
16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. ápri l is

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Szakmai nap
könyvtárosoknak
a Központi Statisztikai
Hivatalban

Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények

címmel rendezett konferenciát a KSH Könyv-
tár és Dokumentációs Szolgálat március 22-én.
A tanácskozás helyszíne a Keleti Károly elõ-
adóterem volt a KSH központi épületében. A
könyvtár azzal a szándékkal rendezte a szak-
mai napot, hogy a Központi Statisztikai Hiva-
tal és benne a könyvtár tevékenységét jobban
megismertesse az adatok, információk felhasz-
nálóival – az információ közvetítõin keresztül,
a könyvtárak, könyvtárosok tájékoztatása révén.
Ennek szükségességét az elmúlt évtizedben
végbemenõ gazdasági és társadalmi változások,
valamint a piacgazdasághoz való alkalmazko-
dás során a tájékoztatásban a statisztikai adatok
iránt egyre nagyobb mértékben jelentkezõ igé-
nyek bizonyítják. A szakmai nap témáinak
aktualitását mi sem támasztja alá jobban, mint
hogy részt vettek az elõadásokon az ország kü-
lönbözõ területeirõl – Szegedtõl Nyíregyházáig
– és a határon túli magyar könyvtárakból érke-
zõ kollégák, országos szakkönyvtárak, közmû-
velõdési könyvtárak képviselõi, valamint a hi-
vatal és a régióigazgatóságok munkatársai,
összesen több mint százan.

A konferenciát Pukli Péternek, a Központi
Statisztikai Hivatal elnökének bevezetõje nyi-
totta meg, aki elsõként a KSH küldetésérõl szólt.
Ez a társadalomról, a gazdaságról megbízható
statisztikák készítésében, a nyilvánosság tájé-
koztatásában, valamint az adatvagyonhoz való
akadálymentes hozzáférésben foglalható össze.
Ezután a statisztikai tájékoztatásról, a statiszti-
kai kiadványok vállfajairól hallhattunk. Felve-
tõdött az a kérdés, hogy „könyv” marad-e az
évkönyv. Majd a könyvtár és a statisztika kap-
csolatáról és a könyvtárról mint tudományos
intézményrõl, egyben mint a statisztika szol-
gáltatójáról, népszerûsítõjérõl beszélt.

Ezt követõen Bagó Eszter elnökhelyettes A

magyar statisztika csatlakozása az európai sta-

tisztikai rendszerhez címû elõadása hangzott el.
Bagó Eszter a törvényi háttérrõl, az integráció
folyamatáról beszélt. Megismerhettük a joghar-
monizációs folyamatot, ezen belül a statisztikai
törvény módosítását, az osztályozások harmoni-
zálását, a regiszterfejlesztést. Beszélt a csatlako-
zás hatásairól, és befejezésül arról, hogy a csatla-
kozás után a magyar statisztikai szolgálat aktív
résztvevõje a statisztikai aquis fejlesztésének.

Szabó István, a KSH tájékoztatási fõosztályá-
nak vezetõje A magyar és nemzetközi adatszol-

gáltatás: ingyenes adatok, nyilvános adatok cím-
mel tartott elõadást. Bemutatta az ingyenes ada-
tok köre meghatározásának fõ elvét, a jogalkotói
szándékot, a hivatali gyakorlatot. Kitért az Euró-
pai Unió új statisztikai tájékoztatási politikájára, a
KSH tájékoztatási fejlesztésének koncepciójára,
a nemzetközi statisztikai standardokra és a KSH
stratégiai fõirányaira. Bemutatta a felhasználói
hozzáférési pontokat és a KSH megújult internetes
honlapját.

A következõ elõadó Németh Eszter, a KSH
nemzetközi osztályának tájékoztatási osztályveze-
tõje volt. Az Eurostat szervezete, tevékenysége,

kapcsolata az újonnan csatlakozott országokkal

címmel megismerhettük az Európai Unió statisz-
tikai hivatalát, annak küldetését, az Eurostat fel-
építését, kapcsolatait, tájékoztatási tevékenységét,
legfontosabb témáit, kiadványait, adatbázisát és
szolgáltatásait.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje A könyvtári statisztika helyzete, kezde-

ményezések és változások címmel azokról az
okokról beszélt, amelyek a változásokat indu-
kálják és amelyek az MSzEn ISO 2789 Infor-
máció és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári
statisztika elnevezésû új szabvány megjelené-
séhez vezettek. Az új európai szabványt a CEN
(Comité Européen de Normalisation) 2003-ban
jóváhagyta. Az elõadó megemlítette a problé-
mákat, a fogalmak eltérõ értelmezését, az ada-
tok sokféleségét és az egységes panel kérdése-
it. Még sok nyitott kérdés áll elõttünk az új
szabványt illetõen.
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Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Doku-
mentációs Szolgálat fõigazgatója A KSH Könyv-

tár és Dokumentációs Szolgálat a statisztika szol-

gálatában címû elõadásában bemutatta a könyv-
tárat 1867-es alapításától napjainkig. Kiemelte
azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak
voltak a könyvtár eddigi életében. Elsõként a
könyvtár megalapításáról szólt, ami a magyar
hivatalos statisztika megszervezésével egy idõre
esik, és Keleti Károly nevéhez fûzõdik. Az elsõ
könyvtárnoka Findura Imre volt.

