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Corvina termékfejlesztések 

Megfelelés a GDPR szabályoknak 

lOlvasói adatok törlése – anonimizálása  
lOlvasóról tárolt adatok exportálása 

lGyermek jogok védelme 
 

WebPAC és OPAC3 discovery kereső integrálása: 
lTöbb darab és többféle típusú gyűjtemény közös kezelése 

lFacettás szűrés 

lKorszerűbb felület és megjelenés 

lTelepítések folyamatban 
   



Egyedi fejlesztések 

Szakdolgozat feltöltés, kezelés 

lKépzőművészeti Egyetem  
lMetropoliten Egyetem 
 

Online fizetés továbbfejlesztése 

(szabályozás változása miatt) 
 

Hangoskönyv kioszk 
 

... 

  



Magyar könyvtárinformatika megújítása 

Országos Könyvtári Platform: 
l10 Mrd Ft 
lFOLIO bevezetése és testreszabása 

lEGOV (Kft) – HermészSoft Kft (?) 
lMonguz Kft részvétele 2 M Ft 
 

Országos Szakkönyvtári és Felsőoktatási Rendszer (csak 
terv): 
lALMA - ExLibris 

l2 Mrd Ft 
   



Qulto2 fejlesztés szempontjai 

lFokozatosan, sok lépésben 

lPrioritást kapnak a teljesen új funkciók 

lMinden új fejlesztés használható legyen a meglévő 
rendszerekkel 
lLegyen meg a lehetősége kapcsolódni, integrálódni 
FOLIO-hoz, ALMA-hoz 

lKözgyűjtemény és nem könyvtár vagy múzeum 

  



Milyennek képzeljük a jövő közgyűjteményi 
szolgáltatását? 

A felhasználó lehetőségei: 
lHa keres valamit, akkor azt megtalálja 

lHa nem tudja pontosan mit keres, akkor segítséget kap 

lA megtalált tartalmat kikérheti, megkapja, használhatja 

lRészt vehet olyan képzésen, tájékoztatón, programon, amit 
elsősorban a gyűjtemény anyagából összeállítva, arra 
építve szervez az intézmény. 
 

  



A lehetőségek adottak 
 

lKeresésre ott van a katalógus 

lSegítségnek ott van az olvasószolgálat 
lA tartalmak ki lehet kérni (raktári kérés, előjegyzés, 
foglalás, kölcsönzés) 
lRészt vehet programokon, oktatáson 
 

  



0-24 órában, távolról is elérhetően? 

lKeresésre ott van a katalógus 

lOlvasószolgálat nincs 

lA tartalom bizonyos esetben elérhető 

lOnline képzések lehetnek, játékok programok nem 
 

 

  



K+F Projekt 

„Szerzői joggal védett művek jogszerű felhasználását, 
szolgáltatását, digitalizálását és az érdekeltek automatizált 
együttműködését innovatív módon lehetővé tevő kreatív 

ágazati nyílt infrastruktúra létrehozása” 

 A szerzői jog műhöz kapcsolódik 

 A katalógusokban nincsenek művek 

 Részprojekt: pilot FRBR-katalógus 

A DEENK szakmai támogatásával  



opac3.frbr.monguz.hu 



frbr és a szerzői jog 
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Swift: Gulliver 

német fordítás 

Kästner-féle szöveg magyar  
fordításának felolvasása 

Erich Kästner rövidített változata 

hangoskönyv 

Kästner-féle változat magyarul 

Jonathan Swift 

Jonathan Swift + Christa Schuenke 

Jonathan Swift + Christa Schuenke 

 + Erich Kästner  

Jonathan Swift + Christa Schuenke 

+ Erich Kästner + Rónaszegi Éva 

Jonathan Swift + Christa Schuenke 

+ Erich Kästner + Rónaszegi Éva + 
Király Gábor 

Szerzői jogi jogosultak Szintek 
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Utókatalogizáló modul 

MARC katalógus rekordjaiból készít FRBR, RDA és RDF 
kompatibilis szemantikus rekordokat 
 

Csak részben automatikus: 
1. rekord tartalmának gépi ellenőrzése 

2. rekord kiegészítése MARC szerkesztőben 

3. FRBR és RDA kiegészítők generálása 

  



Hosszabb távú tervek 



Qulto ReCatalogue 

 

 

 



Qulto Education modul 

Oktatási segédlet, játék, kvíz, stb létrehozása a gyűjtemény 
tartalmának felhasználásával. 
 

Új érték és új tartalom létrehozása a meglévő tartalom és a 
hozzáadott tudás segítségével. 

  



  



Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

Czoboly Miklós 

mczoboly@monguz.hu 


