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Az ETO adatbázis
magyar kiadása

és konkordanciája

Minden bizonnyal az egymást követõ ETO-ki-
adások legnehezebben összeállítható, egyben a
legterjedelmesebb egybevetése, konkordanciája
van készülõben. Az idõ sürgeti, hiszen a nagy
szolgáltató könyvtárak 2008 elejére ütemezték
átállásukat az új kiadású jelzetrendszerre, ez
pedig konkordancia nélkül sokkal nehezebb.

Barátné Hajdu Ágnes a Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros 2007. évi februári számában beszá-
molt az ETO-fejlesztés mostani rendszerérõl,
példákat is sorolt a fontosabb változásokból.
Teljes valójában azonban a tételes egybevetés-
kor derül ki, mi minden történt az utolsó elõtti,
1990-es magyar ETO-kiadás és a 2000. évi vál-
toztatásokkal záródott 2006. évi között. Bizony,
nagyon sok minden!

Említsük meg legelõször is azt a tényt, hogy
míg a mi 1990-esünk (a továbbiakban: 1990) kö-
zépkiadás volt, addig a 2006-os (a továbbiak-
ban: 2000, mert a 2000-es UDC MRF adatbázis
jelzeteivel zárt) pedig teljes. A kettõ közti jelzet-
mennyiség aránya nagyjából 1:2, aminek igen
nagy a jelentõsége.

Az ETO magyar számítógépes adatbázisában
lévõ, WINISIS-szel kezelt jelzetek megnevezé-
sei és egyéb szöveges részei kétnyelvûek. Úgy
készültek, hogy a feldolgozott 1990-es jelzetek-
hez hozzáfûztük a UDC Consortium 2000-es
évjáratú, akkor aktuális rekordjait, és a rekordon
belül elkészítettük a mezõk fordítását, illetve
többszörösen ellenõriztük azokat.

Adatszerkezet

A jelzetrekorodok kétnyelvûek. (A rekordok
mezõleírását lásd a következõ oldalon!) Az 1–
99 közötti mezõtartomány magyar megfelelõi az
500–599, a 100–199 közöttiek a 600–699, a 900–
999 közötti adminisztatív mezõk a 700–799 me-
zõtartományba kerültek (a táblázatban dõlt betû-
vel jelölve). Nem kettõztük meg azokat a mezõ-

ket, amelyek csak számokat tartalmaznak, va-
gyis nem volt szükség a fordításukra.

Az ETO következõ kiadásai várhatóan cédén
jelennek meg Magyarországon, a fenti rekord-
szerkezetbõl a technikai jellegû adatokat elha-
gyó exporttal. Jelenleg a 2001 és 2004 közötti
változásokkal rendelkezünk, az elképzelések sze-
rint ezt 2006-ig kiegészítve, vagyis naprakészen
szeretnénk a cédé-adatbázist közreadni. Ehhez
szükség lesz a kétévnyi hiány elõfizetési díjának
elõteremtésére és a kiadási jog megszerzésére,
vagyis közel 2700 euróra, ami nem könnyû do-
log a mai finanszírozási viszonyok között. És
akkor a honosítás (fordítás, lektorálás, ellenõrzés)
költségeit még nem is említettük. Talán egy pályá-
zat segíthet rajtunk…

A formátumról a felhasználók körében vég-
zendõ felmérés nyomán születik majd döntés.
Kérjük az integrált könyvtári rendszerek haszná-
lóit, fejlesztõit, gondolják át, milyen formában
tudja rendszerük a jelzetrekordokat fogadni, és a
sunt@oszk.hu címre írják is meg, hozzátéve, ha
esetleg speciális igény szerinti kimenetet kérnek
majd, amikor a 2006-os frissítés hozzáférhetõ
lesz. A WINISIS kimenetei: ISO 2709, text és
XML.

UDCC-segédanyagok,
a konkordancia forrásai

A rekordszerkezet jól mutatja, hogy a 900-as
mezõtartományban kapunk információt a jelzet
sorsáról: új, törölt, módosult, a revízió típusa
(melyik mezõje változott), a revízió forrása, tör-
ténete, megjegyzés ezekhez.

Úgy tûnik, minden együtt van ahhoz, hogy
az adatbázisból kinyerjük a konkordanciát, a
helyzet azonban egészen más. Sajnálattal kel-
lett ismét megállapítanunk, hogy az MRF-adat-
bázis alapja nem a mi 1990-es kiadásunk,
hanem több nemzeti kiadásból szemezgetve
állították össze. Büszkén hozzátehetjük persze,
hogy mi is a kiindulópontok között voltunk és
késõbb is vettek át új jelzetként a miénkbõl,
illetve módosítottak a miénk szerint már meg-
lévõket, értelemszerûen újként, ill. módosított-
ként megjelölve azokat.



4  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. július

Mez -
azonosító 

(tag) 
Mez név Almez k Max. hossz Adattípus* 

Ismétel-
het ség** 

1 UDC number / ETO-szám  1000 0 0 

2 Table /Táblajel  1000 1 0 

3 Special auxiliary type / Speciális alosztás típusa  10 0 0 

4 Combination type  6 0 1 

10 Derived from par.instr. at UDC  50 0 0 

11 Parallel divided as UDC abtg 50 0 1 

12 Par.div. provides spec.aux.  10 0 1 

13 Applic.note provides spec.aux.  10 0 1 

100 Description (With subfields for language versions) egsl 250 0 1 

105 Verbal examples (With subfields for language versions) egsl 250 0 1 

110 Scope note (With subfields for language versions) eg 250 0 1 

111 
Application note 
(With subfields for language versions) 

eg 250 0 1 

115 Combination examples abcdgnry 250 0 1 

120 Parallel division examples adg 250 0 1 

125 References atg 250 0 1 

504 Jelzet-összekapcsolási típusok  1000 0 1 

510 Párhuzamos jelzetszerkesztés  1000 0 0 

511 Párhuzamos jelzetszerkezet abtg 1000 0 1 

512 Speciális alosztás, párhuzamos jelzetszerkezet  1000 0 1 

513 Speciális alosztás alkalmazási magyarázata  1000 0 1 

600 Megnevezés  1000 0 0 

605 Szóbeli példák eg
***

 250 0 1 

610 Érvényességi terület magyarázata eg
***

 1000 0 1 

611 Alkalmazási terület magyarázata eg
***

 1000 0 1 

615 Jelzet-összekapcsolási példák abcdgnry 1000 0 1 

620 Párhuzamos jelzetszerkesztés: példák adg 250 0 1 

625 Utalások atg 250 0 1 

704 Bevezet  megjegyzések  250 0 1 

714 Megjegyzés a törléshez  250 0 1 

724 Megjegyzés a revízióhoz  250 0 1 

725 A revízió története fds 1000 0 0 

752 Speciális jelek használata  250 0 1 

755 Szerkeszt i megjegyzés  250 0 1 

757 Admin. megjegyzés (bels )  1000 0 0 

758 A következ  Extensionb l (bels )  1000 0 0 

760 Mutató  1000 0 1 

799 Csak ideiglenes (bels )  1000 0 1 

901 Introduction date / Bevez.  1000 2 0 

903 Introduction source / B.forr.  1000 0 1 

904 Introduction comments  250 0 1 

911 Cancellation date / Törl. id   1000 0 0 

912 Replaced by UDC# / Módosítás  1000 0 1 

913 Cancellation source / T. forr.  1000 0 1 

914 Cancellation comments  250 0 1 

921 Last revision / Utolsó rev.  1000 0 1 

922 Revision type / Rev.típus  1000 0 1 

923 Revision source / Rev.forrás  1000 0 1 

924 Revision comments  250 0 1 

925 Revision history fds 100 0 1 

951 Terms for index only / Index  1000 0 1 

952 Use special characters  250 0 1 

955 Editorial annotation  250 0 1 

957 Admin notes (internal)  250 0 0 

958 For next E&C (internal)  1 0 0 

999 Temp work only (internal)  4 0 1 

* 0 –  betû és szám is lehet, 1 – csak betû, 2 – csak szám
** 0 – nem ismételhetõ, 1 – ismételhetõ
*** Az almezõszerkezet itt felesleges, megszûnik

Rekordszerkezet

Az új kiadás elõkészítésekor tapasztaltak nyo-
mán és megsejtve, hogy a konkordancia összeál-
lítása nem lesz könnyû, a táblázatot kiegészítet-
tük két, eddig soha nem közölt adattal: az új
jelzet bevezetési dátumával, ill. a revízió (módo-

sítás) dátumával, ezeket egyszerûen (és automa-
tikusan, vagyis egyenkénti ellenõrzés nélkül)
megjelenítettük a jelzet rekordjából. Amiért az
iménti mondat alapján büszkélkedésre lehetett
okunk, a tényleges egybevetés sok esetben még-
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is azt eredményezte, hogy a jelzet a mi utolsó
kiadásunkhoz képest nem új és nem is módosult.
(A tetemes mennyiség és a gyakorlati használat
szempontjából nem különösebben lényegesség okán
most letettünk arról, hogy e kiigazításokkal meg-
terheljük a konkordanciajegyzéket.)

Szerzõdésünk alapján 2005-ben a konzorci-
um átadta a törölt jelzetek adatbázisát, hiszen
azok nincsenek már benne a a teljes, csak a
különálló, éves törlések adatbázisában. (Pedig jó
lenne, ha benne lennének, sokkal könnyebb vol-
na átlátni a revíziókat.) A kapott adatbázis neve:
General ref 1994–2003.

Gondok

Indexelés után derült ki, a törölt jelzetek adatbá-
zisa 5046 jelzetet tartalmaz. Az utód nélkül, el-
avulás okán törölt jelzetek száma 1096, elég
magas szám! Dátumuk 1993 és 1998 közötti,
tehát nemhogy 2003-ig nem tartalmaz adatokat,
de a 2000-esek sincsenek benne.

Sebaj, az évenként érkezõ összeállítás külön
adatbázisban tartalmazza a tárgyévi új, módosult
és törölt jelzeteket, sõt szövegfájlban is megkap-
tuk ezeket – szerencsére, mert kiderült, a töröl-
tek adatbázisa egészen mást tartalmaz: nem tud-
ni, milyen célú gyûjtés volt. Félévnyi „mail-
ostrom” után végre sikerült hozzájutni a tényle-
ges 2000. évi adatokhoz. Ezt és a 2000-ig a Meg-
nevezés mezõben módosult jelzeteket „összesö-
pörve” összeállt az alap, amit a konkordanciaké-
szítés reális fundamentumának hittünk. A törölt/
áthelyezett jelzetek száma 6814-re emelkedett,
az utód nélkül töröltek száma mindössze három-
mal, 1099-re növekedett.

Milyen egyszerû: készítünk egy szendvicsadat-
bázist, az elején lévõ UDC-segédanyag, valamint
a 2000-es jelzetek közé beékeljük az 1990-est,
és ennek a változásait keressük a rekordban lévõ
tájékoztató információk alapján…

A konkordancia alapelve

A konkordancia az 1990-es és a 2000-es álla-
pot közti átjárást oldja meg. Mindenekelõtt
tisztázni kellett a konkordanciakészítés alap-
vetõ elvét. Ez pedig az volt, hogy „jelzet nem
vész el, legfeljebb átalakul”, mint ahogy a fo-
galmak sem vesznek el, legfeljebb (de teljesen
sosem) elavulnak. Márpedig ha adott jelzet
valeamely dokumentumot jellemez egy élõ ka-
talógusban s a dokumentum létezik, megvan,

jelzetének is lennie kell. Mindezt azért volt
szükségszerû kijelenteni, mert 2884 darab
1990-es jelzet tûnt el nyomtalanul a 2000-es
táblázatból. Ez nagyon magas szám, és annak
ellenére magas, hogy 748 olyan jelzet is akad,
ami szerepel ugyan a töröltek adatbázisában,
de késõbb (új jelzetként jelölve!) visszakerült.

A „szendvics” említett három elemének egy-
bevetésekor, eljutva az I. i segédtáblához, tapasz-
talhattuk, hogy a szempont szerint nem önálló
általánosan közös alosztások (.00) csoportja ki-
üresedett! Ami különben nem volt váratlan, hisz
már Babiczky tanár úr óráján azt hallottuk, hogy
használatát lehetõleg kerüljük. Csak elvétve akadt
néhány elszánt, a túlbonyolításra hajlamos kol-
léga, aki használta ezeket az alosztásokat.

A források száma további anyaggal bõvült,
az eddig is rendelkezésre álló E&C (Extension
and Correction) évenként kiadott füzeteivel.
Csakhogy lehetõleg olyan forrást akartunk hasz-
nálni, amibõl a vágólapon keresztül vagy még
egyszerûbben átemelhetõek a jelzetek, minimá-
lisra csökkentendõ az elütés hibalehetõségét.

A szerencse megint mellénk állt, a konzorci-
um weboldalán némi keresgéléssel megtaláltuk
a törölt jelzetek évenként felsorolását szöveg-
fájlban. Átvizsgálva ezeket kiderült, az I. i se-
gédtáblát 1997-ben és 1999-ben számolták fel,
vagyis a kapott összesített adatbázisnak ezt is
tartalmaznia kellett volna! A kérdést, miért nem,
már nem is volt érdemes feltenni, csak elgon-
dolkodni azon, vajon a rendelkezésre álló for-
rásainkat ennyi kellemetlen tapasztalat mellett
tekinthetjük-e biztosnak és teljesnek. Az utób-
bi kételyre egyértelmû „nem” a válasz, a má-
sikról – gondoltuk –, menet közben kiderül,
mennyire pontos. Elõre jelzem: nem az… Az
I. i segédtábla esetében a néhány átirányított
jelzet mellett a legtöbb megszûntrõl itt is csak
ennyit találunk: „A szempont szerinti speciá-
lis alosztások I. i segédtáblázata teljes egészé-
ben megszûnt. Az így jelölt fogalmakat viszo-
nyítással vagy az I. k táblázat újólag létreho-
zott -02 jelzetsorával osztályozzuk, szükség
szerint kiegészítve a -056.15... alosztással.”

Végezetül: az elõzõekkel azonos fontosságúnak
tekintettük, hogy a gépi rendszerek számára is
használható számítógépes állományt hozzunk létre
a változások minél nagyobb arányban automatiku-
san végezhetõ átvezetéséhez. Az egyértelmû volt,
ebben nem tudunk 100%-os eredményt elérni.
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Új munkamódszer

Természetesen nem mondtunk le a jelzetátirányítás
konzorciumi adatbázisáról, azzal, hogy tételeit bi-
zony ellenõrizni kell. A kétféle mélységû táblázat
egybevetésekor számos eset fordul elõ.

1) Az 1990-es jelzet tovább finomodik, ek-
kor szöveges feloldása is változhat, és részletezõ
továbbosztásokra kell utalni.

2) Bármilyen ellentmondásos is, elõfordul,
hogy az 1990-es táblázat tartalmaz részletezõ
alosztásokat, a 2000-es nem, ebben az esetben
„vissza kell irányítani” az alosztásokat a hierar-
chia magasabb szintjére. A változások automati-
kus átvezethetõsége szempontjából ez a kedve-
zõbb megoldás, mert az elõzõ példa emberi dön-
tést igényel.

3) A jelzetfeloldás automatikus szövegelem-
zésével kiszûrtük a 100%-os biztonsággal válto-
zás nélküli jelzeteket. Az elemzõ algoritmus Tar

Katalin (OSZK Informatikai Igazgatóság) kivá-
ló munkáját dicséri.

4) A képzõdött maradék tartalmaz a szöveg-
elemezésbõl eredõ, ám esetleg nem releváns to-
vábbutalásokat, ezeket törölni kell.

5) Különleges és figyelembe veendõ eset a
módosulásoké, mert megesik, hogy a jelzetfelol-
dás fõ része (az adatbázisban a megnevezés) több
részre (a 600-as, 605-ös és a 615-ös mezõre)
oszlik. Ezt úgy tekintjük, hogy a jelzet nem
módosult.

6) Utólag látható, szigorúbban kellett volna
megkövetelni a jelzetek szöveges részének for-
dítóitól, hogy a világért se nyúljanak hozzá a
meglévõ magyar szöveghez, ha az értelmezésé-
ben megegyezik az angollal. Ne „csinosítsanak”.
Sajnos, sokhelyütt ez történt, amitõl a szöveg-
elemzés két ilyen jelzetet nem tekint azonosnak.
Megint csak emberi döntés kell a minõsítéshez.

Néhány példa
a konkordanciaesetekre

003.326 (Földközi-tengeri logografikus írások.
Ókrétai (minoszi), ciprusi szótagírás, hettita kép-
írás)
Mód.: Földközi-tengeri logografikus írások
—>003.326.3 Ciprusi szótagírás
—>003.326.5 Hettita képírás
A jelzetet továbbosztályozták, részekre bon-
tották.

005 (A szervezés (organizáció) tudománya. Szer-
vezéstudomány. A szervezés módszertana, ana-
lízis, szintézis, osztályozás és taxonómia elmé-
lete és alapelvei, rendszerezés, szisztematizálás
általában)
--> 001.82 Szervezetek tanulmányozása
--> 57.06 Az élõ szervezetek nevezéktana és
rendszertani osztályozása. Taxonómia
A jelzet megszûnt. A fogalom két részre, két
szempontú megközelítést megjelenítõ  fogalom-
ra osztódik. Az egyik egyben egy új jelzet is:
001.82, míg a másik egy már meglévõ jelzetre
utal, tehát itt nincs módosulás, csak a párhuza-
mosság megszüntetése.

(234.373.25) (Pilis)
H. h. (234.3739Pilis)

Sok földrajzi alosztás a korábbinál kevésbé rész-
letezõ, ezért az egyszerû földrajzi alosztás he-
lyett kénytelenek vagyunk névalosztással ponto-
sítani.

006.071 (A gazdaságra, az életszínvonalra gya-
korolt hatás)
—>006.07 A szabványosítás és a szabványok

hatásai

A jelzet megszûnt, új helyét az E&C nem (vagy
hibásan) jelöli, a magyar konkordancia szerkesz-
tõi által javasolt visszaléptetés a megoldás.

061.236.62 (Pithias-lovagok)
—>061.236.6 Érdekvédelmi célkitûzésû titkos és

félig titkos társaságok, mozgalmak, szövetségek,

rendek

A jelzet megszûnt, új helyét az E&C nem (vagy
hibásan) jelöli, a magyar konkordancia szer-
kesztõi által javasolt visszaléptetés a megol-
dás. (A szerkesztõk javaslatai minden esetben
dõlt betûsek.)

*
Összegzésül: kialakult a konkordancia nyers-

anyaga, amit egybevetésekkel „csak” ritkítani
kell. Induló állománya 17 333 jelzetbokor volt.
Kis makrókkal a felesleges elemek törlését lehe-
tett gyorsítani, a többi pedig csak szem és friss
szellemû megítélés dolga.

A „maradék” is tetemes lesz, vagyis tényleg
minden idõk legnagyobb terjedelmû konkordan-
ciája készül…

Fejõs László
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Szellemi tulajdon:
egyensúlyi állapot

A British Library kiáltványa

Az egyensúly megtalálása

A digitális forradalom átformálta azt a módot,
ahogyan az információkat, eszméket és a mûvé-
szi alkotásokat az ember létrehozza, terjeszti, és
azokhoz hozzáfér. Bárki lehet ma alkotó, kiadó,
zenei producer vagy filmkészítõ saját nappalijá-
ban, s a hagyományos üzleti modellek sebesen
változnak. Az anyag teljesen új formái fejlõdtek
ki: weblapok, podcastok, wikik, mashupok,
mixek, mindez, és még több is, elérhetõ bárki
részére, bárhol, bármikor az interneten.

A szerzõi jogi (copyright) törvény hagyomá-
nyosan a megfelelõ egyensúly elérésére törek-
szik egyrészt az alkotó jogai – akinek jár az
elismerés és jutalom a munkájáért –, másrészt a
közérdek, az információk és eszmék elérésének
biztosítása között. Az egyensúlyi állapot “beál-
lítása”, megtalálása egy egészséges, alkotó gaz-
daság és az oktatási szektor számára létérdek,
hiszen jutalmazás híján nem sokat lehet profitál-
ni az innovációból, ugyanakkor az eszmékhez
való hozzáférés nélkül nincs jövõt elõlegezõ
inspiráció. A British Library (BL) számára a szé-
lesebb körû, a szellemi tulajdonról (IP) szóló vita
alapvetõ fontosságú, ugyanakkor az a kívánalom
rejlik mögötte, hogy a copyright keretrendszer
egyszerûsödjön, anomáliái tisztázódjanak. A jelen
írás felvázolja azokat a kérdéseket, amelyekkel az
Egybesült Királyságnak szembe kell néznie, vala-
mint azokat az ajánlásokat, amelyeket a British
Library fogalmaz meg egy egészséges és újító tu-
dásgazdaság támogatása érdekében.

