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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
2010. július 15. és 17. között Baján tartotta
42. vándorgyûlését Kultúrák találkozása.
Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös
megértés szolgálatában címmel.

A nyitó sajtótájékoztatón Bakos Klára el-
nök elmondta, hogy az ENSZ határozata
alapján 2010 a kultúrák találkozásának nem-
zetközi éve, és ennek a találkozásnak a
könyvtár a legtermészetesebb helye, Baja
pedig ideális helyszín a témakör körüljárá-
sához, hiszen soknemzetiségû város, ma-
gyarok, horvátok, németek, szerbek és szlo-
vénok élnek itt együtt. 

A vándorgyûlés vendéglátója az Eötvös
József Fõiskola volt, fõ szervezõje a fõis-
kola könyvtára. Az Eötvös József Fõiskola
Könyv- és Médiatára 2008-ban költözött új
épületbe, amely kellemes helyszínt nyújtott
a tanácskozásoknak. A szép, rendezett vá-
rosban minden könnyen elérhetõ közelség-
ben volt, és ez még a rekkenõ hõséget is el-
viselhetõbbé tette. Kiváltképp úgy, hogy
többen kihasználták a könyvtár remek fek-
vését, és két elõadás között (ne adj’ Isten:
helyett…) megmártóztak a Sugovica felfris-
sülést nyújtó vizében.

A vándorgyûlésen ebben az évben is osz-
tottak díjakat. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöksége MKE-emlékérem
kitüntetésben részesítette:

Asbóth Miklóst (Tomori Pál Városi és Fõ-
iskolai Könyvtár, Kalocsa),

Bondor Erikát, a Könyvtárostanárok
Egyesületének volt elnökét (Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium Könyvtára, Budapest),

Budavári Klárát (Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Lõrinci Nagykönyvtára, Buda-
pest),

Fülöp Attilánét (Gödöllõi Városi Könyv-
tár és Információs Központ, Gödöllõ),

Halász Lászlónét (Megyei és Városi
Könyvtár, Kaposvár) és

Villám Juditot (Országgyûlési Könyvtár,
Budapest).

Az Év Fiatal Könyvtárosa kitüntetõ cí-
met a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség kö-
zös kuratóriuma ezúttal Kristóf Ibolyának, a
Szent István Egyetem Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár munkatársának ado-
mányozta. A nyertes pályamunka címe:
Könyvtárpedagógia a felsõoktatásban.

Fitz József-könyvdíjat kapott a Líceum
Kiadó Surányi Imre Az Egri Fõegyházme-
gyei Könyvtár könyvritkaságai. Válogatás a
11–19. századokban megjelent kéziratos és
nyomtatott mûvek közül címû gyûjteményé-
nek, a Naphegy Kiadó Boldizsár Ildikó 
és Szegedi Katalin Királylány születik címû
mûvének és az Urbis Kiadó Pannon encik-
lopédia. A magyar építészet története kite-
kintéssel a Kárpát-medence egészére címû
kötetének megjelentetéséért.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk,
és további munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!

A vándorgyûlés szekcióiban kiváló elõ-
adások hangzottak el, ezek közül többet a
lap hasábjain is olvashatnak – ebben 
a számban a konferencia témájához legin-
kább illeszkedõ könyvtár bemutatkozá-
sát. ■
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Kultúrák találkozása – Könyvtárak és
könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgá-
latában – ez volt a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) 42. Vándorgyûlésének
központi témája, melyhez szorosan kapcso-
lódva alakította ki programját az MKE Tár-
sadalomtudományi Szekciója is. Villám Ju-
dit elnök hozzám küldött levelébõl kiderült,
hogy az elnökség – mint a témához legin-
kább illeszkedõ intézmény – az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) számára
ajánlott fel bemutatkozási lehetõséget. Nagy
megtiszteltetésként értékeltük a felkérést –
ezúton is köszönjük az elnökség tagjainak –,
és feltételeztük, hogy a szakmai szervezet a
relevancián túl ezzel a gesztussal is elismeri
eddigi tevékenységünket, azaz kiemelkedõ
jelentõségû intézménynek tartja az OIK-ot.
Ezért nagy örömmel fogadtuk el a felkérést,
de utána azonnal jött a „Jesszusmária, gyõz-
tünk!” érzés. 

A bemutatkozás remek lehetõséget bizto-
sított számunkra, ugyanakkor nem kis fejtö-
rést okozott, hogy milyen mélységben,
struktúrában készüljenek az elõadások,
szakmailag jó áttekintést adva az intéz-
ményrõl, ugyanakkor érdekesek, informatí-
vak legyenek, lehetõség szerint elkerülve az

ismétléseket, átfedéseket – és a már meg-
lehetõsen unalmas (rengeteg apró betû a
slide-on, hallgassuk vagy olvassuk? – mert
mindkettõ ugyanaz) prezentációkat.

2010. július 16-án, a vándorgyûlés máso-
dik napján, a 14 és 16 óra közötti idõszak
állt rendelkezésünkre, hogy öt elõadással
minél átfogóbb képet adjunk könyvtárunk
nyelvi és kulturális sokszínûségérõl, kiemel-
jük gyûjteményünk és szolgáltatásaink
egyediségét, adatbázisaink hasznosságát, és
számot adjunk fejlesztési elképzelésink-
rõl is. 

