
A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a haté-
kony információszolgáltatás érdekében
címû projekt (TÁMOP-3.2.4-111/1-
2012-0034) sajtótájékoztatóval egybekö-
tött nyitókonferenciáját 2013. március
12-én rendezték meg a Kisfaludy Károly
Könyvtárban.

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatója, Horváth Sán-
dor Domonkos köszöntõjében elmondta,
hogy a pályázatot még a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtár indította el és
nyerte meg, de megvalósítását már a
Gyõr két nagy könyvtárának egyesítésé-
vel létrejött Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér szakemberei
együttesen végzik.

A pályázat tartalmában a társadalmi
megújulást segítõ három fõ területet
érint: az értõ olvasás elõsegítését, a Kis-
alföldi Tudástár portálon futó kisalföldi
közös katalógus fejlesztését, illetve a
helyismereti dokumentumok feltárásával
és digitális hozzáférhetõségük biztosí-
tásával a helyismereti tájékozódás és 
kutatás segítését. A pályázat sikeres meg-
valósítása után a kulturális értékek köz-
vetítése áttekinthetõbbé válik, a könyvtár
használói könnyebben tudnak tájékozód-
ni a könyvtári dokumentumok között, il-
letve a mindennapi élet információiban is.

Horváth József igazgatóhelyettes tájé-
koztatójában összefoglalta azokat a 
korábbi pályázatokkal megvalósított
eredményeket, amelyek technikailag és
tartalmilag megalapozták a most induló
projekt megvalósítását.

A 2009–2010-ben futó Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program pályázat
– a TIOP-1.2.3.-09/1-2009-0020, Kor-
szerû könyvtári szolgáltatások infrastruk-
túra-fejlesztése a Kisfaludy Károly Me-
gyei Könyvtárban – lehetõvé tette az 
információs technikai eszközök beszer-
zését, így nagy teljesítményû szervergé-
pek vásárlását is.

A 2010–2011-ben sikeresen lezajlott
Társadalmi Megújulás Operatív Program,
a Közösség – tudás – könyvtár, összehan-
golt könyvtári szolgáltatásokkal a hasz-
nálókért (TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-
0064) projekt révén a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár konzorciumi vezetésé-
vel több mint 77 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert Gyõr-Moson-
Sopron megye három könyvtára, a me-
gyei könyvtár mellett a csornai Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, vala-
mint a Határ Menti Területfejlesztési
Szakkönyvtár (az MTA Regionális Kuta-
tások Központja Nyugat-magyarországi
Tudományos Intézet könyvtára).

A pályázat egyik fõ célja volt, hogy a
három könyvtár anyagának eddig elekt-
ronikus katalógusban nem kereshetõ do-
kumentumállományát tértõl és idõtõl
függetlenül hozzáférhetõvé tegye egy kö-
zös internetes portálról, a Kisalföldi Tu-
dástárról (a KITUD portálról). Ugyanak-
kor megteremtõdött a lehetõsége annak,
hogy a késõbbiekben más könyvtárak is
bekapcsolódjanak a mûködésbe, akár a
webes, akár az OPAC-os felülethez csat-
lakozva. A portál nemcsak az informáci-
ók, hírek publikálására alkalmas, hanem
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többek között a közösen épített megyei
Wikipédia is helyet kapott itt, továbbá
megteremtõdött a helyismereti online ve-
télkedõk lebonyolításának lehetõsége.

2012 szeptemberében indult el egy si-
keres nemzetközi pályázat a Magyaror-
szág – Szlovákia Határon Átnyúló Prog-
ram keretében, a BiblioNet: könyvtárak
közötti együttmûködés – HUSK/1101/
1.7.1/0137 – projekt, amely a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár és a Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet együttmûködésé-
vel valósul meg 2013 augusztusával 
bezárólag. E pályázat keretében többek
között megvalósul a közös „Duna menti
katalógus” mûködtetése a már meglevõ
Kisalföldi Tudástár portálon. A térségre
vonatkozó digitális tartalmak létrehozá-
sa, feltárása és online elérhetõségének
biztosítása is megtörténik.

