
könyvtárban zajlik. 2008-ban a tömeges betöl
tés mellett megvalósult a regisztrációhoz kö
tött űrlapos betöltési mód is. Egyes könyvtá
rak a konverziós betöltési módot választották. 
A Corvina, a Huntéka és a Szikla rendszerek 
használói esetében lehetőség van a Z39.50-en 
keresztüli bejelentésre is. 

Egy NKA-pályázati forrásnak köszönhetően 
lehetőség nyílt tanfolyamok tartására a muze
ális dokumentumok bejelentésével kapcsolat
ban. 

A régi könyves adatbázisba egyes könyvtá
rak automatikus frissítéssel töltik fel az adato
kat, míg a kisebb állománnyal rendelkezők 
évente egyszer frissítik adataikat. 

Megtörténtek az előkészületek a régi ma
gyar szerzők adatainak a MOKKA-R rend
szerbe töltéséhez, és a Clavis adatbázissal is 
építik a kapcsolatokat. A MOKKA-R a kéz
iratok közös katalógusának kialakításában is 
szerepet vállal. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a MOKKA-R 
tagozat konferenciát szervez a tagozati üléshez 
kapcsolódóan. Az idén Miscellanea. MOKKA-R 
műhelymunkák címmel szerveztek több előadás
ból álló programot. 

Informatikai szakbizottság 

A szakbizottság vezetőjének, Simon András
nak a megfogalmazása szerint a bizottság „fel
adata a MOKKA-közgyűlés álláspontjának 
képviselete a MOKKA-projekt vezetése és a 
MOKKA szoftverének, illetve a tagkönyvtá
rak integrált rendszereinek szállítói felé". 

A szakbizottság képviseli a szakmai rendez
vényeken a tagkönyvtárak és a közgyűlés ál
láspontját, így a vándorgyűlés keretében meg
rendezett fórumon is szót kaptak. 

A szakbizottság részt vesz a fejlesztők, az 
üzemeltetők és a tagkönyvtárak közötti kap
csolattartásban, képviselve a tagkönyvtárak 
érdekeit. 

Hírek, előadások a közös katalógussal 
kapcsolatban 

Mint a projektvezetők elmondták, a közeljövő
ben több helyen is beszámolnak tapasztalata
ikról és a tervezett fejlesztésről. A Network-
shop keretében több előadás is elhangzik a 

közös katalógusról, újabb fórumot szervez az 
egyesület az idei vándorgyűlésen, és az ODR-
konferencián is szó lesz az aktuális felada
tokról. 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás ha
sábjain cikksorozat foglalkozik a közös kata
lógussal. Bánkeszi Katalin, Keveházi Katalin 
és Koltay Klára cikkei után az egyesület infor
matikai bizottsága is felkérést kap egy tanul
mány megírására, amely szintén megjelenhet a 
folyóiratban. • 

Kis könyvtárak a kistérségekben 
Szakmai nap Somogyban 

•» Bódy Zoltánná  

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban 
2009. április 7-én szakmai tanácskozást tartot
tunk A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásá
nak gyakorlata Somogy megyében címmel, 
amelyre elsősorban a megye főfoglalkozású 
közművelődési könyvtárosait invitáltuk. A kon
zultációt Varga Róbert, könyvtárunk igazgatója 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Jakab József, a 
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás alelnö
ke, Igal Nagyközség polgármestere. 

A tanácskozáson három kérdéskörben hall
hattunk beszámolókat. 

