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Szakmai beszámoló a 3504/01388. számú NKA pályázat megvalósításáról

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosainak

és  könyvtárainak szakmai  szervezete.  Az 1990-ben  alapított  egyesület  célja,  hogy képviselje  és

védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit,  kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-

Sopron  megye,  a  városok  és  községek  testvérmegyei,  testvérvárosi  és  községi  hasonló  jellegű

intézményeivel és bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit, erősítse a tagok hivatástudatát.

A fenti célok megvalósítására az egyesület előadásokat, rendezvényeket,  szakmai tanfolyamokat,

tagságunk igényeinek megfelelő szakmai programokat  szervez: továbbképzéseket, tanfolyamokat,

szakmai  tapasztalatcsere  látogatásokat,  kirándulásokat.  Honlapunkon  www.kkmk.hu/kkke
programjaink,  híreink,  az  egyesület  dokumentumai:  alapszabály,  munkaterv,  beszámolók,  és  a

szervezet tagjainak névsora elektronikus formában mindenki számára megtekinthető, hozzáférhető.

A Kisalföldi  Könyvtárosok és  Könyvtárak Egyesülete együttműködését  a Magyar Könyvtárosok

Egyesületével a 2006. decemberében kötött együttműködési megállapodás szabályozza. A határon

túli  magyar  kollégákkal  ápoljuk  a  kapcsolatokat.  Az  alsóőri  Magyar  Média-  és  Információs

Központon  keresztül  van  burgenlandi  kapcsolatunk.  A  szlovákiai  magyar  (dunaszerdahelyi,

somorjai, érsekújvári, galántai) kollégák rendszeresen képviseltetik magukat rendezvényeinken. 

Tagságunk  2012-ben  100  fő  volt,  az  idei  évre  eddig  91  fő  kérte  regisztrációját.  Az  egyesület

gazdálkodásának  pénzügyi  alapjait  az  egyéni-  és  testületi  tagok  által  befizetett  éves  tagdíj,

intézményi támogatás, valamint pályázati forrásból nyert támogatás jelenti. 

KÖNYVTÁRI HÉT 
A hagyománnyá vált országos könyvtári napok keretében igyekszünk a közvélemény figyelmét a

könyvtárakra irányítani, a könyvtárak tevékenységének megismertetése és népszerűsítése céljából.

A programsorozat  részét  képezi  az  a  szakmai  nap,  továbbképzés,  ami  a  könyvtárosok  szakmai

fejlődését  szolgálja.  Győr-Moson-Sopron megyében egyesületünk szervezi  ezt  a  szakmai  napot.

2013.  október  8-ára Győr-Moson-Sopron,  Vas,  Veszprém-  és  Zala  megye  könyvtárosainak,

valamint  a  határontúli  partnerkönyvtár  Somorja  könyvtárosainak  E-könyvtár,  E-könyv,  E-
kommunikáció témában szerveztünk a megye határain túlmutató regionális szakmai továbbképzést.

Emellett a könyvtári hét keretében egy tanulmányi kirándulást is szerveztünk, aminek úticélja a

Balaton-felvidék volt, s ennek keretében a balatonfüredi Városi Könyvtárat látogattuk meg.

A  könyvtárak  minőségi  szolgáltatásainak  elengedhetetlen  feltétele  a  könyvtárosok  szak-  és

továbbképzése. A sikeres továbbképzés szervezése érdekében felmértük tagtársaink igényeit, hogy a

tervezett szakmai nap tematikája mennyire nyeri el tetszésüket, milyen számban vennének részt a

továbbképzésen.  A meghivott  társszervezetek  közül  a  Vas,  Komárom-Esztergom és  a  Veszprém

megyei szervezet tagjai tisztelték meg rendezvényünket.



A megvalósított program

E-KÖNYVTÁR – E-KÖNYV – E-KOMMUNIKÁCIÓ

Időpont: 2013. október 8. (kedd) 9.00 – 16.30 óra 

Helyszín: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Klubja

Cél: A  könyvtárosok  munkájuk  végzéséhez  naprakész,  magas  színvonalú,  korszerű  elméleti

ismeretekkel,  továbbá  az  ismeretek  gyakorlati  alkalmazására  vonatkozó  képességekkel

rendelkezzenek.