A British Library kiemelt helyzete

– A British Library abban az egyedi helyzet-
ben van, hogy hangadó és igazságos közvetítõ
legyen abban a vitában, amelyet a digitális for-
radalom váltott ki. A British Library mindig is
fontos szerepet játszott a copyright keretrend-
szerében, megtartotta helyét a copyright-mérleg
tengelyében – ez a kiegyensúlyozott felfogás
elismerést vívott ki. Ezért a könyvtár (BL) mû-
ködése értékes abból a szempontból is, hogy

biztosítsa és megõrizze Nagy-Britannia vezetõ
szerepét az új, digitális világban.

– Elismerést vívott ki a könyvtár azzal is,
hogy független hangként szólal meg: az elérés
érdekében – de nem az alkotó jogát semmibe
vevõ, korlátok nélküli elérés érdekében; DRM-
rendszerekkel való együttmûködésben – de nem a
létezõ korlátozások semmibe vételével; azzal az
igyekezettel, hogy megvédjük azokat, akik alkot-
tak – de nem azok kárára, akik szeretnének alkotni.

– A British Library mint önálló kiadó tisztá-
ban van azokkal a lehetõségekkel és veszélyek-
kel, amelyek a digitalizálás oldaláról a kiadókat
fenyegetik. Mint kötelespéldányra kijelölt könyv-
tár a BL a nemzet kulturális és szellemi emléke-
zetét testesíti meg.

– Igyekszünk megfelelni annak a kihívásnak,
hogy a nemzet alkotóteljesítményének  begyûj-
tése és megõrzése révén egy sebesen változó
digitális világban a BL biztosítsa a hozzáférést a
jövõ nemzedékei számára. Ezzel a nemzet digi-
tális emlékezetét építjük – pl. a Microsoft válla-
lattal szerzõdést kötöttünk, hogy copyright-köte-
lem alá nem tartozó anyagokból 25 millió oldalt
digitalizálunk és ezekhez ingyenes webalapú
hozzáférést adunk.

– Izgalmas idõket élünk, ám a hagyományos
copyright keretrendszer minden eresztékében re-
cseg. A kihívás a következõ: a copyright keret-
rendszer modernizálása és annak biztosítása, hogy
a virágzó gazdaság és az oktatási szektor által
megkívánt egyensúly fennmaradjon a digitális
korban, s ezáltal fennmaradjon a versenyelõny
is a változó nemzetközi környezetben.

Melyek a vizsgálandó területek
a jelenleg folyó, a szellemi
tulajdonról szóló vitában?

1. A „digitális” nem más dolog

Az analóg világhoz hasonlóan a digitális világ-
ban is érvényesíteni kell a méltányos használatot
és a könyvtári jogosultságot.

Egy könyv és annak digitális másolata egy-
formán érvényes és fontos kutatási elemek, en-
nek ellenére vannak eltérõ vélemények a méltá-
nyos használat alkalmazhatóságáról. Tisztázás
nélkül a kutatók és a köz hozzáférése az anya-
gokhoz nehezebbé válhat, ahogy a tudás egyre
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finomított részecskéihez való hozzáférésnek egy-
re inkább ára van.

– A Szellemi Tulajdon Világszervezete, a
WIPO, az a szervezet, amely nemzetközileg a
copyright-törvény keretét szolgáltatja, egyértel-
mûen képviseli azt az álláspontot, hogy a méltá-
nyos használat és a könyvtári jogosultság ugyan-
olyan fontos a digitális környezetben, mint az
analóg világban.

– Az Egyesült Királyság törvénye ma hall-
gat errõl a kérdésrõl – ez azonban lehetõvé teszi,
hogy bizonyos jogbirtokos csoportok kétségbe
vonják a brit törvényekben lefektetett ilyen jo-
gok érvényességét az új, digitális környezetre. A
korlátozások és kivételek a jogban az oktatás, az
alkotás ösztönzésére – ennélfogva a társadalom
vállalkozói késztetésére – szolgálnak,  s ezeket
az új technológiák meggyökerezõdése nem iga-
zán változtatja meg.

– Úgy gondoljuk, hogy ha a korlátozások és
kivételek kiterjesztése a digitális környezetre nem
egyértelmû, a tudás potenciálisan csupán egy
eladásra kínált és vásárlóerõvel rendelkezõk ál-
tal megvásárolt árucikk. Ez ellentmond meglévõ
copyright rendszerünknek, és gyengítheti az
Egyesült Királyságban a digitális kor hatalmas
gazdasági és oktatási elõnyeit.

Azt ajánljuk, hogy explicit módon terjesszék
ki a korlátokat és kivételeket a digitális környe-
zetre, ahogy ez a nemzetközi jogban szerepel.

2. Méltányos használat

A digitális mûveknél alkalmazott új, potenci-
álisan korlátozó technológiák (pl. DRM, TPM)
és szerzõdések ne lépjék túl a méltányos hasz-
nálat törvény szerinti kivételeit, amelyeket a
szerzõi jogi, design- és szabadalmi törvény en-
gedélyez.

Ahogy a könyvtár a digitális egységek jogi
kötelespéldányának fogadására készül, ráébre-
dünk, hogy a DRM valóságos és technikai ve-
szélyt jelent a nemzet alkotóteljesítményének
megõrzése és elérése szempontjából most és a
jövõben. A szerzõdések az adatbázisokhoz való
törvényes hozzáférést is meggátolhatják. Való-
jában a BL számára kínált 30 licencbõl a talá-
lomra kiválasztott 27 jóval több korlátot állít föl,
mint maga a jelenleg érvényben lévõ copyright-
törvény. Aggályos, hogy ez a tendencia radiká-
lisan alááshatja a nyilvános hozzáférést, s ezzel

radikálisan alááshatja az alkotói és oktatási szek-
torok erejét és vitalitását.

– A DRM csaknem teljes jogi védelmet él-
vez az Egyesült Királyságban, és nem létezik
törvényes megkerülési mód a mozgáskorlátozot-
tak hozzáférése érdekében, a hosszú távú meg-
õrzés céljára, sõt ott sem, ahol a DRM a méltá-
nyos használatot akadályozza.

– A DRM nem veszíti el a hatályát, és tény-
legesen meg tudja akadályozni, hogy egy mû
köztulajdonba kerüljön, ’public domainné’ vál-
jon, a copyright idõtartamának lejárta után.

– Az adásvételi szerzõdések helyett egyre
inkább a licencek válnak a fõ tranzakciós mód-
szerré a digitális környezetben. Ezeknek a licen-
ceknek a többsége alacsonyabb fokozatú hozzá-
férést és copyright-jogot nyújt, mint amit a léte-
zõ copyright-törvény egyébként megengedne.

Azt ajánljuk, hogy a szerzõdések és a DRM/
TPM ne lehetetlenítsék el az Egyesült Király-
ság törvényében meglévõ, a méltányos hasz-
nálathoz hasonló hosszú távú korlátozásokat
és kivételeket.

3. Archiválás

A könyvtáraknak engedélyt kell kapniuk arra,
hogy másolatot készítsenek a hang- és filmfel-
vételekrõl, s ezáltal biztosítsák azok megõrzését
a jövendõ számára.

Jelenleg a törvény nem engedi meg a film- és
hanganyag másolását megõrzési célból. A máso-
latkészítés joga nélkül azonban az Egyesült Ki-
rályság el fogja veszíteni rögzített kulturális örök-
ségének nagy részét.

– A British Library Hangarchívuma a világ
egyik legnagyobb zenei archívuma egymilliónál
több lemezzel, 185 ezer hangszalaggal és min-
den egyéb, hangrögzítésre alkalmas médium-ál-
lománnyal.

– Minthogy a könyvtár nem készíthet máso-
latot állományi tételekrõl, az õrzésünkben lévõ
sok eredeti audio- és filmformátum egyre töre-
dezettebbé válik – mindez azonnali cselekvést
követel megõrzési szurrogátumok elkészítésére,
vagy szembe kell nézni a tételek visszafordítha-
tatlan tönkremenetelével.

Azt ajánljuk, hogy a megõrzési célra történõ
másolást terjesszék ki minden copyright-oltalom
alatt álló mûre, ahogy ez sok más országban
elfogadott.
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4. A copyright idõbeli érvénye

A hangfelvételi jogok védettségének idõtartamát
nem szabad kiterjeszteni az empirikus vizsgálatok
eredménye nélkül és az össztársadalmi érdekek fi-
gyelembe vétele nélkül. A 95 évre való visszame-
nõleges kiterjesztés az Egyesült Királyság audio-
történetének csaknem teljes állományát copyright
hatálya alá helyezné. A mai, hangfelvételekre vo-
natkozó törvényhozási állapot ténylegesen azt je-
lentené, hogy állományunk jelentõs része tönkre-
megy és semmivé válik.

– A copyright-idõtartamra vonatkozó korrekt
egyensúly fenntartása rendkívül elõnyös lenne a
zeneiparnak, de a társadalomnak is, hiszen a
társadalom gazdagodása az egyének kreativitá-
sának és innovációs képességének a függvénye.

– Bár az esettanulmányok száma a zeneipar-
nak ezen a területén nem jelentõs, amerikai ku-
tatások azt mutatják, hogy a mûvek kevesebb
mint 2%-a õriz valamelyes kereskedelmi értéket
55–75 évvel létrehozása után; s a kiadók több
anyagot bocsátanak közre, amikor a hangfelvé-
telek köztulajdonba lépnek, mint amikor még co-
pyright hatálya alatt állnak.

– A megõrzés szempontjából a BL számára
aggályos, hogy bármely idõtartam-kiterjesztés
károsan érinti a hangfelvételek archiválására irá-
nyuló lehetõségeinket.

Azt ajánljuk, hogy az idõtartam-kiterjesztés-
rõl folyó vita valós gazdasági tényekre támasz-
kodjon és vegye figyelembe a társadalom és a
gazdaság minden résztvevõjének igényeit.

5. Árva mûvek

Az árva mûvek amerikai gyakorlatát kellene
bevezetni az Egyesült Királyságban.

A BL úgy becsüli, hogy az összes létezõ kre-
atív alkotás több mint 40%-a elvben árva mûnek
számít. A tulajdonosok megkeresése õrületes
mértékû idõt és pénzt emészt fel, és ha nem si-
kerül õket megtalálni, a könyvtárak és kiadók
akkor is vonakodnak felhasználni ezeket az anya-
gokat, ezáltal ezek nem jelentenek nyersanyagot
a kutatás számára.

– A közszférában sok könyvtár és múzeum
– és számos kiadó a magánszektorban – kerüli
az árva mûvek felhasználását. Félnek a jogi
bonyodalmaktól, ha netán a jogtulajdonos mégis
csak jelentkezik.

– Mivel nem létezik mechanizmus társadal-
munkban az árva mûvek kezelésére, egy hatal-
mas és potenciálisan értékes anyagállomány lé-
nyegében el van zárva a kiadók elõl és az aka-
démiai közösség elõl – mindennek ’fagyasztó’
hatása van az oktatási és alkotói szektorokra.

– Jelenleg az USA Kongresszusa és az Euró-
pai Bizottság azt vizsgálja, hogy hogyan tegyék az
árva mûveket jobban hozzáférhetõvé, aminek vilá-
gos gazdasági és tudományos elõnye van.

Azt ajánljuk, hogy a kormány vizsgálja meg,
hogy az Egyesült Királyságban hogyan haszno-
sítható az amerikai ún. ’light-touch’ rendszer,
amely aktívan ösztönzi az árva mûvek felhasz-
nálását.

6. Nem publikált mûvek

A nem publikált mûvekre vonatkozó copyright
idõtartamát visszamenõlegesen összhangba kell
hozni a többi idõtartammal – amelynek hatálya
a szerzõ halála után 70 év.

A nem publikált mûveket nehéz felhasználni.
Jelenleg a nem publikált mûvek idõkorlátja sok
dologtól függ, mint pl. a mû létrehozásának
dátuma, a mû típusa, a szerzõ halálának éve s
hogy a mû anonim-e és vajon a mû könyvtárban
vagy adattárban tárolódik-e vagy sem.

– A Szabadalmi Hivatal, amely az Egyesült
Királyságban a szellemi tulajdon felelõse,
weblapján elárulja, hogy „igen nehéz lenne ki-
dolgozni a nem publikált mûre vonatkozó pon-
tos védelmi idõtartamot”.

– Az olyan társadalomban, mint a miénk,
amely egy egészséges szellemi tulajdoni környe-
zet kialakításától függ, ahol a másolás módjai a
technológiai haladás miatt egyre inkább az egyén-
nél vannak, a copyright egyszerûsítése és érthe-
tõvé formálása véleményünk szerint a kormány
kötelessége.

– Az idõtartam harmonizálása azzal az
elõnnyel járna, hogy copyright-rendszerünk
nyomban egyszerûsödne, és azzal együtt átte-
kinthetõbbé és átláthatóbbá válna a társadalom
számára.

Szeretnénk látni az ideiglenesen differenciált
copyright-idõtartam megszüntetését az 1988 elõtt
keletkezett nem-publikált mûvekre. Azt ajánljuk,
hogy ezt visszamenõlegesen hozzák összhangba
egyéb jogi idõtartamokkal – szerzõ halála plusz
70 év.
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Mit szeretnénk látni
a Gowers Review of Intellectual
Property címû jelentésben?

A jelentés tömeges reagálást váltott ki, s a köz-
vita hamar polarizálódott az Open Access és a
DRM szembeállításával, a fogyasztó és az ipar
egymásnak ugrásával. A Gowers-jelentésnek a
legátfogóbb képet kell képviselnie, a copyrigt-
rendszer tüzetes vizsgálatával rá kell mutatnia,
hogy a hagyományos szellemi tulajdoni egyen-
súlyt nem lehet felbillenteni, ha Anglia gazdasá-
gi virágzását szeretnénk látni. Hat kulcsfontos-
ságú területen kell keretrendszert létrehozni ah-
hoz, hogy Britannia mint tudásgazdaság sikere-
ket érjen el a digitális korban.

(A Gowers Review-ról annyit kell tudni, hogy
Andrew Gowers hivatalos jelentést készített a
szellemi tulajdon jelenlegi helyzetérõl Nagy-Bri-
tanniában, amely 2006 decemberében jelent meg.
– BZs megj.)

1. A digitális nem más – A méltányos haszná-
lati hozzáférést és a könyvtári jogosultságot az
analóg világból át kell emelni a digitális világba.

2. Szerzõdések és a DRM – A digitális mûvek
kiadásával járó új, potenciálisan korlátozó techno-
lógiák és szerzõdések ne lépjék túl a méltányos
használat törvény által biztosított kivételeit.

3. Archiválás – A könyvtárak számára enge-
délyezni kell, hogy (film- és) hangfelvételekrõl
másolatot készíthessenek a jövõ számára való
megõrzés érdekében.

4. A copyright idõtartama – A hangfelvételek
copyright-idõtartamát ne terjesszék ki empirikus
kutatások és a társadalmi igények figyelembe
vétele nélkül.

5.  Árva mûvek – Az USA által az árva mû-
vekre alkalmazott modellt kellene átvenni az
Egyesült Királyságban.

6. Nem publikált mûvek – A nem publikált
mûvek copyright-idõtartamát visszamenõlegesen
az egyéb copyright-idõtartamokkal kell összhang-
ba hozni (a szerzõ halála utáni 70 év).

Ford.:
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

A fél világ
Vácra készül(t)

Egy reggel a fenti mondattal kezdõdõ levelet
találtam postaládámban. Valóban, így utólag már
megerõsíthetem, a fél világ, legalábbis a Pest
megyei könyvtárosoknak majdnem a fele Vác
bûvöletében élt 2007. június 13-án. Ekkor került
sor ugyanis a Pest megyei könyvtárosok immár
hagyományosnak mondható könyvtárosnapjára.
Több szempontból is meleg fogadtatásban volt
része a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban
annak a 152 Pest megyei könyvtárosnak, aki
fáradságot, idõt nem sajnálva rászánta magát,
hogy ez alkalommal immár tized-
szer, a többiek látásának, hallásá-
nak szentelje idejét. Mándli Gyula

és munkatársai figyelmes házigaz-
dának bizonyultak. Sok mosollyal,
saját készítésû, finom sütemények-
kel fogadták az érkezõket.

A köszöntõk elhangzása és a
könyvtár épületének megtekintése
után kollégáink a Városi Zeneisko-
la nagytermében szakmai elõadá-
sokat hallgattak meg könyvtáraink
nemzetközi kapcsolatainak tényei-
rõl és lehetõségeirõl. Az elõadók
Bazsóné Megyes Klára, az érdi
Csuka Zoltán Városi Könyvtár igaz-
gatónõje s egyben az MKE Pest
Megyei Szervezetének elnöke, va-
lamint Mándli Gyula, a váci Kato-
na Lajos Városi Könyvtár igazga-
tója voltak. Mindkét elõadás arra
kívánta ráirányítani a figyelmünket,
hogy a nemzetközi kapcsolatok ki-
alakítása nem kíván csodát a könyv-
tárosoktól. Hiszen talán el sem ju-
tott a tudatunkig, hogy például a
testvér településeken is van könyv-
tár, mellyel természetes módon kap-
csolatot teremthetnénk, kooperál-
hatnánk. Úgy az érdi, mint a váci
Városi Könyvtár ilyen irányú lépé-

sei, az azokból kivirágzott és gyümölcsözõ kap-
csolatok jó például szolgálhatnak mindannyiunk-
nak, hogy bátran merjünk belevágni hasonló fel-
adatokba. Erre az elõttünk álló kihívások is ösztön-
zõleg hatnak. Az európai uniós forrásokhoz való
hozzájutás ugyanis egyre inkább a több tagállam-
beli intézmények összefogásával született projek-
tek révén lesz lehetséges.

Az elõadások végeztével került sor az idei
TÉKA-díjak átadására. E 2004-ben alapított díj-
jal szervezetünk azokat a kollegáinkat tiszteli
meg, akik 25 esztendeje dolgoznak Pest megye
könyvtárügyéért. Ez alkalommal hatan vehették
át e kitüntetést.
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A városnézés kezdetén Philip Frigyes fõépí-
tész és Kiss Bernadett régész avatott be minket
Vác múltjának rejtelmeibe, a fõtéri rekonstruk-
ciót meghatározó szempontokba. A „Memento
Mori” Kriptamúzeum, illetve a Váci Egyházme-
gyei Gyûjtemény Báthory Miklós váci püspök
(1474–1506) élete és kora címû kiállításának
megtekintése után a Kõkapu vendéglõben, Amb-

rus János és csapata jóvoltából, egy kellemes
hangulatban elfogyasztott, finom ebéddel zárult
az esemény, mely sokunkban tovább erõsítette a
tudatot, hogy Pest megye (s benne Vác) csodák-
kal teli világ, melyben még könyvtárosnak lenni
is érdemes.

Köszönet érte mindazoknak, akik ezt lehetõ-
vé tették számunkra: a Tourinform Irodának,
amely többféle váci idegenforgalmi kiadványt
ajándékozott; Floch Istvánnénak, a Floch Cukrá-
szat vezetõjének; Farkas Pálnak, a Bartók Béla
Zeneiskola igazgatójának; végül, ám elsõsorban,
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár valamennyi
munkatársának.

Gerber György

Továbbképzés
a partnerség jegyében
a mûvészetek
és az irodalom városában

„Még a Magyar Tengeren is túl…” címmel tar-
tottak továbbképzést Balatonfüreden, a jelen
épületbe költözésének huszadik évfordulóját
ünneplõ Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûj-
temény, valamint a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Veszprém Megyei Szervezete közös szer-
vezésében.

A folyó év június 5-én tartott, egynapos kép-
zés záró programja volt a 78. ünnepi könyvhét
rendezvénysorozatának és a VI. országos gyer-
mekkönyvnapoknak.

A könyvtárban rendezett konferenciára gyer-
mek- és iskolai könyvtárosok kaptak meghívót
Veszprém megyébõl, hogy megismerkedhesse-
nek azokkal a hagyományokkal és új tendenci-
ákkal, melyeket reményünk szerint be tudnak
majd építeni a mindennapi munkájukba. Könyv-
tárunkban a múlt év tavaszán háromnapos mû-
vészetterápiás továbbképzést szerveztünk hazai
és határon túli gyermekkönyvtárosok számára.

