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Az OSZK tezaurusz/
Köztezaurusz állapotáról

egy munkaértekezlet
alapján

Az egyetemes magyar nyelvû OSZK tezaurusz/
Köztezaurusz1 1992 és 2000 között készült az
addig megjelent magyar tezauruszok és tárgy-
szójegyzékek figyelembevételével2. Induló lexi-
kai állományának kialakításához felhasználtak
számos bevált, géppel olvasható hordozón hoz-
záférhetõ tezauruszt (OSZKÁR tezaurusz,
Taxaurusz, Videotezaurusz, Oktatási intézmé-
nyek tezaurusza, Szakma tezaurusz, Igazgatási
tezaurusz, különféle web-tezauruszok stb.).

A tezaurusz kezdeti nyers, majd 1.0 változa-
tát 1999-tõl használták közmûvelõdési könyvtá-
rakban próbaosztályozásra. Ez idõ alatt több
közmûvelõdési könyvtár szakembereinek közre-
mûködésével munkaüléseken dolgoztak bõvíté-
sén, továbbá az alkalmazási szabályzat és az
osztályozási példatár tökéletesítésén. A 16 ezer
lexikai egységgel indult állomány ennek során
kb. 23 500 lexikai egységre gyarapodott. 2000
elejétõl a tezaurusz 2.0 változatát a részt vevõ
könyvtárakban professzionálisan használták osz-
tályozásra.

A tezaurusz 3.0 változata 2002. december 31-
én zárult, 35 575 integrált lexikai egységet tar-
talmaz. A lexikai egységek egy részéhez mint
mutatószavakhoz már kapcsolódnak a releváns
ETO-kiadás jelzetei. Az új tezaurusz Relex teza-
uruszkezelõ programmal3 használható mdb-válto-
zata ezen túlmenõen tartalmazza az ETO új ma-
gyar kiadásának jelzeteit is magyarázatokkal és a
jelzetekre utaló többi mutatószóval. Ez utóbbiak
egy része még nincs integrálva a tezaurusz sze-
mantikai szerkezetébe, de a nyár végéig elkészül.

A lexikai egységek az MSZ 3718 szabvány
szerinti relációkkal kapcsolódnak egymáshoz.
Jelentésüket adott esetben a tartalmukra vonat-
kozó általános megjegyzések, használatukat al-
kalmazási megjegyzések, eredetüket olykor for-
rásadatok egészítik ki.

A tezaurusz központi karbantartása jelenleg a
Relex tezauruszkezelõ programmal folyik. Min-
den regisztrált részt vevõ könyvtár javasolhat
módosítást, új lexikai egységek felvételét és tör-
lést, az ehhez alkalmas együttmûködõ karban-
tartási és fejlesztési felület a Kaposvári Megyei
Könyvtár honlapján található. A karbantartási
döntéseket mindenki megismerheti, a hozzáférés
ehhez a felületen nincs korlátozva.

A Relexszel kezelt tezaurusz aktualizált vál-
tozata az OSZK, illetve a kaposvári megyei
könyvtár honlapjáról tölthetõ le, kérésre a re-
gisztrált könyvtárak közvetlenül a karbantartótól
is megkaphatják a tezaurusz mdb állományát. A
tezaurusz 3.0 változata a Magyar Elektronikus
Könyvtár honlapján érhetõ el HTML-, illetõleg
letölthetõ formában (ez az állomány jelenleg
nincs aktualizálva)4.

A tezaurusz kialakítója és a jelenlegi karban-
tartást végzõ Ungváry Rudolf kezdettõl fogva arra
törekedett, hogy ennek a folyton változó szelle-
mi kincsnek a gondozását intézményesítsék, s
erre a feladatra a Könyvtári Intézetet látta legin-
kább alkalmasnak. Ennek megvalósulását szol-
gálta az „OSZK-tezaurusz/Köztaurusz jelene és
jövõje” tárgyú,  június 29-én, a Könyvtári Intézet-
be összehívott munkaértekezlet, amelyre a tezau-
ruszt használó, illetve a fejlesztésében is részt vevõ
könyvtárak képviselõi kaptak meghívást.

