
Honosítás és TextLib – Az új fogalmaktól a megyei könyvtár és a községek munkatársait. Héreg, 
gyakorlati alkalmazásig a tatabányai kistérség Tarján, Gyermely, Szomor s végül Várgesztes 
könyvtáraiban  dokumentumai – körülbelül 20.000 könyv és 

audiovizuális dokumentum – így került honosításra 
Nagy fába vágta a fejszéjét a József  Attila Megyei 2011 februárjáig. A környei könyvtár állományának 
Könyvtár, amikor TÁMOP-pályázata keretében feldolgozását – mivel a megfelelő körülmények 
kezdeményezte közös katalógus és adatbázis adottak voltak–,  már a helyszínen kezdték meg a 
kiépítését a tatabányai kistérség könyvtáraival. munkatársak, s a munka még most is folyik.
A megyei könyvtárban 1997 óta működő TextLib Pillanatnyilag 27.377 darab dokumentum került 
integrált könyvtári rendszerhez való csatlakozást első beemelésre a közös katalógusba, s ezzel megnyílt a 
körben a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás hat községi könyvtárak számára is a lehetőség a gyors 
települése támogatta a szükséges szoftver és a olvasói tájékoztatás mellett a kölcsönzés és az olvasók 
dokumentumok feldolgozásához, valamint az olvasók pontos nyilvántartására, a közös katalógusba bekerült 
ny i lvánta r tá sához  szükség es  vona lkódok  teljes kistérségi állomány böngészésére, a könyvtári 
megvásárlásával: Gyermely, Héreg, Környe, Szomor, állomány naprakész nyilvántartása révén pedig az 
Tarján és Várgesztes.  állományvédelemre.
Miután megtörtént az említett települések könyvtári 2011 tavaszán kezdte el a megyei könyvtár a 
állományának ellenőrzése és selejtezése, 2010 őszén csatlakozott kistérségi könyvtárak vezetőinek 
megkezdődhetett a dokumentumok retrospektív oktatását, a TextLib rendszer megismertetését a 
feldolgozása. A József  Attila Megyei Könyvtár 16 községekben. A Tarjáni Általános Művelődési 
munkatársa vett részt a honosításban, azaz a Központ Könyvtára után munkatársaimmal Héregen 
dokumentumok azonosításában és a közös jártunk, ahol az Iskolai és Községi Könyvtár 
állományba történő beemelésében, de a munka során vezetőjének adtuk át a TextLibbel kapcsolatos 
felmerült akadályok, problémák leküzdésében (szükséges) ismereteket. Kantó Erika, a megyei 
valójában a megyei könyvtár teljes gárdája könyvtár feldolgozó csoportjának vezetője, Vitéz 
együttműködött. Mivel nehéz lett volna összehangolni Veronika és Török Csaba, az informatikai csoport 
a községi könyvtárak nyitva tartását az állományuk munkatársai, valamint jómagam 2011 őszéig 
feldolgozására szánt időpontokkal, vagy az internet- szeretnénk az alapkurzusokat lebonyolítani a közös 
átvitel nem volt zökkenőmentes, meg kellett oldanunk adatbázist építő könyvtárak számára, majd – amikor 
az adott település teljes könyvtári állományának már gyakorlott használóként, a mindennapi munka 
„bedobozolását” és beszállítását a megyei könyvtárba, során merülnek fel megoldásra váró problémák, 
majd a feldolgozás utáni visszaszállítást a kérdések –, egy közös továbbképzés keretében 
kiskönyvtárba. Ez a feladat nem kevés logisztikai és cizellálnánk, bővítenénk a TextLibbel kapcsolatos 
fizikai erőfeszítést igényelt, és „jól megmozgatta” a ismereteket a megyei könyvtárban, előreláthatólag az 
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őszi tanítási szünet idején. feladatunk lesz, mivel Vértesszőlős is csatlakozik a 
Addig is örömmel értesültünk arról, hogy a környei közös adatbázishoz.
állomány feldolgozása mellett a vértesszőlősi Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
könyvtár dokumentumainak honosítása is a 
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A várgesztesi könyvtár állományának „bedobozolása“ Oktatás a héregi könyvtárban


