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 Harmadik alkalommal gyűltek össze Jászberényben a TextLibes szakemberek és 
a könyvtárosok azzal a céllal, hogy megvitassák, hogyan segítheti a TextLib Integrált 
Könyvtári Rendszer a használók/használni vágyók mindennapi munkáját. A konferenci-
án a könyvtárosok megfogalmazhatták a rendszerrel kapcsolatos elvárásaikat, a program 
fejlesztői pedig megválaszolták a szimpózium résztvevőinek kérdéseit. 

Az előadások témáját úgy válogatták össze, hogy azok egyrészt képet adjanak az 
aktuális könyvtárszakmai napi problémákról, és gyakorlati alkalmazások bemutatásával 
segítsék a TextLib közösséget.  

Elsőként Szabóné Mikla Éva, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár infor-
matikusa és igazgatóhelyettese mutatta be, hogyan készítették elő a kistérségi rendsze-
rük kialakítását. 2007. évi adatokból kiindulva bemutatta, hogy milyen szerteágazó a 
kistérségi ellátás, és milyen változások jöhetnek létre akár egy év alatt is. A keszthelyi 
könyvtár 3 kistérségnek nyújt mozgókönyvtári ellátást. Az első lépésben egy szakmai 
tanácskozást hívtak össze, melyben felmérték azon könyvtárak igényeit az új, kistérségi 
Textlib programmal kapcsolatban, amelyek szolgáltatást biztosítanak. Ezután az 
InfoKerrel karöltve, a felmerülő problémákat együtt átgondolva kezdték el a TextLib 
legújabb modulját, mely a kistérségi könyvtári ellátás bonyolult munkafolyamatait lesz 
hivatott ellátni. Szabóné Mikla Éva a keszthelyi könyvtár gyakorlati előkészületeiről is 
szót ejtett. 
 

 
Előadó: Szabóné Mikla Éva  
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A konferencia résztvevői 

 
Kantó Erika és Kis Noémi, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár nyilván-

tartó könyvtárosai a Textlib állománygyarapítási moduljának használatáról tartottak 
előadást. A prezentációban felvázolták a könyvtár helyzetét és állományát, valamint az 
állománybavétel lehetőségeit. Szóltak arról is, hogy a különböző dokumentumtípusok-
nak külön leltárkönyvet célszerű-e létrehozni, és milyen buktatókkal találkozhatunk egy 
számlafelvitel, ill. a többkötetes könyvek bevitele estén. Mindez azért volt fontos, mert 
meglehetősen kevesen használják még az elektronikus állománybavételt. 

Pappné Német Erika, szintén a tatabányai megyei könyvtár tájékoztató könyvtáro-
sa megmutatta, hogyan kell árnyaltan keresni a TextLib különböző tartalmi feltárást 
szolgáló eszközeivel, különös tekintettel a betöltött Köztauruszra. 

Számomra a legérdekesebb előadást Volekné Temesi Zsuzsanna, a várpalotai 
Krúdy Gyula Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosa tartotta. Egy nagyon részletes és 
alapos előadást hallhatunk a gépi állományellenőrzés folyamatairól, buktatóiról, gyakor-
latáról, az állományellenőrzés jogi hátterétől kezdve a Textlib újabb verzióiban megje-
lenő fejlesztésekről és javításokról. Az állományellenőrzés ütemtervéről, a technikai 
előkészületekről ugyanúgy szót ejtett, mint a leltározás gépi indításának feltételeiről. 
Beszélt a leltározás folyamán előforduló hibaüzenetekről, valamint a hiánylisták nyom-
tatásáról, az utómunkálatok rövidítésének lehetőségeiről és a leltárzárásról. Az előadás 
végén más Textlibes könyvtárak állományellenőrzési tapasztalatairól is képet kaptunk. 
Sok könyvtár még a gépi leltározás előtt, vagy éppen a kellős közepén áll (pl. a JAVK 
is), így számunkra mindenképp hasznos volt Zsuzsa prezentációja. 

A nap utolsó előadója Líborné Putnoki Edit, az orosházi Justh Zsigmond Városi 
Könyvtár könyvtárosa volt, aki provokatív előadásával nemcsak azt mutatta meg, ho-
gyan kell bátornak lenni, de bemutatta a talán legaktuálisabb szakmai kérdések orosházi 
kivitelezésével kapcsolatos tapasztalatait, úgy, mint TIOP 1.2.3 és TÁMOP 3.2.4. 

Az este jó hangulatban telt el, melynek során kisebb csoportokban vitattuk meg a 
problémáinkat a Textlibbel kapcsolatban. 
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A konferencia másnapján került sor az InfoKeresek előadásaira. 
Elsőként Thék György elmondta, hogy a TIOP 1.2.3 pályázattal kapcsolatos fej-

lesztéseket hogyan képzelik. Emellett szó volt a MOKKA-ba importált HunMarc rekor-
dokról, melyet az InfoKer által készített kis online programmal le lehet ellenőrizni, hogy 
mennyiben felelnek meg a HunMarc szabványnak. A program szerint a MOKKA adat-
bázisban jelenleg 2 millió hiba van.  

Másodikként Gräff Zoltán nyűgözte le a közönséget a TextLib webkatalógusának 
hihetetlen fejlődéséről, számos új funkciójáról szólva, melyek sokban kimerítik a web 
2.0-ás elvárásokat. 

Végezetül Téglás György bemutatta működés közben a TextLib kistérségi rend-
szerét. Beszélt a rendszer rendeltetéséről, a térségi ellátás típusairól, a tulajdon és a bir-
toklás problémáiról és a könyvtár használók köréről. Ezután bemutatta, hogy hol és 
hányan léphetnek be a rendszerbe, nekik milyen jogosultságuk lehet és milyen feladato-
kat kellene ellátniuk. Szót ejtett az olvasók kezeléséről, hogy minden ellátóhelyen be-
iratkozzon-e, hány olvasójegye legyen. Felmerült a dokumentum keresésének lehetősé-
ge, milyen hatókörben (csak saját könyvtár vagy a teljes adatbázis állományában) lehes-
sen keresni. Végezetül a rendszer használatba vételéről, az új kistérségi modulra való 
áttérésről kaptunk információkat. Ez azért is fontos, mert csak teljes verzióváltással, az 
adatbázis újraépítésével lehet ezt megoldani a programban bekövetkezett jelentős adat-
szerkezet változás miatt. A prezentáció végén a program készültségi fokáról, valamint a 
még eldöntendő kérdésekről beszélt az előadó. 

A konferencia végén az idő rövidsége miatt már csak pár kérdésre maradt lehető-
ség, de így is nagyon hasznosnak bizonyult az ott eltöltött két nap. Új ismerősökre tet-
tem szert, de ennél is fontosabb volt, hogy olyan problémákról tudtunk beszélni, ame-
lyek a mindennapi munkánkban felmerültek. 
 
 

Gyurkóné Marton Beáta 
 

 
Előadó: Téglás György 
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