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A celldömölki
Kreszn erics ~ eren c

Könyvtár
ötvenéves jubileuma

-Mi így ünnepeltünk

elismerést. Szólt arról is, hogy ismét pályáztak
címzett támogatásra, a könyvtár épületének
bõvítésére, korszerûsítésére a kulturális törvény,
az európai uniós normák figyelembe vételével.

Majd dr. Bellérné Horváth Cecilia könyvtár-
igazgaté) -a használókkal való törõdés jegyében
-ismertette annak a 2003 tavaszán, a celldö-
mölki tizennégy éven felüli könyvtárhasználók
kör.ében készített felmérésnek az összesítését,
amely része a megyei könyvtár igazgatója,
Pallósiné Toldi Márta által végzett, a Pannon-
térség országainak, helyi társadalmainak könyv-
tárhasználati szokásait vizsgáló programnak.

A hét százalékos mintavétel megközelítette a
könyvtár felnõtt olvasóinak nem, kor, iskolázott-
ság, foglakozás szerinti összetételét. Tükrözte a

mindennapi tapasztalatot, vagyis azt, hogya
könyvtárat kétharmad részben a középiskolások
és a felsõoktatási intézmények hallgatói látogat-
ják. Ezt bizonyítja az is, hogya "Milyen célból
veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait?" kér-
désre a legtöbben az elsõ helyen jelölték meg az
" iskolarendszerû tanulmányaihoz" választ. Még
mindig a könyv a leggyakrabban használt doku-
mentumtípus, de rögtön utána következik az
internethasználók száma, akik mára már a fel-
nõtt olvasók felét jelentik. Bizonyára rohamosan
emelkedik az internet és az e-dokumentumok
használata. Ez még csak egy folyamat kezdete,
öt éve sincs, hogya celldömölki városi könyvtár
rendelkezik internetelérésseI.

A kérdések harmadik fõ csoportjában az ol-
vasó véleményt nyilvánított a gyûjteményrõl, a
szolgáltatásokról, a technikai feltételekrõl, a
könyvtár külsõ és belsõ esztétikumáról, a sze-
mélyzetrõl és a lakosság tájékoztatásáról (PR-
munka). Az érzelmi töltést sem nélkülözõ vála-
szokból kiderült, hogy a többség elégedett az
intézménnyel és a könyv;tárosokkal. "Ha módjá-
ban állna, mit fejlesztene nálunk leginkább?
Miért?" Az erre a látszólag egyszerû kérdésre
adott válaszok tartalmazták a legtöbb kritikát,
javaslat formájában. A megszívlelendõ javasla-
tok egy része pénz kérdése (gyûjteményfejlesz-
tés, korszerûbb könyvtártechnológia, elkülönített
és a szolgllltatás funkciójának megfelelõen be-

Az év elején emlékeztünk meg a települési,
önkormányzati könyvtárak fennállásának ötve-
nedik évfordulójáról a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban, a könyvtáros generációk találkozásán. De
sorra emlékeztek meg errõl az eseményrõl az
egykori járási, ma városi könyvtárak is, melye-
ket a könyvtárügy fejlesztésérõl szóló 2.042-13/
1952.(V.14.) minisztertanácsi határozat alapján
létesítettek. Vas megyében 2002 õszén a Faludi
Ferenc Könyvtár szép és méltó ünnepségén,
Körmenden hallhattunk a közmûvelõdési könyv-
tári hálózat létrehozásának történetérõl. Számos

könyvtári szaklap cikkei, tanulmányai foglalták
össze a közmûvelõdési könyvtárak fél évszáza-
dos múltját.

Kisebb nagyobb eltéréssel, de végsõ soron ha-
sonló utat futott be a celldömölki városi könyvtár
is. Ezért a jubileum kapcsán -intézményünk
történetének saját szempontunkból még oly fon-
tos állomásaira és az abba fektetett sok-sok
munkára gondolva, azt nem lebecsül ve -nem
kívántunk ismétlésekbe bocsátkozni.

Végül a mi ünnepségünk célja is a találkozás
volt: legyenek együtt az egykori és a mai mun-
katársak, a megye könyvtáros társadalma. A ta-
lálkozó ne nélkülözze az intellektuális élménye-
ket, legyen szó szakmánkról, érvényesüljön a
helyi jelleg, és legyen idõ a beszélgetésre.

Május 23-án szép napunk volt, sok kolléga
fogadta el meghívásunkat, nagy örömmel kö-
szönthettük itt régi munkatársainkat.

