan mechanizmusok kialakításával (előbb 

offline adattisztítás során majd ennek tapasztalatain alapulva esetleg a kurrens feltöltésbe építve), 

amely a tárgyszó nélkül, vagy nem preferált tárgyszóval felküldött rekordokba is megfelelő 

tárgyszavakat illeszt. Ebben is segíthet a művek azonosításának megvalósítása. 

 

 

Keresések, megjelenítés  

 

A kérdőív eredményei 

IV. Kérdések a kereséssel kapcsolatban: 

IV/I. Lelőhelyek kezelése hogyan történjen?  

A lelőhely(csoport) kiválasztása után indított 

kereséssel (pl. KÖZELKAT) 

1 (4%) 

A keresési eredményhalmazból indulva 

elérhető lelőhelylista (pl. MOKKA jelenlegi 

keresője) 

9 (35%) 

A keresési eredményhalmazban azonnal 

megjelenített lelőhelylista 

18 (69%) 
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Szűkítse a keresést a lelőhelyre 7 (27%) 

Egyéb módon 0 

IV/II. Találati halmazok kezelése 

Találati listának az oszlopai legyenek 

konfigurálhatóak. (Lehessen választani, hogy 

milyen adat jelenjen meg a találati listában.)  

14 (54%) 

A találatokat lehessen több szempont szerint 

rendezni. 

18 (69%) 

Ha ezt fontosnak tartja, kérjük, sorolja fel, 

milyen 3 komplex rendezési szempontot 

tartana a legfontosabbnak? 

- kiadási év -> 15 

- szerző -> 14 

- cím -> 13 

- lelőhely -> 3 

- dokumentumtípus -> 2 

- tárgyszó -> 1 

- nyelv -> 1 

- státusz -> 1 

- relevancia -> 1 

 

IV/III. Téma szerinti keresés a MOKKA-ban  

a. Keresnek-e téma szerint a MOKKA-ban  

Igen 15 (58%) 

Nem  11 (42%) 

b. Fontosnak tartja-e a tárgyi keresések fejlesztését? 

Igen 24 (92%) 

Nem  2 (8%) 

c. Ha igen, milyen irányt tart fontosnak? 

ETO 2 (8%) 

jelenlegi tárgyszó kezelés a különféle 

tárgyszórendszerek elkülönítve 

3 (12%) 

jelenlegi tárgyszó kezelés tárgyszórendszerek 

egy mezőben 

8 (31%) 

tezauruszkapcsolatokon alapuló keresést 2 (8%) 

Mindhárom szempont szerint a fentiek közül 12 (46%) 
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d. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az adatbázist ebben a tekintetben? 

 

- Nem-deszkriptor beírásával azonnal lekeresi a deszkriptorhoz tartozó tételeket, 

jelezve, hogy mi történt.  

-  Hasonlóság alapján megmutatja a közeli alakokat (automatikusan böngészésre 

kapcsol) 

-  Bármilyen beírt tárgyszónál megjeleníti a keresés után a legközelebbi relációkat, 

ahonnan linkelve lehet továbbmenni vagy újabb keresést indítani.  

- összes szöveges indexelt mezőre a Boole mellett szövegkörnyezeti opciókat is 

beépíteni a keresésbe 

- Célszerűnek látszana legalább a KÖZTAURUSZ helyi katalógusokban való 

tükröztetése, s azt követően a MOKKA kereshetővé tétele szintén a KÖZTAURUSZ 

segítségével. (természetesen az utalókkal együtt) 

- ETO-tárgyszó megfeleltetés alapján egységesebb rendszer 

- Beviteli, elvi-gyakorlati szabályokkal és szűréssel. Közös tárgyszórendszer. 

- Címkézés lehetővé tételével 

- Hatékonyabb legyen a duplumszűrés, minden dokumentumról csak egy leírás 

szerepeljen, de az tartalmazza valamennyi könyvtár tárgyszavát és az ETO 

jelzeteket is meglehessen tekinteni. 

- A tartalmi feltárás szükséges minimális szintjét egységesen meghatározó szabályzat 

azon együttműködő könyvtárak számára, ahol nincs a szakterületet lefedő 

szabályozott tárgyszójegyzék, illetve tezaurusz. 

- A MOKKA-ban résztvevő könyvtárak által használt információkereső nyelvek 

egymásnak megfeleltetve jelenjenek meg a keresőfelületen, azaz az azonos 

tárgyköröket leíró különböző tárgyi kifejezéseket párhuzamba kellene állítani. 

- A bibliográfiai rekordok a jelenlegi megoldás szerint tartalmazzák a tárgyi elemeket, 

de a jelenlegi Mátriksz adatbázis továbbfejlesztésével lehessen a MOKKA-ban 

reprezentált tárgyszórendszerek, tezauruszok részletes keresésére, az ottani 

találatok felhasználására egy a MOKKA tárgyszókeresésben, szükség esetén a 

Mátriksz adatbázisból tárgyszórekordok exportálására a saját rendszerbe 

- Ha a rendszer a belső adatbázisában a tezauruszt át tudná fordítani ETO számokká. 
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Megvalósításra javasolt funkciók, elvégzendő feladatok  

 

A MOKKA jelenlegi besorolási és tárgyszórekord kezelése jó alapot ad arra, hogy a jelenleginél jóval 

árnyaltabban lehessen a MOKKA-ban tárgyi kereséseket végezni. Ennek kapcsán az alábbi 

fejlesztéseket kell elvégezni: 
 
 

1) A beérkező tárgyszavak a jelenleginél szelektívebb megőrzése. 

2) Köztaurusz karbantartartás és fejlesztés megoldása a MOKKA rendszer részeként. 

a) A tezauruszkezelés megoldása 

b) A tezaurusz rekordok a bibliográfiai rekordok tárgyszavainak kontrollját is lássák el. 

3) Az indexek alapján történő szavas keresés találati halmazainak relevancia szerinti keresése. 

4) Beírt felhasználói keresések normalizálása (számok, jelzetek stb.) (pl. Az ISBN keresés során 

elfogadhatatlan megoldás, hogy ismerni kell a tagolást, vagy azt a keresőnek kell eltávolítani a 

kereső sztringből. Az ISBN keresőnek ismernie kell a régi és új közötti konvertáló algoritmust, 

ezzel nem a keresőt kell terhelni.) 

5) Szavas keresésekben is felhasználhatóvá tenni besorolási rekordokban rejlő információkati 

a) Ha kulcsszavas keresés vagy a böngészés után a kapcsolódó tételek megjelenítése után vagy 

bármilyen művelet után ide visszajutva a rekordok rövid megjelenítési listáját látjuk a lista 

mellett lehessen látni kigyűjtve az aktuális rekordlista alapján, hogy az illető rekordokban 

milyen  

(1) szerzők (100/700)  

(2) intézmények (110/7100) 

(3) tulajdonos intézmények (=lelőhelyek) 

(4) formátumok (ahogy az 1. pontban is) 

(5) kiadási évek 

(6) nyelvek 

(7) témák (=tárgyszavak 6xx) vannak. 

