Európai uniós fejlesztések a Veszprém megyei könyvtárban
✒ Pálmann Judit

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet két eredményes uniós
pályázattal fejleszti informatikai infrastruktúráját és adatbázisait, szolgáltatásait
2010–2011-ben.
A TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013 kódszámú pályázattal 12 millió forint fejlesztési támogatást valósítunk meg 2010. április 1-je
és október 31-e között.
Közbeszerzési eljárás keretében informatikai eszköz- és szoftverfejlesztést hajtottunk végre. Tíz korszerû munkaállomást, tíz
hordozható számítógépet, szervert, szünetmentes tápegységet, Z39.50-es protokollt,
hálózati aktív eszközöket és új szoftvereket
szereztünk be. A WIFI hálózat kiépítésével
megvalósítható lesz egy mobil szolgáltatásfejlesztés, a könyvtárhasználók számára a
különbözõ terekben oktatást segítõ foglalkozásokat, a lakossági ügyintézést célzó programokat lehet magas szinten megvalósítani.
A fejlesztések következtében kétirányúan
kapcsolódni tudunk az országos lelõhelyadatbázishoz, az adataink feltöltésével gazdagítjuk annak tartalmát, a hozzáféréssel pe8

dig használóinkat segítjük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oktatás szereplõit, tanárokat és hallgatókat, tanulókat, valamint az
iskolarendszerû oktatáson kívüli résztvevõket is segítsük munkájukban.
A fogyatékkal élõ embertársaink igényeit is figyelembe vettük a fejlesztés során: vakok és gyengénlátók számára vak/látó
nyomtatót szereztünk be és üzemeltetünk;
mozgásukban korlátozott látogatóink segítésére pedig monitorral egybeépített érintõképernyõs terminálokat állítottunk üzembe.
Közel 64 millió forintos fejlesztést tud
hat városi könyvtár és a megyei könyvtár
megvalósítani a TÁMOP–3.2.4.08/1-20090017 kódjelû pályázati támogatással. Balatonalmádi, Balatonfüred, Devecser, Pápa,
Tapolca, Zirc és a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet
célja, hogy a tizennyolc hónap alatt a konzorciumi tagok dokumentumállománya
MOKKA-kompatibilis feldolgozás után, teljesen kereshetõvé váljon, az információs vagyonra épített szolgáltatásfejlesztéseket,
például irodalmat, olvasáskultúrát népszerûsítõ programokat, könyvtárhasználati és információkeresési ismereteket nyújtó sorozatokat indítsunk. Az új, minõségi szolgáltatások, a jól képzett munkatársak segítségével,
széles körben hozzáférhetõk lesznek, a városokban és a kistelepüléseken egyaránt.

Szõke László
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Elészült a Dél-Dunántúli Regionális
Tudásközpont és Könyvtár
✒ F. Dárdai Ágnes

Projektnyitó

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézet több területen egyidejû, illetve egymásra épülõ fejlesztéseket
hajt végre a mintegy 28 millió forintos résztámogatásból: ALEPH adatbázisunkat fejlesztjük, rekordfelvitellel és konverzióval;
honlapunk portálosításával, vonzóbbá és informatívvá válunk; jó külföldi kapcsolataink
és a felmerülõ igények alapján négy nyelven
(angol, finn, francia, német) is közlünk információkat; programjaink megújulnak, további sorozatokat, rendezvényeket tervezünk: helyismereti vetélkedõt, a megyei értékekre épülõ irodalmi, valamint meseprogramokat. Együttmûködünk társintézményekkel (pl. megyei levéltár) a zeneiskolával, a kistelepülések könyvtári szolgáltató
helyeivel.

Könyvtárosaink közül tizenegyen képzéseken vesznek rész, jelentõs a nyelvi képzés
aránya.
Összességében a két pályázati támogatás
egymásra épül, a projektek megvalósítása
ütemesen, szakszerûen történik. Minden
kollégánk, kiveszi a részét a feladatokból,
könyvtárosok és technikai munkatársak egyaránt. Nélkülük, lelkesedésük és többletfeladat-vállalásuk nélkül nem lehetünk sikeresek. Köszönet érte! ■
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Pécs kétezer éves történelme során mindig a
kultúrát, az oktatást és a mûvészeteket pártoló és értékelõ városként volt ismert.
A hosszú évszázadok történelmi eseményeiben csak hármat említünk meg: 1367-ben
Nagy Lajos királyunk itt alapította meg Magyarország elsõ egyetemét, 1774-ben Klimo
György pécsi püspök jóvoltából itt nyílt
meg az ország elsõ nyilvános könyvtára,
2010-ben pedig Pécs városa elnyerte az Európa Kulturális Fõvárosa címet. Amikor e
címre benyújtotta a város a pályázatát, a pályázat öt kulcsprojektjének egyike a Pécsi
Városi Könyvtárnak és a Baranya Megyei
Könyvtárnak új helyen, megújult formában
otthont adó tudásközpont kialakítása volt,
amely a dél-dunántúli régió egészének nyújtana szolgáltatásokat. A Pécsi Tudományegyetem és annak könyvtárai nem sokkal
késõbb csatlakoztak a projekthez.
Több éves tervezési idõszak után az épület építése 2009 nyarán kezdõdött meg és
2010 júniusában ért véget. A tudásközpont
mintegy 22 millió eurónyi EU-s támogatással jöhetett létre, a két tulajdonos, a Baranya
Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem szoros együttmûködésének
eredményeként. A könyvtárak beköltözése
2010 augusztusában kezdõdött, a közel
1 millió dokumentum szakszerû és gyors átköltöztetését 4 helyszínrõl Maurer Péter és
csapata végezte. Az épület átadására 2010.
szeptember 8-án került sor, részleges megnyitására (a jogi és közgazdaságtudományi
kar hallgatói számára) szeptember 20-án.
A részleges (csak egy emeletre korlátozódó)
szolgáltatások és a kísérleti nyitvatartási
idõszak után a tudásközpont egésze október
25-étõl nyílik meg a nagyközönség számára
heti 84 órában, mindennap reggel 8-tól este
8 óráig.
Az épület összesen hét emelet magasságban (és mélységben, hiszen a tömörraktári
szint teljes egészében a föld alatt helyezkedik el), és 13 000 négyzetméternyi összterületen helyezkedik el. A Dél-Dunántúli
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