Ungváry Rudolf itt is hangsúlyozta: nagyon
fontos, hogy a nagy szellemi értéket képviselõ
tezaurusz kezelése, karbantartása, szolgáltatá-
sa biztonságos, intézményi háttérben történjék,
ezért kérte a Könyvtári Intézet igazgatóját, az
intézmény vállalja el ezt a feladatot. Minde-
nekelõtt ennek a biztonságnak a megteremtése
az elsõdleges, késõbb fejlesztésekre is igény,
esetleg szükség lehet. Az eddigi tapasztalatok
nyomán máris látszik: szükségessé vált a teza-
urusz revíziója, aminek során a szakterületi
„képviseletet” (azt, hogy az egyes szakterüle-
teken mennyire kielégítõen szerepelnek a te-
zauruszban a kifejezések) is át kell tekinteni s
az egyenetlenségeket kiszûrni. Résztezauruszo-
kat is létre kell majd hozni a nagyon belül,
hogy a tezaurusz felhasználói saját maguknak
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könnyebben válogathassák ki az állományo-
kat. A tezaurusz jelenlegi aktualizált állomá-
nya  több mint 42 ezer lexikai egységet és 54
ezer ETO-jelzetet tartalmaz. Az ezt kiegészí-
tõ, a földrajzi neveket tartalmazó Geotauruszban
ugyancsak több mint 42 ezer földrajzinév-lexi-
kai egység szerepel, a két tezaurusz tehát együt-
tesen (az átfedéseket és az ETO-jelzeteket és mu-
tatószavakat leszámítva) kb. 70 ezer lexikai egy-
séget tartalmaz. Csak megjegyezzük, hogy a
Kongresszusi Könyvtár angol nyelvû egyetemes
tezauruszának jelenlegi lexikai állománya kb. 100
ezer (1995-ben még csak 20 ezer volt). A teza-
urusz kezelõfelülete jelenleg az MS Access ala-
pú Relex, a központi karbantartást ezzel végzik.

Rá kell arra is mutatni, hogy a tezauruszok
teljes körû, felhasználóbarát professzionális ke-
zelésére az integrált könyvtári rendszerek még
egy ideig nem lesznek felkészítve (még azok
sincsenek rá felkészítve, melyek egyébként a ke-
reséshez és osztályozáshoz a tezauruszt képesek
felkínálni), s ezért a központi karbantartásra, de
még az alkalmazó könyvtárakon belül is a gyors
kezelésre a Relex tezauruszkezelõ programra
szükség lesz. A Relex jelenlegi korlátai miatt a
jövõben törekedni kell új program kidolgoztatá-
sára. Ezzel kapcsolatban Bánki Zsolt a követke-
zõ feltételeket szabta:

– legyen hálózatban használható,
– egy etalonnak tekintett, a hálózaton min-

den regisztrált felhasználó által elérhetõ tezau-
ruszt kezel, és megengedi számukra a módosítá-
sok felvételét, amelyek (természetesen) kontroll-
szerkesztés után válnak véglegessé (esetleg „el-
utasítottá”),

– tezauruszelemzõ modullal kell kiegészíte-
ni a relációk ellenõrzésére.

A tezaurusz fejlesztése a jövõben is csak team-
munkában, intézményesített háttérrel és koordi-
nációval oldható meg.

A meglévõ, még nem integrált résztezauru-
szok besorolása a szakterületekhez 60-70%-ban
automatikus lehet az ETO alapján, más részük
csak kézi munkával építhetõ be. Ez és a prog-
ramfejlesztés bizony pénzbe kerül, a források
megszerzése is a gondozást vállaló Könyvtári In-
tézetre vár.

Czinkné Bükkösdi Valéria a karbantartási és
fejlesztési felületetnek5 webhelyet adó kaposvári
megyei könyvtár képviseletében annak a véle-
ményének adott hangot, hogy a tezaurusz közzé-

tételekor, 2000-ben a könyvtárak azért nem kezd-
ték alkalmazni a tezauruszt, mert az integrált
rendszerek néhány kivételtõl (pl. Huntéka,
Textlib, Aleph) eltekintve nem kezelnek tezau-
ruszt. A könyvtárosok egy részében a tezaurusszal
szembeni idegenkedés is érzékelhetõ, ennek felol-
dására akkreditált tanfolyamokkal is támogatni kel-
lene a tezaurusz alapú tartalmi feltárást!

