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tanácskozás Gyulán
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Annak idején, a kilencvenes évek elején, amikor
napirendre került a könyvtári munkafolyamatok-
nak és szolgáltatásoknak számítógépes alapra
helyezése, a közkönyvtáraknak nem volt kellõ
anyagi erejük ahhoz, hogy külföldi rendszereket
vásároljanak, központi forrásból meg valahogy
nem volt átütõ szándék egy magyar fejlesztésû
integrált szoftver finanszírozására. Így történhe-
tett meg, hogy a közmûvelõdési könyvtárakban
ma leginkább használt Textlib szoftver fejlesztése
„alulról” szervezõdõen, a közkönyvtári kör pá-
lyázati és saját forrásaiból valósult meg.

Mindennek természetesen megvannak az „elöl-”
és hátulütõi, jórészt ezek motiváltak bennünket arra,
hogy a hét évvel korábbi szakmai tanácskozás után
lehetõséget teremtsünk az eszmecserére, a tapaszta-
latok átadására, a fejlesztõ Infoker Szövetkezetnek
az újdonságok bemutatására. Idõközben az is nö-
velte a tanácskozás aktualitását, hogy több megyei
könyvtár a fejlesztés keretében épp ebben az idõ-
pontban tér át a Corvinára. Voltak – a tanácskozá-
son és azon kívül is – többen, akik erkölcsi kérdés-
ként vetették/vetik föl a megyei könyvtárak kiválá-
sát a közösen fejlesztett textlibes rendszerbõl, s egy-
fajta gazdagabb rokonként való kihátrálásként élik
meg. Tekintve, hogy annak idején a városi és na-
gyobb községi könyvtárak döntõen a megyei könyv-
tárak ösztönzésére választottak rendszert, s ebbe
hallgatólagosan beleértették a megyei könyvtárak
„garanciáját” a hosszú távú fejlesztésre és a közös
finanszírozásra, a gondolatnak, bizony, van alapja.
Magam, a tanácskozás elõkészítése során, örömmel
hallottam Skaliczki Judit fõosztályvezetõ asszonytól
– aki külföldi útja miatt nem vehetett részt a tanács-
kozáson –, hogy a minisztériumnak nincsenek szoft-
ver-típusos prioritásai, minõségi prioritásai vannak,
amelyeket bármelyik szoftver teljesíthet.

Az indító elõadásban dr. Bakonyi Géza alapos
tájékoztatást adott a ma már hárommillió rekordot
számláló MOKKA adatbázisról. A kompatibili-

tás kérdésében álláspontja szerint az a lényeg,
hogy a MOKKA és minden központi szolgálta-
tás is együttmûködésen, könyvtári partnerségen
alapul, s bár fontosak a különbözõ szoftverek, de
ami igazán számít, hogy a könyvtárak akarnak-e
és képesek-e együttmûködni.

Elõadónk tájékoztatta a jelenlevõket, hogy
hónapokon belül elkészül a MOKKA szoftver
erdélyi verziója. Szó volt arról, hogy a MOKKA
és az ODR (Országos Dokumentumellátási Rend-
szer) szolgáltatásai egy központi szolgáltatássá
olvadnak össze, s ez felveti a MOKKA-hoz való
kapcsolódás különbözõ szintjeinek meghatározá-
sát. Végül a MOKKA-kompatibilitás kritériumait
a feltöltés automatizáltságában, a problémamen-
tességben (mint az automatizáltság minõségi
mutatójában), s az adott lokális könyvtárral való
viszonyban adta meg Bakonyi Géza. E kérdés-
kör kritériumai a MOKKA honlapjáról rövidesen
letölthetõk lesznek.

Az indító elõadást követõen Nagy Anna, a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Köz-
ponti Könyvtár igazgatója, akinek a fejlesztés
indító idõszakában informatikus osztályvezetõként
fontos szerepe volt a szoftverrel szemben támasz-
tott könyvtári igények megfogalmazásában, mu-
tatta be a FSZEK sokszínû adatbázis-építõ tevé-
kenységét, illetve azt a szoftverek tekintetében is
mozgalmas világot, amelynek keretében a meg-
újult könyvtárban ma is dolgoznak.

A nyitó elõadások után két tömbben folyt
tovább az eszmecsere. A Váltani kell vagy nem

kell? összefoglaló címen a Textlib/Corvina
problematikával kapcsolatban fejtette ki véle-
ményét Bokrosné Stramszky Piroska, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár osztályvezetõ-
je, Komlósi József, a Vörösmarty Mihály Me-
gyei Könyvtár igazgatója és Nagy Eörsné, a
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tapolcai városi könyvtár igazgatója. A másik
tömb a Textlib szoftver alkotó alkalmazására
kínált példákat. Itt a nagykanizsai városi könyv-
tárból Czupi Gyula igazgató és munkatársai
mutatkoztak be eredeti ötleteken alapuló fel-
használásokkal. Ezt követõen Takáts Béla, a
szolnoki megyei könyvtár igazgatóhelyettese a
Textlibben létehozott megyei elektronikus
könyvtár szerkezetérõl és a szolgáltatás kiépí-
tésének folyamatáról adott alapos tájékoztatást,
végül az orosházi városi könyvtárból Liborné

Putnoki Edit mutatta be azt a kistérségre is fi-
gyelemmel levõ komplex helyismereti adatbá-
zist, amelyet építenek.

A második napon a
Textlibet fejlesztõ Infoker
Szövetkezet elnöke, Tég-

lás György beszélt fejlesz-
tési koncepciójukról, saját
nézõpontjából ismertette
azt a valóban sajátos fo-
lyamatot, amellyel a szoft-
veres pályázat kapcsán
szembesültek. A textlib-
szerverek linuxos verzió-
ját Gräff Zoltán mutatta
be. Könyvtárunkban át is
tértünk rá, így mondha-
tom, hogy valóban egyet-
len zökkenõ nélkül, lénye-
gében észrevétlenül lett
gyorsabb és probléma-
mentesebb az integrált
szoftver mûködése.

A sokat emlegetett
MOKKA-kompatibili-
tást lehetõvé tevõ, a fel-
használóbarát kapcsola-
tot megteremtõ megol-
dást Thék György mutat-
ta be, majd ismét Téglás
Györgytõl hallottuk a
Köztaurusz alkalmazását
a Textlibben.

A közel száz részt
vevõ kolléga, valamint
az elsõ nap zárásakor és
estéjén,  majd a második
nap végén föltett sok
kérdés és elmondott vé-
lemény – örömünkre –

jól mutatta a tanácskozás szükségességét és fon-
tosságát. Egyben támogatóinkat, a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram könyvtári kollégiumát, váro-
sunk önkormányzatát és magát az Infoker Szö-
vetkezetet is igazolták: támogatásukkal a köz-
könyvtárak nem elhanyagolható szeletét segítet-
ték abban, hogy zökkenõmentesebben használ-
hassák a könyvtári munka nélkülözhetetlen részét
képezõ integrált szoftvert. Köszönet elõadóink-
nak, hogy vállalták véleményük, tapasztalataik,
munkamódszereik, megoldásaik közzétételét, s
egyáltalán, hogy „sûrûre szervezetten”, de oldott
légkörben együtt lehettünk közös dolgaink meg-
beszélésére. (Krasznahorkai Géza)