Ezzel párhuzamosan zajlik 2012 no-
vemberétõl 2013. szeptember végéig az
NKA által támogatott pályázat, amely-
nek során aprónyomtatványokat digitali-
zálunk. A fenti pályázatokhoz számos
képzés, rendezvény is kapcsolódik.

Mindezen munkákra és technikai esz-
közökre alapozva a most induló TÁMOP-
pályázat segítségével a könyvtár 2014-re
még gazdagabb szolgáltatást valósít-
hat meg.

A továbbiakban Mennyeiné Várszegi
Judit, a tudományos, helyismereti és
különgyûjteményi osztály vezetõje, a
projekt menedzsere mutatta be a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a haté-
kony információszolgáltatás érdekében
címû projektet.

A pályázat futamideje 2013. január 1-
jétõl 2014. június 30-áig tart, az elnyert
pénzösszeg 34 664 284, forint. A pályá-
zathoz kapcsolódó feladatok a szövegér-
tés-fejlesztés, a dokumentumvásárlás, a
szoftverfejlesztés és az adatbázis-építés
témaköréhez kapcsolódnak.

A pályázati követelményeknek megfe-
lelõen három munkatárs öt csoportnak
öt-öt alkalommal tart élményszerû, szö-
vegértés–fejlesztési foglalkozást könyv-
tári környezetben, összesen huszonnégy
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diák részére. Az elsõ találkozás alkalmá-
val a foglalkozás vezetõje felméri a tanu-
lók szövegértési képességeit, majd az
utolsó találkozás során szintén felmérés-
sel ellenõrzi, hogy az irodalmi élmények,
a közös játékok, az inspiráló környezet
hatására javult-e a résztvevõk szövegérté-
se. A könyvtárosok speciális tanmenete-
ket állítanak össze, hiszen a csoportok
három különbözõ típusú iskolából kerül-
nek ki, így a Radó Tibor Általános Iskola
és Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménybõl, a Pattantyús – Ábrahám Géza
Ipari Szakközépiskola és Általános Mû-
velõdési Központból, illetve a Speciális
Szakiskolából. A résztvevõk között hát-
rányos helyzetû és sajátos nevelési igé-
nyû diákok is vannak, akiknek az olva-
sás, a könyvtárba járás örömét szeretnék
átadni a könyvtárosok.

Dokumentumvásárlásra közel három
és félmillió forintot – a teljes pályázati
keret tíz százalékát – tudja elkölteni a
könyvtár. Kiemelten vásárol Gyõr-
Moson-Sopron megyére és a Nyugat-du-
nántúli Régióra vonatkozó, többségében
helyismereti tárgyú könyveket, peda-
gógiai szakirodalmat, turizmus-idegen-
forgalmi tárgyú dokumentumokat, a 
tanulást segítõ adatbázisokat, valamint
sajátos nevelési igényû tanulók foglal-
koztatását segítõ kiadványokat.

A szoftverfejlesztés többnyire a kisal-
földi katalógust érinti. Bõvül az adatszol-
gáltató könyvtárak köre két városi
könyvtárral, a mosonmagyaróvári Huszár
Gál Városi Könyvtárral és a soproni Szé-
chényi István Városi Könyvtárral. Ezen
kívül bõvül az adatszolgáltatók köre a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer-
hez tartozó könyvtárak egy részével is, ez
minimum 54, de akár 147 könyvtárat is

jelenthet. A katalógusban láthatóvá válik
e könyvtárak dokumentumainak lelõhe-
lye és a kölcsönzési állapota is. A szoft-
verfejlesztés következtében a KISKAT
alkalmassá válik arra, hogy kisebb
könyvtárak adatait is szolgáltassa az or-
szágos MOKKA-ODR közös katalógu-
son keresztül.

A pályázat során a HunTéka katalógus
egyrészt a helyismereti szempontból ér-
tékes forrás, a Gyõri Közlöny kereske-
delmi és szépirodalmi lap (1857–1896)
húszezer cikkének, másrészt a megyei
helyismereti aprónyomtatvány-gyûjte-
mény nyolcezer darabjának rekordjával
bõvül. Az adatbázis-építés során a re-
kordhoz hozzákapcsolják a digitális
könyvtárban elérhetõ dokumentumokat
is, így azok teljes szöveggel bárhonnan
elérhetõ válnak az internet segítségével.