Az elõzõ évhez hasonlóan, hagyományteremtõ
szándékkal kívántuk folytatni most is a tavaly
megkezdett munkát. Mindezt azzal is kifejezésre
próbáltuk juttatni, hogy könyvtárunkba már több-
ször meghívott elõadóinkat (Bartos Éva, Lázár

Péter) ismét fölkértük, hogy jöjjenek el újra.
Ugyanakkor új elõadókat (Kucska Zsuzsa, Fe-

nyõ D. György) is megszólítottunk, akik szintén
szívesen tettek eleget a meghívásnak.

Továbbképzésünket Cserép László, a balaton-
füredi Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Idegenfor-
galmi Osztály vezetõje nyitotta meg.  Nemcsak
az olvasás nélkülözhetetlen voltáról beszélt, ha-
nem a minõségi olvasás szerepét is hangsúlyoz-
ta, külön kiemelve a könyvtárosok felelõsségét.

Az elsõ elõadást a házigazdák nevében Ma-

daras Judit gyermekkönyvtáros tartotta. Az „Itt

a kezem, nem disznóláb!” címû, prezentációval
egybekötött elõadás révén a résztvevõk betekin-
tést nyerhettek a balatonfüredi gyermekkönyv-
tárban 2004 és 2007 között zajlott társadalmi
integrációs kísérletbe, mely sajátos nevelési igé-
nyû és ép gyermekek bevonásával valósult meg
hazai, illetve határon túli keretek között a mese
és a mûvészetterápiák segítségével.

A 235 ezres látogatói számmal megdõlt a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozat tavalyi 200 ezres látoga-
tói csúcsa. Számos könyvtárban is nyitva tartottak jú-
nius 23. éjszakáján. Darvas Tóth Péter klogjáról:



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. július • 13

Ezután Lázár Péter drámapedagógus, elõadó-
mûvész, a Magyar Drámapedagógiai Társaság
tagja hívott bennünket közös játékra, melynek a
Játékkal az olvasásért címet adta. A másfél óra,
melynek során gyermekké váltunk, gyorsan el-
röpült, de az idõ rövidsége ellenére is átélhettük
azt, hogy hogyan gondolkodnak a gyermekek.
Ezt a tapasztalatunkat bizonyára hasznosítani
tudjuk majd, ha könyvet kell ajánlanunk felnõtt
fejjel gyermek olvasóinknak…

Közben Budapestrõl várt elõadóink is megér-
keztek. A gyermekkönyvtár olvasótermében el-
költött „ebédünk” – pogácsa, szendvics, kávé,
üdítõ – után folytatódott a továbbképzés.

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a
fejlesztõ biblioterápiáról beszélt. Egy tanórányi
idõbe sûrítette be mondanivalóját úgy, hogy az
is átfogó képet kaphatott a biblioterápiáról, aki
elõször találkozott ezzel a témával. Aki viszont
többször hallotta már Bartos Évát, az is megbi-
zonyosodhatott arról, hogy ugyanabban a témá-
ban sem ismétli önmagát, mert mindig tud vala-
mi újjal szolgálni, valami meglepetést kínálni a
hallgatóknak.

Kucska Zsuzsa a Fõvárosi Szabó Ervin könyv-
tár Liszt Ferenc téri Gyermekkönyvtárából érke-
zett. Abból a módszertani központból, melyet
áldozatos munkával alakított ki épek és fogyaté-
kossággal élõk legnagyobb örömére. (Fölfogha-
tatlan, hogy ez a mûhely ma megszûnésre van
ítélve!) „A játszótársam, mondd, akarsz-e len-

ni?” címû elõadásában összefoglalta azokat a
módszereket, melyek – mintegy könyvtári kere-
tek között mûködõ –  válaszul szolgálnak Kosz-
tolányinak az elõadás címében idézett kérdésére.

A záró elõadást Fenyõ D. György író, a
Kibõl lesz az olvasó? címû könyv szerzõje
tartotta. Gondolatmenetét azzal kezdte, hogy
nem is csodálkozhatunk a mai fiatalság észjá-
rásán. Ha összehasonlítjuk a mai ifjúságot érõ
információhalmazt egy korábbi nemzedékével,
megdöbbentõ a mennyiségi és minõségi kü-
lönbség. Az elõadó e gondolat mentén jutott
el odáig, hogy nem szabad meglepõdnünk, ha
mások a mai fiatalok olvasási szokásai, igé-
nyei. Konkrét példák felsorolása után a legér-
dekesebb pontnál kellett idõ szûke miatt befe-
jeznie az elõadását. Azonban azzal búcsúztunk
el egymástól, hogy remélhetõleg egy követke-
zõ továbbképzésen alkalmunk lesz majd a
kötelezõ olvasmányokkal kapcsolatban a pro

és kontra vélemények kifejtésére, ütköztetésé-
re is.

Sárköziné Sárovits Hajnalka, a balatonfüredi
városi könyvtár igazgatója köszönte meg az elõ-
adóknak az elõadást, a résztvevõknek pedig az
érdeklõdést. Ez utóbbi abban is megnyilvánult,
hogy a nap végére sem morzsolódtak le a kollé-
gák, sõt olyan is volt, aki – elõzetes jelzéséhez
híven – csak délután érkezett. Úgy gondoljuk,
ha a könyvtárosok között lesz mindig 27 ember,
aki fontosnak gondolja a hasonló tematikájú
képzést, akkor érdemes a megkezdett munkán-
kat folytatni. Külön is megfogadva a Bartos Éva
által idézett Kodály-gondolatot, mely gyermek-
könyvtárosi munkánk mottója is lehet: „Vegyük

komolyan a gyermeket.  Minden egyéb ebbõl

következik.”

Madaras Judit

A MKE Zenei
Szervezetének debreceni

szakmai találkozójáról

2007. május 31-én és június 1-jén került sor a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szer-
vezetének szakmai találkozójára, melynek ezúttal
Debrecen adott helyet. A szervezést a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Médiatá-
ra és a Városi Zenei Könyvtár munkatársai vállal-
ták magukra, a találkozó megrendezését a Nemzeti
Kulturális Alap anyagi támogatása segítette.

Felhívásunkra az ország több zenei gyûjte-
ményébõl jelentkeztek a részt venni szándéko-
zók, így a debreceni kollégák mellett Nyíregy-
házáról, Békésrõl, Miskolcról, Szegedrõl, Buda-
pestrõl, Vácról, Érdrõl és Pécsrõl is érkeztek
könyvtárosok.

Rendezvényünk célja az volt, hogy egyrészt
továbbképzésként lehetõséget biztosítsunk szak-
mai kérdések felvetésére és megválaszolására,
másrészt a találkozási alkalom megteremtésével
elõsegítsük a kollégák szakmai és perszonális
kapcsolatainak kialakítását, illetve a meglévõ
kapcsolatok fejlesztését. A személyes találkozá-
sok, a párbeszéd ugyanakkor jó lehetõség arra
is, hogy erõsítsük szakmai biztonságunkat és
önértékelésünket.

A program nyitó elõadására a Debreceni Egye-
tem új helyre költözött Médiatárában került sor.
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Tóth Péter Benjáminnak, az Artisjus Szerzõi
Jogvédõ Iroda jogászának Szerzõi jogi kihívások

a könyvtárak digitális szerepvállalása elõtt címû
elõadása rövid történeti áttekintés után a szerzõi
jognak a könyvtári környezetben és ezen belül a
zenei dokumentumokkal kapcsolatban figyelem-
be veendõ alapfogalmaival és azok gyakorlati
alkalmazásának lehetõségeivel ismertette meg a
hallgatókat.

Ezt követõen a médiatárat tekintették meg a
résztvevõk. A gyûjteményt és annak megújuló
honlapját a könyvtár munkatársa, Grégász Mik-

lós mutatta be.
A felújított Bölcsészettudományi és Társada-

lomtudományi Könyvtárban tett séta után a Re-
formátus Kollégiumban Berkesi Sándor Liszt-
díjas karnagy, egyházzenei igazgató elõadását
hallgathattuk meg Zene a Református Kollégi-

umban címmel. Berkesi tanár úr az alapítástól
napjainkig vezette végig a Kántus több évszáza-
dos történetének legfontosabb eseményeit, ezzel
párhuzamosan bemutatta egy-egy meghatározó
zenei nagyság tevékenységét is. A történeti
visszatekintést a Kántus tagjainak élõ zenei be-
mutatója is színesítette. A muzsikával egybekö-
tött elõadás nagy hatással volt a résztvevõkre.

Programunk ezután rövid városlátogatással
folytatódott, melynek keretében megtekintettük
Debrecen új Modern és Kortársmûvészeti Köz-
pontját, a MODEM-et is.

Az elsõ nap az igen jó hangulatban elköltött
közös vacsorával késõ este zárult.

A találkozó másnap a Simonffy Emil Zeneis-
kolában folytatódott. A nagyhírû Debreceni Ze-
nede egyik utódjaként számon tartott városi ze-
neiskola igen szépen felújított épületét Fekete

Ferenc igazgató mutatta be a vendégeknek, majd
az iskola hangversenytermében Iszály György

Barna, a nyíregyházi fõiskola adjunktusa a kü-
lönbözõ digitális zenei formátumokról, azok
könyvtári alkalmazásáról és lehetséges szolgál-
tatásáról tartott elõadást Digitalizálás és elektro-

nikus szolgáltatás a zenei könyvtárakban cím-
mel. Az ezt követõ kötetlen szakmai beszélgetés
után a Debreceni Zenede mai másik utódjaként
mûködõ Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola növendékeinek rövid hangversenyét
hallgathatták meg a résztvevõk.

A szakiskola könyvtárát, annak régi, értékes
gyûjteményét Porczióné Stébel Ildikó könyvtár-
vezetõ ismertette meg a látogatókkal.

A kétnapos szakmai program záró eseménye-
ként a Városi Zenei Könyvtárban kötetlen szak-
mai beszélgetés, tapasztalatcsere következett. A
gyûjtemény vezetõjének, Kovács Piroskának a zenei
referenszkérdésekrõl, azok megválaszolási lehetõ-
ségeirõl, a tájékoztatás forrásairól szóló elõadását
élvezhettük, melynek kolléganõnk a Jó-e zenei

könyvtárosnak lenni Debrecenben?  címet adta.
A kollégáktól érkezett visszajelzések alapján a

találkozó igen sikeresnek bizonyult. Valamennyi-
en hasznosnak és kívánatosnak is tartottuk a szak-
ma legújabb ismereteivel való találkozást, a közös
gondolkodást elõsegítõ elõadásokat, s mindannyi-
an reményünket fejeztük ki, hogy a jövõben is le-
hetõségünk nyílik évi rendszerességgel tartani ha-
sonló szakmai tanácskozást.

Botosné Koscsó Ilona

– Gulyásné Somogyi Klára

Gondolatok
a mozgókönyvtári ellátás
gyakorlati tapasztalatairól
szervezett konferencia
kapcsán

Zajlik az élet. A megállapítás egész társadalmunkra
igaz. Hiszen átalakulását éljük azoknak az alapvetõ
ellátórendszereknek (oktatás s benne tandíj, egész-
ségügy s benne vizitdíj, gyógyszerek és gyógyászati
eszközök piaca, közlekedés, közalkalmazotti kedvez-
mények, juttatások rendszere, illetve ezek leépítése),
melyek alapjaiban határozzák meg mindennapjainkat.
A társadalmat érintõ nagy átalakulások mellett szinte
eltörpül a könyvtárügy rendszerében zajló változás.
Pedig itt is alapvetõ, jövõt meghatározó dolgok tör-
ténnek.

Könyvtár vagy könyvtárellátás? Ha könyvtár, ak-
kor milyen legyen? Hány fõvel, milyen állománnyal,
milyen kondíciók mellett beszélhetünk könyvtárról?
Ha ellátás, akkor ki és kit lát el? Milyen tartalommal?
Mi az anyagi háttere a könyvtárfenntartásnak és az
ellátás mûködtetésének? Ki a finanszírozó? Milyen
források terelhetõk a mûködtetés mögé? És milyen
feltételekkel? Hogyan kell racionálisan gazdálkod-
nunk? Mit várhatunk az államtól, a fenntartótól, a
többcélú kistérségi társulásoktól és mire kell nekünk,
a könyvtárügyben alkalmazottként dolgozó szereplõk-
nek vállalkoznunk a mûködtetés, a források megszer-
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zése, a fejlesztések, a partnerség kiépítése, a felhasz-
nálóbarát könyvtár és könyvtári ellátás kialakítása ér-
dekében?

A nagy kérdésekre vannak szerencsére válaszok is.
Persze ne gondoljunk itt egy „receptkönyvre”, ahol lé-
pésrõl lépésre le vannak írva a teendõk, sõt még ízléses
fotót is láthatunk a késztermékrõl.

A mi válaszaink jogszabályok soraiban, koncepci-
ókban, finanszírozási keret- avagy feltételrendszerek-
ben, partnerségben, pályázati kreativitásban húzód-
nak meg. Ha tudunk olvasni, ha akarunk ezekben a
rejtett sorokban olvasni, és ha tudunk cselekedni.
Napról napra, ismét és ismét. Mint a folyó, amely
minden pillanatban elveszíti, de újra is építi önmagát.

A változások során a mi nagy lehetõségünket a
következõk teremtették meg: Tudatos és szakszerû
elõkészítõ, ágazatirányítási munka révén elkészült a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kon-
cepciója. Az 5/2005. évi (I. 19.) Kormányrendelet
ennek köszönhetõen a többcélú kistérségi társulások
által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi nor-
matív mûködési támogatásai közé beemelte a kistele-
pülések mozgókönyvtári ellátását. Ennek összege,
melyet szolgáltató helyenként kell értenünk (1,096
millió Ft / 2005, 1,246 millió Ft / 2006, 1,300 millió
Ft / 2007),  fejlesztésre, rendezvények szervezésére is
fordítható. A mozgókönyvtári szolgáltatás tehát im-
már nemcsak szakmai terv, hanem realitás. Egy je-
lentõs összegû, a feladatellátást maradéktalanul lehe-
tõvé tevõ normatívával megfinanszírozott realitás.

Minderrõl – a közös gondolkodás érdekében –
szervezõdött a címben idézett országos konferencia
(Budapest – OSZK, 2007. június 21.), amely napja-
ink települési könyvtárellátási helyzetérõl, a KSZR-
rõl és ezen belül a mozgókönyvtári ellátásról szólt. A
konferencia kezdeményezõi, a térségi ellátásban érin-
tett megyei könyvtárak közössége, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség, a Könyvtári Intézet és termé-
szetesen az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyv-
tári osztálya célja az volt, hogy beszéljük át az egyes
kistérségi gyakorlatokat, cseréljünk véleményt a meg-
oldásokról, alakítsunk közös javaslatokat azok szá-
mára, akik az út elején tartanak, vagy még rá sem
léptek arra, vagy akik változtatni akarnak.

A települési-kistelepülési könyvtári ellátással fog-
lalkozó munkacsoport vezetõje, Ramháb Mária igaz-
gató asszony (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Katona József Megyei Könyvtára) volt a tanácskozás
vezetõje, egyben a helyzetkép vázolója is, melybõl
kiderült, hogy 2007-re mintegy 1100 települést ért el
a mozgókönyvtári ellátás, ezen belül is elsõsorban

(84%-ban) az ezer fõ alatti lakosságszámú kisközsé-
geket. Azaz számos kistérség már aktívan lépett a
mozgókönyvtári ellátás irányába, ugyanakkor a fo-
lyamat befejezõdésérõl még messze nem beszélhe-
tünk. Hiszen az ország településszáma meghaladja a
3150-et, a városok száma közel háromszáz (298), azaz
elvben még kiterjedhet az ellátás további 1600–1700
településre. Jelenleg a 19 megyébõl két megyében, a
168 kistérségbõl 98 kistérségben nem található meg
ez az ellátási forma. Ha egy pillantást vetünk a szol-
gáltató könyvtárakra, akkor az derül ki, hogy a 63
szolgáltató a következõképpen oszlik meg: 51 térség-
ben városi, 11-ben megyei és 1-ben községi könyvtár
lát el mozgókönyvtári feladatokat. Jelentõsen eltérõ
kondíciókkal és lehetõségekkel. A rendszerbe az el-
múlt években beáramló közel másfélmilliárd (!) fo-
rintból az ezer fõ alatti települések több mint 1200
millió forinttal részesedtek. Azaz valóban érdemle-
ges, nagyszabású változások szemtanúi, részesei le-
hetünk. Kijelenthetjük azt is, ekkora összeg, mint ami
a 2004–2007-es ciklusban erre a területre áramlott,
még sohasem állt a hazai könyvtárügy rendelkezésé-
re. Jogos tehát, ha feltesszük a kérdéseket: Jó úton
vagyunk? Milyen korrekciókra van szükség? Mit és
hogyan mérünk? Mit és hogyan kommunikálunk?

A konferencia résztvevõi a könyvtári osztály tájé-
koztatójából, a Baranya, Tolna és Vas megyei tapasz-
talatokból, illetve a program zárásaként vezetett kon-
zultációból szûrhették le a válaszokat. Amit sejtet-
tünk, az megerõsítést nyert. Ma egyazon dologra szá-
mos megoldás él párhuzamosan, egymás mellett a
rendszerben. A tanácskozás fontos üzenetévé vált
ugyanakkor az, hogy önmagában ez ne adjon okot
senkinek az elkeseredésre, a bizonytalanságra, a bá-
tortalanságra, hiszen az átalakulás folyamatában az
egymás mellett élõ, párhuzamos megoldások a folya-
mat természetes részét képezik, másrészt viszont a
változatosság nem jelentheti azt, hogy ezt kihasznál-
va bárki is szabadossá váljon. A hozzászólók ugyanis
nyilvánvalóvá tették, hogy a 2004-ben megszületett
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koncepció ke-
retében a rendszer fejlesztése, alakítása megoldható,
sõt e keretben kell a megoldásokat kiérlelni, ezt kell
vezérfonalnak tekinteni. A KSZR ugyanis több, struk-
turáltabb, mint önmagában a mozgókönyvtári ellátás.
A KSZR fejlesztése így átfogóbb kérdés és a fejlesz-
téshez szükséges források sem lehetnek azonosak a
mozgókönyvtári ellátás területére irányított források-
kal. Ugyanakkor a mozgókönyvtári ellátás finanszí-
rozási keretében elnyert forrásokból megvalósuló fej-
lesztések esetében a szakmának mindent meg kell
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tennie annak érdekében, hogy azok a KSZR koncep-
cióban foglaltak figyelembevételével, annak végre-
hajtása érdekében tervezõdjenek, szervezõdjenek és
hajtódjanak végre.

Ez a szakmai koncepció üzenete, lényege, egyben
a magyar könyvtárügy fejlesztése vonatkozásában a
küldetése. A koncepció alapján, abba ágyazottan vég-
rehajtott fejlesztések segítik ugyanis elõ a hazai könyv-
tári ellátási rendszer erõsödését, gyarapodását és ered-
ményességét.

Fehér Miklós

Találkozó Csongrádon

Június 3. és 5. között ismét Csongrádon gyûltek
össze határon inneni és túli könyvtárosok, hogy
megvitassák közös dolgaikat.

A találkozó ezúttal is a ráhangolódással kezdõ-
dött, az Óváros barátságos öreg házai között, fi-
nom ételek és italok mellett. Másnap aztán, Fodor

Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) elnöke és Bedõ Tamás polgármester kö-
szöntõje után, megindult a komoly munka.

Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkára a konferencia megnyitó
elõadásában José Manuel Barrosót idézte, aki sze-
rint a kultúra hatása Európára elõbbre való minden
ideológiai és gazdasági megfontolásnál. Ennek alap-
ján dolgozik õ maga is, mondta, s ezt akarják erõ-
síteni a kulturális modernizációs programmal. Az
Európai Unió a tagállamok belsõ ügyének tekinti a
kultúrát, és ennek megfelelõen csekély forrásokat
ad erre a célra. Ugyanakkor a kultúra rendkívül
jelentõs az innováció, a kreatív gondolkodás, a
turizmus fejlesztése szempontjából.

A minisztérium honlapján olvasható mo-
dernizációs program konkrét célokhoz rendel
eszközöket. Az öt prioritás a kulturális vi-
dékfejlesztés és esélyteremtés, a tehetséggon-
dozás, az országkép alakítása a kultúra esz-
közeivel, a Pécs 2010 program, a kultúrafi-
nanszírozás új formáinak megteremtése. Bõ-
vítik és átalakítják a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) forrásait, emellett a gazdasági szfé-
rából kívánnak adó- és járulékkedvezmé-
nyekkel több forrást mozgósítani.