(8) Ifjúsági/nem ifjúsági (008 kód alapján? Tárgyszó alapján? Mega index alapján?) 

ii) Ezek közül a relevánsak (szerző, intézmény, tárgyszó) authority rekordokban lévő alakok 

legyenek 

iii) A listák elemeire kattintva az eredeti találati halmazt szűkíteni lehessen (akár többször is: 

a szűkített listán mellett is lehessen látni az akkor aktuális listákat, és tovább lehessen 

szűkíteni) 
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6) kulcsszavas keresés mellett megjelenő kis listákon tárgyszavak (és nevek?) mellett legyen egy 

olyan gomb, amelyre rákattintva a teljes authority rekordot lehet látni.  

a) Az authority rekord 5xx alakjai kattintható linkek legyenek.  

b) A linkre kattintva a kattintott alakkal végezzen a rendszer kulcsszó keresését.  

7) A böngésző keresés eredménylistáján a tárgyszavak (és nevek?) mellett legyen egy olyan gomb, 

amelyre rákattintva a teljes authority rekordot lehet látni.  

a) Az authority rekord 5xx alakjai kattintható linkek legyenek 

b) A linkre kattintva a kattintott alakkal végezzen a rendszer új böngésző keresését. 

8) Legyen egy olyan mondjuk „irányított tárgyszókeresés‖ néven felkínált tárgyszókeresési opció, 

amelyik a beírt keresőkérdéssel a tárgyszórekordokban (csak helyi? Háttér is? Háttérben 

meghatározott szintű rekordokban?) keres.  

a) Eredménye a releváns tárgyszórekordok listája.  

b) Az eredménylistáról kiválasztott tárgyszóval végez a rendszer kulcsszavas tárgyszókeresést a 

bib. Rekordok között? Esetleg a kapcsolódó rekordokat keresi meg? Esetleg az olvasó 

választ: „Pont ezeket‖, „Hasonlókat‖ 

9) Több rekordmegjelenítési és letöltési formátum: 

a) Cédulaformátum 

b) Referenciaszoftverek számára RIS formátum 

c) dokumentumtípusra és hordozóra vonatkozó információk megjelenítése hangsúlyos 

megjelenítése a találati listán és egyéb megjelenítési formátumokban 

d) FRBR Mű – Kifejezési forma – Megjelenési forma – példány szintű megjelenítések 

10) Az egyes megjelenítési szintekhez fűződő WEB2-es szolgáltatások (olvasói megjegyzések, 

olvasói értékelés, … 

 

A szolgáltatások minőségének érdekében lehet érdemes lenne szétválasztani a keresés funkciót, a 

szerint, hogy az adatátvétel vagy web böngészés, keresés céljából lett indítva.  

 

Például, ha z-kliensben keresek egy isnb szám alapján akkor nem kell az összes kapcsolódó tétel, 

hiszen egy konkrét tételt akarok átvenni.  

 

Az adatszolgáltató könyvtár működéséhez fontos szempont, hogy a saját opac szolgáltatás és a 

feltöltést végző szoftver működése ne legyen összekötve, egymástól függetlenül működő szoftverek 

legyenek. Ez persze csak ott megoldható, ahol az OPAT-ot önálló adatbázis szerver és web szerver 

szolgálja ki, és az adatszolgáltatást különálló, a web szervertől független Z szerver végzi. 
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További fejlesztési célkitűzések 

 

1. Adattisztítási feladatok elvégzése a bibliográfiai és authority rekordok kapcsolatait 

kihasználva, a bibliográfiai, authority, tárgyi adatokon. Igény esetén a tisztított rekordok 

visszajuttatása a helyi adatbázisoknak.  

 

2. Authority – bibliográfiai rekordkapcsolatokban, duplumként biztosan azonosítható bibliográfiai 

rekordokban lévő információk alapján automatikus mechanizmusok kidolgozása a Köztaurusz, 

lcsh//hun, mesh, szte tárgyszavak kiterjesztett használatára.  

 

3. automatikus ellenőrzés az URL-ekre 

a. A nem releváns URL-ek kezelése: 

i. Törlése 

ii. Üzenet róla a felküldőnek 

b. A különböző típusú URL-ek indikátortól függő, eltérő megjelenítése?  

 

 

MOKKA – ODR együttműködés 

V. Hogyan képzeli az ODR szolgáltatások átültetését a MOKKA rendszerre?  

a jelenlegi ODR szolgáltatások áttelepítése 1 (4%) 

a jelenlegi ODR szolgáltatások továbbfejlesztése a 

kérések státuszának integrálásával 

1 (4%) 

a jelenlegi ODR szolgáltatások továbbfejlesztése a 

komplex példányinformációk közlésével valamint a 

találatnál rögtön kezdeményezhető a könyvtárközi 

rendelés 

24 (92%) 

a jelenlegi ODR szolgáltatások továbbfejlesztése az 

elektronikus dokumentumküldés fejlesztésével 

17 (65%) 

a jelenlegi ODR szolgáltatások továbbfejlesztése az 

egyedi olvasói kérések lehetővé tételével  

7 (15%) 

Egyéb - nem átültethető 

- fizetős szolgáltatás 

legyen 

- a kérések 

státuszának 

integrálásával 

 

Ezeket az igényeket az ODR programnak kell megvalósítania. A MOKKA-nak ehhez pontos, gyorsan 

bekerülő, megjelenés szintű rekordokkal kell hozzájárulnia.  
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A MOKKA – ODR működését zökkenőmentesen tehát az alábbi architektúra lenne képes biztosítani: 

- IKR független dokumentált adatbázis 

- minden egyes "funkcióra" külön modul program, ami az adott funkciót tökéletesen ellátja. A 

moduloknak nem is feltétlenül kellene egy szállítótól származnia. Ilyen szinten pl.: Z39.50 szerver, 

OPAC, Könyvtárközi webes felület, adatbetöltés, duplum szűrés szállítója elválhat egymástól. Persze 

ezt össze kell fognia, koordinálnia egy szállítónak (üzemeltetőnek). A MOKKA adatbázis építése nem 

igényel integrált könyvtári szoftvert. Könyvtári rendszertől függetlennek és teljesen hozzáférhetően 

dokumentáltnak kell lenni a rendszer adatbázisának. (Minimum az adatbázist építő könyvtárak 

számára.) 

 

 

További szempontok az előrelépés tekintetében 

 

Az előrelépés alapvető feltétele, hogy a feltöltés tekintetében a tagkönyvtárak által feltárt rekordok 

mind naprakészen bekerüljenek a MOKKA-ba, és a MOKKA használata általános legyen a könyvtári 

világban. 

 

A MOKKA eredeti rendszerterve és működési szabályzata érvényben van és marad mindaddig, amíg 

a közgyűlés azt el nem veti Az elképzelések ugyan jók, de a műszaki megoldások, melyeket a 

rendszerterv kínált az eltelt egy évtized alatt elavulhattak, ezért azokat felül lehet és kell vizsgálni. 

