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Olvasásnépszerűsítés az Egyetemi Könyvtár fő célja
az elnyert TÁMOP programban

A TÁMOP-3.2.4/09/1/KMR-2010-0021 pályázaton az Egyetemi Könyvtár fenntar-

tója, az ELTE a könyvtár által összeállított programmal 22.814.450,- Ft-ot nyert.

A pályázatban megvalósítani kívánt főbb célok többek között: olvasásnépszerűsí-

tés, valamint az ELTE középiskolák integrált könyvtári rendszerének migrációja.

A projekt címe: Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat

megkönnyítése érdekében

Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó könyvtárak jelenleg többféle könyvtári rendszert

használnak, különböző adatbázisaik vannak. A pályázat során a különböző módon és helyen

tárolt rekordok számára közös lekérdező felület kialakítása a cél, illetve az ELTE középiskolák

integrált könyvtári rendszerének konszolidációja, a teljes ELTE dokumentumvagyon egysé-

ges adatbázisba való migrálása.

További megvalósítandó cél az unikális dokumentumok teljes körének feldolgozása, az

OPAC-on való elérhetőség biztosítása. Az adatbázisok migrálásával, illetve a retrokonverzi-

óval a jelenlegi dokumentumvagyon feltártsága 24%-ról 30%-ra emelkedhet a pályázati

forrásnak köszönhetően.

A pályázat kapcsán fejlesztésre kerül a könyvtári portál, ezzel a könyvtárhasználat se-

gítése, az elérhető szolgáltatások bővítése a könyvtár célja. A helyi képzési, tanulási és

esélyegyenlőségi szükségletekre reagálva új szolgáltatások bevezetése történik meg az új

honlapon, mely a magyar mellett angol és német nyelven is elérhető lesz.

A megújuló könyvtári portál szolgáltatásainak köszönhetően az Egyetem hallgatói, ku-

tatói és a külső használók számára jelentős idő és energia ráfordítás takarítható meg. Emel-

lett a portál könyvajánló és közhasznú moduljainak olvasás és könyvtárhasználat

népszerűsítő hatása is várható. 
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A fejlesztésekkel az Egyetemi Könyvtár el kívánja érni, hogy a középiskolás korosztály

minél nagyobb hányada könyvtárhasználóvá váljék. További cél a középiskolás diákok fel-

készítése felsőfokú tanulmányokra, illetve a felsőoktatási intézményekbe való integrálásuk

elősegítése. Ennek érdekében kihelyezett órák, vetélkedők szervezésére kerül sor az ELTE

középiskoláiban, illetve az Egyetemi Könyvtár állománya is használhatóvá válik középisko-

lások számára is.

A pályázat lehetőséget biztosít könyvtári minőségfejlesztési program megvalósítására,

ezen belül elérni kívánt cél a valós igényekre épülő, esélyegyenlőséget biztosító szolgálta-

tások nyújtása, illetve különböző mérések, önértékelés elvégzése az ELTE könyvtári háló-

zatában, mellyel a szolgáltatások minősége javítható.

A korszerű könyvtári szolgáltatások ellátására felkészült könyvtári dolgozók szüksége-

sek, a szakmai továbbképzésekre szintén a pályázati forrás ad fedezetet.

Az Egyetemi Könyvtár nagy hangsúlyt fektet az olvasásnépszerűsítésre is, ennek kap-

csán író-olvasó találkozók megtartására kerül sor, illetve a projekt keretében a közeljövőben

számos egyéb rendezvény várható a könyvtár szervezésében. Elsőként Kukorelly Endre írói

estje fogadja az érdeklődőket, a további programokról pedig az aktuális tájékoztatás folya-

matosan várható, egészen a projekt befejezéséig, melynek időpontja 2011. december 31.

További információ: Varga Klára

ELTE Egyetemi Könyvtár

Informatikai osztályvezető, TÁMOP projektvezető

Tel.: 411-6500/3420, 0630/202-5578

Email: tamop324@lib.elte.hu
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