A Közkincs-program a múzeumok,
könyvtárak, levéltárak együttmûködését
támogatja. A 2007-ben induló Portál-prog-
ram célja pedig az, hogy minden települé-
sen elérhetõ legyen a könyvtári szolgálta-

tás, akár konkrét helyiségben, akár például egy
könyvtárbusz révén. Ezeken kívül el kívánják
indítani az Olvasó ország elnevezésû olvasásfej-
lesztési projektet is, korszerûsíteni akarják az
iskolai könyvtárakat, és a kortárs irodalmat is
bevonva erõsíteni az együttmûködésüket a gyer-
mekkönyvtárakkal.

Forrai Kristóf, a Visegrádi Alap igazgatója A

Visegrádi Együttmûködés és a Nemzetközi Viseg-

rádi Alap címmel az együttmûködés történetérõl,
mûködésérõl és az alap kulturális pályázatairól
beszélt. Eddig több mint háromszáz projektet tá-
mogattak. A célterületek: kultúra, tudomány, kuta-
tás, diákcsere, turizmus és kiemelten a határokon
átnyúló együttmûködés. A sikeres pályázathoz csak
egy jó ötlet kell a visegrádi négyekhez kapcsoló-
dóan és egy gondosan megírt pályázat. Az alap a
költségek maximum ötven százalékát fedezi, a
másik ötvenbe viszont beszámítható a pályázó inf-
rastruktúrája, így a könyvtárak is nyugodtan pró-
bálkozhatnak. Ösztöndíjprogramjuk a befogadó in-
tézményt is támogatja. Részletes információkat a
www. visegradfund.org címen találhatnak az ér-
deklõdõk, kérdéseikre a visegradfund@visegrad
fund.org címen kaphatnak választ.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
fõigazgatója, Monok István a nemzeti könyvtár
és a határon túli könyvtárak kapcsolatáról be-
szélt. A rendszerváltozás elõtt a könyvtár alap-
vetõen dokumentumokkal segítette a határon
kívüli intézményeket. Azóta megváltozott a
könyvkiadás szerkezete, és átalakult a köteles-
példány-rendszer is. Sajnos ma a nemzeti könyv-
tár költségvetésében nincs fedezet a dokumen-
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tumtámogatásra, és az OSZK sem tudja besze-
rezni a határon kívüli kiadványokat. Az egyedü-
li cserealapot a kiadói remittenda jelentheti. A
fõigazgató arra kérte a megjelent kollégákat, hogy
legalább információkat adjanak a Magyarorszá-
gon kívül megjelenõ kiadványokról, mert a kö-
vetésükre nincs bibliográfiai eszköz.

A másik forrás a költségvetés kipótlására a
képjogokkal való kereskedés lehet, mondta, ami
évente nagyjából tízezer kiadványt hozhat a
könyvtárnak. További tervük, hogy átalányszer-
zõdést  kössenek színvonalas lapokkal a képek
közlési jogára. Ugyanakkor újra kell gondolni a
hungaricum fogalmát, mert képtelenség mindent
gyûjteni, amit annak tekintünk, hiszen ma Euró-
pában gyakorlatilag minden hungaricumnak szá-
mít. Arra törekszenek, hogy magyar törvényben
legyen meghatározva legalább Szerbiában, Ro-
mániában és Szlovákiában egy-egy kiemelt gyûj-
temény (vagy esetleg több együttmûködõ intéz-
mény), amelyet a magyar állam támogat azért,
hogy összegyûjtse a hungaricumokat. Ez meg-
alapozhatná, hogy a dokumentumcsere vissza-
álljon a kívánt szintre.

Sikerként értékelte Monok István, hogy az
örökségvédelmi törvény kimondja, minden 1850
elõtt keletkezett könyv és kézirat védett. Ez sok
feladatot ró a nemzeti könyvtárra, nagyon fontos
a Kárpát-medencei együttmûködés a régi könyv-
és kézirat-katalógus összeállításában. A ma-
gyarországi tulajdonosoknak kötelezõen részt kell
venniük ebben a munkában, a határon túliaknak
felajánlják a lehetõséget. A szabad felhasználást
konzorcumi szerzõdésekkel kívánják megalapozni.

Beszélt az országos humán szakirodalmi bib-
liográfia problémájáról is, amelyet mindenkép-
pen összefogva érdemes csak építeni, a nemzeti
könyvtár önmaga nem tudja vállalni. Meg kell
állapodni abban, hogy melyik intézmény mely
folyóiratokat dolgozza fel és milyen ellenszol-
gáltatásért. A munkához az OSZK technikai se-
gítséget nyújthat. Folynak a tárgyalások, õsszel
aláírhatják a szerzõdéseket. Az adatbázisba már
betöltötték az IKER és a MANCI anyagát, tár-
gyalnak az Akadémiával az adatok átvételérõl,
és más intézményeket is megkeresnek ebben az
ügyben. Így fokozatosan egyre több tárgyszó
adódik majd az egyes tételekhez, és néhány év
múlva elérhetik az elvárható szintet.

A digitalizálásban is együtt kell mûködni-
ük a könyvtáraknak. Elég arra gondolni, hogy

az OSZK rengeteg anyagot feldolgozott már,
de nem tudja mind megmutatni, mert nincs erre
alkalmas szervere. Sajnos a szakma lobbiereje
kevés az informatikában érdekelt vállalkozá-
sokéhoz képest, ezért a fejlesztések gyakran
elkerülték a könyvtárakat. Azt azonban sike-
rült elérni, hogy a könyvtári digitalizáció ko-
ordinátora az OSZK legyen – a rokon terüle-
tek helyzetéhez képest ez nagy eredmény. Úgy
tûnik, hogy a digitalizálásra lesznek pályázati
pénzek (25 milliárd forint) – a határon kívüli-
eknek is –, de még kérdéses, hogy Brüsszel
elfogadja-e ezt az elképzelést, hiszen az EU
elsõsorban az innovációt akarja támogatni.

Fodor Péter levezetõ elnök az elhangzottak-
kal kapcsolatban kifejezte reményét, hogy most
megszüntethetõk lesznek a párhuzamosságok.

Egy megvalósult együttmûködésrõl számolt
be ezt követõen Bitay Enikõ, az Erdélyi Múze-
um Egyesület fõtitkára és Keveházi Katalin, a
Szegedi Tudományegyetem osztályvezetõje. Az
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) gyûjteményei
a magyar nemzet kulturális örökségéhez tartozó
értékeket õriznek. Hét szakosztályban, nyolc fi-
ókegyesületben folyik a kutatás, tudomány- és
rendezvényszervezés, kiadványok elõkészítése és
megjelentetése. Az 1990-ben újjáalakult szerve-
zetben összefogással és rengeteg munkával nagy
fejlesztéseket sikerült megvalósítani. Ma már
rendelkeznek széles sávú internetkapcsolattal, bel-
sõ számítógépes hálózattal és saját honlappal is. A
2002-ben megalakult Kolozsvári Virtuális Könyv-
tár és Információs Központ célja a közös elektro-
nikus feldolgozás és közzététel, és az Erdélyi Kö-
zös Katalógus létrehozása a MOKKA mintájára.
Erre a feladatra szövetkeztek a Szegedi Tudomány-
egyetemmel, ahol a magyarországi közös katalo-
gizálás alapjait lerakták, és ahol a terület ko-
moly szakértõi dolgoznak. A szegedieknek vi-
szont azért is hasznos ez az együttmûködés, mert
lehetõséget nyújt a hallgatók bevonására, a ma-
gas színvonalú képzés további erõsítésére. Az
Erdélyi Közös Katalógus, az EKKA jelenleg 40
ezer tételt tartalmaz.

A keretrendszert az OSZK instrukciói alapján
Szegeden dolgozták ki. A BODZA nem plat-
formfüggõ, nem kell hozzá nagy beruházás, és
XML-formátumban „mindenféle elektronikus
dolgot” kezel. Jelenleg megtalálható már benne
humán szakirodalmi adatbázis, külföldi hunga-
rológiai gyûjtemény, muzeális könyvtári doku-
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mentumok nyilvántartása, a MOKKA-R, a teljes
MOKKA tükröztetése stb. A MOKKA-R-ben
például szerkesztésre is van lehetõség, akár egy
magángyûjtõ is felviheti a maga harminc vagy
éppen ezer kötetét.

A program további részében az IKSZ és a
határon túli szakmai szervezetek együttmûködé-
sének eredményeit és nehézségeit vették számba
a megjelentek. Hajnal Jenõ, a vajdasági Kapocs
Könyvtári Csoport vezetõje huszonegy képben
mutatta be az elmúlt egy év történéseit. A vajda-
sági magyar könyvtárosok térítésmentesen kap-
ták meg a Szirén rendszert. Ennek bevezetését
képzéssel segítették, ma húsz intézmény használja.
A Szirén-honlapon már megtalálhatók a vajdasági
kiadványok, igen alaposan feldolgozva. 2007 janu-
árjában elindult egy hálózat építése, össze kívánják
kapcsolni a Kárpát-medencei magyar mûvelõdési
intézeteket. Utalt rá, hogy ezt a hálózatot lehetne
felkérni az együttmûködésre a nemzeti könyvtár-
ban elindított programokban.

Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke beszámolt a két-
évente megrendezett „mini vándorgyûlésrõl”,
a Somorján megtartott továbbképzésrõl (a szak-
nyelvrõl és a pályázati lehetõségekrõl), amely-
nek folytatása következik Kelet-Szlovákiában.
Kitért arra is, hogy eléggé megnehezíti a kap-
csolattartást a nagy távolság a kelet- és a nyu-
gat-szlovákiai magyar könyvtárosok között.
Komoly elõrelépésnek nevezte azt a progra-
mot, amelyet a nyíregyháziak kezdeményez-
tek a kassaiaknál, sok kis települést is bevon-
va a 3 könyvtár – 300 könyv – 3000 olvasó
elnevezésû programba, amely tulajdonképpen
könyvcsomagok cseréjével kívánja javítani a
bekapcsolódó intézmények szolgáltatását.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letét (RMKE) Tóth Wagner Ildikó képviselte, aki
elmondta, hogy jelentõs lépések történtek az ál-
lományfejlesztés területén, de még mindig túl
kevés a magyar könyv. Színes és tartalmas to-
vábbképzéseket tartottak olyan speciális terüle-
tekrõl, mint a digitalizáció vagy a biblioterápia.
Hiányolta viszont az ígért pályázatfigyelési se-
gítséget, amely nem mûködött úgy, ahogy re-
mélték. Az RMKE vándorgyûlése tavaly a vál-
tozó olvasási szokásokról szólt. Most azt terve-
zik, hogy összeállítják a könyvtárosok jegyzé-
két. Beszámolt még arról is, hogy a Kovászna
megyei könyvtár felvette Bod Péter nevét.

A Huntékát használó könyvtárak együttmûkö-
dési formáit Lengyel Mónika mutatta be. Beszélt a
szakmai közösségekrõl, a kistérségi társulásokról,
a Hunkat elnevezésû virtuális katalógus projektrõl,
amely lehetõvé teszi a keresést a helyi adatbázi-
sokban. A céljuk az, hogy a kistérségi társulások
egy nagyteljesítményû szervert mûködtessenek,
amely kiszolgálná a térség könyvtárait.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
nevében Haraszti Katalin köszöntötte a tanács-
kozás résztvevõit, és tájékoztatta õket a magyar
könyvtárosok nemzetközi levelezõlistájának elõ-
készületeirõl.

Nemes Erzsébet, a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) Könyvtár és Levéltár fõigazgatója
hozzászólásában a kötelespéldány-rendszer kap-
csán emlékeztetett arra, hogy a KSH 1867-es
alapítása óta jogosult egy teljes kötelespéldány-
sorra, aminek következtében az ország egyik
legnagyobb és legteljesebb gyûjteményével ren-
delkezik, és ebbõl komoly informatikai fejlesz-
tések után már szolgáltat is. Bõvebb informáci-
ók a www.konyvtar.ksh.hu oldalon olvashatók.
Beszélt arról, hogy az MKE Olvasószolgálati Szek-
ciója a határokon átnyúló együttmûködés kovásza
volt, és felvetette, hogy az IKSZ-ben alakuljon egy
Kárpát-medencei tagozat, amelynek a határon kí-
vüli könyvtárak is tagjai lehetnének.

Az elõadások és hozzászólások sorát a ma-
rosvásárhelyi Fülöp Mária zárta, aki a vendég-
látó Csemegi Károly Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központnak ajándékozta retrospektív
Maros megyei helyismereti bibliográfiáját.

A program másnap a szegedi Somogyi-könyv-
tár és a zákányszéki községi könyvtár megláto-
gatásával zárult. A megyei könyvtárban Szõke-

falvi-Nagy Erzsébet igazgató kalauzolta a ven-
dégeket, akik megcsodálhatták Somogyi Károly
csodálatos gyûjteményét is. Zákányszéken hasz-
nos ötleteket gyûjthettek arról, hogyan lehet
vonzóbbá és izgalmasabbá tenni egy könyvtár-
használati órát. A könyvtárvezetõ, Paraginé Tóth

Edina óravázlataiból mindenki csak tanulhatott.
A csongrádiak Horváth Varga Margit vezeté-

sével ezúttal is megtettek mindent azért, hogy a
vendégek a lehetõ legjobban érezzék magukat, s
ezt a törekvésüket siker koronázta.

A Csemegi Károly Könyvtár és az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség rendezvényét a Nem-
zeti Kulturális Alap és Csongrád Város Önkor-
mányzata támogatta. (fá)
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„Mindegyik más,
mindegyik európai”

Ezzel a mottóval indítottuk azt a programsoro-
zatot, melyet az érdi Csuka Zoltán Könyvtárban
szerveztünk 2007 májusában.

A mottó nem szorul magyarázatra, az talán
már inkább, hogy miért Lengyelországot, a len-
gyel népet választottuk bemutatásra az érdi pol-
gárok számára, és miért májusban.

Elõször az utóbbiról: könyvtárunk évek óta si-
kerrel vesz részt az európai uniós könyvtári kom-
munikációs programban, ehhez kapcsolódott a ren-
dezvény alapötlete, a Római Szerzõdés aláírásának
ötvenedik évfordulóját valamilyen módon meg kell
ünnepelni. Május 9-e az Európa nap, ehhez a nap-
hoz kötöttük a megemlékezés indítását.

Az alapgondolat tehát megszületett. De nem
akartuk a szokványos „egy elõadás, aztán letud-
tuk a dolgot” programot (ami egyébként lehet
nagyon jó!), ezért elkezdtünk gondolkodni. Arra
jutottunk, hogy kiválasztunk népeket, országo-
kat, melyeket be fogunk mutatni, mégpedig ko-
moly, szórakoztató, játékos, emberközeli formá-
ban. Melyik nemzettel kezdjük? Adódott szá-
munkra a lengyel nép: nemcsak azért mert len-
gyel munkatársunk van, nemcsak azért, mert van
lengyel kisebbségi önkormányzat a városban,
nemcsak azért, mert lengyel testvérvárosa van
Érdnek, nemcsak azért, mert a könyvtárban mû-
ködik az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egye-
sület – legfõképp azért, mert a magyar nép szí-
véhez talán a lengyel nép áll legközelebb.

Azt gondoltuk, olyan rendezvénysorozatot
szervezünk, mely alkalmat ad arra, hogy bemu-
tassuk az ország történelmét, földrajzát, kicsit
betekintsünk a néprajzába, irodalmába, építsük a
már meglévõ kapcsolatainkat lengyelországi és
magyarországi lengyel barátainkkal.

A mottók, szlogenek kiválasztása sem volt
véletlen, olyan gondolatokat választottunk, me-
lyek a mostani beszámoló (ötletadó) cikkben is
meghatározóak, talán önmagukért beszélnek.
Ugyanakkor kérdõjeleket is rajzolnak a számunk-
ra. Olyan kérdéseket vetnek föl, melyek egy

érdeklõdõ ember számára fontosak lehetnek. És
talán találtunk válaszokat is.

„Rajta, vígan, tamburások,

most mi járjuk, holnap mások!

Víg mazurkát, hogyha játsztok,

mind eljárjuk ezt a táncot.” (népdal)

Rendezvényeink „keretét” a könyvtárunkban
egész májusban megtekinthetõ kiállítás nyújtotta.
Ízelítõt adtunk lengyel irodalmi alkotásokból, len-
gyel népviseletekbõl, egy fotókiállítás kapcsán pedig
a lengyel népi faépítészetbõl. A kiállítást azok az
olvasóink, látogatóink is megtekintették, aki egyéb-
ként nem vettek részt a rendezvényeken.

„Lengyel–magyar két jó barát,

együtt harcol, s issza borát.”

Sokszor fölmerül manapság bennünk a kér-
dés, vajon nem elcsépelt közhely-e ez a mondás,
van-e komoly háttere a mottónknak? Nem sike-
rült-e a ’80-as évek politikájának elérnie azt, hogy
egy kicsit megvetéssel, lenézéssel tekintsünk a „nem
dolgozó, piacozó” lengyelekre? Ismerjük-e ennek
a mondásnak a történelmi gyökerét? Egyáltalán
milyen a mai helyzet a diplomáciai, illetve a
kulturális kapcsolatokban? Május 9-én errõl beszélt
Joanna Stempinska, Lengyelország magyarországi
nagykövete és Kovács István volt krakkói fõkon-
zul, a közös lengyel–magyar történelem egyik leg-
jobb ismerõje és ebben a témakörben több könyv
szerzõje, könyvtárunk, az Érdi Lengyel–Magyar
Kulturális Egyesület régi barátja, gyakori vendége,
s nem mellesleg József Attila-díjas költõ. A be-

Konrad Sutarski és Szabó András
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szélgetés után meglepetés következett: ízelí-
tõ a lengyel gasztronómiából. Vállalkozó ked-
vû kolléganõink lengyel népviseletbe öltözve
kínáltak lengyel „itókát”, lengyel húsos és
sajtos falatkákat és lengyel édességet a részt-
vevõknek.

„Volt egyszer hol nem: két országnak

õre – … gondunkat viselte Lengyelek

Királya, Erdély Fejedelme”

 (Reményik Sándor)

A történelemoktatásban vajon mennyire
„jön át” az évszázadokon áthúzódó törté-
nelmi kapcsolat, mennyire tudják a diákok
Kinga királylány, Hedvig királynõ, Nagy
Lajos, Báthori István, Balassi Bálint, Rákó-
czi, Bem apó, a második világháborús mene-
kültek történelmi szerepét, sorsát? Mennyire
ismerik az 1848–49-es szabadságharcban részt
vevõ lengyelek jelentõségét, mennyire fede-
zik föl a XX. századi történelmi sorsfordu-
lókban a közösséget? Egyáltalán, mit tudnak
Lengyelország földrajzáról?

A diákok részére rendhagyó könyvtári
órákat hirdettünk, vetítéssel egybekötött
földrajzórákat tartottunk. Bemutattuk az
ország nagyobb tájegységeit, nemzeti park-
jait, nevezetesebb városait és azok neveze-
tességeit, a városokkal kapcsolatos legen-
dákat és a híres lengyeleket (írókat, tudó-
sokat, zeneszerzõket). Kihelyezett történelemórát
tartottunk a gimnazistáknak: a téma egy évezre-
des barátság története volt, a lengyel–magyar
közös történelem, Géza fejedelemtõl napjainkig.

Felnõtteknek, családoknak és diákoknak
internetes totót is hirdettünk Kalandozások Len-
gyelországban címmel. A feladatok közt földraj-
zi, történelmi, gasztronómiai és nevezetességek-
kel kapcsolatos kérdések voltak. A megfejtést
beküldõk könyvjutalmat, turisztikai kiadványo-
kat, térképet, apró ajándékokat kaptak.

„Boglárcsikok nyomában”

Boglárcsikok nyomában jártak a vállalkozó
kedvûek és kirándulni vágyók  május 19-én. De
kik is azok a boglárcsikok? Azokat a hazájukból
menekülni kényszerülõ és Magyarországon me-
nedéket keresõ lengyeleket nevezték így, akik a
II. világháború alatt  Balatonbogláron találtak
védelmet, és itt hozták létre Európa egyetlen len-
gyel iskoláját idegen földön.  A csoport – köz-
tük Érd lengyel testvérvárosának, Lubaczównak
a küldöttsége – ezeket a lengyel történelmi em-

lékhelyeket látogatta meg Bogláron, illetve Keszt-
helyen, tisztelettel adózva azok emléke elõtt, akik
a II. világháború alatt segítették a XX. század
lengyel sorsüldözötteit.

„Magyarországot viszi Lengyelországba, de

saját hazáját is a hátán cipeli el hozzánk.

Különleges, igen szép sors ez.”