Újragondolandó a jelenlegi konverziós stratégia, mely csak a klasszikus konverziós feladatokat végzi, 

adatmigráció adattisztítás, javítás nélkül - ezzel szemben javasolt az a konverziós modell, mely 

adatmigrációt és adattisztítást egyszerre jelent. Persze ezt körültekintéssel kell végezni, hiszen a 

jelenlegi álláspont szerint az OSZK rekordjai a hitelek és bárkinek a rekordjait felülírhatják, ha egyszer 

megjelennek az adatbázisban. Most ez az előírt és követett működés (bár konfigurálható lehetne a 

MOKKA úgy is, hogy több felülíró és rekordot javító könyvtár lehetne a rendszerben.) Arra is van 

mechanizmus, hogy az újonnan felérkező rekordok egyes mező konfigurálható feltételek megléte 

esetén melléírott módon, vagy a meglévő mező felülírva kerüljenek az adatbázisba. Vagyis az 

adattisztításnak eddig is inkább elvi, mint technikai akadályai voltak. De ebbe az irányba kellene 

elmozdulni és elvégezni egy „offline adattisztítást‖ ennek kapcsán kidolgozni mit, milyen feltételek 

mentén lehet megcsinálni, és ha ez tetszik a könyvtáraknak, akkor következő lépésként 

automatizmusként is be lehetne léptetni. Az adattisztítás elvi lehetőségét tehát szervezeti és műszaki 

szinten meg kell teremteni. Más kérdés, hogy a gyakorlatban ez mit fog jelenteni, hány rekordot fog 

érinteni.  

 

Emellett csak a szabályoknak 100%-ban megfelelő rekordokat szabad befogadni, és könyvtári 

rendszer szintű visszacsatolás lehetőségét kell biztosítani. Továbbá nem a MOKKA rendszernek kell 

konvertálgatni, hanem a szolgáltató rendszernek. 

 



 Mellékletek 

 

 159/193 
 

A besorolási rekordoknál mindenképpen biztosítani kell valamiféle területi elve érvényesülési 

lehetőségét. (Pl.: egy helyi szerzőről az adott könyvtár pontosabb információval rendelkezhet, mint az 

ország másik felében működő könyvtár.) "Helyi" besorolási rekord jelölése és ezzel prioritás 

biztosítása felülírásnál? 

 

Jelenleg a migráció nem kielégítő sebességű, a MOKKA az inicializáló betöltésekkel képtelen utolérni 

magát. A betöltés időigénye szakmai előkészítéssel együtt nagy adatbázisok esetében nem 

haladhatja meg az egy hónapot, kis adatbázisok esetében az egy hetet. A tényleges műszaki 

gépidőigény nagy adatbázisok esetében maximum 5 kisebbek esetében maximum két nap lehet. 

 

A duplumellenőrzés hatékonysága érdekében a MOKKÁban abszolút bibliográfiai rekord, mű, szerzői 

és tárgyszó besorolási katasztert kell felállítani, és ebbe minden dokumentumot, mű, bibliográfiai 

rekord és szerzői és tárgyszó besorolási rekord tekintetében be kell osztani. Ezt az FRBR 

alkalmazása mentén kellene megcsinálni; de talán egy év alatt nem lehet véglegesen lezárni, csak 

elindulni ebbe az irányba. Ennek a MARC szabványosítási feltételei sem véglegesek még. Az FRBR 

szerinti rendezést egyelőre mint megjelenítéssel megoldandó kérdést betettem a fenti pontok közé.  

Az IP cím alapú könyvtár azonosítást meg kell szüntetni és a 040 $a és $d mezőkből kell ezt az 

információt kivenni. Ez egyébként jelenleg már megoldódott. Az üzemszerű felküldést minden 

megfelelően felkészült rendszerrel a lehető leggyorsabban meg kell oldani.  

 

A MOKKA egyik fontos feladata a katalógus tételek átvehetőségének biztosítása a katalogizálást 

végző könyvtárosok részére. Ezt elsősorban a z39.50 szerver üzemelése biztosítja. Ezért nagyon 

fontos ennek működési stabilitásának, valamint az ezzel kapcsolatos korrekt tájékoztatásnak a 

biztosítása. Ennek stabil megbízható üzemeltetéséhez alapvetően a közös adatbázis építése 

biztosítja az alapfeltételt. Ennek másik nagyon fontos szempontja az adatbázisba kerülés időpontja. 

Ha itt elérhetőek lennének a leírások a dokumentumok boltba kerülésének időpontjára, az rendkívül 

sokat jelentene a MOKKA használhatósága szempontjából. Meg kellene fontolni, hogy már a kiadás 

előkészítése során ide kerülhetnének a kiadók tételei. A MOKKA adatbázis építéséhez alapként a 

HunMarc szabványt kell előírni. A HunMarc szabványt vagy el kell felejteni, vagy a Magyar Országos 

Közös Katalógus alapjának ezt kell tekinteni. A MOKKA adatbázist megvalósító szoftvernek meg kell 

tudnia valósítani a HunMarc alapú adatbázis építését. Emellett szükség van MOKKA szabályzatra is 

a következők szerint: El kellene különíteni a HUNMARC magyarázatokat és a kiegészítő 

szabályozásokat. 

 

Az ISBN keresés során elfogadhatatlan megoldás, hogy ismerni kell a tagolást, vagy azt a keresőnek 

kell eltávolítani a kereső sztringből. Az ISBN keresőnek ismernie kell a régi és új közötti konvertáló 

algoritmust, ezzel nem a keresőt kell terhelni.  

Az a cél, hogy az ODR és a MOKKA közös legyen, valamint egy teljes országos lelőhely-nyilvántartás 

valósuljon meg, szerintem csak az automatizált szüreteléssel valósítható meg, figyelembe véve, hogy 
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a törléseket is át kell vezetni a rendszeren, ami feltöltésen alapuló megoldásnál csak esetleges, vagy 

felküldik a törlés tényét vagy nem. 
A jelenlegi duplumszűrés módját a szakbizottság tagjai közül egyesek túl egyszerűnek és még mindig 

nem elég hatékonynak tartják. Elágazási feltételek (program) használata nélkül nem lehet hatékonyan 

duplumot szűrni. Végre ki kellene dolgozni (le kellene programozni)egy valós duplumszűrő rendszert. 

 

A MOKKA-ba csak a szabályzatnak 100%-nak megfelelő rekordokat kellene beengedni. A jelenlegi 

feltöltésről érkező log fájlok a semminél jobbak, de még van mit fejleszteni a dolgon. A szabályzatnak 

nem megfelelő rekordok betöltése vezet oda, hogy a MOKKA adatbázisa minőségileg a mai 

állapotban van. Nem a MOKKA rendszernek kell ide-oda konvertálgatni! Minden adatot szolgáltató 

könyvtári rendszernek kell a szabályzatnak megfelelő rekordokat szolgáltatni! 

 

Az adatbetöltés módja (feltöltés vagy szüretelés szerintem már csak technikai kérdés.) Viszont az 

fontos lenne, hogy könyvtári rendszer szinten is megvalósulhasson a be nem fogadott rekordokról 

visszacsatolás. Vagyis a feldolgozó könyvtáros a könyvtári rendszerében egy menüpont alatt láthassa 

a be nem fogadott rekordokat és a hiba okát. Ne logfájlokat böngészve kelljen azonosítókra keresni. 

Persze ez nem a MOKKA feladata. A MOKKA feladat az, hogy dokumentált rendszerfüggetlen 

formátumban (pl.: XML...) visszaadja a hibák okát a helyi azonosítóval együtt. Azt meg dolgozza fel a 

feladó könyvtári rendszere. 