1897-ben a könyvtár kötelespéldány gyûjté-
si jogot kapott. Az 1997. évi CXL. törvény
értelmében a könyvtár országos szakkönyvtár
lett. 2000-ben minõségi változás történt a
könyvtár életében, az informatikai fejlesztésben.
2001-ben döntés született az OLIB integrált
könyvtári rendszer bevezetésérõl, ami a hivatal
anyagi támogatásával megvalósult. 2003-tól
valamennyi könyvtári munkafolyamat ebben a
rendszerben zajlik. 2003 decemberében elké-
szült a könyvtár önálló honlapja, ezzel kilépett
a világhálóra. Ez tette lehetõvé a könyvtár szol-
gáltatásainak bõvítését, a könyvtári állományok
elérésének biztosítását a hivatal dolgozói, a
régióigazgatóságok, a külsõ felhasználók részé-
re, és a szolgáltatások bõvítését az Országos
Dokumentumellátási Rendszerben.

Bátonyi E. Violának, a könyvtár fõigazgató-
helyettesének Fejlesztések és pályázatok a KSH

Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat tevékeny-

ségében címû beszámolója zárta a konferenci-
át. Az elõadó a könyvtár stratégiai tervérõl, ezen
belül a szervezeti változások okairól szólt elõ-
ször. Beszélt a könyvtárban folyó fejlesztések-
rõl, kiemelve a MOKKA-hoz (Magyar Orszá-
gos Közös Katalógus) való csatlakozást, a KSH
régióigazgatóságok könyvtárainak OLIB-klien-
sek kiépítésével a központi könyvtárhoz törté-
nõ kapcsolását. Megismerhette a hallgatóság
azokat a jelentõs fejlesztéseket, amelyeket a
könyvtár pályázati támogatásokkal végez, ki-
emelten szólt a könyvtári minõségfejlesztésrõl,
a Több, mint statisztika címû promóciós kiad-
ványokról.

Az elõadásokat követõen az érdeklõdõk
könyvtárlátogatásával zárult a konferencia, amely
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
valósulhatott meg.

Nemes Erzsébet

Robotok az oktatásban

Beszámoló a II. Jávácska
konferenciáról

Belépés az informatika mesés birodalmába –
ezzel a szlogennel hirdette meg a II. Jávácska
konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) BTK Könyvtártudományi Tanszék
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárral közös szervezésben 2005. január 24-
én. Az elõadások az egész ifjúságot érintõ prob-
lémákról szóltak: keresték a választ arra a kérdés-
re, hogy miként lesznek a gyermekek az Infor-
mációs Társadalom (IT) képzett tagjai.

„A médiát gyakran jogtalan vádak érik, mert a
kultúra mindenkor állandó marad, csak a megfe-
lelõ médiumot kell megtalálnunk” — mondta
bevezetõjében dr. Sebestyén György, az ELTE
tanszékvezetõje. Bármely médium alkalmas a
kulturális értékek közvetítésére, az internet épp-
úgy, mint a könyv. Nem a közvetítõ eszközökkel
van a gond, hanem az eszközök által elérhetõ
tartalmakkal.

A káros és illegális tartalmak kiszûrése céljá-
ból jött létre a Barátságos Internet Fórum. Vál-
tozniuk kell az internettel kapcsolatos negatív
attitûdöknek, de ezzel együtt a megfelelõ tartal-
mak hiányát is kompenzálni szükséges — foglal-
ta össze a Barátságos Internet program lényegét
Nagy Bea és Szigeti Péter. Ezért hozták létre a
kiskorúak védelmére FürkÉSZ figuráját, aki a
biztonságos internethasználatot segíti elõ. FürkÉSZ
játékos formában hívja fel a gyermekek figyelmét
az óvatos szörfözésre. A FürkÉSZ perspektívá-
ban kirajzolódik egy mûködtetési alapelv és rend-
szer, mely egy korosztályok szerinti, értékköz-
pontú honlapválogatást jelent. Ha ennek megnõ-
ne a presztízse a jövõben, akkor ez példaértékû
lehetne más szolgáltatók számára is.

A másik probléma a szerzõi jogok kérdése
lehet. Dr. Takács Barnabás Virtuális emberek:

múlt, jelen, jövõ címû, kissé futurisztikus elõadá-
sában egy új kor hajnalát érzékeltette rendkívül
szuggesztíven. Mona Lisa profilból, Marlene

Dietrich digitális klónja: a virtuális világ hihetet-
len lehetõségeket tartogat. Viszont mindez nagyon
veszélyes, ugyanis ha a (csúcs)technika itt tart,
akkor gyakorlatilag bárkinek elkészíthetõ a digi-
tális klónja – azaz hamarosan bárki reprodukál-


