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A Békés Megyei Könyvtár
és az ODR

A Békés Megyei Könyvtár nagy hangsúlyt fektet
szolgáltatásainak kiterjesztésére. A megyei
könyvtárak sorában az elsõk között állunk a nem
megyeszékhelyi lakosok békés megyei könyvtári
tagságának számát illetõen, és ugyanígy jó a
�helyezésünk� a könyvtárközi kölcsönzések te-
kintetében is. ODR-tagkönyvtár lévén, örömmel
nyugtáztuk az évek óta kapott jelzéseket, me-
lyek szerint könyvtárközi szolgáltatásunk haté-
konyan mûködik. Kétségtelen tény, hogy ezt a
hatékony mûködést jelentõs mértékben segítette
és segíti az ODR keretében kapott minisztériumi
támogatás.

Az elsõ évben némi fejtörést okozott a támo-
gatás felhasználása. Mindent és mindenbõl so-
kat akartunk, a folyamatosan épített dezideráta
katalógusunk gyors felszámolását reméltük. Hi-
szen ott voltak mögöttünk a könyvesbolti kíná-
latból naprakészen tájékozott olvasóink, akik
elvárták tõlünk igényeik kielégítését.

Meg kellett tanulnunk, hogy az ODR feladata
elsõsorban nem a helyben jelentkezõ kérések
teljesítésének javítása, hanem a rendszerszerû
mûködés biztosításával az információ, a doku-
mentum eljuttatása más települések lakóihoz, más
könyvtárak olvasóihoz. Végül is a folyamatos
szóbeli és írásos tájékoztatók révén minden a
helyére került, és az ODR mindannyiunk (szol-
gáltató és igénybevevõ) számára a minõségi
könyvtárközi szolgáltatást erõsíti.

A szolgáltatás minõségi fejlõdését eredmé-
nyezték a támogatásból megvalósult eszközfej-
lesztések. Két alkalommal fénymásoló gépet
vásároltunk. Elõször az 1999-ben nyert összeget
dupláztuk meg más pályázaton (Soros Alapít-

vány) nyert támogatással, így egy nagyon jó gé-
pet sikerült beszereznünk, majd 2001-ben egy
újabb gép beállításával még gyorsabbak lettünk.
A 2000-ben vett számítógép mind a könyvren-
delésnél, mind a könyvtárközi kölcsönzések e-
mailen történõ intézésénél nagyon nagy segítsé-
get jelent. Az idei támogatás eszközre fordítható
keretébõl újabb számítógépet vásárolunk, mely
a kérések teljesítésében és továbbításában gyor-
sabb ügyintézést tesz lehetõvé.

Az ODR-ben kapott összegek fokozatosan
emelkednek, megadva az esélyét annak, hogy a
könyvárakkal lépést tudjunk tartani, és a könyv-
tárközi kéréseket mind nagyobb számban ki tud-
juk elégíteni. Tavaly végre elértük, hogy egy-
egy nagyon keresett könyvbõl 4-5 példányt is
beszerezhettünk. Ez számunkra nagy öröm, hi-
szen minden egyes példánnyal csökken a vissza-
utasított olvasók, illetve a nem teljesített kérések
száma. Az eltelt négy év tapasztalatai alapján
(immár belekezdve az ötödik évbe) az állomány-
gyarapítás szempontjából rutinosan végezzük a
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támogatással, annak elköltésével járó feladato-
kat. Az elsõ évben még nehézséget okozott, hogy
a pénzt a Magyar Államkincstár Program-
finanszírozási Igazgatóságától kellett utólag
megigényelni, tehát itt az elszámolás egy kicsit
bonyolult volt, de ma már ez is rugalmasabban
mûködik.  Az utóbbi év folyamán kialakítottuk
azokat a technikákat is, amelyekkel a támogatás-
ból vásárolt dokumentumok bármikor kimutat-
hatók az állományból:

� a dokumentumok a feldolgozás során az
adatbázisban ODR jelzést kapnak,

� a könyveken lévõ raktári jelzet mellett egy
ODR jelzésû pecsétet használunk,

� a számlákon is jelöljük az ODR-keretben
történt vásárlás tényét.

A vásárlások lebonyolításánál a legegyszerûbb
és leggazdaságosabb mód, ha a Könyvtárellátó-
nál vagy a Kódex Könyváruházban vásárolunk.
Itt harminc százalék a kedvezmény, és nincs adat-
szolgáltatási kötelezettségünk az ODR-adatbázis-
ba, mert az adatokat õk automatikusan továbbít-
ják. Gyakran mégis szívesebben fogjuk meg a
dolgok nehezebbik végét, sze-
retjük felkutatni, kézbe venni,
átlapozni, megismerni a köny-
veket. Ezért többször megláto-
gatjuk a közel és távolabb lévõ
egyetemi és fõiskolai jegyzet-
boltokat (Debrecen Szeged,
Miskolc). Igaz, itt ritkán ka-
punk kedvezményt és jelente-
nünk kell a lelõhely-adatbázis-
ba is, de vállaljuk a plusz ter-
het, mert ilyenkor �kincsek-
hez� lehet hozzájutni. Ezekre
az utakra az állománygyarapí-
tó könyvtárost elkíséri a könyv-
tárközi kölcsönzéssel foglalko-
zó kollégák egyike is.

Nagy segítség az ODR ré-
szérõl, hogy átvállalja a könyv-

tárközi kölcsönzés során felmerült postaköltsé-
geket. A helyi (békéscsabai) postával történt
egyeztetés után lehetõség nyílt arra, hogy más
könyvtárak térítésmenetesen adják fel a számunk-
ra visszaküldött dokumentumokat. Így valóban a
könyvtári rendszer tagjainak érezhetik magukat,
az õ olvasóik is térítésmentesen juthatnak a he-
lyi könyvtárból hiányzó, de a könyvtárközi köl-
csönzés rendszerében hozzáférhetõ, szükséges
dokumentumokhoz.

Megyénkben hagyománya van a könyvtárkö-
zi kölcsönzésnek, hiszen évtizedeken át szûkös
volt a dokumentumvásárlásra fordítható pénzügyi
keret. A mindenkori szabályokhoz igazodva él-
tünk és éltek a megye könyvtárosai a könyvtár-
közi adta lehetõségekkel. 1985-tõl (az új könyv-
tár átadásának éve) napjainkig folyamatos a vál-
tozás.  Az igények mennyiségileg nõttek és mi-
nõségileg is átalakultak, szembetûnõen az ODR
beindulásától kezdõdõen (lásd a fenti tábláza-
tot!).

Korábban fõként olyan dokumentumokat kér-
tünk, amelyek csak szakkönyvtárban, egyetemi

Évek Máshonnan kapott Másnak adott
Kérések Teljesítések Kérések Teljesítések
száma száma száma száma

1997 nem regisztrált 59 nem regisztrált 350
1998 nem regisztrált 66 nem regisztrált 431
1999 nem regisztrált 103 nem regisztrált 622
2000 177 168 nem regisztrált 771
2001 140 140 1025 977*

*Az általunk nem teljesíthetõ kéréseket természetesen továbbítjuk más ODR-tagkönyvtárba.
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vagy nagyobb közmûvelõdési könyvtárban vol-
tak megtalálhatók. A megye többi könyvtára is
hiába fordult hozzánk segítségért, kérésüket na-
gyon gyakran továbbítottuk, és általában 3�4 hét
múlva kaptuk meg a kért könyvet. Olykor késve,
amikor már nem volt aktuális.

Ma már olvasótermi állományunkat is a
könyvtárközi kölcsönzésben jelentkezõ igények-
nek megfelelõen tudjuk alakítani. Az ún. �diva-
tos témák� kötelezõ irodalmát többpéldányossá
tettük és tesszük, hogy mindig legyen � ha rövi-
debb idõre is � küldhetõ dokumentum. Ilyen téma
például a kommunikáció, a pedagógia, a pénz-
ügy, a pszichológia, a szociológia, a vezetés- és
szervezéselmélet. Egyre több könyvtárközi kérés
fut be hozzánk az Európai Unióra vonatkozóan,
akár idegen nyelven is, és egyre több kérést
kapunk például a jogtudomány terén megjelent
angol nyelvû könyvekre. Az ODR támogatásá-
val ezen témák irodalmának választékát  is szé-
lesítjük, a példányszámot bõvítjük.

A dokumentumvásárlás mennyiségi és minõ-
ségi bõvülése mellett továbbra is adódnak olyan
igények, melyeket csak más könyvtár állományá-
ból tudunk kielégíteni. Természetesen itt is a
gyorsaság a lényeg, ennek érdekében vezettük
be az e-mailen és a webes felületen történõ
könyvtárközi kölcsönzést. Az ODR-adatbázis
használata közben fogalmazódott meg bennünk,
hogy a saját könyvtárunk állományából történõ
könyvtárközi kölcsönzést is célszerû lenne ha-
sonlóképpen megoldani.

A számítógépes kapcsolat révén gyakorlati-
lag az egész ország könyvtárainak katalógusá-
ban kereshetünk, illetve kereshetnek az olvasók,
akikkel folyamatosan ismertetjük meg az ODR-t
és az adatbázis használatát, melynek segítségé-
vel mi is korrekt tájékoztatást nyújtunk arról,
hogy a keresett mû hol található és kölcsönözhe-
tõ-e. A kérések közvetlenek, a teljesítés érdeké-
ben nem kell a hagyományos utakat végigjárni.

Szolgáltatásunk már régen nem marad me-
gyénk határain belül, hiszen több esetben kap-
tunk már könyvtárközi kérést a Dunántúlról vagy
Észak-Magyarországról is, amit teljesíteni tud-
tunk.

A fejlõdés egyik eleme a könyvtárközi köl-
csönzésben a másolatok kérése. A könyvek és
folyóiratok árának emelkedésével számuk egyre
nõ, igyekszünk az igényeket kielégíteni � a szer-
zõi jogi szabályok betartásával �, térítés ellené-

ben. A megyei folyóirat lelõhely-adatbázis alap-
ján könyvtárunk folyóirat-gyûjteménye is a ma-
gas színvonalú könyvtárközi szolgáltatás része
lett.

Azt, hogy mennyire fontos szempont a gyor-
saság, mutatja az is, hogy egyre több esetben
faxon kérjük, illetve továbbítjuk az olvasó által
igényelt másolatokat. (A következõ eszközigé-
nyünk egy faxberendezés lesz.) A másolás kö-
vetkezménye a könyvek, folyóiratok gyorsabb
rongálódása, ami különösen az egy példányban
meglévõ mûvek esetében gond, ezért is bír nagy
jelentõséggel az ODR-támogatás adta lehetõség
több példány vásárlására. Így válik a megye
minden könyvtárának olvasója a megyei könyv-
tár olvasójává, így tud a legkisebb település
könyvtára is esélyegyenlõséget jelentõ szolgálta-
tást nyújtani.

Az utóbbi idõben a könyvtárközi kérések szí-
nesedtek. A könyvek, a fénymásolatok mellett
hangkazetták kölcsönzésére is van igény. Nõ
azoknak a köre, akik �hangos könyveket� kér-
nek a település könyvtárán keresztül, és nem csak
a csökkentlátók részére.

Új jelenség a könyvtárközi kérések esetén,
hogy nem konkrét címet határoznak meg, hanem
�csak� a témát, megbízva a könyvtárközi köl-
csönzést végzõ könyvtáros kutatói, ajánlási te-
vékenységében, ami felelõsségteljes, gyors és
pontos munkát követel. Ezen igények kielégíté-
se érdekében dolgozunk, használjuk a hagyomá-
nyos tájékoztatási dokumentumokat és az elekt-
ronikus eszközöket, és állítjuk össze a kölcsön-
zési �csomagot�. Valljuk, hogy ma már nem lehet
ok arra, hogy egy információhoz, egy dokumen-
tumhoz ne lehessen hozzájutni.

Az 1985. augusztus 20-án átadott új könyvtárépület
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A könyvtárközi kölcsönzésben szerzett tapasz-
talatokra alapozva az idén bevezettük a távköl-
csönzést megyénk pedagógusai részére. Egy elõ-
re elküldött nyomtatvány kitöltése és visszakül-
dése után a megyei könyvtári tagsággal rendel-
kezõk beíratkozott olvasóként kölcsönöznek.
Kéréseiket levélben, telefonon, faxon vagy e-
mailen közvetlenül hozzánk küldik el, a kért
dokumentumot a foglalkoztató oktatási intézmény
(vagy kérésükre a település) könyvtárába küld-
jük, és onnan kapjuk vissza.

Várakozásunkon felüli az érdeklõdés és az
igénybevétel, könyvtárközi kapcsolataink bõvül-
tek. Különösen nagy jelentõségû ez a szolgálta-
tás azokon a kis településeken, ahol egyszemé-
lyes a könyvtár, és az olvasóval való közvetlen
kapcsolatfelvétellel nagy terhet vettünk le a
könyvtáros válláról, nem mellékesen pedig a
költségek is csökkentek. Ezt a szolgáltatást az
ODR-támogatás nélkül nem tudtuk volna ilyen
hatékonyan, magas színvonalon biztosítani.

Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés
valódi csapatmunka, a beszerzéstõl az igények
kielégítéséig. ODR-tagkönyvtárrá válva könyv-
tárhasználóinknak, szolgáltatásaink igénybevevõ-
inek a száma folyamatosan emelkedik. Törekvé-
sünk továbbra is az, hogy az ODR-támogatásból
történõ beszerzéseinket is az olvasói igényekhez
igazítsuk, hiszen a preferált témák évrõl évre vál-
toznak. Ezekkel lépést kell tartani, nem feledve az
értékmegõrzést, a változatosságot tartalmi tekintet-
ben és az információhordozók tekintetében is.

A könyvtár elérhetõsége:
Webcím: www.bmk.iif.hu
Cím:  5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
Telefon/fax: (66) 454-354/122
E-mail: kkozi@bmk.hu

(Benkóné Tóth Edit, Kertész Albertné)

A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és

Sporttudományi Kar (TF)
Könyvtára

Könyvtárunk az ország egyetlen testnevelési
és sporttudományi szakgyûjteménye. Nyilvános
könyvtári feladatokat is ellátunk, az egyetem
oktatóin, hallgatóin kívül más felsõoktatási in-
tézményeket, a testnevelési és sportmozgalom
testületeit, szervezeteit, intézményeit is kiszol-
gáljuk.

A könyvtár egyidõs az anyaintézménnyel,
1925-ben 113 kötettel alakult meg. A több ha-
gyaték és gyûjtemény megvásárlásával gyarapo-
dó könyvtárról a következõket mondta 1941-ben
a Magyar Királyi Testnevelési Fõiskola igazga-
tója: �...vitathatatlanul a világ elsõ ílynemû szak-
könyvtára lett�. A II. világháborúban, Budapest
ostromakor a könyvtár muzeális értékû külön-
gyûjteménye és katalógusai megsemmisültek,
amelyek a késõbbiekben pótolhatatlannak bizo-
nyultak.

Könyvtárunk az idõk folyamán számos szer-
vezeti és szakmai változáson ment keresztül,
állománya jelentõsen gyarapodott, mára eléri a
96 ezer kötetet. Az egyetemi integráció kereté-
ben a TF a Semmelweis Egyetem kara lett, így
könyvárunk ma kari könyvtárként, két osztállyal
mûködik. A könyvtári osztály a hagyományos
könyvtári feladatokat, a dokumentációs osztály
pedig a hazai folyóiratok feltárását és a szakiro-
dalmi szolgáltatásokat végzi. A szaklevéltár gyûj-
ti, rendezi és tárolja a karon keletkezett iratokat.
A nyomdaüzem a hallgatók tankönyv- és jegy-
zetigényeit elégíti ki.

Teljességre törekvõen gyûjtjük a hazai, válo-
gatva a külföldi sport és testnevelés témájú ki-
adványokat, valamint a határterületek irodalmát.
A hazai szakirodalom feldolgozását saját on-line
adatbázisunkban végezzük, a külföldit CD-ROM-
okból közvetítjük az olvasóknak.

Állományunk megoszlása:
58 000 könyv
14 000 bekötött folyóirat
6500 szakdolgozat
11 000 szakfordítás

Ezeket egészítik ki a nem hagyományos do-
kumentumok, közel háromszáz videokazetta, har-
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mincöt interaktív CD-ROM és
négyszáz hangzóanyag alkotja az ál-
lománynak ezt a részét.

Különgyûjteményeink is vannak,
az aprónyomtatványok mellett az
olimpia- és sporttörténeti jelentõsé-
gû Mezõ Ferenc különgyûjtemény
(ötezer kötet) a legfontosabb.

Könyvtárunk egyediségét jól mu-
tatja, hogy külföldi folyóirataink
(nyolcvan cím) nagy része hazánk-
ban csak nálunk található meg. A
magyar folyóiratok közül jelenleg
százhúszat fizetünk elõ.

Az 1990-ben felújított, 42 férõ-
helyes olvasótermeinkben könyvek,
bekötött folyóiratok, évkönyvek, ak-
tuális folyóiratszámok és szépirodal-
mi, illetve ismeretterjesztõ mûvek ta-
lálhatók szabadpolcon. Látogatóink-
nak videoberendezés használatára is
van lehetõségük.

Az ODR tagkönyvtáraként könyv-
tárközi kölcsönzés keretében hazai
és külföldi könyvtáraknak is rendel-
kezésére bocsátjuk állományunkat.

Az 1990-es évekig a kor gyakor-
latának megfelelõen a külföldi szak-
irodalmat referáló kiadványokban, a
hazait nemzeti szakbibliográfiában
tártuk fel. A szakterület aktuális kérdéseirõl te-
matikus bibliográfiák sorát állítottuk össze. 1995-
ben tértünk át az on-line feldolgozásra, az
ALEPH könyvtári integrált rendszer megvásár-
lásával. Adatbázisunkban a könyvtár állományá-
ban megtalálható összes dokumentumtípust fel-
dolgozzuk, melyek közül kiemelhetjük a nagy
érdeklõdésre számot tartó szakdolgozatokat és
folyóiratcikkeket. Rekordjaink bárki számára
ingyen és azonnal elérhetõk nemcsak könyvtá-
runkban, hanem interneten is (www.hupe.hu). A
külföldi szakirodalmat két CD-ROM tárja föl, a
németet a Spolit, az angolszászt a SIRC. A Spolit
mintegy százezer válogatott rekordot tartalmaz,
fõként a német nyelvû könyvek, folyóiratcikkek,
disszertációk adataiból. Saját tárgyszójegyzéke
alapján történik a tartalmi feltárás, mely nagyon
pontos keresésekre ad lehetõséget. A Kanadai
Sportinformációs Intézet által közreadott SIRC
több mint ötszázezer rekordja felöleli a világ
angol nyelvû szakirodalmának nagy részét. Te-

zaurusz és indexlisták segítik a keresést. Mind-
két CD-ROM szinte minden rekordhoz tartalmi
összefoglalót is közöl. Könyvtárunk terminálja-
iról olvasószolgálatos kollégáink közremûködé-
sével biztosítjuk az adatbázisokhoz való hozzá-
férést.

Könyvtárunk elérhetõsége:

Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára

Webcím: www.hupe.hu
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Telefon: (1) 487-9279
Fax: (1) 487-9200/1139
E-mail: aniko@mail.hupe.hu
Nyitvatartási idõ:
hétfõn 12-tõl 19 óráig,
keddtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig,
pénteken 9-tõl 15 óráig.

Léces Melinda
Bodnár Ilona
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A megyei/regionális ellátás
gyakorlata és jövõje

Konferencia a Békés Megyei
Könyvtárban

2002. május 17-én a Békés Megyei Könyvtár-
ban, fennállásának ötvenedik évfordulója alkal-
mából A megyei/regionális könyvtári ellátás
gyakorlata és jövõje címmel nemzetközi konfe-
renciát rendeztek, melyet Dippold Péter, a
Könyvtári Intézet igazgatója vezetett le.

