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egyik legolvasottabb horvát költõ. A kiállított
anyag nemcsak hallgatóinknak, hanem külsõ
olvasóinknak is hasznos információkat nyúj-
tott, találkozási helyszínt biztosított a horvát
kisebbséggel foglalkozó szakemberek – Hepp

Mihály (Pécsi Horvát Kisebbségi Önkormány-
zat), Markovics Józsefné elnök, Kling József

osztályvezetõ (Bajai Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat, Dél-Alföldi Régió Horvát Kisebbsé-
gi Önkormányzat), Osztrogonácz József elnök
(Magyarországi Horvátok Szövetsége) – és a
Baján, valamint környékén élõ horvát nemze-
tiségû lakosok számára is.

A Pélmonostoron megrendezett Baja város

helytörténete és helyismerete címû kiállítással
megismertettük a Horvátországban élõ magya-
rokat és minden érdeklõdõt Baja városával, az
Eötvös József Fõiskolával, valamint az itt élõ
horvát kisebbséggel foglalkozó dokumentumok-
ból válogatott anyaggal, prezentációval (felvéte-
lek és régi képeslapok Bajáról) színesítettük prog-
ramunkat. Baja sokszínû nemzetiségi város,
amelynek lakói nyelvüket, hitüket megõrizték.
A magyarok mellett hosszú idõn keresztül lak-
tak egész negyedeket bunyevácok, németek.
Baján és környékén sok általános iskolában fo-
lyik horvát oktatás (Bácsbokod, Bácsalmás, Bá-
tya, Csikéria, Dusnok, Gara, Hercegszántó,
Katymár). A régió és a fõiskola számára is hasz-
nos és aktuális ez az együttmûködés.

A kiállításokat szakmai beszélgetések követ-
ték. A szakmai beszélgetéseken a kollégákkal
tapasztalatainkat, ötleteinket vitattuk meg. Konk-
rét eredmények, javaslatok hangzottak el, ame-
lyek reményeink szerint egy további sikeres,
tartalmas együttmûködés kezdetei lehetnek.
Majdán János fõigazgató, Albertné Herbszt

Mária fõigazgató-helyettes és Ramháb Mária

könyvtárigazgató, a Nemzeti Kulturális Alap-
program Könyvtári Kollégiumának elnöke tisz-
telt meg bennünket a rendezvényeken való rész-
vétével.

Mivel Eszéken, Pécsen és Baján is folyik
könyvtárosképzés, ezen a területen további
együttmûködés várható, ennek reményével és
lehetõségeivel zártuk a megbeszélésünket. A ter-
vek jövõbeli együttmunkálkodást, mûhelymun-
kát, élõ kapcsolatot feltételeznek, és mindez fon-
tos a kisebbség megmaradásáért.

Majorné Bodor Ilona

könyvtárigazgató

Csak tiszta forrásból...

Angol nyelvi forrásgyûjtemény
a Deák Ferenc Megyei

Könyvtárban

A British Council (BC) Hungary, vagyis Nagy-
Britannia Magyarországon mûködõ kulturális és
oktatási intézete régóta tart fenn sokszálú és tar-
talmas kapcsolatot a magyar könyvtári rendszer-
rel. Ennek a kötelezõ udvariassági szinten messze
túlmutató, baráti-kollegiális kapcsolatnak egészen
egyedülálló fejezete az az együttmûködés, mely
1998-tól az intézet (és annak könyvtára), vala-
mint a megyei könyvtárak között áll fenn.

A könyvtárakban kialakított GatewayUK tá-
jékoztató pontok, az intézet által adományozott
számítógépek segítségével közelebb hozták az
olvasókhoz, érdeklõdõkhöz az Egyesült Király-
ságot, annak kultúráját, idegenforgalmi, munka-
vállalási lehetõségeit.

