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Az olvasó
szolgálata, avagy
mit kínálnak ma

könyvtáraink
használóiknak

A fenti címmel rendezett regio-
nális konferenciát Kõszegen
2001. május 28-án a Chernel
Kálmán Városi Könyvtárral
közösen a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Vas Megyei
Szervezete azzal a céllal, hogy
felhívja a szakma figyelmét a
könyvtári ellátás e területére,
alkalmat kínáljon a nyugat-du-
nántúli könyvtárak gyakorlatá-
nak megismerésére, a munka-
problémák megbeszélésére, a
közös gondolkodásra, a tenni-
valók kijelölésére.*

A Nyugat-Pannon régiót al-
kotó Gyõr-Moson-Sopron, Zala
és a vendéglátó Vas megye
könyvtárosai mellett távolabb-
ról, többek közt Budapestrõl,
Kaposvárról, Oroszlányból,
Veszprémbõl, Székesfehérvár-
ról is érkeztek érdeklõdõ szak-
emberek a tanácskozásra, amely
ezzel majdnem országossá, de
mindenképpen dunántúlivá vált.

A megye kedvezõ földrajzi
fekvése mellett kétségtelen tény,
hogy sokakat a téma aktualitá-
sa is vonzott. Az érdeklõdõk
magas száma is jelzi, hogy ren-
dezvényünk sokak figyelmét
felkeltette s osztatlan elismerést
váltott ki szakmai körökben,
mind a választott téma, mind a
közremûködõ elõadók tekinte-
tében.

Az NKA Könyvtári Kollégi-
uma pályázati támogatásának
felhasználásával megtartott kon-
ferencián közel százötvenen
bõvíthették szakmai tudásukat.
Határon túli magyar könyvtá-
rosok is megtisztelték részvé-
telükkel tanácskozásunkat.
Szervezetünk külföldi partnerei
közül ezúttal a szomszédos
Szlovéniából érkezõket láttuk
vendégül (a Burgenlandból
meghívottak egyéb, a konferen-
ciával ütközõ elfoglaltságuk
miatt nem tudtak megjelenni),

az MKE elnöksége anyagi tá-
mogatásával.

Gazdag, színes programot
kínálhattunk, az egyes témák
felkért, szakavatott elõadói ré-
vén. A rendezõk arra töreked-
tek, hogy a jelenlévõk a könyv-
tári munka e területérõl minél
szélesebb képet kapjanak. Töb-
bek közt szót ejtettünk arról,
hogy miképpen tud az új kihí-
vásoknak megfelelni egy köz-
könyvtár;  milyen könyvtárra is
van szükség, hogyan lehet a
szolgáltatásokat a jelentkezõ
igényekhez igazítani. Megis-
merhettük a tágabban értelme-
zett Nyugat-Dunántúl könyvtá-
raiban folyó szakmai munkát,
bepillantva az ottani, egyes
mûhelyekben folyó tevékeny-
ségbe.

Kappel Jánosnak, az MKE
Vas Megyei Szervezete elnöké-
nek üdvözlõ szavai után dr.
Mátrai István, Kõszeg Város

Kappel János üdvözli a megjelenteket. (Stampf Foto Bt.)

* Mivel a tanácskozás elõadásai-
nak többsége e lap hasábjain, a
Könyvtári Figyelõben és a Vas Me-
gyei Könyvtárak Értesítõje ez évi 2-
es számában már megjelent, illetve rö-
videsen meg fog jelenni, e helyütt
csak az elhangzottak rövid összefog-
lalására törekszem.
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Önkormányzata kulturális, ok-
tatási és sportbizottságának el-
nöke köszöntötte a résztvevõ-
ket. Ezt követõen Kutszegi Ist-
ván fõtanácsos, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal mûve-
lõdési titkárságának közmûve-
lõdési csoportvezetõje nyitotta
meg a konferenciát.