Domokos László, Békés Megye Képviselõ-
testületének elnöke köszöntõ beszédében elmond-
ta: nemzeti és regionális szinten az a legnagyobb
problémánk, hogy úgy kell az Európai Unióhoz

csatlakoznunk, hogy úrrá kell lennünk az elma-
radáson. Nincs más lehetõségünk, mint szellemi
és kulturális, információs és gazdasági létünk
megerõsítése. A felzárkózásban a könyvtárnak a
kulturális élet stratégiai jelentõségû szereplõje-
ként fontos szerep jut. Feladatunk, hogy a me-
gye közgyûjteményeiben, mûvészeti és tudomá-
nyos mûhelyeiben lévõ értékek hasznosulása
megerõsödjön, a gyûjtemények digitalizálása
megtörténjen, a távoktatás kapcsán a képzõin-
tézmények és a könyvtárak együttmûködése lét-
rejöjjön, és megoldást kell találnunk a kistelepü-
lések, leszakadó térségek könyvtári ellátására. A
konferenciának tehát válaszokat kell találnia arra,
hogy a kulturális intézmények milyen szellemi,
szolgáltatói hozzájárulással növelhetik egy-egy
régió esélyeit.

Kaszai János, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Békés Megyei Tagozatá-
nak elnöke az ország megyei könyvtárainak egy
Magyarországon újszerû kiadványt nyújtott át.
A Magyarország megyéinek és településeinek
címer- és jelképtára 1990-2000 címû magyar és
angol nyelvû multimédiás CD-vel � mely tizen-
kilenc megye és nyolcszáz település címerét,
jelképeit mutatja be ezerötszáz fotóval, ezenkí-
vül Magyarország rövid történetét ismerteti � a
megyei könyvtárak állományát kívánta gazdagí-
tani.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója bevezetõ beszédében hangsúlyozta, a
könyvtárakkal szemben támasztott igényeknek
való megfelelés már nem lokális, hanem globá-
lis kérdés, a dokumentum birtoklása nem jelenti
az azzal való rendelkezést, és fordítva. Az a
paradigmaváltás, ami végbemegy a tudás és az
információ megszerzésének, birtoklásának és
átadásának minden szintjén és az ehhez kötõdõ
eszközök vonatkozásában, mára átformálta a
könyvtárat és lehetõségeit, megváltozatta könyv-
tár és használó viszonyát. Mit kezdünk az elkö-
vetkezendõ években a regionális fejlesztési pro-
jektekkel, azok európai vonatkozásaival? Hogyan
lehet fenntartó- és funkciósemlegesen olyan
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könyvtári és közgyûjteményi szolgáltatási integ-
rációkat létrehozni, melyek elsõdlegesen a fel-
használó érdekeit szolgálják? Hogyan tudunk az
olvasónak differenciált, elérhetõ és követhetõ
szolgáltatást nyújtani? Miben tudjuk a fenntartót
és a könyvtárost segíteni a kistelepüléseken?
Mindezen kérdésekre választ kell keresnünk. A
Békés Megyei Könyvtár e konferencia keretében
kívánt teret és lehetõséget biztosítani a megúju-
lás folytatásához.

A bevezetõt hét elõadás követte.
Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma): Korszakváltás a könyvtárügyben
A rendszerváltáskor társadalmi, politikai és

gazdasági téren változás ment végbe, a könyv-
tárügy területén a korszakváltást az ágazati irá-
nyítás politikai akarata tette lehetõvé. A könyv-
tárügy gyenge pontjait figyelembe véve 1996-
ban egyrészt a könyvtárügy stratégiáján kellett
változtatni, a fejlesztési irányokat és feladatokat
kellett kijelölni, másrészt a jogi szabályozás új
kereteit kellett megállapítani, harmadrészt pedig
mûködõ könyvtári rendszer kiépítését kellett el-
kezdeni. Jövõképünkben a könyvtár az informá-
ciós társadalom alapintézményévé vált, ezért a
jogi szabályozás, az országos dokumentumellátási
rendszer, az elektronikus tartalomszolgáltatás, az
információs és kommunikációs technológia, az
európai együttmûködés, valamint a képzés és a
továbbképzés területén kellett fejlesztéseket vég-
rehajtani.

A törvény megszületése óta elért eredmények
ellenére számos probléma akad a könyvtárügy
területén: a könyvtáros társadalmi helyzete, a
könyvtárosképzés egyenetlensége, egy-egy
könyvtár mûködési költségének elégtelensége (a
korszerû feladatrendszer ellátására nem elegen-
dõ a támogatás) és a kistelepülések könyvtári
ellátása. Ezeket a problémákat a szakma a kö-
vetkezõ tervekkel kívánja megoldani. 1. A könyv-
táros életpálya modelljének kidolgozása. 2. Kor-
mányzati egyeztetés az informatikai könyv-
tárosképzés korszerûsítésére. 3. Kormányzati
pénzforrások további bevonása. 4. A hazai könyv-
tárügy stratégiai fejlesztése 2003 és 2006 között.
5. A kötelespéldány-szolgáltatás alapján bekerü-
lõ elektronikus dokumentumok archiválási, szer-
zõi jogi, szolgáltatási kérdéseinek megoldása. 6.
�Könyvtári minõségfejlesztés 21� � teljesítmény-
méréseken alapuló fejlesztések, fenntartási, hoz-
záférési, szolgáltatási irányelvek, normatívák

kidolgozása. 7. Kistelepülések teleház-szolgálta-
tása.

Mihály Alíz (Könyvtári Intézet): Kistelepülé-
sek könyvtári ellátásának megoldási kísérletei
külföldön

Az Egyesült Államokban a vidéket szövetsé-
gi és állami információs irodák, felsõoktatást
kiszolgáló könyvtárak, valamint a közmûvelõdé-
si könyvtári hálózat látják el. Ez utóbbi feladat-
körét képezi a kistelepüléseken a szolgáltatások
különbözõ módozatainak mûködtetése. A köz-
mûvelõdési könyvtárak legnagyobb része vidé-
ken található, ezért a �szomszédság-közelség�
elve alapján öt mérföldes távolságon belül van
egy könyvtár céljára kialakított épület vagy he-
lyiség. Az Egyesült Államokban rendkívül vál-
tozatos képpel találkozhatunk az ellátórendszert
illetõen: postai könyvküldõ szolgálat (központi
katalógusból történõ rendelés költségtérítés elle-
nében), mozgókönyvtár, letéti gyûjtemény, illet-
ve a könyvtári szolgáltatások különbözõ intéz-
ményekbe (pl. szanatórium, börtön stb.) történõ
kitelepítése.

Nagy-Britanniában a vidéki könyvtári ellátó-
rendszer a négyezer fõ alatti településeket szol-
gálja ki. Itt korán felismerték a forrásmegosztás
elõnyeit, s az intézmények egymás közti fúzióját
szorgalmazták. Az integrált könyvtári tervezés
két típusát dolgozták ki. Az egyik a tradicionális
szolgáltatási feladatokat tartalmazó, amely a
központi, a részidõs nyitvatartású és a mozgó-
könyvtárakból áll. A másik típus az alapfelada-
tokon túl többletszolgáltatások ellátását végzõ,
kooperáló könyvtári és nem könyvtári intézmé-
nyek hálózata.

A franciaországi ellátórendszer megszervezé-
se a háború utáni évekre nyúlik vissza, amikor a
kisszámú vidéki könyvtár kiegészítéseképp lét-
rehozták a mozgókönyvtári szolgáltatást, amely
a tízezer fõnél kisebb népességû településeket
látja el (ez Franciaország lakosságának felét érin-
ti). A könyvek tárolására létesített raktárak, lera-
katok idõvel intézményesülve, a bibliobuszok
bázisaiként alközpontokká nõttek, s ma közmû-
velõdési és oktatási koncepciók megvalósításá-
ban mûködnek közre (az írástudatlanság felszá-
molása, az olvasásnépszerûsítés).

Hollandiában az országos és helyi szintre ta-
golódó ellátórendszerben a háromezer fõnél na-
gyobb települések könyvtárai teljes önállóságot
élveznek, míg az ennél kisebb települések könyv-
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tárai valamelyik tartományi könyvtár alá vannak
rendelve, a legkisebb településeket pedig
bibliobuszok látják el. A forrásmegosztás elvén
mûködõ könyvtári ellátórendszer reformjára irá-
nyuló trendek az oktatási tartalmú információ-
szolgáltató szerepkör felé történõ elmozdulás
erõsödését jelzik.

A világ legfejlettebb könyvtári rendszerét a
Skandináv államok tudhatják magukénak. Tör-
vény mondja ki, hogy minden településen a he-
lyi fenntartó köteles szakképzett személyzet al-
kalmazásával könyvtári szolgáltatást biztosítani.
A speciális élethelyzetben lévõ lakossági cso-
portokat mozgókönyvtárak szolgálják ki, ilyen
például Norvégiában a fjordok lakosságát ellátó
bibliohajó, vagy Finnországban a ritkán lakott
területeket járó bibliobusz. Az ellátórendszer
mûködtetése kismértékben állami, zömmel helyi
adókból történik.

Fehér Miklós (Könyvtári Intézet): A kistele-
pülések könyvtári ellátása a Könyvtári Intézet
vizsgálatának tükrében

�Az apró falvaink könyvtárügye azonban
válságban van� � írta 1975-ben Sallai István. A
megállapítás mit sem vesztett aktualitásából. A
kistelepülések ellátását illetõen a tennivalókat két
irányban határozhatjuk meg: egyrészt a gyûjte-
ménnyel kapcsolatos teendõk, másrészt a könyv-
tári ellátó pontok alkalmassá tétele az önmaguk,
valamint a könyvtári rendszer nyújtotta szolgál-
tatások helyi közvetítésére.

A gyûjtemény rendbetételén a meglévõ állo-
mány apasztása, a nyilvántartások rendezése,
virtuális gyûjtemény (helyi-közhasznú informá-
cióktól kezdve az országos adatbázisokig) kiala-
kítása értendõ. Az ellátást valamiféle ellátórend-
szeri formában kell biztosítani, vagyis rendsze-
res és nagymennyiségû állománymozgatással kell
a helyi, kistelepülési igények kielégítését � az
egyébként helyben maradó kézikönyvtári állo-
mányt kiegészítve � biztosítani. A rendszerben
egy új szereplõ jelenne meg: a kistelepülési
könyvtári ellátóközpont (ebbõl minimum kettõ-
re, maximum hatra lenne szükség), amely a köz-
ponti feladatokat látná el (szervezés, állomány,
szolgáltatások, apasztás, újraelosztás).

Az ellátó pontok (könyvtárak) alkalmassá té-
tele a megfelelõ épület, belsõ terek, informatikai
eszközök, személyzet meglétét jelenti. A Könyv-
tári Intézet és a SZTAKI most kért támogatást
egy nagyszabású projektre, melynek lényege,

hogy bármely érdeklõdõ felhasználó egy olyan
webes alkalmazási felületet kaphasson ingyen,
mely egyszerre könyvtári alkalmazás, lakossági
információs alkalmazás, szolgáltató portál és
eszköz az elektronikusan elérhetõ szolgáltatások
eléréséhez.

Biczák Péter (Pest Megyei Könyvtár): Válto-
zások Pest megye könyvtárügyében

A Pest megyei könyvtárak forgalmi adatai a
városokban, nagyközségekben stagnálnak, míg a
kistelepülések könyvtári adatai csökkenõ tenden-
ciát mutatnak. Szívós munkával sikerült azt el-
érni, hogy a könyvtárak kétharmada bejelentke-
zett a nyilvános könyvtárak jegyzékére, s így
lehetõsége nyílik pályázni.

Az elmúlt esztendõk legnagyobb feladata a
könyvtárak információs hálózatának fejlesztése
volt. Pest megye könyvtárai 1995-ben döntöttek
arról, hogy a SZIRÉN integrált könyvtári rend-
szert választják a könyvtári munkafolyamatok
számítógépesítésére, így ma már negyven könyv-
tár használja a rendszert. 2000-re a könyvtárak
többsége honosította az állományát. 1999-ben a
kisebb könyvtárak számára elindították a Pest
Megyei Lelõhely-adatbázist, mely egy központi
gép telefonos-modemes elérése azon könyvtárak
számára, ahol nincs internetes hozzáférés. Az
Informatikai Kormánybiztosság és a Soros Ala-
pítvány pályázataival több könyvtár internetes
csatlakozási lehetõséghez jutott. Szintén inter-
neten érhetõ el az országos egyesített SZIRÉN
adatbázis, amely nyolcvan könyvtár állományát
tartalmazza, és elkészült az új, SZIRÉN 21 szoft-
ver, amely felváltja a DOS alapú SZIRÉN-t.

A Pest Megyei Könyvtár 1952. december 31-
én alakult meg. Sorozatos költözés után 1975-
ben a Szentendrei Mûvelõdési Házban kapott
helyet. 1996 novemberében a Pest Megyei Ön-
kormányzat döntést hozott egy önálló levéltár és
megyei könyvtár építésérõl, ennek érdekében
elkészült a megyei könyvtári koncepció, mely-
ben a könyvtár helyéül Budapest lett kijelölve.
1998 tavaszán a könyvtár megkapta a címzett
támogatást, és õsszel megindult a könyvtár épí-
tése. 1999-ben elrendelték a beruházás felülvizs-
gálatát, és szakértõi véleményt kértek, amely két
alternatívát adott: az egyik szerint épüljön fel a
könyvtár és a raktári rész, míg a levéltári rész
ne, a másik alternatíva szerint épüljön fel a le-
véltár, a könyvtár pedig legyen szerkezetkész. A
megyei közgyûlés az utóbbi változat mellett
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döntött, végrehajtották a szerzõdésmódosítást.
2001 decemberében a közgyûlés határozatot
hozott a címzett támogatás (270 millió forint)
visszafizetésérõl és a jelenlegi épület felújításá-
ról.

Jan Van Vaerenberg (Antwerpeni Közkönyv-
tárak): A több kevesebb: a regionális megyei
könyvtárak szükségessége a közkönyvtári háló-
zatban

Flandriában egymillió könyvtári szolgáltató
hely létezik, amibõl 321 közkönyvtárként, hat
tartományi könyvtárként funkcionál. A könyvtá-
rakat kormányzati szintrõl irányítják, tevékeny-
ségük során tudományos segítséget is igénybe
vesznek. Az 1978-as törvényt 2001 januárjában
megváltoztatták, a felügyeleti szerv koordináci-
ós feladatot kapott. Két fontos elvet érvényesíte-
nek a flandriai könyvtárak a gyakorlatban: a ki-
egészíthetõség és az együttmûködés elvét. A
felsõbb szintû tartományi könyvtárak és az al-
sóbb szintû helyi könyvtárak között kölcsönös a
segítségnyújtás, az együttmûködés, mivel nehéz
önállóan teljes ellátottságot biztosítani. A me-
gyei könyvtárak két irányban közvetítenek: egy-
részt irányítják és felügyelik a helyi könyvtárak
tevékenységét, másrészt képviselik régiójukat a
nemzeti könyvtári hálózatban. A rendszer haté-
konyságát a könyvtárak együttmûködése, kölcsö-
nös bizalma és fegyelmezett munkája biztosítja.
Mindez költségvetési megtakarításhoz és a szol-
gáltatások teljesebbé tételéhez vezet. Több
könyvtár együttmûködve és kiegészítve egymást
kevesebb munkával többet nyújt.

Margaret Keeling (Essex Megyei Könyvtár):
Modernizáció vagy változás (Essex megye könyv-
tárügyérõl

A megyei könyvtárak közvetlen segítséget és
támogatást (szolgáltatást is) nyújtanak a helyi
könyvtáraknak, ez régiós kötelezettségük, mely-
rõl az 1965-ös könyvtári törvény rendelkezik. Az
együttmûködés közmûvelõdési könyvtárak, egy-
házi, alapítványi, iskolai, magánkönyvtárak,
múzeumok és levéltárak között valósul meg. A
koordináció feladatát egy regionális ügynökség
látja el, amely az együttmûködési koncepció
kereteit tartalommal tölti meg. Az együttmûkö-
dés célja: megismertetni, elfogadtatni, tudatosí-
tani az informálódási lehetõségeket, biztosítva
ezzel a társadalmi egyenlõséget és felemelkedést.
Ebbe a hálózatba elsõként az iskolai könyvtárak
integrálódtak. Essex megye könyvtárai, hogy a

szolgáltatások hatékonyságát növeljék, az olva-
sók szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseit
felhasználják az innováció során.

Iolanda Fernandez (Európai Bizottság, Regi-
onális Politikai Fõigazgatóság, Információs Köz-
pont): A könyvtárak számára elérhetõ közösségi
információs források a tagállamokban és a tag-
jelölt országokban: Európai Információs Pontok

Az ECLAS (European Commision Libraries
Catalogue) az Európai Bizottság könyvtári kata-
lógusa, mely szabadon hozzáférhetõ bibliográfi-
ai adatbázis az Európa-szerveren (http://
europa.eu.int/eclas). Az Európai Közösség könyv-
tárai együttmûködve építik a katalógust, amely
kétszázezer, az Európa tárgykörébe tartozó re-
kordot tartalmaz, s évente tizenötezer új rekord-
dal gyarapodik. A bibliográfiai adatok MARC
21 formátumban vannak katalogizálva, és egy
kétnyelvû (francia és angol) ECLAS tezaurusz
segítségével indexelve. A katalógusban az Euró-
pai Unió tizenegy hivatalos nyelvén lehet keres-
ni. Az on-line elektronikus források elérhetõsé-
gének növekedésével most már katalogizálja az
európai integrációt érintõ internetes forrásokat
(több mint ötezer elérhetõség). A bibliográfiai
rekordok ezen tételek számára hyperlinkeket tar-
talmaznak, amelyek hozzáférést biztosítanak az
elektronikus dokumentumokhoz. Az Európai
Közösség törvényhozásáról három forrásból tá-
jékozódhatunk. A regionális politika 1988-tól
1997-ig hozzáférhetõ nyomtatott formában, 1952
óta az összes hivatalos nyelven mikrofilmen, s
végül elektronikus formában, Eur-lex néven
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html).

  Benyó Barbara

Vége van
az olvasás évének?

Olvasás napja a celldömölki
Kresznerics Ferenc Könyvtárban

Szükségesnek láttuk, hogy megadjuk a módját a
könyvtárunkban a 2001. január 22-étõl, a ma-
gyar kultúra napjától 2002. május 25-éig, az
olvasás napjáig tartó olvasás éve programsoro-
zat bezárásának. A mérleg megvonásához az
MKE Vas Megyei Szervezetével és a Kemenes-
alja Berzsenyi Asztaltársasággal együttmûködve
meghívtuk a megye könyvtárosait és a város is-
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koláinak tanárait, különös tekintettel azokra, akik
partnereink voltak ebben az idõszakban. A be-
szélgetés az olvasás múltjáról, jelenérõl és jövõ-
jérõl folyt.

Dr. Tóth Gyula (Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- Információtudományi Tanszék, Szom-
bathely) javasolta a mûhelybeszélgetés közös
fõcíméül a jogos kérdést: Vége van az olvasás
évének? A kérdés természetesen provokatív, és
természetesen mindjárt érezzük benne a választ:
az olvasás évének nincs vége! Hogy miért nem,
arra volt válasz az elõadása, amelynek a címe
önmagában is olvasás, illetve szövegértési felad-
vány: (Az) olvasástörténet(i) üzenete(i)k. Az ol-
vasástörténet üzenete az olvasás rangemelésére,
az Olvasástörténeti üzenetek pedig az olvasással
szerzett tapasztalatok sokoldalú használhatósá-
gára utal. Az olvasástörténet tanulmányozása a
jövõ számára szolgál tanulsággal, az olvasástu-
domány pedig a történeti tapasztalatok felhasz-
nálásában lenne nélkülözhetetlen.

Kifejtette, hogy az olvasás nem egyszerûen
az írás vonzata és következménye, hanem önma-
gában is megálló, vizsgálható, tanulmányozható
emberi cselekvés és társadalmi jelenség. Az ol-
vasástörténet olyan fogalmaival ismerkedhettünk
meg, mint az �olvasásbeliség�, melynek vizsgá-
lata hozzájárulhat mind az emberi kultúra múlt-
jának, mind jelen trendjeinek megismeréséhez.
Majd szó esett a �könyvbeliség� és a �könyv-
tárbeliség� fogalmáról, e fogalmak egymáshoz
való viszonyáról.

Az olvasásmódok változásait történetiségében
elemezve beszélt a hangos olvasástól a csendes
olvasás kialakulásáig vezetõ útról, az olvasás
intenzívbõl extenzívvé válásáról.

