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A távmunka bevezetése
a Veszprémi Egyetemi

Könyvtárban

A 3T (távmunka [telework], távoktatás [distance
education], távtanulás [elearning]) tevékenysé-
get a modern telekommunikáció térhódítása hozta
létre, s nemzetközi tapasztalat szerint (University
of Maryland, Library) mindhárom tevékenység
jól és költséghatékonyan szervezhetõ felsõokta-
tási és régiót kiszolgáló könyvtárakban.

A Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára
mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a
számítástechnika és telekommunikáció vívmá-
nyait a lehetõségei szerint minél gyorsabban al-
kalmazza, és könyvtári szolgáltatásainál haszno-
sítsa. Így az országban elsõként (1970-ben) itt
valósult meg a Chemical Abstracts Condensates
mágnesszalagjain alapuló SDI (Selective
Dissemination Information) szolgáltatás. Hason-
lóképpen úttörõ tevékenységet végzett a könyv-
tár a nemzetközi információszolgáltató közpon-
tokhoz történõ csatlakozás terén is, amikor ki-
alakította a szakmai (DIALOG és STN adatbá-
zisaiból) on-line információ szolgáltatását. 1993
óta a könyvtár az Aleph integrált könyvtári rend-
szert használja, törekedve arra, hogy a program-
rendszernek a nemzetközi trendekhez igazodó
fejlesztéseit is alkalmazza. Az egységes keresõ-
felületek kialakításához az Aleph programrend-
szert az SFX és MetaLib programok integrálásá-
val továbbfejlesztették, s a könyvtár ma már
hatékonyan használja.

A könyvtárban az Oktatási Minisztérium tá-
mogatásával könyvtári kabinet üzemel, ahol a
hallgatók a fentiek szerint kialakított hálózati szol-
gáltatásokat komplex módon (nyomtatással, lemez-
re és CD-re mentéssel stb.) vehetik igénybe.

A könyvtár az elmúlt években sikeresen vett
részt a DEDICATE (Distance Education Infor-
mation Courses) elnevezésû európai uniós könyv-
tári telematikai projektben, melynek révén a
munkatársak költséghatékony könyvtári távok-
tatási módszerekkel ismerkedhettek meg.

A fenti elõzmények és a könyvtárra nehezedõ
elvárások – az egyetemen az új karok, új szakok
megjelenésével együtt szaporodó könyvtári fel-
adatok (állománybõvítés, megnövekedett hallga-
tói igény kielégítése) – arra ösztönözték az in-
tézményt, hogy a saját könyvtári munkafolya-
matainál is alkalmazza a költséghatékony, raci-
onális távmunka bevezetését.

Elõnyösebb, hatékonyabb
munkafeltételek: a távmunka

Könyvtári távmunkának tekintjük a munka-
végzésnek azt a formáját, amikor a könyvtáros
nem a könyvtárban, hanem attól távol végzi el
rendszeresen napi munkáját, melynek eredmé-
nyét a kommunikációs és információs technoló-
giák alkalmazásával juttatja el a könyvtárba.

Három alapvetõ tényezõ egybeesése határoz-
za meg a könyvtári távmunkát, mégpedig:

1. alternatív munkahely, ami lehet saját ott-
hon, teleház, távmunka-központ (sokan hiszik azt
tévesen, hogy a távmunka egyenlõ az otthoni
munkával, pedig valójában annál szélesebb fo-
galom – lényege a munkahelytõl való független-
sége: a munkát ott végzi a könyvtáros, ahol az
számára a legkényelmesebb, ahol a munka kör-
nyezete a legideálisabb, természetesen az otthon-
ról végzett távmunka a legelterjedtebb);

2. önállóság és rendszeresség, azaz heti egy-
két napon vagy mindennap végzi munkáját a
munkahelyétõl távol a könyvtáros (ezek szerint
tehát a munkahelyrõl munkaidõ után, alkalman-
ként hazavitt, túlórában otthon befejezett munka
nem tekinthetõ távmunkának, ezzel szemben, ha
valaki minden héten legalább egy-két nap, rend-
szeresen otthon dolgozik és ezt a munkáltatójá-
val való megegyezés alapján, munkaidõben te-
szi, már távmunkáról beszélünk);

