
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban,
Tatán, februárban tartott TextLib-konfe-
rencián elhangzott, hogy milyen hasznos
lenne több képzést is tartani azért, hogy a
rendszer által nyújtott lehetõségeket job-
ban meg lehessen ismerni.

Hamarosan meg is jelent a felhívás a
levelezõlistákon, miszerint a tatabányai
József Attila Megyei Könyvtár tanfolya-
mot szervez. A regisztráció könnyen le-
zajlott, Vitéz Veronika minden kérdésre
készségesen válaszolt, és mindenkire
odafigyelt a tanfolyam során. A távolabb-
ról érkezõknek nagy könnyebbséget je-
lentett, hogy a városban az állomások a
könyvtár közelében helyezkednek el.

Az elsõ alkalommal letöltöttünk és te-
lepítettünk egy kis gyakorló TextLib-
adatbázist már korábban feltöltött ada-
tokkal, megismerkedtünk a rendszer
múltjával, összetevõivel, a mentésekkel,
a naplózás menetével és jelentõségével.
A résztvevõk folyamatosan kérdezhettek,
ha a szóban forgó témával kapcsolatban
voltak saját tapasztalataik, módszereik. 
A tanfolyam oktatója, Thék György,
igyekezett minden felmerülõ kérdésre
válaszolni. A Dunántúl szinte minden
szegletébõl érkeztek kollégák, voltak,
akik több órát utaztak oda-vissza azért,
hogy részt vehessenek a tanfolyamon, és
volt fõiskolai hallgató, aki azért jött, mert
nagyon érdekelte a rendszer.

A továbbiakban elmélyedtünk az
adatbázis kezelésének rejtelmeiben, ami-
nek során parancssoros kifejezéseket is
használtunk, megtudtuk, milyen adatbe-

viteli mezõkkel dolgozhatunk, a rekor-
doknak milyen típusai vannak. Kiderült,
hogyan is történik az indexelés, mikép-
pen lehet javítani, törölni a többször be-
került azonos helységneveket, alkotókat
a kapcsolódó mezõkbõl is, foglalkoztunk
a jogosultságok megadásával. Kipróbál-
tuk, hogyan lehet nyomtatási formátumo-
kat létrehozni. Szó volt a MOKKA–ODR
(Magyar Országos Közös Katalógus –
Országos Dokumentumellátási Rend-
szer) rekordfeltöltések kapcsán a
Hunmarc formátumú fájlok mentésérõl.
A gyakorlás során megtudtuk, hogyan le-
het elõre megadott feltételekkel keresése-
ket lefolytatni (például olvasók adatai-
val), akár több lépcsõben. 

A tanfolyamon mindig ott volt a
könyvtár rendszergazdája, Török Csaba,
aki egy alkalommal külön is tartott elõ-
adást a szerver kezelésének módjáról
(már okostelefonról is képes elérni), 
és megmutatta az eszközöket, amelyek 
a TextLib mûködtetését biztosítják. 
A TIOP-pályázat keretében vásárolt lap-
topok rugalmasan használhatók, raktári
munkákhoz is igénybe veszik, és hordoz-
hatóságuk révén a tanfolyamhoz is köny-
nyen lehetett használni õket.

A könyvtár hétfõnként zárva tart, eze-
ken a napokon volt lehetõség tanfolya-
mot tartani. Közben egy alkalommal ép-
pen árusítást tartottak az állományból tö-
rölt kiadványokból, az olvasók részérõl
komoly érdeklõdés mutatkozott rájuk az
egész nap folyamán. Egy másik alkalom-
mal a gyerekkönyvtár tartott rendezvényt
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kisgyermekes családoknak, jó volt látni,
ahogy folyamatosan érkeztek babakocsi-
val az édesanyák és kisgyermekeik. Az
intézményben arculatos tollakkal, naptá-
rakkal vártak minket, kávé, meleg tea,
aprósütemény mindig elõ volt készítve, a
könyvtár logójával ellátott bögrékkel. 
A könyvtár berendezése egyre szebbé vá-
lik, nagyon tetszett az ökosarok, az oda-
illõ bútorokkal. A tanfolyamon kívül még
kíváncsi voltam az idõszaki kiadványok
kezelésére is, amirõl sikerült is minden

fontosat megtudnom a kollégáktól, akik
nagyon segítõkészek voltak. 

A négy nap lehetõvé tette, hogy a
TextLib integrált könyvtári rendszer által
nyújtott lehetõségekkel megismerked-
jünk és hasznos ötletekkel gyarapod-
junk. 

Sokat segített abban, hogy a saját ha-
tárainkat megismerjük, hogy eldönthes-
sük, milyen beállításokat végezhetünk el
mi magunk a rendszerben és mihez kell a
fejlesztõk segítsége. ■
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Országos TextLib rendszergazdai képzés a József Attila Megyei Könyvtárban

A József Attila Megyei Könyvtár és az InfoKer Számítástechnika-alkalmazási
Szövetkezet országos rendszergazdai tanfolyamot hirdetett TextLib integrált
könyvtári rendszert használó könyvtárak számára. A képzésre a József Attila Me-
gyei Könyvtárban négy hétfõn, 2012. április 2-ától május 7-éig került sor. Az or-
szág számos pontjáról: Zalaegerszegrõl, Bicskérõl, Marcaliból, Tatáról, Paksról,
Szombathelyrõl, Székesfehérvárról, Devecserbõl érkeztek rendszergazdák, akik
érdeklõdtek Thék György, az InfoKer munkatársa, egy alkalommal pedig kollé-
gánk, Török Csaba rendszergazda elõadása iránt.

A képzés tematikájában szerepelt a TextLib telepítése, felújítása, üzemeltetése
és a rendszergazda feladatai windowsos vagy linuxos környezetben, szervergépe-
ken, illetve a munkaállomásokon. 

A tanfolyamon szerzett élményeirõl Márky Balázs, a székesfehérvári Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtár munkatársa és Molnár András, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ mesterképzéses hallgatója számolt
be. (Külön köszönet értük! – a szerk.)

Az ingyenes tanfolyamsorozat folytatódik a József Attila Megyei Könyvtár-
ban.  A következõ kurzusra június 18-án, 25-én és július 2-án, valamint 9-én, mind
a négy nap tíz órától kerül sor. Jelentkezésre és a további tanfolyamokra történõ
elõzetes regisztrációra ezen a címen van lehetõség:

http://www.jamk.hu/jelentkezes_textlib_2012_06/

Fõként TextLibet használó könyvtárakból várjuk az új jelentkezõket!

A rendszergazdai tanfolyam az általános programhasználattal nem foglalkozik,
hanem azt kiindulópontnak tekinti.

Érdeklõdni Vitéz Veronikánál a vitez.veronika@jamk.hu e-mail címen vagy 
a 06 34/513-674-es telefonszámon lehet.