Az olvasás forradalmai tükrében az olvasás-
tanítás aktuális kérdéseivel szembesítette a hall-
gatóságot:

� Mennyiféle olvasásra kellene a gyereket
megtanítani?

� Melyik iskolában tanítják a számítógépes
olvasást?

� A tudás társadalma felé haladva pont a
fejlett társadalmakban növekszik a funkcionális
analfabéták száma. Ezek szerint nincs minden-
kinek szüksége az írni-olvasni tudásra.

� Kinek mi a felelõssége az olvasástanítás-
ban? �Minden tantárgyat másképp kell olvasni,
minden pedagógusnak kutya kötelessége megta-
nítani olvasni a saját tantárgyát!�

Az �olvasásbeliség� törvényszerûségei arra
figyelmeztetnek, hogy egy-egy új kommunikáci-
ós móddal a korábbiak nem válnak feleslegessé,
mind élnek napjainkig. Mindet meg kell tanulni,
hogy mindig azt a módot alkalmazhassuk, amely
a legcélravezetõbb.

A másik fontos törvényszerûség az olvasási
technika elsajátítása során jelentkezik. E folya-
matban minden egyes ember viharos gyorsaság-
gal áthalad azokon a fázisokon, amelyek az egész
emberiség fejlõdését kísérték.

Az olvasásnak az írásbeliséggel megegyezõ
szerepe van, ugyanolyan alkotási folyamat, mint
az írás. Aki olvas, építkezik is. A különbözõ
olvasatok száma meghaladja az azt generáló
szöveget. �Ilyen módon minden egyes szöveg-
nek akár 1+x olvasata is lehet, amelyben x egyen-
lõ az olvasatok számával, sõt felolvasás esetén
ez még szorozható y-nal, melyben az y=a hall-
gatók számával, vagyis a képlet:

1+ x·y.�
Pápayné Kemenczey Judit (Szent István Egye-

tem Jászberényi Fõiskolai Kar) a 10�14 éves
korosztály vallomásai alapján az olvasás jövõjét
kutatta. A közelmúltban végzett olvasásszocio-
lógiai vizsgálathoz a Verseghy Ferenc nyelvmû-
velõ verseny közel nyolcszáz pályamûvét dol-
gozta fel. Vizsgálta az elsõ olvasmányélmény
hatását. A tanulók dolgozatai meghitt, bensõsé-
ges szülõ-gyerek kapcsolatról tettek tanúbizony-
ságot. Elsõ olvasmányélményeiket szívbõl jövõ
adományként élték meg, melyben a mesélõnek
(apa, anya vagy nagyszülõ) is fontos volt a sze-
retetteljes történet.

A leírásokból nyomon követhetõk az olvasás-
lélektan fejezetei: az, amikor a könyv még maga
a játék, a képrõl mesélés, a tartalom fokozatos
felfedezése (népmese, állatmese, mondóka, vers
stb.), az elsõ ismeretterjesztõ könyvvel (pl. Tesz-
vesz város) való találkozás. Jellemzõ a mohó
tudásvágy jelentkezése, a mesék, a gyermek és a
mesélõ intenzív érzelmi kapcsolata, a mese fe-
szültségoldó szerepe.

Az a következtetés vonható le, hogy itt még
nincs baj, a szülõ és az óvoda egyaránt részt
vesz a mesélés, az olvasás megszerettetésében.
Iskolás korra azonban valahogy csökken az ér-
deklõdés. A hiba feltehetõen az oktatásban, az
olvasástanításban keresendõ, és a felsõfokú kép-
zésben, ahol valahogy kimarad a gyermekiroda-
lom tanítása. A gyerekek szóértési, szövegértési
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gondokkal küzdenek. A szerzett ismereteket nem
képesek szintetizálni (többkönyvû oktatás!). A
mohó tudásvágy falakba ütközik. Az egyik gye-
rek így írt: �Nem tudtam egyszerre olvasni,
megérteni és beleképzelni magam.�

A kötelezõ olvasmányok kiválasztása és fel-
dolgozása is buktatója az olvasás megszeretteté-
sének. Nem feldolgozni, hanem megbeszélni kell,
a véleményeket szembesíteni egymással � vallja
az elõadó.

Az elsõ olvasmányélmények esetében csak
igen kevés alkalommal említik a gyerekek aján-
lóként a pedagógust vagy a könyvtárost.

A másik vizsgálat arra irányult, hogy mirõl
olvasnának szívesen a gyerekek. Gyakran szere-
pelt a halál, a magányosság motívuma, az erõ-
szak, a durvaság, az agresszió, a félelem a bi-
zonytalanságtól, a szülõk válása.

A gyerekek növekedésével sajnos csökken az
olvasás iránti érdeklõdésük, pedig a szépiroda-
lom személyiségformáló hatásáról nem szabad
lemondani. A család egyre kisebb részt vállal az
olvasás megszerettetésében, ennek számos oka
van. Az olvasás jövõje egyre inkább a pedagó-
gus kezében van, de fontos szerepet kap a
gyermekkönyvtáros is.

Pápayné Kemenczey Judit elõadásában, mely
komoly, aktuális problémákat vetett fel, nemcsak
az olvasás jövõje feletti aggódás kapott hangot,
hanem egy összetettebb társadalmi, szociális
probléma is, a felelõsségérzet hiánya a felnõttek
társadalmában és a családban.

A vendégeket követõen mi, házigazdák kap-
tunk szót. Megvontuk szerteágazó olvasás évi
�akcióink� mérlegét. Jó szívvel és lelkesedéssel
csatlakoztunk �az egész nemzetnek szóló prog-
ramhoz� (az MKE Olvasószolgálati Szekció felhívása,

2000 októbere) , mert úgy gondoltuk, ezzel nagyobb

figyelmet kapnak a könyvtárak által nyújtott le-
hetõségek.

Tehát mit tettünk mi az olvasás évében, és
milyen eredménnyel?

Könyvtárunkban hagyományai vannak a mû-
veltség megszerzését, bõvítését támogató folya-
matoknak, amelyekhez illesztettük, illetve ame-
lyekre építettük programjainkat.

Célunk az volt, hogy növeljük a könyvtár
vonzáskörzetében élõ emberek, a gyakorló és
potenciális könyvtárhasználók (gyermekek és
felnõttek) olvasási kedvét.

A következõ programokat állítottuk össze:
1. A gyermekkönyvtár ajánlatai
1.1. Legyél Te is mesemondó!
1.2. Olvassunk jó könyveket!
1.3. Rajzpályázat: illusztráció készítése olvas-

mányélményhez
2. Elõadássorozat a felnõtteknek könyvaján-

lással
3. Felolvasás az idõsek napközijében
4. Alkalmi rendezvények (Gyermekkönyvtá-

rak az ezredfordulón, Kresznerics-verseny)
A programokhoz sikerült anyagi forrásokhoz

jutnunk, elsõsorban a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumától, a Nemzeti Kulturális Alap-
programtól, a fenntartótól, de támogatást kap-
tunk a Vas Megyei Közgyûléstõl és a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtártól is.

Gyermekeknek ajánlottuk, hogy legyenek õk
is mesemondók.

A programban együttmûködõk � a könyvtár, a
Celldömölki Városi Televízió, a helyi általános
iskolák és gimnázium � megállapodást kötöttek,
amelyben megfogalmazták alapelveiket:

� Az olvasási szokásokat gyermekkorban kell
kialakítani.

Dr. Tóth Gyula Pálfalvi Dorttya meseszínházi író
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� Az olvasás a szórakozás egyik formája is
lehet.

� A helyi televízió biztosítja a széles nyilvá-
nosságot, és ezzel elérhetõ a család, amelyben a
gyerek szokásai kialakulnak.

� A városi híradóban szereplõ gyermek köz-
vetlen környezete (család, rokonok, barátok) fi-
gyelmét az olvasás évére irányítja, ugyanakkor a
helyi közélet eseményeire is. Mindkettõ iránt nö-
vekedhet az érdeklõdés.

A rendezõk felhívással fordultak a mesét ked-
velõ és olvasni szeretõ gyerekekhez, hogy legye-
nek mesemondók a városi televízióban. A felvé-
telre kedvenc meséik felolvasásával jelentkez-
hettek. A legszebben felolvasó gyerekek hétrõl-
hétre a városi híradó mesemondó mûsorában
szerepelhettek (egy-egy adást háromszor ismé-
teltek, így növekedhetett a nézõszám).

A folyamat 2001 februárjától 2002 májusáig
tartott. A felolvasások, a felvételek természete-
sen mindig könyvtári környezetben zajlottak.
Kedvcsináló gyanánt az elsõ hónapban óvónõt
kértünk fel mesélésre. Február végére iskolája
közvetítésével 116 tanuló jelentette be részvételi
szándékát. Ezt követõen öt felolvasó délután volt
márciusban. A nyilvánosság elõtt lezajlott felol-
vasásokon a tévészereplésre kiválasztott gyerme-
kek száma végül 64 maradt.

A gyerekek jutalomkönyveket kaptak olvasás
éve ex libris-szel, amelyrõl a könyvtár és a vá-
rosi tévé felváltva gondoskodott.

Eredménynek tekintjük, hogy a gyerekek va-
lóban olvastak, válogattak, keresték a személyi-
ségükhöz illõ mesét, odafigyeltek egymásra, mind
a meghallgatások, mind a felvételek jó hangulat-
ban zajlottak le, majd bizonyára megnézték a
helyi tévé adását, hatott a nyilvánosság ereje, a
köztudatba beépült az olvasás éve. Talán megfo-
galmazódott az is, hogy olvasni és azt hallgatni
is élmény. A szervezõk úgy döntöttek, hogy lesz
folytatás, ha nem is pontosan ebben a formában.

 �Az olvasás mûvészetének elsõ alaptörvénye:
olvassunk jó könyveket!� � írta Benedek Mar-
cell. Ezzel a mottóval indítottuk a másik gyer-
mekkönyvtári programunkat. Az ifjúsági és gyer-
mekirodalom �fontos� könyveit ajánlottuk elol-
vasásra, a jegyzéket dr. Tóth Gyuláné, a BDF
Központi Könyvtára igazgatója, egyben a gyer-
mekirodalom fõiskolai elõadója javaslata alap-
ján állítottuk össze. Célunk az volt, hogy a gye-
rekek megszívleljék Móra Ferenc gondolatait:

�Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön.
Meg is kell abban merülni.�

A program 2001 októberében kezdõdött dr.
Tóth Gyuláné Könyvek és tapasztalatok együtt
alakítják a lelket. Az olvasásra nevelés felelõs-
sége címû elõadásával, amelyre meghívtuk a
város öt oktatási intézményének magyartanárait,
iskolai könyvtárosait, mindazokat, akikben
együttmûködõ partnereket reméltünk.

A 2001 októberétõl 2002. április 30-áig tartó
idõszakban hét könyvet kellett elolvasni (ebbõl
négyet a jegyzékrõl), az olvasottakról pedig szub-
jektív olvasónaplót készíteni. Nem elemzéseket
vártunk, hanem gondolatokat, saját véleményt,
kedvenc vagy éppen nem szimpatikus regényhõs
bemutatását, idézeteket, annak a megfogalmazá-
sát, hogy kinek és miért ajánlaná elolvasásra a
könyvet. Azok számára, akik gondolataikat képi
formában tudják megjeleníteni, rajzpályázatot
hirdettünk.

A helyi iskoláknak írtuk ki a pályázatot, és
igyekeztünk érdekeltté tenni õket a mozgósítás-
ban. Az iskoláknak városunk önkormányzata (a
tanulói létszámhoz viszonyított részvétel arányá-
ban) az iskolai könyvtár állományának gyarapí-
tására ötven-, negyven-, illetve harmincezer fo-
rintos keretösszeget ajánlott fel. Nemcsak a kö-
zösséget díjaztuk, hanem az egyéni munkákat is.
Végül több elsõ, második és harmadik egyéni
díjat adhattunk át az olvasás napja délutánján:
könyveket, hátizsákokat, valamint az e nap em-
lékére készített, személyre szóló oklevelet. (Kü-
lönben is végig ügyeltünk programjaink arcula-
tának egységes megjelenítésére.)

Az eredmények nem az elvárásaink szerint
alakultak. A programban mindössze a város ta-
nulóinak 7,6 százaléka õrizte meg kitartását, 1500
tanulóból 114, és ha azt vesszük, hogy ebbõl
mindössze hatvanan tettek eleget a havi egy
könyv elolvasásának, akkor nem örülni kell,
hanem nagyon is elgondolkodni, és keresni az
okokat.

A közösségi díjból csak az elsõt osztottuk ki,
amelyet a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola nyert el, a 155 tanulót számláló kis iskola
tanulóinak 25 százaléka, 39 gyerek kitartását a
dokumentumbeszerzési keret 50 ezer forintos
emelésével jutalmazta az önkormányzat.

Beleznainé Lukács Erzsébet gyermekkönyv-
táros szerint a tanároktól függött, hogy melyik
iskolából hányan és melyik kiírásra neveztek. A
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Szent Benedek iskolából irodalmi pályázatok
érkeztek. A Gáyer Iskola 4. b osztályosai a nap-
közis foglalkozás keretében rendszeresen meg-
jelentek, Berzsenyi Lilla tanárnõ vezetésével.
Ebbõl az osztályból heten pályáztak, s közülük
került ki az egyik elsõ díjas. Egyébként a gya-
korlat inkább az volt, hogy a gyerekek egyénileg
jöttek a könyvtárba.

Mit olvastak a gyerekek? A legnépszerûbbek
a Harry Potter-könyvek voltak, és nagyon sokan
választották Louis Sachar, Lois Lowry, Jacqueline
Wilson mûveit. Népszerû volt még Lakner köny-
ve, az Édes mostoha, Békés Pál A Félõlény címû
mûve, Kosztolányi Aranysárkánya és Pacsirtá-
ja, Tamási Áron Magyari rózsafa címû kötete
stb.

Pályázatunk eredményeként megnõtt a szép-
irodalmat olvasók száma. Az akció meghirdeté-
se elõtt két-három fiú olvasott rendszeresen szép-
irodalmi alkotásokat, most nyolc-tízen vannak.
A lányoknál ez a szám magasabb volt, körülbe-
lül húszan kölcsönöztek rendszeresen szépiro-
dalmat, most nagyjából ötvenen.

Felnõtt olvasóinknak olvasmányajánló elõ-
adássorozatot szerveztünk. A könyvtár, valamint
irodalom- és mûvészetbarátokból álló civil szer-
vezete, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
több mint 13 éves együttmûködésére alapozott,
tartalmában inkább az aktualitásokhoz, évfordu-
lókhoz, helyi eseményekhez kötõdõ laza elõadás-
sorozatát az olvasás éve jegyében a következõ

módon kötöttük össze,
miközben az olvasás fon-
tosságára kívántuk fel-
hívni közönségünk fi-
gyelmét: Az elõadót fel-
kértük, hogy olvasson fel
kedvenc olvasmányából
vagy az õt jelenleg leg-
jobban foglalkoztató mû-
bõl néhány gondolatot.
Rövid címjegyzéket,
könyvajánlást kértünk
azokról a könyvekrõl, ta-
nulmányokról, amelyeket
érdemes elolvasni. Ven-
dégünk meghatározó ol-
vasmányélményét a meg-
hívón is feltüntettük,
amennyiben megkaptuk
a címét.

Az olvasás évét 2001. január 22-én, a magyar
kultúra napján indítottuk útjára, az elõadássoro-
zat elsõ vendége dr. Hermann Róbert történész
volt, aki A szabadságharc emlékirat-irodalma
címmel tartott élvezetes, humorral fûszerezett
elõadást. Kedves olvasmányélményei közül az
1848/49-es szabadságharcról szóló két történel-
mi regényt ajánlott a hallgatóság figyelmébe. Ezt
követõen havonta írókkal, költõkkel, elõadómû-
vészekkel, szociológusokkal és más neves köz-
életi személyiségekkel találkozhattak olvasóink.
Nemcsak a könyves szakma mûvelõinek véle-
ményére voltunk kíváncsiak. Érdekes volt hall-
gatni dr. Papp Beatrix kardiológust, aki Új szel-
lemi diéta � Olvasás és egészség címû elõadásá-
ban kifejtette, hogy a gondolkodásunkra kiható
ismereteink miatt szellemiekben is diétára szo-
rulunk, azaz nem mindegy, hogy mit olvasunk.
Az általa ajánlott mûvek az emberek önmaguk-
ba vetett hitét erõsítik, optimizmust sugallnak.

Eredményként könyvelhetjük el a rendszere-
sen visszatérõ közönséget. Azt nem igazán ta-
pasztalhattuk, hogy az ajánlott mû iránt megnõtt
volna az érdeklõdés, de a könyvvásárlásra, dedi-
kációra volt igény. Szinte minden alkalommal
elfogyott az a tizenöt-húsz könyv, amelyet az
összejöveteleken árusítottunk, sõt elõfordult hogy
utólag még be kellett szereznünk néhány kötetet.

Õsztõl heti rendszerességgel félórás felolva-
sást tartottunk az idõsek napközijében. A könyv-
tárosok felváltva tettek eleget a felajánlásnak.
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Szomju Lászlóné, a fel-
nõtt olvasószolgálat ve-
zetõje tartotta a kapcso-
latot az intézet vezetõ-
jével, hogy a program
életben maradjon. Szel-
lemi izgalmat jelentett
nekünk, könyvtárosok-
nak, hogy mit is vá-
lasszunk, milyen jellegû
novellát olvassunk fel.
Szerény közremûködé-
sünkkel sikerült egy kis
változatosságot vinni az
idõsek klubjának prog-
ramjaiba, hálás közön-
ségre találtunk a nyug-
díjasokban. Természete-
sen szeptembertõl foly-
tatjuk a felolvasásokat.

Alkalmi rendezvényeinken is módját találtuk
annak, hogy az olvasás éve szóba kerüljön. Egy-
értelmûen ilyen volt az MKE Vas Megyei
Szervezetével közösen rendezett, Gyermekkönyv-
tárak az ezredfordulón címmel megtartott regio-
nális szakmai tanácskozás a múlt év tavaszán, és
ilyenek voltak a város magyartanárainak munka-
közösségében szervezett programjaink. A
Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi verseny
egyik szóbeli feladata arra a kérdésre kereste
választ, hogy mit tartanak a 14 éves gyerekek az
olvasásról. A közhelyes válaszok mellett eredeti
gondolatokat is hallhattunk. �Nem lesz addig
szegett szárnyú madár a költészet, amíg olyan
lelkek vannak, mint a nagymamám�� vallotta
hittel az egyik gyerek, akinek rendszeresen ver-
set olvas fel és ír a nagymamája. A honismereti
munkaközösségünkben is két alkalommal olvas-

tak fel egymásnak kedves verseikbõl a csoport
tagjai.

Olvasás évi statisztikánkban az olvasás nap-
jával együtt 55 rendezvényt regisztrálhattunk
2435 résztvevõvel. Nem kell mondanom, hogy
ez a � lehetõségeinkhez mérten � sokrétû pró-
bálkozás mennyi munkával és kiadással járt (ez
utóbbihoz sikerült pályázat útján forrásokhoz
jutnunk).

Sokszor felmerült a kérdés, érdemes-e, több
lett-e számottevõen a könyvbarátok, könyvtár-
használók száma. A statisztikai adatok továbbra
is csökkenõ tendenciát mutatnak, jó esetben stag-
nálnak. A hozzánk hûséges könyvtárhasználók-
nak azonban sok emlékezetes élményt nyújtot-
tunk, és ez is valami. Meg kell õket becsülni!

Dr. Bellérné Horváth Cecília

A túloldalon: a rendezvény közönsége (könyvtárosok, tanárok).
Fent: Pápayné Kemenczey Judit

A Könyvtári Levelezõ/lap 2002. évi 5.számában a Könyvkeresõ szolgáltatásait ismertetõ cikk alján megjelent táblázat az
elõzõ évi adatokat tartalmazta. Az alábbiakban közöljük a cég mai adatait is bemutató, összehasonlító táblázatot.

