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Hetedik alkalommal adta át a kulturális minisz- be, megjelenési fonnáiba maximálisan be<5lvaszter az Év Könyvtára Díjat. Az idén Görgey totta az infonnációtechnológia nyújtotta lehetõGábor, a tárca vezetõje a Hírközlési Felügyelet ségeket.
Információs Központ és Könyvtárának ítélte az
elismerést. A szakmai megmérettetésen-tipusáA múlt, avagy honnan indultunk
tól fiiggetlenül -bármely könyvtár részt vehet,
ennek ellenére a pályázat hétéves történetében
1994-ig két külön hatóság, a Postai és Távelõször fordult elõ, hogy egy államigazgatási közlési Fõfelügyelet, valamint a Frekvenciagazs~ervezet zárt könyvtára nyerte el a kitüntetõ dálkodási Intézet könyvtáráról beszélhettünk. S
Clmet.
noha közel nyolc éve már azonos a két könyvtár
fenntartója (Hírközlési Felügyelet, a továbbiakBemutatkozik
ban HÍF), a fizikai és tartalmi egyesítésre csak
1
1999 decemberébenkerült sor, addig mind áIloH ' k .. 1, . F 1..
a
.Ir oz eSI
e ugye
et
mányuk, mind gyarapításuk, mind pedig elheInformációs
Központ
lyezésük teljes mértékben elkülönült. Közös jel,
es

-avagy

K

..

t '

onyv

lemzõjükként

ara

könyvtár

megemlíthetjük,
zárt,

intézményi

hogy
könyvtárként

mindkét
mûkö-

könyvtár
,
szazadban

dött, és szolgáltatásait kizárólag az intézmény
munkatársai vehették igénybe.
a XXI.
1999 nyarán a Hírközlési Fõfelügyelet nemzetközi dokumentációs osztályának vezetése
A Hírközlési Felügyelet Infonnációs Központ és (ezen belül mûködött a könyvtár) mérnök kézKönyvtára fontos szerepet tölt be az infokombõl könyvtáros kézbe került, ami alapvetõ szemmunikációval (hírközlés, távközlés, mûsorszórás, léletváltáshoz és teljes körû átszervezéshezveposta, konvergencia, média stb.) kapcsolatos zetett. Néhány hónap alatt gyökeres változások
szakirodalom testreszabott feldolgozásában, a következtekbe. Az új vezetéscélul tûzte ki, hogy
szakemberek infonnációéhségének kielégítésé- a HÍF könyvtárát, ami addig alapvetõenegy kicsi,
ben. Ez az infonnációs központ -noha alapve- intézményenbelüli, minimális információs szüktõen magábanhordozza a hagyományos értelem- ségleteketkielégítõ hagyományos könyvtár volt,
ben vett könyvtári ismertetõjegyeket -felépítetegy nagy volumenû, korszerûszabályozóhatóságte "falak nélküli könyvtárát" is, s munkameneté.4 !c(jn.vl-'/(ír o!vQs()terme a ,felliiitá.\'
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hoz méltó, új típusú'dokumentációsközponttá ala-

A szakembergárdakialakítása mellett a má-

kítsa, mely az Európai Unió normáinak is megfelel. Új feladatkörétnévváltoztatássalisjelezte: HÍF
könyvtárból Infokommunikációs Tájékoztató Központ (ITK) lett.
A legégetõbb feladatok -melyeket párhuzamosan kellett végrehajtani -az alábbiak voltak:
.magas szintû szakmai ismeretekkel rendelkezõ szakembergárda kialakítása,
.integrált
könyvtári rendszer bevezetése,
.a
könyvtár új helyiségének kialakítása,
berendezése,állományvédelem,
.a
szétszórtan elhelyezkedõ állományok
egyesítése, az elavult dokumentumok leselejtezése, tematikus gyarapítás és állományrendezés
megkezdése,
.ITK
weboldal kialakítása.