 

A MOKKA-nak a fentihez hasonló módon kellene "interfészt lehetőséget" biztosítani a könyvtári 

rendszerek fele. Besorolási rekordok, köztaurusz közzététele, könyvtárközi kérésekkel kapcsolatos 

adatok... 

 

 

1. számú melléklet  

 

A hivatkozott kérdőívet kitöltő könyvtárak. 

 Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely 

 Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Koordinációs Tanács Entz Ferenc Könyvtár és 

Levéltár 

 Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ 

és Könyvtár 

 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

 ELTE Egyetemi Könyvtár 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 

 Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr 
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 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 

 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 

 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 

 Miskolci egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum 

 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára 

 Nyugat-Magyarországi egyetem Központi Könyvtára 

 Országos Idegennyelvű Könyvtár 

 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

 Országos Széchényi Könyvtár 

 Országgyűlési Könyvtár 

 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 

 Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

 Szegedi Tudományegyetem egyetemi Könyvtár 

 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár 

 Szent István Egyetem Gödöllői Tudományos Könyvtár 

 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára 

 

 

2. számú melléklet  

 

2009 szeptemberében végzett ODR felmérés MOKKA-ra vonatkozó eredményei: 

 

Milyen ODR adatbázison kívüli szolgáltatásokat használnak a könyvtárak könyvtárközi kölcsönzési 

munkájuk során? 

 

Adatok 
Elsősorban kérő 

könyvtár 

Elsősorban 

szolgáltató könyvtár 

Sokat szolgáltat és 

sokat kér 
Végösszeg 

 Db % Db % Db %  

MOKKA 160 75 16 72 27 100 203 

egyes könyvtárak 

saját katalógusai 
139 65 16 72 24 89 179 

Matarka 117 55 15 68 18 82 150 

NPA 79 37 12 54 23 85 114 

KC (OSZK 

Könyvek Központi 

Katalógusa) 

65 30 12 54 19 70 96 

e-mailben feltett 

kérdések 
68 32 10 45 16 59 94 
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SZIKLA 66 31 5 22 13 48 84 

könyvtárközis 

levelezőlista 
57 27 7 31 13 48 77 

Egyéb közös 

katalógusok 
42 19 7 31 10 37 59 

Könyvtárportál 40 18 6 27 8 29 54 

Katalist 46 21 4 18 4 15 54 

Textlib könyvtárak 

közös keresője 
38 18 7 31 7 26 52 

Libinfo 45 21 3 13 1 4 49 

IKB 34 16 3 13 10 37 47 

Közelkat 32 15 2 9 5 18 39 

MOKKA-R 20 9 4 18 10 37 34 

Theca 13 6 6 27 13 48 32 

HUNKAT 20 9 4 18 7 26 31 

Humanus 13 6 5 22 5 18 23 

 

Mindhárom könyvtártípus esetében az ODR adatbázison kívül a leggyakrabban használt 

lelőhelykeresési eszközök a MOKKA adatbázis illetve az egyes könyvtári katalógusok, a folyóiratok 

esetében az NPA és a MATARKA, illetve az e-mailben történő lelőhelykérés. A KC használata a 

sokat szolgáltató és kérő könyvtárak körében a legnépszerűbb. A könyvtárközis levelezőlistán való 

lelőhelykeresés a sokat szolgáltató és sokat kérő könyvtárak körébe fordul elő nagyobb arányban míg 

a Katalist és Libinfo inkább a elsősorban kérő könyvtárak körében használt. Megjegyzendő, hogy a 

folyóiratadatbázisok közül az IKB-t és HUMANUS-t egyelőre kevesebben használják. 



 Mellékletek 

 

 163/193 
 

8.2  2. sz. melléklet 

Mit tud most a MOKKA és mik a tervezett fejlesztések 

 

Funkció Jelenlegi megoldás Továbbfejlesztés 

Közös 

katalogizálás 

A közös katalogizálás funkciói: adatok 

felküldésének támogatása különböző 

rendszerekből - adatok fogadása – 

ellenőrzés és „egységesítés‖ – 

adatkarbantartás (összevonás, javítás, 

kiegészítés) – letöltés a lokális rendszerbe 

 

Feltöltés 1. Javas feltöltő kliens 

2. NetCat-os feltöltés  

3. Felküldött rekordok munkafájlokban 

gyűlnek: feltöltő adatbázisonként. 

Kezdetben biztonsági megfontolások 

miatt is a rekordokat küldő IP alapján 

nyíltak munkafájlok és rendelődtek 

feltöltő intézményhez a rekordok. 

Később az integrált katalógusok miatt 

az IP alapú azonosításon belül a 

felküldött rekordok fejlécében megadott 

könyvtár azonosító alapján kerülnek a 

rekordok önálló munkafájlba és kapnak 

„MOKKA-lelőhelyet.‖ 

4. Feltöltött rekordok átadása más 

adatbázisnak is. (pl. MOKKA-R) 

5. Visszajelzés a könyvtárnak a fogadott 

rekordokról a feltöltési művelet 

részeként illetve napi összesítő 

emailben.  

6. Munkafájlokból automatikusan elővett 

és feltöltésre elindított rekordcsomagok.  

7. Lehetőség munkafájlonként eltérő 

filterek létrehozására  könyvtár-

specifikus problémák kezelésére 

lehetőség.  

8. A feltöltés során elvégzett műveletek: 

formátum konverzió – MARC-ellenőrzés 

– szintaktikai ellenőrző és 

rekordmódosítások – duplumellenőrzés 
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– duplumösszevonás – authority 

műveletek – rekordok betöltése  

9. A feltöltési műveletek naplózása – 

feltöltési műveletek rekordszintű 

ellenőrzése 

A munkafájlba érkezés után néhány percen 

belül a rekord az adatbázisba kerül így a 

könyvtárak rekordfeltöltési gyakorlatától 

függően a rekord akár elkészítése után 

néhány percen belül megjelenhet a MOKKA 

adatbázisban.  

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekord_felt%C3%

B6lt%C3%A9s  

Feltöltési jelentések 1. Könyvtárankénti lekérdezései lehetőség 

az adott időszakban feltöltött rekordok 

adatbázisba kerüléséről, illetve az 

esetleges visszautasítás indokáról 

2. A visszautasított rekordok listázása a 

visszautasítás indokáról 

3. Egyes rekordok sorsának lekérdezése 

4. Összesítések 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Felt%C3%B6lt

%C3%A9si_logok  

 

MARC-ellenőrzés A beérkező MARC rekordok formai 

ellenőrzése 

 

MOKKA-check Szintaktikai ellenőrzés, amely bizonyos 

hibák megléte esetén visszautasítja a 

rekordok MOKKA-ba töltését, más hibák 

esetén figyelmezető üzeneteket ad, illetve a 

beérkező rekordok esetében bizonyos 

hibákat automatikusan kijavít. A 

rekordokból az ellenőrző kiszedi a közös 

katalogizálás szempontjából irreleváns 

vagy zavaró adatokat, illetve kiegészíti 

egyéb információkkal. 

http://www.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen

%C5%91rz%C3%A9s  

A mechanizmusok finomítása 

a felérkező rekordok 

szükségletei szerint.  

Konverzió 

bibliográfiai rekordok 

esetében 

Kétirányú konverzió feltöltéskor 

HUNMARC MARC 21, letöltéskor 

MARC21  HUNMARC 

A konverzió nemcsak formátum konverzió, 

hanem egyes konvenciók közötti 

különbségekre is figyel.  

