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Közhírré tétetik – Postánkból

A XXXIII. könyvtári hetek
Komárom-Esztergom
megyében
Digitális könyvtárak
és elektronikus könyvtári
szolgáltatások
(2004. szeptember 20.)

Immáron harmincharmadik alkalommal rendez-
tük meg Komárom-Esztergom megyében a
könyvtári heteket. Ezúttal is aktuális témát vá-
lasztottak a József Attila Megyei Könyvtár ve-
zetõi, hiszen az elsõ nap rendezvénye a digitális
könyvtárak és elektronikus könyvtári szolgálta-
tások jegyében zajlott.

Az elõadók sorából nem hiányozhattak a
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimé-
dia Központ (a Neumann-ház) munkatársai sem.
Sudár Annamária a digitális tartalom meghatá-
rozásának és kiválasztásának szempontjairól be-
szélt. Elõadásából megtudhattuk, hogy a feladat
korántsem olyan egyszerû, mint ahogyan azt mi,
laikusok gondolnánk. Komoly szakemberek (pél-
dául az ELTE professzorai) segítenek a digitális
tartalom kiválasztásában, pontosabban abban,
hogy melyik kiadás a legmegfelelõbb arra, hogy
elektronikus változatban az olvasók elé kerül-
jön. További, fõként technikai problémákat je-
lenthet egy szépirodalmi mû jegyzetanyagának
vagy névmutatójának a feldolgozása, vagy az,
hogy a pályázati kiírások és a Neumann-ház
munkatársai által gondosan kidolgozott koncep-
ció nem mindig fedik egymást.

Az elõadó beszélt a Neumann-ház új vállal-
kozásairól is: a Balassi Bálint virtuális kiállítás-
ról, amely decemberben lesz elérhetõ az
interneten, és a Jeles napok nevet viselõ gyûjte-
ményrõl, amelynek keretében közel hétszáz ün-
neprõl olvashatunk és hallgathatunk majd infor-
mációkat a Sulinet szolgáltatásainak keretében.

Legeza Dénes (szintén a Neumann-házból) a
jogdíj körüli komoly problémákról beszélt. Va-
jon miként hat a szerzõi jog a digitális tartalom-

ra? – tette fel a kérdést. A válasz igen összetett
és bonyolult, hiszen nemcsak a szerzõ kérhet
jogdíjat, hanem akár a kiadó, a fordító is, és még
sorolhatnánk. Irodalmi mûvek (beleértve a szép-
és a szakirodalmat) rögzítése a szerzõ kizáróla-
gos joga. Ez azt jelenti, hogy a szerzõkkel –
illetve haláluk után hetven évig jogutódaikkal –
a mûvekre egyenként kell szerzõdni. Az utódok
felkutatása azonban nem mindig egyszerû fel-
adat, mint ahogy a velük való megegyezés sem.
Olykor az is elõfordul, hogy nem sikerül meg-
nyugtatóan rendezni a szerzõi jogokat. Ezt pél-
dázza József Attila, Radnóti Miklós, Márai Sán-
dor vagy Örkény István életmûvének kérdése,
amelyek esetében nem sikerült megállapodást
kötni.

Bacsa András (Neumann-ház) a digitalizálás
technológiájáról beszélt, kicsit részletesebben
kitérve a szöveg- és a képdigitalizálás elõnyeire
és hátrányaira, a kettõ közötti különbségekre és
hasonlóságokra. Szóba került a digitalizálás két
fõ célja, az archiválás és a szolgáltatás is, vala-
mint a különbözõ dokumentumtípusok elektro-
nikus rögzítésének technikája.