A kinyitott kapu nemcsak virtuálisan mûkö-
dik – folyamatosan érkeznek rajta keresztül köny-
vek, lemezek, kiállítások, író-olvasó találkozók.
E kapcsolat jó lehetõséget kínál a nyelvgyakor-
lásra is – ez vezette a BC vezetõit abba az irány-
ba, hogy tovább bõvítsék a könyvtárhasználók
lehetõségeit. Az együttmûködés következõ lép-
csõje az angol nyelvi forrásgyûjtemények
megyei könyvtárakba történõ telepítése volt.
Ezek korábban más keretben mûködtek, de a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy for-
galmú, széles kapcsolatrendszerû közkönyvtá-
rak tudják állományukat leginkább hasznosí-
tani. A gyûjtemények igen gondosan váloga-
tott anyaga a nyelvtanítást és a nyelvtanulást
szolgálja, könyvek, kazetták, CD-k egyaránt
megtalálhatók bennük.

A szolgáltatás jelentõségét mutatja, hogy
egyes helyeken maga a brit nagykövet adta át
a használóknak a különgyûjteményt.

Sajnos a november 16-án tartott zalaegersze-
gi megnyitón John Nichols nagykövet bár ter-
vezte, de nem tudott jelen lenni – neki is vannak
fõnökei, máshová rendelték. Nagy volt pedig a
készülõdés, a megyei közgyûlés elnöke és a város
polgármestere is hivatalos volt az ünnepségre, s
a program szervezésébe három gimnázium, több
nyelviskola is bekapcsolódott. Tulajdonképpen
ez a széles körû összefogás, az angol nyelv és
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kultúra barátainak felbuzdulása avatta jelentõs
eseménnyé, valóságos közüggyé a forrásgyûjte-
mény átadását. Maga a könyvtár is erõsen ké-
szült a gyûjtemény fogadására: kifestettük a
„corner” falait, függönyöket, polcokat vásárol-
tunk, hogy a környezet barátságos legyen. Egy
ismerõs virágárus felajánlásból még gyönyörû, a
BC logóját idézõ ikebanát is varázsolt a falra. A
gyûjteményt önálló egységként illesztettük a
könyvtár állományába, hozzáférési lehetõségeit
könyvtárhasználati szabályzatunkba foglaltuk.

A mûsor összeállításakor jelentkezett egy kol-
légánk, hogy õ is szeretne egy angol nyelvû
verset mondani, melyet  azután a Zrínyi Miklós
és a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóinak kö-
zös produkciója követett (egymással versengõ is-
kolákról lévén szó ezt tessék úgy értékelni, mint-
ha a Pál utcai fiúk a vörösingesekkel adtak vol-
na közös mûsort, az angol nyelv ereje azonban
összekovácsolta õket). A British Councilt John

Pare igazgatóhelyettes képviselte, Szabó Sándor,
Kovácsné Eördögh Rita és Vass Ágota társasá-
gában.

A fiatal igazgatóhelyettes, akit nemrég helyez-
tek a Közel-Keletrõl Magyarországra, a diákok-
kal zsúfolásig telt kölcsönzõtérben, félúton az
EU tájékoztató sarok és a British Council
„corner” között állva, látható megindultsággal és
meghatottsággal értékelte a fogadtatást, az él-
ményszámba menõ mûsort, hazájának és a brit
kultúrának megbecsülését. Így adta át a haszná-
lóknak a csaknem egymillió forint(!) értékû gyûj-
teményt, és ígéretet tett annak további támogatá-
sára. (Ezek nem üres szavak voltak: azóta már
bõvült is az állomány, és lehetõség nyílt egy mun-
katársunk angol nyelvi tanfolyamának finanszí-
rozására.)

A könyvtári programot követõen látogatást
tettünk a szomszédos Göcseji Múzeum képzõ-
mûvészeti kiállításán, ahol a zalai születésû
Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész
munkáiból látható egy szép kollekció. Tessék
elképzelni brit vendégünk meglepetését, mikor
egy kis vidéki magyar múzeumban G. B. Shaw
és a kenti herceg mellszobra között II. Erzsébet
királynõ ifjúkori portréja nézett vele szembe...

Talán ennyibõl is megértik a kedves olvasók,
hogy miért vetemedtem e tudósítás megírására.
Együttmûködõ partnerünk, a British Council
valóban nagyon sokat segít a magyar könyvtár-
ügynek, szervezi a kétoldalú tapasztalatcseréket,

támogatja rendezvényeinket. Legyen ez a beszá-
moló egyúttal köszönet is minden ott dolgozó
kollégának.

