Celegyenesben
avagy egy TAMOP-projekt megvalosftasanak
allomasai

A Tarsadalmi Megtijuhis Operativ Program kereteben palyazati felhivas jelent
meg "Tudasdep6- Expressz" - A konyvtari htil6zat nem formalis es informalis kepzesi szerepenek erositese az elethosszig tart6 tanulcis erdekeben - Orszagos elektronikus szolgaltatasok bOvitese, fejlesztese cimmel, amelynek k6dszama: TAMOP3.2.4/08/2.
A "Tudasdep6-Expressz"
elnevezesu konstrukci6 celja az volt, hogy a konyvtari rendszer nagyobb hatekonysaggal szolgalja a minosegi oktatast, a formalis oktatason kiviili kepzest es tanulast, a konyvtari szolgciltatasokkal megva16sitand6 01vasasi es digitalis kompetenciak fejleszteset. Ezekhez a celokhoz kapcsol6dott az
az elkepzeles is, hogy a konyvtari rendszer bovitse es osszehangolja a dokumentum- es informaci6szolgciltatas
orszagos rendszeret. E fejlesztesek kereten beltil
keriilhet sor - tObbek kozott - a kii16nbOzo orszagos konyvtari adatbazisok kozos
keresorendszerenek
kialakitasara,
orszagos olvasas-nepszerusito
es -fejleszto
program kialakitasara, elerheto web-alapu szolgaltatasok fejlesztesere. A palyazat
egyik ceIcsoportja a gyermek- es ifjusagi korosztaly, szamukra a konyvtarak kozossegi szinterkent segithetik a tajekoz6dast es a tanulast, az irodalomhoz es a
szakirodalornhoz val6 hozzaferest. Mindezek megval6sitasahoz j61 kepzett konyvtari es informaci6s szakemberekre van szukseg, akik ismerik az idegen nyelvii
adatbazisokat, felhasznal6i szintii idegen nyelvi ismereteik vannak es ezek birtokaban segiteni tudnak a konyvtarhaszna16knak.
A palyazati celok osszhangban alltak a Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar,
Muzeum fejlesztesi terveivel, celjaival, igy kezenfekvo volt, hogy az intezmeny
e1kesziti palyazati anyagat.
A miniszterium tobbszor m6dositotta a beadasi hataridot; vegiil 2009 februarjaban adhatta be az intezmeny az elkeszitett, Orszagos es helyi elektronikus konyvtari szolgaltatasokfejlesztese
a Miskolci Egyetemen az oktatas - kepzes es az elethosszig tart6 tanulas tamogatasa erdekeben cimu palyazati anyagat.
2009 juliusaban kapott ertesitest a konyvtar, hogy palyazata pozitiv elbiralasban
reszesiilt. A tovabbiakban a tamogatasi szerzodeshez sziikseges mellekleteket, igazolasokat, egyeb dokumentaci6t kellett beszerezni es osszeallitani, majd elkiildeni
az Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Tamogataskezelo Igazgat6sagahoz.
A projekt megva16sitasara vonatkoz6 tamogatasi szerzodest okt6ber l4-en irta
ala a Miskolci Egyetem es az Oktatasi es Kulturalis Miniszterium. A palyazott 200
milli6 Ft-b6l a nyertes projekt megval6sitasara
194 704 000,- Ft allt rendelkezes-

re; az osszeg felhaszmilasara a programok lebonyolitasa alatt, 2009. okt6ber 14-tol
2011. marcius 31-ig kerillhetett sor.

A nyertes palyazatnak megfeleloen a Miskolci Egyetem, Konyvtar, Leveltar,
Muzeumaban megkezdodott a TAMOP 3.2.4-08/2-2009-0005. sz. projekt kereten
belill, az egyes orszagos es helyi elektronikus konyvtari szolgaltatasok fejlesztese.
A kozel 200 milli6 forintos EU-tamogatas lehetoseget nylijtott tObb, orszagos
konyvtari adatbazis osszehangolasara. Az egyetemi konyvtar es partnerintezmenyei vallaltak, hogy egyiittesen fejlesztik szolgaltatasaikat es informaci6-szolgaltatasi rendszeriiket annak erdekeben, hogy hatekonyabba tegyek a minosegi oktatast, a formalis oktatason kiviili kepzest es az uj tanulasi formak elterjeszteset.
A Miskolci Egyetem konyvtara az Orszagos Szechenyi Konyvtarral es a Pannon Egyetemmel egyiittmiikOdve kivanja letrehozni es megteremteni egy - digitalis tartalmak taro lasara szolgal6 - orszagos cikkarchivum alapjait. A konyvtar a
mar digitalizalt cikkek es reszdokumentumok osszegyiijtesevel, rendszerezesevel
segiti elo az orszagos dokumentumkilldo rendszer miikodeset.
A Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar, Muzeum az Eszak-magyarorszagi Regi6 legnagyobb informaci6s kozpontja, ezert kiemelten kezeli a konyvtari szolgaltatasok nepszeriisiteset, valamint a konyvtarhasznalatra iranyu16 digitalis es informaci6keresesi kompetenciak fejleszteset. Ezeknek a celoknak a megval6sitasaban
nylijt segitseget, ad lehetoseget a TAMOP-projekt.
A projektfeladatok megval6sitasahoz - ertekhatart61 fiiggoen - kozbeszerzesi
eljaras kapcso16dott. Negy feladatblokkot erintett ez a kotelezettseg, igy kozossegi, nemzeti es egyszeriisitett kozbeszerzesi eljarasokat kellett lefolytatni. A konyvtari butorok vasarlasara az egyetemen a kozpontositott kozbeszerzes kereteben keriilt sor.
A negy, eltero nagysagrendii feladatblokk kozill e1sokent kell emliteni a projektben legnagyobb es legjelentosebb feladatokat osszefog6 Orszagos cikkarchivumfejlesztese, a Miskolci Egyetem Konyvtar, LeveItar, Muzeum adatbdzis szoftvereinek tovabbfejlesztese, az Orszagos Szechenyi Konyvtar adatbazisaival (EPA,
HUMANUS) torten a osszehangoldsa, adatbdzisainak adatfeltoltese elnevezesii
blokkot.
A kozossegi kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa utan, 2010 juniusaban keriilt sor
szerzodeskotesre, es elkezdodhettek a szoftverfejlesztesi es adatbeviteli munkak.
Ez a kozbeszerzesi eljaras rendkiviil hosszadalmasnak bizonyult, ezert kerni kellett a projekt idotartamanak harom h6nappal tOrteno meghosszabbitasat. Ezt a lepest a fe1tOitendoadatok tetemes mennyisege is indokolta. A nyaron elkezdodott
munkalatok alabb felsorolt reszfeladatai j6 iitemben haladnak, behozva a kozbeszerzesi e1jaras e1hUz6dasavalkeletkezett idobeli hatranyt:
- az egyetemi konyvtar tulajdonat kepezo JaDoX szoftver idoaranyos fejlesztese (rendszertervezes);
a harom legnagyobb (magyar foly6iratcikkeket feltar6) orszagos konyvtari
adatbazis - EPA, HUMANUS, MATARKA - kozos felilleten val6 kereseset
szolga16 szoftver fejlesztese;

- a HunTeka adatbazis b6viteset szolgal6 17 ezer bibliografiai rekordb61 eddig
mar 12 ezer rekord bevitele megtortent;
- a 600 ezer cimadatb61 kozel400 ezer cimadat mostanra a tartalomjegyzek reszeve valt;
- valamint elkezd6dott egy - digitalis tartalmak taro lasara szolgal6 - orszagos
cikkarchivum alapjainak megteremtese, az Orszagos Szechenyi Konyvtarral
es a Pannon Egyetemmel egyiittmukodve.
Az orszagos foly6irat-adatbazisok osszehangolasa soran megval6sult az adatkonverzi6, es letrehoztak az EPA-HUMANUS-MATARKA adatbazisok kozos
lekerdez6 feliiletet. A projekt eredmenyekent konnyebbe valik a jelenlegi harom
legnagyobb magyar cikkszolgaltatas egyiittes keresese a felhasznal6k szamara. A
szolgaltatasok osszehangolasaval, a rendszerek kozotti automatikus adatcserevel,
a parhuzamos feldolgozasok megsziinteteseveljavul a konyvtari munka hatekonysaga, nem utols6 sorban az 0lvas6, konyvtarhasznal6, egyetemi hallgat6 gyorsabbanjuthat a teljes koru informaci6hoz, kii16nfele digitalis tartalmakhoz.
Mind a feladatokat, mind a koltsegeket tekintve a masodik kiemelked6 projektfeladat a Tematikus egyetemi gyiijtemenyek oktatasi es kutatasi webportaljanak
letrehozasa esfeltO/tese. Ebben az esetben is a kozbeszerzesi eljaras utan kezd6dhetett a munka. Elmondhat6, hogy a miskolci oktatastOrteneti webportal es a XIX.
szazadi muszaki-oktatasi, kepalapu tudastarhaz, valamint a muszaki kultlirat nepszerusit6 szemantikai webportalok adatfeltOltese es portalfejlesztese -lassan a vegehez kozeledve - a szerz6des mellekleteben leirt iitemterv szerint halad.
