
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. január6

2011. december 13-án került sor a TÁMOP-
3.2.4-08/1/-2009-0023 jelû, a Tudásvagyon
széles körû megosztása a régiók közötti
együttmûködés keretében címû pályázat zá-
rására Békéscsabán.

A könyvtári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében, valamint
a könyvtárhasználók igényeinek hatéko-
nyabb kielégítését szolgáló fejlesztések a
Szent István Egyetem (SZIE) Egyetemi
Könyvtár békéscsabai, gyulai, jászberényi és
szarvasi könyvtárainak közremûködésével
valósultak meg. A négy szakkönyvtár össze-
sen 18 750 000 Ft-ot nyert pályázati céljai-
nak megvalósítására.

Az SZIE Egyetemi Könyvtár egyik fontos
célkitûzése az egyetemi szintû és egységes
könyvtár-informatikai szolgáltatások kiala-
kítása és korszerû ügyviteli folyamatok meg-
valósítása valamennyi szakkönyvtár számá-
ra. A fejlesztéshez elsõsorban pályázati 
forrásokat használnak fel, a SZIE Egyetemi
Könyvtár aktív pályázati tevékenységnek kö-
szönhetõen.

A most megvalósult pályázat eredménye-
ként megszületett egy közös könyvtári portál
(http://szakkonyvtar.szie.hu/), megújult az
elektronikus könyvtár (http://archivum.
szie.hu/) és lehetõség nyílt a könyvtárosok
szakmai továbbképzésére is. 

A fejlesztés kiemelt célterületei az aláb-
biak voltak:

Könyvtári portál fejlesztése a tartalmi 
szolgáltatások korszerûsítésére

A munka során megszületett a négy szak-
könyvtár integrált könyvtári portálja, amely
négy, egy-egy könyvtárat bemutató alportál-
ból áll, és több eleme szervesen kapcsolódik
az egyetemi könyvtár elektronikus szolgálta-
tásaihoz. Az új könyvtári portál számos
funkcióval bõvült, a könyvtárak korábbi
honlapjai ugyanis még inkább lokális, kari
igényeket igyekeztek kiszolgálni, és nem
foglalták magukba az egyetemi törekvése-
ket.

A fejlesztés magja, és talán legnagyobb
sikere is, az a közös keresõ, amely vala-
mennyi szakkönyvtár adatbázisát egyetlen
felületen tette elérhetõvé. A szarvasi, a gyu-
lai és a békéscsabai könyvtárak csatlakoztak
a HunTéka integrált könyvtári rendszer fel-
használói köréhez, így az egyetem teljes
könyvtári hálózata immár azonos adatbázis
platformon dolgozik.

Az Elektronikus Könyvtár és Tudástár 
feltöltése, adattartalom fejlesztése

Az egyetemi elektronikus könyvtár 1550 do-
kumentummal bõvült a megvalósítási sza-
kasz végére. A négy könyvtárból három
(SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár, SZIE GK
Gyulai Könyvtára, SZIE GK Békéscsabai
Könyvtára) a projekt segítségével kapcsoló-
dott az egyetemi elektronikus könyvtárhoz.
Az 1550 feltöltött dokumentum nagy része
szakdolgozat, mely kizárólag a kari könyvtá-
rakban hozzáférhetõ, míg a tartalomfejlesz-
tés keretében felkerült régi, ritka kiadványok
gyakorlatilag korlátlanul hozzáférhetõvé vál-
tak.

Könyvtárosok szakmai továbbképzése

A könyvtárosok kompetenciáinak fejleszté-
sére is gondoltak a pályázat kiírói. A pályá-
zatban részt vevõ könyvtárak egy-egy mun-
katársa sikeresen elvégezte a Digitalizálás,
digitális dokumentumok közzététele az
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Interneten címû 30 órás, akkreditált könyv-
társzakmai tanfolyamot. Ezen kívül még a
könyvtári portál és az elektronikus könyvtár
felületét fejlesztõ Monguz Kft. munkatársai
is tartottak belsõ továbbképzéseket a portá-
lok adminisztrációs feladataival kapcsolat-
ban.

Az új könyvtári szolgáltatások bemutatása
és ismertetése – nyilvánosság, helyi 
rendezvények és ismertetõk megtartása

2010. szeptember 27-én a SZIE jászberényi
könyvtára adott otthont a projekt nyitóren-
dezvényének. Ezen a rendezvényen rövid
elõadások keretében ismerhette meg a kö-
zönség a pályázat célkitûzéseit. (A projekt-
nyitó ünnepség itt megtekinthetõ:
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/
2088,Tamop_megnyito_-_Jaszbereny)

A megvalósítási szakaszban folyamato-
san cikkekkel, elõadásokkal hívtuk fel a fi-
gyelmet a pályázat már megvalósult és terve-
zett eredményeire.