A rendezvényt a város polgármestere, Fehér
László nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta,
az önkormányzat lehetõségeinek megfelelõen
mindig támogatni fogja az intézményt, 'mely
méltán kapta meg 2001-ben az "Év Könyvtára"
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rendezett terek), másik része jobb
szervezéssel megvalósítható (a be- ,
szerzési idõ rövidítése, a szórakoz-
tató irodalom áttekinthetõ kiemelé-
se, zenei fájlok meghallgatása, haté-

konyabb PR-tevékenység stb.).
Az elõadás a jelen helyzet elem-

zésével a jövõbeni feladatokra irá-
nyította a figyelmet. Egyre kemé-
nyebb a szakmai és a financiális küz-
delem: megfelelni, megõrizni a szol-
gáltató-képességet, ami nem mást I
jelent, mint az ismeretek és a mûkö-
dési feltételek folyamatos fejleszté-
sét. A "használó könyvtára" szelle-
mében személyre szóló szolgáltatást
nyújtani, valamint a munkatársak I

teljesítményét javítani, s ehhez mind- ,
két fél részére optimális környezetet
teremteni.

Úgy gondoltuk, hogy egy közmû-
velõdési könyvtáros számára bizonyá-
ra érdekes tájékoztatást kapni egy
kutató könyvtáros munkájáról. Ezért
és celldömölki kötõdései miatt -itt
született, itt végezte iskoláit, itt élnek'
szülei, akikhez gyakran hazatér, s akik
évtizedek óta könyvtárunk olvasói, õ

maga pedig hétvégenként könyvtárunk
rendszeres látogatója, helytörténeti
gyûjteményünk részére mindig kapunk
tiszteletpéldányt mûveibõl, különle-
nyomatot megjelent tanulmányairól, s
már máskor is tartott nálunk elõadást
aktuális hungarica-kutatásairól -meg-
hívtuk dr. Németh S. Katalint, az MTA Irodalom-
tudományi Intézete könyvtárának vezetõjét. Tudo-
mányos intézet és könyvtár. Az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének tudományos és publikációs
tevékenysége címû elõadásában ismertette az
intézmény történetét, szólt a jeles elõdökrõl, az
intézet feladatairól, az egyes osztályok tudomá-
nyos tevékenységérõl, a szövegkiadásokról, a
három intézményi folyóiratról (Irodalomtudomá-

nyi Közlemények, Helikon, Magyar Könyvszem-
le), konferenciákról, ösztöndíjakról. Az idõ szû-
kössége miatt mindezt dióhéjban. Betekintést
nyertünk azonban abba a tudományos munkafo-

lyamatba, amelynek kézzelfogható eredményeit
közkönyvtári tájékoztató munkánkban naponta

gyümölcsöztetjük.

Fent jobbról balra: Dr. Németh S. Katalin, Fehér
László, dr. Bellérné Horváth Cecília
Lent: Dr. Németh S. Katalinnak a köszönet jeléül
Németh Tibor adja át a
virágot, az elõadói asztalnál Balázs Géza látható.

A jubileum alkalmai teremtett arra, hogy el-
fogadjuk, .és méltó formát adjunk Dessewffy
Horváth Marietta mûvésztanár felajánlásának,
aki Kresmerics Ferenc tiszteletére kisplasztikát
készített és adományozott a könyvtárnak (fotó-
ját 1. az ODR-hírekben.)

A szobor alkotója évtizedeken keresztül a
celldömölki zeneiskola hegedûtanára volt, nyug-
díjasként ma már szülõvárosában, Sopronban él.
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rõl, az értelmiség felelõsségérõl: "Õrizzünk meg
mindent, ami kipróbált és jó! ...Fogadjuk nyíl-
tan és örömmel, ami az új technológiában hasz-
nos! ...A kultúra, a mûveltség az embert gazda-
gabbá és felelõsségteljessé teszi."

Biztatásként ennél jobb üzenetet nem kaphat-
tunk volna!

Délután kávéházzá alakult a könyvesház. Fi-
nom sütemények, születésnapi torta, illatozó kávé
mellett helyet kapott a csevegés. A társadalom-
ban élõ eszményi könyvtároskép olyan tulajdon-
ságokkal egészült ki, mint pl. az, hogy nem árt,
ha a könyvtáros jó háziasszony és jó cukrász is
egyben. ..8 a "könyvtárosfiúk", akik honlapun-
kon megszerkesztették a könyvtár ötven évének
képes történetét (www.cellbibl.hu/50/foto.htm),
sok egyéb szakmai kiválóságuk mellett pultos-
ként is helytálltak.

