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Szakmai beszámoló – 4301-01-0001/15. sz. pályázat
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 62 egyházi működtetésű tagkönyvtár (ebből 8 határon túli
intézmény) és 11 fiókkönyvtár munkáját és együttműködését segíti. A pályázat segítségével sikerült
folyamatosan biztosítani az Unitas közös katalógus-portál és a honlapunk működését, a szerver
üzemeltetését, valamint az EKE tevékenységével kapcsolatos könyvelést elvégeztetnünk.
Az Unitas a magyar (határon innen és túl) egyházi könyvtárak közös katalógusa. A
szolgáltatás az Egyházi Könyvtárak Egyesülése koordinálásával, az Egyesülés szerverén működik. A
fenntartási költségeket is az Egyesülés állja. Jelenleg 21 könyvtár adatbázisai kereshetőek benne,
valamint a Humanus adatbázis teológiai tárgyú cikkei. Az adatbázisban több mint 1,2 millió rekord
kereshető.
Az adatbázis elsődleges felhasználási területe a MOKKA adatbázishoz hasonlóan lelőhelyinformáció jellegű, vagyis az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatást szolgája. Ezzel a
szolgáltatással kiegészíti a MOKKA adatbázist, melyben az egyházi könyvtárak közül csak egy
adatbázisa kereshető. Így az egyházi könyvtárak egyedülálló dokumentumállományát az Unitas tudja
hatékonyan bekötni a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásba.
Az adatbázis elérhető Z39.50 protokollon keresztül is. Ezen keresztül a könyvtárak
bibliográfiai adatbázis-építő munkáját magas színvonalon leírt, sok esetben máshol nem elérhető
bibliográfiai rekordok letöltési lehetőségének biztosításával segíti.
Az Unitas adatbázisa a könyv és folyóiratrekordokon kívül több mint 300 ezer cikk és kb. 50
ezer tanulmány bibliográfiai adatait is tartalmazza, így alkalmas a teológiai és vallástörténeti
tudományos kutatás hatékony segítésére is.
Az Unitas adatbázisát portál szolgáltatások is kiegészítik. A tagkönyvtárakról elérhető
információk a könyvtárak elérhetőségét könnyítik meg. Elektronikus könyvtárunkba az egyházi
könyvtárak tölthetik fel digitalizált dokumentumaikat. A szöveges formátumokat is tartalmazó
könyvek teljes szövegű kereshetőségét is biztosítani tudjuk.
2015-ben az Unitas portál webes látogatottsága a következőképpen alakult: 18.065 felhasználó
32.938 munkamenetben (alkalommal) 261.773 oldalt látogatott meg. A z39.50 protokollon keresztüli
adatforgalom (könyvtári szoftvereken keresztüli adatlekérés) ennek valószínűleg a többszöröse, de erre
nézve nem rendelkezünk statisztikai adatokkal.
Az Unitas szervernek (mely az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének tulajdona) a Veszprémi
Érseki Hittudományi Főiskola biztosít helyet szerverszobájában. A fenntartás költségei a következő
tételekből állnak: a szerver hardverének (Intel szerver) és operációs rendszerének (OpenBSD)
karbantartása, mely a frissítések nyomon követése mellett magában foglalja a szerver
adatbiztonságának biztosítását (tűzfalak, adatforgalom és logok figyelése), a hardver állapotának, a
rendelkezésre álló tárhelyek kapacitásának figyelését, és a szerver tartalmának rendszeres biztonsági
mentését is (Drupler Kft); a portál (Drupal 7 rendszer) karbantartása (frissítések telepítése,
adatbiztonsági felügyelet, új funkciók beüzemelése, adatfelöltés figyelése és supportja) (Drupler Kft).
Unitas bibliográfiai adatbázis (Bodza) gondozása (könyvtári adatbázisok rendszeres időközönként való
átemelése a közös katalógusba, adatbázis integritás figyelése, tárhely-kezelés, üzemelés és biztonság
folyamatos felügyelete, support szolgáltatások).
Az EKE 2015-ös szakmai és érdekképviseleti tevékenységei közé a fentieken kívül tartozik
még, hogy négyszer kiadtuk az EKE Hírlevelet nyomtatott (ISSN 2064-9290) és online formában
(ISSN 2416-0229). Kétszer megszerveztük a „Szomszédolás”-programunkat, amelynek során egyházi
és világi könyvtárak szakmai munkájával ismerkedtek meg a résztvevők (a programunk nyitott volt
világi könyvtárosok számára is). A tagkönyvtárak közötti információ-áramlást, a szakmai munka
segítését a levelezőlistánk biztosította. Az EKE Elnöksége folyamatosan tartotta a kapcsolatot az
EMMI Közgyűjteményi Főosztályával, valamint a szakmai szervezetekkel (MKE, IKSZ, MKE
Társadalomtudományi Szekció).
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2015-ben az éves, háromnapos konferenciánkat Sárospatakon, a Római Katolikus Egyházi
Gyűjteményben tartottuk (http://www.eke.hu/kozgyulesek/2015), amelynek témája a Digitális
tartalmak és szolgáltatások az egyházi és világi könyvtárakban volt.
Novemberi szakmai napunk témája a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és
minőségbiztosítás volt.
Köszönjük a támogatást, amely segítette, hogy szakmai közéleti és érdekképviseleti munkánkat a
megfelelő színvonalon és folyamatosan végezhessük!
A szakmai beszámoló feltöltve a honlapunkon: http://www.eke.hu/palyazatok.
Budapest, 2016. január 26.
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