 

Program:

9.00 – 9.15    Regisztráció



 

9.15 –10.00:  Magyar Elektronikus Könyvtár: gyarapítás, szolgáltatás (Előadó: Moldován István -

OSZK E-szolgáltatási Igazgatósága E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője)

A Magyar Elektronikus Könyvtár alapításának és gyűjtökörének ismertetését követően a gyarapítás

forrásairól (kötelespéldány, illetve önkéntes beszolgáltatás, nonprofit tudományos illetve irodalmi

művek,  digitalizálási  támogatás  stb.),  a  dokumentum feltöltésének módjáról  és  a  szolgáltatásról

esett szó (önálló adatbázisból saját fejlesztés, saját metaadat készítés, metaadat export, metaadatok

más adatbázisokban, akadálymentes felület, mobil interface, mobil kliensek, MEK-EPA-DKA közös

kereső, tükörszerverek az üzembiztos szolgáltatás érdekében. 



10.00 – 10.45: Kalandozás az e-könyvek világában (Előadó: dr. Kerekes Pál informatikai szakíró)

A könyv expressz robog tovább, hogy hogyan, ezt hallhattuk az előadótól. Kassák Lajos, Ferenczy

Béni idézetek felvillantását követően a bibliofília úl elemeiről volt szó: könyvborítók gyűjteménye,

könyvkötések  galériája,  könyvtárgyú  fotók,  majd  a  self-publishingről,  a  Gutenberg  projektről.

Hallhattunka független publikálás  ismertetőjegyeiről  és  az  e-könyv olvasó eszközök előnyeinek

szemléltetéséről.

10.45 – 11.15: Kávészünet



11.15 – 12.00:Az e-könyv és a nyomtatott könyv együttélése (Előadó: Csordás Attila az eKönyv 

Magyarország ügyvezetője (ekonyv.hu)

Csordás Attila,  az eKönyv Magyarország Kft.  ügyvezető  igazgatója személyes élményeken és  a

papír alapú és az elektronikus könyv párhuzamba állításán, összehasonlításán keresztül igyekezett

közel hozni hallgatóságához az e-könyveket és az eszközöket valamint az elektronikus olvasást.  

A könyvpiac változásáról, a kultúrfogyasztói szokásokról valamint a jövő vizionálásáról is szó esett.

12.00 – 12.45:E-könyvek, e-tartalmak és e-eszközök hasznosítása könyvtári környezetben 

           (Előadó: dr. Bázing Zsuzsa - Dialóg Campus Kiadó) 

Az előadó a konferencia reggelén betegség miatt lemondta az előadását. A többi előadó ennek 

ismeretében a saját előadásának keretében tárgyalta a témát.

13.00 – 14.00: Ebéd



14.00 – 15.00: E-kommunikációs eszközök és tartalmak napjainkban (Előadó: Winkler Anna X-

Meditor Kft. - üzletágvezető)

Winkler Anna (üzletágvezető, X-Meditor Kft.) történeti szempontból közelítette meg a témát, az e-

bokk olvasókről és az elektronikus tartalmakról beszélt. A könyv nehéz, cipelni kell. Az e-könyv

bárhol,  bármilyen  szituációban  elővehető,  nincs  nyomdaköltsége,  többféle  formátumban  is

megjelenhet. Előnye az interaktivitás (kép, hang, zene) például folyóiratok esetén, egy interaktív

könyv jó reklám a párhuzamosan megjelenő  papírkiadásnak. Saját  üzleti tapasztalatain keresztül

mutatta be a legfontosabb trendeket amely felé elindult az elektronikus dokumentumkiadás. Cége

legújabb  e-kiadványaival  illusztrálta  mondandóját.  Az  előadással  tömör  képet  kaptunk  az  e-

dokumentumok  könyvtáron  kívüli  felhasználási  lehetőségeiről.  