sik legfontosabb teendõ az új könyvtár elhelyezése volt, amirõl igen hamar kiderült, hogy nem
lesz egyszeru feladat. A felajánlott helyiség -a
HÍF épületével szemben-az Ostrom u. 12. szám
alatti háromemeletes bérház pincéje volt, mely
elsõ látásra teljesen alkalmatlannak tûnt egy
könyvtár számára. A falak vizesek, salétromosak voltak, a helyiség két fõ részén belül kb. egy
méteres szintkülönbség volt, a raktárnak szánt
terület három fallal elválasztott kis szobácskára
osztódott. Féléves küzdelem árán azonban sikerült egy kulturált színvonalú, ergonómiailag is
megfelelõ helyiséget kialakítani, melybe már
mindkét könyvtár állományát be lehetett költöztetni. 1999 decemberében került sor a központi
könyvtár megnyitására. Az alábbi képek szavak
nélkül is bizonyítják, hogy érdemes volt küzdeA könyvtár
elhelyezése,
berendezése
ni a könyvtárépítészeti elképzelések megvalósításáért.
Rövid idõ alatt sikerült komoly szakemberJól látható, hogy a bútorok kiválasztásánál,
gárdával megerõsíteni az osztályt. A dolgozói elhelyezésénél -helyszûke miatt -elsõdleges
állomány mind mennyiségileg, mind minõségi- szempont volt a jó térkihasználás, szem elõtt
leg jelentõs változáson ment keresztül. A lét- tartva azonban a kényelmes munkavégzést is. A
szám-három .év alatt -háromról tizenötre emel- tér megfelelõ felosztása lehetõvé tette három,
kedett, ebbõl tizenkét munkatárs diplomás, há- egymástól jól elkülönülõ helyiség, az olvasóterom pedig középfokú végzettségû (egyikük
rem, a feldolgozószoba és a raktár kialakítását.
szabványtárosi képesítéssel). A tizenkét diploAz olvasóteremben található kölcsönzõpult,
más kollégából tíz rendelkezik felsõfokú könyv- számítógépasztal, valamint a folyóiratpolcok
tárosi végzettséggel, (nyolc közülük diplomás in- mind-mind az elõírásoknak, ugyanakkor a helyi
formatikus könyvtáros, ketten most végzik a igényeknek is megfelelõek. Így például az olvaDebreceni Egyetem ez irányú kiegészítõ szakát), sói asztal egyedi tervezésû, köríves, választófalegy kolléga informatikus, valamint egynek EU- lal megoldott kialakítása a tér lehetõ legoptimáreferensi diplomája van. Szakterületünkön a lisabb kihasználásán kívül biztosítja a zavaftanyelvismeret is nagyon lényeges, hét kolléga lan kutatómunkához szükségeshelyet, a kívánarendelkezik összesenkilenc állami nyelvvizsgá- tos infrastruktúrát (számítógép, nyomtató, fényval (angol, német, francia, orosz), további hat másoló stb.), valamint a belsõ és külsõ hálózati
pedig angol nyelvismerettel (vizsga nélkül).
hozzáférést.
A raktári terület legalkalmasabb berendezéA könyvtárolvasóterme
a felújításés berendezés
után
sének-noha a terem belmagasságalehetõvétette
volna hagyományos polcok beállítását -a tömörraktáras megoldás bizonyult, ami a legideálisabb módja a dokumentumok kis térben való

elhelyezésének.
A költözésre -s a két .könyvtár állományának összevonására-2000 januárjában került sor.
Mivel az új helyiség közvetlenül az utcáról nyílik, a védelmét nem biztosítja õrzõ-védõ szolgálat, s mivel a dokumentumok között vannak igen
értékesekis, mindenképpen szükségesvolt a védelmi rendszer megerõsítése és a riasztók fel-
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A megfeszített munka eredményeként 1999ben és 2000-ben a könyvtári állomány ugrásszerûen gyarapodott; két év alatt dokumentumáI10mányunk a kezdeti ötezer kötetrõl tízezer fölé
ugrott, a könyvbeszerzés 1999-ben mintegy ötszöröse, 2000-ben pedig több mint tizenháromszorosa volt az 1998, évinek, Jelenleg mintegy
tizenhárom ezer dokumentumunk van,
Off-line adatbázisainkat folyamatosan cseréljük le on-line hozzáférésekre, hiszen az infokommunikáció területén a naprakészség elengedhetetlen, ez pedig negyedéves, féléves stb, frissítésekkel nem megoldható,
Állományunk és személyzetünk fejlõdése szolgáltatásainkra is hatással volt, most már bátran
vállalkozhattunk irodalomkutatásra, témafigyelésre, Több anyagot állítottunk már össze például a
Miniszterelnöki
Hivatalnak és az Informatikai
Kormánybiztosságnak, Kutatásainkat weboldalunkon is publikáljuk, így többen mazsolázhatják ki
ezekböl az öket érdeklõ információkat,
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dokumentumállomány