Hámory Zsófia a Neumann-ház szolgáltatása-
ival és rendezvényeivel ismertette meg a hallga-
tóságot. A már meglévõ szolgáltatások közül
szólt a Magyar klasszikusok összes költeményei-
rõl. Összesen harminchat költõ verseit találhat-
juk meg itt. A szolgáltatások között igen jelen-
tõs a Bibliotheca hungarica internetiana (BHI).
Ide azoknak a mûveknek a digitalizált változata
kerül be, amelyeket rangos irodalmi szakértõk
erre a célra kijelölnek. Ezek között már klasszi-
kus magyar szakirodalmi mûveket is találunk.
Egy következõ szolgáltatás, a Digitális Irodalmi
Akadémia célja, hogy a magyar kortárs irodalom
is elérhetõvé váljék az interneten. Szó esett to-
vábbá a Neumann-ház virtuális diafilm-gyûjte-
ményérõl; on-line katalógusáról, a Webkat.hu-ról
és egy a gyerekeknek készült weblapról, az Ol-
vasni jó!-ról is.

Az elõadók sorában Takáts Béla igazgatóhe-
lyettes (megyei könyvtár, Szolnok) következett.
Õ a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tárban folyó digitalizációs tevékenységrõl beszélt.
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Sok hasznos és követendõ tanácsot hallhattunk
tõle, többek között azt, hogy miért is  érdemes
beszerezni a megyei napilap cikkeinek digitális
változatát a nyomdától.

György Károlyné igazgató (Jókai Mór Városi
Könyvtár, Komárom) Digitalizálás egy városi
könyvtárban címmel tartott elõadást. A boríté-
kokban, dobozokban eldugva tárolt komáromi
képeslapgyûjtemény digitalizálásának hasznossá-
gáról, technikájáról beszélt.

A témában utolsókén Herczigné Mlakár Er-
zsébet igazgatóhelyettest (megyei könyvtár, Ta-
tabánya) hallgathattuk meg, aki a József Attila
Megyei Könyvtárban folyó ez irányú munkát
ismertette. Szót ejtett honlapunk kialakításáról,
elektronikus könyvtárunk megnyitásáról, a Téka/
Téma címû megyei szakmai folyóiratunk és az
Új Forrás nevû irodalmi, mûvészeti és társada-
lomtudományi folyóirat digitalizálásáról is.

A nap zárásaként bemutatásra került a József
Attila Megyei Könyvtár 2004-es évkönyve.

A IV. ODR-konferencia
Tatabányán

(2004. szeptember 27.)
A Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét
hagyományos országos programja a negyedik
alkalommal szervezett ODR-konferencia, azaz az
Országos Dokumentumellátási Rendszerhez tar-
tozó könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel fog-
lalkozó munkatársainak találkozója. Ebben az
évben már, a megyei önkormányzat és a Nyitra
Megyei Önkormányzat mûvelõdési bizottsága
együttmûködési szerzõdésének értelmében, ter-
mészetesen ezen a tanácskozáson is képviseltet-
ték magukat a nyitrai könyvtárosok.

Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári fõosztályának mun-
katársa szólt az ODR létrehozásának körülmé-
nyeirõl, elmondta, hogy az elmúlt fél évtizedben
két és félszeresére nõtt a könyvtárközi kölcsön-
zések száma. Az eredményeket komoly fejlesz-
tések elõzték meg, évente átlagosan százmillió
forinttal támogatják a rendszer könyvtárait.
Emellett támogatják a könyvbeszerzést, a tele-
matikai fejlesztést, biztosították a postaköltséget
(ebben az évben, sajnos, a keret már kimerült,
ennek oka a könyvtárközi kölcsönzés erõteljes
felfutása és a postai díjak inflációt is meghaladó
növekedése). A következõ években folytatják a

könyvtárak számítógéppel történõ ellátását, hogy
minden könyvtárban legyen internet, és, amennyi-
ben ez lehetséges, ne a dokumentumok utazza-
nak, hanem elektronikusan küldjük az anyago-
kat. (Ennek hátránya, hogy a jelenleg érvényes
szerzõi jogi törvény értelmében az így küldött
dokumentumok csak helyben olvashatók. Ez ter-
mészetesen nem vonatkozik az interneten meg-
jelenõ anyagokra, amelyek korlátlanul letölthe-
tõk és nyomtathatók, igaz, nem is kell õket
könyvtárközi kölcsönzéssel kérni.)

