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Biológiai kooperációs teret
építenek Szegeden

Biológiai kooperációs teret hoznak lét-
re a Szegedi Tudományegyetemen. A ter-
vezett bõvítéssel, mintegy 4450 négyzet-
méteren olyan tanszékek elhelyezése ol-
dódik meg, amelyek munkájukhoz hason-
ló berendezéseket és metodikát használ-
nak. Az ünnepélyes alapkõletétel április
28-án volt. A ma öt tanszéket befogadó
meglévõ oktató és kutató épület komplex
bõvítése magában foglalja további 38 ok-
tatási helyiség kialakítását, ezzel egy, a
funkcióját és építészeti kialakítását tekint-
ve is nemzetközileg versenyképes oktató-
kutató együttessé teszi.

Hozzáférhetõ digitális 
információk a Berzsenyi új
könyvtárában

„Legfontosabb célunk, hogy biztosítsuk
a hozzáférést a digitális információkhoz” –
tájékoztatott Keszeiné Barki Katalin, a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola
könyvtárának igazgatója a Könyvtár és In-
formációtudományi Tanszék szaknapján
rendezett, ,A fõiskolai könyvtár helyzete a
fejlesztések tükrében’ címû kerekasztal-
beszélgetésen.

Balogh Imre, stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes elmondta, hogy az épülõ
Regionális Felsõoktatási Forrásközpont
a fõiskolán belül önálló szervezeti egy-
ségként mûködik majd. A könyvtár mel-
lé piacképes szolgáltatásokat telepíte-
nek. Az épület éves bérleti díja 140 mil-
lió forint, amit a mûködési költségekkel
a Berzsenyi Dániel Fõiskolának kell ki-
gazdálkodnia.

A Forrásközpont e-learning központ is
lenne, tananyag és programszervezési fel-
adatokat látna el nemcsak a fõiskola hall-
gatói, hanem a régió számára is. A megva-
lósításra váró projektekkel kapcsolatban
elhangzott, hogy pályázati forrásokra is
szükség van.

Keszeiné Barki Katalin bemutatta a le-
endõ új könyvtárat, ahol új tanulási tech-
nikákat szeretnének meghonosítani és
olyan tanulási mûhelyként kívánnak mû-
ködni, ahol esztétikus tere van az ismeret-
szerzésnek. A könyvtárigazgató hangsú-
lyozta, céljuk, hogy a könyvtár a társasá-
gi és közösségi élet központja legyen. Az
olvasóterem nyitvatartási ideje jelenleg
heti 49 óra.

A szombathelyi fõiskola könyvtára az
ország többi felsõoktatási intézményének
könyvtárához képest szerencsés helyzet-
ben van, hiszen ott van a legtöbb doku-
mentumfajta. A létszámhiány ellenére a
könyvtárhasználók igényein múlik, hogy
ezek, illetve a szolgáltatások milyen
hosszú nyitva tartási idõben érhetõk
majd el.

Konferencia a 
felsõoktatásról Pécsett

,Pécs-Baranya, tanuló régió’ címmel
rendezett konferenciát a pécsi Európa Ház.
Az elõadások témái voltak többek között a
PTE esetleges fejlesztésének lehetõségei,
az oktatási reform és a Pólus Program kí-
nálta innovációs lehetõségek.

László Gyula az elõadásában úgy fogal-
mazott, hogy nemcsak azt kellene elõre
tisztázni, melyek legyenek az oktatás fó-
kuszpontjai – úgy mint rugalmasság, mo-
bilitás -, hanem például azt is, hogy a nagy
tömeget, az elitet vagy éppen a lemaradók
bázisát kellene-e az oktatás célkeresztjébe
állítani. Kiemelte továbbá, hogy tudatosí-
tani kellene a társadalomban a képzési
rendszer átalakulását. Egy egyszerû köz-
vélemény-kutató kérdéssorral felmérhetõ
lenne, hogy nemcsak a polgárok nagy ré-
szének nincs fogalma az új érettségi rend-
szerrõl vagy a bolognai folyamatról, ha-
nem az oktatók nagy része, valamint a
képzésben részt vevõket késõbb foglal-
koztató vállalatok is kóros tudatlanságban
szenvednek ezen a téren.

Ez idáig még nem történt olyan kezde-
ményezés, mely tudatosítaná a vállalatok-
ban, hogy három év múlva a Bologna-rend-
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szer elsõ turnusában majdnem kétszer any-
nyi fiatal pályakezdõ jelenik meg a piacon,
mint az addigi években. A felkészültség hi-
ánya pedig komoly problémákhoz vezethet.

