
A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a haté-
kony információszolgáltatás érdekében
címû (TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0034)
projekt zárókonferenciáját tartották a kö-
zelmúltban a gyõri Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfa-
ludy Károly Könyvtárában.

A programon a szakmai közönség
megismerte az intézmény legújabb fej-
lesztéseinek eredményeit, és meghallgat-
ta a témához kapcsolódó két vendég-
elõadót a helyismereti tájékoztatásban
felhasználható internetes eszközökrõl,
valamint az olvasásfejlesztés könyvtáro-
sok számára is megkerülhetetlen felada-
tairól.

A konferenciát Horváth Sándor Do-
monkos nyitotta meg. A megyei könyvtár
igazgatója hangsúlyozta, hogy a sikere-
sen megvalósított szakmai programon
túlmutat az a tény, hogy egy ilyen nagy
volumenû projektnél a szokásosnál jelen-
tõsebb, intenzívebb együttmûködésre van
szükség, ami az emberi és társadalmi
kapcsolatokban való jó vizsgázást is je-
lenti.

A másfél éves futamidejû (2013. janu-
ár 1. – 2014. június 30.) pályázat fejlesz-
téseit Mennyeiné Várszegi Judit projekt-
menedzser mutatta be. Utalt arra, hogy az
intézmény több uniós és hazai projektet
valósított meg az elmúlt években, ezek
eredményeire épülhetett a most lezárult
pályázat két fontos eleme: a közös kata-
lógusfejlesztés és az adatbázis-építés.
Korábban megvalósított pályázatok, me-
lyek tartalmukban szorosan kapcsolód-
nak az utolsó projekthez:

2010. január 1. – 2010. szeptember
30. Korszerû könyvtári szolgáltatások
infrastruktúra-fejlesztése a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban (TIOP-
1.2.3/09/1-2009-0020): hardver- és
szoftverfejlesztések;

2010. április 1. – 2011. szeptember
30. „Közösség – Tudás – Könyvtár” ösz-
szehangolt könyvtári szolgáltatásokkal a
használókért (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-
0064): a megyei könyvtár konzorciumi
vezetésével Kisalföldi Tudástár létreho-
zása (helyi személyek adatbázisa, me-
gyei wiki kialakítása, adatbázis-építés),
Kisalföldi Közös Katalógus mûködte-
tése; 
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2012. szeptember 1. – 2013. augusz-
tus 30. A Magyarország – Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési Program
keretében, BiblioNet: könyvtárak közötti
együttmûködés (HUSK/1101/1.7.1/0137):
a Kisalföldi Tudástár portálon mûködõ
Kisalföldi Közös Katalógus továbbfej-
lesztése Duna Menti Közös Katalógussá,
a térségre vonatkozó digitális tartalmak
létrehozása, feltárása és online elérhetõ-
vé tétele, a digitalizált tartalmak megje-
lentetése az interneten és az Europea-
nában;

2012. november 1. – 2013. szeptem-
ber 30. A könyvtár aprónyomtatvány-
gyûjteményébõl négyezer dokumentum
feltárása, digitalizálása és online szol-
gáltatása, NKA-pályázat.

A most lezárult pályázat 34 664 284
forint támogatásból megvalósított fej-
lesztése négy fõ pillérre épült.

1. Bõvült a Duna Menti Közös Kataló-
gus szolgáltatása: a korábbi adatszolgál-
tatók – a megyei könyvtár, a csornai
Martincsevics Károly Városi Könyvtár,
az MTA RKK NYUTI Határ Menti Tu-
dományos Szakkönyvtár, két szlovákiai,
somorjai intézmény, a Fórum Kisebbség-
kutató Intézet és a Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtár – mellett a Gyõr-
Moson-Sopron megyében mûködõ
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer-
hez tartozó községi könyvtárak jelentõs
részének – 147 települési könyvtár – és
két városi könyvtárnak, a mosonmagya-
róvári Huszár Gál Városi Könyvtárnak és
a soproni Széchenyi István Városi
Könyvtárnak a dokumentumállománya is
kereshetõvé vált a katalógusban. Az
interneten elérhetõ katalógusból megtud-
hatja az érdeklõdõ, hogy a keresett doku-
mentum melyik könyvtárban található