Bevezetésként Köpflerné Szeles Judit, a Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
tartott előadást A jövő feladatai a TIOP- és 
TÁMOP-pályázatok tükrében címmel. A téma 
aktualitását az adta, hogy a megyei könyvtár 
további hat taggal (a balatonbogiári Lukács 
Károly Városi Könyvtár, a csurgói Városi 
Könyvtár, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium könyvtára, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények, a marcali Berzsenyi 
Dániel Városi Könyvtár, a nagyatádi Városi 
Könyvtár) konzorciumban mindkét pályázati 
lehetőséggel élt. (E konzorciumi tagok képvi
selői szintén jelen voltak a találkozón.) Az elő
adás konklúziója szerint - főképpen a 
TÁMOP-pályázat hozadéka ez - , bárhogy ala
kul a döntés, a pályázati anyagban megfogal
mazott szándékok megfelelő stratégiai célkitű
zésként is szolgálnak a könyvtárak számára. 
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A továbbiakban A kistelepülések mozgó
könyvtári gyakorlata Somogy megyében címet 
viselő előadássorozatban a felsorolt mozgó
könyvtári szolgáltatók mutatatták be szolgál
tatásukat és számoltak be az elmúlt időszak 
tapasztalatairól: Berkesné Hegedűs Márta igaz
gató - Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, 
Balatonföldvár; Vértes Gábor igazgató - Városi 
Könyvtár, Barcs; Füstös János igazgató - Vá
rosi Könyvtár, Csurgó; Molnár Andrea könyv
tárvezető - id. Kapoli Antal Művelődési Ház és 
Könyvtár, Kadarkút; Monostori Szilveszter 
igazgató - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, 
Marcali; Varga Éva igazgató - Városi Könyvtár, 
Nagyatád; Fazekasné Mulesza Olga könyvtár
vezető - Kálmán Imre Kulturális Központ, Sió
fok; Szabó István szaktanácsadó - Városi 
Könyvtár, Tab; Bódy Zoltánné osztályvezető -
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár. 

Somogyban 11 kistérség alakult, és a 2008. 
év végéig 10 vette fel a mozgókönyvtári fel
adatellátást 158 település csatlakozásával. El
sőként a marcali és a kaposvári kistérség 
2005-ben, a többiek nagyrészt 2007-ben indul
tak. A szolgáltató központ szerepét mindenhol 
az adott kistérségben működő városi könyvtár 
látja el, kivéve a fonyódi, illetve a kadarkúti 
kistérséget. A Fonyód környéki települések a 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtártól ren
delték meg a könyvtári szolgáltatást, a ka
darkúti kistérség településeit pedig két szol
gáltató könyvtár látja el: a Kadarkúti Városi 
Könyvtár és a Megyei és Városi Könyvtár. Ez 
utóbbi oka, hogy 2008 januárjában a Kaposvá
ri Többcélú Kistérségi Társulásból (77 tele
püléssel szinte kezelhetetlen volt) kivált 23 
település, hogy megalakítsák a Kadarkúti-' 
Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulást. 
Azon könyvtárak, amelyek addig a megyei 
könyvtártól rendelték a szolgáltatást - átkerül
vén másik kistérségbe - , továbbra is ennél a 
szolgáltatónál maradtak, míg a többiek a térsé
gi szolgáltatóközponthoz csatlakoztak. 

A tanácskozás jó alkalmat adott arra, hogy át
lagban két év tapasztalatait, nehézségeit, örö
meit megismerhessük a szolgáltatók részéről. 
Az előadók bemutatták körzetüket, az általuk 
ellátott településeket, a könyvtárak állapotát és 
a dokumentumállományok minőségét a csatla
kozás időpontjában (az ellátó és az ellátott 
könyvtárak életébe egyaránt bepillanthattunk). 

Azt is megtudtuk, hogy az állami támogatás 
eltérő arányban kerül a központi könyvtárhoz, 
illetve a települési önkormányzatokhoz, ezért 
a központok által nyújtott szolgáltatások is el
térőek ennek függvényében. Alapfeladatként 
mindegyik vállalja a dokumentumok beszerzé
sét, feldolgozását, állományba vételét, a saját 
állományukból való kölcsönzést. Erejükhöz, 
főleg személyi ellátottságukhoz mérten részt 
vesznek a szolgáltatóhelyeken tartott állo
mányellenőrzésekben, selejtezésben, a raktári 
rend kialakításában. Rendezvényt egy kivéte
lével mindenki szervez és közvetít. Ahol na
gyobb arányban (70-100%) kerül a normatíva 
a központba, ott természetesen szélesebb ská
lájú a szolgáltatás is: a dokumentumokkal 
kapcsolatos munkálatok mellett szervezik a 
felújítási munkákat, eszközbeszerzést és 
a könyvtárosok bérezését is a központból vég
zik (lásd: Csurgó, Tab). 

Mivel mindenhol a KSZR-koncepción 
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) alap
szik a könyvtári szolgáltatás kiépítése, kisebb 
eltérésektől eltekintve fő motívumaiban egyfor
mán is valósulnak meg a feladatok. A tanácsko
zás résztvevői egyrészt igazolást kaphattak arra 
vonatkozóan, hogy jól működtetik rendszerüket 
(„hiszen máshol is így csinálják"), másrészt új 
ötleteket meríthettek, melyekhez épp a meg
valósítási módok kisebb-nagyobb különböző
ségei adtak alapot. Csitulni látszanak az elmúlt 
évek azon aggályai, hogy egy országos szintű 
koncepció eltérő helyi értelmezései kaotikus 
szakmai képet mutatnak majd. 

Természetesen a sikerek mellett a problé
mákról sem hallgattak a kollégák. Az elhang
zottak alapján megállapítható, hogy a legna
gyobb gondot mindenütt az évtizedek alatt 
teljesen lepusztult könyvtárhelyiség és a nagy
részt elavult, elkoszolódott, selejtezések hiá
nyában mennyiségileg alaposan felduzzadt 
állomány jelentette. Ahol a mozgókönyvtári 
csatlakozás után szakmailag megfelelően tisz
tították meg az állományt a ballaszttól, ott 
szinte alig maradt néhány dokumentum. Meg
felelő szintre hozni ennyi év, évtized lemara
dását mind az épület, könyvtárhelyiség, mind 
az állomány vonatkozásában, továbbá új fel
adatokkal, funkciókkal megtölteni a könyv
tárat, illetve ezeket elfogadtatni - embert pró
báló feladat. Néhány helyen a települési 
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teljesen lepusztult könyvtárhelyiség és a nagy
részt elavult, elkoszolódott, selejtezések hiá
nyában mennyiségileg alaposan felduzzadt 
állomány jelentette. Ahol a mozgókönyvtári 
csatlakozás után szakmailag megfelelően tisz
tították meg az állományt a ballaszttól, ott 
szinte alig maradt néhány dokumentum. Meg
felelő szintre hozni ennyi év, évtized lemara
dását mind az épület, könyvtárhelyiség, mind 
az állomány vonatkozásában, továbbá új fel
adatokkal, funkciókkal megtölteni a könyv
tárat, illetve ezeket elfogadtatni - embert pró
báló feladat. Néhány helyen a települési 
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önkormányzat hozzáállása kifogásolható, 
másra költik a normatívát vagy nem tudnak 
megfelelő könyvtárhelyiséget biztosítani, eset
leg a könyvtáros személye sem megfelelő. 
Ezek az úgynevezett kiindulási állapotok saj
nos egységesen természetesek voltak az alap
vetően aprófalvas Somogy megyében, ahogy 
az ország más megyéiben sem ismeretlen 
problémák. Kihívások tehát voltak, vannak, 
de a fejlődés tagadhatatlanul mutatkozik már. 
Ezt felújított épületekről, új könyvtári búto
rokról és meglepően sok könyvtári rendez
vényről készült fotókkal illusztrálták az elő
adók, de ezt a tendenciát támasztotta alá a be
számolókat összegző, záró előadás is. 

A mozgókönyvtári rendszernek és az állami 
támogatásnak köszönhető változásokról készí
tett felmérést Schmidtné Bakó Tünde, a 
Megyei és Városi Könyvtár szakértő szakta
nácsadója, aki úgynevezett hasznosulási vizs
gálatának A mozgókönyvtári ellátás eredmé
nyei Somogy megyében címet adta. A 2004-es 
és a 2008-as évet vetette össze, hogy a statisz
tika módszereivel bizonyítsa a mozgókönyvtá
ri ellátás és finanszírozása jótékony hatását. 
(Felmérésének eredményei a Könyvtári Leve
lező/lap következő számában olvashatók.) • 

Búcsú Busa Margittól 

•> Korompai Gáborné 

Négy évtizedes barátságunkat szakmai mun
kánk alapozta meg. Busa Margit a hazai hír
lapirodalom első korszakának bibliográfiai 
számbavételén dolgozott, én Hajdú-Bihar me
gye sajtóbibliográfiájához gyűjtöttem az ada
tokat. Első alkalommal, amikor munkahelyem 
a Széchényi Könyvtárba küldött kutatni, a fe
lejthetetlen Balogh Gyurka és Farkas Laci bá
csi ismertetett meg Margittal, aki feltétel nél
küli bizalommal és segítőkészen fogadott. 
Neki köszönhetem, hogy Németh Mária enge
délyével a régi Hírlaptár nagy raktári munka
termében, egy előkészítő asztalnál, eredetiben 
tanulmányozhattam a védett folyóiratokat, hír
lapokat. Jól ki akartam használni az időt, így a 
nyitás órájától késő délutánig dolgoztam, 
s szinte minden alkalommal Margittal együtt 

távoztunk és villamosoztunk át Budára. Utazás 
közben nagyrészt szakmai dolgokról beszél
gettünk, többnyire a napi munkám során fel
merült problémákról, amelyek megoldásában 
sok-sok jó tanáccsal segített. 

Hamar felismertem, hogy nem csak a mun
káról, szakmánkról való gondolkodásunk ha
sonló, hanem értékrendünk is azonos. Rövide
sen meghívott magához, ahol az idős férj 
tapintatosan magunkra hagyott bennünket, 
s zavartalanul beszélgethettünk immár nem 
csak a szakmáról. így tudtam meg, hogy az 
I. világháború kitörésének évében, 1914-ben 
született, és hathetes volt, amikor édesapját a 
frontra vezényelték. A magára maradt családot 
édesanyja tartotta el, aki telefonkezelőként 
dolgozott. Ot a nagymama gondozta, nevelte, 
szoktatta pedáns rendszeretetre. Négyéves 
múlt, amikor először láthatta édesapját. Nevet
ve mesélte, hogy nehezen, sírva tanult olvasni, 
s nem is az iskola, hanem édesanyja pedagógi
ai leleményessége vezette rá az „összeolvasás" 
titkára. A későbbiekben nem jelentett gondot 
számára a tanulás. Különösen a humán tantár
gyakat, főleg az irodalmat kedvelte. Érettségi 
után, nagy örömére, szülei lehetővé tették, 
hogy egyetemen, a Pázmány Péter Tudomány
egyetem bölcsészkarán folytathassa a tanulást. 

Első sikeres kollokviumai után bekerült 
Horváth János tanítványainak szűkebb körébe, 
s rövidesen megbízást kapott az intézeti 
könyvtár kezelésére. Az átlagos hallgatóktól 
eltérően ő jóval több időt töltött mesterei, Hor
váth János és Alszeghy Zsolt társaságában, és 
így a tudományos ismeretek elsajátításán túl 
megismerhette a kutatómunka módszereit, a 
filológiai pontosság követelményeit. 

Egyetemi tanulmányai végeztével Horváth 
Jánosnál doktorált, majd beosztott középisko
lai tanárként az intézet könyvtárosa maradt -
ezzel a munkával egy életre elkötelezte magát 
a könyvek, a könyvtárak világával. 

1944 tavaszán került az Országos Széchényi 
Könyvtárba (OSZK). „Mintha templomba lép
tem volna, olyan áhítat fogott el" - emlékezett 
az első időkre, amikor még csak fél kettőig tar
tott a hivatalos munkaidő, de ő estig, zseblám
pa fénye mellett dolgozott az akkor még vil
lanyvilágítás nélküli raktárakban. Az OSZK 
Híradó egy régi számában az ostrom utáni ál
lapotokat idézte fel, amikor a múzeumkertet 
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apró parcellákra osztva konyhakertként mű
velték a tisztviselők, és az így jellemzett nehéz 
körülmények ellenére valamennyien a legna
gyobb odaadással kezdték újra a szakmai 
munkát. Ő könyvtári asszisztensként egy ideig 
a kézirattárban dolgozott, ahol önszorgalom
ból analizálta a régi versgyűjteményeket. Több 

Busa Margit 

ezer cédulát számláló sorlexikona alfabetikus 
rendben ma a debreceni egyetemi könyvtár 
kézirattárában értő kutatóra vár. 

