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A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért

Az európai uniós TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002 pályázatnak köszönhe-
tõen az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus katalógusában 250
ezerrel több könyv érhetõ el 2011 tavaszától. Az elkészült elektronikus
katalógusrekordok egyúttal azonnal megjelennek az országos közös ka-
talógusban (MOKKA), amelynek fejlesztése szintén ezen pályázat kere-
tei között valósult meg. A program harmadik elemeként a nemzeti
könyvtár „Családi olvasás éve 2010” néven országos olvasásfejlesztõ
kampányt szervezett.

A program keretében az 1926 és 1949 között állományba vett és feldolgozott
könyvanyag korszerû feltárása valósult meg, ezáltal az OSZK törzsgyûjtemé-
nyének feltártsági szintje az elektronikus katalógusban 48%-osról 62%-osra
emelkedett. Az adatrögzítés távmunkában folyt. A rekordokat napi gyakori-
sággal töltötték be az országos közös katalógusba (MOKKA), így nagymér-
tékben segíthetik a többi könyvtár állományfeltáró munkáját. 

A MOKKA fejlesztése során megújult a katalógus mûködtetõrendszere, és
megvalósult az egységesített besorolási adatok központi kezelése. Egyre több
könyvtár csatlakozhat a közös katalógushoz, így a korábbiaknál jóval na-
gyobb könyvtári állomány érhetõ el a MOKKA-ra épülõ kölcsönzési rend-
szerbõl. A pályázat megvalósítása során az OSZK szorosan együttmûködött a
dokumentumszolgáltatást továbbfejlesztõ Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárral. A közös katalógus építése országos szinten jelentõs
költségmegtakarítást jelent a könyvtáraknak. A korszerûsített rendszer haté-
konyabbá teszi a feldolgozómunkát, lehetõvé téve a kész katalógusrekordok
átemelését az egyes könyvtárak saját rendszereibe.

A „Családi olvasás éve 2010” programcsomag egy éven keresztül országos
szinten fogta össze a könyvtárak olvasásfejlesztõ, olvasást népszerûsítõ prog-
ramjait. A programsorozat három idõpontban különbözõ közönséget célzott
meg: 2010 õszén az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közös rendez-
vénysorozat központi témája a közös családi olvasás elõsegítése volt, 2011
februárjában játékra hívta az olvasókat „Közös költemény” kampányával,
majd márciusban támogatta az „Internetfiesta” rendezvényeinek népszerûsí-
tését. Komoly visszhangot váltott ki a 2010 decemberében bemutatott, olva-
sási szokásokat vizsgáló kutatás, valamint a hátrányos helyzetû olvasók
könyvtárakkal szemben megfogalmazott igényeit számba vevõ felmérés is.


