Könyvtárról könyvtárra
Kulturális beruházás
a bajai Sugovica partján
Az új könyvtár építésével kapcsolatos pályázatok, tervek, programok kezdeményezõje
Albertné Herbszt Mária fõigazgató volt 1997ben, az IDP-nek (Institutional Development
Plans) nevezett hosszú távú intézményfejlesztési terv elindításával.
Az Eötvös József Fõiskola 2000 júniusában
adta be az Intézményfejlesztési Tervet (IFT),
amely az IDP folytatása volt. Ezt „A” minõsítéssel értékelte az Oktatási Minisztérium értékelõ
bizottsága. A fejlesztéseket figyelembe véve fontossági sorrendben a legelsõ helyen a könyvtár
bõvítése szerepelt. Az ezzel kapcsolatos intézményi beruházási terv (IBT) 2001 szeptemberében készült el. A terveket és a megfogalmazott
módosítási javaslatokat a fõiskola tanácsa 2002.
június 25-én elfogadta. A 2003. év végén Puhl
Antal Ybl-díjas szentendrei építész terve nyerte
el az elsõ helyezést hat pályázó közül. Az építkezés megvalósításának egyetlen módja a PPP
(Public Private Partnership) konstrukció volt.
2005-ben a fõiskola beruházási terve a hangsúlyt
a könyvtár, a nagyelõadó és a kollégium építésére tette. 2006-ban a közbeszerzési eljárás nyertese,
a beruházás kivitelezõje a
Swietelsky Kft. lett. Még
ebben az évben Majdán
János rektor és Némethy
Zoltán gazdasági igazgató
aláírta a beruházásról szóló megállapodást.
2006-ban megtörtént az
alapkõletétel, a tervek
megvalósítása Majdán János rektor vezetõi tevékenysége idejére tehetõ. A
138 éves múltra visszatekintõ könyvtár történetében a 2008-as év mérföldkõ, hiszen korszakalkotó
fejlesztésekre nyílt mód,

melyek által korszerû, modern, új épületbe költözött a két szakkönyvtár, a mûszaki fõiskola
mellé, a Sugovica partjára. Ezt a létesítményt
Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyûlésének elnöke adta át ünnepélyesen a nagyközönség számára 2008. április 25-én.
Az eddig két helyen mûködõ szakkönyvtár
állományát egy térben, egy egységként, nagyrészt nyilvános terekben helyeztük el. 2000 m2en 200 ezer dokumentumot és 270 ülõhelyet biztosítunk a felhasználók részére.
Ennek a PPP-s (az állami- és magánszektor
együttmûködése) beruházásnak köszönhetjük a
könyvtári integrált rendszer (Aleph 500) megvételét, amely sokkal korszerûbb az eddiginél, és a
jövõben számos új szolgáltatás bevezetését teszi
lehetõvé. Állományunk visszamenõleges feldolgozását folyamatosan végezzük, a leggyakrabban használt dokumentumok adatairól interneten,
a számítógépes katalógusban tájékozódhatnak
(WebOpac) felhasználóink. Kiscsoportos foglalkozásokat, összejöveteleket, konzultációkat,
elõadásokat és tanórákat tarthatnak látogatóink a régi könyvek tárában, a multimédia olvasóban, a vetítõ oktatóban, a szekciószobában, és elmélyült kutatómunkát végezhetnek
tizenhárom kutatószobában.
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Felhasználóink igényeit a legkorszerûbb
technikai eszközökkel tudjuk kielégíteni.
Könyvtárunkban ötven számítógép segíti olvasóinkat a tudásalapú társadalomban történõ
eligazodásban, a tanulásban és az információszerzésben. Ez a szolgáltatásunk minden látogatónk számára ingyenes.
Beüzemeltünk a gyengén látók számára jól
használható monitoros olvasókészüléket, amellyel
bármilyen nyomtatott szöveget az igénynek
megfelelõ méretûre tud az olvasó felnagyítani.
A hangoskönyvtár állományát folyamatosan
bõvítjük olyan cédék megvásárlásával, amelyek
között egyaránt megtalálhatóak hazai és külföldi
klasszikus regények, mai modern írók mûvei, útleírások, ismeretterjesztõ mûvek és gyermekeknek szóló könyvek.
Természetesen megtartjuk a jól bevált régi
szolgáltatásainkat, és folyamatosan, az igényeknek megfelelõen újakat vezetünk be. Az alábbiakra hívom fel a figyelmet: dokumentum- és információszolgáltatás, napilap- és szakfolyóiratolvasó, ingyenes internethasználat, nyomtatás,
szkennelés, fénymásolás, spirálozás, adatbázisok
és digitális tananyagok használata, információszolgáltatás a honlapon, könyvárusítás, rendezvények, kiállítások szervezése, könyvtárközi kölcsönzés. Informatív, folyamatosan frissített honlapunkon on-line szolgáltatásainkat vehetik
igénybe. Hosszabb nyitvatartási idõben, heti 53
órában várjuk olvasóinkat (hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 19, pénteken 8-tól 14,
szombaton 9-tõl 12 óráig). Jelenleg három kiállítás tekinthetõ meg az új könyvtárban: Kincseink (Restaurált könyvek), Életképek Bajáról (Bajai Mûsor 1973–1984.), UNIOS dokumentumok.
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2001-óta könyvtárunk nyilvános és
bárki számára, bárhonnan biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz. Az
új épület átadásával megfelelünk a XXI.
századi elvárásoknak, és nemcsak szolgáltatásainkkal, hanem technikai felszereltségünkkel, kiváló tárgyi feltételek biztosításával, modern, korszerû belsõ tereinkkel méltóképpen tudjuk képviselni a fõiskola, a város és a régió kultúráját. Ideális
környezetet biztosítunk a tanuláshoz és a
szabadidõ kulturált eltöltéséhez is.
A könyvtár melletti 240 férõhelyes
kollégium és oktatási épület a nagyelõadóval (290 fõs) a városban olyan kulturális
központot képez, amely konferenciák, rendezvények, események, kamaraelõadások magas színvonalú megtartására alkalmas. A háromszintes,
légkondicionált könyvtár kellemes idõtöltést ígér
minden könyvtárlátogatónak.
Kérjük, látogasson el a könyvtárunkba, ahol
értékes állományunk mellett, korszerû technikai
háttérrel, impozáns és szép környezetben, kedves fogadtatással várunk mindenkit!
Majorné Bodor Ilona

Kívül-belül megújult
a patalomi könyvtár
2008-ban megújult környezetben,
kibõvült szolgáltatásokkal várja olvasóit a patalomi Községi Könyvtár
a Mûvelõdési Házban.
Sok éve várnak már a helyiek arra, hogy
méltó körülmények között válogathassanak egy
új, bõvülõ könyvtári állományból. Hogy e cél
végül megvalósult, komoly összefogás, munkamegosztás eredménye. Az épület és a könyvtárszoba renoválását a község önkormányzata
vállalta, a könyvtárszakmai hátteret pedig a
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár biztosította. A régi könyvtárhelyiség festése, burkolása, új könyvtári bútorzattal való berendezése, illetve a könyvkészlet gyarapítása a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás közvetítésével, az úgynevezett mozgókönyvtári normatívából valósulhatott meg. Ez államilag biztosított keretösszeg (évente 1,3 millió forint
településenként), amelynek egy részébõl a helyi

