
A mai, technikailag is egyre képzettebb felhaszná-
lók igényeit a könyvtáraknak is figyelembe kell venniük.
A könyvtárak a tudáselosztás és az információterjesztés
fő bázisaivá váltak. Olyan megoldásokat kell tehát kínál-
niuk, amelyekkel az egyre növekvő információk meny-
nyiségét kezelni és a mai digitális világban a szolgáltatá-
saikat bővíteni, saját munkafolyamataik hatékonyságát
pedig fokozni tudják.

Az Országos Széchényi Könyvtár több éves, átfogó in-
formatikai fejlesztési programjában, stratégiai terveiben
kiemelten szerepel az olvasószolgálati tevékenység kor-
szerűsítése, az informatikai lehetőségek bővítése. Min-
den évben apró lépésekkel haladunk céljaink megvaló-
sítása felé. Online-katalógusunk rekordjai retrospektív
módon is folyamatosan gyarapodnak, a Libinfo online
referensz-szolgáltatás pedig már több esztendeje sikere-
sen elégíti ki a felhasználók egyre növekvő igényeit.

2004 a korszerű szolgáltatások megteremtésének so-
rában mérföldkőnek bizonyult. Az Informatikai és Hír-
közlési tárca támogatásával üzembe helyeztük az Ol-
vasói Professzionális Munkaállomások, röviden: OPM
rendszerét, amely informatikai szempontból is különle-
gesnek, egyedinek mondható. Bár csupán 100 darab
munkagép (terminál) áll az olvasók rendelkezésére, az
egyéni hozzáférési jogosultság, az egyéni, mintegy 150
MB-os tárhely és az egyénileg, szabadon kialakítható fe-
lület virtuálisan az összes beiratkozó számára saját szá-
mítógép-felhasználást biztosít. A klienseket egy 200 Giga-
byte-os fájlszerver és egy 6,8 Terrabyte-os tároló szerver
szolgálja ki, ami egyben az OSZK épülő digitális könyv-
tárának tárhelyét is biztosítja. Kiegészítő elemként szken-
nerek, nyomtatók, digitális fényképezőgép, CD- és DVD-
írók csatlakoznak a rendszerhez. A könyvtár látogatói az
OPM gépeken keresztül olvashatják az állományunkban
található off- és online elektronikus dokumentumokat,
emellett azonnal megírhatják tanulmányaikat, elkészít-
hetik dolgozataikat, jegyzetelhetnek olvasmányaikból,
hisz szövegszerkesztő-, táblázat és adatbáziskezelő prog-
ramok is rendelkezésükre állnak. Kép- és weblapszer-
kesztésre szintén lehetőség nyílik. Az Internet használata
teljes körűen biztosított, korlátozások nélkül. Az olvasók
által elkészített dokumentumok, kiválasztott képek,
digitalizált szövegrészletek – a szerzői jogi előírások
figyelembe vételével – adathordozókra (floppy, CD,
DVD) átmásolhatók, kinyomtathatók, illetve távoli hoz-
záféréssel (FTP) is elérhetők. A rendszer különlegessé-
ge abban nyilvánul meg, hogy az olvasó egy munkahe-
lyen mindazt a szolgáltatást megkapja (katalógusok,
adatbázisok, Internet-források, elektronikus dokumen-

tumok stb.), amelyet más könyvtárakban esetleg csak
több munkaállomás használatával érhet el.

Az OPM rendszer hamar közkedveltté és népszerűvé
vált, a terminálok kihasználtsága 100%-os. Így már gon-
dot jelent – különösen a délutáni órákban, a felvételi és
vizsgaidőszakokban – a túlterheltség; az olvasók csak
hosszabb várakozás után juthatnak szabad géphez. Ter-
mészetesen napirenden van a rendszer további bővíté-
se, a zsúfoltság enyhítésére azonban jó megoldásnak
bizonyult a vezeték nélküli hálózati rendszer (WiFi =
Wireless-Fidelity) 2005-ös kiépítése. A Wi-Fi-t nyilvános
helyeken már világszerte használják, könyvtári haszno-
sítása azonban csak mostanság indult meg. A vezeték
nélküli hozzáférési pontok (hot spot) kialakítása már
csak azért is vonzó volt számunkra, mert így elkerül-
hetők voltak a kábelezéssel járó építési munkálatok. Ol-
vasóink mintegy 5-10 %-a használ rendszeresen könyv-
tárunkban saját laptop-ot, ez a szám napról napra
növekedik. A Wi-Fi rendszer kiépítésével, egyszerű há-
lózati kártya használatával az intézmény összes olvasó-
és közösségi terében egyszerűen, gyorsan, autentikálás
(belépőjegy száma és jelszó megadása után) csatlakoz-
hatnak látogatóink az OPM rendszerhez és a világháló-
hoz, elektronikus szolgáltatásaink körének nagy részét
közvetlen kapcsolat útján igénybe vehetik.

További korszerűsítési terveinkben szerepel a doku-
mentumok helyének, mozgásának, státuszának nyomon
követését, biztonságát szolgáló rádiófrekvenciás alapo-
kon működő azonosítási rendszer (RFID) kiépítése is,
lehetővé téve olvasóink számára az elektronikus úton
történő dokumentumigénylést, valamint azt, hogy a mik-
rochippel ellátott olvasói kártyák segítségével az eddig
különálló helyeken biztosított különböző szolgáltatáso-
kat egyszerűbben és egységes rendszer keretében ve-
hessék igénybe.

A digitális jövő kihívás számunkra. Gyors reagálások-
kal, az igények pontos feltérképezésével, iniciatív hoz-
záállással, a korszerű megoldásokat folyamatosan kutat-
va elősegíthetjük és megvalósíthatjuk, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár nemzeti alapfeladatainak megfele-
lően a jövő információszolgáltató bázisainak centruma,
egyik alappillére legyen. A dokumentumokra épülő
könyvtár eszméje mellett a szolgáltatásra orientált könyv-
tári tevékenység sikerét éppen az ilyen és ehhez hason-
ló korszerű informatikai fejlesztések alapozhatják meg,
amelyekkel az Országos Széchényi Könyvtár immáron
– jogosan – büszkélkedhet.

Tóth Ferenc Tibor ftoth@oszk.hu
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