
Az utca~?nton ~!he!yez~edõ ~~ln,õtt részleg ~70 Látogatóként a Hallgatói !

m2-en vIlagos, Jol attekmtheto terrel, de mmd-
össze huszonkét olvasói ülõhellyel és egy elavult Információs Központban
számitógéppel próbálja kielégíteni a nyitás óta
napról-napra rohamosan növekvõ használói igé- A fenti, célszerûen rövid címet a következõkkel
nyeket. Remény van arra, hogy az Infomlatikai és kell mindenek elõtt kiegészítenünk: a Kempe1en
Hírközlési Minisztériumhoz benyújtott pályázat Farkas Hallgatói Infomlációs Központba a Ma-
elnyeréséveI Balatonalmádi lekerülhet az internet gyar Könyvtárosok Egyesületének Mûszaki
nélküli városi könyvtárak szomorú listájáról. Az Könyvtáros Szekciója szervezett látogatást. Ez a
olvasóteremnek kinevezett, 70 m2-es szoba egy szekció persze nemcsak mûszaki könyvtároso-
folyosóval odébb, a vízimúzeumhoz hasonlóan, kat tömörít, hanem számos más területen -így
egyelõre nem mûködik rendeltetés szerûen. pl. a temlészettudományos és az orvosi könyv-

A gyerekek sajnos félalagsori helyre szorul- tárakban -dolgozó könyvtáros okat is.
tak, a központi raktárral együtt. Összeköttetés -Sokan jöttek el, hiszen a Kempelen Farkas
csak az utcán át lehetséges. Ez különösen a rak- Hallgatói Információs Központ (rövidebb nevén:
tári kérések teljesítését teszi nehézzé. Biztató HIK) az Országos Mûszaki Infomlációs Köz-
azonban -s ez hosszú távra megoldhatná az pont és Könyvtár egykori épületében (a VIII.
elhelyezési gondokat -a korszerû, úgynevezett kerületben, a Reviczky utca 6. szám alatt) talál-
tömör raktár (gördülõ állványok) beszerelésének ható. A népes, mintegy száz fõt számláló cso-
ígérete. portban ott voltak az OMIKK hajdani és a BME-

Arra is van remény, hogy a homlokzati felirat OMIKK jelenle'gi munkatársai közül is jóné-
és a megfelelõ nagyságú eligazító táblák márci- hányan. Az érdeklõdés persze egyaránt szólt a
usra a helyükre kerülnek, megkönnyítve az el- megújított épületnek és a benne mûködõ intéz-

igazodást a sokfunkciójú, erõsen tagolt épületben. ménynek.
Kedves színfoltja, mintegy jelképes üzenete volt A HIK az Oktatási Minisztérium háttérintéz-

az avató ünnepségnek, amikor Pál Tibor államtit- ményeként a magyar felsõoktatást szolgálja. A
kár a Belügyminisztérium ajándékaként Fábiánné központ a látogatók számára 2003. január 3-án

Sáray Anna könyvtárvezetõnek a nagyközönség nyitotta meg kapuit.
elõtt átadta Ash Russe/ A világ nagy csodái címû, A HIK felhasználója a felsõoktatási intézmé-
reprezentatív ismeretterjesztõ könyvét. nyek oktatója, tudományos kutatója és hallgató-

Nagy sikert aratott Koncz Erika, a Nemzeti ja, valamint az oktatásban, a tudományos kuta-
Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes tásban, továbbá a felsõoktatási intézmények fel-
államtitkára, aki a könyvtár tulajdonbélyegzõjé- adatainak megvalósításában közvetlenül részt
vel ellátott Márai-kötetbõl olvasott fel, mellõzve vevõ foglalkoztatott lehet.
a hivatalos, megszokott beszédet. A HIK felhasználóinak regisztráltatniuk kell

Színesítette az ünnepet Ko/ti He/ga színmû- magukat. Az éves regisztrációs díj hallgatók
vésznõ és a Városi Vegyeskar szereplése. Kuti esetében 920 forint; az oktatók, kutatók és a fel-
Csaba, a megyei közgyûlés elnöke pedig képzõ- sõoktatási intézmények más munkatársai 3200
mûvészeti tárlatot nyitott meg, már amennyire forintot fizetnek regisztrációs díj ként.
ezt a helyszínül szolgáló, zsúfolásig megtelt elõ- Az érvényes diákigaz01vánnyal rendelkezõ

csarnok egyáltalán engedte. hallgatók (egyetemisták, fõiskolások) belépõkár-
A kétségtelenül meglevõ, de részben orvosol- tyája maga a diákigazolvány, míg az oktatók,

ható hiányosságok ellenére a látogató azzal a kutatók vagy a hazai felsõoktatás résztvevõi saját

jólesõ érzéssel fogadja az ifjú város újszülött HIK-kártyát kapnak.
gyermekét, hogy nem kis helyi erõfeszítéssel Az egykori épületegyüttesbõl -mint HIK -

olyan közmûvelõdési intézményt sikerült meg- egyelõre a Reviczky utcai szárny mûködik, a
valósítani, amely szolgálhatná a város polgárait Múzeum utcai részben a továbbiakban (a rekonst-
szellemi és részben testi táplálékuk megszerzé- rukció második ütemében) rendezvény- és kon-
sében. ferenciaközpontot alakítanak ki.

