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Tóth Csilla

Megújulás és fejlődés – 10 éves lett  
a Széchenyi István Egyetem Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Név-
adónk, Gróf  Széchenyi István őszinte, tiszta gondolata a jelen helyzetben igen-
csak helytálló, hiszen nincs jelen múlt nélkül, és nincs jövő jelen nélkül. Fontos 
tudni honnan jöttünk és merre tartunk, de a jelen lehetőségeivel élve, meg kell 
tenni és meg kell valósítani mindent, amit célul tűzünk ki magunk elé, mivel a mi 
jelenünk lesz az alap a jövő nemzedék számára. 

Az új könyvtárépület tizedik évfordulója alkalmából visszaemlékeztünk, és 
soha nem feledjük, hogy honnan indultunk el, és hogyan lett a Széchenyi István 
Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (SZE EKL) a győri univerzitás egyik 
meghatározó szervezeti egységévé, egy nyitott tudástranszfer-hálózattá.

Küldetésünk

Napjainkban a könyvtár szó már nemcsak egy épületet jelent, polcokon tá-
rolt könyvekkel, hanem egy nyitott, óriási információtranszfer-hálózatot foglal 
magában. Küldetésünket – a változó használói igények minőségi kiszolgálását –  
a folyamatosan bővülő és megújuló szolgáltatásainkkal valósítjuk meg.

Az SZE EKL a régió egyik legjelentősebb, legmodernebb információmegosz-
tó, valamint közösségi programokat szervező, és azoknak helyet adó kulturális 
térként is működő nyilvános és felsőoktatási tudásközpontja. Tudástranszfer te-
vékenységét elsősorban az egyetemen folyó oktató-, kutató- és fejlesztőmunka 
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határozza meg, alkalmazkodva a megújuló gazdasági, társadalmi kihívásokhoz. 
Nyilvános tudástérként mindenki számára biztosítja az információhoz való hoz-
záférést a 21. század követelményeinek megfelelően. De hogyan is jutottunk el 
idáig? Tekintsünk vissza kicsit, honnan is indultunk!

Múlt, kezdetek

A mai Széchenyi István Egyetem 1968-ban kezdte meg működését Közleke-
dési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) néven, akkor még Budapesten is 
működő tanszékekkel. 

A KTMF Könyvtára 1974. március 1-jén lett önálló szervezeti egység. Az új 
főiskolai épületek elkészültéig több különálló helyiségben működött intézmé-
nyünk. Egy közeli épületben bonyolították a kölcsönzést, és az egyik raktár is ott 
kapott helyet, a másik raktár pedig a szomszédos épületben volt. A folyóirat-ol-
vasó szintén egy különálló épületben állt az olvasók rendelkezésére. 1977 nyarán 
aztán a Főiskola igazgatási épületének alsó két emeletén leltünk új otthonra. 

A könyvtár a nyolcvanas években

Az akkori könyvtár alapterülete 800 m², a raktáré 283 m² volt. A szabadpolcos 
olvasói térben 100 ülőhely várta az olvasni, tanulni, kutatni vágyókat. A könyvtár-
épület igyekezett megfelelni a 20. századi igényeknek, a könyvtárhasználat, a könyv-
tári szerepek folyamatos változásának. Ezért az új épületben nagy hangsúlyt kaptak 
a közösségi terek, melyek a közös tanulást, a projektmunkákat és természetesen 
a szabadidő eltöltését segítették. 1983-ban a Művelődési Minisztérium Könyvtári 
Osztálya az országos feladatkörű szakkönyvtárak közé sorolta a főiskolai könyv-
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tárat. Az alapszolgáltatásokon túl fő feladatai közé tartozott a bibliográfiák, iro-
dalomkutatások készítése, évkezdéskor könyvtárbemutató tartása a hallgatóknak, 
tartalomfigyelés, témafigyelés, fénymásolás. 1986-ban a KTMF felvette Széchenyi 
István nevét, és Széchenyi István Főiskola néven folytatta működését.