(Csoóri Sándor)

A rendezvénysorozat befejezéseként május 23-
án lengyel irodalmi estre invitáltuk az érdeklõ-
dõket. Konrad Sutarski Magyarországon élõ len-
gyel költõvel beszélgetett Szakolczay Lajos iro-
dalomtörténész. Verseket hallgathattunk a szer-
zõ elõadásában lengyelül, majd Szabó András

elõadómûvész tolmácsolásában magyarul is.
Visszaemlékezve a májusi programok hangula-

tára, végigtekintve ezeréves közös történelmünkön
elmondhatjuk, hogy talán még mindig igaz a már
idézett mondás: „lengyel–magyar két jó barát”.

Bazsóné Megyes Klára – Paulovits Erika

A lengyel nagykövet asszony és Kovács István

A népviseletbe öltözött vendéglátók
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Uniós forrásból
többmilliárd forint

könyvtárfejlesztésre

Mintegy húszmilliárd forint jut a magyarországi
könyvtárak fejlesztésére uniós pályázati források-
ból a 2008 és 2013 közötti idõszakban – jelentette
be Hiller István oktatási és kulturális miniszter az
OIK-ban (Országos Idegennyelvû  Könyvtár)  2007.
július 5-én tartott tájékoztatóján.

re, ezen felül pedig 4,25 milliárd forint a könyv-
tári állomány digitalizálására fordítható.

A program kidolgozottsága jó esélyt ad arra,
hogy a pályázat útján elérhetõ húszmilliárd fo-
rintot kitevõ uniós források teljes összege lehív-
ható legyen – emelte ki, megjegyezve, hogy a
„könyvtárügyet” a vidékfejlesztési stratégia egyik
központi elemévé kívánja tenni.

Hiller István hozzátette, hogy a források szak-
szerû felhasználása érdekében vitát kezdeményez
az értelmiségiek és a szakma körében a magyar
olvasási és könyvtárhasználati szokások, trendek

feltérképezésére. A vita egyik
elsõ színhelye a könyvtárosok
idei, szegedi vándorgyûlése lehet
– jelezte.

A kulturális modernizáció fõ
irányairól szóló javaslatok között
helyet kapott Portál-program cél-
ja a digitalizálás és a könyvtári
szolgáltatások internetes elérése,
azaz hogy „megkönnyítse és
helybe hozza az olvasás élmé-
nyét” – mutatott rá.

„Ami a Pál utcai fiúknak a
rongylabda volt, az a mai gyere-
keknek a klaviatúra” – fogalma-
zott az internet fontosságára utal-
va Hiller István.

A miniszter szólt arról is, hogy
a „kiemelkedõ korszakot élõ kor-
társ irodalom”, valamint az olva-
sók közötti kapcsolat megterem-
tése érdekében civil szervezetek-
kel és a szakmával is tárgyalni
kíván. A könyvtárfejlesztés egyik
célja ugyanis a kortárs alkotók
mûvei esetében nemcsak a meg-
jelenés támogatása, hanem az is,
hogy a kötetek el is jussanak az
olvasókhoz.

A könyvtárak állománybõvíté-
sét központilag támogató, a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztõk Egyesülése által is ajánlott

úgynevezett skandináv modellt „behatóan tanulmá-
nyozza” a tárca. A kötelespéldányhoz hasonló rend-
szerrel kapcsolatban az értékelés után várhatóan
õsszel állnak elõ konkrét tervezettel.

(MTI)

Fotók: Gordon Eszter

Hiller István mellett jobbra Skaliczki Judit, az OKM fõ-

osztályvezetõ-helyettese, balra Mender Tiborné, az OIK

fõigazgatója

A tárcavezetõ elmondta: öt év alatt 16,67
milliárd forint jut a könyvtári terület fejlesztésé-
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Plohn József
üvegnegatívjainak
digitalizálása

Plohn József (1869–1944)
és képei

Plohn Illés (Plohn József édesapja) 1868-ban
alapította Hódmezõvásárhelyen fényképészeti és
festészeti mûintézetét.

Plohn Józsefet néprajzi tárgyú felvételek ké-
szítésére a Kossuth-díjas néprajzkutató Kiss
Lajossal való barátsága ösztönözte. Ilyen tár-
gyú felvételeinek száma több mint háromezer
volt, melyek közül 1635 darab 18x24-es, illet-
ve 13x18-as lemez került a Tornyai János
Múzeum tulajdonába, s így maradt fenn az
utókor számára.

A mûvész a II. világháborúban a koncentráci-
ós tábor felé szállítás közben halt meg. Ez a tény
szolgál magyarázatul a képek hiányos dokumen-
tációjára.

A felvételek készítésének ideje a századfor-
duló környékére tehetõ.

A mesterségek közül a fazekasságot örökítet-
te meg legalaposabban – 95 felvételen, melyek
bemutatják az agyagmûvesség teljes munkafo-
lyamatát, az agyag elõkészítésétõl a korongozá-
son, mázkészítésen, égetésen, írókázáson át a
piaci árusításig.

Több mint 300 felvétele helytörténeti értékû:
templomokat, templombelsõket, malmokat, vá-
rosképeket ábrázol. Temetõrészletei mára már
elpusztult fejfák sokaságát örökítették meg.

Kiemelkedõ értékûek portréfotói (357 db). A
város paraszti rétegét bemutató portrésorozat
elsõsorban viselettörténeti szempontból érdekes,
néhányuk pedig azért, mert egy-egy, mára már
kihalt foglalkozás képviselõjét ábrázolja: pl. kis-
bírót, füvesasszonyt.

Az 1848-as honvédokat megörökítõ 131 da-
rabos sorozatból készített 100x70 centméteres
nagyításokat belföldön 1980 óta 35 kiállításon
mutatta be a múzeum. A 2000-ben szakértõk által
megvizsgált lemezeken ezüstkiválási folyamat
indult meg. Ez indokolta a gyûjtemény archivá-
lását, dévédéken történõ tárolását.

2006 februárjában könyvtárunk – a városunk-
ban mûködõ könyvtári informatikai együttmû-
ködés keretén belül – a Tornyai János Múzeum-

mal közös pályázatot
nyújtott be Tengertánc

– IV.: a modern népi

kultúra tudásbázisának

erõsítése, ismeretanya-

gának bõvítése a nem-

zeti digitális tudástár

kialakítása keretében

címmel a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisz-
tériumához a Plohn
üvegnegatív gyûjte-
mény archiválására és
szolgáltatására az inter-
neten.

Parasztház eleje az udvar

felõl, faoszlopos

tornáccal, elõtte

léckerítéssel határolt kert
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Archivált
dokumentumaink

A régi könyvek internetes katalógusa az intéz-
ményünk állományában található, 1800-ig meg-
jelent könyvek bibliográfiai leírását és címoldal-
fotóit tartalmazza. A könyvtárban hét XVII. szá-
zadi könyv található, a legkorábbi könyvünk
1608-as kiadású (Szenci Molnár Albert Szent
Bibliája). A XVIII. században megjelent kiad-
ványok száma 153, tehát összesen 160 régi könyv
leírása válik ily módon széles körben hozzáfér-
hetõvé.

Virtuális kiállításunkban honismereti, biblio-
fil munkákból, ritkaságokból, elsõ kiadású, leg-
régebbi dokumentumainkból és hírlaptárunk ér-
tékeibõl mutatunk be egy tárlatra valót. Itt is,
mint az elõzõ katalógusnál, a címoldal fotója
mellett olvashatjuk a dokumentum bibliográfiai
leírását és a szerzõkrõl, nyomdászokról egy rö-
vid életrajzot.

Digitalizáló mûhelyünkben az elsõ archivált
irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóiratunk A

Jövendõ, melynek csupán három évfolyama je-
lent meg 1910 és 1912 között. Ez volt az elsõ
olyan dokumentumunk, melynek feldolgozása az
SGML/XML szabványra épült. A Jövendõ után
két régebbi kiadású folyóiratunk (Vásárhelyi
Szemle 1870, Vásárhelyi Közlöny) archiválása
következett.

Vásárhelyi veduták címmel látott napvilágot
egy CD-ROM kiadványunk is, amely 237 db
1945 elõtti hódmezõvásárhelyi látképet (vedutát)
mutat be az ábrázolt nevezetességek részletes
ismertetõjével.

Archivált folyóirataink mellett helytörténeti
szempontból fontos bibliográfiák, repertóriumok,
könyvek, kiadványok és képanyagok is megta-
lálhatók elektronikus könyvtárunkban xml- és
pdf-formátumban.

A könyvtárunkban folyó digitalizálási munka
során eddig csak szöveges, nyomtatott dokumen-
tumokat dolgoztunk fel. A megfelelõ eszköz
hiánya és a pályázati kiírás miatt kértük fel a
szegedi székhelyû Profi Fotó Bt.-t az üvegnega-
tívok digitális formában való rögzítésére.

A feldolgozott képek közül 300 az interneten
a Hódmezõvásárhelyi Elektronikus könyvtárban
(a képek menüpont alatt) vált böngészhetõvé
(http://www.nlvk.hu/hek).

A Plohn-gyûjtemény
feldolgozásáról

A sikeres pályázati eredmény után a Tornyai
János Múzeum és a Profi Foto Bt. munkatársá-
val megbeszéltük és felosztottuk egymás közt a
feladatokat, munkafolyamatokat.

Az üvegnegatívokat a bt. munkatársa teljes
egészében, álló vagy fekvõ módon, korrekció nél-
kül szkennelte (400 dpi) és mentette tiff-formá-
tumban. A negatívról készült képeket invertálta.

A fájlok elnevezésénél a nevezéktan szabá-
lyait használták fel.

Az archiválás után a képek várostörténeti és
néprajzi vonatkozásait is feldolgoztuk szövege-
sen. Minden képhez egy txt-állományt rendel-
tünk, megtartva a tiff-formátumban elmentett kép
elnevezését.

Az ily módon archivált és feldolgozott képe-
ket témakörönként csoportosítottuk, majd
dévédére írtuk.

A feldolgozásról
és a szolgáltatásról

A képek szöveges feldolgozása után a jpg-s (a
tiff-állomány konvertálása után) és a txt-s ál-
lományt importáltuk integrált rendszerünk (a
Huntéka) elektronikus könyvtári moduljába, a
JaDoX-ba.

A rendszer a következõ munkafolyamatokat
támogatja:

– az importált szöveg formázása (tag-elés),
– automatikus tartalomjegyzék-generálás,
– metaadatok felvétele (Dublin Core),
– korrektúrázás,
– szövegek és képek összekapcsolása,
– automatikus közzététel a weben,
– kapcsolódás más rendszerekhez (OAI-

PMH DP).
A tárolás a JaDoX relációs adatbázis-kezelõ-

ben történik. Emellett – az alkalmazásfüggetlen
újrahasznosíthatóság és a nagyobb sebesség mi-
att – a teljes XML-dokumentumot is tároljuk. A
weben való közzététel automatikus. A webes
felületen a keresés menüpont alatt kereshetünk a
képek tartalmára.

A szöveges leírás mellett megtekinthetõ az
üvegnegatívok elektronikus változata is.

Szepesi Judit
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Egy könyvtár avatására*

„Oh, a szárnyas idõ hirtelen elrepül,
S minden míve tûnõ szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés, minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs enyész.”

Igen, Berzsenyi ihletett pontossággal fogalma-
zott. Így van. De akkor miért? Miért épül új
színház, új iskola, új könyvtár? Mi az értelme,
van-e értelme?

Lehet, hogy nem ünnepi alkalomra illõ kér-
dések, nem ünnepléshez illõ mondatok. De a
gondolkodó ember mégiscsak fölteszi õket ma-
gának. Márpedig az épületet építõ, a megrende-
lõ, az abban majd szolgáltató, az azt majd igény-
be vevõ mind gondolkodó ember.

Tehát miért? Hírért, névért, dicsõségért? Vagy
a köz szolgálatáért, a közjóért? Vagy éppen a
mulandóság legyõzéséért?

Talán mindegyikért. Talán annyiféle a válasz,
ahányan ennek az épületnek a megvalósításában
– az elgondolásától a megvalósításáig, a kezde-
tektõl mostanáig –
részt vettek. Talán
annyiféle, ahányan mi
ma itt vagyunk.

Mi a könyvtár? Azt
szoktuk közhelyesen
mondani, hogy híd a
múlt és a jövõ között,
a jelent szolgálja, a
múltról emlékezik, a
jövõ érdekében tevé-
kenykedik. Olyan de-
mokratikus hely,
amely mindenki szá-
mára nyitva áll,
amelynek alapszolgál-
tatásait bárki igénybe
veheti. Olyan szolgál-

tató hely, amely a szolgáltatások széles ívét öleli
át. Azaz, típusától függõen õrzi nemzeti identi-
tásunk relikviáit, és ugyanakkor hozzájárul az
európai uniós pályázatok megírásához. Olyan
szolgáltató hely, amely – adatbázisai vagy ép-
pen régi könyvei révén – lehetõvé teszi a tudo-
mányos kutatások elõrébb haladását, és ugyan-
akkor segíti az állampolgárt az adóbevallásához
szükséges iratok kitöltésében. Olyan szolgáltató
hely, amely nyitva áll a gyerekek és a nyugdíja-
sok, az egészségesek és a fogyatékkal élõk, a
több diplomások és az olvasni alig tudók elõtt.
Olyan szolgáltató hely, amely integrálja a szoci-
álisan hátrányos helyzetûeket, azaz a szegénye-
ket a gazdagokkal, a magyarokat a különbözõ
nemzetiségiekkel. Olyan szolgáltató hely, amely
egybefûzi életünk sok-sok tevékenységét, és
amely összeköt – összeköthet – minket is egy-
mással.

Milyen a XXI. századi könyvtár, milyen az a
könyvtári rendszer, amelynek a tagja? Olyan hely,
amely az információs társadalom tagjai számára az
egyik legalapvetõbb dolgot, az információt nyújtja.

Mi kell ahhoz, hogy ezt tehesse? Megfelelõ
információs és kommunikációs infrastruktúra, a
könyvtárhasználókat kielégítõ gyûjtemény, amely
könyvekbõl, folyóiratokból, adatbázisokból,
elektronikus és egyéb dokumentumokból áll,

* A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Információs Központ 2007. június 14-ei át-
adásán elhangzott beszéd írásos változata.
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mind a könyvtárban, mind a rendszer egészében.
Releváns országos és helyi szolgáltatások és el-
kötelezett, korszerû szakmai ismeretekkel ren-
delkezõ könyvtárosok.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Információs Központ új épületében a 4218 m2

hasznosítható terület négy szintjén 370 ezer kü-

lönbözõ dokumentum van elhelyezve. A 105
számítógép, a saját szerver és a vezeték nélküli
hálózat lehetõvé teszi a XXI. század technikai
eredményeinek alkalmazását. A számítógépes
program lényegesen felgyorsítja a munkafolya-
matokat, ezzel segítve a könyvtárlátogatókat és
a benne dolgozókat.

Ennyi? Nem, éppenséggel nem. A lelke a
könyvtárnak – ma is – az, aki a könyvekbõl és
a felsorolt dokumentumfajtákból könyvtári gyûj-
teményt alakít, aki – ha kérik – segít eligazodni
az irdatlan mennyiségû információ között. Aki
lehetõvé teszi, hogy ne böngésszük órákig a
Google-t, hanem azonnal megkapjuk a megfele-
lõ adatbázisból a számunkra fontos információt.
Szóval a könyvtáros. Nem elég az új, igen szép
épület, az új, vonzó berendezés, kulturált, barát-
ságos, empatikus, diszkrét és szolgálatkész, ked-
ves könyvtárosok teremtik meg azt a szervezeti
kultúrát, amely nélkül nincs megfelelõ szakmai
munka.

Nagy feladat elõtt áll megint ez a könyvtár és
az egész könyvtári szakma is. Készítjük a 2008
és 2013 közötti új, harmadik stratégiai fejleszté-
si tervet. Hadd ismertessem ennek jövõképét,
átfogó célját (misszióját) és a megvalósítandó
célokat.

A jövõképünk a következõ:
A könyvtári rendszer egésze alkalmas a XXI.

századi könyvtárhasználó igényeinek kielégíté-
sére. A nyilvánosságra hozott információnak,
felhalmozott tudásnak, valamint mûveltségnek a
mindenki számára hozzáférhetõvé tételével ver-

senyképes, élhetõ or-

szágot alakítunk ki,

amelyben mindannyi-

an otthon lehetünk.
Az átfogó célunk,

a küldetésünk:
Ennek megvalósí-

tása érdekében magas
színvonalú, országos
szolgáltatási rendszert
hozunk létre. A rend-
szert alrendszerek, il-
letve korszerû könyv-
tárak alkotják, ame-
lyek komplex gyûjte-
ménnyel – a hagyo-
mányos könyvtár és
tudástár, az informá-
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ciós adatbázisok és az elektronikus do-
kumentumok szerves egységeként létre-
jött gyûjteménnyel – a legkorszerûbb igé-
nyeket is magas minõségi szinten kielé-
gítõ szolgáltatási formákban állnak a hasz-
nálóik rendelkezésére.

Az elõzõ stratégiából prioritásként
folytatjuk:

– a vidékfejlesztést;
– a hozzáférés növelését;
– a fogyatékkal élõk kiemelt támoga-

tását.
Kiemelt stratégiai céljaink:
(A könyvtári rendszer)
1. Minden nyilvánosságra

került információt és adatot
közvetít, kiemelten biztosít-
ja a nemzeti kultúrához való
hozzáférést.

2. A könyvtári épülettõl és
a nyitvatartási idõtõl függet-
lenül hozzáférést biztosít
ezen információkhoz és ada-
tokhoz, másrészt a könyvtári
szolgáltatások jelentõs részé-
hez.

3. Új fejlesztésekkel és
programokkal járul hozzá az
olvasáskultúra fejlesztéséhez.

4. Közösségi szolgáltatá-
saival és a felnõttképzés tá-
mogatásával hozzájárul a tár-
sadalom tagjai életminõsége
javításához, a foglalkoztatott-
sághoz, az egyének versenyképességének növe-
léséhez.

Az új országos könyvtári stratégiában megje-
lölt második cél szerint egyre fontosabb, hogy a
korszerû, modern könyvtári szolgáltatásokat a
könyvtári épülettõl és a nyitvatartási idõtõl füg-
getlenül is elérhesse a könyvtárhasználó. Lehet
– mondom én némi büszkeséggel és kellõ öniró-
niával –, hogy majd éppen a könyvtári szolgál-
tatás lesz az, amely legyõzi a minket, embereket
gúzsba kötõ két koordinátát, a teret és az idõt?

Annak érdekében, hogy céljainkat ne vágy-
álomnak érezzék, hanem megvalósítható, reális
célkitûzéseknek, engedjék meg, hogy elmond-
jam önöknek, hogy a 2007. év negyedik negye-
détõl megjelenõ európai uniós pályázatokat úgy
állítottuk össze, hogy a pályázatok sikeres meg-

nyerésével ezek a célok megvalósíthatóak legye-
nek.

Mindezzel – az új stratégiával és az európai
uniós forrásokkal – nem csupán azt kívánjuk
elérni, hogy jobbítsunk a könyvtárügyön, hanem
azt, hogy korszerûbb, fejlettebb alapokra helyez-
zük az egész, a törvény megjelenése óta folya-
matosan – hol kisebb, hol nagyobb léptékkel –
fejlõdõ rendszert.

És végül újra térjünk vissza a kezdeti kérdés-
hez: miért építünk, mikor tudjuk, hogy mi vég-
re? Miért próbálunk újra és újra gyõzedelmes-
kedni az idõn?

Mert mindenkinek van valamifajta lehetõsé-
ge és ebbõl következõen kötelessége, hogy a saját
eszközeivel, képességeivel hozzájáruljon egy-egy
adott területen a világ jobbításához. Mindazok,
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akik ennek az új épületnek a megvalósításában
részt vettek, ezt tették. Mindannyiuknak, a fenn-
tartónak, a célzott támogatást támogatóknak, a
tervezõnek, a kivitelezõknek, a könyvtárosoknak
köszönöm.

És engedjék meg, hogy a könyvtáros szakma
irányítása részérõl név szerint megemlítsem azo-
kat a kollégákat, akik talán a legtöbbet tették
azért, hogy ma ünnepelhessünk. Szeretettel em-
lítem Arató Attilát, aki mindent megpróbált en-
nek érdekében, de a körülmények akkor nem
támogatták. Utódait, Simon Zolit, és akik közül
sosem fogom elfelejteni Gellér Ferencné, Hajni

igen sok munkáját, fáradozását. Álma volt en-
nek a könyvtárnak a felépülése, és higgye el,
hogy a megvalósulás neki is köszönhetõ. És végül
a jelenlegi igazgató, Eszenyiné Borbély Mária

kitartását, bölcsességét, aki véghezvitte, aki
megcsinálta.

Szívbõl kívánom, hogy ez a könyvtár, amire
sok-sok évtizede várt a megye lakossága, jól
szolgálja mindazokat, akik erre igényt tartanak.
Köszönöm, hogy most együtt ünnepelhetünk.