A szerzõi jogi törvényrõl különbözõ fórumo-
kon több ízben volt már szó az elmúlt években,
de a téma – nem utolsósorban a folyamatos vál-
tozások, valamint az európai uniós jogharmoni-
záció miatt – kimeríthetetlen; elsõsorban a má-
solatok készítésénél jelentkeznek a problémák.
Új fogalmak is kerültek a törvénybe, például
nyilvános könyvtár helyett nyilvános szolgálta-
tásokat nyújtó könyvtár, és kimondja, hogy
másolat készítése jövedelemszerzés vagy jöve-
delemfokozás célját még közvetve sem szolgál-
hatja. (Ez elég tág fogalom, nem is mindig egy-
értelmû az értelmezése. Nem haszontalan tehát a
törvény további tanulmányozása.)

Bakonyi Géza a MOKKA/ODR fejlesztésrõl
tájékoztatta a tanácskozás résztvevõit. A legfon-
tosabb feladat jelenleg a technikai háttér biztosí-
tása, hiszen már most több mint kétmillió rekord
az állomány, és átlagban napi négyszáz látoga-
tója van az adatbázisnak. Könnyen megjósolha-
tó, hogy ez az õszi-téli idõszakban folyamatosan
növekszik. A két rendszer párhuzamos mûköd-
tetése nem hatékony, az összeolvasztás minden-
képp indokolt. További tartalmi finomításokra is
szükség van, a katalogizálás pontosításától a
lelõhely-nyilvántartás módosításáig.

Kürti Lászlóné a nemzetközi könyvtárközi
kölcsönzés helyzetérõl beszélt. A munkatársak
egyik gondja a kért dokumentumok azonosítása.
Ehhez több nemzetközi közös katalógust is is-
mertetett az elõadó. (Az egyszerûség kedvéért
javaslom, hogy a kollégák induljanak el a
könyvtar.lap.hu oldalról, ott megtalálják a világ
legnagyobb könyvtárainak katalógusait, és talál-
nak közös katalógusokat is.) Sajnos az informá-
cióáramlás egyik legfõbb akadálya a posta. A
tavalyi átszervezés miatt nagyon sok volt a késés,
ez a könyvtárak közötti kapcsolatokat is rontja. Nõtt
a külföldi kölcsönzések költsége is – az olvasóktól
jelenleg is hatszáz forintot kérünk.
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A tanácskozás végén az aktuális gondokat
beszélték meg a résztvevõk. Ezúton is felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a szegedi könyvtár egy
könyvtárnak egyszerre csak hat kötetet kölcsö-
nöz, így a kérések továbbítására nincs is mó-
dunk, minden könyvtár önállóan küldje a kérést,
ha onnan akarja megkapni. Azt is tudni kell, hogy
a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár már
csak olvasótermi használatra küld el könyvet. Az
a magánvéleményem, hogy a könyvtárközi köl-
csönzés az elmúlt évek alatt – nem utolsósorban
gyorsaságának, megbízhatóságának köszönhetõ-
en – olyan mértékben nõtt, hogy azzal nem tu-
dott lépést tartani a könyvtárak támogatása. Oda
kell figyelni az elektronikus könyvtári lehetõsé-
gekre, a digitalizálási terveknél is fel lehetne
használni az itt szerzett tapasztalatokat, mert a
nehézségek ellenére kiemelten fontos szolgálta-
tásról van szó.

Takács Anna

Látogatás
a Neumann-házban

A XXXIII. könyvtári hetek zárásaként 2004.
október 5-én Komárom-Esztergom megye
könyvtárosai ellátogattak a Neumann-házba.

A szakmai fórumot Bánkeszi Lajosné, a Neu-
mann János Digitális Könyvtár és Multimédia
Központ igazgatója nyitotta meg. Bevezetõjében
röviden beszámolt a Neumann-ház eddigi tevé-
kenységérõl, céljairól és feladatairól.

