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Az Ausztria keleti részén lévő Burgenland eddig inkább szőlőtermesztéséről volt híres, 
mint fejlett technológiájáról. Az EU támogatásoknak köszönhetően modern technológiákkal 
bővülhet a régió tevékenysége. Az EU összesen 7,2 millió euróval támogatta Burgenlandban 
az Eisenstadti Technológiai Centrum (TZE) létrehozását, amely az információs 
technológiákra specializálódott multinacionális cégek, kis-és középvállalkozások és fiatal 
pályakezdők főhadiszállása lett.  

A Technológiai Központ egy sor ultramodern épületből áll, amelyben a helyiségeket 
felszerelték az összes digitális és információtechnológiai eszközzel. A központban számos 
lehetőség egyikeként van videó-konferencia megrendezésére alkalmas szoba. A központ 
1997-es megalapítása óta Eisenstadt körzetében a gazdaság 3,6 %-os éves növekedést mutat, 
és 5200 új munkahely létesült. A számos képzési lehetőség és hosszútávú munkalehetőség 
Burgenlandot kétségtelenül versenyképesebbé tette. A TZE teljes beruházás összege 32,7 
millió euró, amiből EU-s támogatás 7,2 millió euró.  

A főiskola mellé tudatosan telepítették a Technológiai Centrumot, aminek eredménye, 
hogy a hallgatók megfelelő gyakorlati lehetőséghez, majd a diploma megszerzése után 
képzettségüknek megfelelő munkahelyhez jutnak. A főiskola révén frissen végzett, jól 
felkészült szakembereket kap a TZE.  

A főiskola történetéről, az ott folyó képzésről csoportunkat Prof. Dr. Sebastian 
Eschenbach úr tájékoztatta. Az itt folyó képzés kulcsmondata: „Képzés Európa szívében”. 
A főiskola 1994-ben kezdte meg működését Eisenstadtban - Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Főiskola - valamint Pinkafeldben -Épületgépészet-technológia és Menedzsment 
Főiskola – neveken. Az indulást követően a képzési szakok a következőképp bővültek: 1997-
ben informatikus képzés, 2001-ben energia-és környezetmenedzsment, 2002-től pedig 
információ-és kommunikációs alkalmazások, valamint egészségmenedzsment, egészség-
fejlesztés, 2004-től pedig Nemzetközi Borászati Menedzsment és Bormarketing.  

Jelenleg a következő képzési lehetőségeket kínálja ez a főiskola: gazdaság, 
információtechnológia- és menedzsment (információs szakember, információ- és 
tudásmenedzsment, információs- és kommunikációs alkalmazások), energia- és 
környezetmenedzsment, egészség (egészségmenedzsment, egészségfejlesztés, egészségügy-
menedzsment).  

Az európai képzési rendszerhez igazodva 2004-ben szerkezetváltozás következett be. 
A négyéves felsőfokú diplomás képzést felváltotta egy háromlépcsős képzés. Egy felsőfokú 
alapképzés és az erre épülő mesterképzés az, aminek itt helyt adnak. Stratégiájukban 
különösen fontosak az európai dimenziók – kiemelten a közép- és kelet-európai országok. Az 
országhatárokon is túlmutató közös oktató-kutató munka mindenek előtt a kutatásfejlesztésre, 
tanácsadó-szolgáltatásra, továbbképzésekre terjed ki. A nemzetköziség lényeges része a 
tananyagnak: interkulturális szemináriumok, keleti nyelvek oktatása anyanyelvi előadók által, 
vendéghallgatók, vendégprofresszorok- és kutatók fogadása, valamint az interkulturális 
célokat segítő közös tanulási – és kutatási projektek. A jó eredményt elérő hallgatók tudásukat 
partnerintézményekben (Brüsszel, Prága, Pozsony) szakmai tanulmányutakon és külföldi 
szakmai gyakorlatokon gyarapíthatják. A Campus a legújabb technikai berendezésekkel 
ellátott előadótermekkel, egy jó állománnyal rendelkező könyvtárral, számítógéptermekkel és 
egy újonnan létesített diákotthonnal rendelkezik.  
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A Tudásmenedzsment, e-tanulás, e-kommunikáció képzés erősségei az ötéves szakmai 
tapasztalat; a hallgatók személyiségének, egyéniségének fejlesztése; a gyakorlatközpontúság; 
a „vegyes-tanulás”, vagyis a személyes tanár-diák viszonyt kiegészítő távoktatás.  

A gyakorlat emelkedő igényt mutat az úgynevezett „hibrid-szakemberek” iránt, akik 
egy felsőfokú alapképzettség  valamint egy befejezett, praxisorientált tudásmenedzsment, e-
kommunikáció, e-tanulás képesítés kombinációjával rendelkeznek. Az alkalmazott 
tudásmenedzsment mesterképzés a közép-és nagyvállalkozások, non-profit szervezetek és 
nyilvános intézmények szakemberigényeinek kielégítésére irányul.  

Másnap Szombathelyen az egyházmegyei könyvtár és a kincstár értékes 
gyűjteményével, annak ritkaságaival ismerkedtünk meg.  

A tanulmányutat a Publika Magyar Könyvtári Kör szervezte, amin a Zala Megyei 
Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárának két munkatársa is részt vehetett az ISPITA 
Alapítvány támogatása révén. 
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Az MKE Zala Megyei Szervezetének szeptember 12-i vas megyei kirándulásán részt vevő  

könyvtárosok egy csoportja Kőszegen 