meg és kölcsönözhetõ-e vagy sem. A do-
kumentumállományok lelõhelyének és
kölcsönzési állapotának feltüntetésével a
könyvtárközi kölcsönzés jóval hatéko-
nyabb mûködését teszi lehetõvé. A szoft-
verfejlesztések külsõ erõforrás segítségé-
vel valósultak meg, a további szolgálta-
tásfejlesztést saját humánerõforrás bevo-
násával biztosították.

A Duna Menti Közös Katalógus el-
érhetõsége: http://kitud.kkmk.hu/web/
katalogus. 

2. Az adatbázis-építés területén folyta-
tódott a kurrens sajtócikkek rekordjai
mellett a retrospektív sajtóanyag feltárá-
sa: a Gyõri Közlöny kereskedelmi és
szépirodalmi lap 1857 és 1881 közötti
számainak helyismereti vonatkozású
cikkanyaga (21 800 cikk) kereshetõvé
vált a katalógusban. Az egyes cikkleírá-
sokhoz linkként csatlakozik a Gyõri Köz-
löny elektronikus változatának száma,
így a cikk teljes szövege olvasható az
interneten a Digitális Könyvtárban.

Új szolgáltatásként 8500 helyismereti
aprónyomtatvány elektronikus változatá-
nak leírásával új dokumentumtípus re-
kordjai váltak elérhetõvé a katalógusban.
A rekordhoz csatlakoztatható a doku-
mentum már meglévõ elektronikus válto-
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zata, így a felhasználó online módon is
elérheti a Gyõr-Moson-Sopron megyei
aprónyomtatványok tartalmát a Digitális
Könyvtárban. A különbözõ hirdetések,
árjegyzékek, reklámlapok, a rendezvé-
nyeket népszerûsítõ, aktuális kulturális
és egyéb programokat tartalmazó, kis ter-
jedelmû és méretû, könnyen elõállítható
nyomtatványok jó adatforrások lesznek
az intézmények, szervezetek, gazdasági
egységek kutatásakor, mert tartalmazhat-
nak olyan új információt, aminek felku-
tatásához más forrás nem áll rendelke-
zésre. 

A Digitális Könyvtár elérhetõsége:
http://kitud.kkmk.hu/web/katalogus.

3. A pályázati támogatásból a doku-
mentumkínálat bõvítésére is sor került. 
3 400 000 forint értékben szerzeményez-
tek a pedagógiai szakirodalom – sajátos
nevelési igényû gyerekekkel való fog-
lalkozást segítõ kiadványok, tanuláshoz
felhasználható adatbázisok, szociálpe-
dagógiai, a turizmus és idegenforgalom
témakörébe tartozó dokumentumok, to-
vábbá tanulás-módszertani, tanítás-mód-
szertani kiadványok – témakörébõl, vala-
mint a történelemhez kapcsolódó – 
kiemelten Gyõr-Moson-Sopron megyére
és a Nyugat-dunántúli Régióra vonatko-
zó – könyveket, elektronikus dokumentu-
mokat, oktatócsomagokat. 

4. A pályázat kötelezõen vállalt ele-
meként három könyvtáros szövegértés-
fejlesztést végzett három különbözõ ok-
tatási intézménnyel – gyógypedagógiai
iskola, szakiskola, szakközépiskola – kö-
tött együttmûködési megállapodás alap-
ján. A négy-, illetve nyolcfõs csoportok-
ban, csoportonként öt alkalommal meg-
tartott képzés eredményét input és output
mérésekkel kontrollálták. A foglalkozá-
sokat vezetõ könyvtárosok munkájának
elismerését jelentette, hogy a diákokat
kísérõ pedagógusok jelezték, szeretnék,
ha folytatódna a könyvtári keretek között
végzett fejlesztõ tevékenység. 