meltetésre, nem rendelkeztek grafIkus lekérdezõ

összetétele,

fe1~le~~I',a,keresésre
ki~?lag
szamItogepen
volt lehetoseg,

gyarapítás

~ kön~roso~
MIvel Igy a ket

A dokumentumállomány gyarapításának elvei
is gyökeres változásokon mentek át, hiszen a
korábbi gyakorlattal ellentétben a könyvtár saját
állományát is kiemelten kezdte gyarapítani, kézikönyvtárát feltöltötte, korszerû nyelvi gyûjteményt állított fel (hanganyagok, videokazetták,
könyvek, multimédiás oktató CD-k stb,), Gyûj-

könyvtár állománya sem volt egyben kezelhetö,
nehézkesen lehetett kideríteni, hogy melyik dokumentum hol található meg, mindenképpen szükségessé vált egy közös feldolgozórendszer bevezetése, mely a felhasználók számára is képes kényelmes, könnyen kezelhetö keresöfelületet biztosítani,
A HÍF vezetése szakmai érvek és ellenérvek mér-

tökörét kiterjesztette az infokommunikációs szakterület teljes egészére, beleértve a hírközlést,
postát, távközlést, mûsorszórást, informatikát,

legelése alapján az angliai Fretwe11-Downing
Informatics által fejlesztett Oracle Libraries (OLIB)
nevû $zoftver mellett döntött, mely az alábbi mo-

elektronikus médiát, internetet, valamint az információs társadalmat, konvergenciát és szabályozást, Kiemelten kezeljük továbbá az Európai

dulokkal rendelkezik:
.Katalógus
és WorldView
.Kölcsönzés

OPAC

Unióval és a különbözö nemzetközi szakmai
szervezetekkel (ITU, ETSI, UPU) kapcsolatos.
hazai és külföldi dokumentumok beszerzését is,
A hagyományos dokumentumok mellett megta-

.Állománygyarapítás
Pénzügyi alapok kezelése
.Idöszaki
kiadványok kezelése
.Adatcsere-modul
(HUNMARC, USMARC,

lálhatók itt fordítások, térképek,
konferenciaanyagok,
multimédiás

útijelentések,
oktató anya-

UK-MARC)
.Statisztikai
és jelentéskészítö modul

gok, elektronikus

stb,

.WebView

dokumentumok

OPAC (WEB OPAC)
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A rendszeralkalmaskülönbözõ típusú infonná-

tartalmi feldolgozásának eredményeként ugyan-
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ciók -teljes szöveg, kép, hang, HTML lap stb. -csak
bekerült az adatbázisba a teljes belföldi
k;reshetõvé és elér~etõvé,t~t;lére, ~~getlenül at- sajtószemle, a cikkek t~ljes S~?v~g~vel e?yütt
tol, hogy ezek az mfonnaclok valoJabanhol he- (45 ezer rekord), valammt a kulfoldl folyolratlyezkednekel. Így egyetlen egységeswebes felü- cikkek magyar címe, annotációval, tárgyszavakleten érhetünkel fájl-szerveren,intra- és extraneten, kal (15 ezer rekord). Jelenleg a napi feldolgozás
illetve akár interneten tárolt dokumentumokat. mellett folyik a különbözõ nemzetközi szervezeFlexibilátása és modularitása révén nagy mennyi- tek dokumentumainak, a konferenciaanyagoknak
ségû adat kezeléséreés egyedi megoldásokkiala- és az útijelentéseknek a felvitele.
kításárais lehetõségetad. A szabványokszéleskörû
Az adatbázis feltöltésének sebességétmutat-