Gáncsné Nagy Erzsébet beszámolt arról, hogy
könyvtárukban az osztályozási munkához, a leg-
találóbb osztályozási fogalom megállapításához
magát a Relexszel kezelt tezauruszt használják,
mert a Relexen keresztül sokkal egyszerûbb és
könnyebb a tezauruszban keresni és navigálni6.
A Relex-tezauruszában megtalált kifejezést ezt
követõen a könyvtári rendszer katalogizáló mo-
duljában kikeresik és hozzákapcsolják az osztá-
lyozandó dokumentumhoz. Ezt a gyakorlatot
követik egyébként szinte az összes olyan könyv-
tárban (az Akadémiai Könyvtárban, a közmûve-
lõdési könyvtárakban és magában az OSZK-ban
is), ahol a tezauruszt alkalmazzák.

Sándor Tibor a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár képviseletében bejelentette, hogy több száz
szavas gyûjteményt adnak át a tezaurusznak (pl.
a szociológiai és zenei kifejezéseket, a zenei rész-
legük és a Budapest Gyûjtemény gyûjtésébõl).
Hangsúlyozta: a tezaurusz karbantartásának, fej-
lesztésének intézményesülése fontos lépés, és se-
gítséget adhat az integrált rendszereket fejlesztõ
informatikusok meggyõzéséhez annak érdekében,
hogy a tezaruszkezelést rendszereikben megoldják.

Rácz Ágnes gyûjteményfejlesztési és feldol-
gozási igazgató elmondta: az OSZK-nak is van
zenei szógyûjteménye, ennek és a többi szakte-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. július • 17

rületi szógyûjteménynek a beépítésében össze-
hangoltságra van szükség. Az OSZK ezt úgy
oldja meg, hogy az összes szakterület ilyen jellegû
igényét, javaslatát egy munkatárs gyûjti össze.

Cserbák András az MTA-ban négy éve hasz-
nált Aleph és a Relexszel kezelt Köztaurusz
együttes használatának gyakorlatáról számolt be.
Megemlítette, hogy talán erõs közmûvelõdési jel-
lege miatt is alkalmazzák kevéssé szakkönyvtárak
a tezauruszt, remélhetõen a közeljövõben várható
bõvítések ezen érezhetõen segíteni fognak.

Bartos Éva bejelentette, hogy a Könyvtári
Intézet Fejõs Lászlót, az ETO-kiadás7 koordiná-
torát bízta meg a tezaurusz gondozásával és az
ezzel kapcsolatos összes teendõ ellátásával.
Értelemszerûen a tezauruszhoz kötõdõ infor-
mációk is az intézet internetes oldalára kerül-
nek majd át.

Fejõs László–Ungváry Rudolf
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„Az úgy volt…”
Janikovszky Éva meseíró

pályázat 2004–2005
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ez ideig két
alkalommal hirdette meg a népszerû írónõ nevé-
vel fémjelzett meseíró pályázatot, amelynek cél-
ja egyrészt tisztelgés az írónõ munkássága elõtt,
másrészt a gyerekek alkotótevékenységének ösz-
tönzése, készségeik fejlesztése, irodalomszerete-
tük növelése.

A pályázat szervezõi két kategóriában várták
a 6–10 éves gyerekek és 11–16 éves fiatalok
írásait, akiknek az irodalom felé való fordulását
ezzel is támogatni, az írás-olvasás iránti igényü-
ket növelni szerették volna. Az eredeti szándék
szerint az elsõ pályázati kiírás budapesti diákok-
nak, míg a második a budapestieken kívül négy
határon túli magyar település diákjainak is szólt.
Az érdeklõdés azonban olyan mértékû volt más
városokból és településekrõl mind a határokon
belül, mind kívül, hogy ettõl a pályázati megkö-
téstõl el kellett tekinteni.

A legfeljebb öt gépelt oldalnyi beküldött pá-
lyamûvek bármilyen témájúak lehettek, mûfaji
megkötés vagy korlátozás nélkül. A postai úton
beérkezõ pályázatokat a Központi Könyvtár cí-
mére küldték be a versenyben részt vevõk. A
pályázatok elkészítésére hat hét állt rendelkezés-
re a meghirdetéstõl a beadási határidõig.