A nyitókonferencia folytatásaként a
szövegértés-fejlesztés speciális tanmene-
teinek elkészítéséhez is jó elméleti meg-
alapozást és konkrét gyakorlati tanácso-
kat adott a könyvtáros kollégáknak
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna gimnázi-
umi magyartanár Olvasás, értés, megér-
tés. Hogyan fejleszthetõ a szövegértési
képesség? címû elõadása. Az elõadónak
több évtizedes tanári tapasztalata van a
szövegértési képességek romlásáról. Rá-
világított arra, hogy a fiatalok tanulási és
munkavállalási esélyeire milyen kedve-
zõtlen hatással van, ha nem tudják az
írott szöveget megfelelõen értelmezni.
Utalt arra, hogy a nemzetközi felmérések
mutatói milyen rossz hazai eredményeket
mutatnak a középiskolások körében. 
Elõadásában kitért a szövegértõ olvasás
különbözõ szintjeire, valamint a szöveg-
értési és gondolkodási szintek összefüg-
géseire. Mutatott hatékony olvasás-
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fejlesztõ stratégiákat és módszereket is,
melyeket a pedagógusok és a foglalkozá-
sokat tartó könyvtárosok, de a gyermeke-
ikkel foglalkozó szülõk is jól alkalmaz-
hatnak a gyakorlatban. 

Végül Gazda István, a Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet igazgatója Helytör-
ténet, információ, internet címmel tartott
elõadást a nyitókonferencia résztvevõi-
nek. Rámutatott arra, hogy a Magyaror-
szágon folyó digitalizálási munkálatok az
európai országokhoz képest aránylag sze-
rény léptekkel haladnak. A kutatók emiatt
gyakran csak a külföldön, rossz minõség-
ben digitalizált dokumentumokat találhat-
ják meg a világhálón, de sajnos azokat
sem teljes körûen. Így van ez a helytörté-
neti vonatkozású mûvek esetében is.

Az elõadás konkrét példákat hozott té-
makörök köré csoportosítva. Így bemuta-
tott nagyobb hazai és határon túli magyar
helytörténeti adatbázisokat, melyekben
teljes szövegû mûveket találhatunk.
Gyõr-Moson-Sopron megye múltjához
kötõdõ könyvekrõl, illetve Gyõrhöz kö-
tõdõ tudósok digitalizált, világhálón
megtalálható munkáiból is láthattunk
még példákat. Többek között a Google
digitalizálta Dallos Miklós gyõri püspök

politikai és diplomáciai iratait, melyeket
1867-ben Esztergomban adtak ki, vagy a
Columbia Egyetem könyvtára digitali-
zálta  Ráth Károly 1866-os mûvét, a 
Magyar királyok és erdélyi fejedelmek cí-
mût. A Gyõri Történelmi és Régészeti Fü-
zetek folyóiratot, melyet Ráth Károly és
Rómer Flóris szerkesztett az 1860-as
években, szintén a Google digitalizálása
révén érhetjük el. A tudománytörténész
széles látószögével tekintette át a külföl-
di gyûjtemények által digitalizált magyar
vonatkozású, a helytörténeti kutatást se-
gítõ idegen nyelvû, illetve a külföldön di-
gitalizált magyar nyelvû, történeti értékû
munkákat is.

Gazda István hangsúlyozta a jó minõ-
ségû hazai digitalizálási munkálatok fon-
tosságát. Véleménye szerint a könyvtár
jelen pályázata révén, a helytörténeti
„különlegességek” és periodikumok digi-
talizálásával segíthet a magyarországi di-
gitalizálási fehér foltok eltüntetésében. 

Akik a témák iránt részletesebben ér-
deklõdnek, azok a fenti elõadások pre-
zentációját a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér honlapján ér-
hetik el, a http://www.kkmk.hu/index.php?
page=tamop/index címen. ■
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