A Könyvkeresõ Kft összehasonlító adatai 2001. június 2002. június
Rendszerben lévõ könyvcímek száma 72 000 78 000
Keresési lehetõségek Bibliográfiai adatok, elérési adatok, Bibliográfiai adatok, elérési adatok,

kulcsszó, tárgyszó kulcsszó, tárgyszó
Fordítások adatbázisban lévõ tételek száma 6000 6200
Átlagos napi látogatottság 350 1000
Átlagos napi megrendelések száma 100 150
Átlagos napi megrendelõk száma 30 50
On-line kereskedelem kategóriában elért helyezés (TOP1000.hu) 9. 2�3.
Könyv kategóriában elért minõsítés
(Legjobblap.hu) ***** (maximum) ***** (maximum)
Internetes cím

www.konyvkereso.hu
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JELLEMZÕI:

& egyszerû kezelhetõség
& az internet maximális kihasználása
& távfelügyelet interneten keresztül
& böngészõbõl végezhetõ mûveletek
& minimális hardverigények
& ingyenes relációs adatbáziskezelõ
& magyar szabványok alkalmazása

Itt a legújabb magyar
könyvtári rendszer!

A legkisebb könyvtár
számára is elérhetõ áron!

MODULOK:

OPAC, katalogizálás:

100 000,- Ft + ÁFA

Kölcsönzés:

100.000,- Ft + ÁFA

FEJLESZTÕ ÉS FORGALMAZÓ:
MTA Számítástechnikai és Tel: (1) 279 6266
Automatizálási Kutató Intézet URL: www.kisteka.hu
Bp. 1111 Kende u . 13-17. e-mail: kisteka@sztaki.hu

OSZK-ezüstök:
3000 forint névértékû

emlékpénzérmét bocsátott
ki a Magyar Nemzeti

Bank
a nemzeti könyvtár
bicentenáriumára
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Több mint könyvtár,
�tudásház�

A gelsei Petõfi Sándor
Emlékkönyvtár bõvítése

Történetének jelentõs állomásához érkezett a
gelsei községi könyvtár 2002. június 10-én. Az
eredetileg 1974-ben épült, lapostetõs intézmény-
re ráfért már a felújítás, az olvasói igényeknek
sem tudott maradéktalanul megfelelni a kettõs
funkciójú, közmûvelõdési és iskolai könyvtár. A
bõvítés gondolata három�négy éve érlelõdött az
önkormányzatban, de saját forrásai nem lettek
volna elegendõek ekkora beruházáshoz.

Az elsõ jelentõsebb lépést az Európai Unió
PHARE KPA támogatása jelentette. A kistelepü-
lések a kistelepülésekért elnevezésû programban

1998-ban Gelse olyan információs ház és civil
forrásközpont kialakítására kapott lehetõséget,
mely a területfejlesztés infrastrukturális modell-
jeként nemcsak a település, de a térség fejlõdé-
sét is kedvezõen befolyásolja. (Az EU-s
tendereztetés miatt a beruházás csak 2001-ben
kezdõdhetett el.)

Az önkormányzat további forrásokat nyert el
a megyei területfejlesztési tanácstól, valamint a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától.
Így indulhatott el 2001 februárjában a közel
harmincmillió forintot felemésztõ beruházás.

2002. június 10-én, az avatáson Göncz Árpád
és Kovács Kálmán vágta át a nemzetiszínû sza-
lagot az épület ajtajában.

A vendégeket korszerû, az információs hátrá-
nyok leküzdését szolgáló, többfunkciós intéz-
mény fogadta. A tetõtér-beépítéssel bõvült épü-
let földszintjén a könyvtár helyezkedik el, amely
további támogatások megszerzésével külön ze-
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nei gyûjteményt (a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram segítségével) és EU-s különgyûjteményt (a
Külügyminisztérium EU közvélemény-formálási
könyvtári programja révén) alakíthatott ki.

A felsõ szinten a gelsei teleház, a térségi té-
véstúdió, a térségi társulás információs központ-
ja és egy kiállító- és konferenciaterem található.

A formai újjászületés mellett folyamatosan
töltõdik meg tartalommal az intézmény. A vaká-
ció beköszöntét Európa nap szervezésével kí-
vánjuk ünnepelni. Ezt a programot elsõsorban a
térség középiskolásai számára szervezzük. A
teleház eddigi programjaihoz kapcsolódva a kon-
ferenciateremben az EU támogatási alapjairól és
vidékfejlesztési koncepcióiról szerveznek elõ-
adássorozatot a térségi információs központ
munkatársai. Augusztustól indul útjára az ifjúsá-
gi referenssel közösen szervezett Európa Klub,
melynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõ-
dését az európai országok és az Európai Unió
iránt.

A gelsei önkormányzat feltett szándéka, hogy
a Principális-menti Önkormányzatok Társulásá-

val karöltve olyan modern intézmény mûködését
valósítsa meg, amely a kistérség  humánerõfor-
rás fejlesztésében meghatározó szerepet játszik,
így több lesz mint könyvtár vagy teleház, a �tu-
dás házává� válik.

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

Uniós felkészítés
a Bakony szívében

A Külügyminisztérium könyvtári pályázatán a
Bakonyszentkirályi Községi Könyvtár is a nyer-
tes pályázók közé került.

Bakonyszentkirály kilencszázkilencvenes lé-
lekszámú kistelepülés Veszprém megyében, a
Bakony szívében, festõi környezetben. A közsé-
gi könyvtárban csaknem hétezer kötet könyvtári
dokumentum szolgálja az olvasó közönséget,
körülbelül tízezer kötet könyv, illetve dokumen-
tum elhelyezésére van lehetõség. A könyvtár
helyisége egy épületben található a teleházzal,
nyitvatartási idõnk azonos, így CD-ROM-ok,
könyvek egyaránt hozzáférhetõk.

A pályázaton nyert összegbõl külön polcso-
ron alakítottam ki az Európai Unióval kapcsola-
tos könyvtári gyûjteményünket.

Településünk közvélemény-felkészítési prog-
ramját a község vezetõinek, intézményeinek, civil
szervezeteinek felkeresésével kezdtem. Minden-
hol pozitív visszajelzést kaptam, így kezdõdhe-
tett az érdemi munka.

Május 7-én a bakonyszentkirályi Erzsébet
Nyugdíjas Klub tagjainak tartottam elõadást a
mûvelõdési házban. Az elõadás témája az unió
története, intézményrendszerének megismerteté-
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se és Magyarország csatlakozási folyamata volt.
Az idõsek szívélyesen fogadtak, az elõadás után
kötetlen beszélgetés alakult ki. Többen vittek
haza az �engem is érint� kiadványokból további
tanulmányozásra.

Május 14-én Európa ifjú polgára címmel
mûveltségi vetélkedõ volt az általános iskola felsõ
tagozatosainak. Jelentkezni négyfõs csapatokban
lehetett. A felkészüléshez az Útmutató az EU-
ról tanároknak és diákoknak címû kiadványt,
valamint a Mesélõ Európa címû füzetet kapták
meg a csapatok. Játék közben is fel lehetett ké-
szülni a vetélkedõre. A könyvtárban társasjáték,
a teleházban CD állt rendelkezésükre, melyeket
a Külügyminisztériumtól kaptunk.

A vetélkedõ filmvetítéssel kezdõdött (A 12
csillag), melyet az Európai Információs Ponttól
(EIP) kértem kölcsön. A film után kvíz követke-
zett. Hatvan kérdés az unióra vonatkozott, hat-
van a tagállamok kultúrájára, földrajzára. A jó
válaszokat egy-egy euróval jutalmaztuk. A kvízt
egy tizenkét feladatból álló teszt követte. Lazí-
tásként activity kérdések következtek, a társasjá-
ték kártyáinak felhasználásával. Amíg a zsûri
összesített, megvendégeltük a gyerekeket.

A vetélkedõ gyõztese az 5/A osztály csapata,
a Kamasz Európa lett, második az Európai Ifjú-
ság, az ötödikesek és az Europolgárok, a hetedi-
kesek csapata megosztva. Harmadik helyezést ért
el az Unió, a hatodik osztály csapata. A résztve-
võk apró ajándékokat kaptak, az elsõ három
helyezett csoportot júniusban kirándulni viszem
Veszprémbe, az EIP-be. Örömmel fogadták az
unió jelképeivel díszített tortát, az általános is-
kola könyvtára könyvcsomagot kapott.

Jó volt látni a csillogó szemeket, szeretném a
vetélkedõt több iskolára is kiterjeszteni.

Június 3-án felnõtteknek tartott elõadást a
Veszprémi EIP munkatársa, Pomázi Szilárd. Az
elõadás témája az Európai Unió kialakulása, az
EU környezetvédelmi szabályozása volt. A mû-
velõdési ház megtelt, jelen voltak köztisztvise-
lõk, közalkalmazottak, civil szervezetek tagjai.

   Bakonyszentkirályon, mint általában a töb-
bi településen is, a könyvtárba járók köre na-
gyon szûk, ezért tartottam szükségesnek a könyv-
tár keretein kívüli rendezvényeket. Az elsõ lépé-
seket nekem kellett megtennem, aminek ered-
ményeképpen többen járnak könyvtárba. A gye-
rekek jönnek társasjátékozni, CD-vel játszani, a
felnõttek is kerestek már uniós könyvet.

Nagyon sok tennivaló van még. Elkezdeni
valamit sohasem könnyû, a folytatás talán egy-
szerûbb lesz.

Reichné Bacsárdi Mária
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A külügyminisztérium
2002. évi könyvtári pályázatának

nyertesei

Település Könyvtár neve

1 Adony Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár

2 Ajka Városi Könyvtár és Múzeum

3 Baktalórántháza Reguly Antal Általános iskola és Városi Könyvtár

4 Báta Bátai Általános Mûvelõdési Központ Könyvtár

5 Bicske Nagy Károly Városi Könyvtár

6 Csurgó Városi Könyvtár

7 Dombovár Városi Könyvtár

8 Edelény Mûvelõdési Központ és Könyvtár és Múzeum

9 Egyházaskozár-Bikal Általános Mûvelõdési Központ Iskolai és Közmûvelõdési Könyvtár

10 Felpéc Községi és Iskolai Könyvtár

11 Füzesabony Városi Könyvtár

12 Hajdúnánás Móricz Pál Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár

13 Kaba Nagyközségi Könyvtár

14 Kállósemlyén Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

15 Kecel Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház

16 Kisvárda Városi Könyvtár

17 Körmend Faludi Ferenc Városi Könyvtár

18 Köröstarcsa Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

19 Mélykút Nagyközségi Önkorm. Mûvelõdési Háza és Fenyõ Miksa Könyvtára

20 Mezõszilas Németh László Községi és Iskolai Könyvtár

21 Mindszent Keller Lajos Városi Könyvtár

22 Mórahalom Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

23 Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár

24 Nagyszénás Czabán Samu Mûvelõdési Ház és Könyvtár

25 Rétság Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár

26 Sarkad Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár

27 Sárospatak Zrinyi Ilona Városi Könyvtár

28 Siklós Városi Könyvtár

29 Szentes Városi Könyvtár

30 Szentgotthárd Városi Könyvtár

31 Szentmártonkáta Közmûvelõdési Könyvtár és Teleház

32 Tiszacsege Városi Könyvtár

33 Tokaj Városi Könyvtár

34 Versend-Máriakéménd Kerner István Községi és Nemzetiségi Könyvtár

35 Zalalövõ �Salla� Mûvelõdési Központ és Könyvtár
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A csatlakozási tárgyalások
eseménynaptára

1997. július 15. Az Európai Bizottság megjelenteti az ország-véleményeket
Ajánlás: az �5+1� országgal (Csehország, Észtország, Magyarország,
Lengyelország, Szlovénia és Ciprus) kezdõdjenek meg a csatlakozási
tárgyalások.

1997. december 12�13. A luxembourgi Európai Tanács jóváhagyja az ország-véleményeket,
valamint a tárgyalások megkezdésére vonatkozó javaslatot
A csatlakozási tárgyalások négy alapelve: bevonó, átfogó, fokozatos,
egyéni teljesítmény alapján történõ elbírálás.

1998. január 1�június 30. Nagy-Britannia az EU soros elnöke
1998. február 25�27. Társulási Parlamenti Bizottság 9. ülése, Budapest
1998. március 12. Európai konferencia

A bõvítési folyamat (enlargement process) kezdete. A létrehozás valódi
indokát szolgáltató Törökország nem jelent meg a rendezvényen.

1998. március 30. A csatlakozási folyamat (accession process) megnyitása külügyminiszteri
szintû konferencia keretében
A 15 tagállam és a tizenegy tagjelölt politikai tanácskozásán megerõsítik
a bõvítés luxembourgi alapelveit.

1998. március 31. A csatlakozási tárgyalások (accession negotiations) megnyitása az �5+1�
országgal
A csatlakozási kérelmek beadásának sorrendjében (Magyarország Ciprust
követve a második) zajló kétoldalú Kormányközi Konferencián
elhangoztak a felek nyitó nyilatkozatai.

1998. április 23�24. Az elsõ fõtárgyalói fordulók (3-3). Magyarország esetében erre április
24-én került sor.
A tárgyalások alapelveinek és eljárási rendjének, továbbá az átvilágítás
ütemezésének rögzítése. A tárgyalások három alapelve:

· a végleges megállapodás megszületéséig egyetlen részmegállapodás sem
tekinthetõ véglegesnek,

· az egyes részterületeken születõ megállapodások nem prejudikálhatják a
más fejezeteken belül születõ megegyezéseket,

· az átvilágítás kezdete után születõ újabb közösségi joganyagra (pipe-line
acquis) megfelelõ idõben vissza kell térni.

1998. április 27. Az átvilágítás megkezdése
Az átvilágítás (acquis screening) 1998. április 27. és 1999. július 7.
között zajlik le. A 31 fejezet közül 29-et világítanak át. A közös
multilaterális fordulókat országonkénti bilaterális fordulók követik.

1998. június 15. Európai Tanács, Cardiff
1998. július 1�dec. 31. Ausztria az EU soros elnöke
1998. július 13. �5+1�-es konzultáció Ljubljanában

A felek megállapodnak, hogy 1998 szeptember közepéig legalább 7
fejezetrõl átadják a tárgyalási álláspontokat (pozíció papírokat) annak
érdekében, hogy az osztrák Elnökség alatt megkezdõdhessenek az érdemi
tárgyalások.

1998. szeptember 3. A magyar kormány elfogadja az elsõ 11 tárgyalási álláspontot
Tudomány és kutatás, Távközlés és információs technológiák, Oktatás és
képzés, Kultúra és audiovizuális politika, Iparpolitika, Kis- és
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középvállalatok, Közös kül- és biztonságpolitika, Vállalati jog,
Fogyasztóvédelem, Halászat, Statisztika

1998. szeptember 7. Juhász Endre nagykövet Brüsszelben átadja az elsõ 11 tárgyalási
álláspontot
Észtország 12, a többi négy ország 7-7 dokumentumot adott át.

1998. szeptember 21�22. Parlamenti Tárulási Bizottság 10. ülése, Brüsszel
1998. szeptember 29�30. �5+1� konzultáció Lengyelországban
1998. október 5. Az Általános Ügyek Tanácsának (ÁÜT) ülése

A Tanács jóváhagyja, hogy 1998. október 10-én kezdõdjenek meg az
érdemi tárgyalások. Felkéri a Bizottságot, hogy az elsõ 7 fejezetrõl készítse
elõ a tagországok Közös Álláspontjának (Common Position) tervezeteit.

1998. október 29. Második fõtárgyalói forduló
Az Állandó Képviselõk Bizottsága (COREPER) elfogadja a Közös
Álláspontok tervezeteit. Elõkészítik a miniszteri szintû tárgyalási fordulót.

1998. november 4. Az Éves Jelentés (Regular Report) megjelenése
A Bizottság nyilvánosságra hozza az éves jelentések szövegét. Ebben
úgy foglal állást, hogy egyelõre ne történjen változás a csatlakozási
folyamatban részt vevõ ország-csoportok összetételében.

1998. november 9. Az ÁÜT ülése
A Tanács jóváhagyja a közös álláspontokat, s ezzel minden feltétel teljesül
a tárgyalási forduló megrendezéséhez.

1998. november 10. A bilaterális kormányközi konferencia második, egyben az érdemi
tárgyalások elsõ miniszteri szintû fordulója Brüsszelben (aznap került
sor a Társulási Tanács ülésére is)
A tárgyalt hét fejezetet a felek három kategóriába sorolják:
� ideiglenesen lezárt (kis- és középvállalatok, tudomány és kutatás, ok-
tatás és képzés)
� a magyar fél derogációt kért (távközlés, iparpolitika)
� az EU további kérdések tisztázását igényli (audiovizuális politika,
közös kül- és biztonságpolitika)

1998. december 2. �5+1� konzultáció Budapesten
Megállapodás: 1999 január végéig saját ütemezésben az elsõ átvilágított
15 fejezetig mindenki beadja a tárgyalási álláspontokat.

1998. december 11�12. Európai Tanács, Bécs
A Bizottság éves jelentései politikai jóváhagyása.

1999. január 1�június 30. Németország az EU soros elnöke
1999. január 28. A magyar kormány újabb négy fejezet tárgyalási álláspontját hagyja jóvá

Áruk szabad áramlása, Külgazdasági kapcsolatok, Vámunió,
Versenypolitika

1999. január 29. A négy újabb tárgyalási álláspont átadása Brüsszelben
1999. február 16�18. Parlamenti Társulási Bizottság 11. ülése, Budapest
1999. február 25. Társulási Bizottság 7. ülése, Budapest
1999. február 26. Európai Tanács, Bonn (Petersberg)
1999. március 24�25. Európai Tanács, Berlin

Megegyezés a Bizottság új elnökérõl és az Agenda 2000-rõl. Elhárult a
bõvítés elõtt álló egyik legnagyobb akadály, megteremtõdött a szükséges
minimum az elõrelépéshez. Az Elnökségi Következtetések immár politikai
szinten erõsítették meg a bõvítés lehetõségét 2002-tõl.
Kötelezettségvállalás a csatlakozási tárgyalások dinamizálására (as rapidly
as possible, with each candidate with its own rhythm).

¶ ¶
¶

¶

¶ ¶
¶
¶

¶
¶

¶
¶
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1999. március 26�27. Hatodik �5+1�-es konzultáció Cipruson (Limassol)
Megállapodás a soros 8 pozíció papír benyújtásáról július végéig (2-3
ütemben), valamint az összes fennmaradó tárgyalási álláspont átadása
1999 november végéig

1999. április 14. Európai Tanács rendkívüli ülése, Brüsszel
Feltételes megegyezés az új Bizottság kinevezésének rendjérõl és
ütemezésérõl.

1999. április 19. Harmadik fõtárgyalói forduló Brüsszelben
5 fejezet napirenden (távközlés, iparpolitika, halászat, statisztika,
fogyasztóvédelem)
Statisztika: ideiglenes lezárás
Ipar: id. lezárás elkülönítéssel (ESZAK)
Távközlés: id. lezárás elkülönítéssel (helyi koncessziók)
Halászat: még információszolgáltatás kell
Fogyasztóvédelem: még információszolgáltatás kell

1999. május 11. A magyar kormány újabb négy tárgyalási álláspontot hagy jóvá
Szociálpolitika és foglalkoztatás, Energia, Gazdasági és Pénzügyi Unió,
Tõke szabad áramlása

1999. május 12. Az újabb tárgyalási álláspontok átadása Brüsszelben
1999. május 19. Negyedik fõtárgyalói forduló, Brüsszel

Napirenden 5 fejezet
� Halászat � ideiglenesen lezárva
� Vállalati jog � további tárgyalást igényel
� Verseny � további tárgyalást igényel
� Vámunió � további tárgyalást igényel
� Külgazdaság - további tárgyalást igényel

1999. június 3�4. Európai Tanács, Köln
Többek között döntés az Intézményi Kormányközi Konferencia (IGC)
mandátumáról (leftovers of Amsterdam) és 2000-ben történõ befejezésérõl.
Így elhárul(hat) az utolsó �uniós akadály� is a bõvítés megkezdése elõl.
Az EiT egyúttal megerõsíti, hogy 2000 folyamán � amilyen gyorsan lehet
� valamennyi tárgyalási dossziét megnyitja, s a folyamat továbbra is a
kritériumok szigorú betartása mellett halad elõre.

1999. június 11�12. Hetedik �5+1� konzultáció, Tallinn
A pozíció papírok beadására korábban kialakított menetrend megerõsítése.