Skaliczki Judit

Fotók: JAlbum 7.1 & Chameleon

Differenciált könyvtári
módszerek Zákányszéken

Könyvtári foglalkozások

Zákányszék. Kis falu Szegedtõl 22 km-re. Sík
homokvidék. Tipikus homoki tanyás falu, az arra
jellemzõ mezõgazdasági termeléssel. Nagy ki-
terjedésû tanyavilág, kétlaki életmód, sok mun-
ka, küzdelem a homokkal és a szélsõséges idõ-
járással. Ez jellemzi az itt élõk mindennapjait.
Szerencsére azonban ezen a 2800 fõt számláló
kistelepülésen nemcsak errõl szól az élet. Jelen
van a tradicionális paraszti értékrend tisztelete, a
hagyományok ápolása, a pezsgõ kulturális élet.
Egyszerûen jó itt élni, küzdeni, tenni és alkotni
a településért, az itt élõ emberekért.

Számomra még a felsoroltaknál is többet je-
lent az „ittlét”. Szülõfalum ez a település, ahol a
családom több generációra visszanyúló gyökere-
ket eresztett. Ez erõs kötelék, de esetemben nem
az egyedüli. Ide köt még más is – a munkám,
ami számomra nemcsak a kenyérkeresetet jelen-
ti, hanem magát a HIVATÁST. Igen, így, csakis
nagybetûkkel. A helyi munkalehetõségek korlá-
tozott száma miatt már önmagában az is nagy
dolog, ha valakinek nem kell naponta ingáznia a
munkahelyére. Számomra azonban ennél több is
megadatott. Megtaláltam azt a helyet, ahol jól
érzem magam, ahol tudok adni és kapni, ahol
szívvel-lélekkel szolgálhatom a település lakos-
ságát, és közben megtaláltam önmagamat és valós
helyemet az életben. Szerencsés vagyok. Való-
színûleg jó helyen voltam jó idõben. Nem készül-
tem könyvtárosnak, mint ahogyan rajtam kívül még
sokan véletlenül kerültek erre a csodálatos pályára,
és csak idõvel tudatosult bennük, hogy már létele-
mükké vált a könyvtár és a könyvtárosság – amint
én is így vagyok ezzel. Korábban tanári pályára
készültem, de érettségi után a megmérettetésen
könnyûnek találtattam. Késõbb a szerencsés „vé-
letlenek” vezettek a könyvtár ajtajáig, és egyik
napról a másikra már könyvtárosként léptem át azt
a bizonyos küszöböt. És mit hoz az élet? A könyv-
tárban egy kicsit tanár néni is lehetek, amire min-
dig is vágytam. Utólag már bevallhatom, hogy a
könyvtár viszonylagos nyugalma eleinte megré-
misztett, hiszen azt megelõzõen két évig népmû-
velõsködtem. A mozgalmas munka után  a könyv-
tár valóban a nyugalom szigetének tûnt. Persze csak
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eleinte. Idõvel rájöttem, hogy a könyvtár nem unal-
mas hely, és annyira válik az ottani élet pezsgõvé,
élénkké, amennyire a könyvtáros ezt fontosnak
tartja. Tehát kiderült, hogy a kulcs az én kezemben
van! Rajtam múlik, hogy mennyit tudok és akarok
kihozni a könyvtárból, milyen is legyen ott az élet!?

1988 óta vagyok könyvtárosa a zákányszéki
könyvtárnak. Az elõzõekbõl már biztosan kide-
rült, hogy egyedül látom el a könyvtárosi felada-
tokat. Talán érdemes lenne azon elgondolkodni,
hogyan befolyásolja egy egyszemélyes intéz-
ményben a könyvtáros személyisége a munka
színvonalát, minõségét akár pozitív, akár nega-
tív értelemben. Sõt az is megérne egy hosszabb
gondolatmenetet, hogy vajon a könyvtár hogyan
befolyásolja a könyvtáros személyiségét. Hiszem,
hogy nekem nagy szükségem volt a könyvtárra
ahhoz, hogy a személyiségem kiteljesedjen. Én
legalább annyit kaptam az intézménytõl, az olva-
sóktól, mint amennyit remélhetõleg adni tudtam…

A könyvtárban egyedül vagyok, de nem ma-
gányosan. Az egyedüllét arra vonatkozik, hogy
nincs egy társ, egy kolléga, akivel meg lehetne
osztani a feladatokat és a gondolatokat. Ez az
egyedüllét nagymértékben meghatározza a mun-
kához való hozzáállást. A munka sokrétûségé-
bõl, összetettségébõl adódik, hogy minden egyes
munkafolyamatban jelen kell lenni, a tervezés, a
szervezés, a kivitelezés és az értékelés mind-mind
az adott személy felelõssége. Kezdõ könyvtáros-
ként elsõsorban hátrányként éltem meg, hogy
nincs segítség, nem oszlik meg a munka, nincs
másik személy, akire számítani, támaszkodni
lehetne, aki az én személyes hiányosságaimat el-
lensúlyozná. Idõvel azonban rájöttem, hogy eb-
bõl az egyedüllétbõl akár profitálni is lehet, hi-
szen az egyént arra ösztönzi, hogy önmagából
igyekezzen kihozni a maximumot a felkészült-
séget és a munkához való hozzáállást illetõen.
Ennek érdekében folyamatosan törekedtem a
személyes minõség fejlesztésére, hogy tanu-
lással, kellõ mértékû felkészültséggel és önbe-
csüléssel minõségi munkát nyújthassak.

Egy kis könyvtártörténet…

Zákányszéken a könyvtár 1958-ban kezdte
meg mûködését a mûvelõdési ház épületé-
ben. A kezdeti állományt mindössze 54 da-
rab könyv jelentette. A 16 m2-es, fûtetlen
könyvtárhelyiségben eleinte zárt szekrények-

ben tárolták a könyveket. Nagyobb változást az
1974-es esztendõ hozott, amikor átadták az 54
m2-es, új könyvtárhelyiséget a mûvelõdési ház egyik
szegletében. I995-ben a mûvelõdési ház feladatkö-
re alapfokú mûvészetoktatással bõvült, ami a könyv-
tár életében funkcióváltozást eredményezett. 1995-
tõl 2004-ig kettõs funkciójú – iskolai és községi –
könyvtárként mûködött az intézmény.

2002-ben fordulópont következett be a könyv-
tár életében! Egy szükségmegoldás eredménye-
ként a mûvelõdési ház épületébõl a könyvtárnak
el kellett költöznie. Az épületben folyó mûvé-
szetoktatás miatt bizonyos törvényi elõírásoknak
meg kellett felelni, és szükség volt arra az 54
m2-es alapterületre is, ahol a könyvtár már évti-
zedek óta mûködött. A helykeresés nem volt
egyszerû, és nem is kínálkozott rá sok lehetõség.
A legésszerûbb és legkisebb költségvonzatú
megoldásnak az látszott, hogy a könyvtár a Ren-
dezvényházba kerüljön át, ahol ekkor már a
teleház is mûködött. Aggályos volt viszont, hogy
a könyvtár a megszokott környezetébõl kiszakít-
va, egy másik helyen hasonlóan be tudja-e majd
tölteni funkcióját, nem veszít-e majd olvasókat,
meg tud-e újulni, szebbé, jobbá válni a szûkös
anyagi lehetõségek között. A költözés azonban
nem várt eredményeket hozott! A két intézmény
komplex információs központtá vált a település
gócpontjában. A teleház tökéletesen kiegészíti a
könyvtár hiányos informatikai és technikai fel-
szereltségét, a könyvtár pedig teljes állomá-
nyával segíti a teleház munkáját.

A jelenlegi könyvtárhelyiséget a volt házas-
ságkötõ terem és egy kisebb irodahelyiség össze-
nyitásával alakították ki. Közel 80 m2 alapterü-
leten, 12 ezer kötetes állománnyal várja a könyv-
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tár látogatóit a korábbinál tágasabb, esztétiku-
sabb környezetben. Az új hely új lehetõségeket
kínált. A nagyobb alapterület végre lehetõvé tet-
te, hogy rendszeressé váljanak a könyvtári fog-
lalkozások, a szélessávú internet segítségével
felgyorsult az információhoz jutás sebessége, a
könyvtárközi kérések száma ugrásszerûen meg-
nõtt (éves szinten száz fölé emelkedett), a
beíratkozott olvasók száma évrõl évre emelke-
dik. A község központjában a könyvtár a figye-
lem középpontjába került és olyan hellyé vált,
ahova „csak úgy” is szívesen betérnek az embe-
rek. Az utóbbi évek pozitív változásainak kö-
szönhetõen mára már közel ötszáz olvasója van.
Ami külön örvendetes, hogy az a réteg, amely
korábban egyáltalán nem járt könyvtárba, az
utóbbi években aktív használóvá vált. Mivel az
épületben falugazdász iroda mûködik, az õster-
melõk az ügyintézés hosszadalmas várakozásai
alkalmával a nyitott könyvtárajtó hívogatásának
engedve rendszeresen betérnek. Ha már az alkalmi
látogató átlépi azt a bizonyos könyvtárküszöböt,
akkor biztosan nem távozik könyv, információ,
folyóirat vagy egyszerûen csak egy jó szó nélkül.
Sok ilyen, úgymond „alkalom szülte” olvasója lett
a könyvtárnak az elmúlt idõszakban.

Persze ezeket az olvasókat meg is kell tartani.
A legtöbb, amit egy kistelepülés könyvtárosa
ennek érdekében megtehet, az éppen az, hogy az
olvasók ne érezzék, hogy õk egy korlátozott le-
hetõségû kis könyvtár használói! A kistelepülé-
sen élõk olyan sok szempontból szenvednek hát-
rányt, hogy mindent el kell követni annak érde-
kében, hogy ez a kultúra, a mûvelõdés, az infor-
mációszolgáltatás terén a legkevésbé legyen érez-
hetõ. Ha nincs kiszolgáltatott helyzet, hanem

helyette bizalom, odafigyelés,
empátia van, akkor visszatérnek,
és aktív használókká válnak. Le-
het, hogy kistelepülésen a hasz-
nálók más jellegû kérésekkel/
kérdésekkel fordulnak a könyv-
tároshoz, mint egy nagy könyv-
tárban, de tudni kell azt, hogy
számukra azok a kérdések
ugyanolyan fontosak, mint bár-
hol bárki másnak a sajátjai.

A különbség tehát nem az igé-
nyekben, hanem a lehetõségekben
rejlik, és nekünk, könyvtárosok-
nak az igazán nagy felelõsségünk

abban van, hogy a lehetõségeket igyekezzünk
minél jobban az igényekhez igazítani. A könyv-
táros mint egy jó útjelzõ tábla folyamatosan ott
áll az olvasó és a keresett dokumentum, infor-
máció közötti úton. Segíti a tájékozódást, az
elérést, mindezt úgy, hogy egyfajta önállóságot
biztosít az olvasónak, ügyelve arra, hogy közben
ne érezze magát magányosnak, kiszolgáltatott-
nak. Ez bizony nem könnyû feladat.

Az utóbbi évek tapasztalata azt támasztotta
alá, hogy a könyvtár jó mûködése szempontjá-
ból legalább olyan fontos maga a környezet, mint
az ott folyó munka. Elengedhetetlen, hogy a
könyvtár miliõje megnyerõ, esztétikus legyen,
egy olyan hely, ahova egyszerûen csak jó belép-
ni és visszatérni. Az alapterület bõvülése önma-
gában még nem törvényszerûen eredményez
minõségi változást a könyvtár életében, de a
helyiség adta lehetõségek maximális kihasználá-
sával, egységes könyvtárkép kialakításával a
könyvtár üzenni tud a külvilágnak. Ebben a külsõ
kommunikációban kódolva jelen van az az üze-
net, hogy a könyvtár környezetével, díszeivel,
virágaival igyekszik a használó kedvére tenni.
Az olvasók megértik ezeket az üzeneteket, és
elismerik, hálásak érte, hogy õk fontosak, hogy
a könyvtárban minden nekik készült, róluk szól.
Mindez nem elsõsorban pénz kérdése, hiszen fil-
léres alapanyagokból látványos díszeket készít-
hetünk, a falon elhelyezett idézetekkel üzenhe-
tünk, a vidám, színes dekorációkkal jó hangula-
tot teremthetünk. Egyszer egy kis olvasóm azt
mondta: „Hogyha itt nincs ötezer vidámság, ak-

kor egy sem!” Kell ennél nagyobb elismerés egy
olyan könyvtárosnak, aki saját kezûleg készítet-
te el a könyvtár valamennyi dekorációját?
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Könyvtári foglalkozások –
differenciált módszerek

Ha már a gyerekeknél tartunk, akkor itt meg kell
állnom. Ugyanis elérkeztem ahhoz a területhez,
amely számomra a legfontosabb a könyvtárosi
munkában, és ez a gyerekekkel való foglalatos-
ság. Egyszemélyes könyvtárban tevékenykedve
a könyvtárosnak minden egyes munkafolyamat-
ból ki kell vennie a részét. Számomra ezen belül
a leghangsúlyosabb, amolyan „szívemcsücske”
területe a munkámnak, amikor az általános isko-
lai osztályok ellátogatnak a könyvtárba és részt
vesznek a könyvtári foglalkozásokon. Praktikus
okokból mindezt magyarázhatná az is, hogy nincs
pénz rendezvényekre, ezért a könyvtáros igyek-
szik anyagi ráfordítás nélkül megtölteni tartalom-
mal „A könyvtár rendezvényei” rovatot a mun-
kanaplóban. Ez ugyanis nem kerül pénzbe, egy-
szerûen „csak” meg kell szervezni, és le kell
bonyolítani a foglalkozásokat. Ennél azonban
sokkal többrõl van szó…

A könyvtárhasználati ismeretek átadása a
könyvtáros feladata, de az órák felépítése, minõ-
sége már kevésbé számon kérhetõ. Sok plusz
idõt és energiát igényelnek a felkészülések, és
ezt nem mindenki tudja vállalni. Pedig ezek a
csoportos találkozások meghatározóak, és ked-
vezõ lehetõséget teremtenek a könyvtár üzenete-
inek közvetítésére az olvasóvá nevelés érdeké-
ben. A valós célom ezekkel a foglalkozásokkal
elsõsorban az, amit már általánosságban meg-
próbáltam megfogalmazni. Mindez a gyerekekre
vetítve azt jelenti, hogy ne érezzék hátrányát
késõbb annak, hogy õk egy kistelepülés könyv-
tárában sajátították el az alapismereteket. Mára
elmondható, hogy ezek a foglalkozások túlnõt-
ték a könyvtári ismeretek egyszerû átadását, már
sokkal inkább a játszva tanulásról, a közös él-
ményekrõl, benyomásokról szólnak, melyek re-
ményeim szerint évek múlva visszaköszönnek
majd a gyermekek emlékeiben. A könyvtárban
átlagosan kéthetente kerül sor rendhagyó foglal-
kozásokra, melyeken alkalmanként körülbelül 25
tanuló vesz részt. A tanév végén örömmel szok-
tam konstatálni, hogy év közben valamennyi
általános iskolai osztály megfordult legalább egy
alkalommal a könyvtárban. Vannak rendszere-
sen visszatérõ csoportok, melyek két-háromszor
is ellátogatnak egyetlen tanév alatt. A foglako-
zások pozitív hatása azonnal érezhetõ. Azokon a

napokon, amikor délelõtt foglalkozást tartok a
gyerekeknek, délután egymásnak adják a kilin-
cset, mindenki olvasni akar. A foglalkozások
természetesen a könyvekre épülnek, de soha nem
kényszer ezeknek az elolvasása. Inkább igyek-
szem csalikat állítani a gyerekeknek, és a témá-
hoz kapcsolódó érdekes részletek felolvasásával
felkelteni az érdeklõdésüket egy régóta polcon
szunnyadó könyv iránt. Ezekrõl a „csali-
könyvekrõl” aztán egy csapásra eltûnik a por, és
kézrõl kézre adják egymásnak. Mindezt egy sze-
mélyes könyvajánlóval nem lehetne elérni, eh-
hez kell az a csoportos együttlét, amikor a könyv-
táros egységesen közvetítheti a könyvek üzene-
teit a gyerekeknek.

Egy kistelepülés könyvtárosa olyan szeren-
csés helyzetben van, hogy személyes ismerõse-
ként köszöntheti a könyvtárába ellátogató vala-
mennyi gyereket. Az elsõ látogatás alkalmával
kialakul egy bizonyos kép az adott osztályról.
Az észrevételemet megfogalmazom és rögzítem,
megkönnyítve a késõbbi közös munkát. Osztá-
lyonként külön-külön dossziéban sorakoznak a
már megvalósult órák vázlatai, mintegy irányt
mutatva a késõbbiek tervezéséhez.

A kölcsönös ismeretség többféle pozitívumot
tartogat. Egyrészt egyfajta bizalmi viszonyt je-
lent a felek között, másrészt az osztály összeté-
telének, érdeklõdési körének, temperamentumá-
nak ismeretében a foglalkozás „rászabható” az
adott osztályra. Azáltal, hogy minden osztály-
nak egyéni módszertan jár, a foglalkozások si-
keresebbek és eredményesebbek lettek. Az óra-
vázlatok a szerint változnak, csiszolódnak, hogy
milyen összetételû osztály látogat el a könyvtár-
ba. A nyugodt társaság fogékony a mesehallga-
tásra, a felolvasásra, nem zavarja õket, ha többet
hallják az én hangomat, mint a sajátjukat. Ugyan-
ez ellenkezõleg igaz a hangosabb, mozgékonyabb
osztályokra. Õk igénylik, hogy a saját hangjukat
is hallják és hallassák. Velük inkább eljátsszuk
a mesét jelmezzel, díszlettel, vagy éppen vetél-
kedõvel dolgozunk fel egy adott témát, így ész-
revétlenül vonom be õket. Hiszem, hogy a könyv-
tárosi munkában is vezérelv a gyerekekkel való
foglalkozások alkalmával a következõ klasszi-
kus idézet: „Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg
és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és
megértem.”

A kiindulópont mindig a tervezett foglalko-
zás témája, mely a tananyaghoz, a pedagógusok
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kéréséhez igazodik. A repertoár már elég széles,
és az igényeket követve folyamatosan bõvül.
Néhány téma ezek közül: Tájékozódás a könyv-

tárban, a Tudományok Palotájában; Idõutazás

Mátyás király udvarába; Rendhagyó illemtan,

avagy mit vár el a könyvtár tõlünk?; A nagyvi-

lágban rókaszemmel – játékos vetélkedõ; A

könyvtár iránytûje: a katalógus; A könyvtár mint

forrásközpont; Hazánk fõvárosa, Budapest;

Könyves barátkozások; Család – szeretet; Idõ-

utazás Arany Jánossal; A Bolond Mihók c. mese

feldolgozása; Móra Ferenc élete; Petõfi Sándor

élete és költészete; Történelmi személyek a lexi-

konokban; Téli népszokások; Rendhagyó szüni-

dei könyvajánló.
Kiragadnék néhány példát az említett felsoro-

lásból, kicsit felidézve a foglalkozások hangulatát.
Idõutazás: Képzeletbeli idõgéppel történik, de

egyáltalán nem zavarja a gyerekeket, hogy az
idõgépet is úgy kell elképzelniük. Az óra azzal
kezdõdik, hogy egy vállalkozó szellemû gyerek
elvállalja az idõgép kezelését, mely akkor indul,
ha beírjuk az aktuális évszámot, ahova utazni
szeretnénk. Ha nem tudják elõre, hogy kirõl fog
szólni a foglalkozás, akkor én diktálom a szá-
mokat. Ha olyan híres személy a téma, akirõl õk
már korábban tanultak, akkor tõlük kérem az
adott személy születési évét, és az idõgép csakis
akkor indul el, ha a gyerekek pontosan tudják
azt. Már az utazás pillanatait is teljes átéléssel
reagálják le a gyerekek, csukott szemmel, egy-
más kezét fogva, a földön és a kis székeken ülve,
zötykölõdve. Amint „megérkezünk” és kinyitják
a szemüket, már a kezemben tartok egy képet,
egy könyvet, mely segít nekik abban, hogy el-
képzeljék, hol is járunk. Mátyás királyról szóló
óra esetén ez a kép a kolozsvári Hunyadi-házat
ábrázolja, ahol született. Természetesen nem
maradhat el a térkép sem, és annak tisztázása,
hogy hogyan alakultak régen a nagy Magyaror-
szág határai és hol található jelenleg Kolozsvár.
Ezt követõen rövid felolvasással felidézem an-
nak a pillanatnak a hangulatát, amikor megér-
keztünk, és arra kérem õket, hogy képzeljék el,
mit látnak: például nagy hó van, az ablakon
bekukucskálva pislákol a gyertyaláng, egy
asszony vajúdik… A többit már õk mesélik el a
fantáziájukra hagyatkozva. Óra közben elõkerül-
nek térképek, mûvészeti albumok, életrajzi lexi-
konok. Igyekszem minél többet mesélni az adott
személy gyermekkoráról, mert az életkori sajá-

tosságokból adódóan ez közelebb hozza õt a
gyerekekhez. Nagy élvezettel hallgatják, hogy
milyen külsõ és belsõ tulajdonságai voltak Hu-
nyadi Mátyásnak a velük azonos életkorában.
A foglalkozás végén egy teszt kitöltetésével
szoktam felmérni, hogy mit sikerült megje-
gyezniük az elhangzottakból. Általában min-
den kérdésre tökéletes válaszokat adnak. Egy
kellemes élményem is volt az elsõ idõutazá-
sunk alkalmával. Mikor lezártam az órát és
megköszöntem a figyelmet, egy kislány jelent-
kezett és aggódó hangon megkérdezte: „Edi-

na néni, nem utazunk vissza a jelenbe?” Ek-
kor értettem meg, hogy az óra hiteles volt, és
elérte célját.