Gál Zoltán, az MTA munkatársa a kuta-
tó egyetemrõl vállalkozó egyetemre való
átállás esetleges lehetõségére hívta fel a
figyelmet, lévén, hogy míg az Egyesült
Államokban az egyetemek fenntartási
költségük csaknem 70 százalékát a válla-
latoktól gyûjtik be, addig Magyarorszá-
gon az ilyen típusú finanszírozás aránya
alig éri el az egy százalékotot. Így ez a
váltás esetlegesen megoldást jelenthetne
nemcsak az egyetemek financiális problé-
máira, hanem kedvezõ hatással lenne a
térség gazdaságára is.

Eszterházy Napokat 
rendeztek Egerben

Az Eszterházy Károly Fõiskola Napok
áprilisi rendezvénysorozatának elsõ nap-
ján egészen késõ estig különféle koncer-
tekkel várták a hallgatókat. A második
napon tartották a központi rendezvénye-
ket. A plenáris napon széles programvá-
lasztékkal várták nemcsak a hallgatókat,
hanem a fõiskola partnereit a városból és
a régióból egyaránt.

Regionális Állásbörze rendezvényen
nemcsak a végzõs fõiskolásokat, hanem a
régió összes diplomás álláskeresõjét vár-
ták ajánlataikkal a régió munkaügyi köz-
pontjai. A régió munkaügyi központjai,
kiemelkedõ foglalkoztatói és a fõiskola
oktatói részvételével Regionális Szakkép-
zési Fórumot tartottak annak érdekében,
hogy a fõiskola szakképzési kínálatát a ré-
gió munkaadóinak igényeivel minél in-
kább össze tudják hangolni. A Líceum
Dísztermében Hauser Zoltán rektor az in-
tézményfejlesztésérõl tartott elõadása
mellett – a hagyományoknak megfelelõen
– fõiskolai díjakat is átadott. A fõiskola
Lyceum Pro Scientiis Alapítványa az

Eszterházy Károly Fõiskoláért kitüntetés
aranyfokozatát adományozta a KFKI
LNX hálózatintegrációs Rt.-nek az intéz-
mény képzésfejlesztésében a legnagyob-
bak közé sorolható szponzori támogatás
elismeréséül; és Vajda Mihály akadémi-
kus, egyetemi tanárnak az Ember és társa-
dalomismeret szak indításában kifejtett
kiemelkedõ szervezõi és oktatásfejlesztési
tevékenységéért.

A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány ku-
ratóriuma 1996. november 22-i ülésén az
alapító kezdeményezésére hozta létre „Az
Eszterházy Károly Fõiskoláért“ elnevezé-
sû díjat. A díjat évente egy alkalommal ad-
ják át. A díjat minden évben olyan két kül-
sõ személy, illetve szervezet és két fõisko-
lai oktató – egyikük 40 év alatti – kaphat-
ja, akik különösen sokat tettek az Eszter-
házy Károly Fõiskoláért.

A plenáris ülésen átadták az Ottovay
László emlékérmet, melyet Szalai Éva IV.
évfolyamos informatikus könyvtáros sza-
kos hallgató vehetett át. Az Ottovay-díjat
a fõiskola Gazdaság és Társadalomtudo-
mányi Karának Médiainformatikai Intéze-
te és Ottovay László családja alapította
2006-ban. Ottovay László az Országos
Széchenyi Könyvtár fõosztályvezetõje
volt, aki az egri informatikus könyvtáros
képzésben vezetõ oktatóként hosszú éve-
ken keresztül a könyvtártudomány szinte
minden területét tanította. A díjat évente a
legjobb tanulmányi eredményt elérõ vég-
zõs könyvtár szakos hallgató kaphatja
meg, mellyel 100 ezer forintos pénzösz-
szeg is jár.

A rendezvény keretében megnyitották a
Természettudományos Varázstornyot,
ahol a budapesti Csodák Palotájához ha-
sonlóan a természettudományos tantár-
gyak: a fizika, a kémia, a biológia és a
földrajz sokszor csodálkozásra késztetõ, a
bennünket körülvevõ természet dolgai-
nak, jelenségeinek, folyamatainak megér-
tését segítõ ismereteket sajátíthatnak el az
oda látogató diákok.