3. elektronikus úton valósul meg a kapcso-
lattartás a könyvtárral – sok tekintetben hasonlít
a távmunka a Magyarországon hagyományos kis-
ipari bedolgozó tevékenységhez, de a bedolgo-
zás nem azonos a távmunkával. A távmunka
elsõsorban szellemi tevékenységet, íróasztal, il-
letve számítógép mellett végezhetõ munkát je-
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lent, melynek terméke többnyire elektronikus
formában továbbítható.
Érvek a könyvtári távmunka mellett:

(Milyen elõnyöket élveznek a távdolgozók a
hagyományos munkavégzõkkel szemben?)
1. Szabadság
Szabadság és kötetlenség
2. Csökkenõ stressz
Csökken a munkatársak és fõnökök elõtti meg-
felelési kényszerrel, belsõ vállalati konfliktusok
eltûrésével, kezelésével kapcsolatos stressz.
3. Egészség és biztonság
• kockázati tényezõk, stresszel kapcsolatos be-
tegségek csökkenése,
• kevesebb közlekedési baleset az utakon.
4. Életmódváltozás
Meghittebb kapcsolat a családtagokkal és a köz-
vetlen környezettel.
5. Ergonómia a csúcson
Abszolút kényelmet élvez.
6. Hatékonyabb munkavégzés
Pozitív hatással van a munka hatékonyságára.
7. Versenyelõny a munkaerõpiacon
Optimálisan tudja kihasználni kapacitását, egy-
szerre több megbízást is teljesíthet, dolgozhat
fõ- vagy mellékállásban.
8. Idõnyereség
A napi közlekedés kiiktatásából adódik.
9. Pénznyereség
10. Mobilitás
A távmunka árnyoldalai:

– az elszigeteltség,
– a magányosság és a depresszió,
– a szociális kapcsolatok leépülése,
– a jogi, munkaügyi bizonytalanság,
– a „munka-alkoholizmus”.

A Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára
kísérleti jelleggel távmunka keretében kiadta a
könyvtári beszerzést és feldolgozást, amihez egy
egységes adminisztrációs felületet fejlesztett ki.

Feltételek

A távmunka kivitelezéséhez az alábbi techni-
kai feltételekkel rendelkezik a könyvtár:

• Az egyetem veszprémi kampusza, így a
központi könyvtár is kapcsolódik az akadémiai
gerinchálózatra, tehát az internetkapcsolat adott.

• A központi könyvtár 1993-ban megvásá-
rolta az ALEPH integrált könyvtári rendszert,
amellyel valamennyi könyvtári munkafolyamat

számítógépes úton végezhetõ el. A rendszer ter-
mészetesen rendelkezik OPAC-kal, azaz nyilvá-
nosan hozzáférhetõ on-line katalógussal, amely
az interneten keresztül a nap huszonnégy órájá-
ban elérhetõ a felhasználók számára.

• Az Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um ITP-5 pályázatának keretében hét könyvtári
munkatárs nyert számítógépet otthoni használat-
ra, melyhez internet-elõfizetés is járt.

A nagysebességû egyetemi internetkapcsolat
biztosítja, hogy könyvtári rendszerünk bármikor
bárhonnan elérhetõ, míg az integrált könyvtári
rendszer kliens programjának telepítésével távol-
ról is elvégezhetõvé válik a legtöbb könyvtári
munkafolyamat.

Szervezeti feltételek:

• A Veszprémi Egyetemi Könyvtár Központi
Könyvtára a könyvtári hálózat központja. Az
egyetemi integrációból adódóan a hálózatot kari
(Keszthely), kihelyezett intézeti könyvtárak
(Pápa, Nagykanizsa, Székesfehérvár) és tanszé-
ki fiókkönyvtárak alkotják (szám szerint negy-
venöt). A több kilométernyi távolságban levõ
egységek változatos igényeit a lehetõ leggyor-
sabban, de nem a minõség rovására kell kielégí-
tenie a kis létszámú könyvtári személyzetnek.

• Az egyetemi integráció, az új karok, új
szakok indítása magával hozta – jobb esetben –
az indított új szakok könyvtári dokumentumhát-
terének megteremtését is, ami azt jelenti, hogy
esetenként nagy mennyiségû dokumentum, tel-
jes gyûjtemény rövid idõn belül történõ beszer-
zésével és/vagy feldolgozásával kell munkatár-
sainknak megbirkózniuk.

Az elõbb felsorolt feltételek késztették arra a
könyvtárt, hogy elgondolkodjon a távmunka
megvalósításán, hiszen a nagy távolságokat az
internet segítségével könnyedén le lehet gyõzni,
míg hirtelen felhalmozódó feladatokat a munkatár-
sak rugalmas idõbeosztásával lehet megoldani.

