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HELYZETKÉP 

 

A közös katalogizálási rendszer megérett a korszerűsítésre. Koncepciója ma is megállja a 

helyét, de a megoldások felett eljárt az idő, új technológiákat kell alkalmazni, ha a könyvtárak 

és a használók részére egyaránt korszerű, magas színvonalú rendszert kívánunk működtetni, 

hiszen csak így szolgálhatjuk a Portálprogramban kitűzött célok megvalósítását. A könyvtári 

rendszer változásai, az intézményekben történt technológiaváltás nem követhető már a több 

évvel ezelőtti módszerek alkalmazásával, mint ahogy az országos szolgáltatási rendszer 

jelentősen továbbfejlesztett verziója is csak biztos alapokon, megbízhatóan működő közös 

könyvtári adatbázis fölött üzemelhet az elvárásoknak megfelelő minőségi színvonalon.  

 

 

JÖVŐKÉP 

 

A könyvtárak a nemzeti és kulturális információvagyon teljes körű feltárásával és 

szolgáltatásával, valamint egyenlő esélyű, hely- és időfüggetlen hozzáférés biztosításával 

járulnak hozzá a versenyképes gazdaság erősítéséhez és a formális és informális tanulás 

eszköztárának kiszélesítéséhez.  

 

 

ÁTFOGÓ CÉLOK 

 

• Az országos lelőhely nyilvántartás megvalósítása érdekében a gyűjtemények egységes 

elveken és szabványokon alapuló, teljes körű feldolgozása. 

 

• Partnerségen és munkamegosztáson alapuló megoldások kifejlesztése a hagyományos 

és elektronikus dokumentumom feltárásának teljessé tétele érdekében, figyelemmel a 

párhuzamosságok és a duplikált feldolgozás kiküszöbölésére. 

 

• Korszerű technológiák alkalmazása a szolgáltatás minőségének javítása érdekében. 

 

• A közös katalógus építésében részt vevő könyvtárak munkatársainak folyamatos 

képzése az elektronikus úton és formában közvetített szolgáltatások színvonalas 

működtetése érdekében.  

 

• Használó-központú, igényes szolgáltatások kialakítása, mind a könyvtári rendszer, 

mind a felhasználók részére. 

 

• Új, korszerű szolgáltatási formák kifejlesztése. 

 

 

 



 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

Tartalmi fejlesztés: 

A retrospektív konverzió befejezése 

A katalógus egységesítése 

Authority fájlok központi kezelése 

A MOKKA és az ODR adatbázis összevonása 

 

A közös katalogizálást működtető rendszer fejlesztése: 

A betöltő/begyűjtő rendszer korszerűsítése, hibrid megoldás kialakítása, lehetőség 

szerint automatizált adatgyűjtés (pl. OAI harvester) 

A szintaktikai ellenőrzés szigorítása 

Indexelés átalakítása a jobb kereshetőség érdekében (pl. ékezet nélküli keresés) 

Tárgyi feltárás és analitikus tételek kezelése 

A retrospektív adatfeltöltés támogatása központi eszközökkel 

 

Felkészülés a továbbfejlesztett kölcsönző rendszerszer (ODR és olvasói kölcsönzés) 

támogatására: 

Partnerkönyvtárak adatbázisának kialakítása 

Példányadatbázis létrehozása 

Lelőhelykezelés megújítása (al-lelőhelyek kezelése) 

Közvetlen kapcsolat és adatcsere a helyi integrált rendszerekkel 

Statisztikai és kommunikációs rendszer kiépítése 
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