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Két meglévő országos szolgáltatás egyesítése és 

továbbfejlesztése 

Előnyök: 

-Tapasztalat az igényekről, a régi rendszer 

hiányossgairól 

- felmérés az elvárásokról a rendszert használók 

körében 

Nehézségek: 

-Folyamatos szolgáltatást kell biztosítani a 

fejlesztések és áttérés alatt 

-Párhuzamosan retrokonverziós pályázatok 

 
 

 



 
 

ODR 

• ODR bibliográfiai adatbázis lelőhelykódokkal 

• ODR könyvtáradatbázis: 

•Könyvtárak elérhetőségei 

•Gyűjtemények főbb jellemzői: szolgáltat-e;  

kölcsönzési politika 

•Jogosultságkezelés 

•Kérésfeladás (adatbázisból, üres űrlapon ) 

•Statisztika a feladott kérésekről 
 

 



 
 

ODR2 
•MOKKA bibliográfiai adatbázis + példánytár (NPA 

funkciók is) 

• ODR könyvtáradatbázis: 

•Könyvtárak – szolgáltatási hely – gyűjtemény – 

lelőhelyek 

• adatbegyűjtés, MOKKA, tranzakciós adatbázis 

működéséhez szükséges, jogosultságkezelés 

•Kérésfeladás  tranzakciós adatbázis: 

kérésfeladás és kéréskövetés 

•Statisztika a tranzakciók teljes életéről 
 

 



 
 

MOKKA – portál 

•MOKKA-ODR katalógus példányinformációk nélkül 

•Közös katalogizálással kapcsolatos funkciók és 

információ 

ODR – portál 

•MOKKA-ODR katalógus példányinformációkkal 

•ODR kereső  

•Könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatások 

•Könyvtáradatbázis 
 



 
 
 

MOKKA portál 



Koltay  Klára:  ODR2 – hogyan hasznljuk? 
 
 



 
 
 

ODR - portál 



 
 



Koltay  Klára:  ODR2 – hogyan hasznljuk? 
 
 

Kétféle példány a MOKKA—ODR  adatbázisban 

• „Valószínűsíthető” példányok: 

 MOKKÁ-ba küldött lelőhely + könyvtáradatbázis 

információi ~ gyűjteményi szintű adatok  

• Tényleges példányok: a bibliográfiai rekordokkal 

MOKKÁ-ba küldött részletes példányadatok (új 

fejlesztés) 

 

Példányinformációk  forrása 



Koltay  Klára:  ODR2 – hogyan hasznljuk? 
 
 

Lelőhelykód könyvtár-

adatbázisbázisban  

hozzárendelt információkkal: 

gyűjteménye; gyűjtemény 

szolgáltatási politikája 

Szolgáltatási pontja;  

szolgáltatási pont árai 

Adható-e fel rá kérés 

 

 

Valószínűsíthető példány 



Koltay  Klára:  ODR2 – hogyan hasznljuk? 
 
 

Valószínűsíthető példányok 

A lelőhelykódhoz 

nincsenek 

hozzárendelhető adatok 

a könyvtáradatbázisban. 



Koltay  Klára:  ODR2 – hogyan hasznljuk? 
 
 

Tényleges példány 

A bibliográfiai rekorddal 

felküldött részletes 

példányadatok: 

• helyrajzi szám 

• példányra jellemző 

szolgáltatási adatok 

•Példányblokk 

 

 



 
 
 

Tényleges példány 

•Új fejlesztés része 

•IKR-ekkel egyeztetve a tennivalók: 
 

http://wiki.mokka.hu/wiki/P%C3%A9ld%C3%A1nyadatok_felt%C3%B6l

t%C3%A9se 

•Ahogy egyre több könyvtárból érkeznek tényleges 

példányok a fokozatosan lecserélik a „valószínűsíthető” 

példányokat. 

http://wiki.mokka.hu/wiki/P%C3%A9ld%C3%A1nyadatok_felt%C3%B6lt%C3%A9se
http://wiki.mokka.hu/wiki/P%C3%A9ld%C3%A1nyadatok_felt%C3%B6lt%C3%A9se


 
 
 

Az NPA  a MOKKA-ODR-ben 

Az NPA tartalmak a MOKKÁ-ban: 

• bibliográfiai leírások  rekordátvétel céljaira 

átvehetőek 

• lelőhely és összevont állományadatok   

kérésfeladás előtt ellenőrizhető állományadatok 



 
 
 

Szolgáltató helyek  az  

NPA-ban megadott  

állományadatokkal 



 
 
 

Az NPA bővítése a továbbiakban a MOKKA 

közreműködésével történik: 

 

•WEB-es űrlap új  állományadatok jelentésére, 

korábbi adatok kiegészítésére 

•Új bibliográfiai rekordokat továbbra is az NPA készít 

•IKR-ből történő automatikus állományadatjelentés 

előfeltétele az NPA és helyi rekordok 

„összekapcsolása” 



 
 
 



 
 
 

Könyvtáradatbázis 
Korábbi két szintű kezelés nem volt elég a bonyolultabb struktúrájú 

könyvtárak leírására. 