Elsõként Szabó Judit, a Gyõ-
ri Városi Könyvtár olvasószol-
gálatának csoportvezetõje szólt
a hallgatósághoz. Elõadásának
címe:  Az idõ sodrában. Sokol-
dalú tevékenységük bemutatá-
sával idézte elénk olvasószol-
gálatuk hétköznapjait, az intéz-
mény tevékenységi körét, a
szolgáltatások rendszerét. A
szûkülõ fenntartói keretek mi-
att mind gyakrabban kell keres-
niük a lehetõségeket a költség-
vetés kiegészítésére (pályáza-
tok, szponzorok, kapcsolatok
kiépítése helyi cégekkel). Az
intézmény mûködését befolyá-
soló tényezõk után a könyvtár
állományát, a felhasználók
összetételét és a szolgáltatások
rendszerét ismerhettük meg. Ez
utóbbiakból néhányat említenék
csak meg, melyek talán még

nem mindenütt általánosak:
kézikönyvek és bekötött folyó-
iratok kölcsönzése hétvégére,
rejtvényfüzet-sorozat, helyisme-
reti adattár építése, helyi évfor-
dulónaptár összeállítása, sajtó-
figyelés és naprakész lexikon-
pótlás. Követésre méltó a PR-
tevékenységük is. A helyi mé-
diával való kapcsolattartás, a
közönségszervezés és az arcu-
lattervezés is fontos részét ké-
pezi munkájuknak. Reklámoz-
zák szolgáltatásaikat, ezekrõl
sokoldalúan informálják megle-
võ és potenciális könyvtárhasz-
nálóikat. E célt szolgálják töb-
bek között a különbözõ rendez-
vények, programok, kiállítások,
könyvbemutatók, elõadások és
az intézményben mûködõ klu-
bok is. Elõadását az intézmény
jövõképének rövid felvillantásá-
val zárta.

Ezt követõen került sor a
konferencia talán legérdekesebb
címû két elõadására, amelyek
nemcsak a jelenlévõk, hanem a
helyi média érdeklõdését is fel-
keltették. (A Szombathelyi Vá-
rosi Televízió az elõadókkal
riportot készített és a helyi na-

pilap, a Vas Népe jelenlévõ
tudósítója is kifaggatta õket.)

Dr. Tamási Csilla, a Pest
Megyei Könyvtár munkatársa
Mezei nyúl az autósztrádán,
avagy közkönyvtáraink és hasz-
nálóik címmel egy országos
felmérés tapasztalatait, eredmé-
nyeit ismertette,  melyet az ol-
vasók könyvtárhasználati szoká-
sairól készítettek azzal a céllal,
hogy megismervén a valós fel-
használói igényeket, a szolgál-
tatásaikat azoknak megfelelõen
(jobban?) alakíthassák. (A tel-
jes szöveget lásd a következõ
számban!)

1999-ben a holland könyv-
tárosok nemzetközi szintû
könyvtárhasználói felmérést in-
dítottak. Magyarország könyv-
tárai is részt vettek ebben a
nagyarányú felmérésben a
NKÖM könyvtári osztálya, az
MKE és az Informatikai Szö-
vetség támogatásával.

Bár könyvtárainkban több
helyen próbálkoztak már fel-
használói felméréssel, ilyen or-
szágos szintû megmérettetésre
még nem volt példa. A felmé-
rés köre kiterjedt az összes
megyei könyvtárra, Budapest
területére és néhány kiemelt
területre, Bács-Kiskun, Békés,
Pest, és Zala megyére. 13 500
kitöltött kérdõívet dolgozott fel
a holland ELISA. (A felmérés
részletes eredményérõl szóló
publikációt hamarosan olvashat-
juk majd e lap és a Könyvtári
Figyelõ hasábjain.)

Billédi Ferencné dr., a
PUMA � Publika Magyar
Könyvtári Kör elnöke, könyv-
tári információs tanácsadó Mit
takar és mit akar a PUMAKK?
címmel osztotta meg gondola-
tait a 2001 januárjában megala-
kult közhasznú könyvtári szer-
vezetrõl. (Bõvebben róla e lap

Az elsõ rész elõadói: Szabó Judit, Horváth Mária, dr. Tamási Csilla,
Billédi Ferencné dr., dr. Bartos Éva
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2001. évi 6-os számának 29-30.
oldalán olvashattunk.) Az ala-
pítók célja, hogy a különféle,
de közös irányú tevékenységet
összefogják, gyakorlati támoga-
tással segítsék elõ a magyar
könyvtárak fejlesztési munkáit
az információs társadalom jobb
szolgálatában.

