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2011. szeptember 22-én a KSH Könyvtár és
a Móricz Zsigmond Gimnázium A jelen
szaktudása a jövõ generációjáért TÁMOP-
3.2.4-09/1/KMR-2010-0002 pályázatának
ünnepélyes záróeseményeként közös pro-
jektzáró konferenciát tartott a KSH Keleti
Károly-termében. 

A Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai-
nak rövid zenei elõadása után Nemes Erzsé-
bet, a KSH Könyvtár fõigazgatója, a projekt
vezetõje köszöntötte a megjelenteket. Söré-
nyi Edina, a NEFMI könyvtári osztályának
vezetõ tanácsosa kihangsúlyozta, hogy a ma-
gyar könyvtárak megfeleltek a 2008-ban
megfogalmazott kihívásoknak. Az intézmé-
nyek sikeresen zárják az európai uniós forrá-
sokon alapuló pályázatokat. Az Új Széche-
nyi-terv keretében a Társadalmi Megújulás
Operatív Programnak (TÁMOP) köszönhe-
tõen 325 intézmény 106 projektben mintegy 

11 milliárd forint támogatást nyert az elmúlt
években. Szabó István, a KSH Tájékoztatási
Fõosztályának vezetõje elmondta, hogy nap-
jainkban folyamatosan változnak az infor-
mációhoz való jutás módjai, így a könyvtá-
raknak is újabb lehetõségeket kell keresniük
ezen a téren. A statisztika iránt érdeklõdõk
elsõdleges forráshoz, szakértõ statisztiku-
sokhoz fordulhatnak a könyvtárosok segítsé-
gével. 

Tihanyi Katalin, a Móricz Zsigmond
Gimnázium igazgatója köszöntõjében is-
mertette a gimnázium 270 m2 alapterületû,
34 ezer egységet tartalmazó könyvtárát. Egy
belsõ felmérés alapján az iskolai könyvtár
használóinak 78%-a nem használ másik
könyvtárat, így különösen nagy az iskola fe-
lelõssége a diákok olvasóvá nevelésében.

A pályázat eredményeként a fiatalabb kor-
osztályba tartozó diákok is gyakrabban láto-
gatják a könyvtárat, lecserélték a könyvtár
bútorzatát, és az író-olvasó találkozóknak
köszönhetõen nõtt a kortárs irodalom iránti
igény. Végül Vörösmartyt megidézõ kérdésé-
re – Ment-e a Móricz Zsigmond Gimnázium
elõbbre a pályázat révén? – maga határozott
igennel válaszolt.

Nemes Erzsébet elõadásában részletesen
bemutatta a projektet, amelynek fõ célja az
volt, hogy tanulást, oktatást és kutatást tá-
mogató szolgáltatások valósuljanak meg az
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intézményben. A projektnek köszönhetõen a
KSH Könyvtár mint fõkedvezményezett 
68 millió, a Móricz Zsigmond Gimnázium
mint kedvezményezett 8 millió forint támo-
gatásban részesült. A KSH Könyvtár az 
elmúlt egy évben a pályázat keretében 
150 ezer könyvtári dokumentumot rögzített
elektronikus katalógusában, amelyek alkal-
masak az országos közös katalógusokban
történõ megjelenítésre is. Ennek eredmé-
nyeként a könyvtár 850 ezer egységet tar-
talmazó állományából már 723 ezer tétel el-
érhetõ az elektronikus katalógusban. 
A könyvtár több együttmûködõ partner 
(a Móricz Zsigmond Gimnázium, a Buda-
pest II. Kerületi Önkormányzat, a Károlyi
Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola, a Magyar
Statisztikai Társaság Statisztikaoktatási
Szakosztálya) közremûködésével interaktív
portált hozott létre. 

Szabó Gabriella, a Móricz Zsigmond
Gimnázium könyvtárának vezetõje elmondta,
hogy az utóbbi években megváltozott a
könyvtár szerepköre. Már nem csupán infor-
mációs központként, de kulturális és 
szabadidõs programok helyszíneként és szer-
vezõjeként is szerepet kell vállalnia az intéz-
ménynek. Egyre inkább nõ az igény az elekt-

ronikus tartalmak és szolgáltatások iránt. 
A pályázatnak köszönhetõen a gimnázium-
ban öt író-olvasó találkozót, illetve szaktaná-
rok bevonásával negyven könyvtárhasználati
órát tartottak, megújult a könyvtár honlapja,
valamint tíz tárgyhoz kapcsolódó oktatási se-
gédletet készítettek. 

Lencsés Ákos, a KSH Könyvtár osztály-
vezetõje bemutatta a könyvtár tudásbázisait,
amelyek segítségével az interneten ingyen
hozzáférhetõvé válnak az 1885 és 1910 kö-

zött megjelent statisztikai évkönyvek, 
az 1913-ig kiadott helységnévtárak, az
1784–87., 1850., 1857., és 1970. évi nép-
számlálások anyagai és további statisztika-
történeti és történeti statisztikai kiadványok.
Kótai Katalin, az IQSYS Zrt. fejlesztésveze-
tõje ismertette a projekt során alkalmazott
informatikai megoldásokat, amelyek a KSH
Könyvtár 24 órán át elérhetõ szolgáltatásait
és a web2-alapú funkciókat segítik elõ. 
A változásokhoz nemcsak szoftveres fej-
lesztésekre, hanem infrastrukturális beruhá-
zásokra is szükség volt. 

A konferencia zárásaként Rózsa Dávid,
a KSH Könyvtár tájékoztató könyvtárosa a
száz éve született Bibó Istvánról szóló elõ-
adása hangzott el, amely levéltári kutatások
és visszaemlékezések alapján mutatta be
Bibó KSH Könyvtárban betöltött szerepét. ■
(Az elõadás szerkesztett változata a lap jelen
számában olvasható – a szerk.)
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