Problémák

Hiába adottak a technikai és szervezeti felté-
telek a távmunka kialakításához, ha közben szá-
mos probléma is felmerül.

• Jogi, pénzügyi akadályok: az ALEPH szoft-
vert meghatározott számú kliensre vásárolta meg a
központi könyvtár, a nagyságrendekkel több kliens
csak drágább licenc elõfizetése esetén mûködhetne
jogszerûen. Ennek többletköltségeit sem a közpon-
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ti könyvtár, sem az egységek nem
tudják elõteremteni.

• Szervezeti akadályok: az
egységeknél nincs munkaerõfor-
rás a beszerzéssel és katalogizá-
lással járó feladatok elvégzésére.

• A költséghatékonyság terén
jelentkezõ akadályok: az egysé-
gek önálló feldolgozása során
adódhatnak olyan párhuzamos be-
szerzések, feldolgozások, amelyek
felesleges kiadást jelentenek.

• A szabványos adatrögzítés
terén jelentkezõ akadályok:
amennyiben nem szakképzett
munkatársak végzik az adatok
rögzítését, úgy olyan rekordok
kerülhetnek be a rendszerbe,
melyek a visszakereshetõséget és
a kompatibilitást is akadályoz-
zák vagy lehetetlenné teszik.

• Biztonsági akadályok: a
kliens szoftver sok-sok példány-
ban történõ telepítése és az azok-
ról történõ rendszeres használat
csökkentené a kiszolgáló gép biz-
tonságát, több erõforrását kötné le.

Figyelembe véve ezeket a té-
nyezõket, a központi könyvtár
olyan távmunkarendszert alakí-
tott ki kísérleti jelleggel, amely-
nél az egységek saját maguk –
saját költségkeretük számlájára
– igénylik a dokumentumokat
egy egységes internetes keretfelületen, a központi
könyvtáron keresztül, és ezek a mûvek úgy jut-
nak el hozzájuk fizikailag, hogy akkorra már fel
vannak dolgozva távmunka keretében, és az in-
tegrált könyvtári adatbázisban, valamint az egy-
ség állományában fel vannak tüntetve.

A rendszer elõnyei:

• Nem jelent többlet licenc-elõfizetést.
• Mivel az egységek a mûveket készen, fel-

dolgozva kapják meg, az adatrögzítés nem köt
le munkaerõt az adott tanszék állományából.

• Kiküszöböli a párhuzamos megrendelések-
bõl adódó többletkiadásokat.

• Biztosított a szabványos adatrögzítés.
• Az adatbevitel csak dedikált, ellenõrzött

gépeken történik, így nincs biztonsági rés a köz-
ponti gépre vonatkozóan.

Az egyetemi könyvtárban kialakított táv-
munkarendszer nagy hangsúlyt fektet a munka-
folyamatok szervezésére, kezelésére, ezért folya-
matosan értesítést küld az érintett felhasználók-
nak. A rendszer magját az adminisztrációs sze-
mély adja, aki a munkákat kiosztja, azok sor-
rendjét meghatározza és intézkedik problémás
helyzetekben. A távmunkában elvégezhetõ meg-
rendelés, beszerzés és feldolgozás a szerveze-
teknek, egyéneknek szabadságot ad azáltal, hogy
nem kell helyhez kötötten ellátniuk a feladatai-
kat, hanem az internet segítségével bárhonnan
képesek a munkát elvégezni a rendszeren ke-
resztül.
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Folyamatábra a távmunka keretében történõ
feldolgozásra
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A távmunka keretrendszer

A távmunka felügyeletéhez, adminisztrálásá-
hoz és használatához egy internetes keretrend-
szert hozunk létre, amelyben több szereplõ (ad-
minisztrátor, megrendelõ, feldolgozó, jóváhagyó)
munkáját lehet nyomon követni, beosztani. Az
eltérõ szerepkörök eltérõ jogosultsággal rendel-
keznek, amit menet közben lehet finoman han-
golni, módosítani, ezzel elérhetõ, hogy minden-
ki csak a saját munkájához szükséges informá-
ciókhoz férjen hozzá, védve azokat az adatokat,
amelyek bizalmasak.