Életét a zene, a képzõmûvészet és az irodalom
hatja át. A zene mûvelésére és szeretetére taní-
totta a gyerekeket, szobraiban, grafikái ban, tör-
ténelmi ihletésû életrajzi regényeiben a magyar
kultúra és történelem jeles személyiségeinek ál-
lított emléket.

Alkotásának különös jelentõsége :jibban rejlik
-miután Kresznerics Ferencrõl ábrázolás nem
maradt fenn (mindössze a tanítvány, Szilasy
János szûkszavú leírása) -, hogya sokoldalú,
tudós nyelvész, paptanár alakja úgy jelenik meg
ezentúl, ahogyan Dessewffy Horváth Marietta
megmintázta: szikár, gondolkodó, mély belsõ
életet élõ, tiszteletréffiéltó, jó és szerény ember-
ként.

A Kresznerics-kortárs, Bessenyei György

örökérvényû gondolatait (A magunk nyelvén),
amelyeket Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház
igazgatója olvasott fel, és a zeneiskola kiváló
növendékeinek kamaramuzsikáját követõen Ba-
lázs Géza nyelvész leplezte Ie, avatta fel a szob-
rot Nyelvújítás egykor és most címû elõadásá-
val.

Dr. Bellérné Horváth Cecília

Üzleti információs
ismeretek könyvtáros

hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának (ELTE BTK) Könyvtár-
tudományi-Informatikai Tanszéke elengedhetet-
lennek tartja, hogy hallgatóit a hagyományos
könyvtárosi szakértelmen kívül a modern infor-
mációs piac kihívásainak megfelelõ, korszerû
szaktudással is felvértezze. Ennek megfelelõen
az ún. kifutó rendszerben tanuló könyvtár sza-
kos egyetemi hallgatók -mind a nappali, mind
az esti (kiegészítõ) tagozaton -a 2002/2003. évi
tanév tavaszi félévében belekóstolhattak a busi-
ness szféra világába; az elõbbiek az Információ-
források, az utóbbiak a Projektmunka tantárgy
keretein belül.

A kurzusokon az üzleti, vállalkozói alapis-
meretek (a nemzetgazdaság mûködése, pénzügyi
piacok, adózás, gazdasági jog, cégeljárás stb.)
tárgyalása mellett sor került a legfontosabb üz-
leti információtípusoknak (céginformációk; ban-
ki információk; tõzsdei információk; szabadal-
mi, használati és ipari minta-, védjegy-informá-
ciók; szabványinformációk; statisztikai informá-
ciók; vállalkozásfejlesztési információk, különös
tekintettel a mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sokra; gazdasági fejlõdésre vonatkozó informá-

Kresznerics Ferenc nyelvész kapcsán, aki
tudományos tevékenységét a magyar nyelvújítás
történetének elsõ, klasszikus szakaszában fejtet-
te ki, arról beszélt, hogyanyanyelvünk alakítá-
sában mindig nagy szerepet játszott a tudatos
cselekvés, a társadalmi befolyásolás. Nyelvünk
történetében több aktív és sikeres beavatkozás
történt. Az l770-es évektõl közel száz évig tar-
tott az a szakasz, amely a XIX. századra moder-
nizálta a magyar nyelvet, alkalmassá tette a fo-
lyamatos megújulásra, fejlesztésre, a nyelvésze-
ket nyelvtan- és szótárkészítésre indította, a
nyelvmûvelés céljából létrehozta a Magyar Tu-
dós Társaságot.

Az elõadó figyelmessége révén megtudhat-
tuk, hogy pl. hidász szavunkat Kresznerics al-
kotta. A könyvtár szót Révai Miklós írta le elõ-
ször elegyes verseiben, 1 787-ben, s olyan szó-
alakok is születtek ez idõ tájt, mint a könyvház,
könyvtárház, könyves ház. Nánási Benjámintól
származik a könyvtáros szavunk (1798), s a
könyvháznak és könyvtárnak (1830) megjelölés-
re is volt kísérlet.

A XX. század eleji, második nyelvújítást
követõen napjainkban éljük a digitális (tudatos
és spontán) nyelvújítás korát. Kifejtette gondo-
latait a mindennapi nyelvhasználatra ható sajtó-
ról és médiáról, a jó kommunikáció szükségleté-
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