A pályázat meghirdetésére sajtótájékoztatón
került sor. A kiírás népszerûsítésére négyszínnyo-
mású plakát és szórólap készült, amely a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtáraiba és
azokon keresztül az egyes kerületi iskolákhoz,
oktatási és kulturális intézményekhez jutott el.
A fõvárosi mozik elõcsarnokában felállított ki-
vetítõkön keresztül hat héten át naponta több al-
kalommal vetítették a felhívást. Különbözõ rádi-
ók és tévécsatornák mûsoraikban foglalkoztak a
pályázattal beszélgetések és riportok során.

A beérkezett írásokat könyvtárosokból álló
elõzsûri bírálta el és juttatta el a kiválasztottakat a
szakmai zsûri tagjaihoz. A szakmai zsûri tagjai
2004-ben Tóth Krisztina, Nógrádi Gábor, 2005-
ben Tóth Krisztina és Rigó Béla, a gyerekek köré-
ben már ismert és népszerû szerzõk voltak. Az õ
véleményezésük és ítéletük alapján született dön-
tés a díjak odaítélésérõl.
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Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra mind-
két alkalommal ünnepélyes keretek közt került sor
a Wenckheim-palota nagy báltermében, ahol mû-
sorral és egy kis vendéglátással lett a rendezvény
még színesebb, emlékezetesebb.

A 2005-ös pályázati felhívásra 434 pályamû
érkezett 388 pályázótól. A 6–10 évesek kategó-
riájában 218 pályázó 246 pályázattal vett részt.
A 11–16 évesek kategóriájába 170 pályázó 189
pályázatot küldött. Az elõzsûrizés az elsõ kate-

góriából 48, a másodikból 34 pályázatot juttatott
a szakmai zsûri elé, amely döntött a díjakról, a
díjazott írásokról. Egy elsõ díj, két második díj
és három harmadik díj született mindkét kategó-
riában, valamint tíz különdíj az elsõ csoportban
és hét a másodikban.

A meseíró verseny a határon kívüli magyar
diákokat is mozgósította, és szép számmal in-
dultak írásaikkal a megmérettetésen. A számok
tükrében ez 121 pályázót jelentett.

Az írásmûvek tematikailag igen színesek,
széles skálájúak, a hagyományos mesetémáktól
a mindennapi életünk bemutatásáig, a kis szer-
zõk életének egy-egy eseményét megörökítõ le-
írásig. Sokan rajzaikkal illusztrálták pályázatu-
kat, míg néhányan „illusztrációkkal ellátott köny-
vecske” alakban küldték be mûveiket.

A meseíró pályázat mind a két alkalommal
sikeres volt, megfelelõ érdeklõdés követte a gye-
rekek és a felnõttek részérõl egyaránt a meghir-
detéstõl a díjkiosztásig. Az eddigi sikere és nép-
szerûsége azt mutatja, hogy jó kezdeményezés,
igény van rá, ösztönzõ erõvel bír, és egyben
aktivizálja az iskolás korosztályt, alkotókedvét
és fantáziáját.

2006-ban a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
újra meghirdette a meseíró pályázatot, egyrészt
az eddig szerzett jó tapasztalatok és eredmények
alapján, amelyek visszaigazolták az elvárásokat,
másrészt az idei pályázat meghirdetésének kü-
lönleges aktualitását az is adja, hogy az írónõ,
akinek munkássága és emléke elõtti tiszteletün-
ket ezzel is ki szeretnénk fejezni, 2006. április
23-án lenne 80 éves.

A 2006. évi pályázatról

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár által 2006.
április 21-én meghirdetett és 2006. május 25-én
zárult Janikovszky Éva meseíró pályázat ez al-
kalommal is sikeres volt. A felhívásra összesen
269 pályázó 301 pályamûve érkezett a két kor-
csoportban. Az I. kategóriában 161 pályázó 175
mûvel, a II. kategóriában 108 pályázó 126 mû-
vel indult.

