MagyarországosKözös Kata|ógus
TartaImibeszámo|óaz egyesü|et2015.benfo|ytatottközhasznútevékenységérő|
A Ma8yar országos Közös Kata|ógusEgyesü|et(MoKKA), küldetésének
megfeIe|ően
2015-benis fo|ytattaaz országosközös kata|ogizálási
rendszeréskata|ógusműködtetését
és
je|en|eg
bővítését'
Az Üzemeltetést
a 2001.december9-éna|áírtés
megá|lapodás
is érvényes
szerinta nemzetikonyvtártekintifeladatának.2014-benaz országosSzéchényi
Könyvtár ésa
MoKKA Egyesü|et
megá||apodást
kötött, amelyneka|apjána nemzetikönyvtáraz országos
szo|gá|tatások
kiaIakításához
a MoKKA adatbázis adatait időbeIi kor|átozásnélkü'
haszná|hatja.Ez a feIhaszná|ási
szerződésméghangsú|yosabbá
tette a nemzeti könyvtár
feIadataitésfele|ősségét
az adatbázisműködtetését
iIletően'Ennekmegfelelőenmíndkét
fé
törekszik arra, hogy a kommunikációkóztÜkfolyamatosIegyen.Az elmú|tévsorán is több
egyeztetésrekerÜ|tsor az oSZK vezetése,iIletve az adatbázissaIkapcsoIatosfeladatok
feIe|őseiésa MoKKA vezetéseésmunkatársaiközött' A 2015.bentartott közgyű|éseken
az
intézmények
képvise|ői
az aktuá|isegyesü|etibeszámo|ókme||ettmindkétaIkaIommal
tájékoztatást
kaptak az adatbázisüzeme|tetéséve|
kapcsolatosnehézségekrő|,
tervekrő|és
eIképze|ésekrő|
nemzetikönyvtár munkatársaitó|
is.
javu|ásae|lenére
A működésife|téte|ekben
a kommunikációs
fe|téte|ek
sem történtaz
e|mú|t
évbenje|entősvá|tozás.
A munkamegosztás
technikaio|daIrólvá|tozatlan:
a MOKKA
e|sőd|egesszervere az oSZK-ban működik, a Szegedi Tudornányegyetem K|ebe|sberg
Könyvtára biztosítja
a mentésekhez
ésa fejlesztésekhez
szükséges
tárkapacitást,
a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az oDR-funkciók Üiemeltetésétbiztosítja.A
rendszergazda
és az adatbázisadatainaktartalmáértés a kommunikációért
felelős
munkatársak
ennek megfe|e|ően
az oszK, a DEENKésaz SZTEKK munkatársai.
A konkrél
pedig heti rendszerességge
fe|adatoke|végzését
l tartott Videokonfe
renciás megbeszé|ések
támogat.ják.
jelentkeznek
prob|émák.
A betöltésekke|
kapcsolatban
vá|tozat|anu|
Ez a je|enség
a
|egutóbbiidőszakbana régikönyvesadatbázisnális megmutatkozott,
ami tekintettela
nyilvántartástszabá|yozójogszabá|yiháttérreés az egyes intézmények
ezzeI kapcso|atos
- semmiképpen
jó|
kötelezettségeire
nem tartható. Mindez
mutatja,hogy a sok intézmény
együtteserőfeszítésével
létrehozott,
fo|yamatosanbővített,meg|évőéstervezettaIapvető
országos szolgá|tatások'nyilvántartásokaIapjáuIszo|gá|óadatbázis-rendszer biztonságos
működése megfeIe|őinfrastruktÚra,szükséges|étszámúés szakérteIemmeI
rendeIkező
humán erőforrásés minőségbiztosítás
nélkü|e|képze|hetet|en.
Mindehheztermészetesen
széleskörűszakmai egyeztetésre,
a he|yéthosszútávon megá||ó koncepcióra,szakszerú
tervezésre
ésmegfe|e|ő
forrásokravan szÜkség.
A 20].5'őszénkészü|t
taglistaszerintaz egyesü|etnek
107,a MoKKA'RTagozatnak
35
tagja Van. Utóbbiak közü| 1]. intézmény
tagozatipartnerkönyvtár, vagyiscsak a tagozatnak
tagja.A tag|étszám
vá|tozásaaz eImú|tidőszakban- kevéskivéte|tő|
eltekintve- az egyes
intézmények
átszervezése,
Ieggyakrabban
összevonásokokán történt.A leguto|sóközgyű|és

tartozikaz ún',,nemfizető
óta egy újjelentkezést
regisztrá
|tunk.t tsszesen43 intézmény
pá|yázatiköte|ezettség
partnerkönyvtá
okán _
r,, kategóriába:
ezek többsége á|ta|ában
egyszeri
betö|tést
Vá||alt.
zoI4 január 1. és 2014. december31. között a MoKKA adatbázist(www.mokka'hu)
110.924|átogatóhaszná|ta114.518,
44'943,azt oDR portá|keresőjét(www.odrporta|.hu)
a MoKKA o|da|án
8-9,az oDRi|letve244.283munkamenet
során.Egyátlagosmunkamenet
portá|on6.7 perc hosszú.
A MOKKA esetébenez nagyjábó|a tava|yiszámoknakfelel meg,az
az ér
számottevőemeIkedtek
a tava|ví
számok'2A kétWebhelVhaszná|ata
oDR esetében
soránegyenIetes
Vo|t'
Az eImú|thónapokbanigyekeztünknaprakészen
tartani az egyesÜ|ettagjainak
javaslatok,
aIapján'
IeveIező|istáját,
iIletvefrissíteni
a honlapota beérkezett
észrevéteIek
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l EdutusFőiskola(28ooTatabánya
MÜTF/ModernÜz|etiTudományok
Bé|akirá|ykrt.58.;korábban:
Főiskolája;
képvise|ő:
KönyvesAndrea)
'2014:MoKKA:46.062látogató,1o9.476
munkamenet
munkameneu
oDR:85.764látogató,213.681