A fórum ezután az elõre összeállított kérdése-
inkre kapott kimerítõ válaszadással folyatódott.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit érdemes digi-
talizálni városi vagy megyei szinten, hogyan
készítsünk el egy digitalizálási tervet (mire kell
odafigyelnünk). Ha a digitális terv elkészült,
akkor hogyan kezdjünk neki a munkának? Egy-
általán érdemes-e, szabad-e megfelelõ technikai
háttér és szakmai tudás nélkül bármihez is kez-
deni?

A kétórás beszélgetés során megismerkedhet-
tünk a szövegdigitalizálás folyamatával, annak
nehézségeivel, az azt megelõzõ munkálatokkal,
hardver- és szoftver-feltételeivel is. Hallhattunk
a Neumann-ház dolgozói által szervezett sgml-
és xml-tanfolyam hasznosságáról és a tervezett
új szolgáltatásokról, a Balassi-kiállításról és a
Jeles napokról is.

Látogatásunk több okból is nagyon hasznos
volt. Egyfelõl megismerkedhettünk egy digitális
könyvtárban folyó munkával és annak nehézsé-
geivel. Másodsorban pedig azzal a megnyugtató
érzéssel térhettünk haza, hogy a Neumann-ház
munkatársaitól bármikor segítséget, tanácsot
kaphatunk, ha például egy helyismereti anyag
digitalizálásába kezdünk.

Ábrahám Mónika

Összefoglaló
a Komárom-Esztergom megyei
és a Nyitra megyei könyvtárak
2004. évi együttmûködésérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
és a Nyitra Megyei Önkormányzat mûvelõdési
bizottsága által kötött szerzõdésnek megfelelõen
2004-ben több olyan rendezvény volt, amely a
könyvtárakat és könyvtárosokat érintette.

Április 5-én a József Attila Megyei Könyv-
tárban szakmai napot tartottunk, amelynek fõ
célja az volt, hogy a megye, valamint a megyénk-
kel határos nyitrai járás magyar nemzetiségi el-
látást végzõ könyvtárosai megismerjék a könyv-
tári terület stratégiai céljait, annak legfontosabb
feladatait, illetve a megyei könyvtárnak azokat a
szolgáltatásait, amelyek segíthetik a könyvtára-
kat a feladatok megoldásában.

Június 7-én Nyitra megyei könyvtárosok, a
Nyitra megyei könyvtár, a lévai, a topolcsányi, a
komáromi és az érsekújvári regionális közkönyv-
tárak igazgatói és munkatársai látogattak Komá-
rom-Esztergom megye szlovák nemzetiségi köz-
ségi könyvtáraiba, összesen húszan. A könyvtá-
ros delegáció a József Attila Megyei Könyvtár-
ba érkezett, majd a szlovák nemzetiségi könyv-
tári ellátásban részesülõ tardosi, vértesszõlõsi
könyvtárat és a tatabányai városi könyvtár
bánhidai fiókkönyvtárát kereste fel.

Szeptember 20-án a József Attila Megyei
Könyvtárban került sor a XXXIII. Komárom-
Esztergom megyei könyvtári hetek megnyitójá-
ra. Ennek a szakmai napnak a vendége volt Rév-
komáromból a szlovákiai Duna Menti Könyvtár
igazgatónõje, kollégáival együtt.

 Szeptember 27-én a Komárom-Esztergom
megyei könyvtári hetek programjához kapcso-
lódva rendeztük meg az ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer) negyedik konfe-
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renciáját, ugyancsak a József Attila Megyei
Könyvtárban, amelyre szintén meghívtuk a szlo-
vák kollégákat, hiszen a konferencia egyik elõ-
adásának témája a nemzetközi könyvtárközi
együttmûködés lehetõsége volt.

 Október 4-én Komárom-Esztergom megyei
könyvtárosok látogattak Nyitra megye regioná-
lis könyvtáraiba, Révkomáromba, Érsekújvárra
és Lévára. A könyvtáros delegáció tagjai a szlo-
vák nemzetiségi ellátást végzõ községi könyvtá-
rak és a megyei könyvtár munkatársai voltak,
összesen tizenhatan. Révkomáromban Zsok Gi-
zella, a Duna Menti Könyvtár igazgatója kalau-
zolt bennünket, bemutatta könyvtárukat és szol-
gáltatásaikat. Tolmácsolta a könyvtárosoknak a
Vcielka címû gyermeklap fõszerkesztõjének a
kérését, aki szívesen fogadná és közölné magyar-
országi gyermekek rajzait. A következõ állomá-
sunk Érsekújváron az Anton Bernolák Könyvtár
volt. A könyvtár igazgatója, Szilágyi Márta és
kollégái nagyon sok szeretettel üdvözöltek ben-
nünket, majd a könyvtár bemutatatását követõen
a helyi galéria állandó kiállítását tekintettük meg.
A kora délutáni órákban indultunk Lévára, ahol
Jana Holubcova igazgatónõ és kollégái fogad-
tak bennünket. A szívélyes üdvözlést követõen
az igazgató ismertette a könyvtár rövid történe-
tét és szolgáltatásait. Megtudtuk, hogy a könyv-
tár szolgáltatásai nagyon kedveltek, évente kö-
zel ötszáz rendezvényt tartanak. Megtekintettük
a gyermekkönyvtárat, amelynek kialakítását és
berendezését úgy tervezték, hogy fogyatékos gyer-
mekek is használhatják, majd a szlovák kollégák
büszkeségét, a rámpával ellátott, mozgáskorláto-
zottak számára is használhatóvá alakított fiókkönyv-
tárat. Érdekes és tanulságos volt, amit a szlovák
kollégáknál tapasztaltunk. A könyvtáros delegációt
elkísérte dr. Bárdos István, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat közgyûjteményi és közmû-
velõdési referense, akinek ezúton köszönjük, hogy
mindent megtett azért, hogy anyagilag is lehetõvé
váljon a könyvtárak és könyvtárosok közötti szo-
rosabb együttmûködés.

Október végén került sor a két megye
könyvtáros-bibliográfusainak találkozójára.
Ennek helyszíne a révkomáromi Duna Menti
Könyvtár volt. A tanácskozáson megállapodás
született egymás kiadványainak cseréjérõl,
közös kiadványok elkészítésérõl, illetve egy
közös évkönyv kiadásáról.

Buzer Károlyné

„Parádézó”
gyermekfoglalkozás

Halason
„A könyvtárba mentem,

gyere utánam!”

A fenti figyelemfelkeltõ üzenetet választotta
Bács-Kiskun megyében a kecskeméti Katona
József Könyvtár a bibliotékák népszerûsítésére.

A könyvtár a gyakorlatban is követi a vállalt
szlogent, kollégáink nemcsak az olvasókat buz-
dítják, hanem jó példával elöl járva maguk is ezt
teszik. Az „utazó könyvtárosok” csapata járja a
megye könyvtárait, és a helyi könyvtárakkal
karöltve, közös szervezésben, érdekes elõadások-
ra, játékra hívják az iskoláskorú gyermekeket.

A könyvtári „road show” október 19-én dél-
után a Kiskunhalasi Városi Könyvtárba is elláto-
gatott, ahol EUROPARÁDÉ címmel rendeztek
meg – helyi gyermekkönyvtárosok bevonásával
– egy az Európai Unióval kapcsolatos ismerete-
ket felelevenítõ, játékos hangulatú gyermekfog-
lalkozást.
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A foglalkozás levezetésében a megyei könyv-
tár részérõl Szûcs Margit, Hajdú Ágnes és kollé-
gáik tevékenykedtek.

A játékban a kiskunhalasi Felsõvárosi Általá-
nos Iskola 4–5. osztályos tanulói vettek részt
vegyes korcsoportban, 25 fõs létszámmal.