Ez pedig mindenképpen nagy eredmény! A Reviczky utcában a hajdani Károlyi-pa10ta
Halász Béla istállóinak helyén alakították ki a büfét. Ehhez
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;, 1 : csatlakozik a tágas, üvegtetõvellefedett egykori
1 I

:1'\ ! udvar; így alakítottak ki egy nagy, mozgalmas
:::. : belsõ teret, hasonlóan ahhoz, ahogy ez a Fõvá-

: rosi Szabó Ervin Könyvtár esetében is történt.
i Ennek a térnek fontos eleme két hidraulikus mû-
! ködtetésû (csendes járású) látvány lift, az épület

I I \ I ! ; mind~~ n~ilv~,nos része mindenki számára jól

~" ;' , megkozelttheto.
l A számítógépes termekben húsz-negyven
'.~;":-~ gépet helyeztek el. Egyszerre összesen négyszáz

\1 fi" tk ' b fi d .., , ' h ' ,
~t,~; o epes e oga ru az mtezmeny, es aromszaz
i..." számítógép van. A felhasználók rendelkezésére
, álló számítógépek hardver konfigurációja egy-

séges. Fõbb jellemzõi: P4, 1800 MHz processzor,

.256MB RAM, CD-ROM, hangkártya, fülhallga-
tó, 15" LCD vagy 17" CRT monitorok. Mivel a
felhasználók beléptetése smartcard és diákkár-

: tya alkalmazásával történik, minden géphez kár-
tyaolvasó berendezést építettek be a billentyû-
zetbe. A gépek kiválasztásánál fontos szempont
volt az alacsony zajszint.

A HIK-ben már sok minden mûködik, de még
többet beszélhetnénk a tervekrõl, amelyekre fõ-
ként majd megvalósulásuk után lesz érdemes
visszatérni.

A HIK könyvtára az épület földszint jén, a
valamikori ebédlõ helyén található. Jelenleg még
folyik a berendezése, belsõ terének kialakítása.
A regisztrált látogatók itt választhatják majd ki
az OP AC-ból vagy a polcokon elhelyezett köny-
vek közül azokat, amelyeket olvasni kívánnak.
Egyszerre legfeljebb három könyv és egy CD-
ROM lesz kikérhetõ és használható a teljes nyit-
vatartási idõben, az épület bármely részében
helyet foglalva. A könyveket csak helyben lehet
olvasni, az épületbõl nem lehet kivinni, visz"ont
a könyvesboltban meg lehet vásárolni. -' ., ' .,

A könyvtári állomány a tervek szerint három- (Horváth János felvételei)

százötven polcfolyóméteren 14 ezer kötettel áll ra a legfontosabb kiadványokat tartalmazza, kö-
majd olvasói rendelkezésére. Ennek közel felét zöttük számos olyan adatbázis is fellelhetõ, amely
szerezték már be. A HIK könyvtárának gyûjtõ- az Elektronikus Információszolgáltatáson (EI SZ)
köre valamennyi tudományágat felöleli. A saját keresztül nem érhetõ el.
fejlesztésû, HUNMARC-alapú OPAC-ban szer- Az EISZ meghatározó szerepet játszik a HIK
zõ, cím és tárgyszó, valamint kiadási év szerint életében, hiszen elérése egyike a központ leg-
lehet keresni -akár már a központba érkezést fontosabb szolgáltatásainak. Az EISZ keretében
megelõzõen is, hiszen a katalógus onó-line for- jelenleg hozzáférhetõ a Web of Science, a
mában bárki számára hozzáférhetõ lesz a HIK Science Direct, az Akadémiai Kiadó Rt. folyó-
internetes honlapján. iratai, szótárai, tesztre készen programja és az

A könyvtár gyûjti és használatra kiadja CD- Arcanum kiadványai. A szolgáltatások körének
ROM adatbázisait. A kézszázharminc CD-ROM- további bõvítése (például az MTI adatbázisával)
ból álló gyûjtemény a hazai felsõoktatás számá- a közeljövõ tervei között szerepel.
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A számítógépek persze szövegszerkesztésre, Az InfomJatikai és Hírközlési Minisztérium
táblázatkezelõ programok használatára, inter- támogatása: 200 millió Ft
netezésre, CD-írásra, szkennelésre stb. is hasz- Az üzemeltetés költségvetése/év: 20000 FtlIáto-
nálhatók. gató