Kódértékek következetes 

konverziója 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekord_felt%C3%B6lt%C3%A9s
http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekord_felt%C3%B6lt%C3%A9s
http://wiki.mokka.hu/wiki/Felt%C3%B6lt%C3%A9si_logok
http://wiki.mokka.hu/wiki/Felt%C3%B6lt%C3%A9si_logok
http://www.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen%C5%91rz%C3%A9s
http://www.mokka.hu/wiki/Szintaktikai_ellen%C5%91rz%C3%A9s
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Konverzió authority 

rekordok esetében 

HUNMARC  MARC 21 konverzió MARC21  HUNMARC 

konverzió authority rekordok 

letöltéséhez 

Duplumellenőrzés Duplumellenőrzés működik a bibliográfia, 

kötet és authority rekordokra.  

A duplumellenőrzés részei: 

1. a duplumok azonosítása 

2. a duplumok összevonása 

 a.) rekordgazda, felülíró könyvtár leíró 

információkat javít 

 b.) minden felküldött rekordból megőrződő 

információk bekerülnek a már a bentlévő 

rekordba. 

 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Kateg%C3%B3ria:

Duplumellen%C5%91rz%C3%A9s  

 

1. A meglévő 

duplumellenőrzés 

finomítása. 

2. Az ISBN kezelésnél 

figyelembe kell venni, hogy 

az ISBN előtagok már nem 

csak 979-cel kezdődhetnek 

Letöltések 1. HUNMARC vagy MARC21 

formátumban bibliográfiai rekordokra 

2. Z39.50 

3. Z39.58 

4. OAI 

5. WEBOPAC felületről (szöveges vagy 

bináris MARC, szöveges cimkés, html, 

xml formátumok) 

1. Kapcsolt rekordos 

letöltések (lásd authority 

kezelés, kötetkezelés) 

minden letöltési módhoz 

kötötten 

Országos közös 

katalógus 

A MOKKA-ban alkalmazott könyvtári 

szabványok, szabályok és megoldások 

biztosítják a monografikus dokumentumok 

minden típusához a szakmailag korrekt 

leírások készítésének és az adatok 

mennyiségi és minőségi fejlődésének 

lehetőségét. 

 

Authority kontrol 3. Szigorú authority kontrollal rendelkező 

adatbázis: minden bibliográfiai rekord 

besorolási adatainak mentésekor 

authority rekordhoz kapcsolódnia: 

elsősorban már az adatbázisban lévő 

authority rekordhoz, másodsorban a 

rekorddal együtt felérkező helyi 

authority rekordhoz, harmadsorban a 

MOKKA által generált. 

http://www.mokka.hu/wiki/Besorol%C3

%A1si_rekordok_a_MOKKA_adatb%C3

1. Authority rekordok is 

letölthetőek lehessenek a 

MOKKA-ból: önmagukban 

vagy szükség esetén a 

bibliográfiai rekord 

letöltésekor.  

2. Authority – bibliográfiai 

rekordkapcsolatokban, 

duplumként biztosan 

azonosítható bibliográfiai 

rekordokban lévő 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Kateg%C3%B3ria:Duplumellen%C5%91rz%C3%A9s
http://wiki.mokka.hu/wiki/Kateg%C3%B3ria:Duplumellen%C5%91rz%C3%A9s
http://www.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_a_MOKKA_adatb%C3%A1zisban
http://www.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_a_MOKKA_adatb%C3%A1zisban
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%A1zisban  

4. A besorolási adatok is 

duplumellenőrzöttek 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%

A1si_rekordok_duplumellen%C5%91rz

%C3%A9se  

5. A kapcsolat révén lehetőség van a 

bibliográfiai rekordokban lévő besorolási 

adatok globális javítására. 

6. Az automatikusan generált besorolási 

rekordok később érkező helyi 

keletkezésű authority rekordokra 

cserélődnek. 

7. A helyi keletkezésű authority rekordok a 

helyi rekordok frissítésekor a MOKKA-

ban is updatelhetőek. 

8. A besorolási rekordok utalóinak 

koherenciáját fenntartó ellenőrzések 

végzése. 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%

A1si_rekordok_konfliktusellen%C5%91r

z%C3%A9se  

9. Tárgyszórendszer egymástól 

elkülönített kezelése. Koherencia-

ellenőrzések egyes rendszereken belül. 

információk alapján 

automatikus 

mechanizmusok 

kidolgozása a besorolási 

adatok tisztítására. Cf. 

VIAF kibővített auth 

rekordjai. 

http://www.oclc.org/researc

h/activities/viaf/default.htm  

Egyelőre adattisztítás 

jelleggel offline módon; 

ennek tanulságai alapján 

lehet a későbbiekben az 

automatizálást kezelés 

lehetőségeiről dönteni.  

Kötetkezelés 1. A MOKKA kapcsolt rekordokban tárolja 

a kötetadatokat. 

2. A helyi adatbázisok különböző 

kötetkezelési verzióihoz alkalmazkodik. 

Cf. 

3. Duplumellenőrzés működik a 

kötetrekordokra is. 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekordkapcsol

at  

Rekordletöltéskor lehessen 

kérni a kötetadatok 

letöltődését a bibliográfiai 

rekordokkal: külön 

rekordokban vagy a közös 

rekordba konvertálva. (Ki hogy 

adja, úgy kapja? Nem 

egyértelmű.) 

Vonatkozzon ez mindenféle 

letöltésre (ccl, z39.50, 

honlapról való letöltés) 

Analitikus adatok A bibliográfiai rekordokba épített analitikus 

adatok (505 mező) megőrzése, 

kiegészítése a duplumösszevonás során. 

http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91  

A kapcsolt rekordokban 

történő analitikus feltárás 

MOKKA-ba integrálása 

1. kapcsolt rekordként (a 

kötetkezeléshez hasonlóan) 

2. A MOKKA monografikus 

szintű rekordba való 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_duplumellen%C5%91rz%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_duplumellen%C5%91rz%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_duplumellen%C5%91rz%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_konfliktusellen%C5%91rz%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_konfliktusellen%C5%91rz%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/Besorol%C3%A1si_rekordok_konfliktusellen%C5%91rz%C3%A9se
http://www.oclc.org/research/activities/viaf/default.htm
http://www.oclc.org/research/activities/viaf/default.htm
http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekordkapcsolat
http://wiki.mokka.hu/wiki/Rekordkapcsolat
http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91
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konvertálással.  

3. 740-ben közölt analitikus 

adatok kezelésének 

finomítása. 

Tárgyi feltárás 1. a rekordokkal felérkező, a már 

bentlévőtől eltérő ETO jelzetek 

feltételhez kötött megőrzése 

duplumellenőrzés során 

http://wiki.mokka.hu/wiki/080_mez%C5

%91  

2. A rekordokkal felérkező, a már 

bentlévőtől eltérő tárgyszavak 

megőrzése duplumellenőrzés során 

3. Bizonyos tárgyszórendszerek 

megkülönböztetett rendszerként való 

kezelése  

1. A beérkező tárgyszavak a 

jelenleginél szelektívebb 

megőrzése. 

