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Szakmai beszámoló a 4301-01-0001/14 számú pályázathoz 

 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése egyedi pályázatot nyújtott be az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához (az EMMI megbízásából a Nemzeti Kulturális Alap Fejezeti 

Pályáztatási Osztályához) honlapjának, a www.eke.hu oldalnak, és az egyházi könyvtárak 

közös katalógusának az Unitas (www.unitas.hu) portálnak megújítására. 

Mindkét lapot az EKE tartja fenn és üzemelteti. A pályázat célja a két honlap teljes 

megújítása volt.  

 A pályázat során mindkét honlap megújításra került. A fenntartási költségeket 

csökkenti és a karbantartást egyszerűsíti, hogy egy közös Drupal 7 alapú portálrendszer 

biztosítja a két honlap működését. Így a tagkönyvtárakat érintő legfontosabb adatok és a hírek  

egy közös felületen hozhatóak létre, és oszthatóak meg bármelyik portálon. Ez egyszerűsíti a 

karbantartást és gyorsítja az információk közzétételét, a változások követését. A Drupal 

legfrissebb verziójára való váltás a portálok adatbiztonságát is jelentősen megnöveli, hiszen 

az eke.hu az elavult Joomla motorja jelentős biztonsági kockázatot jelentett. 

 A megvalósítás során összehangoltuk a két portál struktúráját, hogy a felhasználók 

számára átláthatóbb, a szerkesztők számára pedig a közös adminisztráció adta lehetőségek 

segítségével az adatok módosítása, új hírek, információk feltöltése gyorsabb legyen. Mód 

nyílik arra, hogy több munkatársat bevonjunk a portálok gondozásába. Ez által honlapunk is 

gyorsabban tudja követni az eseményeket. 

 A hírek megfelelőbb bemutatását és a régi hírek átláthatóbb elhelyezését, megőrzését 

szolgálja a honlapot megújító vállalkozó által fejlesztett archiváló modul. Így az új hírek 

elkülönülnek a már aktualitását vesztett hírektől, azonban a régiek továbbra is megtalálhatóak, 

kereshetőek maradnak. 

 Az EKE életét bemutató képgalériák esztétikus megjelenésűek, tematikusan,  

időrendben vagy kategóriánként szűrhető megjelenítést kaptak. 

 A fejlesztés után lehetőségünk van a honlapon keresztül hírlevél-küldésre a regisztrált 

felhasználók számára. 

 A Drupal 7-re való áttérés lehetővé teszi, hogy jobb szolgáltatással indíthassuk újra az 

Unitas portál E-könyvtár szekcióját. A portálba épített SolR kereső lehetővé teszi, hogy a  

mára közel 500 művet tartalmazó e-könyvtárban nemcsak a metaadatokra, de a teljes szöveget 

tartalmazó dokumentumok teljes szövegében kereshessünk. 



A belső felújítás magával kell hozzon egy külső megújulást is. Az eke.hu és az 

unitas.hu megjelenéséért felelős dizájnt, ún. responsive dizájnná alakítottuk, amely 

figyelembe veszi a látogatók által használt különféle képernyőméretet, és annak megfelelően 

alakítja a honlap megjelenését. Így a portál – a mind inkább elterjedt – mobil eszközökön 

(okostelefonok, tabletek) számukra optimalizált változatban jelenik meg. A két portál 

dizájnjának közös stílusa még egyértelműbbé teszi az EKE és az Unitas kapcsolatát. 

 A honlapok megújítása magával hozta a két portálon őrzött információk frissítését, 

aktualizálását és újra strukturálását is. A közeljövőben szeretnénk a honlapról még hiányzó, a 

korábbi évek eseményeit bemutató tartalmakkal teljessé tenni az egyházi könyvtárak 

bemutatását. 

 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése hatóköre (tagkönyvtárain keresztül) a Kárpát-

medence egészére kiterjed. Munkatársaink közti fizikai távolság nagy, és országhatárok is 

nehezítik a kapcsolattartást. Az internet és megújult portáljaink lehetővé teszi és nagyban 

megkönnyíti, hogy az egyházi könyvtárak közötti információáramlás, a közös projektek 

megvalósulhassanak. 

 Az egyházi könyvtárak a legkorszerűbb eszközökkel szeretnék szolgálni a könyvtári 

kutatást. Ennek eszköze az Unitas közös katalógus és a köré épített információs portál a 

könyvtárak elérhetőségeivel, az elektronikus könyvtárral. Reméljük, hogy egy 

portálrendszerbe épített honlapjaink segítségével még több olvasó érje el könyvtárainkat, 

vegye igénybe szolgáltatásainkat.  

 Ennek a törekvésnek a sikerét mutatja, hogy az Unitas portál használtsága évről évre 

növekszik. 2014-ben (január 1 és december 31. között) az Unitas portált összesen 9862 

felhasználó 196 ezer oldalmegtekintéssel látogatta. A honlapon a visszafordulások aránya 

37%-os volt. 2013-ban a látogatók száma még 9041 volt, a visszafordulások aránya pedig 

32%. 

 

A pályázat során megújított portáljaink elérhetősége: 

www.unitas.hu 

www.eke.hu 

A pályázat szakmai beszámolója közzétéve: http://www.eke.hu/palyazatok 
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