A pályamûveket a könyvtár munkatársaiból
létrehozott bizottság elõzsûrizte, amely összesen
83 pályázatot (6–10 éves korosztály: 46 fõ 47
pályamunka és 11–16 éves korosztály: 35 fõ 36
pályamunka) tartott a szakmai zsûri elé tovább-
jutásra alkalmasnak.

A szakmai zsûri munkájában ebben az évben
is Tóth Krisztina és Rigó Béla vett részt, akik
döntöttek a díjak odaítélésérõl, a végleges sor-
rend felállításáról.

A támogatók lehetõvé tették, hogy mind a
díjak, mind a díjazott mûvek számát növeljük.
Így kerülhetett sor a két kategóriában négy elsõ,
öt második, hat harmadik díj és tíz különdíj
odaítélésére, amelyek átadására 2006. június 16-
án délután került sor a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárának nagy bálter-
mében.
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„…az elõdök tisztelete
a legelsõ törvény…”

Helyismereti vetélkedõ
Kiskunfélegyházán

Befejezõdött Kiskunfélegyházán az a nagysza-
bású helyismereti vetélkedõ, melyet a Petõfi
Sándor Városi Könyvtár és a Kiskun Múzeum
szervezett, és amelyet a Kiskunfélegyháza Ifjú-
ságáért Egyesület, illetve a Katolikus Ifjúsági
Iroda támogatott. E nemes versenyzésnek a célja
az volt, hogy a fiatalok megismerkedjenek váro-
sunkkal, Kiskunfélegyházával, azzal a hellyel,
ahol élünk. Milyen ragyogóan fogalmazta meg
egykoron Tömörkény István, amikor azt írta:
„…az elõdök tisztelete a legelsõ törvény…”!

Valóban nagyszerû dolog, ha egy városban
súlyt helyeznek a helyi értékek, történelmi ese-
mények, mûemlékek számontartására, megóvá-
sára, átörökítésére az utódnemzedéknek. Ennek
szellemében találták meg a verseny mottóját Falu
Tamás halhatatlan soraiban: „Keresem az utcát,
keresem a házat. Betemette õket az építõ szá-
zad.”

Szinte kimondani is csodálatos, hogy Kiskun-
félegyházán 150 csapat (ez több száz gyermek,
fiatal) jelentkezett az elsõ feladat megoldására.
Ez még akkor is nagyszerû, ha az elsõ fordulóba
végül is 111 együttes küldte be a megoldásokat.
A megoszlás a három korosztályban a követke-
zõ volt: az 5–6. osztályosok esetében 41, a 7–8.
osztályban 30 és a 9–10. osztályosoknál 40 csa-
pat vett részt.

Végül 8-8 háromfõs csapat jutott be a Kiskun
Múzeumban rendezett döntõbe, amelyre április
24–25-én és 27-én került sor. Itt kétfajta feladat
várta a versenyzõket. A bemutatkozásra, iskolá-
juk rövid történetére és az idegenvezetésre elõre
fel lehetett készülni, de a mozaik feladatsorra, a
nevezetes személyek ismertetésére, felismerésé-
re, valamint a vaktérképre a helyszínen kellett
azonnali válaszokat adni.

A színvonalas döntõk végeredménye:
I. korcsoport, 5–6. osztály: A zsûri (Rádi

Erzsébet, Kapus Béláné, Kállainé Vereb Mária)
elé három Platán, egy bankfalui, egy Petõfi Sán-
dor, két József Attila és egy Darvas iskolás csa-
pat került. I. hely: Honalapítók – Preisz Fanni,
Szabó Anna, Vajda Dóra, Platán iskola, felké-

szítõ tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna, II.
hely: Boszorkák – Kádár Szilvia, Pici Dalma,
Ficsór Dóra, Bankfalui Általános Iskola, felké-
szítõ tanár: Ficsór Katalin, Pázmándi Judit, III.
hely: Szépítõk – Tóth Szabina, Horváth Eszter,
Doroghy Ágnes, Platán iskola, felkészítõ tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna.