2. Köztaurusz karbantartása 

és fejlesztés megoldása a 

MOKKA rendszer 

részeként. 

a. A tezauruszkezelés 

megoldása 

b. A tezaurusz 

rekordok a 

bibliográfiai 

rekordok 

tárgyszavainak 

kontrollját lássák el. 

3. A használt 

tárgyszórendszerek 

fogalom-kapcsolataiban 

rejlő információk jobb 

kihasználása a 

keresésben. 

4. Authority – bibliográfiai 

rekordkapcsolatokban, 

duplumként biztosan 

azonosítható bibliográfiai 

rekordokban lévő 

információk alapján 

automatikus 

mechanizmusok 

kidolgozása a Köztaurusz, 

lcsh//hun, mesh, szte 

tárgyszavak kiterjesztett 

használatára; (Első 

lépésben offline 

adattisztítás formájában) 

 

Példányspecifikus 

információk gyűjtése 

3. Possessorok, bejegyzések, stb. 

megőrzése a duplumösszevonás során 

http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5

1. Helyi törölt vagy törölt 

státuszú példányok, 

rekordok kezelése; 

http://wiki.mokka.hu/wiki/080_mez%C5%91
http://wiki.mokka.hu/wiki/080_mez%C5%91
http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91
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%91  

4. Rekordokkal felérkező helyi lelőhelyek 

megőrzése a duplumösszevonás során 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Lel%C5%91hel

ykezel%C3%A9s  

5. Helyi rekordazonosítók megőrzése  

munkamegosztás ebben 

az ODR-rel;  

2. Helyi lelőhelyek feloldása 

az ODR 

könyvtáradatbázisból. 

Internetkapcsolatok 3. a helyi rekordokkal a MOKKA-ba érkező 

URL-ek a duplumösszevonáskor 

megőrződnek 

4. az URL-t felküldő könyvtára a saját 

URL-jeit a rekord újraküldésével 

javíthatja 

4. automatikus ellenőrzés az 

URL-ekre 

5. A nem releváns URL-ek 

kezelése: 

a. Nem releváns URL-

ek azonosítása; 

(Internetkapcsolat 

hiányát kiszűrni; 

több egymás utáni 

ellenőrzés után 

nem érhető el? 

Elérhető URL, de 

változott tartalom 

stb. törlése 

b. Üzenet róla a 

felküldőnek 

6. A különböző típusú URL-ek 

indikátortól függő, eltérő 

megjelenítése?  

 

Olvasói 

szolgáltatások 

  

Keresés az 

adatbázisban  

1. MARC bibliográfiai mezők, almezők, 

kódmezők alapján szabadon 

definiálható indexek. 

2. Böngésző keresések a besorolási 

rekordokra. Az egyes 

tárgyszórendszerek különválasztott 

kezelése böngészéskor. 

3. Lelőhely szerinti szűkítés lehetősége.  

4. A MOKKA-ban megtalált rekordtól 

közvetlen átlépés a helyi adatbázisban 

lévő eredeti rekordhoz és annak 

példányinformációihoz.  

 

1. Az indexek alapján történő 

szavas keresés találati 

halmazainak relevancia 

szerinti keresése. 

2. Beírt felhasználói 

keresések normalizálása 

(számok, jelzetek stb.) 

3. Szavas keresésekben is 

felhasználhatóvá tenni 

besorolási rekordokban 

rejlő információkat1.  

4. Az ODR fejlesztésekkel 

megvalósuló részletesebb 

példányinformáció 

szolgáltatás bibliográfiai és 

http://wiki.mokka.hu/wiki/Lel%C5%91helykezel%C3%A9s
http://wiki.mokka.hu/wiki/Lel%C5%91helykezel%C3%A9s
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authority alapjainak 

megteremtése. 

 

WEBPAC 

megjelenítés 

Rövid, normál, hosszú megjelenítés 

konfigurálható adattartalommal 

Tárgyszó-böngészésben jelölve, hogy 

melyik tárgyszórendszer része az adott 

tárgyszó. 

1. Cédulaformátum 

2. Relevancia szerinti 

rendezés a rövid találati 

listában 

3. dokumentumtípusra és 

hordozóra vonatkozó 

információk megjelenítése 

hangsúlyos megjelenítése 

4. Mű – Kifejezési forma – 

Megjelenési forma – 

példány szintű 

megjelenítések; itt figyelni 

kell az ODR szükségleteire 

is 

5. Az egyes megjelenítési 

szintekhez fűződő WEB2-

es szolgáltatások (olvasói 

megjegyzések, olvasói 

értékelés, …) 

WEBPAC egyéb 

szolgáltatásai: 

1. A találati halmaz saját kosárba 

gyűjthető 

a. A kosár tartalma letölthető 

különböző formátumokban 

b. A kosár tartalma linkként menthető. 

2. OpenURL alapú keresőszolgáltatás 

3. Sikertelen keresés esetén keresési 

javaslatok az aspell szótár alapján való 

kereséssel 

1. RIS formátumú letöltés, 

betöltés referencia 

szoftverbe a WEBOPAC 

felületről. 

2. Az elérhető kereső 

szolgáltatások fejlesztése. 

Google Scholar 

kapcsolat 

Kapcsolat a Google Scholar – MOKKA 

között 

A Google-nek való adatátadást 

jobban integrálni a rendszerbe. 

Infrastruktúra, 

eszközök 

  

Adatbázis-kezelő Oracle RDBMS: 

Jól hangolható, üzemeltethető, biztonságos 

RDBMS, 

gazdag eszközkészlet (mentés, 

klaszterezés, szinkronizálás 

Magyarországi hivatalos márkaképviselet, 

támogatás 

 

Adatbázis MARC21 formátum Az FRBR, FRAD, RDA 
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formátuma  követelményeinek megfelelő 

rekordstruktúra követése.  

Probléma: HUNMARC jelentős 

lemaradása a MARC21-hez 

képest. 

Biztonsági kérdések 1. Többszintű mentési rendszer 

2. Oracle online mentés 

3. Teljes Oracle adatbázis mentése 

4. MOKKA adatbázis online tükrözés 

MOKKA eszközökkel távoli szerverre. 

Tükörszerverek tarthatóak fenn a 

keresések megosztására.  

5. Teljes MOKKA adatbázis mentése 

MOKKA exporttal 

A TÁMOP-ban vállalt feladatok 

része az OSZK – DEENK – 

SZEGED között 

tükörszerverek működtetése. 

MOKKA katalogizáló 

kliense és a 

hozzátartozó 

jogosultsági 

rendszer 

Lehetőség arra, hogy a könyvtárak 

közvetlenül a MOKKA adatbázisba 

katalogizáljanak. A jogosultsági rendszer 

korlátozott használattól (munkafájlba 

katalogizálás, ahonnan a MOKKA 

mechanizmusok juttatják a rekordot a 

MOKKA-ba), a közvetlen rekordmentésen 

át, a besorolási rekordok kézi javításáig és 

ezen keresztül a bibliográfiai rekordok 

globális javításáig sokféle használati módot 

megenged.  