A biblioterápia mint speciá-
lis olvasószolgálati tevékenység
(az emberi problémák megoldá-
sának segítése célirányosan ki-
választott mûvek olvastatása és
megbeszélése révén) � errõl a
témáról dr. Bartos Éva, a Könyv-
tári Intézet oktatási osztályának
vezetõje, az MKE Tanácsának
elnöke tájékoztatta a jelenlévõ-
ket. Elõadásából sok felmerülõ
kérdésre kaphattunk választ.
Csakugyan segíthetnek-e a
könyvek, s ha igen, miben,
miért és hogyan? Érvényesek-e
ma is a múltbeli tapasztalatok?
Az egyre romló olvasási kész-
ség és az egyre csökkenõ gya-
koriságú, intenzitású olvasási
tevékenység fényében mi lehet
a perspektívája egy könyvekkel
és olvasással segíteni akaró el-
járásnak? Intézményi oldalról
nézve egyáltalán van-e helye és
létjogosultsága a XXI. század
könyvtárában az emberrel való
személyes törõdésnek? Mik a
külföldi álláspontok? Meddig
terjedhet a könyvtár/könyvtáros
kompetenciája, s hogyan tud
arra szert tenni? (Lásd az e
számban közölt teljes elõadást!)

A randalírozó könyvtárhasz-
nálók és más problémás láto-
gatók a Hunyadi Úti Fiókkönyv-
tárban címmel Horváth Mária,
a szombathelyi Berzsenyi Dá-
niel Megyei Könyvtár munka-
társa osztotta meg személyes
tapasztalatait a konferencia
résztvevõivel. A szombathelyi
Berzsenyi Dániel Megyei

Könyvtár fiókkönyvtárában cso-
portba verõdött, randalírozó
fiatalok jelentek meg. Viselke-
désüket jól illusztrálta az 1989
decemberében készült jegyzõ-
könyv felolvasott részlete. Sze-
mélyes tapasztalatainak közre-
adásából megtudtuk, hogyan
lehet úrrá a könyvtáros egy ki-
alakuló, tarthatatlan helyzeten,
melyek a konfliktuskezelés ha-
tékony, általunk is alkalmazha-
tó módszerei. 1985 és 1991
között tizenhárom könyvtáros
váltotta egymást a könyvtárban.
Elõadónk nem követte a példá-
jukat. Elõítéletek nélkül próbál-
ta megismerni a fiatalokat, s tö-
rõdni velük. Továbbképzéseken
vett részt, s olyan ismeretek
megszerzésére törekedett, me-
lyek segíthették abban, hogy
munkáját ilyen körülmények
között is eredményesen végez-
hesse. Az elõadó személyes
kapcsolat kialakítása érdekében
beszélgetést kezdeményezett a
fiatalokkal. Dicsérte az ízléses
megjelenést, a tartalmas meg-
nyilvánulásokat. A rossz csele-
kedetet, a csúnya beszédet sze-
mélyeskedés nélkül, kellõ tisz-
telettel bírálta, miközben visel-
kedésével személyes példamu-
tatásra törekedett. Értõ figyelem-
mel hallgatta õket, újra elmagya-
ráztatott bizonyos dolgokat, hogy
ezzel azok újragondolására kész-
tessen. Kérdõíves szociometriai
felmérést készített a csoport
összetételének feltérképezéséhez,
melyet kiindulópontnak tekinthe-
tett a továbbiakban. E módszeré-
nek alkalmazása során a csoport
tagjai, a fiatalok fokozatosan el-
fogadták õt, hatni tudott rájuk, s
jó részüket helyes irányba tudta
terelni.