Tanulságosnak gondolom az eseményt abból
a szempontból is, hogy minden elõre megbeszél-
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ve, a kölcsönös érdekek figyelembevételével, a
„gentleman’s agreement” szabályai szerint zaj-
lott – nem kellett sokoldalas pályázatokat írni,
igazolásokat, kimutatásokat mellékelni. Mégis
minden zökkenõmentes volt, a szükséges anya-
gok, pénzek idõben megérkeztek.

Amit pedig különösen fontosnak gondolok,
az a társadalmi esemény, amelyet e program
elõkészítése, megvalósítása, a sajtóban való sze-
repeltetése jelentett: újra és újra bizonyítani tud-
juk, hogy igazi mûvelõdési intézmények, sokol-
dalúan szolgáltató kultúraközvetítõ központok
vagyunk.

Figyelve a magyar kulturális palettát, az ott
szereplõ intézményeket, a könyvtárak mûvelõ-
désszervezõ ereje egyre nyilvánvalóbb, az erõnk
pedig a stabil mûködésû intézményhálózatban, a
nagyfokú szervezettségben, kapcsolatrend-
szerünkben, munkatársaink felkészültségében és
ötletességében van. Az olvasás éve vagy A nagy

könyv rendezvényei egyértelmûen mutatják, hogy
viszonylag kevés pénzbõl tudunk nagyot alkot-
ni. Ehhez kellene kapnunk lehetõséget és bizal-
mat – úgy, ahogy a British Councilttól kaptunk.

Kiss Gábor

DAT-
konferencia

2005

A Magyar Tartalomipa-
ri Szövetség (MATISZ)
tizenötödik konferenci-
áját rendezte meg 2005.
november 9–10-én.

Az  eKultúra – digi-
tális könyvtár szekció
programjának védnöke
Fodor Péter, az Infor-
matikai és Könyvtári
Szövetség elnöke volt,
címe pedig Minden,

amit a digitális világról

tudni lehet. A program
elsõ részében elméleti elõadások hangzottak el.

Téglási Ágnes fõtanácsos (Oktatási Miniszté-
rium) a tudományos publikáció változó trendje-
irõl beszélt az e-világban. A tudományos folyó-
iratok megjelentetése, a tudományos eredmények
nyilvánosságra hozatala és elérhetõvé tétele az
elektronikus tartalmak terjedésével óriási válto-
záson megy keresztül. Olcsóbb lesz-e ez a ki-
adás vagy csak átstrukturálódnak a költségek?
Milyen elõnyei vannak az elektronikus publiká-
ciónak és ezeket ki tudja kiaknázni? Vajon az
egyetemek, kutatóintézetek, azok könyvtárai, a
könyvtári konzorciumok csupán szenvedõ ala-
nyai vagy aktív résztvevõi ezeknek a változá-
soknak? Az elõadás ezeket a kérdéseket járta
körül a nemzetközi trendek és az Elektronikus
Információ Szolgáltatás (EISZ) nemzeti program
fejlesztése során szerzett tapasztalatok alapján.

Dirk Lens, a Swets menedzser-igazgatója In-
novatív szolgáltatások a digitális világban cím-
mel tartott elõadást. Az elektronikus világ min-
dig összetettebb lesz. A nyomtatottról az elekt-
ronikus változatra való áttérés sokkal inkább
gyorsul, mintsem azt sok szakember gondolta.
2006-ban ezek az elektronikus STM-folyóiratok
már elérik a piaci hányad hatvan százalékát. A
Swets Information Services – mint a folyóirat-
üzlet egyik vezetõ szereplõje – korszerû, új szol-
gáltatásokkal és gyártmányokkal képviseli ezt a
fejlõdést. Például a profi módon üzemelõ E-
access management (E-access-Service) – könyv-

Túloldalt: az elsõ olvasók...

Lent: Szabó Sándor, John Pare, Tóth Judit

Fent: részlet a gimnazisták elõadásából