1999. június közepe Az Éves Jelentéshez készített válaszok megküldése Brüsszelbe
1999. június 21. A bilaterális kormányközi konferencia harmadik miniszteri szintû

fordulója, Luxembourgban
A tervezett menetrendnek megfelelõen a két fõtárgyalói forduló
eredményeinek megerõsítése és az 1. fejezet tárgyalásának megkezdése:
további tárgyalást nem igényel öt fejezet (Halászat, Statisztika,
Fogyasztóvédelem, Iparpolitika, Távközlés � utóbbi kettõ esetében egy-
egy kérdés nyitva maradt)
� további tárgyalást igényel (Vállalati jog, Verseny, Vámunió, Külgazdaság
és az Áruk szabad áramlása)
� a CFSP és az Audiovizuális fejezet a német elnökség alatt nem került
tárgyalásra

1999. június 29. A magyar kormány három újabb tárgyalási álláspontot fogad el
Szolgáltatások szabad áramlása, Közlekedés, Adózás

¶ ¶
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¶
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¶
¶
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1999. június 29. A Közösségi Vívmányok Átvétele Nemzeti Programjának (ANP)
elfogadása
1999. június 30. Az Európai Integrációs Tanács alakuló ülése
1999. július 1�dec. 31. Finnország az EU soros elnöke
1999. július 1. A három új tárgyalási álláspont átadása Brüsszelben
1999. július 9. Az új Bizottság tagjainak jelölése

A bõvítésért felelõs posztra javasolt személy Günter Verheugen
1999. július 9. Az ANP átadása Brüsszelben (angol nyelven)
1999. július 27. A kormány elfogadta a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyalási

álláspontot
Átadás július 28-án, Brüsszelben
Ugyanezen az ülésen elfogadásra került a kiegészítõ átvilágítási (screening)
mandátuma (updating)
A beadott pozíció papírok száma összesen 23

1999. szeptember 23-24. Nyolcadik �5+1� fõtárgyalói konzultáció, Prága
Megerõsítésre került, hogy mindenki minden pozíció papírt bead 1999
november végéig.

1999. szeptember 29. Plenáris EU-vitanap az Országgyûlésben
1999. szeptember 30. Ötödik fõtárgyalói forduló Brüsszelben

Napirenden három fejezet megnyitása (Tõke szabad áramlása, EMU,
Energia)

1999. október 11. �5+1� külügyminiszteri találkozó Tallinnban
Közös levél Prodihoz a menetrend betartása érdekében

1999. október 13. Az éves jelentések és a Composite Paper megjelenése
1999. október 19. Orbán�Prodi és Martonyi�Verheugen találkozók Brüsszelben

Az Európai Bizottság lát lehetõséget arra, hogy a legfelkészültebb
jelöltekkel a tárgyalásokat 2001 végéig lezárják.

1999. október 25. Az Európai Integrációs Tanács 2. ülése
Napirenden: az EU támogatási programok, a Bizottság 1999. évi Éves
Jelentése, az Összefoglaló Jelentés magyar vonatkozásai

1999. november 12. Hatodik fõtárgyalói forduló Brüsszelben
Napirenden:
4 új fejezet (Szolgáltatások, Adózás, Közlekedés, Energia)
3 �régi� fejezet (Vállalati jog, Versenypolitika, Vámunió)

1999. november 25. A magyar kormány jóváhagyja a tárgyalási álláspontok utolsó csomagját
Mezõgazdaság, Személyek szabad mozgása, Bel- és igazságügyi
együttmûködés, Regionális politika, Pénzügyi ellenõrzés

1999. november 24-25. Társulási Parlamenti Bizottság 12. ülése, Brüsszel
1999. november 29. A tárgyalási álláspontok utolsó csomagjának átadása Brüsszelben

(Folytatjuk)
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Várható események

Dátum Esemény

2002. június 10-11. A csatlakozási tárgyalások 9. miniszteri szintû tárgyalási fordulója
2002. június 11. Kormányközi konferencia kezdete
2002. június 21-22. Az Európai Tanács Sevilla-i ülése
2002. július1�dec. 31. Dánia az EU soros elnöke
2002. november 19. A Társulási Tanács 9. ülése, Brüsszel
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Szövegfelolvasó
szoftver

Az Informatikai Kormánybiztosság egyik mun-
katársának elõzékenységébõl hozzájutottam egy
Multivox 4 szövegfelolvasó szoftverhez, ame-
lyet MS Windows 95, 98, NT, 2000, XP, CE
operációs rendszerekhez fejlesztettek ki, kimon-
dottan kis erõforrás igényû megoldás megvalósí-
tására törekedve. (A BME Távközlési és Tele-
matikai Tanszék munkája, amely az IKB támo-
gatásával készült.) A program az elsõ szabad
terjesztésû, magyar beszédet hangkártyán elõál-
lító rendszer. ASCII szövegbõl olvas. A mini-
mális hardver szükséglet: 486DX-33 MHz, 32
Mbyte RAM, hangkártya.

Az ún. �Olvasó� alkalmazás szövegfájlok
felolvasását teszi lehetõvé. Soronként, kijelölt
blokkonként is használható, de az egész szöveg
felolvastatható. Ez a szolgáltatás szövegek ké-
szítésére, szerkesztésére is alkalmas.

A �Lapmondó� alkalmazás segítségével a
vágólapra helyezett tetszõleges szöveget hallgat-
hatjuk meg.

A �Beszélõ óra� választásunk szerint egy, öt,
tizenöt, harminc vagy hatvan perces idõközön-
ként közli a pontos idõt, külön kérésre a dátu-
mot, a hét napját és a pontos idõt �mondja be�.
Van figyelmeztetõ szolgáltatása is: egy beállított
idõpontban felolvassa a beírt szöveget.

Valamennyi alkalmazásnál három férfi és
három nõi hang közül választhatunk, mindegyik-
nek van egy �magasabban�, �telefonál�, �suttog�
és �rekedt� változata. Az én hangkártyámmal
(Amptron alaplapra integrált) az elsõ két férfi-
hang alapesete hangzott a legérthetõbben.

A �Szótárkezelõ� alkalmazással sikerült elér-
nem, hogy a § szimbólumot is felismerje, és
megfelelõen kiejtse. Próbálkozásaim során egé-
szen bonyolult szövegek felolvasásával sikerült
megbirkóznunk, erõteljesebben tagolt szövegek
esetén azonban nem minden szót �vett észre.�
Hosszabb mondatoknál, különösen a �Lapmon-
dó� alkalmazás használatakor a mondatok vége

idõnként �dörmögõsre� sikerült. Ez persze lehet
hardverfüggõ jelenség is. A pdf-ben készült, te-
hát csak vágólapról beolvastatható felhasználói
kézikönyv több beállítási lehetõséget ismertet. A
hangerõsség, a suttogás, az alapfrekvencia és a
tagolás mértéke, az intonációs fokozatok, vala-
mint a beszédtempó egy mv4.cfg nevû konfigu-
rációs fájlban bizonyos mértékig beállítható.
Ennek kipróbálására �látó� létemre sem éreztem
nagy lelkierõt.

Legeza Ilona véleménye szerint az �Olvasó�
alkalmazás nagy hibája, hogy a �Jegyzettömb-
höz� hasonlóan maximum 64 kilobájtos szöveg-
fájlokat lehet vele megnyitni. A �Lapmondóval�
ugyan ennél nagyobb méretû szöveg is beolvas-
tatható a vágólapról, ettõl a megoldástól azon-
ban a vak felhasználók idegenkednek. Ilona a
szövegminõséget �elfogadhatónak� ítélte, a ke-
zelhetõség kérdésében viszont komoly gyakorla-
ti észrevételeket tett. A program készítõinek �
ha lesz fejlesztett változat � feltétlenül figyelem-
be kell venniük a vak felhasználók véleményét,
tapasztalatait, hiszen a fejlesztés célja az õ szol-
gálatuk.

Mindenesetre örömteli, hogy készült egy sza-
bad terjesztésû, elfogadható minõségû magyar
nyelvû szövegfelolvasó szoftver. Az ígéretek
szerint az IKB honlapjáról letölthetõ lesz az alig
3 MB terjedelmû tömörített fájl, de ha ez vala-
milyen oknál fogva elmaradna, akkor sem kell
az érdeklõdõknek aggódniuk, hiszen a néhány
bemutatóra szétküldött �csomag� megkezdte fel-
tartóztathatatlan terjedését a neten.

H.S.D.
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Szövegfelolvasó
szoftver

Az Informatikai Kormánybiztosság egyik munkatár-
sának elõzékenységébõl hozzájutottam egy Multivox
4 szövegfelolvasó szoftverhez, amelyet MS Windows
95, 98, NT, 2000, XP, CE operációs rendszerekhez
fejlesztettek ki, kimondottan kis erõforrás igényû
megoldás megvalósítására törekedve. (A BME Táv-
közlési és Telematikai Tanszék munkája, amely az
IKB támogatásával készült.) A program az elsõ sza-
bad terjesztésû, magyar beszédet hangkártyán elõál-
lító rendszer. ASCII szövegbõl olvas. A minimális
hardver szükséglet: 486DX-33 MHz, 32 Mbyte RAM,
hangkártya.

Az ún. OLVASÓ alkalmazás szövegfájlok felolva-
sását teszi lehetõvé. Soronként, kijelölt blokkonként
is használható, de az egész szöveg felolvastatható.
Ez a szolgáltatás szövegek készítésére, szerkesztésé-
re is alkalmas.

A LAPMONDÓ alkalmazás segítségével a vágólapra
helyezett tetszõleges szöveget hallgathatjuk meg.

A BESZÉLÕ ÓRA választásunk szerint egy, öt, ti-
zenöt, harminc vagy hatvan perces idõközönként közli
a pontos idõt, külön kérésre a dátumot, a hét napját
és a pontos idõt �mondja be�. Van figyelmeztetõ
szolgáltatása is: egy beállított idõpontban felolvassa
a beírt szöveget.

Valamennyi alkalmazásnál három férfi és három
nõi hang közül választhatunk, mindegyiknek van egy
�magasabban�, �telefonál�, �suttog� és �rekedt� vál-
tozata. Az én hangkártyámmal (Amptron alaplapra
integrált) az elsõ két férfihang alapesete hangzott a
legérthetõbben.

A SZÓTÁRKEZELÕ alkalmazással sikerült elérnem,
hogy a § szimbólumot is felismerje, és megfelelõen
kiejtse. Próbálkozásaim során egészen bonyolult szö-
vegek felolvasásával sikerült megbirkóznunk, erõ-
teljesebben tagolt szövegek esetén azonban nem
minden szót �vett észre�. Hosszabb mondatoknál,
különösen a LAPMONDÓ alkalmazás használatakor a
mondatok vége idõnként �dörmögõsre� sikerült. Ez
persze lehet hardverfüggõ jelenség is. A pdf-ben
készült, tehát csak vágólapról beolvastatható felhasz-
nálói kézikönyv több beállítási lehetõséget ismertet.
A hangerõsség, a suttogás, az alapfrekvencia és a
tagolás mértéke, az intonációs fokozatok, valamint a

beszédtempó egy mv4.cfg nevû konfigurációs fájl-
ban bizonyos mértékig beállítható. Ennek kipróbálá-
sára �látó� létemre sem éreztem nagy lelkierõt.

Legeza Ilona véleménye szerint az OLVASÓ alkal-
mazás nagy hibája, hogy a JEGYZETTÖMB-höz hason-
lóan maximum 64 kilobájtos szövegfájlokat lehet vele
megnyitni. A LAPMONDÓ-val-� ugyan ennél nagyobb
méretû szöveg is beolvastatható a vágólapról, ettõl a
megoldástól azonban a vak felhasználók idegenkednek.
Ilona a szövegminõséget �elfogadhatónak� ítélte, a ke-
zelhetõség kérdésében viszont komoly gyakorlati ész-
revételeket tett. A program készítõinek � ha lesz fej-
lesztett változat � feltétlenül figyelembe kell venniük a
vak felhasználók véleményét, tapasztalatait, hiszen a
fejlesztés célja az õ szolgálatuk.

Mindenesetre örömteli, hogy készült egy szabad
terjesztésû, elfogadható minõségû magyar nyelvû
szövegfelolvasó szoftver. Az ígéretek szerint az IKB
honlapjáról letölthetõ lesz az alig 3 MB terjedelmû
tömörített fájl, de ha ez valamilyen oknál fogva el-
maradna, akkor sem kell az érdeklõdõknek aggódni-
uk, hiszen a néhány, bemutatóra szétküldött �cso-
mag� megkezdte feltartóztathatatlan terjedését a
neten. (H.S.D.)

Könyvtári menedzsment. Június 10. és 14. kö-
zött tartották a könyvtári menedzsment-tanfolyam 2.
modulját Kecskeméten, a megyei könyvtárban. Az
akkreditált tanfolyam alapítója az IKSZ, indítója a
kecskeméti Katona József Könyvtár. A most lezaj-
lott kurzuson 21-en (jórészt könyvtárigazgatók) vet-
tek részt. (f.)
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A muzeális állománnyal
rendelkezõ könyvtárak
harmadik találkozója

Budapesten

Május 28-án tíz órakor kezdõdött a muzeális
gyûjtemények könyvtárosainak harmadik talál-
kozója az Országos Széchényi Könyvtár hatodik
emeleti elõadótermében. A konferenciát az MTA
Mûvelõdéstörténeti Bizottságának könyvtörténeti
munkabizottsága, az Országos Széchényi Könyv-
tár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társa-
dalomtudományi Szekciója közösen rendezte.

A közel félszáz résztvevõ még a konferencia
megkezdése elõtt könyvbemutatót hallgatott meg;
az ott ismertetett mûvek szervesen kapcsolódtak
az alkalomhoz és a témához is. Monok István, a
nemzeti könyvtár fõigazgatója a kétszázadik
évfordulóra készült kiadvány elsõ kötetét,
Somkuti Gabriella Az Országos Széchényi Könyv-
tár története 1802-1918 címû munkáját méltatta
elõször. (A XX. századi történettel foglalkozó
második rész szeptemberben fog megjelenni.)
Ezután két fontos hasonmás-kiadványra hívta fel
a figyelmet, amelyek a Balassi Kiadó, az MTA
Irodalomtudományi Intézete és az OSZK közös
kiadásában, a Bibliotheca hungarica antiqua
sorozatban jelentek meg. Pesti Mizsér Gábor Új
Testamentum magyar nyelven (Bécs, 1536) és
Szenczi Molnár Albert Imádságos könyvetske
(Heidelberg, 1621) címû munkái már régóta
keresett és nehezen hozzáférhetõ ritkaságok vol-
tak. (Mindkét könyvhöz kísérõtanulmány készült.
Megtudtuk azt is, hogy a protestáns bibliafordí-
tások közül már csak a Janson-féle mû megjele-
nése várat magára.)

A régi könyves konferencia elsõ elõadásában
a jelentõs politikai és kulturális missziót betöltõ
Nádasdy-család könyvtárairól szólt Monok Ist-
ván � A Nádasdy-család a magyar könyvtártörté-
netben címû elõadásában �, kiemelve a család-
történeti kutatásban mutatkozó hátralék feldol-
gozásának szükségességét. Ismertette a család

fontosabb könyvtárait (Léka vára, Sárvár,
Pottendorf, Felsõlendva, Nádasdladány) és a
gyûjtemények nagyságát, sorsát, valamint a ku-
tatásra váró részletkérdéseket is. (Itt említjük
meg, hogy a Nádasdy-család képviselõje � aki
egyben a most tízesztendõs Nádasdy-alapítvány
elnöke � is részt vett a konferencián, s a hallga-
tóság soraiban láthattuk többek közt Kulcsár
Pétert, a könyvtörténeti munkabizottság vezetõ-
jét és Bitskey István professzort is.)

Szõkefalvi Nagy Erzsébet (Somogyi-könyvtár)
Az õrzõk felelõssége címmel a régi könyvek és
dokumentumok sajátos megõrzési gondjairól
beszélt. Képekkel gazdagon illusztrált elõadását
a XIV. század híres bibliofiljének, Richard de
Burynek intelmeire és útmutatásaira fûzte fel,
amely útmutatások az elmúlt hétszáz év alatt sem
veszítettek aktualitásukból. Mondanivalójának
lényeges eleme az volt, hogy a közmûvelõdési
könyvtárak muzeális értékeit nem vagy nem
könnyen lehet védetté nyilvánítani, továbbá hogy
az állományvédelemre és restaurálásra (netán
digitalizálásra) végképp nem futja a költségve-
tésbõl, pedig erre is nagy szükség lenne. Az
olvasók �brutális� olvasási módja pedig � az idõ
és a napfény mellett � igencsak árt a régi doku-
mentumoknak. Itt is nagy szerepe van tehát az
emberi tényezõnek, elsõsorban az �õrzõknek�,
és felhívta a figyelmet arra is, hogy a felsõokta-
tásban ezekkel a speciális kérdésekkel is részle-
tesen foglalkozni kellene.

A szünet után Dudás Anikó (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Könyvtára) A könyvtári név-
írás rejtelmei. Ókori és középkori személyek cím-
mel azokról a tapasztalatokról és tevékenységek-
rõl számolt be, amelyeket a könyvtár sajátos
anyagából adódóan a szerzõi névalakok megha-
tározásában végeztek, fõként az ISO 1997. évi
elõírásainak és a nagyobb európai könyvtárak �
elsõsorban a vatikáni könyvtár � gyakorlatának
felhasználásával, hiszen igen sok mû található
többféle kiadásban görög, latin és arab szerzõk-
tõl. Az elkészült házi szabályzat elsõ részét a
bemutató során a hálózaton demonstrálta. (A
könyvtár címén azóta sem sikerült ezt megtalál-
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nunk: http://utinlib.btk.ppke.hu/tin-bin/
tinweb.cgi.)

Bakonyi Géza (OSZK) Régi könyves weblet
címmel a Bibliotheca Eruditionis nevû, Java-
programozási eszközöket felhasználó adatbázist
ismertette, amely összetett, kutatók számára ké-
szült szakértõi rendszer, majd példákkal illuszt-
rálta azokat a keresési lehetõségeket és stratégi-
ákat, amelyekkel a rendszer a hozzáértõk számá-
ra többféle megközelítési módot tesz lehetõvé; a
SZERZÕK, POSSESSOROK, az INVENTÁRIUM, a PUBLI-
KÁCIÓ, a TÉTEL és a SZAKIRODALOM menüpontból
egyaránt elindítható a komplex keresés. (Lásd
részletesebben a http://www.eruditio.hu:8998/ cí-
men). Az adatbázis, amely folyamatosan bõvül
és gazdagodik, már augusztustól korlátozottan
nyilvános lesz: az ingyenes jelszót a regisztráció
után bocsátja az érdeklõdõk rendelkezésére az
OSZK.

Az utolsó prezentáció során Kokas Károly
(Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtá-
ra) A Zrínyi könyvtár 3D (három dimenziós,
vagyis térhatású) rekonstrukciója az Eruditio
program keretében címmel tartott elõadást. (Az
Eruditio programot lásd a http://www.oszk.hu/
ujdonsagok/ címen!) Akik tavaly is részt vettek
a konferencián, emlékezhetnek még a munka
kezdeti eredményeinek ismertetésére. A korhû
módon kialakított virtuális térben, vagyis a szá-
mítógép képernyõjén az elõadó megjelenítette a
�valóságos� csáktornyai várat, benne a könyv-
társzobát és a XVII. századi Zrínyi-gyûjtemény
polcokon sorakozó könyveit. Ezután bárki �ki-
nyithatja�, fellapozhatja és elolvashatja majd a
teljes olvasmányanyagot címlapostul, szöveges-
tül, hiszen nemsokára elérhetõ lesz a hálózaton
is. (Az 1135 helyszíni fénykép alapján készített
háromdimenziós megjelenítést a VRML, azaz a
Virtual Reality Markup Language támogatja, ezt
a vektorgrafikai megoldást � mint hallhattuk �
igen jól ismerik a múzeumi szakmában.)

Az elõadások után a levezetõ elnök, Murányi
Lajos (MKE Társadalomtudományi Szekció)
köszönte meg az elõadóknak a munkát, és fel-
hívta a figyelmet a következõ évi rendezvényre:
a megfelelõ témával rendelkezõk keressék meg
minél elõbb a rendezõket, és egyeztessék a jövõ
évi tematikát.

A konferencia végeztével Monok István fõ-
igazgató a jubileumi, Uralkodók és corvinák címû
kiállítás megtekintésére invitálta a hallgatóságot.

