
Beszámoló a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárában 2004.  

június 16-án tartott értekezletről. 

 

Az értekezlet témája:  

informatikai fejlesztés és közös katalogizálás az egyházi könyvtárakban 
 

 

 Az EKE levelező listán korábban hírt adtunk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-

iskola Könyvtárában március 25-én megtartott könyvtár-informatikai értekezletről. A megbe-

szélésen résztvevő egyházi könyvtárak képviselői elhatározták, hogy az informatikai fejlesz-

tés ügyében az együttgondolkodást folytatniuk kell. A következő találkozóra június 16-án 

került sor. A helyet újra a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára biztosította. 

 A levelező listán arról is tájékoztattuk a Kollégákat, hogy megbeszélésünkre meghív-

tuk Bakonyi Gézát, a Szegedi Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettesét, a MOKKA projekt-

vezetőjét. Segítségét szívesen felajánlotta, a bennünket érdeklő kérdésekről a következő tájé-

koztatást adta: 

 

1. A márciusi megbeszélésen felmerült közös vagy virtuális katalógus létrehozásának, s 

főként működtetésének nehézségeire (költségek, szakember-igény stb.) hívta fel a fi-

gyelmünket. Megvalósítása ellen több érvet szerepeltetett, mint mellette. 

 

2. Új lehetőségként Bakonyi Géza ismertette a MOKKA, a Magyar Országos Közös Ka-

talógus Projekt történetét, jelenlegi helyzetét, valamint a jövőbeli terveket. A MOKKA 

jelenleg 15 nagy könyvtár adatbázisát egyesíti. Az OSZK és a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár mellett általában egyetemi könyvtárak töltenek adatokat a MOKKA adatbá-

zisába. Az olvasók jobb tájékoztatásán kívül a könyvtárak munkájához is nagy segít-

séget nyújt, hiszen nemcsak a tagkönyvtárak, de valamennyi, MARC rekord fogadásá-

ra képes könyvtár átemelheti a MOKKA adatbázisban található bibliográfiai leírások 

rekordjait saját adatbázisába. A NKÖM a MOKKA projekt jelentős kiterjesztését ter-

vezi. Az első MOKKA bővítésbe a megyei könyvtárakat szeretnék bevonni. Ezt a 

célt szolgálja a napokban megjelent NKA pályázat is, amellyel bizonyára már talál-

koztak a Kedves Kollégák. A pályázat olyan könyvtári rendszerek beszerzését támo-

gatja (a megyei könyvtárak és integrált felsőoktatatási intézmények könyvtárai eseté-

ben), amelyek lehetőséget biztosítanak a MOKKÁ-ból adatok letöltésére és a 

MOKKÁ-ba adatok feltöltésére. 

 

3. A továbbiakban Bakonyi Géza az egyházi könyvtárak közös katalogizálási rendsze-

rekhez való kapcsolódási lehetőségeiről, feltételeiről beszélt. A NKÖM ugyanis több-

ször felvetette, hogy a MOKKA projektbe be kellene vonni az egyházi könyvtára-

kat is. A bővítés későbbi szakaszában szeretnék intézményeinket is megkeresni. A 

munka megvalósításához Bakonyi Géza az egyházi könyvtárak által megfogalmazott 

egységes koncepció kialakítását javasolta. Amennyiben a közös katalógushoz való 

kapcsolódásunk megvalósulna, az első pontban vázolt problémáink is egyben megol-

dódnának. 

 

4. Az egyházi könyvtárakra komolyan számítanak a MOKKA egy másik irányú bővítése 

terén is. Nemrég készült el a MOKKA-R adatbázis, ami a magyar könyvtárakban fel-

lelhető muzeális dokumentumok országos feltárását szolgálja. Ez az adatbázis kifeje-

zetten a régi könyvek feltárására készült. Mivel az EKE közgyűlésen, Kecskeméten 
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várhatóan bővebb tájékoztatást kapunk erről a kezdeményezésről, itt nem akarunk vele 

bővebben foglalkozni. 

 

 

 

A megbeszélés során megfogalmazott feladatok, szempontok: 

 

a) Egységes koncepció kialakítása – tartalmazza könyvtáraink jelenlegi helyzetét (milyen 

szoftvereket használunk, ezek alkalmasak-e a MARC formátum kezelésére), céljainkat. 

 

 

b) Ahhoz, hogy egy könyvtár csatlakozhasson akár a MOKKA projekthez, szükséges, 

hogy megfelelő integrált könyvtári szoftverrel rendelkezzen. A beszélgetésben a szoftverfej-

lesztéssel kapcsolatosan is fontos szempontokat kaptunk. Ezek közül a szempontok közül a 

következőket emelnénk ki: 

 

1. A szoftverváltást komoly, körültekintő tájékozódás előzze meg. 

2. Fontos, hogy hosszútávra tervezzünk. 

3. Mindenképpen kliens – szerver felépítésű rendszert válasszunk. 

4. Költségkímélés szempontjából előnyös, ha a könyvtári szoftver Linux környezetben 

is használható. 

5. Fontos megtudnunk, milyen adatbázis-kezelő szoftver áll a könyvtári integrált rend-

szer hátterében. Ennek a szoftvernek milyen háttere, terméktámogatása, fejlesztési lehetőségei 

vannak. A modern könyvtári szoftvernek kezelnie kell a MARC, a Z39.50 és az XML szab-

ványokat is, ezek a más könyvtárak adatbázisaival való kapcsolatért felelnek elsősorban. Ezen 

múlik, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezünk a későbbiek folyamán a rekordátvétel és a 

rekordátadás terén. 

 

 

c) Lehetséges, a költségek csökkentése érdekében érdemes gondolkodni egy olyan meg-

oldáson is, amikor több könyvtár közösen vesz meg és használ egy komoly integrált szoftvert. 

Több, jól működő példa van erre az országban. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a 

társulás azon tagjánál legyen elhelyezve a központi számítógép, aki a legideálisabb körülmé-

nyeket tudja biztosítani a zavartalan működéshez (széles sávú internet kapcsolat, felkészült 

rendszergazda stb.). Fontos tudnunk, hogy közös könyvtári integrált rendszer használata 

nem jelent közös katalogizálást, közös keresőrendszert. Itt csak egy közös könyvtári szoft-

ver használatáról van szó. Ez azonban megfelelő és szükséges alap lehet a MOKKA rendszer-

hez való csatlakozáshoz. 

 

 

Budapest, 2004. június 18. 
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