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KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS – 

TÁMOGATÁSSAL

Jelen írás aktualitását az adja, hogy a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola 2011 januárjában elindította 
könyvtárfejlesztési projektjét, amely az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg.

Az 1950-ben Állami Balett Intézet néven ala-
pított Magyar Táncművészeti Főiskola speciális 
képzési rendszerével egyedülálló felsőoktatási in-
tézmény, amelynek legfontosabb célja, szakmai 
feladata táncművészek, táncpedagógusok, koreog-
ráfusok és elméleti szakemberek képzése, akik az 
egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül a tánc-
művészet értékeinek birtokában, magas fokú mes-
terségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a 
nemzetközi táncéletben előadóművészi, oktató és 
alkotó tevékenységre.

A táncművész alapképzés (BA) valameny-
nyi szakirányon többféle tánctechnika elsajátítását 
magában foglalja. Mesterképzés két, nagy hagyo-
mánnyal rendelkező szakon folyik: ezek a klasszi-
kus balettművész és a néptáncművész MA-szakok. 
A pedagógusképzés alapját a több szakirányban 
végezhető táncos és próbavezető BA-szak jelenti, 
amelyre épülve tánctanár MA-képesítés szerezhető.

A főiskola központi helyiségei, valamint az álta-
la fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium 2001-ig a 
VI. kerület, Andrássy út 25. szám alatti volt Dresch-
ler-palotában működött. 1976-ban a VII. kerületi 
Kazinczy utcában új balett-termek épültek, majd 
1987-ben emelet-ráépítéssel további három terem 

csatlakozott a meglévő öthöz. A főiskola 2001-ben 
vehette birtokba a XIV. kerület, Columbus utca 87– 
89. szám alatti oktatási–igazgatási épületet, a kö-
vetkező évben pedig a 12 vadonatúj balett-termet. 
Azóta ez a művészképzés központja, a Kazinczy 
utcában pedig a pedagógus- és koreográfus-kép-
zés működik. 2004 őszén a Főiskola kollégiuma is 
a campusra költözött, teljessé téve az integrációt.

„A táncművészet és a tudomány szolgálatában. 
A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtári szolgálta-
tásainak fejlesztése” elnevezésű projekt célja a főis-
kola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése a hasz-
nálók igényeinek fi gyelembe vételével kialakított 
új könyvtári terekben.

A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtá-
ra fél évszázados múltra visszatekintő nyilvános 
könyvtár. 2001-ben kényszerűségből az alagsor-
ban, egy régebben irattárolási céllal létesített 83 
m2-es raktárban és a hozzá tartozó folyosón (21 m2) 
kapott helyet. Feladatkörébe a főiskolai képzés, a 
gimnáziumi oktatás és a tánctudományi kutatás ki-
szolgálása egyaránt beletartozik, miközben tárolja 
a főiskola történeti értékű iratanyagát is. A látoga-
tók körét a szakmai képzésben részt vevő 10–19 
éves korosztály, a pedagógusképzésben részt vevő 
felnőtt hallgatók, tanárok és oktatók, táncművé-
szek és más szakemberek, továbbá külső érdeklő-
dők alkotják.

A könyvtár állománya közel 30 ezer darab do-
kumentum: 14.000 könyv, 740 kötet szakmai folyó-



75

irat; 2.750 darab kotta; 2.200 hang- és videofelvétel; 
1.600 szakdolgozat; 1.630 diapozitív; 130 fotóal-
bum és mintegy 6.100 jegyzet. Az állomány adatait 
jelenleg csak papíralapú katalógus tartalmazza.

A projekt keretében a főiskola Columbus ut-
cai campusán belül új épületbe, az úgynevezett 
Kisházba költözik a könyvtár, ahol olvasótermet, 
kutatásra, elmélyült munkára alkalmas kutatóhe-
lyeket alakítunk ki, és biztosítjuk az internet-hasz-
nálatot. A könyvtárosok számára is megteremtjük 
a nyugodt és hatékony munkavégzés feltételeit. 
A Kisház jelenleg elsősorban az elméleti oktatás 
célját szolgálja, de a benne rendelkezésre álló terek 
jobb kihasználásával a könyvtári funkció ellátására 
is alkalmas.

A TÁMOP pályázat keretében a táncművésze-
ti terület speciális igényeinek és az országos lelő-
hely-nyilvántartás elveinek egyaránt megfelelő, az 
országos könyvtári projektekkel (MOKKA, ODR, 
NDA) összehangolható nyilvántartást vezetünk 
be. Ezáltal elektronikusan elérhetővé válik a könyvtár 
teljes katalógusa. Ehhez első lépésben a könyvtár 
állományáról készíttetjük el az adatbázist, cédula-
katalógusunk feldolgoztatásával. Speciális gyűjte-
ményeink tartalmi feltárását is elvégezzük.

Interaktív könyvtári portált alakítunk ki, amelyen 
egyes szolgáltatásaink 24 órán át az olvasók ren-
delkezésére állnak majd, ezzel növeljük a könyv-
tárunkat használók körét, segítjük a vidéki képzési 
helyszíneink hallgatóinak munkáját, lehetőséget 
adunk a könyvtár nyilvános szolgáltatásainak bár-
ki általi hozzáféréséhez.

A pályázat beadását megelőzően kérdőíves felmé-
rést végeztünk a könyvtárhasználók igényeiről. A vizs-
gálat eredményéből kiderül, hogy a válaszolók 
83%-a gyakrabban járna könyvtárunkba, ha lenne 
olvasóterme; 80%-uk nem használja a jelenlegi ka-
talógust és 86%-uk szívesen igénybe venné a szolgálta-
tásokat az interneten, idő- és térbeli korlátok nélkül.

Új módszerekkel és programokkal járulunk 
hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, a könyv-
tárhasználat népszerűsítéséhez, kiemelt fi gyelmet 
fordítva a gimnáziumi tanulókra és az új könyvtárhasz-
nálókra. Havonta két alkalommal az olvasáskultúra 
fejlesztését célzó foglalkozásokat és további havi 
két alkalommal könyvtárhasználatot népszerűsí-
tő és adatbázist ismertető foglalkozásokat szerve-
zünk majd.

A pályázati fejlesztésekkel kapcsolatos szak-
tudás megszerzése érdekében könyvtári munkatár-
saink könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen vesz-
nek részt.

A TÁMOP pályázat segítségével a Magyar 
Táncművészeti Főiskola megvalósítja könyvtára 
teljes szolgáltatási rendszerének megújítását. Korsze-
rű, jól felszerelt szolgáltató egységet nyithatunk 
– várhatóan 2011 decemberében – a szakembe-
rek, a kutatók, a gimnáziumi tanulóink és főisko-
lai hallgatóink, valamint – interaktív könyvtári 
portálunk révén – az érdeklődők széles köre szá-
mára. A könyvtár fejlesztésével elérjük, hogy ha-
tékonyabban szolgálja a táncművész- és táncpeda-
gógus-képzést, a minőségi oktatást, az egész életen 
át tartó tanulást.