Az érdeklõdõk az elõtérben elhelyezett monito-
rokon megtekinthették a kiállításon bemutatott
anyag digitalizált változatát is. (A nyomtatott
katalógus és az ezerhétszáz képfelvételt tartal-
mazó CD-ROM megvásárolható az OSZK-ban.)

Délután még a könyvtörténeti munkabizott-
ság is összeült, kihasználandó a szakmai találko-
zás adta lehetõséget, de ezen a tudósító már nem
volt jelen.

Reméljük, hogy jövõre ugyanitt találkozunk a
muzeális könyvgyûjtemények munkatársaival és
az érdeklõdõkkel. (m.l.)

Internet Librarian
International

London, 2002.

Negyedik alkalommal rendezték meg az Internet
Librarian International konferenciát, melynek
programja 2002. március 17-én a Novotel Lon-
don West Szállodában workshopokkal (Sear-
cher�s Academy, Five Technologies You Need
to Know, The Secret to Successful IT Project
Management, Advanced Web Searching) kezdõ-
dött, majd 2002. május 18. és 20. között az
Olympia konferenciaközpontban folytatódott,
ahol az érdeklõdõk három szekcióban (Digital
Reality, Webwizards� Symposium, Communities)
színvonalas elõadásokat hallgathattak és bemu-
tatókat tekinthettek meg

� az információs társadalomról és a legmo-
dernebb információs technológiákról,

� a nemzeti és több országra kiterjedõ digita-
lizálási projektekrõl, mûködõ digitális gyûjtemé-
nyekrõl, illetve könyvtárakról,

� az e-book szolgáltatásokról,
� a honlapszerkesztés és a webprogramozás

új eszközeirõl,
� az intranet hálózatok fejlesztési lehetõsége-

irõl,
� a tudásmenedzsmentrõl,
� az e-learningrõl,
� az internetes keresõszolgáltatások átfogó

elemzésérõl, aktualizálásainak vizsgálatáról stb.
A konferencia résztvevõi a március 18-án és

19-én, ugyancsak az Olympia épületében zajló
Londoni könyvvásár (London Book Fair � http:/
/www.lbf-virtual.com) mellett � ahol egyébként
két magyar vállalkozás, a Cartographia Kft. és a
Kossuth Nyomda Rt. képviseltette magát � meg-
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tekinthették a konferenciához kapcsolódó kiállí-
tást is, melyen tartalomszolgáltatók (pl. EBSCO
Information Services, Macmillan Publishers),
könyvtári informatikával, automatizálással, szoft-
verfejlesztéssel foglalkozó cégek (pl. Payne
Automation, Ex Libris Ltd.), kiadóvállalatok (pl.
Oxford University Press, Information Today Inc.)
szerepeltek nagy sikerrel.

A rendezvényt az amerikai székhelyû
Information Today Inc. (http://www.info
today.com) szervezte, amely természetesen be-
mutatatta legújabb kiadványait (pl. International
Business Information on the Web, The Extreme
Searcher�s Guide to Web Search Engines), és a
látogatók számára népszerû informatikai lapjai
(Information Today, Online, Searcher, Know-
ledge Management, Computers in Libraries) leg-
frissebb számaiból ingyenes példányokat bocsá-
tott rendelkezésre.

A résztvevõk tájékoztatást kaptak a társaság
által 2002-ben megrendezésre kerülõ további
konferenciákról is:

� InfoToday 2002 (New York, USA, 2002.
május 14�16.)

� Internet Librarian 2002 (Palm Springs, CA,
2002. november 4�6.)

� KMWorld 2002 (Santa Clara, CA, 2002.
október 29�31.)

Az eseményrõl részletes információ olvasha-
tó, illetve az elõadások prezentációi közül né-
hány letölthetõ a következõ URL címen: http://
www.internet-librarian.com.

Kiszl Péter
ELTE BTK

pkiszl@ludens.elte.hu

La vecini � Szomszédság
A fenti címmel fórumot teremtettünk ellátórend-
szerbe szervezõdött román nemzetiségi települé-
seinknek.

A nemzetiségi hét programjainak megrende-
zését a közösségépítés, a kapcsolatok felvétele
és továbbépítése, a román kultúra közös mûve-
lése és bemutatása, a határ menti együttmûködés
megismertetése motiválta.Az ügy közösségi gon-
dozásának köszönhetõen sikeres hetet hagytunk
magunk mögött.

Az immár negyedik alkalommal megrende-
zett zsákai országos konferencián a román nem-
zetiségi települések népmûvelõi és könyvtárosai

elõadást hallgattak az európai kisebbségek tipo-
lógiájáról � az identitásformákról, a történelmi,
nyelvi, tudati jellemzõk alapján kialakult tipoló-
giai sémákról �, napjaink magyarországi román
kultúrájáról, a kulturális intézmények revita-
lizációs lépéseinek koncepciójáról, a kistelepü-
lések nemzetiségi könyvellátásáról.

A szomszéd nyelvét beszélni kell, vallják a
körösszakáliak és a körösszegapátiak. Az általá-
nos iskola diákjai � román nyelven � magabiz-
tosan faggatták Ungureanu Horia író-tanárt
munkásságáról, terveirõl Körösszakálon, az író-
olvasó találkozón.

A kulturális napok során nagy érdeklõdés
kísérte Artimon Cornéliu ikonkiállítását. Az ese-
ményhez illõen a táblaképekrõl Pop Cosmin
Florentin ortodox lelkész beszélt. A kiállítás
ikonfestõ táborral teljesedik ki Zsákán.

A kiadók és kiadványok szakmai napja kere-
tében könyv- és folyóirat-premier volt Pocsajon.
Matolcsi Lajos, a megyei közgyûlés alelnöke
megnyitó elõadásában � a könyvhét kapcsán is �
az olvasáskultúra kiszélesítésének és elmélyíté-
sének elõsegítésérõl szólt.

Constantin Mãlinaº, a nagyváradi Biblioteca
Judeþeanã igazgatója elõbb könyvtári tapasztala-
tait osztotta meg a hallgatósággal, majd fõszer-
kesztõi minõségében bemutatta a Familia
Romana (Román Család) címû negyedéves kul-
turális és vallási lapot, amely a Románián kívül
élõ románokhoz szól. Beszélt a két megyei
könyvtár közötti együttmûködési megállapodás-
ról, az együttmûködés formáiról is.

Az Országos Román Önkormányzat kiadói
tevékenysége a kisebbségi törvény tükrében címû
témát Juhász Tibor fejtette ki. A magyarországi
román sajtó és könyvkiadás utóbbi 12 évének
értékes munkáit Eisele Olga Piroska, az Orszá-
gos Idegennyevû Könyvtár román referense is-
mertette.

A nemzetiségi hetet a 95 éve elhunyt Iosif
Vulcan román író, költõ, újságíró emléktáblájá-
nak koszorúzása zárta Létavértesen. Emlékbe-
szédet Balló Zoltánné, a Román Kulturális Egye-
sület alelnöke mondott.

Mindegyik hajdú-bihari település részt vállalt,
sportnyelven szólva �benevezett az események-
re�, rendezõként, közremûködõként vagy részt-
vevõként. A �szomszédolás� valamennyiünk
számára szellemi és erkölcsi hasznot hajtott.

  Szilágyi Irén
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Könyves év a Hegyvidéken
Egy családi vetélkedõ tapasztalatai

könyvtárostanári szemmel

ELÕZMÉNYEK. A Hegyvidék Budapest XII. ke-
rülete. Tizenkét közoktatási intézményének
szerkezeti sokszínûsége az országoséhoz hason-
ló: van közte hagyományos nyolcosztályos álta-
lános iskola, �fölfelé nyitó�, gimnáziumi osztá-
lyokkal kiegészülõ és �lefelé nyitó�, hatosztá-
lyossá bõvülõ iskola is. Egyben azonban kicsit
jobb a helyzetünk: valamennyiben van könyvtár
(néhol ugyan szûkös) és van könyvtárostanár. Mi,
tizenketten egyre inkább a szónak igaz értelmé-
ben kollégákká, sõt megkockáztatom, barátokká
lettünk. E nélkül nem történhetett volna meg az
a csoda, amely az elmúlt fél évben kerületünk-
ben, a Hegyvidéken történt.

A Könyvárostanárok Egyesületének szervezé-
sében jutottam el a München melletti gyermek-
irodalmi világkönyvtárba. Aztán hallgattam Nagy
Attilát, Komáromi Gabriellát, s egyre inkább
fontossá vált számomra a kérdés: mit olvasnak
és mit olvashatnának könyvtárjáró diákjaink a
magam munkahelyén, a Városmajori Gimnázi-
umban, s kerületünkben.

Ezért 2001. április 2-án Belépés csak kedvenc
mesekönyvvel felirat várta olvasóimat, és jöttek
a könyvek, elfeledett, kevésbé ismert és nagyon
népszerû olvasmányok. (Természetesen elõkészí-
tettem ezt a napot.)  A vetélkedõ személyes in-
díttatását innen datálom.

Amikor 2001 júniusában hivatalosan is meg-
hirdették az olvasás éve mozgalmát, már szer-
veztük az olvasótábort, amelyben minden iskola
két, leginkább könyvtár- és könyvszeretõ diákja
vehetett részt jutalomképpen. A tábor sajnos nem
bentlakásos volt. Csak napközben találkoztunk a
gyerekekkel. Ismerkedtünk a kerület irodalmi
emlékeivel, jártunk a Hegyvidék címû újság szer-
kesztõségében, ahol a magunk szerkesztette új-
sághoz szereztünk tapasztalatot, Lázár Ervin
egyik kedves meséjét dramatizáltuk � ennek elõ-
adására meghívtuk a szülõket is. Itt kerültem
elõször kapcsolatba velük, hiszen eddig csak a
Városmajori Gimnázium (munkahelyem) szülõi
hátterét ismerhettem meg. Ez a találkozás, az
�elõadás� utáni beszélgetés adta az ötletet: le-
gyen a Hegyvidéken családi vetélkedõ az olva-
sás jegyében, az olvasás évében.

A SZERVEZÉS. Természetesen nem voltam
egyedül � az ötletektõl a megvalósításig.
Könyvtárostanár kollégáim mellett az elsõ perc-
tõl részt vett a szervezésben a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár kerületi fiókkönyvtárának veze-
tõje, valamint a helyi önkormányzat oktatási iro-
dájának munkatársa. Az anyagi fedezet azonban
még hiányzott. Maradt a már bevált módszer, a
pályázás. A Közoktatási Modernizációs Közala-
pítványnál sikeresen pályáztam. A féléves vetél-
kedõ anyagi feltételei így részben már biztosítot-
tak voltak. Szponzorokat kerestem, akik a döntõ
ajándékait segítettek elõvarázsolni.

Mindezek után kezdtünk hozzá a szervezés-
hez. A versenykiírásban családi csapatok jelent-
kezését vártuk (tágan értelmezve a családot, a
szülõktõl a nagyszülõkön át a nagybácsikig bár-
ki lehetett a csapatok tagja). Nem titkolom, hogy
kollégáim közül néhányan � bár saját támogatá-
sukról biztosítva � kedvesen, de óvtak a kudarc-
tól. Ekkor az Igazgatói Kamarát is megkeres-
tem, hogy tájékoztassam az intézményvezetõket
a versenyrõl. Támogatásuk és javaslataik (pl. a
csapatok összetételére, a csapattagok létszámára)
figyelembevételével hirdettük meg a Könyves év
a hegyvidéken családi vetélkedõt.

Mindenki egyéniségének megfelelõen egészí-
tette ki a háromfõs szervezõi gárda felhívását.
Volt, aki szépséges nevezési lapokat készített,
volt, aki az internet, a számítógép segítségével
igyekezett lelkesíteni a gyerekeket és rajtuk ke-
resztül a családokat. Végül tizennégy nevezés
érkezett, s a döntõre tizenketten maradtak.

A CSALÁDOK. A kiírásnak megfelelõen a csa-
patok nagysága nem haladta meg a három-négy
fõt. Eredetileg ennél kevesebben nem indulhat-
tak, de végül (éppen az olvasótábori ismeretség
alapján) volt egy kétfõs �minicsapatunk� is.
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A csapatok összetételére három variáns volt
jellemzõ: két szülõ és két gyermek, egy szülõ és
két gyermek, egy szülõ és egy nagyszülõ vala-
mint gyermekek. Életkoruk ennek megfelelõen
6-tól 60 évesig terjedt. A felnõttek valamennyi-
en felsõfokú végzettségûek, általában tanárok,
mérnökök voltak, sõt egyetemi hallgató (nõvér)
is akadt köztük. Több volt közöttük a nõ, de
büszkék voltunk a három apukára is, akik haj-
landók voltak együtt játszani velünk. A gyerme-
kek mindannyian a kerületi oktatási intézmények
diákjai.

A feladatokat, olvasnivalókat tehát úgy kel-
lett összeválogatni, hogy valamennyien találja-
nak a maguk számára kedveset.

AZ OLVASMÁNYOK. Az öt fordulóra és döntõre
tervezett vetélkedõ során a családok 16 szerzõ
húsz alkotását olvasták el. Az elõzetes megbe-
szélésen úgy döntöttünk, hogy minden korosz-
tálynak ajánlunk egy-egy alkotást a fordulókban.
A felnõttek azonban nemcsak a verseny forduló-
ira készülve, de nosztalgiázva is átolvasták a
gyermekek könyveit.

Eredetileg nem fogalmaztuk meg, hogy csak
magyar szerzõk mûveit kellene ajánlanunk, de
végül � az utolsó két fordulónál � már tudatosan
törekedtünk erre. A négy-négy könyvet közös
témájuk kötötte össze: az iskola (november), a
szeretet (december), a természet (január), a hu-
mor (február) és a történelem (március) az iro-
dalomban. A mûvek közül összesen két esetben
(Ottlik, Móricz) jelezték, hogy nagyon nehezen
birkóztak meg az olvasásukkal, s mind a két al-
kalommal a felnõttek voltak, akiknek gondjuk
támadt az alkotások elolvasásával. Igaz, akadt,
aki lelkesen mesélte, hogy nem álltak meg a
Tündérkertnél, tovább olvasták a trilógiát. Õk
voltak azok is, akik igen nagy lelkesedéssel fe-

deztek föl egy-egy számukra ismeretlen szerzõt,
illetve mûvet. (Békés Pál regényei, Nyírõ József,
Tamási kevésbé ismert alkotása). A gyerekek is
örültek egy-egy számukra ismeretlen alkotásnak
(pl. Mándy Csutak-regényei).

Az alkotások mûfajukat tekintve zömmel re-
gények, csupán két mesesorozat és két dráma
színesítette a sort. Igyekeztünk nem nagy terje-
delmû mûveket választani, hogy a � sokszor szûk
� hónap elegendõ legyen az elolvasásukra.

A FORDULÓK. Novemberben találkoztunk elõ-
ször. A helyszín a késõbbiekben is mindig egy
iskola, s annak könyvtára. lett. Természetes, hogy
volt köztük olyan intézmény, ahonnan érkeztek
csapatok, s olyan is, ahonnan nem.

Az elsõ iskola viszonylag fiatal oktatási in-
tézmény, amely élt a szerkezetváltás adta lehetõ-
séggel, s fölfelé nyitott. Õk indították a legtöbb
csapatot, így a több kötetes kézikönyvsorozatot
ennek az iskolának a könyvtára kapta meg az
áprilisi döntõ során. A verseny szervezésekor
tehát nemcsak a csapatokat, de a könyvtáros-
tanárokat is igyekeztem ösztönözni.

Minden fordulóban úgy állítottuk össze a
feladatokat, hogy azok ne szorosan, csak �la-
zán�, játékosan kapcsolódjanak a mûvekhez. Az
elsõ feladatot egyébként a csapatoknak írt levél-
ben már elõre jeleztem, hogy fölkészülhessenek.

A család bemutatását úgy kértem, hogy köz-
ben az is kiderüljön, mely mûveket olvasták el.
A bemutatkozást általában a felnõttek vállalták
magukra. Volt, aki még jelmezt is öltött, s elõt-
tünk állt Vackor, Bébé vagy valamelyik társuk.
(Most már bánom, hogy nem készült ezekrõl
hang- és videofelvétel�) Ezután egy nagy zsák-
ból olyan tárgyak kerültek elõ, amelyek valame-
lyik olvasmányhoz kapcsolódtak: Bébé naplója,
egy mézescsupor, egy varázslópálca stb. A fel-
adat természetesen annak fölismerése volt, hogy
melyik tárgy melyik mûhöz kapcsolódik.

A csapatok minden fordulóban kaptak valami
kézügyességet is igénylõ feladatot. Elõször mon-
tázst készítettek a négy könyv alapján. Már itt ki-
derült, milyen jól együtt tudnak dolgozni, s hogy
milyen fantasztikus érzés közösen átbeszélni az
egyénileg olvasott mûveket. Közös volt az is, hogy
minden fordulóban szerepelt egy feladatlap, ame-
lyet a helyi könyvtár segítségével kellett megfejte-
ni. Eredményként a versenyzõk megtudták a kö-
vetkezõ négy mû címét és szerzõjét. (S egy kicsit
megismerkedtek az adott iskola könyvtárával.)
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Már a verseny elején fontosnak tartottam, hogy
a családoknak módjuk legyen egymással oldot-
tabb formában is megismerkedni. Ezért minden
fordulót hasonlóképpen fejeztünk be. Elsõként
Nagy Attila beszélgetett a felnõttekkel az olva-
sás lehetõségeirõl, s ismét magával ragadta hall-
gatóit. Ez idõ alatt a gyerekek a foltvarrás elemi
fogásait sajátították el.

Jó hangulatban, reménykedve vágtunk neki a
második fordulónak.

Decemberben a nagy múltú Kós Károly Ének-
Zene Tagozatos Általános Iskola látott minket
vendégül. Mint az elõzõ helyszínen, itt is az
igazgató asszony fogadta a résztvevõket. Ezúttal
megfordult a sorrend, s elõször a kézügyességre
volt szükség. Bábot kellett készíteni, a négy mû
valamelyik szereplõjét megformázva. Majd �
hogy a csapatok összebarátkozzanak � párokat
sorsoltunk. Így közösen készültek azok a bábje-
lenetek, amelyben együtt szerepelt Dzsoni és
Süsü, vagy Jégtörõ Mátyás és Tündér Lala. A
harmadik feladat kincskeresés volt a könyvtár-
ban. Egy-egy �rögöcske� egy-egy növény vagy
állatnevet rejtett � s a versenyzõknek ki kellett
találniuk, melyik mûben fordultak elõ: egyszar-
vú, kacsa, bolha, sas� Befejezésként ismét totó
várta a résztvevõket, hogy egy újabb könyvtár
gyûjteményével ismerkedjenek meg.

Végül Tóth Beatrix az olvasás és tanulás
összefüggéseirõl beszélgetett a felnõttekkel, s a
gyerekek a földalapú festékekkel a vízen festés
technikáját ismerhették meg.

Januárban nemcsak a �mûsor� vezetõje, a
feladatok kitalálója, de házigazda is lehettem. A
téma a természet volt, a feladatok is ehhez kö-
tõdtek. Elõször az erdõ-mezõ madarai szólaltak
meg hangfelvételrõl, majd a négy szerzõ négy
mûvéhez kellett keresni egy újabb olvasmányt a
könyvtárban. Végezetül pedig az olvasmányok föl-
használásával természetvédõ plakátot készítettek.
Szellemes, ötletes és valóban irodalmi indíttatású
reklámanyagok készültek. Ezeket � az elõzõ anya-
gokhoz hasonlóan � gondosan megõriztem, hiszen
már terveztem a döntõ kiállítását�

A szokásos beszélgetés vendége Moldován
István, az Országos Széchényi Könyvtár elektro-
nikus könyvtárának munkatársa volt, hiszen töb-
bekben fölvetõdött az a gondolat, vajon a számí-
tógép milyen mértékben növeli, illetve csökken-
ti az olvasás jelentõségét az ember életében. A
gyerekek nemezeztek.

Februárban természetesen a humor, a jókedv
lett a fõ téma. A helyszín egy fölfelé nyitó álta-
lános iskola és gimnázium: a Tamási Áron Ál-
talános Iskola és Német Nemzetiségi Két-tan-
nyelvû Gimnázium.