Számítógépesítés

Az első számítógépek a 90-es évek elején jelentek meg a könyvtárban, akkor 
még a folyóiratjegyzék elkészítésére és igazgatói levelezésre szolgáltak. A könyv-
tári munka számítógépesítése 1992-ben kezdődött meg. Ehhez hat személyi 
számítógépből és egy szervergépből álló lokális hálózatot építettek ki, amihez a 
keretet a Felsőoktatási Elektronizációs Program könyvtári részének kidolgozása 
biztosította. Az 1993-ban meghirdetett felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz 
Alap (FEFA/2) pályázatán nyert összeget a könyvtár a számítógépes hálózatá-
nak kiépítésére és a hardver és szoftver eszközök beszerzésére fordította. Ennek 
eredményeképpen került sor – több más rendszer kipróbálása után – 1994-ben 
az ALEPH integrált könyvtári rendszer 300-as verziójának installálására, amihez 
tizenkét számítógépes munkaállomás, öt olvasói lekérdező terminál, valamint egy 
CD-torony kapcsolódott. A dokumentumállomány metaadatainak rögzítése, va-
lamint az olvasók adatainak átvitele az integrált számítógépes rendszerbe 1995-
ben kezdődött meg, 2001 óta pedig a kölcsönzés is számítógéppel történik. Az 
1994-ben, a Mellon Alapítvány pályázatán nyert pénzből kialakítottuk az elektro-
nikus állományvédelmi rendszert. 1997 óta van webszervere a könyvtárnak, ám 
ekkor még csak a főiskola honlapjáról volt elérhető a katalógus. 

A könyvtár a kilencvenes években
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Egyetemi Könyvtár

2002-ben új fejezet kezdődött életünkben. Évekig tartó egyeztetés eredménye-
ként a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján főiskolánk egye-
temi rangot kapott, így könyvtárunk is egyetemi könyvtárrá vált. 2002-től saját 
honlapot (http://lib.sze.hu) indítottunk. 2003-ban EU-s intézményfejlesztési 
programok indultak. A programok kiemelkedő része volt az új oktatási épület-
együttes és az új könyvtárépület. Miután elkészült a kivitelezési terv és a tender-
terv, már csak a közbeszerzési eljárást kellett volna kiírni. Ekkor azonban finan-
szírozási gondok adódtak, ezért nem tudott elindulni a beruházás. Időközben, 
2003-ban a Jogi Karon külön tagkönyvtár alakult.

A Jogi Kar könyvtára – Áldozat utca

Tervek az új épületegyüttesre

2008-ban, az Új Magyarország Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ramjának keretében a győri Széchenyi István Egyetem hat és fél milliárd forintot 
nyert infrastrukturális fejlesztésre. Ebből az összegből tervezték meg a könyvtá-
runknak is helyet adó új épületszárnyat. A TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0003 azo-
nosító számú projekt komplex egyetemfejlesztése tette lehetővé az új, modern 
kivitelezésű, minden igényt kielégítő – az új egyetemi könyvtárat is magába fog-
laló – INNO-Share, és az úgynevezett Új Tudástér épületegyüttesének kialakítá-
sát. Ötletelés, tapasztalatcsere céljából 2008-ban a könyvtár néhány munkatársa 
három jelentős német egyetemi városban: Jénában, Drezdában és Magdeburgban 
tett látogatást, ahol az utóbbi esztendőkben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre 
az egyetemi könyvtárakban. Az ott látottak, hallottak és a szakmai tapasztalatok 
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alapján tettek javaslatot a hazai tervezők részére. 2009 telén megkezdődött az 
új könyvtár építése, és ezzel párhuzamosan elvégeztük a költözéshez szükséges 
állományellenőrzési és selejtezési munkafolyamatokat. Ezzel párhuzamosan a 
minőségfejlesztés keretében elkészültek a könyvtár működését leginkább megha-
tározó alapdokumentumok, bővültek a számítógépes szolgáltatások, elkezdődött 
az egyetemi archívum kiépítése, majd 2010 végére befejeződött az építkezés.

 Új könyvtárkülső (Fotó: Tóth Csilla)

Új, tágas otthon

A tervek szerint csak 2011 nyarán készültünk beköltözni az új helyre, de az 
egyetem vezetése úgy döntött, hogy a kész épületet célszerű lenne minél előbb 
birtokba venni. Így 2011. január 28-án elkezdődött a dokumentumállomány, 
valamint az irodai eszközök átköltöztetése a régi épületünkből az INNO-Share 
Regionális Tudásmenedzsment Központ épületébe. Az új helyen a könyvtár a 
korábbinál háromszor nagyobb, mintegy 5500 m²-es akadálymentesített, modern 
tűzvédelmi rendszerrel és impozáns belső terekkel ellátott négyszintes épületben 
rendezkedhetett be. 

