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Az új szolgáltatási rendszer kiépítésének ter-

vezetét a Magyar Elektronikus Könyvtár és az

Országos Széchényi Könyvtár LIBINFO csoport-

ja munkatársai dolgozták ki. A 2004. szeptem-
ber 20-án megtartott közgyûlésen a LIBINFO
konzorcium tagjai támogatták a tervezetet és
annak megvalósítását.

Amennyiben pályázati forrásokból sikerül a
szükséges anyagi fedezetet elõteremteni, meg-
kezdõdhet a munka. Hisszük és reméljük, hogy
a hazai könyvtári rendszer a szolgáltatás további
fejlesztésével és bõvülésével, a tagkönyvtárak
együttmûködésével újabb jelentõs lépést tehet
meg az informatikai társadalom kiépítése, a
könyvtári információ-, tartalom- és dokumentum-
szolgáltatás irányába.

Tóth Ferenc Tibor

Országos Széchényi Könyvtár

Digitális jegyzetek
– adatok egy kattintásra

OPM-rendszer
az OSZK-ban

2004. szeptember 9-én adták át hivatalosan az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös
fejlesztésében létrejött, az országban egyedülál-
ló új számítógépes rendszert, az OPM-et (olva-
sói professzionális munkaállomások).

Az Országos Széchényi Könyvtár több éves
átfogó szakmai programot terjesztett be az In-
formatikai és Hírközlési Minisztériumhoz (IHM).
Az annak egyik elemeként megvalósult OPM
révén az intézmény a világ jelenleg egyik leg-
korszerûbb számítógépes szolgáltatásával áll az
olvasók rendelkezésére.

„Az informatikai társadalom építésében a
szaktárca egyik legfontosabb szövetségesei a
könyvtárosok, hiszen a bibliotékák a kiadványok
õrzése mellett a tudáselosztás és -terjesztés fõ
bázisai” – mondta Kitzinger Dávid, az IHM fõ-
tanácsadója a hivatalos átadási ünnepségen.

A nemzeti könyvtár új szolgáltatásának kö-
szönhetõen a látogatók az elektronikus dokumen-
tumok olvasása mellett azonnal megírhatják ta-
nulmányaikat, elkészíthetik dolgozataikat, jegy-
zetelhetnek az olvasmányokból, hisz a teljes
Microsoft Office csomag (szövegszerkesztõ, táb-

lázatkezelõ, adatbá-
zis-kezelõ), ezenkí-
vül kép- és web-
lapszerkesztõ prog-
ramok a rendelke-
zésükre állnak, és a
dokumentumokat
haza is vihetik va-
lamilyen adathordozón. A bibliotéka olvasóter-
meiben elhelyezett száz számítógéprõl közvetle-
nül elérhetõvé váltak az elektronikusan archivált
anyagok, elektronikus dokumentumok, e-bookok,
az országos adatbázisok, és lehetõvé vált a teljes
körû internethasználat is.

A rendszer az informatikai feladat szempont-
jából is különlegesnek, egyedinek mondható.
Száz darab terminál áll az olvasók rendelkezésé-
re, tehát egyszerre száz olvasó tudja használni a
rendszert. Ugyanakkor a könyvtár jelenleg 43
ezer beíratkozott olvasót tart nyilván, és mind-
egyikük egyéni hozzáférési joggal és saját, ma-
ximum 150 MB-os tárhellyel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy virtuálisan valójában 43 ezer termi-
nál (számítógép) áll az olvasók rendelkezésére.
A konkrét tárolóhely biztosítása az utolsó doku-
mentum-elmentéstõl számított hét nap, tehát fo-
lyamatos használat esetén akár hónapokig is
igénybe vehetõ. A klienseket egy 200 Gigabyte-
os fájlszerver és egy 6,8 Terrabyte-os tároló szer-
ver szolgálja ki, ami egyben az OSZK épülõ di-
gitális könyvtárának tárhelyét is biztosítja.

Kérésre egyéni digitalizálás kizárólag könyv-
tárosok közremûködésével, az állományvédelmi
szempontok és a szerzõi jogi elõírások figye-
lembe vételével végezhetõ. Az olvasók által el-
készített dokumentumok, a kiválasztott képek a
szerzõi jogok betartásával a nyomtatás mellett
különféle adathordozókra, például flopira, CD-
re, DVD-re másolva haza is vihetõk, illetve tá-
voli hozzáféréssel (FTP) elérhetõk.

A rendszer különlegessége abban nyilvánul
meg, hogy az olvasó egy munkahelyen mindazt
a szolgáltatást megkapja, amit egyébként más
könyvtárakban esetleg több munkaállomáson
tudott csak elérni, miközben minden olvasó egye-
di, saját maga által kialakított felülettel és tár-
hellyel rendelkezik. A tervezés menete és fázisai
elolvashatók az Országos Széchényi Könyvtár
honlapján:

http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/szak-
mai/tervek/tervek_index_hu.htm. (T.F.T., OSZK)