;
i

támogatásávallehetõvé válik a gyors és egyszerû
infonnációcsere más alkalmazásokkal, intézményekkel. Az adatbázis felületének testreszabhatósága,a dokumentumokközötti több szempontú, gyors és pontos keresés,a statisztikák készítése, az automatizált kiadvány-elõállítás, a folyóira-

ja, hogya 2000. év végére -egy évvel a bevezetés után -a rekordok száma nulláról mintegy
48 ezerre nõtt, 2001 szeptemberébenmeghaladta a 66 200-at, jelenleg pedig 97 021.
A katalogizálással egy idõben bekerül minden dokumentumba a kölcsönzést segítõ vonal-

tok érkeztetése,illetve a cikkfeldolgozásmind-mind
a rendszerintegráns részétképezi. Külön elõnye,
hogy a felhasználó egymaga is el tudja készíteni
azokat a beviteli ûrlapokat, melyekre a különféle
speciális dokumentumok feldolgozása során szükségevan.
A korszeru könyvtári szolgáltatások elengedhetetlen része az on-line katalógus, mely lehetõvé teszi a felhasználóknak, hogy saját munkahelyükrõl, saját gépükön keresztül tudjanak keresni a rendszerben.Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás mûködni tudjon, mindenképpenszükségesvolt
a meglévõ
adatainak
digitalizálása.
Az OLIBállomány
rendszer
bevezetése
viharos gyor-

kód, valamint a "lopásgátló" mágnescsík is.
Egy rendszerhasznosságacsak a felhasználók
elégedettségén
keresztül mérhetõ. Egy felhasználó
pedig csak akkor elégedett,ha a rendszerbenszereplõ adatok elõhívására, a számára szükséges
adatok felkutatásáratöbbféle keresési lehetõségis
biztosítva van. Az OLIB rendszer eleget tesz a
legkorszerûbbkövetelményeknek,korlátlanhozzáférésûwebeskeresõfelülettelrendelkezik,így a HÍF
munkatársaiaz intranetenkeresztül az országbármely pontjáról hozzáférhetnek.A jelenleg definiált
keresésilehetõségeket(szerzõ,cím, tárgyszó,kulcsszó,
témacsoport)
különféle szûkítési
is
segítik
(dokumentumtípus,
lelõhely,lehetõségek
kiadás éve

sasággal megtörtént, 1999 decembere óta már
üzemszeru használatban van, megkezdõdött az
adatbázis feltöltése. Az újonnan beszerzett do"kumentumok nyilvántartása már teljes egészében az OLIB-on keresztül történik, az egyedi
leltárkönyveketés a különféle katalógusokatlezártuk. A könyvtár munkatársai hozzáláttak a retrospektív feldolgozáshoz, elsõként a könyvtárban található dokumentumállomány, majd a kölcsönzés
alatt lévõ anyagok kerültek be a rendszerbe.A
dokumentumok feldolgozásával párhuzamosan
zajlik az elavult állomány selejtezéseis.
2001-ben megtörtént a szabványdokumentációkat tartalmazó Access adatbázis konvertálása, s az OLIB-ban folytatódott a további feldolgozás, melynek eredményeként az OLIB adatbázis IS 564 rekorddal gyarapodott. Az idén
fejezõdött be a külföldi szakfolyóiratok eddig
rendezetlen állományának teljes feltárása, valamennyi ruzet (7835) önálló vonalkódot kapott, s
bekerült az integrált rendszerbe. A folyóiratok

szerinti szûkítés).A találati listák többféle részletezettségbenés fonnában megjeleníthetõk: rövid
listaként, analitikus fonnában vagy teljes részletezettségben. A találatok képernyõre, nyomtatóra
vagy állományba írathatók. Az OPAC (Online
Public Access Catalogue) a rendszer pillanatnyi
állapotánakmegfelelõ kölcsönzésiinfonnációkat is
szolgáltat,így a felhasmáló láthatja, rendelkezésre
áll-e jelenleg a dokumentumvagy sem. AmerInyiben szeretneelõjegyzést terlni a számáraszükséges dokumentumra, az OPAC-on keresztül egy
gombnyomássalerre is lehetõségenyílik.
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Az [TK szakmai
weboldala

információs

2000 tavaszán elhatároztuk, hogy hozzákezdünk egy infokommunikációs weboldal létrehozásához azzal a céllal, hogy az általunk összegyûjtött és tudomásunkra jutott szakmai információkat minél szélesebbkörben tudjuk terjesz-