 

 
1. A WebPAC-ban az alábbi kisebb-nagyobb fejlesztéseket kellene elvégezni (MOKKA-ban vagy attól 

függetlenül is). Azt hiszem a listán lévő sorrend nehézségi és fontossági sorrendet is jelent. Jó 

lehetne pontonként haladva, pontonként minél hamarabb használatba venni az eredményt: 

 

1. A különböző kijelzésekben (rövid, normál, hosszú) jelenjen meg ikonokkal és/vagy kiírva a 

dokumentumtípus illetve a fizikai megjelenés. Ezek a rekordfej 06-07 és a 006 kódjai alapján 

jelen meg. Hogy pontosan hogyan specifikáljuk. 

2. Ha kulcsszavas keresés vagy a böngészés után a kapcsolódó tételek megjelenítése után vagy 

bármilyen művelet után ide visszajutva a rekordok rövid megjelenítési listáját látjuk, a lista 

mellett lehessen látni kigyűjtve az aktuális rekordlista alapján, hogy az illető rekordokban 

milyen  

i. szerzők (100/700)  

ii. intézmények (110/7100) 

iii. tulajdonos intézmények (=lelőhelyek) 
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iv. formátumok (ahogy az 1. pontban is) 

v. kiadási évek 

vi. nyelvek 

vii. témák (=tárgyszavak 6xx) vannak. 

viii. Ifjúsági/nem ifjúsági (008 kód alapján? Tárgyszó alapján? Mega index 

alapján?) 

b. Ezek közül a relevánsak (szerző, intézmény, tárgyszó) authority rekordokban lévő 

alakok legyenek 

c. A listák elemeire kattintva az eredeti találati halmazt szűkíteni lehessen (akár többször 

is: a szűkített listán is lehessen látni az akkor aktuális listákat, és tovább lehessen 

szűkíteni) 

3. A rekordok rövid kijelzésű listájában legyen relevancia szerinti rendezés, egyelőre néhány 

egyszerű szabály alapján. Pl.: 

a. Ha a megadott több kereső kifejezés egy MARC almezőn majd mezőn belül fordul elő 

(különösen nevek esetében fontos) 

b. Ha a megadott kereső kifejezés meghatározott mezőkben fordul elő (pl. ha 100/700 

mezőben relevánsabb mint a 505-ben, stb. specifikálunk kell majd még néhány 

szabályt) 

c. A fenti mezőnkénti relevancia attól függjön, milyen indexet használ a kereső. (pl. név 

kereséskor a legrelevánsabb a 100 mező, mega index használatakor a legrelevánsabb 

a 245 és stb.) 

4. A kulcsszavas keresés mellett megjelenő kis listákon a tárgyszavak (és nevek?) mellett legyen 

egy olyan gomb, amelyre rákattintva a teljes authority rekordot lehet látni.  

a. Az authority rekord 5xx alakjai kattintható linkek legyenek.  

b. A linkre kattintva a kattintott alakkal végezzen a rendszer kulcsszó keresését.  

5. A böngésző keresés eredménylistáján a tárgyszavak (és nevek?) mellett legyen egy olyan 

gomb, amelyre rákattintva a teljes authority rekordot lehet látni.  

a. Az authority rekord 5xx alakjai kattintható linkek legyenek 

b. A linkre kattintva a kattintott alakkal végezzen a rendszer új böngésző keresését. 

6. Legyen egy olyan „irányított tárgyszókeresés‖ néven felkínált tárgyszó keresési opció, amelyik 

a beírt keresőkérdéssel a tárgyszó rekordokban (csak helyi? Háttér is? Háttérben 

meghatározott szintű rekordokban?) keres.  

a. Eredménye a releváns tárgyszó rekordok listája.  



 Mellékletek 

 

 172/193 
 

b. Az eredménylistáról kiválasztott tárgyszóval végez a rendszer kulcsszavas tárgyszó 

keresést a bibliográfiai rekordok között? Esetleg a kapcsolódó rekordokat keresi meg? 

Esetleg az olvasó választ: „Pont ezeket‖, „Hasonlókat‖ 

7. FRBR megjelenítés. Ezzel is el kellene indulni, de úgy tűnik, hogy azért ezt jól megcsinálni 

nem nagyon egyszerű. Valami hosszabbtávú és lépesenként megvalósítandó stratégiát 

kellene kialakítani. A célnak mindenképpen annak kellene lennie, hogy akárhol is tartunk a 

megvalósulásban különböző szintek (mű, kifejeződési forma, megjelenési forma, példány) 

mindig elkülöníthetőek legyenek. Az nem tűnik elégnek, amit most a könyvtárportál csinál, 

hogy csak a műveket lehet látni, és akit ennél több érdekel bajlódjon az egyes könyvtárak 

helyi azonosítója alapján elérhető helyi rekordjaival. 

a. Amivel leghamarabb el lehetne kezdeni kísérletezni az a megjelenítésben kialakítható 

FRBR megjelenítés. Erre nagyjából azt mondják, hogy nem lesz sohasem tökéletes, 

de meg kéne nézni, hogy a saját rekordállományaink mire jók. 

b. Úgy tűnik, egyre többen csinálnak olyat, hogy mű, kifejezési forma MARC rekordokat is 

készítenek; 

i. Ehhez már folyamatban vannak a MARC21 módosítások. Tulajdonképpen 

néhány plusz mező annak jelzésére, hogy milyen szintű rekordról van szó; és 

az egyes szinteken más-más eddig is használt mezőket kell kitölteni. 

http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html  

 

Ezt is általában kézzel csinálják és nem automatikusan és egyes gyűjteményrészekre. (pl. OCLC – 

Fiction finder http://www.oclc.org/research/activities/fictionfinder/default.htm, HELIN – Shakespeare 

collection www.nelib.org/conference/2006/program/comedyOrTragedy.ppt; teljes katalógus példa is 

van rá. 

www.ru.is/kennarar/thorag/cataloguing2007/John_Espley.ppt 

www.nelib.org/conference/2006/program/comedyOrTragedy.ppt);  

 

http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html
http://www.oclc.org/research/activities/fictionfinder/default.htm
http://www.nelib.org/conference/2006/program/comedyOrTragedy.ppt
http://www.ru.is/kennarar/thorag/cataloguing2007/John_Espley.ppt
http://www.nelib.org/conference/2006/program/comedyOrTragedy.ppt
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8.3 3. a. sz. melléklet 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben szolgáltató könyvtárak  

 

2009. október 13.  