Ferenczi Zsuzsannának, a
Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudo-

mányi Tanszéke docensének
sajátos humorral átszõtt elõadá-
sa az Ember a könyvtárban cí-
met viselte, témája az �ember�
volt.  Mert �sok van, mi csodá-
latos, de az embernél nincs sem-
mi csodálatosabb� � indokolhat-
juk a témaválasztást, az emberi
alkalmazkodóképességet és
-készséget értve alatta (mai, glo-
bális világunkhoz is). Ebben a
sikerorientált piaci versenyben,
melyben ma az ember él, a
kultúra, az oktatás és az infor-
máció is piacképes üzleti lehe-
tõséggé vált. Szerencsére a tu-
domány, a mûvelõdés és az
oktatás továbbra sem tud meg-
lenni könyvtári háttér és infor-
máció nélkül. Az oktatásban
például az egyre több szakké-
pesítés szükségessége és az
egész életen át tartó tanulás
igénye a képzési formák soha
nem látott bõségét teremtette
meg (formális és informális
képzési formák, az átképzés és
a távoktatás lehetõségei). A
könyvtáraknak pedig nemcsak
a tanulók, hanem az oktatók
igényeit is ki kell elégíteniük.
Az olvasó, az ember, a �kliens�
az információt gyorsan, röviden,
készen és tárgyra orientáltan
kéri. A könyvtáros számára
pedig fontos, hogy munkáját
referensz interjú elõzze meg, s
egyre nagyobb az ajánlás, az
értékelés és a választás szerepe
is. Kérdés, hogy a könyvtárak
és a könyvtárosok fel vannak-e
készülve erre. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a hazai könyv-
tárak lényegében megfelelnek
az UNESCO által megfogalma-
zott manifesztumoknak. Ami
pedig a könyvtárosokkal szem-
beni elvárásokat illeti, azok a
következõk: szakmai ismeret,
általános mûveltség, hitelesség,
kompetencia, udvariasság, empá-
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tia, a személyre szabott viselke-
dés képessége és a gyorsaság.

Információs szolgáltatások
egy megyei könyvtárban címmel
Maliszka Károlyné, a veszpré-
mi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Információs Irodájá-
nak vezetõje osztotta meg ta-
pasztalatait az új, 1992-ben ala-
kult szervezeti egység, az Infor-
mációs Iroda mûködésérõl. Lét-
rejöttét annak idején kérdõíves
igényfelmérés elõzte meg, s a
helyi médiában is reklámozták,
megismertették az igénybe ve-
hetõ szolgáltatásokat. Fogadta-
tása rendkívül kedvezõ volt.
Használóik közel fele vállalko-
zó, másik felét egyetemisták
alkotják. Az Info adatbázis több
mint négyezer helyi cég, vál-
lalkozó  adatait tartalmazza.
Gazdag kézikönyvtárát a helyi
vállalkozási központ segítségé-
vel alakították ki. Mindezek
ellenére azonban az igénybevé-
tel 1997 óta csökkenõ tenden-
ciát mutat. Az új könyvtárépü-
let átadásával egy idõben, a
belsõ átszervezést követõen az
általános tájékoztatáson belül
kapott új, az elõadó megítélése
szerint lényegesen kedvezõtle-
nebb helyet.

Csoportos foglalkozások a
jövõ nemzedéke olvasóvá neve-
lésének szolgálatában címmel
Oláh Rozália, a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
gyermekolvasó-szolgálatának
vezetõje szólt a hallgatósághoz.
A kommunikációs forradalom,
a számítógépes ismeretszerzés
elterjedése a gyermekkönyvtári
munkára is hatással van. Az
intézmény által kínált foglalko-
zások köre, az alkalmazott for-
mák az utóbbi tíz�tizenöt év-
ben alakultak ki. Ezek életko-
ronként különülnek el: vannak
nagycsoportos óvodásoknak,

hat�tíz éveseknek, illetve tizen-
egy�tizenöt éveseknek szerve-
zett csoportos foglalkozások. A
változatos formák közt vetélke-
dõk, pályázatok, levelezõs játé-
kok, író-olvasó találkozók, is-
meretterjesztõ elõadások, iro-
dalmi mûsorok stb. szerepelnek.
A csoportos foglalkozások
módszereit évrõl évre a Tarka-
forgó címû kiadványukban ad-
ják közre. Végezetül az elõadó
a csoportos foglalkozások egy
komplex formájának, az olva-
sótábornak a hangulatát idézte
meg, érzékeltette egy szubjek-
tív beszámoló felolvasásával.