Latvanyos valtozast eredmenyezett es mar nagyon id6szeru volt az uj, modem
konyvtari butorok beszerzese, a regi kolcsonz6 pultrendszer csereje, amely 2010
els6 h6napjaiban val6sult meg. A legszembetiin6bb megujulasra az 0lvas6i terben,
valamint az 0lvas6terem bizonyos pontjain keriilt sor. Atalakult a kolcsonz6pult,
tovabba ket ujabb tajekoztatast szolgal6 teka varja az 0lvas6kat. Az egyik TIOPpalyazat kereteben beszerzett 40 korszeru szamit6gepet az uj butorokkal egy id6ben szereltek fel. Az 0lvas6i ter esztetikusabb, modemebb komyezetet kinal a
konyvtarhasznal6knak, egyetemi hallgat6knak.
A kovetkez6 feladat - az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvany szerinti min6segiranyitasi rendszer kiepitese es bevezetese a Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar, Muzeumban - szinten a tavalyi ev folyaman val6sult meg. Egyszerusitett kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa utan elkezd6dtek a rendszer kiepitesenek munkalatai, amelyek soran elkesziiltek tobbek kozott a SWOT -elemzesek, az 0lvas6i es
dolgoz6i elegedettsegmeresek, tovabbi dokumentumok es bizonylatok. A Min6segiranyitasi Kezikonyv es egyeb dokumentaci6k november vegere nyertek vegleges format, decemberben zajlott a rendszer auditalasa, ennek eredmenyekent az
intezmeny megkapta a tanusitvanyt.
A projekt kapcsan az egyetemi konyvtarban olyan, tovabbi kisebb koltsegvetesu feladatokat is vegrehajtottak, amelyek eredmenyesebbe teszik az elkovetkez6
id6szakot, de nem igenyeltek kozbeszerzesi eljarast.
A Szolgaltatas-nepszeriisites, nemformalis kepzesek, programok szervezese az
iskolakban a projekt teljes idotartama alatt elnevezesu feladat soran ket miskolci
kozepiskolaval kotott megallapodas kereteben a tanul6k - feltehet6en leend6
egyetemi hallgat6k - szamara konyvtari szolgaltatasok megismertetesere, nepsze-

rUsiteserekerlilt sor. A konyvtarhasznalatra iranyul6 digitalis es informaei6keresesi keszsegeket fejleszto kepzesek a partnerintezmenyek tanaraival egyeztetve, igenyeiket es az egyetemi konyvtar lehetosegeit osszehangolva val6sultak meg. Az
Avasi Gimnaziumban, az Andrassy Gyula Szakkozepiskolaban es az egyetemi
konyvtarban eddig harmine alkalommal vettek reszt diakok a foglalkozasokon.
Ugyanezt a koresoportot eelozta az Olvasas-mipszeriisito rendezvenyek az ifjusag szamara apartneriskolakkal kozos szervezesben cimu projektfeladat, amelyet
tematikus irodalmi osszeallitasok formajaban szervezett meg intezmenyiink a kozepiskolasoknak. Az elso musorra 2010 mareiusaban, az Avasi Gimnaziumban
kerlilt sor Humor es szerelem cimmel, Lukacs Sandor szfnmuvesz es az lrodalmi
Radi6 kozremiikodesevel. A masodik rendezveny az Andrassy Gyula Szakkozepiskolaban zajlott 20 I 0 szeptembereben, szinten az Irodalmi Radi6 rendezeseben,
Kedvenc klasszikusaink es kedvenc dalaink koreben cimmel Fur Anik6 szinmuvesz kozremukodesevel. A rendezvenysorozat deeember elejen zarult az Avasi
Gimnaziumban, Varr6 Daniel kolto, miifordit6 Szivdesszert cimii musoriban Jenei
Laszl6 fr6, fOszerkeszto beszelgetett a neves, fiatal koltovel, aki felolvasott sajit
verseibol.
A Kiallitcisok Ietrehozasa a muzeum.uni-miskole.hu honlapon az elmult evekben rendezett kiQllitcisokdigitaliza/t anyagabo/ cimii projektfeladat megval6sitasaval az intezmenynek kettos eelja volt: egyreszt felkelteni a konyvtarhasznaI6k
erdeklodeset, masreszt meg szelesebb korben megismertetni az egyetem jubileumi kiallitasat. Az Egyenes gerinccel: forradalom a Dudujka-volgyben 1956-2006
emlekkiallitcis mellett ket kiallftas anyaga is elkesziilt: 25 eves a Miskolci Egyetem
Leveltara, illetve a Romvari Fal emIekkiallitas.