II. korcsoport: 7–8. osztály: A zsûri (Laczkóné
Szabó Klára, Bánki Horváth Mihály, Tóthné
Gyenes Krisztina) elé öt József Attila, két Platán és
két Darvas iskolás csapat került. I. hely: Kamikázé
– Kaposi Péter, Tóth Márton, Bozóki Mátyás, Jó-
zsef Attila Általános Iskola, felkészítõ tanár:
Lénártné Szikszai Anikó, II. hely: Régészek – Kõ-
házi Gergõ, Holló-Szabó Benedek, Magyar Zoltán,
Platán Utcai Általános Iskola, felkészítõ tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna, III. hely: József
Attila – Kürtösi Brigitta, Jantyik Aranka, Kovács
Kitti, József Attila Általános Iskola, felkészítõ ta-
nár: Lénártné Szikszai Anikó.

III. korcsoport: 9–10. osztály: A zsûri
(Bánkiné Molnár Erzsébet, Mayer Lászlóné,
Simonné Retkes Edit) elé öt mórás, két mezgés
és egy közgés csapat került. I. hely: Queens –
Patyi Eszter, Málik Berta, Pataki Orsolya, MFG
10/E, felkészítõ tanár: Rostáné Földényi Éva, II.
hely: Kunsági csajok – Fábián Diána, H-Tóth
Nóra, Kovács Klaudia, MFG 9/E, felkészítõ ta-
nár: Szabó Gyuláné Matyók Katalin, III. hely:
Félegyházi Lángész Ész – Fekete Tünde, Novák
Edit, Víglási Krisztina, Közgazdasági Szakközép-
iskola, felkészítõ tanár: Bánki Horváth Mihály.

A vetélkedõre egy iskolából, sõt némely osz-
tályból is több csapat jelentkezett. Meg kell

A Queens csapata:
Patyi Eszter, Málik Berta, Pataki Orsolya,

felkészítõ tanár Rostáné Földényi Éva
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említeni a József Attila Általános Iskolát, a Pla-
tán Utcai Általános Iskolát, valamint a Móra
Ferenc Gimnázium hatévfolyamos tagozatát,
ahonnan a legtöbb diák érkezett a. (Ez utóbbi
iskolának mind az öt döntõbe jutott csapata a
10/E és 9/E osztályokból került ki.)

A döntõk napja eredményhirdetéssel zárult
minden korcsoportnál. A csapatok emléklapot
kaptak, valamint az elsõ három helyezett könyv-
jutalomban is részesült. Május 21-én, a város-
alapítók napja ünnepségének keretében minden
korcsoport helyezett csapattagjai névre szóló
oklevelet vehettek át a kiskunkapitánytól. A
döntõbe jutott csapatok jutalma egy közös kirán-
dulás volt. Május 26-án, pénteken Budapestre, a
Magyar Nemzeti Múzeumba és az Országházba
látogattak el a félegyházi diákok.

A 2005/2006. évre kiírt helyismereti vetélke-
dõ két fõ szervezõje Mészáros Márta múzeum-
pedagógus és Török Brigitta helyismereti könyv-
táros volt. Köszönet munkájukért!

Rosta Ferenc
a kiskunfélegyházi

Móra Ferenc Gimnázium
igazgatója

Nemzeti ereklyék, kincsek
az OSZK gyûjteményébõl
Július 6-án új kiállítótér nyílt az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) V. emeletén, a fõbejá-
rat szintjén. Ez a gondosan kialakított tér ad
otthont a most indult, Nemzeti ereklye címû
kiállítássorozatnak, melynek keretében a magyar
írásbeli kultúra egy-egy kiemelkedõ darabját
mutatja be a könyvtár, köztük corvinákat, a Képes
Krónikát, a Halotti beszédet és a Himnusz ere-
deti kéziratát.

Az ünnepélyes megnyitón Hiller István okta-
tási és kulturális miniszter gratulált az OSZK és
az osztrák nemzeti könyvtár összefogásával el-
ért kultúrdiplomáciai sikerhez, aminek eredmé-
nyeként az UNESCO a világ emlékezetének ré-
szévé nyilvánította a corvinákat. A miniszter
szerint ez a könyvtár vezetõi szemléletváltásá-
nak is köszönhetõ, annak, hogy nem csupán
õrizni akarják a nemzeti kincseket, hanem be-
mutatni is.