15.00 – 16.30: E-book-olvasók és e-bookok: bemutató és konzultáció (Előadó: Raczenböck 

Kálmán)

A konferenciát az  e-book-olvasók bemutatója zárta.  A téma előadója rövid történeti  áttekintést

adott  az  e-book-ok  fejlődéséről  az  Amazon  Kindle  kezdetektől  a  WayteQ  e-book  olvasójáig.

Bemutatta a technológiai változásokat a 2004-es indulástól napjainkig. Ismertette az e-book olvasók

legfontosabb  paramétereit,  képminőség,  tárhely,  bővíthetőség  szempontjából.     

A táblagépek közül  bemutatott  Samsung Galaxy Tab 2 androidos operációs rendszert  alkalmaz,

alkalmazástól  függően több formátumot  lehet  rajta  használni.  A Google-Nexus-7 szinte minden

formátumot  támogat,  androidos.  Az  iPad  az  Apple  saját  fejlesztésű  eszköze.

Az  e-könyv  olvasók  és  táblagépek  kipróbálásával  ízelítőt  kaphattak  a  kollégák  ezeknek  az

eszközöknek a használatából, s számos kérdés került megválaszolásra.



Egy regionális szakmai nap megszervezése és lebonyolítása nem kis költséget jelent az egyesület

számára: terembérlet, útiköltség, előadók tiszteletdíja, a résztvevők ellátása. Egy kis egyesület, mint

a  Kisalföldi  Könyvtárosok  és  Könyvtárak  Egyesülete  évi  néhány  százezer  forintból  tud

gazdálkodni, amiből évente két továbbképzést, közgyűlést és szakmai tapasztalatcsere látogatásokat

finanszírozunk.  Emellett  támogatjuk  tagtársaink részvételét  a  MKE vándorgyűlésein.  A 2012-es

győri vándorgyűlés szervezésében és lebonyolításában szervezőként vettünk részt.

A konferencia  költségvetésébe  terembérleti  díjat,  utiköltséget,  az  előadók  tiszteletdíját  és
csoportos étkezést terveztünk.

A   megpályázott  695.250,-Ft-os  össszegből  600.000,-Ft-os  támogatást  nyertünk,  amit  az
alábbiak szerint használtunk fel:

1. Terembérleti díj   35.000,-Ft

2. Utiköltség 9.150,-Ft

3. Előadók tiszteletdíja 5x80.000,-Ft/fő 400.000,-Ft

4. Csoportos étkezés 85x1750,-Ft/fő/menü+

kávészünethez pogácsa

158.890,-Ft

Összesen: 603.040,-Ft

A  pályázati  támogatás  hozzásegített  bennünket  egy  regionális  továbbképzés
megszervezéséhez, ami segítette a könyvtárosok szakmai fejlődését. A program szorosabbra
fűzte  kapcsolatainkat a  Nyugat-dunéntúli  régió,  valamint a  szlovákiai  könyvtárak magyar
munkatársaival.  Örömünkre  szolgált,  hogy  az  eddigi  kapcsolatok  mellett  a  konferencia
lehetőséget  teremtett  arra,  hogy  a  Komárom-Esztergom  megyei  MKE  szervezettel  is
kapcsolatunk alakuljon ki. A konferencián 85 regisztrált résztvevő vett részt. (A jelenléti ívet
mellékeljük.)  A  konferencia  dokumentációja  az  egyesület  honlapján  elérhető.
www.kkmk.hu/kkke
A tervezett  célt,  hogy tagtársaink  és  vendégeink  a  napjaink  kihívásaira  szakszerű  választ
kapjanak, s munkájuk során hasznosítható ismeretekre tehessenek szert, elértük. A program
az  elektronikus  dokumentumszolgáltatás  könyvtári  lehetőségeit  járta  körül,  könyvtári
hasznosítás  szempontjából.  Ehhez   e-kommunikációs  eszközöket   és  dokumentumokat  is
bemutattunk. 

A Nemzeti Kulturális Alap  pályázatunk támogatásával hozzásegített  bennünket szakmai céljaink
megvalósításához. Nagyon köszönjük!

Győr, 2013. december 2.

                                                                          Tisztelettel:

                                                                                                                  Szabó Judit
                 a KKKE elnöke


