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Az ODR
lelõhely-adatbázis

2005. évi statisztikája

Az elmúlt évi elsõ számunkban közöltük az ODR 2004. évi mûködését

dokumentáló statisztikákat. Ismét lezárult egy év, és úgy gondoljuk,

érdemes összehasonlítani az akkori adatokat a mostaniakkal. Tanul-

ságokkal szolgálhatnak, és erõsíthetik a rendszer tagjainak, felhasz-

nálóinak elkötelezettségét. (– A szerk.)

Az ODR lelõhely-adatbázis 2005. évi  statisztikája

Az ODR-szolgáltatás megvalósításá-

ban részt vettek:  Könyvtárellátó

Közhasznú Társaság, Nemzeti Kul-

turális Örökség Minisztériuma, Open

Society Institute, Vocal Egyesület.
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Akiktõl a legtöbbet kértek 2005-ben

Az ODR-adatbázis új felülete

A megújult ODR lelõhely-adatbázishoz kapcsolódó könyvtárnyilvántartás szándékaink szerint
jelentõsen megkönnyíti a könyvtárközi kölcsönzési kérések intézését is.

A felhasználók saját maguk tarthatják karban adataikat, valamint lehetõségük van az ODR-en
keresztül hozzájuk érkezett kérések mellett az általuk feladott kérések megtekintésére is.

Az indulóoldalon található keresési lehetõségek bõvültek: a gyorskeresésen kívül a korábban
megszokott összetett keresés, gyakorlott keresés (CCL, parancsnyelvi keresés), böngészés, valamint
a tezauruszban való keresés is használható. (Folytatás a 8. oldalon.)
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4. Az ODR adatbázisban található 3291 ezer állományadat
könyvtárankénti megoszlása (2006. január 10-ei adatok alapján) (folytatás)

Az ODR-adtbázis új felülete (Folytatás a 4. oldalról)

Az ODR manager menüpont alatt van lehetõség a felhasználók, könyvtárak, gyûjtemények ada-
tainak módosítására, a könyvtár/gyûjtemény által ODR-en keresztül indított és a hozzá ezúton
beérkezett kérések megtekintésére, ISBN feltöltésre, valamint a feltöltött adatok ellenõrzésére.

A DEENK NÁGYK által gyûjtött adatokból és az ODR-be bejelentkezett felhasználó és szolgál-
tató könyvtárak adataiból épül a nyilvános Könyvtárlista, mely a könyvtárközi kölcsönzésben részt
vevõ könyvtárak elérhetõségét tartalmazza. A lista korántsem teljes, folyamatosan bõvítjük, várjuk
a kiegészítéseket, helyreigazításokat is. A Gyûjtemények listája menüpontban a gyûjtemények lis-
tája tekinthetõ meg.

A Statisztika gombra kattintva az aktuális és a régebbi ODR statisztikák érhetõk el.
Az ODR kéréstovábbító v2.0 rendszere (© 2001-2003) a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-

zeti Könyvtár szellemi tulajdona.

Hibaigazítás
Lapunk 2005. decemberi számának 8. oldalára hibás nyomdatechnológiai mûvelet következ-

tében a 33. oldal került, a 33. oldalon pedig a megelõzõ hónap 33. oldala maradt.

A hiba miatt olvasóink megértését kérjük, és úgy próbáljuk korrigálni, hogy e számunkhoz

mellékeljük az újranyomott ívet (7-8-33-34. oldal).