A közös és jól szervezett munka eredményeként 2011. március 1-jén megnyi-
totta kapuit a nagyközönség előtt az új könyvtár heti 54 órás nyitvatartással. Ek-
kor még csak a régi könyvtárból áthozott nyolc darab számítógép állt az olvasók 
rendelkezésére, de a nyár folyamán már elérhetővé vált a wifi, majd októberben 
folyamatosan került beüzemelésre közel 250 darab vékonykliens számítógép, 
majd az internet és végül az alkalmazások elérése.
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Új könyvtárbelső (Fotó: Tóth Csilla)

Új épület – új lehetőségek – 10 év röviden

2011-ben indult el a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázis, 
amelybe a könyvtár felsőfokú végzetséggel rendelkező munkatársai szakreferensi 
hálózat keretein belül adatfeltöltőkként kapcsolódtak be, egy kolléga pedig intéz-
ményi adminisztrátori szinten szakértőként vett részt a projektben. A szakdol-
gozat- és PHD-írás segítéséhez beindítottuk az online irodalomjegyzék-készítő 
szolgáltatásunkat (I-Share24), szintén a szakreferensi hálózat munkája részeként. 
A társadalmi kapcsolatok kiépítésének céljából a könyvtár a Kiskutatók Éjszakája 
című rendezvénysorozaton évről-évre önálló vetélkedőket szervez az általános 
iskolások számára. 

Az egyetemi könyvtár tudásközvetítő, tudásmegosztó tevékenysége a 2012-es 
évben nyerte el végső formáját. A könyvtári szolgáltatásokat helyben igénybe ve-
vők számára mintegy 750 ülőhely áll rendelkezésre. Mindemellett 300 000 doku-
mentum (könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok, PhD-dolgozatok, szabványok, 
CD-k, DVD-k), tanulásra, pihenésre alkalmas leválasztható terek, 6 db háromfős 
médiafülke és 15 egyéni kutatószoba segíti a tudományos munkát.  

2012 januárjában a PatLib Központ (Patent Library. Az Európai Szabadalmi 
Egyezményhez csatlakozott tagállamokban a PatLib központok hálózatot alkot-
nak), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi 
információs pontja került könyvtárunkba, amelynek működtetését egy szakképzett 
kolléga látja el. Ekkor került bevezetésre az egyetemi plasztikkártyarendszer is.
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Ugyanabban az évben, július 12. és 14. között került megrendezésre a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése a Széchenyi István Egyetem 
Könyvtárának szervezésében. A Stabilitás – innováció – inspiráció: Könyvtárak változó 
környezetben címmel megrendezett konferencia központi helyszíne az egyetem, az 
egyetemi könyvtár és annak környéke volt. A programon 700 fő vendég és 22 
könyvtárszakmai kiállító vett részt. Még ebben az évben elindítottuk a könyvtá-
runk Facebook-oldalát. 

2013-tól a Mérnökinformatikus Hallgatók Országos Konferenciájának és a 
Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciájának is több alkalommal bizto-
sítottunk helyszínt. Emellett különböző kiállításokat rendeztünk. Rendszeresen 
részt veszünk a Nyitott Kapuk Napja rendezvényen, ahol könyvtárunk szolgálta-
tásait népszerűsítjük a leendő hallgatók számára.

2013-ban az INNO-Share épületet Építőipari Nívódíjjal tüntették ki. Ettől az 
évtől Prospero Partner Pont is működik a könyvtárban. A Prospero internetes 
könyváruházból rendelt könyvek – az országban működő hat átvételipont egyi-
keként – nálunk is átvehetők.  

Könyvtári enteriőr felülnézetből

2014-ben Kállay István jogászprofesszor az egyetemi könyvtárnak ajándékoz-
ta több ezer kötetből álló könyvgyűjteményét, amelynek a második emeleten biz-
tosítottunk helyet. 

2015-től a hallgatók a szakdolgozataikat elektronikusan a könyvtár honlapján 
keresztül töltik fel. Az egyetemen készült korábbi diplomadolgozatokat digita-
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lizáljuk, archiváljuk és az egyetemi repozitóriumban közzé tesszük a használók 
számára.

2016. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem két kara: a mosonma-
gyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a győri Apáczai Csere 
János Kar csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez. Mindkét kar könyvtára 
az Egyetemi Könyvtár hálózatának tagja lett. Még ez év nyarán benyújtottuk pá-
lyázatunkat a Minősített Könyvtár címre. A díjat 2017. január 22-én el is nyertük. 

A 2017-es évben Győr adott otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak 
(EYOF), mely során könyvtárunkban kapott helyet az esemény médiaközpontja. 