Dippold Péter tudományos igazgató köszön-
tõjében elmondta: az emberekben erõs igény él

arra, hogy a magyarság kincseit a maguk fizikai
valójában is láthassák. Ehhez természetesen meg
kell teremteni azokat a különleges körülménye-
ket, amelyek között például egy corvinát kinyit-
va közszemlére lehet tenni. Még ilyen feltételek
mellett is korlátozott ideig, szeptember 3-áig
láthatja a nagyközönség a Philostratus-corvinát,
Mátyás király könyvtárának legszebb darabját.

S hogy a környezet méltó legyen a kiállított
ereklyékhez, arról a Magyar Kárpitmûvészek
Egyesületének tagjai gondoskodtak, akik több-
éves munkával elkészítették a Corvin-kárpitok
címet viselõ triptichont. A corvinák motívumait
felhasználó mûalkotást Bereczky Loránd, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria fõigazgatója méltatta, aki
szerint különös jelentõsége van annak, hogy egy
nemzeti ereklyéket õrzõ intézmény a kortárs
képzõmûvészeket hívta segítségül kincseinek
méltó bemutatásához, ezzel is bizonyítva, hogy
a mûvészet folyamata nem szakad meg.

A Mátyás udvarának igazi európai pompáját
megidézõ kódexhez és a ragyogó kárpitokhoz
nagyszerûen illeszkedett a Misztrál együttes re-
neszánsz hangulatú zenéje.
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A kiállítást megelõzõ sajtótájékoztatón mu-
tatta be Káldos János, az OSZK Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár munkatársa a Digitális Kincs-
tár CD-sorozat elsõ darabját, amely (természe-

tesen) a Philostratus-corvina digitális változata,
de már majdnem kész a második is, amely Ba-
lassi Bálint fordításában a Beteg lelkeknek való
füves kertecske lesz. Az elképzelések szerint 10-
12 CD kiadását tervezik évente, ennek harmada
az éppen soros kiállítású nemzeti ereklye lesz. A

CD-k ára 3500 Ft. Bõvebb információ és webes
megrendelés: http://www.kincstar.oszk.hu/html/
megrendelo.htm.

Ugyancsak e satótájékoztatón jelentette be
Dippold Péter tudományos igazgató, hogy a neo-
latin világkonferenciák sorában következõ
tizenharmadikat Magyarországon tartják. Hazai
szervezõi: a Magyar Tudományos Akadémia, a
szegedi és a debreceni tudományegyetem, vala-
mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A
téma pedig: Varietas gentium – Communis
Latinias: Népek sokfélesége – a latinitás közös-
sége. Az OSZK a világkonferencia tiszteletére
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Mítosz és valóság – latin nyelvû történetírás Ma-
gyarországon a XV–XVIII. században címmel ki-
állítást szervez, amely a humanista kultúra elter-
jedését és Kárpát-medencei tárgyi emlékeit mu-
tatja be július 7. és szeptember 3. között. A kon-
ferenciára budapesti és szegedi helyszíneken au-
gusztus 6. és 12. között kerül sor.

A tudás háza ablak
a világra Kelevízen*
Elõször is mentegetõzéssel kezdem, mert a sebté-
ben kitalált cím kicsit képzavarosra sikeredett. A
ház hogyan lehet ablak? Gondolom, hogy olvasó-
im értik a szándékomat, „egy képben csak csupán
a lényeget”, ahogy Radnóti írja, akartam megjele-
níteni mondandómat.

Az IT-mentor programban én nagy lehetõsége-
ket látok. Azt érzem, hogy a kistelepülések meg-
maradása érdekében szinte ez az egyetlen lehetõ-
ség, melyhez a jóakarat mellett a technika is hoz-
zájárul.

Nem új megállapítás, hogy fogy a falvak népe,
hogy csökken a gyereklétszám, ezzel párhuzamo-
san iskolákat zárnak be, okkal vagy ok nélkül.
Pedagógusgyerekként már a 60-as években meg-
éltem az iskola-összevonás minden családi kon-
zekvenciáját.

