A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló – 2012.
Szervezési, tervezési feladatok
Az egyesület a küldetésnyilatkozata szellemében végezte tevékenységét 2012. évben is:
„A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) elsődleges célja és feladata, hogy
képviselje tagkönyvtárainak szakmai érdekeit a központi adatbázis fejlesztésével és szolgáltatásával
kapcsolatban.”
Az Alapszabály definiálja: az egyesület célja a magyar könyvtárakat és használóikat szolgáló,
dokumentum- és információ-ellátásukat nagymértékben javító közhasznú tevékenység, magyarországi
könyvtári közös katalogizálási rendszer létrehozására és működtetésére. Az ezzel kapcsolatos
fejlesztési feladatok ellátását, valamint a rendszer üzemeltetését az egyesület bármely meghatározott
tagjának (a továbbiakban: működtető) – erről szóló megállapodás szerint – átadhatja.
A MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás érvényben van.
Személyi feltételek, kommunikáció
A MOKKA adatbázis fejlesztése az OSZK-ban zajlik, az Egyesület figyelemmel kísérte a folyamatot,
aktívan részt vett a fejlesztési terv véleményezésében, több alkalommal konzultált Bánkeszi Katalin és
Koltay Klára projektvezetőkkel.
Az Egyesület vezetősége személyesen ill. levelezőlistán vitatta meg az aktuális témákat, teendőket, a
titkár részt vett az adminisztrációs feladatok elvégzésében. A Katalist-en is folyamatos a tájékoztatás,
hozzászólás lehetősége.
A Könyvtári Intézet honlapján, és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) szakfolyóiratban
állandó rovata van a MOKKA-nak.
Taglétszám 2012-ben:
- 56 könyvtár - alapító tagkönyvtár, tagkönyvtár illetve partner könyvtár.
- 46 könyvtár csatlakozott az Egyesülethez, „résztvevő könyvtárként”, és ezek a könyvtárak is
átadták rekordjaikat a MOKKA adatbázisba.
A MOKKA-l listán tájékoztattuk a tagokat a fejleményekről, illetve fogadtuk a kéréseket, kérdéseket.
Az OSZK szerverén működő bugzilla segítségével jeleztük és követtük a problémákat, feladatokat és
azok helyzetét, megoldását.
2012-ben egy alkalommal tartott az egyesület közgyűlést.
A MOKKA vezetőség tagjai:
elnök: Fonyó Istvánné (BME OMIKK)
elnökségi tagok:
Varga Klára titkár (ELTE Egyetemi Könyvtár)
Markó Tamás (PTE Egyetemi Könyvtár)
Barna Marianna (SZIE KDKL)
Felügyelő Bizottság:
elnök: dr. Nemes Erzsébet
Bizottsági tagok: Keveházi Katalin, Deák Sándor
Fórumok


Networkshop 2012. Veszprém - Koltay Klára tartott előadást a MOKKA-ODR fejlesztésről,
az új ODR rendszer bevezetéséről és tanulságairól.



Szakmai Nap a BME OMIKK-ban az ALEPH integrált könyvtári rendszert alkalmazó
könyvtárak részvételével.
A megbeszélés tárgya a struktúra létrehozása, a 852 és 876 HUNMARC
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mezők megfelelő használata annak érdekében, hogy amint megoldódik az ALEPH
rekordok MOKKÁ-ba való feltöltése, ez a kérdés is rendben legyen.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Könyvtáros Klubban Bánkeszi Katalin tartott
előadást a közös keresőfelület, elektronikus dokumentumszolgáltatás

témakörökről.
Pályázati források felhasználása
Az Egyesület küldetésnyilatkozatában rögzíti a MOKKA adatbázis és az ODR adatbázis egyesítését.
A MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás értelmében a TÁMOP pályázatban az OSZK
egyik országos feladata a MOKKA adatbázis fejlesztése és az ODR adatbázissal való egyesítése.
Ennek megfelelően a megpályázható támogatás egy részét erre a feladatra kérte az OSZK.
A fejlesztés hírei a Könyvtári Intézet honlapján is elérhetők.
A MOKKA Egyesület megállapítása szerint rendben zajlottak a fejlesztések, és a feladatok mielőbbi
megvalósítása érdekében beleegyező nyilatkozatot adott az adatbázis rekordok átadásához.
Az Európai Uniós támogatással megvalósult program eredményei nem csak a nemzeti könyvtárban,
hanem az egész országos könyvtári rendszerben hasznosulnak.
Az OSZK a saját terveit is az országosan megfogalmazott célokhoz igazította, és ennek megfelelően
alakította ki pályázatának tematikáját, amely három részterületet foglal magában, melyek közül az
egyik a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) teljes megújítása és összevonása az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával. A másik részfeladat a nemzeti könyvtár
elektronikus katalógusának fejlesztése; amely egyben az országos közös katalógust is gazdagította,
hiszen a felvitt rekordok azonnal betöltődtek a MOKKA közös katalógusba is.
A fejlesztési területek szorosan kapcsolódnak más nagykönyvtárak pályázatához. A MOKKA-ODR
összevonása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával, valamint a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárával szoros együttműködésben folyt. A feladatok
megvalósításán dolgozó fejlesztői csoportok munkáját tekintve is rendkívüli együttműködésre volt
szükség.
Elmondható tehát, hogy így a MOKKA is 250ezer katalógusrekorddal bővült csak az OSZK TÁMOP
pályázatának jóvoltából. A MOKKA fejlesztése során megújult a katalógus működtető rendszere,
átalakult a betöltő mechanizmus és az adatkarbantartó rendszer, megújultak a rekordszolgáltatások,
és új keresési lehetőségek jöttek létre.
Az Egyesület hozzájárult, hogy az OSZK kialakíthassa a megfelelő kapcsolatot a MOKKA közös

katalógus és a kiépítendő rendszer között.
Egyre több könyvtár csatlakozhatott a közös katalógushoz, így jelenleg jelentősen nőtt a partnerek
száma és a betöltött rekordok mennyisége, valamint újdonság, hogy az ODR szolgáltatás részére a
példányokat is egyúttal betöltik (amire korábban nem volt lehetőség.) A közös katalógus építése
országos szinten jelentős költségmegtakarítást jelenthet a könyvtáraknak. A korszerűsített rendszer
hatékonyabbá teszi a feldolgozó munkát, lehetővé téve a kész katalógusrekordok átemelését az
egyes könyvtárak saját rendszereibe, és közvetlen kapcsolatot biztosít az ODR szolgáltatás igénybe
vételéhez is.

Az Egyesület tulajdonában lévő MOKKA közös katalógus működtetése, karbantartása és
fejlesztése teljes egészében az OSZK szakmai feladata és felelőssége.
A MOKKA új honlap kialakításában az Egyesület aktívan részt vett.

Budapest, 2013. április 24.
Fonyó Istvánné
elnök
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