A projekt-összefoglaló után Sándor
Tibor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Gyûjteményének vezetõje a
Helyismereti tájékoztatás és az Inter-
neten elérhetõ adatbázisok – trendek a
helyismereti adatbázis-építés területén
címmel tartott elõadást. A könyvtáros
szakember abból a feltételezésbõl indult
ki, hogy a közkönyvtárak helyismereti
munkájának továbbra is igen fontos 
társadalmi szerepe van a lakóhelyhez fû-
zõdõ érzelmek ápolásában, a lokális érté-
kek megõrzésében, a közösségi felelõs-
ségtudat elmélyítésében és a helyi 
közélet demokratikusságának a fokozá-
sában. A digitális hálózat uralta informá-
ciós térben azonban a könyvtáraknak
meg kell küzdeniük e szerepkör megõr-
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zéséért, és új megoldásokat kell kipróbál-
niuk. Az elõadás éppen ezért a helyis-
mereti tájékoztatásban felhasználható
internetes eszközök egyes csoportjaira,
továbbá arra mutatott példákat, hogy mi-
lyen módon lehet a könyvtárak saját fej-
lesztésû adatbázisait, szolgáltatásait 
közelebb vinni a fõként a világhálón tájé-
kozódó közönséghez. 

Az informatív bemutatóanyaggal ki-
egészített elõadás keretében számos
olyan hazai és külföldi adatbázissal is-
merkedhetett meg a közönség, amelybõl
helyi, jelen esetben Gyõr-Moson-Sopron
megyei tartalmak nyerhetõk ki. Kevesen
gondolnák, hogy az Osztrák Nemzeti
Könyvtár Plakátgyûjteményében vagy a
DEGOB (Deportáltakat Gondozó Orszá-
gos Bizottság honlapján számos helyi vo-
natkozású dokumentum érhetõ el. A Köz-
térkép nevû, köztéri mûvészeti alkotások
szubjektív bemutatására vállalkozó füg-
getlen közösségi weboldalon például fo-
tókkal illusztrált helyi mûalkotások leírá-
sával is találkozhat a kutató. A Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár, a Petõfi Irodalmi
Múzeum izgalmas adatbázisai mellett le-
véltárak, múzeumok kevésbé ismert for-
rásait is bemutatta az elõadó.

A másik vendégelõadó, Nagy Attila
olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság
tiszteletbeli elnöke, az olvasásfejlesztés
kikerülhetetlen parancsára hívta fel a fi-

gyelmet Az olvasásfejlesztés (Háttérvál-
tozók és módszerek) címû elõadásában.
Bemutatta az olvasásfejlesztés módsze-
reit, ismertette a lehetõségek sorát. 

A neves szakember érzelemgazdag
elõadásában a PISA 2012 lehangoló
eredményeire utalva vázolta fel a könyv-
tárosok, a kultúráért felelõs személyek
feladatait. Az iskolán kívüli, könyvtári
közegben megvalósuló képzésben az ol-
vasáskutató szerint „a könyvtár specifi-
kuma a szabadság, az önkéntesség a mi-
nõsítés kötelezettsége nélkül, de az olva-
sási kultúra ügyében elháríthatatlan fele-
lõsségünk van a családok és az iskola-
rendszer mellett”. A felsorolt módszerek
döntõ többségét a 2014. március második
felében megjelent Kié az olvasás? Tanul-
mányok az olvasóvá nevelésrõl címû ki-
advány alapján ismertette az elõadó. A
kötetet a Magyar Olvasástársaság adta ki
Gombos Péter szerkesztésében. A digitá-
lis olvasási mód elsajátítása mellett a
gyerekeknek szükségük van arra, hogy
tudjanak olvasni „lelassulva, emlékeket
idézve, asszociációk mentén, vissza és
elõre tekintve”. A meséknek semmivel
sem pótolható szerepük van, mert „a me-
se megkönnyebbíti a szívet, és oly porha-
nyóvá teszi a lelket, hogy az álom magvai
könnyebben kicsírázhassanak benne” –
hangzott az idézet Az ezeregyéjszaka me-
séibõl. ■
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