A hetvenes években már könyvtárosként akko-
ri fõnökömmel, elõdömmel arra törekedtünk, hogy
az így elhagyott iskolák osztálytermében könyv-
tárt rendezzünk be, mondván: a kistelepülésen az
egyetlen mûvelõdési alkalom színtere lehet a szé-
pen berendezett könyvtár. Jelzem, akkor a megyei
könyvtár rendelkezett olyan pénzalappal a fenn-
tartó jóvoltából, melybõl ezt megtehette. Késõbb
megszerveztük a megyei szintû könyvtári ellátás
rendszerét. Az önkormányzatok felével szerzõdést
kötöttünk a szolgáltatás teljesítésére.

Közben bevezettük az ellátórendszer gépi nyil-
vántartását. A kis községek könyvtáraiban egyre
nagyobb igényként jelentkezik a cédula-nyilván-
tartás, melyet egy gépi katalógus helyettesíthetne.

Ezért örültünk a  Hírközlési és Informatikai
Minisztérium eMagyarország akciójának, melynek
során több könyvtárunk is pályázott számítógépre.

Például a kaposvári Honvéd utcai könyvtárban az
eMagyarország-pontot maga a belügyminiszter
asszony nyitotta meg.

Természetesen mi, könyvtárosok azt szeretnénk,
ha a településeken minden számítógépet a könyv-
tárban helyeznének el, illetve minden (kis)-
településen lenne egy olyan szintér, ahol nem csak
a könyveknek lenne helyük. Ne felejtsük el, hogy
a kistelepüléseken már egyre gyakrabban nem
könyvtárról beszélünk, hanem a könyveknek az
ellátórendszeren keresztül szállított és jól váloga-
tott, a letéti rendszer cseréjén alapuló olyan friss
állományáról, melyet a település önkormányzata
rendel meg szolgáltatásként. A fenntartó ezeken a
helyeken csak a helyet és a személyt biztosítja, ha
mindezt a többcélú kistérségi könyvtári ellátási for-
mában teszi, jelentõs normatívára is szert tehet.
Ezek szerint a kistelepülésen már nem is könyv-
tárról beszélnénk, hiszen ezek a törvényi elõírás-
nak sem felelnek meg. Egy olyan szintérnek, mely
lehet elhagyott iskola, posta, ahol a könyvek és a
számítógépek egy helyen vannak, lehet jövõje. Az
ún. teleházba is be lehetne rakni ennyi könyvet, és
a teleházat is be lehet vinni a könyvtárba. A lé-
nyeg az, hogy a hagyományos információhordo-
zók, a könyvek, és a modern információhordozók
és eszközök egy helyen legyenek.

Nos, ez nem fikció. Kelevízen, egy 370 lelkes
településen, ahol 1981-ben megszûnt az alsó tago-
zatos iskola is, okos önkormányzati vezetõk pá-
lyázat útján felújították a szolgálati lakást, ahova
bevitték a könyveket, az eMagyarország számító-
gépeit, de ott van egy asztali foci is a fiatalok
számára, meg még négy tárló mûvelõdéstörténeti
kiállítása, mely a múltat idézi. A Tudás Háza,
merthogy így nevezik a komplexumot, vezetõje
egy munkanélkülivé vált pedagógus, akit az ön-
kormányzat közhasznú munkásként alkalmaz.

Ezzel azt akarom mondani, hogy nemcsak pénz-
kérdés volt az ilyen irányú fejlesztés a falvakban,
hanem elsõsorban szemléleti. Itt, Kelevízen meg-
volt ez a fajta szemlélet és az akarat is. Akárhány-
szor elmegyek a ház elõtt, jólesõ érzés kerít hatal-
mába. Nemcsak azért, mert a ház szülõházam, ha-
nem azért is, mert azt tapasztalom, hogy mindig
van közönsége, látogatója. Ezért gondoltam azt,
hogy ilyen helyekre kellenének az IT-mentorok,
akik a könyvtárosokra jellemzõ szolgálatkészség-
gel, fõhivatásban, a XXI. század lámpásaiként
igazítanák el a betérõket az eljövendõ eMa-
gyarország szoftverlabirintusában és információ-
áradatában.

Varga Róbert

* Az Információs társadalmi esélyegyenlõség – IT-men-
tor program regonális road-show-ján, Kaposváron, 2006.
június 8-án elhangzott elõadás szerkesztett változata


