
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
2009. szeptember és 2011. június között meg-
valósult fejlesztési projektjét június 23-án 
zárta nyilvános zárókonferenciával. A fejlesz-
tést az Új Magyarország fejlesztési terv kere-
tén belül meghirdetett, Közép-magyarországi
Régiót érintõ Társadalmi Megújulás Operatív
Program Tudásdepó-Expressz (TÁMOP-
3.2.4/08/1-KMR-2009-0006) támogatta.

A fejlesztés segítségével a könyvtár jobb
hatásfokkal szolgálja a minõségi oktatást, a
formális oktatáson kívüli képzést és tanulást,
csökkennek a tartalomhoz való hozzáférés te-
rületi különbségei, hatékonyabb együttmûkö-
dés alakul ki a könyvtár és az oktatási intéz-
mények között.

A 19 367 770 forintos támogatásból meg-
valósult fejlesztés hosszú távon megalapozta a
magas szintû könyvtári szolgáltatásokat, és je-
lentõsen szélesítette a tudatos könyvtárhasz-
nálók körét. A szolgáltatások sokrétû fejlesz-
tése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz,
hogy az OIK elnyerte az Év Könyvtára 2010
megtisztelõ címet.

A könyvtár online kereshetõ nemzetiségi
és zenei adatbázisa 9500 új rekorddal bõvült.
Így teljesebbé vált a zenei és a nemzetiségek-
kel kapcsolatos tudásanyag, amely az ODR-
tagság és a HUMANUS-együttmûködés ré-
vén áttekinthetõ egységes formában, közös 
felületen vált hozzáférhetõvé, megismerhetõ-
vé mindenki számára. 

A könyvtár internetes portálja kiegészül a
nemzetiségi és a zenei alportállal. A nemzeti-
ségi alportálon a gyûjteménnyel kapcsolatos
információk a 13 hazai kisebbség nyelvén ol-
vashatók, a zenei alportálon pedig 5 nagy vi-
lágnyelven (angolul, németül, franciául, ola-
szul, oroszul). 

A nemzetiségi alportálon mûködik a „Kér-
dezze a könyvtárost anyanyelvén” szolgálta-
tás 9 (bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
román, szerb, szlovák, szlovén) nemzetiségi
nyelven. A fejlesztés lehetõvé teszi a nemzeti-
ségek és a magyartól eltérõ nyelvet beszélõk
számára az anyanyelven való tájékozódást és
információszerzést. 

A pályázati keret adta lehetõségeken belül,
a könyvtárhasználat lehetõ legjobb körülmé-
nyeinek biztosítása érdekében a használói te-
rek bútorzatának korszerûsítésére is sor ke-
rült. 

A szolgáltatások minõségének biztosítása
érdekében a könyvtár munkatársai szakmai
(minõségmenedzsment) és nyelvi (angol
könyvtári szaknyelv, lovári nyelvtanfolyam)
képzéseken vettek részt.

Azért, hogy a könyvtár nyújtotta tanulási,
képzési lehetõségeket és a projekt fejlesztése-
it minél többen megismerjék és használják,
folyamatosan fogad a könyvtárat és a szolgál-
tatásokat megismerni kívánó csoportokat és
szervez könyvtárhasználatot ösztönzõ foglal-
kozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedõket. 
A projekt fõ célcsoportja a közép- és felsõokta-
tásban részt vevõ diákság volt, de ezen túl ter-
mészetesen mindenki, aki önképzés, tovább-
képzés, információszerzés vagy színvonalas
szórakozás céljából látogatott a könyvtárba.

Az OIK szolgáltatásainak népszerûsítése
érdekében 2010. szeptember és december kö-
zött intenzív, többcsatornás (szórólap, TV, rá-
dió, sajtó, metróplakát) PR-kampányt folyta-
tott, amely nagyon hatékonynak bizonyult. 

2010. szeptember és november folyamán
zajlott az OIK nemzetiségi szolgáltatásait
népszerûsítõ online kvízjáték-sorozat Közös
hazában címmel. A játék céljai között szere-
pelt: a figyelem ráirányítása a Magyarorszá-
gon élõ nemzetiségek kulturális értékeire, a
könyvtári források használatának és alternatív
információszerzési módok igénybe vételének
ösztönzése. A kvíz nagy népszerûségnek ör-
vendett, összesen 728 játékos szállt verseny-
be. A fõdíjat a Szigetcsépi Általános Iskola és
Mûvészeti Iskola 5. osztálya nyerte. ■
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Több szólamban. Az Országos Idegennyelvû Könyvtár nemzetiségi 
és zenei szolgáltatásainak fejlesztése
Könyvtárfejlesztés EU-támogatásból az élethosszig tartó tanulás érdekében