A nyomtatás tíz oldalig ingyenes. Két saját Az üzemeltetés ~öltségvetése/óra: 133 Ft/láto-
könyvet, jegyzetet hozhatnak be az olvasók. gató/óra -

A HIK jelenleg hétfõtõl szombatig 8-tól 22 A potenciális látogatók száma: 10000 fõ/hét
óráig tart nyitva. A tartózkodási idõ nincs korlá- A HIK munkatársainak száma: 70 .
tozva, amennyiben azonban egyidejûleg négy- (Forrás http://www.hik.hu/)
százan lennének az épületben, az egyes felhasz- Koltay Tibor
nálók ott-tartózkodását korlátozni kellene, de eb-
ben az esetben is legalább három órát használ-
hatnák a HIK számítógépeit. Családi szombatok

A gy~,mJek~s fiatalok a .gyermekmegõrzõben a Fõvárosi Szabó Ervin
hagyhat ják majd gyermekeIket. A gyermekmeg-
õrzõ márciusban nyílik. Könyvtárban

Azt a temJet, amely az OMIKK volt folyó- .

irat-olvasójának adott helyet, már rekonstruál- Hazánkban a polgárosodás folyamata nemcsak a
ták. Eredeti formájában, a falak faborításával és gazdaság, de az egészségügy területén is szám-
a mennyezet-faborítást (megtévesztésig) utánzó tal an változást hozott.

I gipsz-stukkójával látható, egyelõre üresen. Nap mint nap szembesülnünk kell azzal a
Az épületben korszeru, az utcáról is megk?- ténnyel, hogy a korábban ingyenes egészségügyi

zelíthetõ fénymásoló szalon mûködik. TervezIk ellátás komoly pénzbe kerül. Ezzel találkozunk
könyvesbolt, valamint hallgatói információs pont a médiában, amikor arról olvashatunk, hogy az
kialakítását, ahol a hallgatói léttel kapcsolatos összes eddig jól prosperáló egészségügyi létesítmények
információ elérhetõ, a kollégiumi elhelyezési leh~- sorra ellehetetlenülnek, ezt tapasztaljuk, amikor
tõségektõl kezdve, a munkavállalási lehetõségekig a különféle alapítványok jó szándékú adakozó-
-ez a szolgáltatás országos szintû lesz. kat keresnek egy-egy élet megmentésére szük-

A HIK látogatóinak száma jelenleg napi séges beavatkozás fedezetére, de saját bõrünkön
nyolcvan fóre tehetõ, most ~észülnek egy átfog~ is észlelhetjük, amikor akár csak egy kis megfá-
kampányra, hírverésre, elsosorban a budapestI zás kapcsán a patikában a gyógyszerszámlával
felsõoktatási intézményekben. szembesülünk.

Az aktuális politikai vezetés legnagyobb igye-
Adatok a HIK-rõl kezete ellenére sem lehet egy zárt kasszás költ-

ségvetésbõl minden szinten maximális ellátást
A mK avatásának idõpon~a: 2002. december 12. biztosítani.
Tesztidõszak: 2002. december 13-20. Mit tehetünk a költségek csökkentése érdeké-
A HIK megnyitásának idõpontja: 2003. január 3. ben? A legolcsóbb ellátás minden szempontból
Nyitvatartási idõ: hétfõtõl szombat~g a megelõzés, a költségigényes probléma .Iehetõ-

8-tól 22 óráig ség szerinti elkerülése. Sok súlyos beteg szájá-
A HIK teljes területe (a felújítás elõtt álló ren- ból hallható, hogy "nem ittam, nem dohányoz-
dezvényközponttal együtt): 6500 m2 tam normális életet, éltem mégis..." A betegsé-
A HIK területe (Reviczky utcai, most átadott gek' egy jelentõs része sajnos nem kerülhetõ el,
szárny): 4300 m2 mégis vannak olyan esetek, melyeknél kellõ
A HIK befogadóképessége: 500 fó odafigyeléssel, idõben történõ észlelésseI a ko-
Az olvasótermek száma: 13 molyabb gondok megelõzhetõk. Erre irányulnak
Az oktató termek száma: 3 a különféle, egészséges lakosságon végzett szû-
A számítógépes férõhelyek száma: 300 rõvizsgálatok, valamint az egészségnevelés mi-
A Reviczky utcai szárny (HIK) átalakításának nél szélesebb körû kiterjesztése.
költsége: 1,5 milliárd Ft Ez utóbbi a célja egy könyvtárosokból, orvo-
InfomJatikai beruházás: 500 millió Ft sokból spontán módon verbuválódott kis csapat-
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