 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét  

http://www.kjmk.hu/  

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján  

http://www.bbmk.hu  

 

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba  

http://www.bmk.hu/  

 

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely  

http://www.bdmk.hu/  

 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger  

http://www.brody.iif.hu/  

 

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár  

http://helix.uni-corvinus.hu/  

 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára  

http://www.lib.uni-corvinus.hu/  

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és 

Könyvtár  

http://www.omikk.bme.hu/  

 

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs  

http://www.baralib.hu/  

 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg  

http://www.dfmk.hu/  

 



 Mellékletek 

 

 174/193 
 

Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Agrártudományi Könyvtár  

http://agr.lib.unideb.hu/  

 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kenézy Élettudományi Könyvtára  

http://www.clib.dote.hu/  

 

Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára  

http://www.lib.unideb.hu/  

 

Egyetemi Könyvtár, Budapest  

http://www.konyvtar.elte.hu/  

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém  

http://www.ekmk.hu/  

 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

http://www.fszek.hu/  

 

Hadtörténeti Könyvtár  

http://www.militaria.hu/hun/rlglap.php?rlgazon=25  

 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc  

http://www.rfmlib.hu/  

 

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd  

http://www.igyuk.hu/  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet,  

Szolnok  

http://www.vfmk.hu/  

 

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya  

http://www.jamk.hu/  

 

Kaposvári Egyetem. Egyetemi Könyvtár  

http://www.lib.ke.hu/  

 

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr  

http://www.kkmk.hu/  
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Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő  

http://www.szie.hu/node/1005  

 

Könyvtári Intézet. Könyvtártudományi Szakkönyvtár  

http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/deptdir/deptdir.php?0.dept.4  

 

Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Levéltár  

http://konyvtar.ksh.hu/  

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtára  

http://www.lisztakademia.hu/gyujtemenyek/a_liszt_ferenc_zenemuveszeti_egyetem_kozponti_konyvt

ara  

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára  

http://www.mke.hu/konyvtar/index.php  

 

Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára  

http://www.filmarchive.hu/konyvtar/index.php  

 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára  

http://www.mtak.hu/  

 

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár  

http://www.mvkkvar.hu/  

 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen  

http://www.hbmk.hu/  

 

Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum  

http://www.lib.uni-miskolc.hu/  

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára  

http://konyvtar.mome.hu/  

 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza  

http://www.mzsk.hu/  

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára, Sopron  

http://ilex.efe.hu/  
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Országos Idegennyelvű Könyvtár  

http://www.oik.hu/  

 

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ  

http://www.omgk.hu/  

 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  

http://www.opkm.hu/  

 

Országos Széchényi Könyvtár  

http://www.oszk.hu/index_hu.htm  

 

Országgyűlés Hivatala. Országgyűlési Könyvtár  

http://www.ogyk.hu/  

 

Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar Központi Könyvtár és Levéltár, Keszthely  

http://www.georgikon.hu/folap.aspx  

 

Pannon Egyetem Központi Könyvtár, Veszprém  

http://konyvtar.uni-pannon.hu/  

 

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára  

http://www.lib.pte.hu/  

 

Pécsi Tudományegyetem. Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár  

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=900&nyelv=hun  

 

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre  

http://www.pmk.hu/  

 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár  

http://www.lib.sote.hu/  

 

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Könyvtára  

http://tf.hu/oktatas/konyvtar  

 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged  

http://www.sk-szeged.hu/  
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Széchenyi István Egyetem. Egyetemi Könyvtár, Győr  

http://lib.sze.hu/  

 

Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár  

http://ww2.bibl.u-szeged.hu/  

 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár  

http://konyvtar.univet.hu/  

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára  

http://www.szfe.hu/index.php?id=2030&cid=27601  

 

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár  

http://www.vmmk.hu/  

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár  

http://www.zmne.hu/tanszekek/kvt/kvthu.htm 
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8.4 3. b. sz. melléklet 
 
Tisztelt Kolléga! 
 
A TÁMOP-3.2.4-08/2 – Tudásdepó Expressz – országos könyvtári fejlesztések keretében „A nemzeti könyvtár 
az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok 
hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére” 
című pályázat megvalósításával lehetőségünk nyílik a MOKKA közös katalógus megújítására, a Köztaurusz 
adatbeviteli rendszer modernizálására.  
A projekt előkészítése során szeretnénk felmérni a jelenlegi helyzetet, meg kell fogalmaznunk a fejlesztéssel 
szemben támasztott követelményeket, valamint meg kell határozni, hogy milyen módon épüljön fel és hogyan 
működjön a hazai könyvtárak közös katalógusa. A munka során folyamatosan egyeztetünk az ODR szolgáltatás 
fejlesztését végző debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral, valamint a digitális cikkadatbázis kialakítását 
végző Miskolci Egyetem Könyvtárával, hiszen a tervezett közös katalógusnak ezekkel a szolgáltatásokkal 
együtt kell működnie.  
Kérem, hogy a következő adatlap kitöltésével legyenek az előkészítő munkabizottság segítségére. A kérdőív 
kitöltése kötelezettséggel nem jár, az adatokat kizárólag a projekt célkitűzéseinek megfogalmazásához 
használjuk fel. 
A kérdőív elérhető itt: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGdjbFJyVlhveXZKTEZuQnJYT3ZkSHc6MA 
 
Kérem, hogy lehetőségeik szerint, de legkésőbb január 22-ig küldjék el válaszaikat. A kitöltés kb. 10-30 percet 
vesz igénybe, s elsősorban a feldolgozó és informatikai területen jártas kollégák szakértelmére van hozzá 
szükség. 
 
Esetleges kérdéseikre igyekszem válaszolni a lentebb található elkérhetőségeim bármelyikén.  
Segítségüket előre is köszönöm! 
Andrea  
--  
- - - - - -  
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
igazgató 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
"AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-ban" 
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 
Tel.: 36/516-428 
Mobil: 20/548-2552 
http://www.brody.iif.hu 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGdjbFJyVlhveXZKTEZuQnJYT3ZkSHc6MA
http://www.brody.iif.hu/
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8.5 3. c. sz. melléklet  
 
Tisztelt Kolléga! 
 
Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult az ODR könyvtárak körében végzett felmérés 
eredményességéhez. 
Az adatok feldolgozása után az elkészített tanulmányt közzétesszük, s igyekszünk közösen azon dolgozni, hogy 
a MOKKA projekt eleget tegyen a használók és a szakma elvárásainak. 
Munkájához további sok sikert kívánok: 
 
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
igazgató 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
"AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-ban" 
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 
Tel.: 36/516-428 
Mobil: 20/548-2552 
http://www.brody.iif.hu 

http://www.brody.iif.hu/
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8.6 3. d. sz. melléklet  
 

Tisztelt Kollégák! 

 

A TÁMOP-3.2.4-08/2 – Tudásdepó Expressz – országos könyvtári fejlesztések keretében „A nemzeti könyvtár 

az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok 

hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére” 

című pályázat megvalósításával lehetőségünk nyílik a MOKKA közös katalógus megújítására, a Köztaurusz 

adatbeviteli rendszer modernizálására.  

A projekt előkészítése során szeretnénk felmérni a jelenlegi helyzetet, meg kell fogalmaznunk a fejlesztéssel 

szemben támasztott követelményeket, valamint meg kell határozni, hogy milyen módon épüljön fel és hogyan 

működjön a hazai könyvtárak közös katalógusa. A munka során folyamatosan egyeztetünk az ODR szolgáltatás 

fejlesztését végző debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral, valamint a digitális cikkadatbázis kialakítását 

végző Miskolci Egyetem Könyvtárával, hiszen a tervezett közös katalógusnak ezekkel a szolgáltatásokkal 

együtt kell működnie.  

Kérem, hogy a következő adatlap kitöltésével legyen az előkészítő munkabizottság segítségére. A kérdőív 

kitöltése kötelezettséggel nem jár, az adatokat kizárólag a projekt célkitűzéseinek megfogalmazásához 

használjuk fel. 
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8.7 4. számú melléklet 

Kérdőív  
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8.8 5. számú melléklet 
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8.9 6. számú melléklet 
 



 

 

 

                                            
 

 

„A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért.”  

TÁMOP pályázat 

 


