
Az Európai Uniós TÁMOP-pályázatnak kö-
szönhetõen az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) elektronikus katalógusában mintegy
15%-al több könyv érhetõ el 2011 tavaszától.
Ez 250 ezer katalóguscédula elektronikus
feldolgozását jelenti. Az elkészült katalógus-
rekordok egyúttal azonnal megjelentek az
országos közös katalógusban (MOKKA),
amelynek fejlesztése szintén ezen pályázat
keretei között valósult meg. A program har-
madik elemeként a nemzeti könyvtár Csalá-
di Olvasás Éve 2010 néven országos olvasás-
fejlesztõ kampányt is szervezett.
Az Országos Széchényi Könyvtár elektroni-
kus katalógusa 1991-tõl folyamatosan mû-
ködik, 2004-ben visszamenõleg 1950-ig 
került rögzítésre a könyvek cédulakatalógu-
sa. A TÁMOP-program keretében, az adat-
bázis-bõvítés második szakaszában az 1926
és 1949 között állományba vett és feldolgo-
zott könyvanyag korszerû feltárására került
sor, ezáltal az OSZK törzsgyûjteményének
feltártsági szintje az elektronikus katalógus-
ban a projekt elejére jellemzõ kb. 48%-osról
kb. 62%-osra emelkedett. Az adatrögzítés
távmunkában folyt: a közbeszerzési eljárás-
ban nyertes cég Nagyváradon dolgozó adat-
rögzítõi terminálszerveren keresztül kapcso-
lódtak az OSZK katalógus-adatbázisához. 
A rekordok napi gyakorisággal betöltésre ke-
rültek az országos közös katalógusba
(MOKKA), így nagymértékben segíthetik a
többi könyvtár állományfeltáró munkáját.
Elmondható tehát, hogy így a MOKKA is
250 ezer katalógusrekorddal bõvült csak az
OSZK TÁMOP-pályázatának jóvoltából.
A MOKKA fejlesztése során megújult a ka-
talógus mûködtetõrendszere, valamint meg-
valósult az egységesített besorolási adatok
központi kezelése. Egyre több könyvtár csat-
lakozhat a közös katalógushoz, aminek kö-
vetkeztében a korábbiaknál jóval nagyobb
könyvtári állomány érhetõ el a MOKKA-ra
épülõ kölcsönzési rendszerbõl. A pályázat
megvalósítása során az OSZK szorosan
együttmûködött az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatását to-
vábbfejlesztõ Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtárral.

A közös katalógus építése országos szinten
jelentõs költségmegtakarítást jelent a könyv-
táraknak, és felgyorsítja az állományokat le-
író adatok hozzáférhetõségét. A korszerûsí-
tett rendszer hatékonyabbá teszi a feldolgozó
munkát, lehetõvé téve a kész katalógusrekor-
dok átemelését az egyes könyvtárak saját
rendszereibe.
A Családi Olvasás Éve 2010 programcso-
mag egy éven keresztül országos szinten fog-
ta össze a könyvtárak olvasásfejlesztõ, olva-
sást népszerûsítõ programjait A kampány
céljaira központi promóciós anyagok ké-
szültek a hazai könyvtárak részére. A prog-
ramsorozat három idõpontban különbözõ
közönséget célzott meg: 2010 õszén az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség program-
jához kapcsolódott, amelynek központi té-
mája a közös családi olvasás elõsegítése volt,
2011 februárjában játékra hívta az olvasókat
Közös költemény kampányával, majd márci-
usban részt vállalt az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozatában. Komoly visszhangot
váltott ki a sajtóban a 2010 decemberében
bemutatott, olvasási szokásokat vizsgáló ku-
tatás, valamint a hátrányos helyzetû olvasók
könyvtárakkal szemben megfogalmazott igé-
nyeit számba vevõ felmérés is. ■
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A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért


