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Nemes Erzsébet A KSH Könyvtár és Doku-

mentációs Szolgálat a kiegyezéstõl napjainkig

címû elõadásának Az elsõ könyvlajstromtól az

internetig alcímet adta, és ezt az ívet rajzolta fel
a könyvtár történetének és jelenének ismertetésé-
nél. Az 1897 óta nyilvános szakkönyvtár teljes
körûen gyûjti a magyar, válogatva a külföldi sta-
tisztikai és demográfiai szakirodalmat. Feladatai
közé tartozik többek között statisztikatörténeti és
történeti statisztikai kutatások végzése, valamint
ehhez kapcsolódóan különbözõ szakirodalmi
összeállítások, tanulmányok készítése és kiadása is.
Digitalizálási terveik között szerepel a teljes könyv-
tári állomány számítógépre vitele. Az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium „24. óra” elnevezésû
pályázata segítségével digitalizálni tudták a Magyar-
ország Helységnévtára 12 kötetét (az 1873–1913
közötti idõszakot), amely weblapjukon el is érhetõ:
http://konyvtar.ksh.hu/.

Csík Tibor Információellátás a neveléstudo-

mány területén, az Országos Pedagógiai Könyv-

tár és Múzeum gyûjteményei és szolgáltatásai címû
elõadásában részletesen szólt az elmúlt 127 év
alatt többször létrehozott és megszüntetett gyûjte-
mény hányatott sorsáról. Az 1958-as újraalapítás
óta országos feladatkörû, nyilvános tudományos
szakkönyvtár a teljesség igényével gyûjti a ma-
gyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés-
és ifjúságszociológiai dokumentumokat, a magyar
tankönyveket, az iskolai értesítõket, továbbá a
hazai gyermek- és ifjúsági irodalmat. Az elõadó
bemutatta a fõ gyûjtõkörrel kapcsolatos különgyûj-
teményeket, és szólt az adatbázisokról, az internetes
szolgáltatásokról is (http://www.opkm.hu/).

Villám Judit HÍD – Háttér, információ és

dokumentum. Az Országgyûlési Könyvtár a tár-

sadalmi és politikai nyilvánosság szolgálatában

címû elõadása rövid történeti áttekintéssel indult,
majd az évtizedek óta végzett szakirodalmi szol-
gáltatások bemutatása következett (jogi-szakiro-
dalmi, világpolitikai információk, PRESSDOK és
HUNDOK adatbázisok). A magyar parlamenti
dokumentumok gyûjtése és szolgáltatása több mint
száz évre tekint vissza. A könyvtár egyik
különgyûjteményében, a Magyar Parlamenti
Gyûjteményben a hagyományos szolgáltatás, az
adatbázis-építés mellett digitalizáló munka is fo-
lyik (www.ogyk.hu, ezen belül: ekonyvtar/parla-
menti dokumentumok). A nyilvánosság tájékoz-
tatása mellett a képviselõknek, az Országgyûlés-
nek nyújtott információszolgáltatás is fontos tevé-

kenység, a képviselõ-tájékoztatási munkáról és a
könyvtár kiadványairól is szó esett.

A konferencia fõ célja annak bemutatása volt,
hogy miként alakult a nagyobb magyar társada-
lomtudományi gyûjtemények sorsa alapításuk óta
és milyen társadalomtudományi gyûjtemények
születtek az utóbbi évtizedekben. Kiemelt szere-
pe volt az elõadásokban a társadalomtudományi
gyûjtõkörre alapozott szakirodalmi információszol-
gáltatások bemutatásának.

Hallhattunk a társadalomtudományi könyvtá-
rak múltjáról és jelenérõl: megismerkedhettünk a
régi szakkönyvtárak korszerû szolgáltatásaival, és
a kisebb vagy újonnan létrejött gyûjteményekben
folyó kutatási, adatbázisépítõ tevékenységekkel is.
Minden bemutatkozó könyvtár kitért digitalizáló
munkája, illetve tervei ismertetésére. Több elõ-
adásban is elhangzott, hogy jó lenne, ha a szak-
könyvtárak összehangolnák digitalizálási tervei-
ket a párhuzamosságok elkerülése végett.

A konferencia sikerét a jó színvonalú elõadá-
sok és a magas hallgatói létszám is biztosították,
köszönet érte a szervezõknek és a támogató szer-
vezeteknek. A résztvevõk számára ismét bebizo-
nyosodott, hogy a továbbiakban is szükség van a
társadalomtudományi gyûjteményû könyvtárak
találkozójára, tapasztalatcseréjére.

Villám Judit

Tudásgazdálkodás és helyi
társadalom

A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon
bemutatója Celldömölkön

Tudásgazdálkodás és helyi társadalom címmel
rendezett közös fórumot a térség önkormányzatai
és közintézményei munkatársainak 2005. január
20-án a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a
Kresznerics Ferenc Könyvtár a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram támogatásával. A találkozó Mol-

nár Gábornak, a celldömölki Polgármesteri Hi-
vatal fõtanácsosának köszöntõjével kezdõdött, aki
kiemelte a könyvtár mint digitális információs
központ jelentõségét, illetve a kistérségek fontos
szerepét. Mindkét trend alkalmazására kitûnõ pél-
daként jelölte meg a Celldömölkön, a település
egyesítésének centenáriumi, illetve várossá avatá-
sának huszonötödik évfordulójára elkészült Ke-
menesaljai Életrajzi Lexikont.
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Bellérné Horváth Cecília

igazgató a Kresznerics Ferenc
Könyvtár szolgáltatásait mutat-
ta be, amelyek Kemenesalja
lakosságának a tudásalapú tár-
sadalomba történõ integrálódá-
sát biztosítják. A szolgáltatások
alapjául az internet (feldolgo-
zás, tájékoztatás, kommuniká-
ció), a SZIKLA 21 integrált
könyvtári rendszer, továbbá a
gyûjteményfejlesztés szolgál.
A könyvtár általános gyûjtõkö-
rû nyilvános közkönyvtár,
amely helyismereti vonatkozás-
ban a teljességre törekszik. A
szerzeményezés során figye-
lembe veszik a települések sa-
játosságait, a közelben mûködõ felsõoktatási in-
tézményeket, valamint a középfokú intézmények
követelményrendszerét.

Az elõadás következõ nagyobb blokkjában a
Kemenesaljai központi könyvtári ellátórendszer-
rõl tudhattunk meg információkat: a kistérségben
a könyvtári ellátóhelyek száma tizennyolc, az
ellátandó lakosság pedig meghaladja a nyolcezer
fõt. A mûködés alapja a térségi összefogás, a
következetes hálózatépítés és a nehéz körülmé-
nyek ellenére is színvonalas ellátás. Végül az
internet fontosságáról, a háló világában való el-
igazodásról, az elektronikus katalógusok haszná-
latáról hallhattunk.

Gerencsér Judittól Mit kell tudni az Európai

Dokumentációs Központról címmel hangzott el
elõadás, amelynek bevezetéseként az Európai
Unió bõvítési kommunikációs stratégiájáról, illet-
ve Magyarország európai uniós információs stra-
tégiájáról esett szó.

Az európai dokumentációs központok az Eu-
rópai Bizottság Sajtó és Kommunikációs Fõigaz-
gatóságának hatáskörébe tartoznak, és jellemzõ-
en olyan egyetemeken, fõiskolákon hozzák õket
létre, ahol európai integrációs képzés folyik. Eu-
rópában 374 ilyen intézmény található, míg a
világban összesen 544. Az elsõ ilyen központ
Magyarországon 1988-ban az ELTE-n alakult
meg, jelenleg pedig tíz EDK mûködik hazánk-
ban (pl. Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, Veszp-
rém). Szombathelyen 1997-ben jött létre a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskolán. A dokumentumokat az
Aleph integrált könyvtári rendszer segítségével

dolgozzák fel, melynek on-line katalógusa a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola honlapjáról a világ bár-
mely részérõl elérhetõ. A központ nem funkcio-
nál kölcsönzõ könyvtárként, a helybenhasználat
azonban bárki számára biztosított, továbbá ingye-
nesen használhatók a különbözõ EU-adatbázisok,
az internet és az on-line katalógus. Ezt követõen
az Európai Unió hagyományos és elektronikus
információforrásaival ismerkedhettünk meg.

Ezután a Berzsenyi Dániel Könyvtár mutatko-
zott be Pallósiné dr. Toldi Márta elõadása révén.
A városi könyvtár jogelõdje 1880-ban, míg a
megyeié 1952-ben alakult meg. A jelenlegi
könyvtárt kétszer adták át: elõször 1970-ben, majd
2002-ben, az épület felújítása után. A Berzsenyi
Dániel Könyvtár általános gyûjtõkörû közkönyv-
tár, Vas megyei archívkönyvtár és dokumentáci-
ós központ, közgyûjteményi kutatóhely és kiadó,
valamint „egyetemközi” és tankönyvtár is egy-
ben. Kistérségi szolgáltató központként, megyei
hálózati és koordinációs központként, valamint
ODR-szolgáltató könyvtárként egyaránt funkcio-
nál. Heti 69 órás nyitva tartással vezetõ szerepet
tölt be a megyei könyvtárak körében. 2004-ben
több, mint 12 ezer beíratkozott olvasója volt a
könyvtárnak, a személyes látogatások száma pe-
dig meghaladta a 240 ezret.

Nagy hangsúlyt fektetnek a szociális szolgál-
tatásokra (házi kölcsönzés, hangoskönyvek és
lejátszók kölcsönzése). Érdemes kiemelni a hely-
ismereti és szakirodalmi adatbázisokat, valamint
a Vasi Digitális Könyvtárt, melyet bárki elérhet a
www.vasidigitkonyvtar.hu/ weboldalon. A térsé-
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gi szolgáltatások teljesítése szintén fontos tevé-
kenység a könyvtár életében: a városkörnyéki
ellátórendszerhez 28, míg a kisebbségihez 17
önkormányzat tartozik. Az Újdonságkönyvtár
olyan szolgáltatás, amely a legújabb kiadású do-
kumentumokból nyújt kínálatot mind az ellátó-
rendszerhez tartozó, mind pedig az önállóan szer-
zeményezõ kiskönyvtárak olvasóinak.

Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke
A könyvtárak szerepe a helyismereti kutatásban

címmel adott országos áttekintést a bibliotékák
honismereti mozgalomban betöltött fontosságáról.
Elõadásának gerincét az életrajzi adattárak mûfaji
sajátosságainak szentelte, számos érdekes példá-
val fûszerezve a különféle megközelítések jellem-
zõit. A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon elemzése
során rámutatott a megvalósítás újszerûségében
rejlõ lehetõségekre és több évtizedes honismereti
tapasztalataira támaszkodva javaslatokat fogalma-
zott meg az adatbázis továbbfejlesztéséhez.

Ezt követõen Németh Tibor, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár munkatársa ismertette meg az
érdeklõdõket a www.cellbibl.hu/lex.html címen
elérhetõ kemenesaljai digitális panteon szolgál-
tatásaival. A tájegység elsõ életrajzi lexikoná-
nak céljai között szerepelt a földrajzi lefedett-
ség igénye, a tartalmi reprezentativitásra való
törekvés, az internetes hálózati életmód kiala-
kítása, valamint az egyszerû használhatóság és
a könnyû visszakereshetõség biztosítása. A
klasszikusan értelmezett, lezárt életpályákat fel-
dolgozó adattár jelenlegi, 85 életrajzot tartal-
mazó 1.0-ás verziója az elsõ magyar kísérlet
webalapú, a nyomtatott és az elektronikus for-
rásokat harmonikusan ötvözõ életrajzi lexikon
megvalósítására. A hagyományos kiadványele-
mek (névmutató, helynévmutató, a szócikkek
végén irodalomjegyzék) alkalmazása az adat-
bankban célszerûen illeszkedik a webközegbõl
adódó dinamikus, interaktív módszerekhez (bel-
sõ link [utaló], külsõ link [webhivatkozás]). A
Kemenesaljai Életrajzi Lexikon jelentõségét
hangsúlyozva Németh Tibor kiemelte a Nem-
zeti Emlékezet Programhoz való kapcsolódás
lehetõségeit is.

A program befejezéseként Gergye Tamás – a
vendéglátó intézmény informatikusa – kalauzolá-
sával a gyakorlatban is élvezhették a jelenlévõk a
lexikon által kínált gazdag, multimédiás elemek-
kel is illusztrált lehetõségeket.

Léber Boglárka – Németh Tibor

A képeken:
Pallósiné dr. Toldi Márta PhD megyei könyvtárigazgató

Halász Péter, a Honismereti Szövetség elnöke
Németh Tibor, a Kresznerics Könyvtár munkatársa