2018-ban megújult a honlapunk és az IKR-ünk, HUNTÉKA2-re váltottunk.  
Még ebben az évben, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és az egyetem által 
közösen megrendezett Gyerekegyetem programhoz csatlakoztunk.

2019-ben csatlakoztunk az országos Európai Dokumentációs Központok há-
lózatához. Januártól megemeltük a nyitvatartási órák számát, így a heti nyitva-
tartási időnk 58 óra lett. Az év elején a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és 
Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola csatlakozott az egyetem intézmé-
nyeihez. Az iskola könyvtárának helyi szakmai támogatását új feladatként kaptuk 
meg. Júniusban csatlakoztunk az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának 
HUNOR munkacsoportjához. 2019 szeptemberétől elkezdtük a felkészülést az 
egyetemi modellváltásra, amely szemléletváltást követelt meg tőlünk, amit közös 
meetingekkel tettünk könnyebbé.

A 2020-as év több szempontból is egy újabb mérföldkő volt a szervezeti egy-
ség életében. A változások, a megújulás éve volt az egyetemi könyvtár számára. 
Januárban az egyetem szenátusának döntése alapján levéltári szakmai egységgel 
bővültünk, melyet július 26-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
Könyvtári és Levéltári Főosztálya is engedélyezett. Így új nevünk Széchenyi Ist-
ván Egyetemi Könyvtár és Levéltár lett.

Tavasztól – az egyetemen is érvénybe lépett járványügyi intézkedések követ-
keztében – határozatlan időre bezártunk és online könyvtárrá alakultunk át. 

Augusztus 1-től, a mi intézményünket is érintő fenntartói modellváltás kö-
vetkeztében az egyetem fenntartását a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 
vette át, de szakmai támogatást továbbra is az EMMI Könyvtári és Levéltári 
Főosztályától kapunk. Emellett a közalkalmazotti státuszból munkavállalói stá-
tuszba kerültünk át, amely újabb szemléletmódváltást tett szükségessé. Mindez 
különleges helyzetet teremtett számunkra, amelynek – tudásunknak megfelelően 
– igyekszünk azóta is megfelelni. 

A szeptemberi nyitást megelőzően a Családbarát Egyetem mozgalomhoz kap-
csolódva az úgynevezett Book-kanj Ránk! hét keretein belül gyermekfelügyeletet 
biztosítottunk – játékos és fejlesztő programokkal – az egyetemi munkatársak 
gyermekei számára. Az év utolsó negyedévétől ismét az online térbe tettük át 
szolgáltatásinkat, betartva a pandémia alatt meghozott intézkedéseket.
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Visszatekintve az előző évtizedekre jól látható, hogy a fejlődést, a megújulást 
választottuk, így egymást segítő közösségként dolgozhatunk tovább, és folytat-
hatjuk a kitűzött célok elérését. 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai – csoportkép  
(Fotó: Horváth Márton)

Új megújulás, új szerep 

A 2021–2025-ös időszakra elkészült stratégiai tervünkben rögzítettük jövő-
beli feladatainkat. Kiemelt céljaink a hallgatótoborzásban való aktív részvétel, az 
egyetemi hallgatók oktatással kapcsolatos segítése, az egyetem harmadik missziós 
tevékenységének (egyetemi berkeken belül a vállalkozások kutatással kapcsolatos 
segítése) kiterjesztése és az egyetemi oktatók, kutatók, tudományos tevékenysé-
gének támogatása. Családbarát programjainkkal támogatjuk a Családbarát Egye-
tem mozgalmat.

Az SZE EKL hálózatának munkatársai elkötelezettek az intézményi integráci-
óból és modellváltásból, valamint a Minősített Könyvtári cím elnyeréséből adódó 
kihívások leküzdésében, és az ebből fakadó lehetőségek kiaknázásában. Az SZE 
EKL egy stabil, több pillérre építkező nyitott tudástér, mely a klasszikus könyv-
tári szolgáltatásokon túl az egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók és könyvtárhasz-
nálók munkáját egyre szélesebb körben támogatja.

Az értékőrző hagyományok megtartása mellett szeretnénk felépíteni a jövő 
felsőoktatási tudásbázisát, információtranszfer-központját és közösségi tereit. 
Ahogyan egy fa a gyökerein keresztül csatlakozik a földhöz, fejlődik, megújul, az 
SZE EKL is egy fejlődő, megújuló, erős és stabil szervezeti egysége a campus-
nak. A fa törzse jelképezi a hagyományos, jól bevált és méltán népszerű könyvtári 
szolgáltatásaink fontosságát, míg az ágai a modern kihívásokhoz igazodó új és 
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megújuló szolgáltatásainkat. Négy ág, négy pillér, amellyel alátámasztjuk a hidat, 
amely összeköti az egyetem polgárait és utat nyit a jövő hallgatói számára. A 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár egy nyitott, bárki szá-
mára látogatható, gazdag gyűjteménnyel, széles szolgáltatási spektrummal bíró 
intézmény. 

A szolgáltatások fejlesztésére irányuló tevékenységünk folyamatos. Kutató-
kapocsnak nevezett szolgáltatásunkkal az egyetem hallgatóinak, oktatóinak és 
kutatóinak kívánunk olyan minőségi szolgáltatásokat biztosítani, mint például 
segítségnyújtás a hallgatóknak a diplomamunkájuk elkészítésében, támogatás a 
PhD-hallgatóknak a tudományos életpálya megvalósításához, adatbázishasználati 
és kutatásmódszertani ismeretek átadása. Továbbá – az oktatói és kutatói életpá-
lyát támogatva – segítünk eligazodni a publikálás útvesztőiben, valamint publiká-
ciós hatáselemzéseket is kérhetnek a hozzánk fordulók.

A felsőoktatásban megkezdett fenntartói modellváltással összhangban az SZE 
EKL is nyitottá vált – a saját profiljára szabott kereteken belül – az üzleti életben 
adódó lehetőségek kiaknázására. Fontos célcsoportunk a helyi vállalkozások sze-
replői. Nekik szeretnénk kedvezni a „CégPont Neked” szolgáltatásunkkal, amely 
többek között témafigyelést, iparági információkutatást, versenytársfigyelést és 
céginformációs elemzések készítését takarja. PatLib-irodánk továbbra is várja 
a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos megkereséseket. A Menedzsment 
Campus szakembereivel együttműködésben tudunk segíteni például egy innova-
tív termék vagy szolgáltatás szabadalmaztatásában, levédetésében. 

„Book-kanj ránk!” jelszavunkkal elsősorban a fiatalokat célozzuk meg: az óvo-
dásoktól egészen a hallgatókig. A Családbarát Egyetem szellemiségét szem előtt 
tartva, nyári táborokat szervezünk az alkalmazottak kiskorú gyermekei számára. 
Igény szerint rendelkezésre bocsátjuk a könyvtár gyermekkuckóját szülinapok 
tartása céljából, és külön kérésre a programot is elkészítjük és lebonyolítjuk. To-
vábbra is részt veszünk az általános iskolások számára meghirdetett Gyerekegye-
tem és a Kiskutatók Éjszakájának programjában. Töltsd nálunk az 50-et! címmel 
helyet és feladatot adunk a középiskolásoknak, hogy az iskolai közösségi szolgá-
latban előírt ötven órát az egyetem területén töltsék, megismerve ezzel az egye-
temi életet. A Nyitott Kapuk napján szintén minden alkalommal önálló standon 
fogadjuk a középiskolásokat, hogy hathatósan vegyünk részt a leendő hallgatók 
toborzásban. Az egyetem hallgatóinak, polgárainak igazi közösségi teret szeret-
nénk teremteni, ahol nem csupán a tanulás, hanem az aktív szórakozás lehetősége 
is rendelkezésükre áll.

Szervezeti egységünk portfoliójába bekerült a levéltár is. Az emlékek őreként 
összegyűjtjük és megőrizzük az egyetem marandandó értékű dokumentumait, 
beleértve az elődintézmények: a győri KTMF, a győri tanítóképzés és a moson-
magyaróvári kar agrártörténeti értékű iratait is. Feltárás után ezeket a dokumen-
tumokat digitális formában nyilvánosan elérhetővé tesszük. Az SZE EKL ugyan 



13

történeti dokumentumokat is őriz, de nem a múltban él. Munkánkat a folyamatos 
megújulás igényével végezzük: kihasználjuk a modern technológia nyújtotta le-
hetőségeket, és figyelembe vesszük napjaink megváltozott információs igényeit.

A mindenkori stratégiai tervünk igazodik az egyetem jövőbeli oktatási, kutatá-
si, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási elképzeléseihez és a felsőoktatási straté-
giához. Célunk egybecseng a Széchenyi István Egyetem avatójára megfogalma-
zott gondolattal: „Az intézmény valóságból fakadó válaszokat adjon a harmadik 
évezred kihívásaira!”
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