A szakmai nap záró elõadá-
sát Járai Andrásné, a szombat-
helyi Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtárának
vezetõje tartotta A gyermekol-
vasókkal való egyéni foglalko-
zás lehetõségei és gyakorlata
címmel. A Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár Gyermek-
könyvtára jelenleg a könyvtár
felújítása miatt átmenetileg
megváltozott körülmények kö-
zött, mindössze 32 négyzetmé-
teren mûködik. Az új helyen
kevesebb olvasó veszi igénybe
szolgáltatásaikat. Más az olva-
sótábor is, és további hátrányt
jelent a közös nyilvántartó öve-
zet a gyerekekkel való szemé-
lyes kapcsolat kialakítása szem-
pontjából, holott erre korábban
is nagy hangsúlyt fektettek. Si-
kerként könyvelik viszont el,
hogy a városrészben mûködõ
cserkészcsapattal jó kapcsolatot
építettek ki. Mai, rohanó vilá-
gunkban a gyermekeket is el-
várások sokasága nyomasztja.
Ezért törekszenek itt arra, hogy
a gyermekkönyvtár a nyugalom,
a megértés szigete legyen.
Olyan hely, ahol a gyermekek
elmondhatják azt, ami a szívü-
ket nyomja, ahol a hátrányos

helyzetûek külön odafigyelést
és törõdést kapnak, ahol a �bú-
várkodók� alámerüléseit szak-
avatott segítség kíséri, ahol lel-
kesen készítenek fel tanulmá-
nyi versenyekre, ahol felkarol-
ják a tehetségeket, de ahol ját-
szani is engedik õket (verse-
nyek, rejtvényfüzetek, számító-
gépek). A ma gyermekkönyvtá-
rosának nem elég szakmai is-
meretekkel rendelkeznie, olva-
sottnak lennie, de nagy empáti-
ával, türelemmel kell bírnia,
ismernie és szeretnie kell a
gyerekeket, tudni életkori sajá-
tosságaikat, kicsit pedagógus-
nak, kicsit pszichológusnak és
még sok minden másnak kell
lennie, hogy eredményesen vé-
gezhesse sokrétû munkáját.

A rendezvény kitûzött céljai
maradéktalanul megvalósultak.
Az elõadások tovább mélyítet-
ték szervezetünk és a társ tag-
szervezetek tagjainak szakmai
mûveltségét, lehetõség nyílt az
aktuális kérdések, munkaprob-
lémák megbeszélésére, a meg-
lévõ gondok felvetésére. A kon-
ferencia hozzájárult ahhoz,
hogy az egyes könyvtárak gya-
korlatáról, az ott folyó mûhely-
munkáról is bõvebb ismeretek-
kel rendelkezhessenek a részt-
vevõk.

A jelenlévõk véleménye sze-
rint ismét bebizonyosodott,
hogy szükség van a közös gon-
dolkodásra, a vélemények, gon-
dolatok idõnkénti cseréjére.
Hiszen közkönyvtáraink hason-
ló gondokkal, problémákkal
küzdenek. A program jelentõ-
ségét, tapasztalatait a jelenlegi
helyzet javítására felhasználha-
tó gyakorlati lépések fogják
majd igazán megmutatni.

   A rendezvényt a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyv-
tári Kollégiuma, az MKE El-
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nöksége, Vas Megye és Kõszeg
Város Önkormányzata mellett
számos helyi intézmény és vál-
lalkozó is támogatta.

E helyütt sajnos el kell te-
kintenünk felsorolásuktól, de
mindenképpen köszönetet kell
mondanunk �névtelen� szpon-
zorainknak is, mert nélkülük re-
gionális szakmai konferenciánk
mindenképpen �szerényebbre�
sikeredett volna.

 A sikeres megvalósításhoz
nagymértékben hozzájárultak �
konkrét feladatok vállalásával �
szervezetünk tagjai is. Az õ
munkájukat is köszönet illeti!

 Az MKE Vas Megyei Szer-
vezete évrõl évre feladatának
tekinti a szakma figyelmének
felhívását a könyvtári munka
egy-egy aktuális területére. Ren-
dezvényünk jól illeszkedett az
utóbbi évek általunk megvaló-
sított, országosan is egyedülál-
ló szakmai programjai közé,
amelyek közül szerteágazó kép-
zési tevékenységünket és az
1999 májusában Szombathelyen
megtartott, kétnapos, A nemze-
tiségiek könyvtári ellátása a
Nyugat-Dunántúlon címû regi-
onális konferenciánkat  minden-
képpen  meg kell említenünk.
S már készülünk is a követke-
zõre.