A szerepkörök egymással tetszõlegesen
kombinálhatók, vagyis egy személyben rendel-
kezhetünk feldolgozói és ellenõrzõi jogkörrel,
vagy lehetünk megrendelõk és adminisztrátorok.
Azonban célszerû a munka hatékonyságának,
pontosságának érdekében az átfedések csökken-
tése, hogy csak a nekünk kiosztott feladatokkal
kelljen törõdnünk.

A rendszer másik eleme a könyv, amely a
megrendelés, várakozás, feldolgozás és jóváha-
gyás fázisokon keresztül megy át (ahogy látha-
tó, a fázisok és a szereplõk nagyban hasonlíta-
nak egymáshoz, ezáltal biztosítjuk, hogy egy-
egy adott, fontos tevékenységnek kiemelt sze-
mélye legyen, aki csak azzal a lépéssel kell hogy
foglalkozzon).

A bemutatott eljárás távmunkának tekinthetõ,
mert:

• földrajzi értelemben egymástól nagy távol-
ságra is elvégezhetõ a megrendelés és az adat-
rögzítés;

• a kivitelezés során ténylegesen felhasznál-
tuk az információs-kommunikációs eszközök
által nyújtott lehetõségeket;

• munkaszervezési szempontból heti egy-két
alkalommal történõ, idõszakra vagy feladat elvég-
zésére szóló, a munkavállaló által választott felté-
telek között zajló és a munkáltatóval történõ meg-
egyezés szerint honorált tevékenységrõl van szó.

Aktuális kérdés a távmunka könyvtári alkal-
mazása, mert a minisztériumok által támogatott
és támogatandó módszer, és újabb lehetõséget
nyújt a könyvtárak és a könyvtárosok együttmû-
ködésére.

Dr. Egyházy Tiborné – Vizi Szilárd – Tóth

Gábor

(Elhangzott a 13. Network Shopon, Gyõrött,
2004 áprilisában.)

A könyvtárosképzés
szellemisége fõiskolánkon

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõ-
iskolán a könyvtárosképzésnek komoly hagyo-
mányai vannak, ezért érdemes röviden felidézni
a kezdeteket is.

Az 1945 utáni kultúrpolitikánk fontos felada-
taként jelentkezett a könyvtári rendszer megszer-
vezése és szakemberekkel történõ ellátása. Deb-
recenben 1963-ban az elsõk között szervezõdött
meg a népmûvelõ-könyvtáros szak mint is-
kolarendszerû könyvtárosképzés. Ez a nappali
tagozaton 1975-ben megszûnt, a társadalmi igény
azonban nem, hiszen jó szakemberekre változat-
lanul szükség volt. Így az oktatás szakkollégiu-
mi keretekben folytatódott tovább.

Már a képzés elsõ tizennyolc éve is több mint
kétezer diplomás szakembert adott a magyar
közmûvelõdésnek. A népmûvelõ–könyvtáros
szakon végzettek ma megtalálhatók a mûvelõ-
dési tárcától a községi intézmények, könyvtárak
vezetõ posztjaiig sok helyen, a kiváló szellemû
szakembergárda gerincét alkotva.

1993-tól napjainkig a Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképzõ Fõiskolán a négyéves tanító-
képzéshez igazodva, szakpárban folyik a négy-
éves könyvtárosképzés.

A tavalyi tanévtõl kezdõdõen – a kor köve-
telményeinek megfelelõ – változások történtek:
a szak az informatikus-könyvtáros elnevezést
kapta. Beindult a kommunikáció–tanító és a kom-
munikáció–informatikus-könyvtáros szakpár is,
mindkettõ nagyon szerencsés újításnak bizonyult.
Hallgatóink kétszakos diplomájában így tanító–
informatikus-könyvtáros, illetve kommunikáció–
informatikus-könyvtáros megnevezés szerepel.
Ez egy speciális helyzetet teremt, és nagyon
sajátos szemléletet alakít ki.

Az új szakpárosítás nem csak a könyvtár irá-
nyában hat kedvezõen, mivel a kommunikáció
területén széles mûveltségre van szükség – ehhez
jó alapot nyújtanak az informatikus-könyvtáros szak
tantárgyai, szellemisége. Egy mai kommunikációs
szakembernek tökéletesen felkészültnek kell len-
nie, az információk gyors elérése alapfeltétel. Eh-
hez jól használható ismereteket kap.

A fõiskola könyvtáros szakcsoportja az okta-
tás megszervezésekor mindig szem elõtt tartot-
ta, hogy a könyvtári rendszer legfõbb feladata a


