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jei madárházaikkal és egzotikus állataikkal új fe-
jezetet jelentettek a magyarországi vadaskertek tör-
ténetében. Bonfini Mátyás budai, Oláh Miklós
Mátyás nyéki vadaskertjérõl tájékoztat minket,
ezek mellett Hunyadinak Visegrádon is volt park-
ja. Az Esterházy grófok Kismartonban és
Lakompak mellett létesített parkjaikban hódolhat-
tak vadászszenvedélyüknek. Az elõadás Körmend,
Pozsonyivánka, Salgótarján és Eger vadaskertjeit
is bemutatta.

Ekler Péter

Országos Széchényi Könyvtár

Tanácskozás
a nagytelepüléses térségek
ellátásáról

Gyulán 2004. március 25–26-án a nagytelepülé-
ses térségek könyvtári ellátásáról cseréltek gon-
dolatot Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Szolnok
és Hajdú-Bihar megye városi könyvtárosai. A
tanácskozásra, amelynek pontos címe A városi

könyvtárak térségi szerepe és együttmûködési le-

hetõségei a változó világban volt, Békés megyé-
bõl nagyobb községi könyvtárakat is meghívtunk,
mintegy kontrollcsoportként.

A két nap folyamán elõadást tartott Fodor

Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigaz-
gatója a változásmenedzselés témájában, Nagy

Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia regio-
nális kutatóközpontjának tudományos fõmunka-
társa a területfejlesztés rendszerérõl és támogatási
prioritásairól, Tormássy Zsuzsannának, a Minisz-
terelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációs
Központja munkatársának elõadását pedig a köz-
könyvtárak és az Európai Unió kapcsolatáról –
betegsége miatt – felolvastuk.

A két nagy, feldolgozást igénylõ s egyben
összefüggõ témában, a könyvtárak helye és ellátó
szerepük(?) változása a kialakuló, új közigazga-
tási rendszerben (Ramháb Mária, a Katona Jó-
zsef Könyvtár igazgatója), illetve a könyvtári
együttmûködés tartalma a mai körülmények kö-
zött (Papp István, a FSZEK nyugalmazot fõigaz-
gató-helyettese és Ambrus Zoltán, a Békés Me-
gyei Könyvtár igazgatója), érdemi vitát folytat-
tunk sok hozzászólással, interaktív módon. Az
elsõben, több más mellett, vita alakult ki arról,
hogy szükséges-e körzetközpontonként kijelölni

egy könyvtárat, amely lényegében szolgáltató köz-
pontja lesz a térségnek. Többek szerint ez vissza-
lépés az együttmûködési körök, illetve a termé-
szetesen kialakuló, szolgáltatásalapú vonzáskör-
zetek demokratikus modelljétõl, illetve részben
már kialakult gyakorlatától. Külön problémát je-
lent ez olyan, nagytelepüléses térségekben, ahol
kettõ vagy több hasonló „képességû” könyvtár
van. Abban mindenki egyetértett, hogy célszerû
minden városi könyvtárnak számba vennie szol-
gáltatásait a tekintetben, hogy mi az, ami valóban
„piacképes”, közvetíthetõ kisebb településeknek,
illetve mi az, amit praktikusabb magának is vala-
honnan megrendelnie, mert nem rentábilis saját
„mûhelyében” elõállítania.

A másik témakörben az alábbi fõ vonalak
vetõdtek föl: mi a lehetséges és mi a valóságos az
igényekben, a technikában, a szolgáltatásokban;
miért fontos, hogy a könyvtár tudja, van különb-
ség a kettõ között; kell-e szolgálnia a nagyobb
könyvtárnak a kisebb könyvtárat; s egy örökzöld
gyûjteményszervezési kérdés: azt vesszük-e, amit
leginkább visznek, vagy „kincstárat” építünk.

Végül az együttmûködés irányairól is szó volt
(kétirányú-e vagy térbeli, és hogyan mûködik). A
jelenlévõk egyetértettek abban, hogy bárhogyan
van, a többirányú együttmûködést hatókörükben
a városi könyvtáraknak kell generálniuk. (kr)

XVI–XVIII. századi
nyomtatott térképek
és metszetek

Kiállítás nyílt az Egyetemi Könyvtár földrajzi
gyûjteményébõl április 20-án. Anyagát Farkas

Gábor Farkas, a Régi nyomtatványok osztályá-
nak vezetõje válogatta. A kiállítás május 14-ig
látogatható. Nyitva: hétfõ-péntek, 9-17 óráig.
Internetes képek: http://www.konyvtar. elte.hu/
hirek/rendezvenyek/2004/digit15_18/kepek.htm