I

I

teni. A legideálisabb platformnak a webfelület
bizonyult, s az elkészített oldalak hamarosan
láthatóvá váltak a HÍF intranetjén belül. A kezdeti cél a weboldal megfelelö tartalommal való
feltöltése volt, ekkor még nem fektettünk nagy
súlyt a design-ra. Néhány hónap elteltével azonban kiderült, hogy az információk11akés információforrásoknak olyan széles tömegét sikerült
összegyûjtenünk, hogyaweboldal
struktúrájának átszervezése elkerülhetetlenné vált. Az új
felosztás külön' kezeli az ITK szolgáltatásait, és
külön figyelmet fordít a tematikus anyaggyûjtésre is. Középpontjában a legfontosabb napi információk olvashatók, melynek követésévela felhasználó különösebb erõfeszítés nélkül tájékozódhat a legaktuálisabb eseményekröl, hírekröl,
újdonságokról. A weboldal egyik leghasznosabb
tulajdonsága, hogy a feltüntetett dokumentumok
-egy browser segítségével -teljes szöveggel is
megjelenÍthetök. Az ITK munkatársak külön figyelmet fordítanak arra, hogy azok az anyagok,
melyek ezeken a publikus oldalakon megtalál-

A weboldal rövid idõ alatt a HÍF intranetjének
egyik leglátogatottabb oldala lett, s megjelenésével nagymértékben megemelkedett a hajdani
"kis vállalati könyvtár" elismertsége. Hatalmas
álmélkodás fogadta, hogy ezt a weboldalt nem
infonnatikusok, hanemkönyvtárosok készítették,
s hogy karbantartásában csak négy munkatárs
vesz részt, napi egyéb munkája mellett.
Az ITK weboldala szerkezetét tekintve három részböl áll:
.Újdonságok
.Szolgáltatások
.Témák
Weboldalunk készítésénélminden esetbentörekszünk a dokumentumok teljes szövegû megjelenítéséneklehetõségére,az eredeti weboldalak
linkjeinek csatolására,a keresztkapcsolatokmegadására.A weboldal és az OLIB szoros kapcsolatban van egymással, hiszen minden olyan dokumentum metaadata bekerül az adatbázisba,
amire oldalainkon hivatkozunk. Mivel az OLIB
OPAC is webfelületû, a felhasználó észrevétle-

hatóak, az OLIB adatbázisban is feldolgozásra
kerüljenek.

A HÍF InformációsKözpontés Könyvtáranyitó/apja
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successfuldevelopment
ofhlgh-techcommunications
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különfélecégek fõkénta csatlakozásidíjaiengedésévei
tudnakjátszani,de hosszútávú,legalább1
évesszerzõdéseseténhajlandóaklemondaniprofit
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Buda esti Na 200 december10 kedd II old !)
EIGHTHREPORTFROMTHECOMMISSIONon the Implementalíon of the
200212,00
Telecommunications Regulalory Package Europeantelecoms regulation andmarkets 2000
Az EurópaiBizotlság8 jelentésearról,hogyhogyanvalósulnakmega kereltó~ny céljai a
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nül mozoghat az adatbázis és a weboldal között,
Munkánk maximálisan
során megpróbáljuk
érdekeit
figyelembea felhasználók
venni, ezért

nyörû hattyúvá" változott. A hagyományos,
manuális
alapuló könyvtárat és az munkamódszereken
ahhoz tartozó szolgáltatásokat
egy

t
j
.::
:'

többféle keresési lehetõséget is kínálunk. Folyamatosan tartunk továbbképzéseket az érdeklõdõk számára, hogy ezzel is bõvítsük a széles
körû tájékoztatást.

modem technológiába ágyazott, korszerû dokumentációs központ váltotta fel, ahol a könyvtáros maga vette kezébe az eddig csak informatiku soknak tulajdonított szerepkörök egy részét, s
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kötelezõ

Az elmúlt három év alatt az ITK -ahogy
egyik olvasónk mon~ta -"rút kiskacsából gyö-

a

szakmaj

jsmeretek

naprakészen

k ..'