A pályázat zárórendezvényén elsõként
Borzán Anita megbízott dékánhelyettes kö-
szöntötte a résztvevõket, a vendégeket.
Büszkeséggel töltötte el, hogy Békéscsaba
adhatott otthont ennek a jelentõs rendez-
vénynek, és kifejezte az elismerését a pá-
lyázatban részt vevõ könyvtárosoknak.
Hangsúlyozta a könyvtárak megváltozott, az
oktatáshoz kötõdõ szerepét.

Ezt követõen a projektvezetõ, Uhrin Ka-
talin könyvtárvezetõ ismertette az elért ered-
ményeket. A fõ mérföldkövek áttekintése
mellett bemutatta a közös portál legfonto-
sabb funkcióit, és kiemelte a megvalósítás
nehézségei mellett azt, hogy maguk a könyv-
tárosok is komoly átalakuláson mentek át a
projekt során.

Seres József, a pályázat szakmai vezetõje,
aki a pályázat összeállításában is meghatáro-
zó szerepet vállalt, elõadásában bemutatta a
projekt mûszaki, informatikai hátterét, vala-
mint beszélt annak a többi TÁMOP-pályá-
zathoz kapcsolódásáról, fontosságáról. Az
elõadás során élõ bemutatóval is igyekezett 

demonstrálni, milyen összetett és sokszerep-
lõs fejlesztésrõl volt szó. A megvalósítást je-
lentõsen nehezítette a földrajzilag szétszórt
helyszínek összefogása is, aminek a kom-
penzálására használt alkalmazásba is bete-
kintést nyújtott.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtári Intézetének megbízott
igazgatója elõadásából a hallgatóság átfogó
képet kapott a legfontosabb hazai könyvtár-
fejlesztési törekvésekrõl, és arról, hogyan 
illeszkedik a helyi és a szintén pályázati for-
rásból megvalósuló országos szakmai prog-
ram egymáshoz. Az elõadó a MOKKA (Ma-
gyar Országos Közös Katalógus) és az ODR
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(Országos Dokumentumellátási Rendszer)
adatbázisai sikeres összekapcsolásának pél-
dájával biztatta a projektben részt vevõket,
hogy folytassák a munkát, alakítsanak ki
olyan minõségi könyvtári szolgáltatásokat,
amelyekre már régen várt a szakma és a fel-
használók is. A pályázatok erre végre lehetõ-
séget adnak, s ezt a törekvést a projekt éppen
a MOKKA-ODR adatbázis keresõjének por-
táljába integrálásával méltón képviseli is.

Sinka Róbert, a SZIE KDKL Könyvtár
Informatika és E-learning Részleg vezetõje,
beszámolt az egyetemi könyvtár törekvései-
rõl, átfogó képet nyújtott az egyetemi törek-
vésekrõl és azoknak az adott projekthez kap-
csolódó elemeirõl. Az áttekintés célja az
volt, hogy hangsúlyozza, az egyes fejleszté-
sek nem önmagukért valók, hanem az egész
részét képezik. Az egyetemi informatikai
szolgáltatások sorában egyre tágabb teret kö-
vetelõ könyvtári szolgáltatások egységes,
magas színvonalú megoldásokat követelnek
a megvalósítóktól. Az egyetemi könyvtárban
már mûködõ, nemrég minõsítõ tanúsítvány-
nyal is megerõsített szolgáltatások a projekt
eredményeképpen valamennyi szakkönyv-
tárban elérhetõkké válnak. Az egyetem kép-
zési színvonalát csak azonos, magas színvo-
nalú könyvtári szolgáltatásokkal lehet bizto-
sítani.

A program utolsó elõadásában Mazula
Zoltán, a Monguz Kft. munkatársa, foglalta
össze a cég szerepét a projekt sikeres megva-
lósításában. Az ország egyik vezetõ IKR (in-
tegrált könyvtári és menedzsment rendszer)
beszállítójának elõadásából kiderült, hogy
mind a szolgáltatások, mind a kapcsolódó
szoftveralkalmazások olyan bonyolulttá vál-
tak, hogy csak tapasztalt szakemberekkel
együtt lehetséges egy ilyen projekt megvaló-
sítása. A bemutatott szoftvermegoldások
mindegyikénél kiemelte, hogy azok legin-

kább keretmegoldások, amelyeket minden
esetben a felhasználók igényeihez kell alakí-
tani, ahogy ez a projekt során is történt.

A szép számban összegyûlt közönség ér-
deklõdve hallgatta az elõadókat. A program
szakmai részét Marton György fuvolamû-
vész mûsora, továbbá Koósné Török Erzsébet
könyvtári fõigazgató köszöntõje zárta. 
A projekt résztvevõi, az elõadók és a vendé-
gek kötetlen beszélgetéssel zárták a progra-
mot, s a témák közé már beszûrõdött a jövõ
tervezése is.

Örömmel mondhatjuk, hogy a könyvtári
pályázat célkitûzései megvalósultak. A pá-
lyázat megvalósítási szakasza 2011. decem-
ber 31-én lezárult, de a közös könyvtári 
munka, a felhasználói igények folyamatos fi-
gyelése, a fejlesztõ munka ezt követõen is to-
vább folytatódik az egyetem szolgálatában. ■
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