A projekt kapesan lehetoseg nyilt ot konyvtari munkatars konyvtcir szakmai akkreditalt tovabbkepzeseken val6 reszvetelenek finanszirozasara. A konyvtaros kollegak orommel vettek reszt ezeken a tanfolyamokon, felfrissitettek es b6vitettek
szakmai tudasukat. Harom kollega vegezte el az angol, illetve nemet szaknyelvi
tanfolyamokat. Az egyik szaktajekoztat6 az informatikai ismereteit bovitette A
web 1. O-tOla web 2.0fele a megvaltozott internetes vilQgban cimii, egy masik kollega a Kiadvanyszerkesztesi es prezentaci6keszitesi feladatok megoldasa a konyvtarban temaju tanfolyamokonjutott hasznos ismeretekhez.
Szinten a projekt keretein beliil vallalta az intezmeny a Marketingeszkozok fejlesztese, konyvtari arculattervezes elnevezesii feladatot, ennek eredmenyekent az
egyetemi konyvtar uj log6t kapott, amely megjelent az uj levelpapfron es prospektusokon.
Harom proj ektfeladat megval6sitasa van meg hatra: A portalok, honlapok forditasa angol, illetve nemet nyelvre, valamint a ket zar6rendezveny megrendezese.
A projektfeladatok megval6sitasanak id6beli esuszasa es egy szamviteli problema miatt sziiksegesse valt a tamogatasi szerzodes m6dositasanak kerelmezese.
2010. szeptember 21-en lepett hatalyba a m6dositas, ennek kovetkezteben a projekt varhat6 befejezese 2011. junius 30-ra tol6dott.
A projektre vonatkoz6 tajekoztatasi kotelezettsegnek eleget teve, 2009 oszen a
konyvtar epiileteben, a foldszinten, j61lithat6 helyen kihelyeztek egy "e" tipusu
emlekeztet6 tablat. Az ev november vegen sajt6tajekoztat6ra kerlilt sor. A projekt
honlapjanak frissftese folyamatos; elerhet6sege: http://www./ib.uni-miskolc.hu/
palyazat/tamop32 4/index. html
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A tabliizatban sorszlunmal felruntetett feladatok elnevezese es megval6sitasuk aktualis allapota szazalekban:
I. Orszagos cikkarchivum fejlesztese, a Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar, Muzeum adatbazis szoftvereinek tovabbfejlesztese, az Orszagos Szechenyi Konyvtar adatbazisaival (EPA, HUMANUS) tOrteno osszehangolasa, adatbazisainak adatfeltOltese
2. Tematikus egyetemi gyiljtemenyek oktatasi es kutatasi webportaljanak letrehozasa es feltOltese
3. Konyvtari butorok beszerzese
4. Az MSZ EN ISO 900 1:2009 szabvany szerinti minosegiranyitasi rendszer kiepitese es bevezetese a
Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar, Muzeumban es a tanusftas megszerzese
5. Szolgaltatas-nepszeriisites,
nem formal is kepzesek, programok szervezese az iskolakban a projekt te~
jes idotartama alatt
6. Olvasas-nepszeriisito irodalmf rendezvenyek a partneriskolillal
kozos szervezesben
7. Vfrtualis kiallitasok letrehozasa a muzeum.uni-miskolc.hu
honlapon az elmult evekben rendezett kiall~
tasok digitalizalt anyagab61
8. Ot konyvtari munkatars reszvetelenek biztositasa konyvtar szakmai akkreditalt tovabbkepzeseken
9. Marketingeszkozok fejlesztese, konyvtari arculattervezes
10. A portal ok, honlapok forditasa
II. EPA-HUMANUS-MATARKA
adatbazisok kozotti adatcserek megval6sftasa es az adatbazisok osszehangolasa (ez a feladat az orszagos cikkarchivum fejlesztesehez kapcsol6dott)
12. Ket zar6rendezveny lebonyolitasa.

Vegezetiil meg kell jegyezni, hogy a TAMOP-projekt olyan feladatok megvalositasat tette lehetove, amelyek egy resze egyaltalan nem - vagy csak kisebb mertekben - val6sulhatott volna meg. A projekt teljes lezarasaval valnak kezzelfoghato eredmennye a palyazatban megjelolt celok, amelyeken kozel ket evig dolgoztak
a resztvevok. Az orszagos es helyi elektronikus konyvtari szolgaltatasok fejlesztesevel a Miskolci Egyetem Konyvtar, Leveltar, Muzeum korszeriibb, gyorsabb es
teljesebb korii szolgaltatast nytijt majd a konyvtarhasznal6k
szamara. Az orszagos
fejleszteseknek koszonhetoen a helyi konyvtari szolgaltatasok rulmutatnak az intezmeny falain, a megval6sult projekt az orszagos konyvtari rendszer szolgaltatasainak erteket noveli, minosegenek szinvonalat emeli.