A választás azért esett az imént említett isko-
lára, mert év közben a könyvtárhasználati órákat
és a könyvtári rendezvényeket szívesen látogat-
ják, aktívan közremûködnek. Örömmel vették a
meghívást a játékra, nagy kedvvel jöttek el hoz-
zánk, és ez a lelkesedés szemmel láthatóan mind-
végig megmaradt a játék folyamán.

Az EUROPARÁDÉ nagyszabású játéksoro-
zat, amelynek feladatai jól ötvözték az uniós és
a könyvtárhasználati ismetereket. Könyvtárunk-
ban öt helyszínen, ötfõs csapatok kialakításával
folyt a játék, amely a megszokott értelemben vett
felkészülést nem igényelt, csupán a résztvevõk
korának megfelelõ általános mûveltséget, tájé-
kozottságot.

Szerepet játszhatott ebben a téma aktualitása
is, hiszen az ország uniós csatlakozása, a külön-
féle nemzetek megismerése, valamint az idegen
nyelvek sokfélesége élénken foglalkoztatja a
gyerekeket.

A legfontosabb alapelv az volt, hogy minden
csapat mind az öt helyszínen próbára tegye tu-
dását, és eközben egymástól jól elkülönített hely-
színeken, egymást nem befolyásolva, önfeledten
játszhassanak.

Állomásonként nagyon változatos, ötletes, a
gyermeki fantáziát megmozgató feladatok vár-
ták a csapatokat. A játékok témái között az iro-
dalom, a mûvészetek, a gasztronómia területei
egyaránt szerepeltek.

A „parádé” végén a szervezõk, megköszönve
a részvételt, jutalomként és emlékként kistáská-
ba rejtett ajándékokkal kedveskedtek a gyere-
keknek. A szellemi táplálék kiegészítéseként
meglepetés csemege várta a résztvevõket a gyer-
mekrészlegen.

Mindenki számára tartalmasan, jó hangulat-
ban telt a délután. Reméljük, a jövõben is ha-
sonlóan sikeres rendezvényeket tarthatunk Kis-
kunhalason, a városi könyvtárban, mindannyi-
unk örömére.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna
Kiskunhalasi Városi Könyvtár,

Gyermekrészleg
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A Kovács Máté Alapítvány
ösztöndíj-pályázatának

eredményérõl
A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 már-
ciusában pályázatot hirdetett a hazai felsõoktatási
intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló in-
formatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyv-
tári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmá-
nyi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100
ezer forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló,
havonkénti tízezer forintos ösztöndíjat egy pályázó
nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-élet-
mû, illetve a professzor tevékenységéhez kapcsolódó
ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.

A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártu-
dományi alprogramjának elsõ éves hallgatója pályá-
zatát ítélte jutalmazásra méltónak. A pályázó fõisko-
lai és egyetemi könyvtár-informatikai tanulmányok
után 1999 augusztusától a Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtártu-
dományi Tanszékén fõiskolai tanársegédként dolgo-
zik, oktatott tantárgyai közé tartozik a dokumen-
tumleírás, a könyvtártan, a számítástechnikai alapis-
meretek, az európai uniós ismeretek és a bevezetés
a könyvtári és információs ismeretekbe. 2001 febru-
árjától könyvtári szakértõ, 2002-tõl könyvtári szak-
felügyelõ. Kutatási területei: a hazai könyvtárügy
mint rendszer kialakulása, felépítése; az érvényben
lévõ könyvtári törvények hatása a könyvtárak min-
dennapi életére; hagyományos és új típusú dokumen-
tumok a könyvtárakban; a gyûjteményszervezés el-
méleti és gyakorlati problémái; könyvtári menedzs-
ment, könyvtári marketing. A pályázó publikációi és
konferenciákon tartott elõadásai ezekre az oktatási-
kutatási területekre épülnek. A kutatási területek egy
része szorosan kapcsolódik a Kovács Máté professzor
által mûvelt szakterületekhez, nem lehet tehát vélet-
len, hogy a Patkósné Hanesz Andrea által 2004-ben
elkezdett doktoranduszi tanulmányok Kovács Máté
mûvelõdés- és könyvtárpolitikusi pályájának elem-
zését célozzák meg a következõ alapgondolatra épít-
ve: „Kovács Máté pályájának, a tudós professzor
nagyhatású alakjának ismertetése a XXI. században
mindenképpen fontos, hiszen a XX. század ‘90-es
éveiben megindult, a könyvtárügyet érintõ változá-
sokban az õ személyiségének, gondolatainak tovább-
élése kimutatható. Jelentõs változáson ment keresz-
tül a könyvtárügy szabályozása, a könyvtárosképzés
elméleti és gyakorlati tananyagának rögzítése, kredit-
alapúvá tétele, a könyvtáros szakma felértékelõdése,

a tudós könyvtárosok szerepének megerõsítése, az
informatikai kihívások mellett a könyv és az olvasás
megmaradásának igénye, az információáramlás ha-
tékony megteremtése, melyek ma is aktuális felada-
tai a könyvtárügyet, könyvtárat, könyvtárosképzõ
helyet vezetõknek és a könyvtárosoknak. Ezt fogal-
mazta s valósította meg Kovács Máté, az adott kor
politikai, gazdasági, technikai, kulturális helyzetét
figyelembe véve” (részlet a pályázó doktori dolgo-
zatának témavázlatából).

A díj átadásakor Tóth Gyula elnök köszöntõ sza-
vai után a kuratórium tagja, az alapítvány létrehozó-
inak egyike, Kovács Ilona értékelte a beadott pályá-
zatot. Összefoglalójában a következõket emelte ki:
„A pályázat az egyetemi könyvtárosi tanulmányok
és ennek keretében egy kutatási terv megvalósításá-
hoz kívánt ösztöndíj-támogatást nyújtani. A készülõ
munka sikerének záloga egyrészt a pályázó emberi
és szakmai kvalitása, másrészt a benyújtott kutatási
tervezet minõsége. Patkósné Hanesz Andrea mind-
két szempontból érdemesnek mutatkozott a pályázat
elnyerésére. A jelenleg PhD tanulmányait folytató
pályázó szakmai önéletrajzában bemutatott pályakép
a tiszteletreméltó kitartás és törekvés, a munkával
szerzett eredmény képe. A több mint egy évtizedet
átfogó periódus szakmai szempontból a folyamatos
önképzés, az igényes és koncepciózus építkezés szép
példája; a tehetség, a széles körû érdeklõdés és a
szorgalom szerencsés találkozása. A több diploma
megszerzése mellett a könyvtári szakterületen fõis-
kolai oktatóként és szakértõként, illetve szakfelügye-
lõként is értékesíti tudását. A Kovács Máté munkás-
ságának feldolgozására benyújtott pályázata nagy-
vonalú terv, amelynek végleges szerkezete és hatá-
rai a kutatómunka során bizonyára tovább formálód-
nak. A feltáró munka vezérlõ szempontja azonban
máris ígéretes, hiszen Kovács Máté munkásságának
egyik fõ erõsségét, a rendszerszerû megközelítést és
a távlatos gondolkodást emeli ki.

A tervezet a teljes életmû áttekintésére törekszik,
hogy a saját korában képviselt értékeit mutassa be,
de elemzõ munkája során azokra az elméleti és
könyvtárpolitikai törekvéseire kíván hangsúlyt he-
lyezni, amelyek Kovács Máté életmûvét jelen ko-
runkkal is összekapcsolják. Az ösztöndíj-támogatás
felhasználását bemutató részletes terve a pályázó
átgondolt munkamódszerébe enged betekintést, az
ösztöndíj célszerû hasznosítását és a kutatás eredmé-
nyességét garantálja.”

Patkósné Hanesz Andrea doktoranduszi kutatása-
inak eredményeit az alapítvány 2006-ban, a Kovács
Máté születésének 100. évfordulójára tervezett meg-
emlékezések alkalmával szeretné hasznosítani.

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár


