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Szabadkát és a városi könyvtárat Ágoston
Pribilla Valéria igazgató mutatta be. (Szabadkát
és Paksot elsõsorban Jámbor Pál személye köti
össze. Az 1821-ben Pakson született költõ, író,
pap, tanár… 1861-tõl 1869-ig a szabadkai gim-
názium igazgatója volt, 1897-ben Szabadkán halt
meg, a nevét viselõ paksi társaság halálának
száztizedik évfordulójára emlékalbumot jelente-
tett meg.)

Gutai István

Európai Unió –
lehetõségek
a könyvtárak számára

A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgálta-
tó Centrum Megyei Könyvtára a Heltai Gáspár
Könyvtári Alapítvánnyal együttmûködésben 2007
novemberében konferenciát rendezett Kolozsvá-
ron, amelynek megvalósításához elnyerte a Nem-
zeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégi-
umának támogatását. A konferencián negyven
fõ vett részt, romániai magyar könyvtárosok,
egyetemisták és a kulturális élet szereplõi. A
tanácskozás témája a könyvtárak számára elér-
hetõ uniós pályázati lehetõségek, tapasztalatok
és eredmények bemutatása, valamint a digitali-
zált kulturális örökség hasznosítása volt.

Pillich Katalin, a Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány ügyvezetõ titkára és az alapítvány ber-
keiben mûködõ Gróf Mikó Imre Könyvtár veze-
tõje megnyitójában bemutatta az erdélyi-romá-
niai magyar közösség intézményét, amely támo-
gatja a tradicionális kultúra értékeinek megõrzé-
sét, fejlesztését. Az alapítvány tevékenységét ti-
zenöt éve kezdte meg, azzal a szándékkal, hogy

mintául szolgálhasson az erdélyi magyar kultúra
önszervezõdéséhez.

Az elsõ elõadó, Gurka Balla Ilona, a Babes-
Bolyai Tudományegyetem tanársegéde, A könyv-
tár és virtuális közönsége címû elõadásában ki-
emelte, hogy az internet széles körû elterjedése,
az információhordozók megjelenése jelentõs mér-
tékben megváltoztatta a könyvtárakkal, illetve a
könyvtári szolgáltatásokkal szemben megfogal-
mazott igényeket. Az átalakuló technikai lehetõ-
ségeknek és olvasói elvárásoknak megfelelõen a
kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgáltatásai szin-
te teljesen automatizáltak, beleértve a számító-
gépes adatbázisokat és az on-line információszol-
gáltatást.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás
könyvtári hatásait ismertette Dippold Péter, az
Országos Széchényi Könyvtár tudományos
igazgatója. Hangsúlyozta, hogy csak folyama-
tos fejlõdéssel, nyitással, változtatással marad-
hat fenn a könyvtári rendszer. Az uniós tagság
számos elõnyt és lehetõséget biztosít a kultúra
területén mûködõ szervezetek számára. „Új
jövõ vár ránk, hiszen az EU-s programok,
pályázatok, irányelvek alapvetõen befolyásol-
ják könyvtáraink mûködését” – mondta az elõ-
adó. Az uniós projektek szorgalmazzák a köz-
gyûjteményi területek összefogását, és kieme-
lik a digitalizálás jelentõségét. A közeljövõ-
ben megvalósulhat a határokon átívelõ euró-
pai kulturális tartalmak összefogása az Euró-
pai Digitális Könyvtár létrehozásával.

Esélyteremtés, hozzáférés, minõségi szolgál-
tatások címmel tartott elõadást Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója. A hazai könyvtár-
ügyben megvalósítandó célok megegyeznek az
európai könyvtárügy céljaival – emelte ki az
elõadó. A legfontosabb az információhoz és a
dokumentumokhoz való hozzáférés növelése. A
gyorsabb és jobb hozzáférhetõség, a digitalizá-
lás elõsegíti a demokratizálódást a tudatos ál-
lampolgári lét érdekében. Igen fontos az esélyte-
remtés, az esélyegyenlõség biztosítása, ami el-
sõsorban a hátrányos helyzetûek, a veszélyezte-
tett társadalmi csoportok esélyeinek megterem-
tését jelenti. A könyvtáraknak a fogyatékkal élõk
számára elérhetõ szolgáltatásokat kell nyújtani-
uk, megfelelõ eszközparknak, speciális dokumen-
tumoknak és a dolgozók speciális felkészültsé-
gének biztosításával. Az elõadó hangsúlyozta a
könyvtárak lényeges szerepét a gyerekek és fia-
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talok kulturális fejlõdésében, a mûvelõdési hát-
rányok leküzdésében.

Romániában is fellendülõben van a helytörté-
net, a kulturális örökség feltárása és bemutatása
iránti érdeklõdés. Bizonyítja ezt az utóbbi évek-
ben megjelent, különbözõ településeket, egyház-
községeket bemutató kötetek, tanulmányok so-
kasága. Kolozsvár helytörténeti irodalma is rend-
kívül gazdag. Gaal György, a Házsongrád Ala-
pítvány elnöke – maga is kiváló helytörténész –
bemutatta a Kolozsvárra vonatkozó fontosabb
magyar és román szempontú helytörténeti köte-
teket. Többféle helytörténeti mûvet ismertetett
meg a résztvevõkkel. Többek között útikalau-
zok, mûemlékfüzetek, várostörténeti albumok,
térképek, poszterek mutatják be azokat az objek-
tumokat, amelyeket érdemes megtekinteni Ko-
lozsváron.

Mender Tiborné, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) fõ-
igazgatója Soknemzetiségû kultu-
rális örökség a könyvtári ellátás-
ban és információszolgáltatásban
címû elõadásában a könyvtárak
kulcsszerepét több szempontból
elemezte, kiemelve azokat a té-
nyezõket, amelyek szükségessé te-
szik a kisebbségek könyvtári el-
látását. Hangsúlyozta, hogy a
könyvtárak a kicsi, ezért veszé-
lyeztetett kultúrák támogatásának letéteménye-
sei. Bemutatta az Országos Idegennyelvû Könyv-
tárat, amelynek hagyományos és fontos feladata
a nemzetiségi könyvtárellátás segítése, koordi-
nálása. A könyvtár kiterjedt tevékenységet foly-
tat a magyarországi nemzetiségek anyanyelvi kul-
túrájának fejlesztése érdekében. Az OIK szol-
gáltatásaiban egyre nagyobb teret kap az elekt-

ronikus teljes szövegû adatbázisokhoz való hoz-
záférés és az internetes tájékoztatás. Ezáltal biz-
tosított a gyors és megfelelõ formában történõ
hozzájutás a szükséges információkhoz, doku-
mentumokhoz Magyarország határain túlról is.

Szabó Zsolt, a Mûvelõdés folyóirat fõszerkesz-
tõje a Sztánai-völgy értékmentõ programjáról
számolt be. A táj-, mûemlékvédelmi és tájfej-
lesztési stratégia célja, hogy jellemezze és ele-
mezze a Sztánai-völgy értékeit. Ez a térség olyan
természeti, táji és kultúrtörténeti értékekkel, nép-
rajzi hagyományokkal rendelkezik, amelyek fel-
tárása és védelme a vidék településeinek szelle-
mi és gazdasági fellendüléséhez vezethet. A prog-
ram megvalósítását végzõ munkacsoport az el-
telt évek alatt igazi szellemi közösségé, a Sztánai
Mûhellyé kovácsolódott. Az elõadás betekintést
nyújtott a völgy településeinek mindennapi éle-

tébe, múltjába és hagyományaiba.
Kármán László, az iKron Kft. stra-

tégiai igazgatója elõadásában ismertet-
te az informatikai technológia szerepét
a projektek megvalósításában. Bemutat-
ta a Körös-Maros kulturális örökség
projekt elektronikus könyvtári program-
ját, amely megkönnyíti a digitális mun-
kák elvégzését a feldolgozástól a szab-
ványos tároláson keresztül az interneten
való közzétételig. A program teljes mér-
tékben megfelel az elektronikus könyv-
tárral szemben támasztott igényeknek,

biztosítja a tárolt dokumentumok idõtállóságát
és az információk cseréjét. Az elõadó felvázolta
a továbblépés lehetõségeit több együttmûködõ
partner bevonásával, illetve európai digitális ar-
chívumokhoz csatlakozással.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója egy megvalósult uniós modellt muta-
tott be, a Light-projekt részét, a Körös-Maros
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kulturális örökség projektet. Célja webalapú in-
formációs szolgáltatás kifejlesztése, mely a kul-
turális örökség feltárásával, digitalizálásával,
rendszerezésével, hozzáférhetõvé tételével támo-
gatja a régió fejlesztési programjait. A projekt
portálja fontos információkat nyújt a régió kul-
turális értékeirõl, intézményeirõl, természeti kin-

cseirõl; tartalmazza Békés megye
kulturális örökségének adatbázi-
sait, többek között a CSA-KOL
kísérleti adattárt. A régió hagyo-
mányos állattartási és mezõgaz-
dasági termelésének bemutatásá-
val az adattár hozzájárul a nem-
zetiségi szokások továbbéléséhez,
újrahasznosításához. A program
nemzetközi együttmûködésben
zajlik, melybe a megye más in-
tézményei is bekapcsolódtak. A
projekt egyik továbblépési lehe-
tõsége egy GPS-alapú kulturális
tájékoztató rendszer megvalósítá-
sa, amely segítheti a régió mû-
emlékeinek turisztikai és kulturá-

lis hasznosítását.
A konferencia Dippold Péter összegzésével

zárult, amelyben kiemelte a hazai és határon túli
könyvtárak közötti együttmûködésnek, közös
gondolkodásnak, a tapasztalatok átadásának fon-
tosságát.

Csicsely Ildikó

Jelentkezési felhívás

a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara az elõzõ évhez hasonlóan a 2008/2009-es
tanévre az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szakot levelezõ tagozaton is meg-
hirdeti, amelyre érettségi birtokában lehet jelentkezni. Felvételi vizsga nincs. A képzés
költségtérítéses, idõtartama hat félév, a megszerezhetõ szakképzettség könyvtáros, a
Magyar Akkreditációs Bizottság által támogatott webprogramozó szakirányon.

A jelentkezés módjáról, a felvehetõ hallgatók számáról, a költségtérítés összegérõl és
egyéb tudnivalókról a „Felsõoktatási felvételi tájékoztató. 2008. szeptemberben induló
képzések” c. kötet 330. oldalán olvashatnak. A jelentkezés határideje: 2008. február 15.
Várhatóan a nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetõség. További részletesebb
felvilágosítás a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, illetõleg a szakot közvetlenül
gondozó Könyvtár-informatikai Tanszék munkatársaitól kérhetõ.

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemünkön!

Debrecen, 2008. január
Debreceni Egyetem Informatikai Kara
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