A családok itt már ismerõsként üdvözölték
egymást, s az sem volt többé probléma, hogy kik
kerülnek egymás melletti asztalhoz. A csapatok
elsõként mesét írtak Csukás István Pompom
meséinek módszerével. Meg is hallgattuk a jobb-
nál jobb ötleteket: a menzaevõ szörnyetegrõl, a
civakodó csizmákról� Majd két-két család kö-
zösen készített árnyképet a négy mû felhaszná-
lásával. Ez a két feladat a vártnál több idõt el-
vitt, így már csak a totóra volt lehetõség, arra,
hogy az újabb négy mû szerzõjét és címét meg-
fejtsék a versenyzõk az iskolai könyvtár segítsé-
gével. Törekedtem minden alkalommal arra, hogy
maga a verseny másfél óránál többet ne vegyen
el a közös délelõttbõl. Így természetesen egy-
egy feladat kimaradt a terveimbõl.

A kézmûves foglalkozások száma itt megnõtt,
a beszélgetés azonban elmaradt. Az elõzõ alkal-
makkor ugyanis azt tapasztaltam, hogy a szülõk
gyakran szívesebben vettek részt a foglalkozáso-
kon, mint a beszélgetésen. Ezért itt �csupán�
három kézmûves várta a gyerekeket és a felnõt-
teket: gyöngyfûzést, papírmasé- és lampionké-
szítést tanítottak. Érdekes módon mégiscsak hi-
ányolták a beszélgetést.

A márciusi, utolsó forduló A történelem az
irodalomban alcímet kapta. A helyszín kivétele-
sen nem iskola és könyvtára volt, hanem a Fõ-
városi Szabó Ervin könyvtár kerületi fiókkönyv-
tára. A költözés elõtt álló intézménynek olyan
gazdag az állománya, hogy mindenképpen fon-
tosnak tartottam bemutatását a versenyzõknek.

A csapatok � gondolva már a döntõre is �
elõször saját címerüket készítették el úgy, hogy
annak kapcsolódnia kellett az olvasott mûvek-
hez is. A legtöbben tudták, milyen egy címer,
csupán két családé tért el a szó igazi értelmében
címernek nevezhetõ formától. Ezzel igen sok idõt
töltöttek a versenyzõk, mindannyian fontosnak
tartották, hogy kifejezõ legyen munkájuk. Majd
különbözõ korok zenéjét hallgattuk. Keletkezési
idejüket úgy határoztattuk meg, hogy egyben az
irodalmi alkotások történéseinek idejéhez is kap-
csolni kellett a zenei szemelvényeket. Mivel a
döntõre újságot kellett készíteni, ehhez kapcso-
lódott az utolsó feladat. Az olvasott mûvek tár-
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gyait, személyeit felhasználva apróhirdetéseket
vártunk. A kész munkákat egy kosárból kihúz-
ták a csapatok, s ott helyben �telefonos� jelent-
kezéseket hallgattunk meg.

A gyerekeket pihenésképpen az origami rej-
telmeibe avatta be könyvtáros kolléganõnk. A
felnõttekkel pedig Aldea Miklósné (a Balassi
Intézet munkatársa) beszélgetett a harmadik-ne-
gyedik generációs külföldi magyarság magyar
irodalomhoz való kapcsolatáról.

A DÖNTÕ. Április végére került a záró-
rendezvény. A csapatok minden fordulóban na-
gyon komolyan vették a zsûri pontjait. Mi is
komolyan vettük a játékot. A döntõben a csalá-
dok segítõket hozhattak magukkal, közülük csak
egy lehetett felnõtt. Érkezett iskolatárs, de csa-
ládtag is, sõt, két intézmény igazgatója is beült
egy-egy csapatba segítõnek. Mivel nem minden
kerületi iskola nevezett a versenyre, a döntõben
a családi csapatok egy másik iskola öt diákjának
tudását is igénybe vehették. Hogy ki kinek lesz
a támogatója, azt az utolsó alkalommal, sorso-
lással döntöttük el.

Sajnos nem mindenkinek sikerült összeállíta-
nia ezt a diákcsapatot, ezért ott a helyszínen
osztottam el az érkezett segítséget.  Az így ki-
alakult 10�12 fõs társaságok minden tagja egy-
egy kitûzõt kapott. A Városmajori Gimnázium
auláját kaptuk meg a döntõ lebonyolításához. Az
aula színpadszerû oldalán fogalt helyet az öttagú
zsûri. A fordulókban gyakran diákok (olvasótá-
borosok) is részt vettek az értékelésben, a dön-
tõben azonban erre csak felnõtteket kértem fel,
olyanokat, akiknek van valamilyen kötõdésük a
könyvhöz, az olvasáshoz és a vetélkedõhöz. A
Balassi Könyvesbolt vezetõi, a kerületi Szabó
Ervin Könyvtár igazgatóasszonya, Békés Pál író,
és magyar szakos kolléganõm, Budai Éva vállal-
ták, és igen komolyan vették ezt a feladatot.

A családok néhány �késztermékkel� érkeztek:
egy újsággal, amelyben benne volt a félév, an-
nak olvasmányai és a család is. Egy olvasott hõs
jelmezes megjelenítésével, valamint egy olyan
étellel (saláta, sütemény), amely valamelyik ol-
vasmányhoz kapcsolódott. Ezeket természetesen
a döntõben megfáradt csapatok meg is kóstol-
hatták.

A feladatok elõször az aulában zajlottak. Az
elsõ néhányat igyekeztem úgy kiválasztani, hogy
azok alkalmat adjanak a �befogadott� családta-
gok megismerésére is. Egy-egy csapatból nyol-

can álltak az aula közepére, ahol egymásnak meg-
súgtak egy mondatot. Az utolsó tagnak aztán ezt
el kellett mondania, s gyorsan azt is ki kellett
találnia, melyik olvasott mûbõl származhat a �
természetesen az eredetire már alig emlékeztetõ
� kijelentés.

A második közös munkájuk egy-egy puzzle
összeállítása volt. A képek, amelyeket a boríté-
kokban szétvágva kaptak meg, neves íróinkat,
költõinket ábrázolták. A felismerésük mellett
néhány szavas bemutatást kértem a versenyzõk-
tõl (ehhez természetesen egy-egy csapattag el-
futhatott a könyvtárba, s ha ügyes volt, talált is
hozzá segédanyagot).

Közben útjára indult a mesebeli térképkészí-
tés, amelyhez Petõfi János vitéze adta az ötletet,
hiszen õ is összekapcsolta mûvében a valóst a
valótlannal. Gyönyörûszép �mûvek� születtek. A
térképeken jól megfért egymás mellett Misi
mókus fája és Ábel hegye.

Ennyi idõ alatt valamelyest megismerték egy-
mást a csapatok, s befogadták az új �családtago-
kat�. Szükség volt erre, hiszen a feladatok kitá-
gultak. Több helyszínen, egy idõben három új
megmérettetés várt a résztvevõkre, mialatt a
negyedik helyszín, az aula a záró feladatokra
készülõké maradt.

A könyvtárban egy játékos feladatsor várta a
versenyzõket. A folyóiratolvasóban olyan filmek-
bõl összeállított montázst néztek meg az erre
vállalkozók, amelyek az olvasott irodalmi alko-
tások adaptációiból készültek. A gimnázium
udvarán pedig � a mûvek által ihletett � sport-
versenyekre került sor. A rollerverseny inspirá-
lója Csutak, a célba dobásé Tenkes, a gumilab-
dán ugrálásé pedig Órarugógerincû felpattanó
volt.

A zárókép színes volt, elõkészítésén egy órán
keresztül fáradoztak a családok. A dalárdák elõ-
adásában olyan dalok, sokszor dalcsokrok csen-
dültek föl, amelyeket a mûvek ihlettek. Az élõ-
képek egy-egy jelenetet örökítettek meg a regé-
nyekbõl. Végül pedig � az elõzetesen meghirde-
tett � jelmezesek vonultak föl: ott volt Ábel,
Árnika, a Százarcú Boszorkány és még sorolhat-
nám.

DÍJAK, DÍJAZÁS. Az eredményhirdetés során
több értékes könyvcsomag � amelyet a kerületi
önkormányzat mellett a Balassi Könyvesbolt és
a Custos Zöld Könyvesbolt állított össze � mel-
lett számos egyéb jutalom is gazdára talált. A
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felnõttek ingyenes beíratkozást nyertek a FSZEK
kerületi könyvtárába, a gyermekek pedig a kerü-
leti olvasótáborba. Az egyik iskolánk egyéves
ingyenes elõfizetést nyert a Csodaceruza címû
folyóiratra, az AmBlokk papírbolt ajándékai (ra-
dír, ceruza, toll, színesek, kréták és ezer apró-
ság) pedig a segítõk között osztattak szét.

A legnagyobb jutalmat azonban én kaptam:
szavak voltak ezek, amelyeket a díjkiosztás vé-
gén, búcsúzóban mondtak. Egy fiatal anyukáéi,
aki azt mesélte, mennyire sajnálják a barátaik,
hogy nem jöttek. Az egyetemista nõvéréi, aki a
fölött sajnálkozott, hogy nincs tovább. Szakta-
nácsadó kollégám, egyébként egy versenyzõ csa-
patból az anyuka lapja, melyen köszöni ezeket
az együtt töltött szombatokat.

MIÉRT? Sokan kérdezték tõlem, miért szer-
vez olvasással foglalkozó vetélkedõt egy könyv-
tárostanár-szaktanácsadó. Talán, mert jó együtt
látni a családokat. Talán, mert fontosnak tartom
� nemcsak az olvasást, de az együtt olvasást, az
olvasmányélmények megosztását is egymás közt.
Talán, mert ezek a közös alkalmak még szoro-
sabbá fûzik a könyvtárostanárok �csapatát�. Mert
mi nem egymással versengünk, hanem együtt
próbálunk csatát nyerni az olvasásért!

Hock Zsuzsanna könyvtárostanár
(Városmajori Gimnázium, Budapest)

Könyvhét és Szirén

Beszámoló a külföldi magyar kulturális
intézetek könyvtárosainak találkozójáról

A könyvhét alkalmából és a Szirén program
használói és várományosai számára szervezett
szakmai-informatikai továbbképzés kettõs célja
indokolta és jellemezte a magyar intézetek könyv-
tárosainak június 7. és 11. között sorra került
találkozóját. Elsõsorban a helyi alkalmazottak
részvételét szorgalmazták a szervezõk, mivel
nekik kevesebb lehetõségük adódik a magyar
könyvkiadás és -terjesztés megismerésére.

A könyvsátrak szinte áttekinthetetlenül gaz-
dag kínálatának böngészése mellett jutott idõ az
állománygyarapításra is. A Libri könyvpalota
kosarai gyorsan teltek a Bécs, Berlin, Bukarest,
Párizs, Prága, Róma és Varsó feliratú cédulák
mögött halmozódó könyvekkel. A válogatásnak
csak a költségvetés keretei szabtak határt, ezt

mérlegelve kerültek kézbe újra és újra egyes
mûvek, hogy végül mégis a számlázóban kösse-
nek ki.

A tanácskozásra elõször az Országos Széché-
nyi Könyvtárban került sor. Itt dr. Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet oktatási osztályának vezetõje,
Gál Júlia, az OSZK Hungarica dokumentációs
osztályának vezetõje, Karakas Péterné, a gyara-
pítási osztály vezetõje, Ottovay László, a tájé-
koztató és dokumentumszolgáltató fõosztály ve-
zetõje, valamint Elbe István raktári osztályveze-
tõ tartott kötetlen formában elõadást az idõsze-
rû, felvetett problémákról. Ide tartozott a gyûjtõ-
kör, az állománygyarapítás és állományvédelem,
a raktározás, a helyhiány és az ajándékkönyvek
kérdése. A gyakori gondok, például a kis és nagy
belmagasságú rögzített polcok okozta nehézsé-
gek mellett egyediek is felszínre kerültek. Így
egyes állományrészek dobozokban tartása hely-
hiány miatt, vagy annak a felvetése, hogy lehetsé-
ges-e a békés együttélés a könyvtáron át megköze-
líthetõ, pezsgõ életû klubbal. Ez utóbbira helyi
megoldás keresését javasolták a szakemberek.

Az elõadásokhoz kapcsolódott a nemzeti
könyvtár egyik toronyraktárának a megtekintése,
mégpedig a különleges gyûjtemények szintjérõl.
A szédítõ mélységbe lepillantva csupán az eme-
leteken tárolt könyvek mennyiségérõl kaphatott
az ember némi fogalmat. A könyvtár legértéke-
sebb részeinek egyik csoportjáról az Uralkodók
és corvinák címû kiállítás nyújtott maradandó
élményt. Nemcsak a lenyûgözõ kódexek és a
feltételezett tárgyi környezetüket bemutató ren-
dezés, hanem a legújabb kutatási eredmények
révén corvinaként számon tartandó, kölcsönka-
pott, remekmûvû kódexek látványa is gazdagí-
totta a látogatók ismereteit.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mában folytatódó, oldott hangulatú tanácskozást
a fõhatóság részérõl dr. Vida László, a Kulturá-
lis Intézetek Igazgatóságának szakmai igazgató-
ja vezette, érdemben értékelve az OSZK-ban
elhangzottakat. A beszélgetés során felmerült a
hungarica-gyûjtés külföld adta lehetõségeinek
további bõvítése, az egyes intézetek gyûjtõköre-
inek a könyvtárosok által való megfogalmazása,
valamint az állományrevíziók � és két revízió
között a szakmai ellenõrzések � fontossága. A
könyvtárosok egyhangúlag észrevételezték, hogy
mindennapi munkájuk során nagy szükségét ér-
zik a magyar társadalmi és közélet legkülönbö-
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zõbb területeit az érdeklõdõk számára idegen
nyelven bemutató, napra kész kiadványoknak.
(Pl. a környezetvédelem jelenlegi helyzetérõl.)
Olyan mûvekre van szükség, amelyek megha-
ladják a turisztika és a statisztika kereteit, és a
munkatársak úgy látják, hogy az ilyen igények
kielégítése az ország arculatáról alkotott véle-
ményeket is kedvezõen befolyásolná.

A Szirén bemutatására az otthonos hangulatú
szentendrei Pest Megyei Könyvtárban került sor,
Biczák Péter igazgató és munkatársai irányításá-
val. A hazai fejlesztésû és a Magyar Nemzeti
Bibliográfia adatbázisán alapuló program mûkö-
dését látva nemcsak a várományosok, de a hasz-
nálók is gazdagodtak tapasztalatokkal.

Az érdeklõdõ könyvtárosok számára a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Fõigazgatósága ingyenes
belépést biztosított az MNM kiállításainak, köz-

tük a június 30-áig látható nagyszentmiklósi
aranykincs tárlatának a megtekintésére. Akik a
Terror Háza Múzeum megrázó élményeit sem
akarták kihagyni, azok ingyenes, sorban állás
nélküli bejutási lehetõséget kaptak. A szakmai
programok mellett az itt-tartózkodást budapesti
városnézés, szentendrei séta és a magyar konyha
ismereteinek tapasztalati úton történt bõvítése
tette színesebbé és tartalmasabbá.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönet illeti
dr. Bartos Évát a szakmai programok magas
szintû megszervezéséért, és a Kulturális Intéze-
tek Igazgatóságát, amely bábáskodott a találko-
zó létrehozásánál és anyagilag biztosította annak
sikerét.

dr. Tulok Magdolna
könyvtáros

(Kulturális Intézetek Igazgatósága)

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

VI. 24-28.   Debrecen könyvtárostanárok Könyvtáros- Emmer Gáborné
IX. nyári akadémiája tanárok Egyesülete

VII. 1-4. Pannonhalma EKE közgyûlés Egyházi KE Ásványi Ilona
VII. 17-19. Vác helyismereti Mándli Gyula Mándli Gyula

tanácskozás
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia a tar- IKSZ Fülöp Ágnes

talomszolgáltatásról
XI. eleje Bp., Zrínyi Mit ér az ember, MKE Mûszaki Bakos Klára

Egyetem ha könyvtáros? Szekció
IX. 23-30. Tatabánya jubileumi megyei könyvtár Monostori Imre

megyei könyvtár könyvtári hét
X. 4-5. Szombathely 40 éves BDF Frank Róza

BDF a könyvtárosképzés
XI. 6. Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. 7. Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közöljük, mindig hozzátéve
az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot
tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont,
a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ez
évben május 31-én tartotta közgyûlését az Országos
Széchényi Könyvtárban. A tíz órára meghirdetett ülés
nem volt határozatképes, ezért a jogszabályok értel-
mében � a meghívóban elõre jelzett módon � a le-
vezetõ elnök, Ambrus János fél tizenegyre ismétel-
ten összehívta.

Fél tizenegykor Ambrus János köszöntötte a
megjelenteket, és ismertette a napirendet, melyet a
tagok egyhangúan elfogadtak. Ezt követte a szakmai
program, mely a kétszáz éves nemzeti könyvtár elõt-
ti tisztelgés jegyében állt össze.

Elsõként Berke Barnabásné beszélt a könyvtár
gyûjteményérõl és a gyûjteményre alapozott szolgál-
tatásairól, majd Kürti Lászlóné ismertette az OSZK
Dokumentumellátó Szolgálatának szerteágazó tevé-
kenységét. Végül az on-line szolgáltatásokat mutatta
be Bánki Zsolt.

Ezt követte a közgyûlés hivatalos programja.
A szövetség írásban kiküldött közhasznúsági je-

lentését az elnök, Zalainé dr. Kovács Éva egészítet-
te ki. Elmondta, hogy az IKSZ továbbra is törekszik
az új könyvtári módszerek elterjesztésére, ezért akk-
reditáltatta a minõségmenedzsment tanfolyamát. A
bizottság a benyújtott anyagot elfogadta, az akkredi-
tált tanfolyam alapítója az IKSZ, indítója a kecske-
méti Katona József Könyvtár. Ebben az évben még
három képzés indul, júniusban, szeptemberben és no-
vemberben a második, harmadik és negyedik modul
(természetesen azok számára, akik már részt vettek
az eddigi képzésben), elsõ modul pedig a jövõ év
elején lesz. A tanfolyamot kiegészítõ könyvnek most
készül az újabb, átdolgozott kiadása.

Hangsúlyozta, hogy több szakmai kérdésben is
közösen lépett fel a szervezet a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületével, ezek közül kiemelte az OMIKK
ügyében hozott állásfoglalást. Jó az együttmûködés
az ágazati irányítással is, ami az egész szakmának
hasznos.

Az idei tervek közül megemlítette az õszi szak-
mai programokat (regionális konferenciák a szakfel-
ügyeletrõl, országos konferencia a tartalomszolgál-
tatásról, a könyvtáros életpálya modell megvitatása).

Az információáramlás hatékonyabbá tétele érde-
kében ebben az évben az IKSZ fejleszti, korszerûb-
bé teszi a honlapját. A szövetség elnöke felhívta a
figyelmet a közvetlen kapcsolattartás fontosságára
egyrészt a honlapon keresztül (www.vein.hu/library/
iksz), amelyen lesznek interaktív kapcsolódási lehe-
tõségek, másrészt a levelezõlistán. Ez utóbbinak a
kihasználása már most is nagyrészt a tagság aktivi-
tásán múlik, hiszen a listára bárki feliratkozhat, és

bármirõl írhat. (A feliratkozáshoz egy levelet kell
küldeni a listserv@listserv.iif.hu címre, amelynek tar-
talma a következõ: subscribe iksz teljes név � a le-
vélnek tárgyat nem kell adni.) A beszámolót és a
kiegészítést a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.

Jehoda Imola, a felügyelõ bizottság elnöke is-
mertette ezt követõen a bizottság vizsgálatának ered-
ményét. Elmondta, hogy a szövetség az alapszabály-
nak megfelelõen mûködik. Részt vesz a megjelenõ
törvények és rendeletek véleményezésében, szakmai
állásfoglalásokat tesz közzé, továbbképzéseket és
programokat szervez. A szervezetei a saját mûködé-
si szabályzatuk szerint dolgoznak, az elnökség és a
képviselõk testülete rendszeresen ülésezik. Fontos
szakmai kérdések kapcsán bizottságok mûködnek. A
naplófõkönyv és a bizonylatok kezelése szabálysze-
rû. Hozzátette, hogy a nagy mennyiség dacára pél-
dás rendben tartott iratokért dicséret illeti a szövet-
ség pénzügyekkel foglalkozó munkatársát, Rakovszky
Évát. A beszámolót a megjelentek egyhangúlag el-
fogadták.

