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929 Projekt lap 

 

Projekt megnevezése: Könyvtár adatbázis és kölcsönzési rend 

Projekt felügyelő team: Parancsnokság 

Projekt szponzor: Tegger 

Projektvezető: Matyi 

Projekt céljai: A projekt célja, hogy a Bővítés és Lacibá örökség projektek által kibővített 
könyvtár állomány teljes mértékben rendszerezve, adatbázisba foglalva legyen 
és elhelyezésre kerüljön a polcokon-szekrényekben. Továbbá a könyvtár 
megnyitásától egy online kölcsönzési-nyilvántartó rendszer szolgálja ki a 
cserkészek és kölcsönzők tudás iránti vágyát. 

Projekt terjedelme: - megtervezni, hogy milyen adatokra van szükség a nyilvántartáshoz 
- megtervezni a kölcsönzési rendet 
- nyilvántartó-kölcsönző rendszert a tervekhez megfelelően kifejleszteni a 929 
web beüzemelése projekttel közösen 
- adatok rendszerbe való feltöltése 
- minden elem meg legyen jelölve könyvtári jelzéssel 
- minden elemet elhelyezni a rendelkezésre álló polcfelületeken 
- a feleslegesnek ítélt elemeket egy dobozba összegyűjteni és átadni a 
Parancsnokságnak 
- könyvtár és nyilvántartó-kölcsönző rendszer tesztelése 
- könyvtár megnyitása 

Megvalósítás időterve: - tervek elkészítése: 2012. december 31. 
- könyvtári jelzéssel ellátni minden elemet: 2013. január 31. 
- nyilvántartó-kölcsönző rendszer kifejlesztése: 2013. február 28., 2013.dec.31., 
2014. október 1. 
- adatok feltöltése: 2013. március 31., 2013. december 31., 2014. november 15. 
- elemek elhelyezése, jelölések: 2013. április 14., 2014. február 28., 2014. 
november 30. 
- könyvtár tesztelése: 2013. április 20., 2014. március 31., 2014. december 15. 
- könyvtár megnyitása:  2013. április 20., 2014. április 20., 2014. 
Csapatkarácsony 

Dokumentumok: - könyvtárak működési struktúráját tanulmányozni (iskolai, Szabó Ervin, stb.) 

Társprojektek:* Szertár adatbázis és kölcsönzési rend projekt 
929 web beüzemelése projekt 

*A Társprojektek olyan feladatok, melyekkel érdemes kapcsolatba lépni munkád során, mert sok átfedés lehet a 
tennivalók között. 

Fontos: 
- a projekt megvalósításába vonj be másokat is ha úgy látod, hogy szükség van rá! A projekt felügyelő team 
segíti/ellenőrzi a munkádat! 
- a projekt lezártnak akkor tekinthető, ha a szükséges dokumentumokkal szóban beszámoltál a projekt 
szponzorának 
 
Köszönettel, 
Jó Munkát! 
 
Budapest, 2012. december 7. 



Téglás Gergely csst. 
Csapatparancsnok 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 22. 
Budapest, 2014. augusztus 1. 

Téglás Gergely, Tegger st. 
csapatparancsnok 