Szívesen és nagy tisztelettel emlegette hír-
laptári főnökét, Dezsényi Bélát, aki jól ismerte 
felkészültségét és szorgalmát (ekkorra már el
készítette a szabadságharc idején megjelent 
periodikumok bibliográfiáját), s bevonta az 
MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munka
bizottságának támogatásával indult retrospek
tív magyar sajtóbibliográfia munkálataiba. Az 
öt kötetre tervezett, Ephemerides Hungaricae 
című sorozat első és második részét Busa Mar
git készítette el több évtizedes munkával. 
A nagy mű kiadása elhúzódott: az 1705 és 
1849 közötti időszak sajtóbibliográfiájának 
két kötete 1968-ban, az 1850-től 1867-ig terje
dő évek periodikumait tartalmazó kötet 1996-
ban jelent meg, többféle mutatóval, lelőhely
jegyzékkel és sajtótörténeti bibliográfiával. 

Hírlaptári munkakörében a beérkező állo
mány nyilvántartásával, ellenőrzésével, kata
logizálásával foglalkozott, majd a hírlaptári 
olvasószolgálat vezetőjeként ment nyugdíjba. 
Szerencsésnek tartotta magát, hogy a nemzeti 
műveltség olyan kincsestárában dolgozhatott, 
mint az Országos Széchényi Könyvtár. Az idő
szaki kiadványokkal való foglalatosságot élve
zetesnek tekintette, napi munkája mellett fo

lyamatosan gyűjtötte az adatokat az őt érdeklő 
témákhoz. Egy-egy érdekes „felfedezését" 
a szaksajtóban publikálta. Hetvenéves korára 
közel száz szakcikkét tartotta számon. 

Sorsa több mint harminc esztendei aktív 
nyugdíjas időszakkal ajándékozta meg. Füg
getlenségét úgy értékelte, hogy ezzel az övé 

lett minden könyvtár. Ku
tatómunkáját fővárosi és 
vidéki könyvtárakban 
folytathatta, immár abban 
a témakörben, ami diákko
ra óta a legkedvesebb volt 
számára: Kazinczy Ferenc 
életműve. Nyugdíjas évei
nek nagy részét Kazinczy-
kutatásokra fordította, az 
életmű teljességre törekvő 
bibliográfiáján dolgozott, 
kereste a módot a munkája 
közben talált, addig isme

retlen írások publikálására. így adódott lehető
ség a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 
jóvoltából Kazinczyné Török Sophie levelezé
sének közzétételére 1986-ban. 

Valamennyi könyvtárban, kutatóhelyen szí
vesen látott vendég volt, olyan kollégák fogad
ták, akiknek korábban ő adott szakmai segítsé
get. Ahová személyesen nem jutott el, onnan 
levelezés útján szerezte meg a munkájához 
szükséges adatokat. A Kazinczy-család leszár
mazottai közül 17 személlyel tartott kapcsola
tot. A Sátoraljaújhelyen működő Kazinczy Fe
renc Társaságnak megalakulása óta tagja volt, 
1986-ban az elsők között kapta meg a társaság 
emlékérmét és tiszteletbeli tagságát. 

O, aki irodalomtörténészként is avatott kéz
zel nyúlt Kazinczy munkásságának egy-egy 
darabjához - ahogy erről tanulmányai, közle
ményei tanúskodnak - , igencsak alázatos és 
áldozatos munkával valósította meg Kazinczy 
„irodalmi korszakot szervező, nagyon gazdag 
munkásságának személyi bibliográfiáját", 
amelynek első kötete (1775-1980) Miskolcon 
jelent meg, majd a következő tízéves kumulá
ciót a Kazinczy Társaság adta ki. A további ré
szeket 2000-ig a társaság Széphalom című év
könyve közölte. 

Élete nagy ajándékaként értékelte a Kazin-
czy-biblia megjelenését. Egy rádióriportban 
meghatódottan mesélte, hogy a sors különös 
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