2001 õszén A régió- és or-
szághatárokon átnyúló térségi
információs szolgáltatások té-
makörében szándékozunk a
könyvtárosoknak újabb ta-
nácskozási lehetõséget kínálni
Szombathelyen, a Berzsenyi Dá-
niel Fõiskola Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszéké-
vel közös rendezésben, amely-
re ez úton is minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel meghívunk.

Kappel János
az MKE Vas Megyei
Szervezetének elnöke

A biblioterápia
mint speciális

olvasószolgálati
tevékenység*

Ha lenne elõadásomnak alcíme,
az így hangzana: értékeljük újra
a biblioterápia lehetõségeit, itt
és most! Mondandómat ponto-
sabban kifejezné ez a felhívás,
erre szeretném buzdítani a ked-
ves kollégákat. Aktualitásából
ugyanis mit sem veszített, a
körülmények viszont most jobb
esélyt biztosítanak meghonoso-
dására. Megpróbálok érvelni az
állításaim mellett.

Több mint két évtizede ad-
tam, adtunk hírt elõször a
biblioterápiáról a hazai szaksaj-
tóban mi, az akkori KMK ol-
vasáskutatói. Nekem személy
szerint gyakorlati tapasztalatom
fûzõdött hozzá, kollégáimmal,
fõként Nagy Attilával pedig
igyekeztünk közzé tenni min-
den, akkoriban hozzáférhetõ
szakirodalmat.

Mind a külföldrõl beszerez-
hetõ elméleti ismeretek, mind a
szerény mértékû hazai tapasz-
talat arról gyõztek meg minket,
hogy a könyvek, az írott iroda-
lom gyógyító erejének a kihasz-
nálása nagy lehetõségeket rejt
magában, továbbá a könyvtár-
hoz, a könyvtároshoz való kap-
csolódása is egyértelmûnek
tûnt.

Meg kell mondanom, hogy
hazai híradásaink minimális
késéssel követték a biblioterápia
mértékadó, amerikai, mozga-
lomszerû elterjedését, hiszen ott

is csak az 1960-as években vált
széleskörûvé a biblioterápiának
ez az ún. pedagógiai-önismere-
ti vonulata, a jóval korábban
bevezetett klinikai biblioterá-
piával szemben.

Sokszor elmondtuk, leírtuk,
hogy a biblioterápiát ebben a
tágabb értelmében jellegzetesen
könyvtári, könyvtárosi tevé-
kenységnek tekintik világszer-
te, s a könyvtári szolgáltatások
között tartják számon.

E felfogásnak az az alapja,
hogy e tevékenység részelemei
a könyvtárosok mindennapi
munkájában is pontosan kimu-
tathatók: rendszeresen végeznek
irodalomajánlást, mûveket vá-
lasztanak ki sajátos olvasói igé-
nyeknek megfelelõen, gyakorta
vezetnek mûértelmezõ, mûmeg-
beszélõ foglalkozásokat.

A biblioterápiás tevékenység
esetében ezeket az elemeket kell
szintetizálni, hiszen egy speci-
álisan kitûzött cél érdekében
összeállított olvasóprogramon
való közös végighaladásról van
szó. Elõnyeirõl pedig annyit,
hogy az irodalmi mû nyújtotta
élmény csoportos feldolgozása
többoldalúan képes befolyásol-
ni a személyiséget, az írói üze-
net így biztosabban eljut befo-
gadójához, s a mû hatásához
hozzáadódik a csoporthatás
(közösségi magatartásformák),
továbbá a foglalkozásvezetõ-
könyvtáros hatása, akinek fel-
készültsége, emberi magatartá-
sa biztonságot, segítséget jelent
a résztvevõknek azáltal, hogy õ
maga is megerõsíti, hitelesíti
számukra a mû által közvetített
erkölcsi-emberi tartalmakat.

A biblioterápia mibenlétérõl
nem is kívánnék többet szólni,
sokkal inkább a �jelenségrõl�.
Néhány eredeti, jó hazai kezde-
mény után is elszigetelt jelen-

*Elhangzott 2001. május 28-án
Kõszegen, a regionális olvasószolgá-
lati tanácskozáson