k '
tartas a, a nYltottsag az Ujra, a onyvtaroso a llta
használt informácjótechnológja
magas szintû ismerete, a webszerk~s~tési te~hnológia ~s az
adatbazlskezelok
magabIztos
használata.
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Pal y azata
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ha~ar híre ment, számos, int~zmeny: egyetemek, szolgaltatok,
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I~ vagyrajzoljerrõla témáról,kedvedszerint!
Pályázhatsz:
1. Versekkel,
mesékkel,
elbeszélésekkel,
legfeljebb
5 oldalte~edelemben,
2. 1 db: szabadonválasztotttechnikávalkészítettrajzzal,festménnyel,
I~eljebb Al3méretben.
Irodalmipályázatunk
korhatára
8-14.év,rajzpályázatunké
4-14év.

társ szervezetek, államigazg.atási
szervek stb. keresnek fel mInket
a hozzáférés igényével. A nyilvánossá válás ténye r~ális elképzelésként szerepel a HIF felsõ vezetõinek gondolataiban, az erre
"
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Iranyu O t.ore vese .es In e ~ esek megIndultak,
informatIkus
kollégáink
már dolgoznak
a
we bo ld a1 b.I ztonsagos
'
megnYI. ta'
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Az eredményhirdetésre
2003.áprilisábankerûl sor, a gyõztespályamüvek
kiállításával.egybekõtött
ünnepségünkön.
A legsikerültebb
müvekalkotóiközül
többennyántáborozáson
vehetnek
részt.

sán. Könyvtárunk jelenleg is nyitva áll a külsõ felhasználók elõtt
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~ nye.rteseket
elózOleg
levélbenértesítjükés nevüketIntemetes
honlapunkon
IS nyilvánosságra
hozzuk.A pályázatvédnökeaz OrszágosSzéchenyi
KönyvtárA pályázatértékelésébe~
r~szt vesz szakértökbevonásával
a
Magyar
Olvasás
Társaság
és a Képzömuvészetl
Egyetem.

blzt?Sltjuk ,gyu}temenyunk h~lybern hasznalatat, annak ellenere,
ho
gy hivatalosan mé g nem váltunk nyilvános könyvtárrá. Látva
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szakmai
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felnõttek

és
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Várjuk az óvodások, az általános iskolás diákok, a gyermekotthonokban

az utóbbi

három

év nagyarányú

~ . I "d ' "
nk , kIk'.
PályamOved
re ird fel nevedet, életkorodat, pontos lakcímedet
lej o eset es a mu atarsa e otelefonszámodat.
iskoládnevét,címét,szaktanárod
nevét.
'telezettségét,
nem kétséges, hogy

él6késegyénipályázókrészvételétegyaránt,

I

ezek

Pályázatod

beadási

határideje:

2003. január 31.

hamarosan

megva-

Munkádatkéjük, erre a címreküldd: Országos
Széchenyi
Könyvtár,1827
Budapes!,
Budav~ri
Pal~!aF. épül~t515.szoba:
Kérdéseidre
felVJlágosltást
ad: KIssBarbara
titkár.Tel:06(1)22-43-743

mai információs rendszernek mi
js aktív résztvevõi leszünk. Ez
.

A beérl<ezett
müveketnemküldjükvissza. Azok az Alapítványgyüjteményének

annál inkább kívánatos, mIvel az
infokommunikáció
területén je-

~

.részévé
fi
~

a tervek

1na k, s a magyarorszagI
,. szak I osu
'

válnak,felhasználásukkal
idOröl-idõr,e
vándorl<iállitásokat
ren~ezünk.
lenle
Egyesalkotásokmegjelentetését
az AlapitványIntemeteshonlapjánés
"" g nincs hasonló
"., nagyságrennonprofitkiadványaiban
is tervezzük.Szponzoraink
tárgyi,vagy pénzügyi
du nYIIvanos gyujtemeny,
segítségévelaz Alapítvány tevékenységétsegítö, kezdeményezéseít
Sajó Andrea
propagáló
kiadványok
megjelenésére
is lehetõség
nyílhat.A pályázaton
való
részv.ételt
beleegyezésnek
tekintjükaz esetleges
közlés
hez.
A
Az Acs Kató Irodalmi Alapívtányszámlaszáma:11702036-20630276
Adószám:18084283-1-41
Köszönjük, ha adója 1 %-ánakátutalásával
támogatjamunkánkat
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