Rendhagyó illemtan: Általában április 1-jén,
fordított napon szoktam megtartani ezt a rendha-
gyó foglalkozást az elsõ osztályosoknak. Ilyen-
kor szerepet cserélek a gyerekekkel, rájuk bízom
a könyvtárat és megkérem õket, hogy amíg távol
vagyok, nagyon figyeljenek és vigyázzanak rá.
Elõzõleg nagy vonalakban elmondom a kölcsön-
zés és a viselkedés szabályait, de különösebben
nem részletezem, hiszen az igazi tanítás csak
ezután következik. Pár pillanat alatt átöltözöm,
és hátizsákkal, uzsonnával a kezemben térek
vissza közéjük. Folyamatosan vétek a könyvtári
illemtan és a kölcsönzés szabályai ellen, például
nem köszönök, válogatás közben uzsonnázom,
néhány könyvet a hátizsákba rejtek, a könyveket
nem gerincükkel kifelé teszem vissza a polcra,
nem használom a jelzõt, véletlenszerûen teszem
vissza a levett könyveket, legalább tíz könyvet
összepakolok kölcsönzésre a megengedett öt
helyett, és végül köszönés nélkül távozom. Mi-
kor visszatérek közéjük, a legnagyobb felhábo-
rodással mesélik el nekem, hogy mi történt. A
késõbbiekben soha nem tapasztaltam, hogy a
látott rossz példákat követték volna vagy véte-
nének a szabályok ellen. Külsõ szemlélõként
ráébrednek, hogy ez a viselkedés nem helyénva-
ló a könyvtárban.

A témák tehát változatosak, és már régen
túlnõtték a hagyományos könyvtárhasználati fog-
lalkozások kereteit. Ezek az alkalmak már nem
egyszerûen az ismeretek átadásáról, a tanulásról,
hanem a közös gondolkodásról, a játékos isme-
retszerzésrõl, a könyvek megszerettetésérõl, a
kellemes környezetben, jó hangulatban eltöltött,
önfeledt együttlétrõl szólnak…

Paraginé Tóth Edina
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Könyvtárhasználati
bemutató óra

(Folytatás)

A gimnázium kezdeményezése sikerrel járt. Most,
a harmadik nemzetközi verseny után úgy dön-
töttek, hogy ezentúl évente meghirdetik a 9–12.
évfolyamos határon túli tanulók részére a Köl-

csey Ferenc Nemzetközi Könyvtárhasználati

Versenyt. Mint Zsoldosné írta, a Bod- és a Köl-
csey-verseny kézfogása megtörtént akkor, ami-
kor a Bod-versenyeket szervezõ Benkõ Ilona a
Kölcsey-verseny nemzetközi zsûrijében vett részt.

A verseny helye

Kizárólag könyvtár legyen, hiszen nem könyv-
tárismeret csak a téma, hanem könyvtárhaszná-
lat is. Lehetõség szerint iskolai könyvtár legyen
– a fogadó intézmény számára a sok munka
mellett kiemelt fejlesztést és megtiszteltetést je-
lent.

A verseny civil kezdeményezésû, a Bod Péter
Társaság indította. Maradjon továbbra is civil
szakmai program. Ennek jelei például:

• A versenyzõ önként jelentkezzen iskolájá-
ban.

• A központi téma mellett az egyes forduló-
kon a helyi adottságokkal kapcsolatos kérdések
szerepeljenek.

• A helyi és a megyei fordulók kérdéseit az
illetõ szervezõk szabadon állítsák össze. Ennek
elõnyeit láttuk sok helyen!

• Versenyünk nem „Ki mit tud” játék, inkább
a tanulmányi versenyekhez hasonlít, bár nem az.
A verseny szabad fejlõdését nem ajánlott sok
központi szabályozóval akadályozni. Mint Zsol-
dos Jánosné írja említett könyvében: „Olyan jó,
hogy van egy ilyen verseny a többi, tétre menõ,
lexikális ismeretekre építõ tanulmányi verseny
között! (85. o.) 1993-ban emlékezetes perc volt,
amikor Csapó Edit (Országos Széchényi Könyv-
tár) a könyvismertetés gyõztesének „Csapó-dí-
jat”, csokit adott.

A verseny-
nyel kapcsola-
tosan többször
felmerült, hogy
egyéni vagy
csoportos le-
gyen-e. Az e-
gyéni mellett döntöttünk az országos versenyt il-
letõen, a következõ gondolatok megbeszélése
után.

A diáknak az iskolában sok esetben egyénileg
kell helytállnia (felelés), majd az életben is (pá-
lyázat állásra, szülés…)

Legyen sok csoportverseny, például a városi
könyvtárakban is az iskolán kívül, az egyéni
mellett. (Ebben az évben is rendeztek több he-
lyen csapatversenyt. Ott az egyéni versenyzõnek
kevesebb a felelõssége, könnyedebb a vetélke-
dõ.) Komoly érv volt az egyéni versenyzés mel-
lett: nem tudjuk biztosítani csoportoknak a szál-
lást, utaztatást, étkeztetést, a versenyzõk nagy
számának megfelelõ dokumentumokat. Változat-
lanul jónak tartjuk, ha valamennyi megye meg-
jelenik, de kategóriánként egyéni versenyzõkkel.

Milyen legyen a végsõ értékelés?

Az elsõ hónapokban Melykóné Tõzsér Judittal
tanácskoztam arról, „elsõ” helyezettek legyenek-
e vagy „legjobbak”. Azután lehetnek jók, majd
egy-egy ágban külön díjazottak. Azt tapasztal-
tam zenei bemutatók után, hogy a legjobbak
örültek a legmagasabb díjnak akkor is, ha többen
kapták. Természetes, hogy a távolugrásban a
centi, a súlyemelésben a kiló, a kosárlabdában a
gólok száma abszolút döntést tesz lehetõvé. De
egy ballada eléneklése, egy hímzés bemutatása,
egy vers elõadása másként értékelhetõ igazán,
így a könyvtárhasználati verseny is a maga össze-
tettségében. Végül a pontszámokkal elérhetõ he-
lyezések mellett egyre több- és többféle különdíj
jelent meg.

Nem is remélt hozadéka a versenynek néhány,
az iskolában addig inkább gyengén teljesítõ ta-
nuló kiugró eredménye, ami aztán a tanórai
munkára is igen pozitív hatással volt.
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A könyvajánlás fontossága

A sokat olvasó és adásra kész ember tud igazán
ajánlani. Feltettem a kérdést: a könyvismertetés
vagy a könyvajánlás fontosabb-e?

Szükség van a könyvismertetés gyakoroltatá-
sára, mert feleléskor, elõadás során stb. beszá-
molunk információinkról, egy-egy mûrõl. Az
ajánláshoz véleményünk megformálása is hoz-
zátartozik, a másik ember vagy csoport igény-
szintjének ismerete is, a saját tudásunk tovább-
adásának kényszere is. Gyakoroltatni kell a be-
szédet, fejleszteni a kérdéskultúrát, a vélemény-
alkotást könyvtári környezetben is. Tudjon a fi-
atal dönteni, mit javasol nagymamájának, az ud-
varlójának vagy kisöccsének, tanárának.

További kérdések

Vannak kérdések, melyekre nincs most lehetõség
teljes választ kidolgozni. Az egyik ez: Fejlõdött-e
versenyünk 15 év alatt? Milyen területen?

• A felkészítés fejlõdése eredményessége,
hiányossága;

• a felkészítõk tudásának szintje;
• a zsûri munkájának változása (tartalmi

elemzés);
• a versenyzõk könyvtári, általános mûvelt-

ségi, kommunikációs és olvasási szintjének
módosulása;

• a szervezõmunkák milyensége a helyi for-
dulótól a nemzetköziig;

• mennyiségi változások;
• általában a pedagógiai, könyvtárhasználati

kérdések megítélése a tantestületben, az iskolán
kívüli könyvtárakban a Bod Péter verseny alapján.

Megfontolandó kérdés: hogyan tovább? A
Bod Péter versenyt a Bod Péter Társaság (BPT)
kezdeményezte. Évekig dolgoztak a társaság tag-
jai, egy-egy feladatot csöndben, önzetlenül vál-
lalva. Hol versenyzõ diákok vagy versenyeztetõ
tanárok felkészítésével, hol szervezéssel, aján-
dékkönyvek biztosításával, a versenyzõk és kí-
sérõik fogadásával foglalkoztak. Nagy segítség
volt az OKSZI és néhány más intézmény támo-
gatása, de évrõl évre nõtt a könyvtárostanárok
szerepe.

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) meg-
erõsödött. Az utóbbi három évben a teljes szer-
vezést elvégezte a székesfehérvári, majd a buda-
pesti pedagógiai intézet segítségével. Az idei
évben az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-

zeum (OPKM) munkatársa, Borostyáni Gézáné

állt Hock Zsuzsa, a KTE szakmai alelnöke és
munkatársai, a versenybizottság mögött.

Befejezésül

A Bod Péter Társaság vezetõsége a májusi ülé-

sen úgy határozott, hogy felkéri a KTE vezetõsé-

gét, hogy a továbbiakban vállalja a verseny

gondozását, a felelõsséget. A verseny szervezõ-
munkáit az OPKM vállalja, ezt szóban megerõ-
sítette Varga Katalin igazgató is.

Befejezésül: elismerésem fejezem ki a ma-
gam és a BPT nevében a verseny eddigi felelõ-
seinek, fejlesztõinek, szervezõinek.

Az utóbbi másfél évtizedes munka (1992–
2007) olyan jelentõs a könyvtárpedagógia fejlõ-
dése terén, mint a könyvtárostanárok iskolai
könyvtárakat alapozó munkája volt 1958 és 1986
között, az Iskolai Könyvtárosok Szekciójának
megalapításáig.

Búcsúzom a könyvtárhasználati versenyektõl.
Kérem, hogy Bondor Erika elnök, a KTE és a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagsága kísér-
je figyelemmel továbbra is a Gyõri Gáspár, a
Bod Péter és a Kölcsey Ferenc nevével jelzett
iskolai könyvtári versenyeket. Becsülje meg és
segítse jó szóval, javaslatokkal a kiemelkedõ
munkát végzõket, az idei verseny felelõseit:
Borostyáni Gézánét, Hock Zsuzsannát és Zsol-
dos Jánosnét.

Javaslom, jelenjen meg könyvárusi forgalom-
ban Zsoldos Jánosné sokszor emlegetett könyve,
kiegészítve az utóbbi évekre vonatkozó anyag-
gal, Zsoldosné tanulmányával.

Érdemes tenni dolgunkat? Reményik Sándor
1925-ben írt soraival válaszolok.

Érdemes?
Irodalom? Világirodalom?
Himalája. – Ez a vers ha megél,
Egy porszem lesz, – vagy az sem lesz talán,

-
Mit táncoltat a szél.
S ha netalántán a hegyekre fújja:
Ugyan micsoda súly egy porszem súlya?
Mindegy. Megírtam.
És azzal fekszem le ma éjszakára:
Megnõtt egy porszemmel a Himalája.

Ugrin Gáborné

 elnök
Bod Péter Társaság
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Az IKSZ Összefogás
programbizottságának
és elnökségének ülése

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007. július
2-án tartotta a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban az
Összefogás rendezvénysorozat programbizottságának
ülését, amelyen részt vettek a megyei könyvtárak prog-
ramfelelõsei is. A soron következõ elnökségi és tagozat-
vezetõi ülésre július 4-én került sor. Mivel ennek az
ülésnek is fõ napirendi pontja volt az Összefogás prog-
ramja, ezért a két ülésrõl egyszerre számolunk be.

Fodor Péter az ülés bevezetõjeként elmondta, hogy
a szövetség kapcsolatrendszerének és képviseletének
megújítására van szükség, ami az augusztus végén
soron következõ elnökségi ülés egyik napirendi pont-
ja lesz.

Fodor Péter ismertette, hogy az Összefogás ren-
dezvénysorozatra 15 millió forint áll rendelkezésünk-
re – elsõsorban a promóciós költségekre –, amelyet
az NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázati keretébõl
kaptunk, ehhez jön a megyék pályázaton elnyert tá-
mogatása. Az IKSZ megalakította az Összefogás prog-
rambizottságát Ramháb Mária vezetésével. A tanács
tagjai: Eszenyiné Borbély Mária,  Fodor Péter,
Koleszár Márta és Virágos Márta.

Az Összefogás rendezvénysorozat egyik központi
rendezvénye a Könyves vasárnap, melynek évtizedes
hagyományai vannak. Az idén azonban nagy kérdés,
hogyan lehet a rádiós jelenlétet megszervezni, mivel
a Petõfi Rádió mûsorstruktúrája megváltozott, nincs
meg a régi szerkesztõség és nincsenek meg a régi
szerkesztõk sem.

E rövid bevezetõ után Ramháb Mária ismertette
az egységes országos program tervezetét, amelynek
szlogenje: „Találkozzunk a könyvtárban!” A megyék
programjai ehhez kapcsolódnak majd.

Az Összefogás rendezvénysorozat központi ren-
dezvényei a következõk:

2007. október 2.  Sajtótájékoztató és konferencia
Témája: Az olvasás esélynövelõ szerepe
Helyszíne: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
2007. október 7.  Könyves vasárnap

Témája: Az olvasás népszerûsítése – országos,
egész napos program

Az „Év könyvtára” díj átadása
Helyszíne: Debrecen, Méliusz Juhász Péter Me-

gyei Könyvtár
2007. október 12. Zárókonferencia
Témája: A programsorozat összefoglalása, összeg-

zése
„Együtt a társadalomért” megállapodás aláírása
„Nyisd ki a könyvet!” c. EU-s program ismerteté-

se, elindítása
A továbbiakban Ramháb Mária részletesen ismer-

tette a programsorozat tervezetét és bemutatta a 20
mp-es reklámfilm elõzetesét. A zenés reklámot a részt-
vevõk nagyon ötletesnek és jónak találták.

A tervezett keretprogram a következõ:
Korosztályonként 2-2 nap jut a témák feldolgozá-

sára városi, települési, egyéb könyvtárak bevonásá-
val, számítva a társintézmények, szervezetek aktivi-
tására is.

Október 3–4. Babaolvashow
A babákkal kapcsolatos programokkal a 2007.

január 1. és május 31. között születetteket kell meg-
szólítani. Elsõ feladat: név szerinti információk be-
gyûjtése arról, hogy milyen létszámú ez a korosztály
– egészen települési szintig felmérve az újszülötteket
s ezt megyénként összegezve. A programhoz készül
egy ún. babafüzet, és ehhez a megyei igényeket július
23-ára összesíteni kell. A füzet elkészítéséhez felkér-
tük Marék Veronikát közremûködõnek. Ezt a fajta
programot hosszú távra, nem csupán akciójelleggel
tervezzük.

Október 5–6. Kölyökolvashow „Olvassak neked –
olvass nekem” címmel.

A 3–10 éves korosztályt célozza meg, kortárs szer-
zõk bevonásával. Irodalmi hétpróbával várnánk ezt a
korosztályt, de tervezünk kiállítást rendezni a gyer-
mekek által készített rajzokból a Könyves vasárnap
helyszínén, a rajzokról készült fotókat az internetre is
feltennénk – virtuális kiállításként.

Október 8–9. A Tiniolvashow terveiben szerepel
többek között képregényíró-rajzoló pályázat internetes
verseny, szeretnénk bevonni kortárs szerzõket is.

Október 10–11. Nagyiolvashow „Olvassunk
együtt!” címmel. Jó ötlet lenne az internet tanfolya-
mokon részt vevõk megszólítása.
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Október 7. Könyves vasárnap „Olvasott ma már?”
szlogennel – a cél: minél több könyvtár legyen nyitva
– ezt az adott internetoldalon lehet regisztrálni.

Változatos program szervezésére van lehetõség.
Néhány ötlet: zenés ébresztõ, olvasási staféta, élõ-
könyv, könyvtárban zajló játékok, 5 és 8 óra között iro-
dalmi jellegû mûsorok szervezése stb.

A lényeg: az utcára kivinni a programokat, sze-
mélyesen megszólítani az embereket, szórólapokat
osztani nekik. A programokba bármikor be lehet kap-
csolódni, és természetesen a könyvtárban ér véget a
nap, ahol a nyeremények kiosztására is sor kerül majd.
Az ajándékozáshoz, díjazáshoz szükség lenne szpon-
zorok bevonására – minél többre.

Az ország egészére kiterjedõ programról mindent
célszerû dokumentálni.

Központilag tervezzük a PR-anyagok elkészítését.
20 mp-es reklámfilmet készítünk, amelyet a helyi
tévékben és a helyi sajtóban is el lehet helyezni.

A film alapján készül egy plakát, a négy program-
ról 1-1 szórólap, 1 biankó, amely letölthetõ az
internetrõl, és mindenki a maga céljainak megfelelõ-
en használhatja fel. A rendezvényekhez minden fél
részérõl szükséges az adott szempontok szerinti anyag-
gyûjtés, írásos és képi dokumentálás, a folyamatos
anyag- és képküldés, a központi adatbázis mûködte-
tése. A pályázati feltételeknek csak így tudunk meg-
felelni.

Terveink szerint készül könyvjelzõ, szatyor, toll,
színes ceruza, órarend, jelvény, esetleg lufi. Pólókat
csak korlátozott számban tervezünk, elsõsorban a
szervezõknek. Az ajándékokhoz is célszerû támoga-
tókat találni!

Határidõk:
Július vége: reklámfilm elkészítése
Július vége: központi forgatókönyv
Augusztus 28.: központi, megyei programok

összeállítása, adatbázis felépítése
Szeptember 24-ével kezdõdõ hét: sajtó értesítése
Fodor Péter megköszönte a beszámolót, és a napi-

rendi pont összefoglalásaként elmondta, hogy kiemelt
médiatámogató nem lévén tárgyalásokat kell folytat-
ni, ajánlatokat kell kérni a média-megjelenésre. Tár-
sadalmi célú hirdetésként jelenhetne meg a reklám-
film – ahol erre lehetõség van –, és arról is kell tájé-
kozódni, hogy az október 2-ától 12-éig tartó rendez-
vénysorozatot a tévé milyen formában tudná folya-
matosan követni.

Fodor Péter az egyéb kérdések között elmondta:
az Összefogás programsorozat nyitó és záró konfe-
renciájára várja a további ötleteket. Megemlítette, hogy

2007. június elején Csongrádon megtartották a hatá-
ron túli könyvtárak immár hagyományos konferenci-
áját, amelyen részt vett az OKM részérõl Schneider

Márta kulturális szakállamtitkár is.
Csulákné Angyal Katalin

Feladat van bõven

Interjú Fodor Péterrel,
az IKSZ újraválasztott elnökével

Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség
(IKSZ) közgyûlése is-
mét Fodor Pétert, a
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fõigazgató-
ját választotta meg el-
nökévé.

A második mandá-
tumát kezdõ Fodor
Péterrel az elmúlt és

az eljövendõ idõszakról beszélgettünk.
2003-ban választották elõször az IKSZ elnökévé.

Nagy lendülettel látott munkához, ma miket tart az

elsõ négy év legjelentõsebb eredményeinek?

Fodor Péter: Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2003-ban kidolgozott és elfogadott egy
programot, amelynek alapvetõ célkitûzései között
szerepelt, hogy meghatározzuk a prioritásokat.
Nagyon jó társaságba kerültem, mind az elnökség,
mind a felügyelõ bizottság, mind a tagozatvezetõk
nagyban hozzájárultak az elmúlt négy év eredmé-
nyeihez. A titkárság több alkalommal átalakult, ezt
személyi és pénzügyi okok is szükségessé tették. Ma
igen racionálisan mûködik, amit a pénzügyi források
is indokolnak.