 

Négy szintű  struktúrát vezettünk be: 

•Könyvtár –  a hivatalos intézmény  

•Szolgáltatási pont – az ODR alapegysége (egy-egy önállóan 

működő könyvtárközi kölcsönzsi pont) 

•Gyűjtemény – azonos jellemzőkkal bíró, azonosan viselkedő 

dokumentumok egysége 

•Lelőhely – a példányok helyét írja le, a példányrekordokban 

ténylegesen megjelenik 

 

Katalógus – azok az adatbázisok amelyekből a MOKKA-ODR 

adatbázisba küldött rekordok származnak. 



 
 
 

Könyvtáradatbázis 
• Továbbra is a szabványos OSZK kódokat használjuk 

•Továbbra is a könyvtárak maguk tartják karban adataikat 

•Feladata: 

•Tájékoztató adatok közlése (címadatok, szoftverek, 

adatbázisok stb.) 

•A MOKKA-ODR keresőben megjelenő lelőhelyek feloldása, 

gyűjteményhez, könyvárhoz rendelése 

•A MOKKA-ODR keresőben megjelenő szolgáltatási 

információk  forrása 

•Jogosultsgi rendszer kezelése 

•Könyvtárközi tranzakciók vezérlése 

•Feltöltésekhez szükséges információk kezelése 

•Korábbi adatbázis konverziója megtörtént, de ellenőrzésre, 

javításra, kiegszítésre van szükség. 



 
 
 

Keresőfelület 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Könyvtárak 

MOKKA-ODR 

kereső 

megjelenítése 

Keresés, 

statisztika 



 
 
 

Szolgáltatási pont 

MOKKA-ODR 

kereső 

megjelenítése 



 
 
 

Szolgáltatási pont 

Tranzakciós 

műveletek 



 
 
 

Szolgáltatási pont 

Tranzakciós 

műveletek 



 
 
 

Szolgáltatási pont 

Tranzakciós 

műveletek: 

kérések más 

szolgáltatóhoz 

továbbítása 



 
 
 

Gyűjtemény 

MOKKA-ODR 

kereső 

megjelenítése 



 
 
 

Gyűjtemény 

Minden itt felsorolt lelőhely a 

gyűjtemény nevével jelenik 

meg 

szolgáltatások 

Kaphat-e kérést 



 
 
 

Katalógus 
Nem a könyvtárak szerkesztik!! 

A bibliográfiai és példányfeltöltéseket vezérlő adatok 



 
 
 

Kérésfeladás és kezelés 
• Kérésfeladás a MOKKA-ODR keresőből 

•Jogosultsági rendszer alapján a könyvtáros egy-vagy több szolgáltatási pont 

nevében  járhat el 

•A kérések élettörténete „státuszok” állításával követhető  egyes 

státuszváltozásokhoz üzenetküldés is kötődhet 

•A kérő és szolgáltató könyvtár kölcsönösen látja ezeket 

•Minden résztvevő saját tranzakcióit követheti 

•Kéréshez üzenetek csatlakozhatnak – olvasó, kérő, szolgáltató könyvtár 

részéről  

•Olvasói adatbázisba regisztrált olvasók is indíthatnak kérést abba a 

könyvtárba, ahova be vannak iratkozva (*) 

•A kérésekhez költségek csatolhatók 

•A költségekkel számlák, számlakezdeményezők állíthatk össze és 

nyomtathatók (*) 

•A tranzakciós adatbázis lehetőséget ad más rendszerekkel való 

kapcsolódásra NCIP szabvány alapján. 
 



 
 
 

Kérésfeladás és kezelés 

A könyvtáros bejelentkezik az általa 

kezelhető szolgáltatási pontok 

egyikébe. 



 
 

Kérésfeladás és kezelés 

Szolgáltatási 

pont kezdőlapja: 

aktuális 

kéréseinek 

csoportjai 



 
 

Kérésfeladás és kezelés 

Egy csoport megjelenítése 



? 
 
 

Kérésfeladás és kezelés Egyedi vagy csoportos 

módosítás 



 
 
 

Kérésfeladás és kezelés 

Egy kérés részletes 

megjelenítése és 

üzenetküldés 



Segítség a rendszer 

használatához 
• MOKKA wiki 

• ODR wiki 

• odrsegitseg@odrportal.hu 
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MOKKA új feltöltő rendszere 2011. júniustól 

üzemel 
•Támop-nyertes könyvtárak adatainak folyamatos betöltése 

•Részletes példányadatok feltöltése egyre több könyvtárból 

•4.034.227 bibliográfiai rekord 

•3.893.868 bibliográfiai rekord rendelkezik összesen 8.517.402 példányleírással. 

• 4196 különféle lelőhelyre utalnak  

• 5.391.538 beérkező rekordból gyűjtötte össze őket a duplumellenőrző.  

• 6.851.894 folyóiratkötetre utaló állományinformáció töltődött be az NPA 

adatbázisból 

 



 
 
 

ODR rendszer használatba vétele 

2012. január 3. 

 

Január 3- február közepéig: 

449 különböző könyvtár összesen 4150 

kérést küldött 52 szolgáltató könyvtárhoz. 



? 
 
 

Köszönöm a figyelmet. 

Koltay Klára 

kkoltay@lib.unideb.hu 


