
Muzeális könyvtári 
dokumentumok az Országos 
Könyvtári Platform terveiben 

Mottó (parafrázis): 

„Kettős úton halad az emberi élet: 
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet, 
S minthogy az elmélet (gyakorlat), most ezuttal, sáros: 
Hadd lám, a gyakorlat (elmélet) merre viszen már most?”  

(Kusztora szavai a Nagyidai cigányokból) 
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Helyzetkép a muzeális dokumentumokról 

• Jogszabályi környezet (22/2005 NKÖM rendelet) 
• Források 

• Nyomtatott bibliográfiák digitalizált változata 
• Z39-50 (kronológiai és egyéb szempontok) 

• Működtetés (Bodza, fenntartási és fejlesztési nehézségek) 
• Szervezet (MOKKA, MOKKA-R, OSZK SZMSZ) 
• Adatbázisok struktúra (MOKKA-R, MOKKA-MS, MKDNY) 

• Nem terjed ki az összes muzeális dokumentumtípusra (főként régi könyv) 
• Az MKDNY és MOKKA-R logikai kapcsolata nem világos 

• „ A muzeális dokumentumok nyilvántartását szolgáló adatbázis egyben a MOKKA-R-nek is része.” 
(http://www.eruditio.hu/lectio/mkdny ) 

• Latin cím: Bibliotheca Vetus Hungariae 

• EMMI egyeztetések (2017.04.28) 
• Felmérés (2017.08.10) – Digitalizálási szempont 
• OKP 
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OKP - Jövőkép a muzeális dokumentumokról 

• Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Rácz Ágnes 

• OKP műszaki specifikáció (vízió) - Részvételi felhívás 

• A muzeális könyvtári dokumentumok részét képezik az OKP-nak 

• „Az elképzelés szerint az új platformon kialakítandó adatbázis átveszi az 
eddigi központi katalógusok, a MOKKA, az NPA és az MKDNY (tágabban: 
a MOKKA-R) funkcióit, keretet ad az országos cikkfeldolgozás számára 
(HUMANUS, MATARKA stb.), valamint biztosítja a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia egységes rendszerének kiépítését.” (Rácz Ágnes) 
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OKP - szemléleti háttér 

• Analóg és digitális objektumok együtt alkotják a könyvtár(ak) 
gyűjteményét („hibrid könyvtár”*) 

• A gyűjteményekben található dokumentumok leírhatók 

• A könyvtári leíró modellek megújítása (FRBR, BIBFRAME, RDA) 

• Közös adatréteg a könyvtárak számára 
• Adatrögzítés 

• Az adatréteg reprezentációjának sokfélesége biztosítható 
• Katalógus és bibliográfia (MNB is)  
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OKP - Rendszerterv felé 

• Hardver réteg 

• Strukturális rétegek 
• Technológiai-réteg 

• Adat-réteg 

• Funkcionális réteg 

• Alkalmazás-réteg 

• Prezentációs-réteg 
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Funkcionális réteg 

• Előállítás 

• Gyűjtés 

• Megőrzés 

• Feldolgozás 

• Azonosítók kezelése 

• Szolgáltatás 
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OKP - Az adatréteg 

• Tartalma 
• A gyűjteményekben található (muzeális) dokumentumok leírása (katalógus) 

• Nyilvántartott dokumentumok leírása 
• Létező, de a gyűjteményben nem található dokumentumok (pl. védetté nyilvánított 

dokumentumok) 

• Valaha létezett, de példányban nem létező dokumentumok 

• Feltételezett dokumentumok 

• A dokumentum könyvtári története (kölcsönzés, restaurálás, kiállítás stb.) 
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OKP - Adatmodell 

• MARC21 

• RDA 

• FRBR (mű, megjelenési forma, példány) 

• Specifikus elemek 
• Tipizálható: posszesszor, proveniencia, állapotleírás, kötés stb. 

• Egyedi 
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Adatbázisok 
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Adatkezelő réteg 

Prezentációs réteg 

Nézet 01 Nézet 02 Nézet 03 Nézet n 
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Adatkonszolidáció, adatmigráció 

• Adatbázis formátumok 
• Folio 

• Bodza 

• ISIS 

• MS Access 

• MySQL 

• Nem egységes adatszerkezet 

• Nem szabványos adatszerkezet 

• Nyomtatott bibliográfiák digitalizált változatai 
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Tervezet 

A könyvtárak rekordjainak betöltését a következőképpen tervezzük: 

• A MOKKA-tagkönyvtárak a saját teljes katalógusukat töltik be (vagy adják át betöltésre) az új közös katalógus 
számára. (Tehát nem a MOKKA adatbázist tervezzük átköltöztetni.) 

• A betöltés során nem kell szelektálniuk a dokumentumok megjelenési ideje alapján, vagyis a muzeális 
dokumentumok rekordjait együtt töltik fel az 1850 után megjelent dokumentumok leírásaival. 

• A betöltésből kizárandók az időszaki kiadványok bibliográfiai rekordjai, amelyeket az új rendszerbe az NPA-ból 
(vagyis az OSZK katalógusából) veszünk át. 

• A MOKKA-R/MKDNY adatbázisát a betöltés forrásául akkor vesszük figyelembe, ha egy betöltő könyvtár saját 
katalógusa helyett külön ezt kéri, vagy az adott könyvtár nem adja át saját katalógusát (pl. azért, mert nem 
feltöltő könyvtára a MOKKA-nak), de a muzeális dokumentumaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének 
korábban már eleget tett. 

• A betöltés során biztosítani kell, hogy a muzeális dokumentumok rekordjai belekerüljenek az MKDNY virtuális adatbázisába. 
• A MOKKA-R/MKDNY rekordállományának költöztetését tehát a következő szempontok szerint kell megtervezni: 
• A MOKKA tagkönyvtárai a rekordjaikat saját katalógusukból töltik be, vagyis az MKDNY-ben szereplő tételeikkel nem kell 

foglalkozni. 
• Az egyéb könyvtárak rekordjait a MOKKA-/MKDNY-ből kell leválogatni és áttölteni. 
• Vigyázni kell arra, hogy a MOKKA-R/MKDNY-ből csak azok a rekordok kerüljenek át, amelyek megjelenési évük szerint a muzeális 

dokumentumokat írják le. Vagyis ki kell hagyni a költöztetésből a hasonmás kiadások, digitalizált változatok leírásait, valamint az 
ún. „róla szóló” irodalmi tételeket is. A szóban forgó rekordok ugyanis más forrásból (az OSZK és más könyvtárak katalógusaiból) 
is bekerülnek az OKP-ba. – Ezekből a tételekből célszerű külön munkafájlt képezni az MKDNY-ből való kihozás során, amelyből 
csak akkor kell átvenni egyes rekordokat, ha azok más forrásból mégsem kerülnének be a közös katalógusba. 
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Reprezentációs réteg 

• Bibliográfiai nézetek  
• MNB 

• Történeti bibliográfiák 

• Tematikus bibliográfiák 

• Tematikus nézetek 

• Személyes nézetek 

• Adatkapcsolatok (Linked Open Data) 
• Magyar Nemzeti Névtér 

• Viaf 

• GeoNames 
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Linked Data 
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? 
Ütemezés 

• 2018.12.31 
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