Végül Zalainé dr. Kovács Éva ismertette az IKSZ
elnökségének javaslatát a tagdíjak emelésére. Az
emelés mértékének meghatározásánál az elnökség
figyelembe vette a különbözõ könyvtárak pénzügyi
lehetõségeit. A megjelentek az elõterjesztett javasla-
tot egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadták.

Határozatok:
1. A közgyûlés egyhangúlag elfogadta az IKSZ

szakmai munkájáról készített közhasznúsági beszá-
molót.

2. A megjelentek egyhangúlag elfogadták a fel-
ügyelõ bizottság beszámolóját.

3. A közgyûlés egy tartózkodás mellett egyhan-
gúlag elfogadta az elõterjesztett tagdíjemelési javas-
latot.

� az országos hatókörû könyvtárak tagdíja 18000 Ft,
� a regionális hatókörû könyvtáraké (kiegészülve a

megyei jogú városok könyvtáraival) 13000 Ft,
� a helyi hatókörûeké 8000 Ft,
� a községi könyvtáraké 2000 Ft.

Közhasznúsági jelentés
az Informatikai és Könyvtári

Szövetség 2001. évi
tevékenységérõl

Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a közhasz-
nú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 22.
§-ának /3/ bekezdése alapján a Fõvárosi Bíróság
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1999. december 28-ai végzésével 1998. január 1.
napjától közhasznú szervezetté sorolta át.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tevékeny-
ségét alapszabálya és szabályzatai alapján végzi, a
hatályos jogszabályok elõírása szerint.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
közhasznú tevékenysége

I. Szervezeti élet
A szövetség a közhasznú szervezetté való nyilvá-

nítással együtt a szervezet mûködésében is változá-
sokat vezetett be. A munkát, az információtovábbí-
tást és a kapcsolattartást az elnökbõl, két alelnökbõl,
az elnökségbõl és a képviselõk testületébõl álló ve-
zetõség jelentõsen megkönnyíti. Erre azért is nagy
szükség volt, mert a tagok száma gyarapodik, de mind
több helyen alakulnak területi tagozatok is. Ezek össze-
tétele esetenként különbözõ, van, ahol csak városi
könyvtárak, van, ahol városi és községi könyvtárak a
tagjaik, és van, ahol az adott terület minden könyvtár-
típusa szerepel a tagok között. Ez a bõvülés folyama-
tosan tágítja az IKSZ hatókörét is.

A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvánítás
folyamán elfogadott új alapszabály szerint mûködik.
Az elnökség havonta, a képviselõk testülete kétha-
vonta ülésezik. Ezzel biztosítjuk, hogy az információ-
áramlás a tagok között folyamatos legyen. A szövetség
szervezeti élete az elõzõ évben bekövetkezett változá-
sok mentén egyenletesen és hatékonyan zajlott.

Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartotta és tartja, hogy a tagság a legújabb szakmai
információkat minél elõbb megismerje, szakmai vi-
tákat folytasson azokról. Ehhez a megfelelõ színtér-
nek az országos, regionális és helyi szakmai napok
szervezése bizonyult.

A Városi Könyvtári Tagozatban a múlt évben
létrehozott szervezeti változás megkönnyítette a kap-
csolattartást mind a tagok, mind a szövetség, illetve
annak vezetõi között. A tagozatok a kapcsolattartás
minden eszközét használják.

A tagozat 2001-ben szakmai napot tartott A tele-
pülési, városi könyvtárak helye, szerepe a könyvtári
rendszerben. A lehetséges jövõ címmel.

A szakmai nap elõadói és az elõadások témái a
következõk voltak:

Batári Edina (Miniszterelnöki Hivatal Informati-
kai Kormánybiztosság): Az IKB fejlesztési elképze-
lései, az eddigi pályázatok tapasztalatai

Dr. Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma): Minõségi változások, fejlesztések a
könyvtári rendszer mûködésében

Dr. Magyar Levente (Kisvárosi önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége): A kisvárosok szerepe

Kopcsay Ágnes (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma): A városi könyvtárak szerepe a szak-
felügyeleti rendszerben

Barátné dr. Hajdu Ágnes (NKÖM Könyvtári
Akkreditációs Bizottság): Aktuális akkreditációs
kérdések

A Megyei Könyvtári Tagozat az év során két
tagozati ülést tartott, április 4�5-én Tatabányán, majd
október 24�25-én Gyõrött. Az üléseken meghívott-
ként jelen voltak az IKSZ vezetõi, a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma könyvtári osztályának
vezetõje és munkatársai, a Könyvtári Intézet vezetõ-
je és munkatársai, valamint más könyvtári szakembe-
rek. A tagozat tevékenységét a tanácskozásokon hozott
határozatok és további megállapodások alapján végezte.

Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:
� Határozat született a dr. Ungváry Rudolf által

kifejlesztett, a Kaposvári Megyei és Városi Könyv-
tár tulajdonában lévõ tezaurusz megismertetésére és
használatba vételére. A tanfolyamok az NKA támo-
gatásával, az MKE közremûködésével lezajlottak, s
a szakma birtokba vette az adatbázist.

� A Könyvtári Intézet szervezési és elemzõ osz-
tálya reprezentatív felmérést kezdeményezett a kis-
települések könyvtári ellátásáról; a munkát hat me-
gyében, az érintett könyvtárak támogatásával végezték,
a tagozat képviselõi a vizsgálat értékelésében és a ja-
vaslatok kidolgozásában is részt vettek és vesznek.

� A tagozat képviselõje felvette a kapcsolatot
az OSZK illetékes fõosztályával a MIT-HOL szol-
gáltatás kiterjesztése és intézményesítése érdekében.
A gyõri tanácskozáson megállapodás született arról,
hogy a MIT-HOL szolgáltatás új néven, a könyvtá-
rak konzorciumaként mûködik a továbbiakban. A
LibInfO nevû szolgáltatás konzorciumi szerzõdését
elsõként a megyei könyvtárakkal írta alá az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. A tagozat konzorciumi kép-
viselõjének dr. Gellér Ferencnét választották meg.

� A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
könyvtári osztálya régóta dolgozik a könyvtári szak-
felügyelet létrehozása érdekében. A Megyei Könyv-
tári Tagozattal is folytatott tárgyalások nyomán ki-
alakult a jogszabály tervezete, mely a 14/2001. (VII.
5.) NKÖM rendeletben öltött végsõ formát; a gyõri
tanácskozást követõen pedig sikerült kialakítani a
mûködési szisztémát is. Megbízást kaptak a megyei
szakfelügyelõk (nagy többségben a tagozat tagjai) és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyv-
tári osztálya elfogadta a 2002. évi megyei szakfel-
ügyeleti terveket is.

� Foglalkozott a tagozat az ODR helyzetével,
mûködésével és a könyvtárközi kölcsönzés bonyolí-
tásával is. A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma könyvtári osztálya szorgalmazza, hogy a
könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét a nyilvános
könyvtárak számára térítésmentessé lehessen tenni,
de ennek mindenki számára elfogadható módozatát
még nem sikerült kialakítani. A Megyei Könyvtári
Tagozat véleménye az, hogy a Magyar Postával
kellene felújítani a tárgyalásokat, és egyfajta egysé-
ges bérmentesítõ jegyet kellene bevezetni, melynek
ellenértékét az állam közvetlenül a Magyar Postának
fizeti meg, így mindenki számára könnyen kezelhe-
tõvé válna a könyvtárközi kölcsönzés.

A Munkahelyi Tagozat tizennyolc intézményt tart
nyilván tagjai között. A tagozat hatékony mûködését
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fontosnak tartjuk, bár ez egyre nehezebb, hiszen az
ide tartozó könyvtárak helyzete nem jó, az állami
költségvetési mûködési támogatás kevés.

Nagy öröm volt a tagozat számára, hogy a 2001.
évi szeptemberi bérfejlesztés rájuk is vonatkozott.

A tagozathoz tartozó könyvtárak ma már nyilvá-
nos közmûvelõdési könyvtárként mûködnek, városi,
illetve megyei, területi, települési feladatokat látnak
el. Többségük szerepel a nyilvános könyvtárak jegy-
zékében.

A tagozat két rendezvényt tartott az év során:
� Foglalkoztak a könyvtárakat érintõ törvények-

kel, rendeletekkel és azok gyakorlati alkalmazásá-
val. (A szerzõi jogvédelemrõl szóló törvényt követõ
rendeletek, a könyvtári szakfelügyeletrõl szóló ren-
delet, a kulturális örökség védelmérõl szóló tvr., a
2001. évi 62. tvr., az ún. �kedvezménytörvény�
könyvtári vonatkozásai.)

� Másik rendezvényük témája: A munkahelyi
könyvtárak szerepe a magyar könyvtári rendszer-
ben. Jelen, jövõ, közös gondolkodás a lehetséges
megoldásokról. Vendégük volt dr. Skaliczki Judit,
az NKÖM könyvtári osztályának vezetõje és Kopcsay
Ágnes, a könyvtári osztály tanácsosa.

Az IKSZ megyei tagozatainak tagjai is több alka-
lommal ültek össze az elmúlt év folyamán, hogy teret
biztosítsanak az aktuális szakmai információk gyors
és szakszerû továbbításának, az új kezdeményezések
bemutatásának és támogatói legyenek minden olyan
folyamatnak, amely hozzájárul a könyvtárak és szol-
gáltatásaik korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez.

A szövetség 234 tagja az alábbi tagozatokban
végzi munkáját:

Megyei Könyvtári Tagozat
Munkahelyi Könyvtári Tagozat
Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
Városi Könyvtári Tagozat
Baranya Megyei Tagozat
Bács-Kiskun Megyei Tagozat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozat
Csongrád Megyei Tagozat
Fejér Megyei Tagozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
Kisalföldi Tagozat
Tolna Megyei Tagozat
Vas Megyei Tagozat
Veszprém Megyei Tagozat
Zala Megyei Tagozat

II. Rendezvények, szakmai napok
Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót 1995-

ben indítottuk el. Azóta az ország egész területén
hagyománnyá vált ez a rendezvénysorozat, amely a
társadalom figyelmét a könyvtárakra irányítja. 2001-
ben is szerveztünk egy ünnepélyes, országos nyitó
rendezvényt, ezúttal kibõvítve a címet: Összefogás a
könyvtárakért � Összefogás az olvasókért.

Az akció ebben az évben az Eséllyel a jövõbe �
A kistelepülések helyzete, könyvtári ellátása címû
konferenciával indult.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás közeledté-
vel különös hangsúlyt kap a kistelepülések felzár-
kóztatása, bekapcsolása az országos könyvtári rend-
szer mûködésébe. A rendkívül aktuális problémakört
vizsgáló konferencián elõadást tartott a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének fõtitkára,
Zongor Gábor, az Informatikai Kormánybiztosság
képviseletében Batári Edina, a Könyvtári Intézettõl
Fehér Miklós, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma könyvtári osztályáról dr. Kenyéri Katalin,
az Országos Dokumentumellátási Rendszert koordi-
náló Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárából Koltay Klára és egy kistelepülési ellá-
tórendszer munkájában részt vevõ kolléga a Berzse-
nyi Dániel Megyei Könyvtárból, Németh Tiborné.
Amint az ebbõl a felsorolásból is látszik, az elõadók
felkérésekor fontos szempont volt, hogy minél több
oldalról lássuk és láttassuk a jelenlegi helyzetet és a
jövõ lehetõségeit.

A sikerhez nagyban hozzájárult az is, hogy a
tanácskozást megelõzõ napon már egy asztalhoz ül-
tek a könyvtárosok, és megvitatták a kistelepülések
könyvtári ellátásának gyakorlatát. Igazi munkameg-
beszélés volt ez (workshop), amelyen ütköztek a
vélemények. Az egybegyûlt kollégák nagyon külön-
bözõ településszerkezetû megyéket képviseltek, s ez
megnyilvánult a jövõrõl alkotott elképzeléseikben is.
Némely vélemények szerint szükség van a kis könyv-
tárak fenntartására, mert azok fontos szerepet játsza-
nak egy falu életében, másutt egyre inkább az elekt-
ronikus kapcsolattartás, kölcsönzés kerül elõtérbe.

Mindezt kiegészítette az immár szintén hagyo-
mányos rádiós nap, a Könyves vasárnap. A Magyar
Rádió Gordiusz Szerkesztõségével együttmûködve
igyekszünk ezt a médiumot is felhasználni arra, hogy
tudatosítsuk a társadalomban a könyvtárakban rejlõ
lehetõségeket, hogy erõsítsük a könyvtárak központi
szerepét a tudás társadalmának építésében. Az egész
napos mûsorfolyam részeként, egyenes adásban el-
hangzott beszélgetés szereplõi a másnapi konferen-
cia elõadói voltak, helyszíne pedig a Katona József
Könyvtár kávézója. A program egyúttal szélesebb
körben is hírt adott az Összefogás a könyvtárakért
akció nyitórendezvényérõl és az azt követõ könyvtá-
ri programokról.

Csatlakoztunk a nemzetközi Internet Fiestához,
amelyet március 2-án és 3-án rendeztek meg. A szer-
vezésben és a könyvtárak minél tömegesebb részvé-
telének biztosításában vállaltunk szerepet. Az Internet
Fiesta célja, hogy az internethasználatot népszerûsít-
se, ezzel is segítve az állampolgárok felkészítését a
tudás társadalmában való aktív részvételre.

A Magyar Minõség Társaság és az EOQ MNB
(Európai Minõségi Szervezet Magyar Nemzeti Bi-
zottsága) által szervezett Minõség Hét keretében
november 7-én ismét megszerveztük a könyvtári
szakmai napot.

Kiváló elõadók számoltak be azokról az eredmé-
nyekrõl, amelyeket a szakma az elmúlt évben a mi-
nõségmenedzsment területén elért.
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A Minõségmenedzsment a hazai könyvtári és
információs terület fejlesztésében címû szakmai prog-
ram elõadója volt dr. Skaliczki Judit, az NKÖM
könyvtári osztályának vezetõje, dr. Kenyéri Katalin,
az osztály munkatársa, Ramháb Mária, a Katona
József Könyvtár igazgatója, Virágos Márta, a Deb-
receni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója,
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetõje és
Zalainé dr. Kovács Éva, az IKSZ elnöke. Felkért
hozzászólóként az MTA Könyvtárában folyó fejlesz-
tésekrõl beszélt dr. Domsa Károlyné, a könyvtár fõ-
igazgató-helyettese.

A DAT 2001. évi konferenciája során november
27-én tartott könyvtári szakmai nap megszervezésé-
ben fõvédnökként vettünk részt. A nap témája az
elektronikus tartalomszolgáltatás volt.

A szövetség tagjai részére tartottunk szakmai
napot április 3-án a képzés és a továbbképzés prob-
lémáiról. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy változnak
a könyvtárosokkal szemben támasztott elvárások,
mindig újabb kihívásokkal kell szembenéznünk.
Megjelent a kötelezõ szakmai továbbképzésrõl szóló
rendelet is. A változó követelményekhez kell alkal-
mazkodnia a képzésnek és a továbbképzésnek, az
ehhez kapcsolódó kérdésekrõl beszéltek elõadóink,
dr. Pálvölgyi Mihály, a Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének
vezetõje, Barátné Hajdu Ágnes, az NKÖM Könyv-
tári Akkreditációs Bizottságának elnöke és Rónai
Iván, az NKÖM titkárságvezetõje.

A május 24-én megrendezett közgyûlésünk témá-
ja az információs társadalom és a könyvtárak volt,
ehhez elõadónak dr. Szemerei Pétert, a MEH Infor-
matikai Kormánybiztosság Információs Társadalom
Fõcsoport fõnökét kértük fel. A program a szerveze-
ti életrõl és a gazdálkodásról szóló beszámolókkal
egészült ki.

III. Továbbképzések
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a meg-

alapításától fogva rendkívüli jelentõséget tulajdonít
a korszerû vezetési, szervezési, ellenõrzési és mar-
keting módszerek elterjesztésének a magyar könyv-
tárak körében. Az új szemlélet meghonosítása érde-
kében évrõl évre újabb tréningeket és tanfolyamokat
szervez a könyvtárosoknak.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk köze-
ledtével a minõség kérdése egyre inkább elõtérbe
kerül nemcsak az iparban, de más területeken, így a
könyvtáraknál is. A szövetség az elmúlt években
megvalósított könyvtári menedzsment és marketing
tréningjeire alapozva 1999-ben már szervezett minõ-
ségbiztosítási tréninget, és tekintettel az elõzõ tanfo-
lyam iránt megnyilvánult rendkívüli érdeklõdésre,
2000-ben is megszervezte. Mivel a jelentkezõk száma
egyre nõtt, 2001-ben további három alkalommal indí-
tott minõségmenedzsment tanfolyamot, a minõségbiz-
tosítási tréninget bõvítve és továbbfejlesztve.

Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM képzési rendelet kap-
csán az IKSZ benyújtotta akkreditáltatásra a minõ-

ségmenedzsment tanfolyamot 120 órás keretben,
felsõfokú továbbképzésként. Az NKÖM Könyvtári
Akkreditációs Bizottsága 2001 novemberében a tan-
folyamot akkreditálta.

A tanfolyamokon eddig sokszorosítással készült
segédanyagot kaptak a résztvevõk. Felmerült azon-
ban annak az igénye, hogy ezeket az anyagokat a
napi munka során, rendszeresen használni szeretnék
a könyvtárakban, ezért az IKSZ a Veszprémi Egye-
temi Kiadóval közösen megjelentette a minõségme-
nedzsment kérdéseivel foglalkozó tankönyvet, Mi-
nõségmenedzsment a könyvtárban címmel. A könyv
elméleti részét Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva
írta, az esettanulmányt, amely egy minõségbiztosítá-
si projekt gyakorlati megvalósítását mutatja be,
Ramháb Mária készítette.

IV. Kapcsolatok
Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai

szervezetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel megállapodásunk alapján az együttmûködésünk
szorosabb és hatékonyabb lett.

Az elmúlt évben is részt vettünk a különbözõ
szakmai szervezetek és fórumok munkájában:

  a Magyar Kulturális Szövetség elnökségi és
választmányi ülésein és közgyûlésén,

  a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiumának munkájában,

  a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány
kuratóriumában,

  a Szinnyei-díj kuratóriumában,
  a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetségének

elnökségében,
  a Könyv, Könyvtár Könyvtáros szerkesztõbi-

zottságában,
  az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum non-pro-

fit tagozatának,
  a Publica Magyarországnak,
  és az EOQ MNB-nek a munkájában,
  valamint az Internet Fiestában.
Az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturá-

lis Örökség Minisztériuma által létrehozott, az isko-
lai könyvtárak helyzetével foglalkozó tárcaközi bi-
zottságba is meghívást kapott az IKSZ.

Az IKSZ által megalakított könyvtári kerekasztal
munkájában részt vevõ szervezetek közös álláspon-
tot alakítottak ki az év folyamán a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Könyvtári Kuratóriumába történõ
jelölésekrõl.

V. Egyéb tevékenység
Véleményeztük a kulturális törvényt követõ jogsza-

bályok koncepcióit, képviselõink dolgoztak az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer mûködését segítõ bi-
zottságban, a határon kívüli magyar könyvtárakat támoga-
tó bizottságban, a könyvtárosképzés és továbbképzés
kérdéseivel foglalkozó bizottságban, melyet az MKE-
vel együttmûködve hoztunk létre, és a szerzõi jog könyv-
tári alkalmazása kapcsán fölmerülõ problémák kezelé-
sére létrehívott, ugyancsak közös bizottságban.
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A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levele-
zõ/lap címû szakmai folyóiratot, amivel az a célja, hogy
az aktuális információk a lehetõ leggyorsabban és leg-
szélesebb körben juthassanak el a könyvtárakhoz, Ma-
gyarországon és a határokon kívül is. Emellett fórumot

is biztosít a könyvtárosoknak a tapasztalatcserére, szak-
mai problémák megvitatására. A lap kiadását a Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram támogatja, ez teszi lehetõvé, hogy az
árát a könyvtárak számára még elfogadható szinten tartsuk.
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