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Mint arról már korábban beszámoltunk,
2008 júliusától 2009 márciusáig felújítási
munkálatok folytak a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában és Levéltárában. A teljesen új megjelenés megvalósítása sajnos pénz- és idõhiány miatt nem
történhetett meg, viszont az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatásával,
közel ötvenmillió forint értékû beruházással
sor került valamennyi üvegfelület cseréjére,
az épület külsõ hõszigetelésére, a teljes
elektromos hálózat és a vizesblokkok rekonstrukciójára.
A felújítási munkálatokat követõen a
könyvtár ismét birtokba vehette tereit és biztosíthatta a szolgáltatásokhoz való teljes
hozzáférést különbözõ rendezvényekkel kiegészítve.
2009. február 20-án került sor az Elsevier
Kiadó ScienceDirect adatbázisának bemutatására, amely kiegészült a SCOPUS adatbázis megismertetésével.
2009. január-március hónapjaiban a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának kollégái aktív segítséget nyújtottak a Nyugat-magyarországi Egyetemen
oktatók publikációinak (a Magyar Tudományos Akadémia tagjai számára elõírt) Köztestületi Publikációs Adattárba történõ adatbeviteléhez.
Ezekben a hónapokban készült el a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának honlapján elérhetõ ún. Doktori Értekezések Adatbázisa1, ahol teljes
szöveggel elérhetõk a Nyugat-magyarországi Egyetemen 2000-tõl készült doktori diszszertációk és azok tézisei.
2009. június 11-én az országban egyedül
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában elérhetõ Forest Science
Database (korábban TreeCD) – az erdészet,
az elsõdleges faipar és a kapcsolódó határtudományok szakirodalmát tartalmazó nemzetközi adatbázis – használatát bemutató
tréningre került sor, az adatbázis elérhetõségét biztosító Ovid Technologies budapesti
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képviselete által. Az adatbázis 130 ország
75 nyelven írt forrásanyagát tartalmazza
1939-tõl napjainkig. Célunk a szükséges
anyagi forrás megszerzése mellett a jelenleg
csak belsõ hálózaton elérhetõ adatbázis
online elérésének megvalósítása. Mindemellett 2010. november 10-éig elérhetõ a
CAB, FSTA és Zoological Record szakirodalmi adatbázis-szolgáltatás az Educatio
Kht. és az Ovid Technologies között megkötött szerzõdés eredményeképpen, illetve továbbra is biztosítjuk az Elektronikus Információszolgáltatáson (EISZ) belül elérhetõ
adatbázisok hozzáférhetõségét.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában 2009 júniusában kezdõdött meg a teljes könyvállomány leltározásának folyamata. A leltározás adminisztrációs
munkálatai jelenleg is tartanak.
A 2009. október 5. és 9. között megtartott
Könyvtári napok a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában címû rendezvény keretén belül Kiss Danuta szakinformátor, a
központi könyvtár munkatársa, Változó
könyvtár a változó világban címmel tartott
elõadást.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában 2009. október 8-án került sor a Thomson Reuters cég munkatársa,
Elizabeth Pysar angol nyelvû tréningjére az
Elektronikus Információszolgáltatáson belül
elérhetõ Web of Science adatbázisról.
Sikeres volt a központi könyvtárban
2009. október 10-én megtartott, az országos
könyvtári hét keretében meghirdetett, „Kortalan” – családi nap címû rendezvényünk,
amely érdekes, tartalmas programokkal várta a látogatókat: tárlatvezetéssel egybekötött
könyvritkaságok bemutatója volt a könyvtár
mûemlékkönyvtárában; a gyermekek mesét
hallgathattak; a szülõk, nagyszülõk olyan
internetes portálokkal ismerkedhettek meg,
ahol hangos könyveket, meséket, verseket
találhattak gyerekeiknek, unokáiknak; a
vendégek megismerkedhettek a könyvtárral,
megcsodálva a szépen és gazdagon illusztKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. február

rált szakmai könyveket; továbbá a Varga Tamás, az Erdészeti Múzeum igazgatója által
összeállított képes kiállításon megismerkedhettek a Nyugat-magyarországi Egyetem
történetével, hagyományaival, a diákélettel
Tompáné Székely Zsófia tolmácsolásában;
az érdeklõdõk megtekinthették a Nyugatmagyarországi Egyetem vadászati és madártani gyûjteményeit. A Gyermekudvar
szervezését Bencsik Olga Doborjáni-díjas
tanárnõ és társai a KerekErdei Sport és Szabadidõ Egyesület részérõl vállalták.2
Bartha Dénes, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Közgyûjteményi Bizottságának elnöke 2009. október 20-ára hívta össze a közgyûjteményi bizottság ülését, amelyre a
központi könyvtár mûemlékkönyvtárában
került sor. A napirendi pontok között szerepelt a könyvtárak, levéltárak, múzeum és
gyûjtemények beszámolója az elmúlt egyéves idõszakról, az eredményekrõl és nehézségekrõl, a jövõ feladatairól, lehetõségeirõl.