Meg kellett találni a cselekvés megfelelõ tereit
és módjait, hogy a könyvtárak megfeleljenek a
megnövekedett használói igényeknek, hogy a szol-
gáltatásaikat ezekhez az elvárásokhoz alkalmaz-
kodva megújítsák, bõvítsék.

A másik, ami nagyon lényeges volt, hogy a
könyvtáros szakmának, magának a könyvtárnak
mint kultúraközvetítõ intézménynek a megkezdett
folyamatokban sokkal markánsabb nyitást kellett
elérnie.

Ugyanakkor azt is felismertük ez alatt a négy
év alatt, hogy nincs idõ kényelmes, kiváró hozzá-
állásra, lassan érõ folyamatokban majd kikristá-
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lyosodó dolgokra, ugyanis ha ezt az utat választ-
juk, akkor gyakorlatilag kiesünk a meghatározó
szereplõk közül, közremûködõk leszünk. Szembe-
néztünk azzal, hogy versenyhelyzetben vagyunk,
és a lehetõségeink alapvetõen attól függnek, ho-
gyan vagyunk képesek kezdeményezni, hogyan va-
gyunk képesek a szolgáltatásainkat újragondolni.

Az a meggyõzõdésem, hogy igenis vannak
olyan elemei a szolgáltatásnak, amelyek erõtelje-
sen piacosodnak. Elég utalni például arra, hogy a
nem hagyományos dokumentumok igénybevétele
drasztikusan visszaesett, vagy hogy az internet-
szolgáltatás terén, különösen olyan településeken,
ahol sokrétû lehetõségek vannak, élesedõ verseny-
ben kell helytállniuk a könyvtáraknak és informá-
ciós központoknak.

Mit tehet ilyen helyzetben egy szakmai szerve-

zet és annak a vezetõje?

F. P.: A leglényegesebb az volt, hogy saját
magunknak kellett megfogalmaznunk, mit szeret-
nénk lépni, és egyértelmûen az volt a legalapve-
tõbb, hogy minél inkább nyissunk. Képletesen ki
kellett tárnunk az ablakokat és az ajtókat. Olyan
programok megvalósítására gondolok, mint a nagy
múltú Összefogás megújítása. Úgy látom, hogy az
eddigi legsikeresebb és legátfogóbb a 2006-os
összefogás volt, ami két dolgot igazolt. Egyrészt,
hogy a szakma legjobbjai képesek arra, hogy új-
szerûen gondolkozzanak. Másrészt pedig beigazo-
lódott, hogy ha megfelelõ támogatás van, akkor
képesek vagyunk olyan marketing elgondolást ki-
dolgozni és megvalósítani, amely régóta váratott
magára.

Ehhez azonban komoly anyagi háttérre volt

szükség, amelynek a megteremtéséhez nem akár-

milyen lobbizás kellett.

F. P.: Természetesen a lobbitevékenység itt
is nagyon fontos volt. A Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) a kiemelt országos programok közé
emelte a könyvtáraknak ezt a fajta megjeleníté-
sét, és az IKSZ-et meghívta a pályázatra. Ha a
munka csak egy elemét emelném ki, akkor az a
húsz másodperces reklámszpot lenne, ami két
héten keresztül adásba került valamennyi tele-
vízióban, rádióban, beleértve a helyi rádiókat,
televíziókat is. És ha ebbõl csak az a szlogen
ragadt meg az emberekben, hogy „A könyvtár-
ba mentem, gyere utánam!”, már az is nagy lépés
volt. Az Összefogás gondolatát megfordítottuk:
a bibliotékák mit tehetnek a társadalomért. A
kulturális miniszterrel aláírt megállapodás, az

ehhez csatlakozó országos szervezetek jelezték
a nyitás írányát. A hét régiós programhoz könyv-
tárak százai csatlakoztak. Külön elismerés illeti
a kecskeméti Katona József Könyvtárat, amely
a program gyakorlati bázisa volt.

Ez valóban óriási siker volt, könyvtárakról fo-

lyamatosan ennyi szó még nem esett a médiában.

Egy kicsit elõre ugrunk a kérdéssel, de ide kíván-

kozik. Lesz-e folytatás?

F. P.: Az idén kevesebb forrásból, de folytat-
juk, már elkészült az új reklámszpot. A program-
tanács éppen most terjesztette az elnökségi ülés
elé az Összefogás programját, amelynek vezérfonala
a „nagy olvashow”: lesz baba- kölyök-, tini- és a
nagyiolvashow.  Tehát életkortól függetlenül igyek-
szünk széles körû szolgáltatást nyújtani. Tavaly
hét régióban voltak kiemelt programok, az idén
mindegyik megyében szerveznek önálló rendez-
vényeket erre a központi elgondolásra felfûzve.
Azt hiszem, hogy a könyvtár népszerûsítése min-
denképpen nagyon fontos.

Akkor most vissza az elmúlt négy évhez. Mit

emelne még ki ebbõl az idõszakból?

F. P.: Ugyancsak példaként említhetem az
európai uniós csatlakozáskor szervezett könyvtári
programokat 2004-ben, vagy a szintén jelentõs
múltra visszatekintõ Internet Fiesta évrõl évre
visszatérõ programjait. Ezeknek a rendezvények-
nek a segítségével mindig annak a lehetõségnek a
birtokába kerülünk, hogy nem önmagában a könyv-
tárakat lehet népszerûsíteni, hanem egyre inkább azt
a sokszínû szolgáltatást, amely ezekben a kulturális
intézményekben a látogatók rendelkezésére áll.

Nagy gondnak látom, hogy annak ellenére, hogy
ez a terület rendelkezett megvalósítható stratégiai
tervvel, különbözõ gazdasági megfontolások alap-
ján jó néhány intézmény került nehéz helyzetbe,
részben gazdasági, részben szervezeti önállóságuk
csorbult, elsõsorban a megyékben, a városokban.
Több helyen a könyvtárakhoz integrálnak megyei
közmûvelõdési intézményeket. Ez mindig jól
mutatja a könyvtár helyi erejét, megítélését is.

És az IKSZ tárgyalásainak hatékonyságát…

F. P.: Jó néhány esetben próbáltunk fellépni a
könyvtárak érdekében. Kezdetben ez sikeres és
eredményes volt, de ahogy a gazdasági nehézsé-
gek sokasodtak, a helyi döntéshozók eléggé gyors
és radikális lépéseket tettek.

Ne felejtsük el, hogy Magyarországon mind a
mai napig nem történt meg az önkormányzati tör-
vény és a különbözó szaktörvények megfelelõ



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. július • 37

harmonizációja. Ezt nem lehet figyelmen kívül
hagyni.

Az utóbbi két évben valamennyi intézményt
elérte a támogatás csökkentése, ennek az aránya
mindig az intézményvezetés helyi érdekérvénye-
sítõ képességétõl is függött. Ez megint igazolja,
hogy az intézmények vezetõinek profi menedzse-
reknek kell lenniük, a megfelelõ lobbizási techni-
ka ismeretével, hiszen másképp egy nagyon sajá-
tos spirálnak lehetünk majd tanúi: bizonyos intéz-
mények felfelé menõ, mások lefelé menõ spirálba
kerülhetnek.

Ugyanakkor a megszorítások következtében
nyilvánvalóan ezt a területet sem kímélte a lét-
számcsökkentés. Az az intézményvezetés, amelyik
elõre gondolkodott, ezeket a problémákat, legalább-
is eddig a pontig, amikor mi beszélgetünk, képes
volt kezelni.

Tehát most valamiféle fordulóponthoz érkez-

tünk?

F. P.: Tíz éve lesz, hogy az Országgyûlés el-
fogadta a  kulturális törvényt. A tárcának, magá-
nak a szakmának, különösen a szakmai szerveze-
teknek nyilvánvalóan meg kell vonniuk a mérle-
get, hogy ennek az évtizednek milyen hozadéka
van gondolkodásban, cselekvésben, sikerült-e a
kettõ között következetességet, összhangot terem-
teni. Föl kellene térképezni, melyek azok az ered-
mények, amelyeket vállalni tudunk – azt gondo-
lom, nagyon sok ilyen van –, meg kellene nézni,
hogy melyek azok a legfontosabb teendõk, ame-
lyek éppen a következõ, 2013-ig terjedõ stratégiát
jelentik, és föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi-
lyen lesz a jövõ könyvtára.

Azt gondolom, hogy ez nagyon markáns szak-
mai kihívás, többek között az IKSZ ebben kezde-
ményezõ szerepet töltött be, és a jövõben is, meg-
gyõzõdésem, akkor van a szakmai érdekképvise-
letnek jelentõsége, ha ezekre a kérdésekre választ
tudunk adni.

Említsünk meg néhány ilyen, vállalható ered-

ményt!

F. P.: Ezt a szemléletet valósították meg pél-
dául a Sárospatakon és Csongrádon hagyományt
teremtõ rendezvények, a határon túli magyar
könyvtárosok, illetve a Kárpát-medencei magyar
könyvtárosok találkozója, az Együtt a társadalo-
mért elnevezésû, már említett, 2006-ban kötött
megállapodás, amelyhez csatlakozott az MTI, az
APEH, a Külügyminisztérium, az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet, a Mozgáskorlátozottak Egye-

sületeinek Országos Szövetsége. Azt gondolom,
hogy ezek éppen a szakma társadalmi elfogadott-
ságát emelik, és természetesen annak a megnyil-
vánulását is jelentik, hogy a könyvtár képes a tár-
sadalomban megjelenõ elvárásoknak egyre inkább
megfelelni.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületével is lét-
rejött egy együttmûködési megállapodás, amely-
nek révén az intézményi és az egyéni érdekartiku-
láció lényegesen markánsabbá válhat. Biztos va-
gyok benne, hogy ezt sokkal hatékonyabbá lehet
tenni az elkövetkezõ idõszakban. Ugyanakkor
különösen jelentõsnek látom, hogy megjelent a
szakma etikai kódexe.

A kulturális tárcával való együttmûködésben
nagyon fontos, hogy folyamatosan részt vehetünk
a döntéselõkészítésben, véleményt nyilvánítunk, ha
kell, akkor érdeket fogalmazunk meg. Jó néhány
érdekérvényesítõ fellépésünk is volt, mint például
a pedagógusok beíratkozási díjának kompenzálása
ügyében. A szövetség szerepet vállalt a könyvtári
stratégia kidolgozásában is. Jó együttmûködés jel-
lemezte a kapcsolatunkat a minisztérium könyvtá-
ri osztályával.

De folytattunk érdekérvényesítõ tevékenységet
az Országgyûlés kulturális vagy költségvetési bi-
zottságánál, a különbözõ frakcióknál is.

Nagyon fontos lépésnek tartom, hogy 2006-ban
a szövetség önálló elismerést alapított A könyv-
tárügyért néven, amelyet az idén már második
alkalommal ítélt oda a kuratórium.

Az NKA támogatásának köszönhetõen a szö-
vetség kiadásában továbbra is megjelenik a Könyv-
tári Levelezõ/lap. Ez a mai viszonyok között nagy
eredmény, ugyanakkor megemlíteném, hogy ép-
pen az IKSZ kezdeményezte azt a párbeszédet,
amely a könyvtáros szakma folyóiratainak a hely-
zetét és az együttmûködés lehetõségeit igyekezett
feltárni. Az eredménnyel én magam elégedetlen
vagyok, de a racionalitás elõbb-utóbb lépéskény-
szerbe fogja hozni a kiadókat, komolyabb egyez-
tetésre van szükség. Azt hiszem, hogy ha nem lesz
is rögtön szükség radikális lépésekre, erre a kér-
désre mindenképpen hamarosan vissza kell térni,
amit mi kezdeményezni is fogunk.

Ide tartozik az is, hogy miközben mi arra tö-
rekszünk, hogy minél több helyre jusson el a szö-
vetség folyóirata, erre nyilván csak akkor van le-
hetõség, ha van elegendõ elõfizetés.

Akadtak azért magában a szervezet életében is

megoldandó feladatok.
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F. P.: Nyilvánvalóan nem lehet megkerülni, hogy
a támogatási, mûködési források apadása és bizony-
talansága következtében eléggé racionálisan át kel-
lett alakítani sok mindent. Ez az ésszerûsítés például
abban nyilvánul meg, hogy lehetõleg egy idõben
igyekszünk elnökségi és tagozatvezetõi üléseket tar-
tani, vagy hogy bevezettük a második közgyûlés
rendszerét, ami rendkívül hasznos volt a tagdíj meg-
állapítása és ebbõl következõen a likviditási problé-
máink kezelése szempontjából. Itt kell hozzátennem,
hogy köszönet jár a könyvtáraknak, amiért a tagdíjat
február végére csaknem száz százalékban befizették.

Megújulásra vár a honlapunk és tagozati élet.
Hogyan tovább?

F. P.: Azoknak a lépéseknek a hozadéka, ame-
lyeket az Informatikai és Könyvtári Szövetség más
kultúraközvetítõ szervezetekkel közösen megtett,
most lesz igazán lényeges, amikor eléggé draszti-
kus átalakítások, átszervezések zajlanak le régiók-
ban, településeken.

A szakma szemléletváltásra kényszerült, ami
megnyilvánul például olyan programokban, mint
a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer),
amely a kistérségi könyvtári és informatikai ellá-
tásban nagyon fontos lépés az esélyegyenlõtlensé-
gek mérséklése felé.

A társszervezetekkel – például az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésével, a Könyvtárostanárok
Egyesületével – való együttmûködés az egész
könyvtári rendszer intézményesülését is jelzi.

A jövõre nézve alapvetõnek tartom, hogy a
szakmai érdekérvényesítésben hangsúlyosan legyen
jelen az Informatikai és Könyvtári Szövetség.
Meggyõzõdésem, hogy sokkal intenzívebb egyez-
tetésre van szükség a szakmai érdekképviselet
szempontjából, az MKE-vel újra kell gondolnunk
az együttmûködés kereteit éppen azért, hogy to-
vább tudjunk lépni.

Ebben a kérdésben egyébként nekem változat-
lanul az a véleményem, hogy mindegyik intéz-
mény a saját érdekérvényesítéséért tudja a legtöb-
bet tenni azzal, hogy programot készít, hogy pri-
oritásokat határoz meg, hogy képes az érdekei
megfogalmazására, és ezek megvalósítására a
megfelelõ partnerekkel.

Nem esett még szó a felsõoktatási könyvtárak-

kal kapcsolatos elképzelésekrõl, holott az a terület

is átalakulóban van.

F. P.: A bolognai folyamat szeptemberi érvé-
nyesítése szolgáltatási szempontból lényegesen
nagyobb terhet fog róni a felsõoktatási könyvtá-

rakra. A felsõoktatási és a közkönyvtárak között
eddig létrejött esetleges és egyedi együttmûködést
formalizálttá, szervezetté kell tenni, hiszen nagyon
sok olyan pályázat lesz, amelyen csak konzorciu-
mi formában lehet indulni, ezért érdemes lenne
ezeket a kapukat oly mértékben kinyitni, hogy
valamilyen kölcsönös átjárhatóság jelenjen meg.
Ezt persze alaposan végig kell gondolni, de én
nagyon fontosnak tartom. Olyan intézmények lét-
rehozására nyílik lehetõség, mint a pécsi tudástár.
Más európai uniós országok példáján is látható,
hogy a közkönyvtárak és az egyetemi könyvtárak
között érdemi együttmûködésre van szükség.

Milyen konkrét tervek vannak még a közeljövõre?

F. P.: Nagyban folyik már a következõ Össze-
fogás elõkészítése, amint arról már beszéltünk, jövõ
tavasszal ismét készülünk az Internet Fiestára,
hagyományként jelenik meg a Kárpát-medencei
könyvtárosok találkozója, és próbálkoztunk, pró-
bálkozunk nemzetközi kapcsolatfelvétellel, konfe-
renciákon való megjelenéssel, ami mindig pályá-
zatfüggõ volt, hiszen erre a szervezetnek nincs
anyagi forrása.

A szövetség támogatja azokat a kiemelt orszá-
gos programokat, amelyek részben a Nemzeti
Fejlesztési Tervhez kapcsolódnak, részben az e
célra felhasználható európai uniós forrásokhoz.

Tovább kell fejleszteni a kistelepülések könyv-
tári ellátásának programját, az IKSZ részt vesz az
egyes projektekben.

Mit tehet a szövetség a most meghirdetett Por-

tál-program ügyében?

F. P.: Még több információhoz kell juttatnunk a
könyvtárakat, részt kell vennünk az érdekérvényesí-
tésben a kulturális tárcánál és azon kívül is, és ori-
entálnunk kell az intézményeket.

Minden eszközt igénybe véve törekednünk kell a
digitalizálási programok fölgyorsítására, hiszen a
hozzáférhetõség okán ez nagyon fontos. A jelenleg
ezen a területen megfogalmazott prioritások remél-
hetõleg a magyar könyvtárügy számára is megfelelõ
szolgáltatásokat fognak jelenteni.

A szakma elõtt álló komoly kihívás, hogy mû-
ködõképes, szolgáltatásokban gazdag, használó-
barát intézményeink legyenek. És választ kell ta-
lálni mindenütt arra a kérdésre, hogy az adott te-
lepülésen mennyire lehet kulturális központtá ten-
ni a könyvtárt.

Van persze mindezeknek pénzügyi oldala is…

Ma nem csak az a feladatunk, hogy hatékonyan
költsük el a pillanatnyilag rendelkezésre álló forrá-
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sokat, hanem kormányzati szinten indokolt és szük-
séges a források bõvítése. 2008–2009-ben ez megke-
rülhetetlen. Tovább kellene gondolni a könyvtárak
és a könyvkiadás, könyvterjesztés kapcsolatát.

Arra a már többször hangoztatott elképzelésre

gondol, hogy a könyvkiadást ne közvetlenül támo-

gassa az állam különféle alapokból, hanem azzal,

hogy a könyvtárak részére megvesz bizonyos számú

kiadványt?

F. P.: Igen, errõl  is szó van. Meg kell keresni és
össze kell valahogyan hozni minden szereplõ érdekét.

A másik fontos lépés, hogy az informatikai
fejlesztésekben rövid idõn belül el kell érni a
teljes lefedettséget, hiszen ezzel párhuzamosan

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Felhívás Füzéki István-
emlékérem adományozására

Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált
halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat
alapított. Az emlékérmet minden évben az a
könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben,
években a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy
tudományok terén.

A díjat öttagú kuratórium ítéli oda.
 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-

nöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud,
tegyen javaslatot 2007. szeptember 15-éig, és
küldje azt meg indoklással együtt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete címére. (1055 Buda-
pest, Hold u. 6.)

(A Füzéki István-emlékérem alapító okirata a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi
számának 27–28. oldalán olvasható.)

Rendezvénynaptár

meg kell kezdeni az informatikai eszközpark
cseréjét és további komoly fejlesztéseket, ami
kiemelten komoly anyagi ráfordítást igényel a
kormányzat részérõl, ugyanis az önkormányzat-
ok ezt önmagukban képtelenek lesznek megol-
dani.

Nem elegendõ 2007-ben azt mondani, hogy
ennyivel több helyen van Magyarországon in-
formatikai szolgáltatás, hanem a minõség javí-
tására kell törekedni, s ez   komoly feladatot
jelent a szövetségnek is.

Ez bizony nem kevés az elkövetkezõ négy évre,

kívánunk hozzá sok erõt, kitartást, és persze si-

kereket! (F.Á.)

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VIII. 
23–24. 

Bp., BMF Multimédia az oktatásban 
Budapesti M szaki 
F iskola 

geczy.laszlo@nik.b
mf.hu 

IX. 15–
16. 

országszerte A kulturális örökség napjai   

IX. 26. Budapest Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 2–
12. 

országosan 
Összefogás – könyvtári napok 
Nagy olvashaw 

IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 2. Bp., FSZEK 
Sajtótájékoztató 
Konferencia: Az olvasás 
esélynövel  szerepe 

IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 9. Tatabánya VII. országos ODR-konferencia 
József Attila  
Megyei Könyvtár 

Fátrai Márta 
fatme@jamk.hu 

X. 7. Debrecen Könyves vasárnap IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 18–
19. 

Sopron–Gy r–
Mosonmagyar-
óvár 

7. közgy jteményi napok 
Nyugat-magyarországi 
Egyetem könyvtára 

 

X. 12. Kecskemét Az összefogás zárása IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 25. Budapest KTE szi szakmai nap KTE Bondor Erika 
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