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Dr. Kovács Máté
(1906-1972)
Könyvtáros, művelődéspolitikus, egyetemi tanár,
az irodalomtudományok kandidátusa

„felkészültségét, szervezőképességét, sokoldalú tudományos, oktatói és gyakorlati
tevékenységének az eredményességét tekintve kevés hasonló akad … az egész
magyar könyvtár- és művelődésügy történetében.”
Forrás: http://www.ki.oszk.hu/kma/foto/km_01.jpg
(Fülöp Géza, 1976) 2
valamint: http://www.ki.oszk.hu/kma/foto/km_21.jpg

Könyvtárigazgatói tevékenységének
kezdeti lépései Debrecenben


Felismerte



Az 1949. október-december havi munkaterve
Az 1950. évi munkaterve



a Könyvtár munkájának minden
területén változásokra van szükség

 Igazgatás, könyvbeszerzés, könyvfelvétel, könyvállomány

gondozása, szakozás, olvasóterem, kölcsönzés szabályai



Emlékeztető a legfontosabb problémákról
Jelentés a DEK építkezési és felszerelési hiányairól,
valamint az 1949/50. tanévi munkájáról
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A főigazgatói munkájának
három kiemelkedő területe
1. Az Állománygyarapítás szempontjainak és módszereinek
átalakítása
„a legelső, legfontosabb, legtöbb izgalmat jelentő probléma”

2. A feldolgozó munka nagyüzemi munkaszervezetének és
módszereinek kialakítása
3. Az olvasószolgálat kiszélesítése, a munkaerő nagyfokú
fejlesztése
Kovács Máté felismerte

MINDEN az embereken fog
múlni
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A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum






Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is ellátó
nyilvános felsőoktatási könyvtár
Műemléki környezetben, 1.200 négyzetméteren
Raktár – Külső épületben, 3 helyiséggel
Irat- és szakdolgozattár – 2 külső épületben, 2 helyiséggel
Szakgyűjtemények:
 Tanárképzés, természettudományok
 Folyóirattár
 Médiatár
 Irodalomtudomány, idegennyelvek
 Nyelvtudomány, könyvtártudomány, helyismeret
 Társadalomtudomány, történelemtudomány



Feldolgozó, könyvtárközi kölcsönző csoport
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TPKM – További általános információk


Különgyűjtemények:
 Régi könyves állomány, Churchill-gyűjtemény, Ottovay László-

gyűjtemény


220 olvasói férőhely, 48 hallgatói számítógép terminállal
 Laptopok, reprográfiai eszközök, szkennerek, projektorok,

RFID állományvédelmi rendszer


330 ezer leltári egység
 130 ezer magyar és idegen nyelvű kötet a szabadpolcokon







18 fő szakképzett könyvtáros
9.081 fő beiratkozott aktív olvasó
Heti 53 vagy 40 órás közvetlen szolgáltatási idő
Corvina integrált könyvtári rendszer
MTMT koordinálása
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Néhány számadatban – 2014


Az éves gyarapodás 3.269 kötet volt, 11.5 millió Ft értékben



221-féle hazai és külföldi nyomtatott újságra és folyóiratra
fizetett elő



Kölcsönzés: 19.831 db.



Könyvtárközi kölcsönzés: 303 db.



Szakdolgozat feltöltési távhasználat: 170 ezer felett



Tanóra a könyvtári helyiségekben: 574 db.



Könyvtárosok szervezte könyvtárismereti képzés: 23 db.



A könyvtári terekben 168 nem tanórai rendezvényen
4.900 résztvevő jelent meg
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A Könyvtár elsődleges célja


Az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válásának
elősegítése



Az egyetemi könyvtár feltételeinek megteremtése



Az egyetemi igények kiszolgálása
 Kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való

magas színvonalú ellátása



A könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be
 A formális és informális oktatás és tanulás támogatásában
 Az intézmény tudás- és tudomány-disszeminációs

tevékenységében
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Feladata


A könyvtári rendszer részeként, nyilvános szakkönyvtárként
 A nyilvánosságra hozott információ
 A felhalmozott tudás, valamint műveltség egyenlő esélyű

hozzáférhetővé tétele


Minőségi közszolgáltatás nyújtása hagyományos könyvés tudástárként
 Információs adatbázisokkal
 Elektronikus dokumentumokkal
 A legkorszerűbb szolgáltatási formákkal
 Megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel
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Kiemelt területek


Hozzájárulni az intézményben kiadott diploma értékéhez:
 Közvetetten az állománnyal
 Közvetlenül a szolgáltatásokkal és az oktatással



Hozzájárulni az intézmény tudásvagyonának kezeléséhez:
 Értékek gondozása
 Repozitóriumok létrehozása
 A tudományos tevékenység anyagainak gyűjtése
 A Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) gondozása



Hozzájárulni az intézmény szerepének erősítéséhez:
 Kapcsolati rendszer, együttműködés, reprezentáció
 Oktatási intézmények, termelő szféra
 Pr-tevékenység
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A könyvtári infrastruktúra fejlesztése
EU-s pályázatoknak köszönhetően több lépcsőben történt
 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése”
pályázat


 Korszerű elektronikus, virtuális infrastruktúra kialakítása


„Líceum a természettudományért” pályázat







Az integrált könyvtári rendszer cseréjére (e-Corvina)
Az elektronikus dokumentumtár kialakítása
RFID alapú azonosító rendszer bevezetése
Könyvtári környezet megújulása, új könyvtári terek kialakítása

„Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó
szolgáltatás-fejlesztés” pályázat
 A könyvtár állománya gépi feldolgozásra került
 A konzorciumi partnerekkel közös elektronikus portál (e-SZAPPORT)

kiépítése, közös katalógus, oktatást támogató szolgáltatások,
olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő előadás
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A könyvtári terek fejlesztése


Barátságos és inspiráló közösségi és közösségépítő térré való
kialakításuk
 Alkalmasabbak legyenek az önálló és csoportos tanuláshoz,

információszerzéshez


A földszinti ruhatár helyzetének megoldása
 Speciális zárható szekrénysor

Gyermeksarok kialakítása
 Bizonyos könyvtári szolgáltatások külső elérhetőségének a
biztosítása is


 Konzolok segítségével

Rukkola könyvcserélő pont, antikvár és könyvátvevő hely
funkciók kialakítása
 A külső raktárak helyzetének megoldása


 Állományuk racionális selejtezése és elhelyezése, összevonása
 Új helyiségek keresése és bérlése
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Egy műemléki épület lehetőségeinek
kihasználása könyvtári szempontból
2010-2012
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Szolgáltatásaink
a technikai feltételek teljesítése jegyében










Az önkiszolgáló kölcsönzés beindítása
Az RFID rendszer működésének előkészítése és beindítása
A hallgatói önkiszolgáló fénymásolás, szkennelés és nyomtatás
biztosítása
A pénzügyi műveletek áthelyezése
A hallgatói számítógépek selejtezése, frissítése
A Wifi hozzáférés ellenőrzése, javítása
A szakdolgozatok szkenneléséhez korszerűbb eszközök
A Médiatár infokommunikációs eszközeinek hatékonyabb
kihasználása
A fogyatékkal élőket segítő könyvtári eszközök népszerűsítése,
racionálisabb kihasználása
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A humán feltételek fejlesztése


Az intézményi és külső képzéseken, tanfolyamokon,
konferenciákon való részvételük támogatása



Az intézményi pályázatokba való bekapcsolásuk



A könyvtárosok személyesebb jelenlétének kialakítása



A sárospataki (és majd a gyöngyösi, jászberényi)
munkatársak integrálása a könyvtárba



Hasonló jellegű feladat a gyakorlóiskolai könyvtárosokkal



Csökkent munkaképességűek alkalmazása



A szombati nyitva tartás feltételeinek megteremtése
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Állományfejlesztési feladatok












Súlypontjai az intézmény doktori iskolái, tudásközpontjai,
valamint a nemzetköziesítés érdekei
Szorosabb együttműködés a pályázatokban részt vevő
egységekkel
Beszerzési lista, optimális állománygyarapítás
Folyóirat megrendelések – adatbázis előfizetések
E-könyvek az EBSCO előfizetett e-könyv gyűjteménye révén
Kialakítani a kurzusok tananyagainak tematikus gyűjteményét
Főiskolai kötelespéldányok bevezetése
A muzeális állomány restaurálása
A könyvtárban őrzött kulturális javak digitalizálása, archiválása
Adományok és hagyatékok fogadása
Apasztás, selejtezés, tanszéki állományok
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Szolgáltatásaink javítása
a feldolgozómunka fejlesztésével


Cél a teljes feldolgozottság elérése



A maradék konverziós hibák javítása



A beérkezett dokumentumok átfutási idejének rövidítése



Gyors és egyszerű újdonságértesítő szolgáltatás elindítása



A szakdolgozatok metaadatolása



Országos könyvtári és információs szolgáltatásokban
való részvétel
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A szolgáltatásaink további aspektusai I.


Tartalomszolgáltatás
 Megújuló intézményi és könyvtári honlap
 Új repozitórium
 Intézményi anyagok gyűjtése (oktatói, hallgatói, tananyag)



Webes szolgáltatások
 Minőségük javítása, könyvtári közösségi oldal



Oktatás, használóképzés
 Könyvtárhasználat, kutatásmódszertan, adatbázis-tréning



Magyar Tudományos Művek Tára – MTMT
 Közös munka az oktatókkal, kutatókkal
 Adatbázisokra támaszkodva
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A szolgáltatásaink további aspektusai II.


Együttműködések
 A Főiskola szervezeti egységeivel
 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetével
 A közgyűjteményi terület más intézményeivel (múzeumok, levéltárak)
 Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral
 Főegyházmegyei Könyvtárral
 A Hittudományi Főiskola Könyvtárával
 Eger és Környéke Iskolai Könyvtárosainak Konferenciája (EKIKK)
 Líceum Kiadó



Rendezvények
 Kutatók Éjszakája, Múzeumok Éjszakája
 Ünnepi Könyvhét, Gólyahét
 Nemzetköziesítési Hét
 Konferenciák, kiállítások, kötetbemutatók
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Köszönetnyilvánítás


Kutatási témavezetőimnek:
 Dr. Tóvári Judit

Főiskolai tanárnak
 Dr. Verók Attila
Dékánhelyettes Úrnak, főiskolai docensnek


A Főiskolánk és Könyvtárunk vezetése részéről:
 Dr. Ollé János

Rektorhelyettes Úrnak, főiskolai tanárnak
 Ferenczné Oszlánczi Krisztina
Könyvtári főigazgató Asszonynak
 Gál Tibor
Könyvtári főigazgató-helyettes Úrnak

az előadás elkészítésében és az ideutazásom
megvalósításában nyújtott támogatásukért
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Köszönöm a figyelmet!
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