Javaslat hangzott el az elektronikus dokumentumok kérdésére, azaz készüljön helyzetelemzés mind a szakdolgozatok gyûjtése,
tárolása, feltárása, szolgáltatása, mind a karokon fellelhetõ elektronikus dokumentumok mennyisége, félesége, szolgáltatása
kérdésében ún. eKönyvtár létrehozása céljából. A helyzetelemzés kiterjed valamennyi
tagkönyvtárra, amelyhez az egységes feltárás érdekében Barki Katalin, a Savari Egyetemi Központ Könyvtárának igazgatója fogalmazott meg szempontokat.
2009. október 21-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara adott otthont az eMagyarország Centrum
és az egyetem központi könyvtára és levéltára szervezésében megvalósult nyugatdunántúli régiós szakmai továbbképzéssel
egybekötött Nyílt nap az eMagyarország
pontokon dolgozó etanácsadók számára címû országos programsorozat hetedik, egyben záró rendezvényére, azzal a céllal, hogy
a könyvtárakban, teleházakban, mûvelõdési
intézményekben mûködõ, eMagyarország
Pontokon dolgozó, képzett etanácsadók a
gyakorlatban is hasznosítható ismereteket
szerezzenek annak érdekében, hogy a lakosság érdeklõdését felkeltsék, motiválják az
internethasználatra és az elektronikus ügyKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. február

intézésre. A program keretében az etanácsadók elméleti továbbképzése mellett az
etanácsadók csoportokba szervezõdve, elõzetesen meghatározott témákban (pl. ügyfélkapu, oktatás, kultúra, utazás, pályázat, álláskeresés, kommunikáció, egészségügy
stb.) mutatták be az internet használatában
rejlõ olyan lehetõségeket, amelyek a lakosság mindennapi életvitelében szerepet játszanak, és amelyek megkönnyítik a különbözõ ügyek intézését számukra.3
Az elmúlt egy esztendõ bõvelkedett eseményekben. Ebben ez évben is több könyvtár szakos hallgató töltötte nálunk a számukra kötelezõen elõírt könyvtári gyakorlatát.
Fogadtuk a könyvtárunk iránt érdeklõdõ
külföldi és hazai látogatókat egyénileg és
csoportosan. Tartottunk adatbázis- és
könyvtárhasználati órákat középiskolásoknak és egyetemünk hallgatóinak egyaránt.
Mindemellett könyvtárunk 2009. május
27-én a televízióban nagy sikerrel futó Beugró címû mûsor és az Akadémia Kiadó támogatásával 560 000 Ft értékû könyvnyereményt kapott.
Öröm, hogy a gazdasági megszorítások
ellenére is tudott könyvtárunk olyan programokat szervezni, amelyeken keresztül a
könyvtár kiemelt olvasói csoportjai (oktatók, hallgatók, kutatók) mellett a városban,
illetve annak vonzáskörzetében élõk is felkeresték intézményünket. A látogatók
egyúttal bepillantást nyertek a hagyományos
könyvtári szolgáltatások mellett könyvtárunk sokrétû tevékenységébe, továbbá áttekintést kaptak azokról az új szolgáltatásainkról, amelyek által próbálunk megfelelni
az új kihívásoknak, igényeknek, alkalmazkodni gyorsan változó világunkhoz. ■
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