A nagy érdeklõdés mellett elhangzott
elõadások szerkesztett változatát olvashat-
ják az alábbiakban.

További bõvebb információkat megtud-
hatnak a könyvtár honlapjáról: www.oik.hu.
A sokszínûség: érték!

A bevezetõ elõadásban röviden ismertettem
a könyvtár és az annak helyet adó mûemlék
épület történetét, a szolgáltatásfejlesztések
területén azokról a törekvésekrõl szóltam
részletesebben, melyek korszerûségük vagy
egyediségük alapján tarthatnak számot szak-
mai érdeklõdésre, beszámoltam az OIK mi-
nõségfejlesztési gyakorlati munkájáról, az
általunk használt korszerû kommunikációs
csatornákról, a könyvtár mûködését segítõ
szervezetekrõl és a közeli és távolabbi ter-
vekrõl.

ÁGK-ból OIK

Az OIK a magyarországi szakkönyvtárak
között az egyik legfiatalabb: 54 éves. Úgy
gondolom, ez nem rossz kor. Már nem fiatal,
kialakult a „személyisége”, még nem öreg,
tehát jól bírja a változásokat, nem tunyult
még el, friss lendületet lehet vinni bele, per-
sze, ha az ott dolgozók is akarják. Nyitott az
újdonságokra, fejlõdõképes. 

Jogelõdje az Állami Gorkij Könyvtár,
amely 1956 márciusában jött létre három,
különféle fenntartó által mûködtetett orosz
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nyelvû könyvtár összevonásával, és kezdte
meg mûködését az V. kerületi Semmelweis
utca 1–3. szám alatt, a mai Magyarok Háza
épületében. A forradalom idején az épü-
letben és a gyûjteményben súlyos károk ke-
letkeztek, ennek következményeként 1957
elején költözött az intézmény jelenlegi ott-
honába. Az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár nevet 1989 óta viseli. 

Az épület

Könyvtárunk Budapest belvárosában, az 
V. kerület, Molnár utca 11.-ben, egy 113
éves mûemlék épületben mûködik. Bár kí-
vülrõl „az utca legrondább épülete” (ezt
Kokas László, a ház felújításának tervezõje
írta egyik cikkében, teljesen jogosan), a be-
lépõ meglepetéssel fedezi fel az épület kü-
lönleges szépségeit.

Nehézségek és sikerek sorozata a könyv-
tár székházának – természetesen a gyûjte-
mény alakulásától elválaszthatatlan – törté-
nete. Az épület a Budapesti Katholikus Kör
kulturális központja volt, melyet a civil szer-
vezet tagjainak adományaiból (téglajegyek-
bõl) építtettek. Az akkor négyszintes épület
egy év alatt készült el és került felszentelés-
re 1897 októberében. A földszinten nyilvá-
nos étterem és cukrászda mûködött, az elsõ
emeleten könyvtár, klubszobák és egy gyö-
nyörû bálterem (mai olvasótermünk). A má-
sodik és harmadik emeleten magánlakások
voltak, melyek bérletébõl fedezték a kultúr-
palota mûködési költségeit. Az államosítás
után a súlyosan megrongálódott épületet
elõbb méltatlanul díszletraktári célokra,
majd késõbb különféle mûvészeti célokra
használták. Itt volt az Állami Hangverseny-
zenekar (ma Nemzeti Filharmonikmusok)
próbaterme, majd 1957-tõl a Gorkij Könyv-
tárnak adott otthont. A könyvtár elõször
csak a nagytermet és annak elõterét kapta
meg, majd fokozatosan – és mindmáig tartó-
an – elfoglalhattuk a ház többi részében ta-
lálható helyiségeket és átalakított lakásokat
is. Mindez egyrészt a folyamatos építkezés
állapotát feltételezi, másrészt azt, hogy a
gyûjtemény fejlõdése rendszerint megelõzi
a rendelkezésre álló kereteket. Óriási építé-
szeti és szervezési feladatot jelentett a

könyvtárhoz tartozó, de egy másik épület-
ben mûködõ Zenemûtár befogadása a Mol-
nár utcai központi székházba, amit a 
rendszerváltozást követõ reprivatizáció
kényszerített ki, és aminek az eredménye
egy látványosságként is nevezetes zenemû-
tár lett. A permanens építkezés és az ezzel
párhuzamosan az állami tulajdon és a mû-
emlék védelme érdekében tett folyamatos
erõfeszítések következtében az intézmény
fokozatosan bõvült. Jelenleg a négyezer
négyzetméteres épületben, kb. háromezer
négyzetméter alapterületen, öt szinten mû-
ködik. A hatodik szinten lévõ magánlakások
kivásárlása az elmúlt évek eredménye, de
sajnos a terület könyvtári beintegrálására
eddig még nem sikerült pénzt szereznünk.
Az épület átfogó funkcióvizsgálatát az el-
múlt években a Mányi István Ybl-díjas épí-
tész vezette cég elvégezte, terveink a bõví-
tésre és ezzel együtt a közösségi terek növe-
lésére, korszerûsítésére készen vannak.

Használók és munkatársak

Az OIK nyilvános könyvtár, az irodalomtu-
domány, a nyelvtudomány és a nyelvtanulás,
a zenemûvészet és a zenetudomány, vala-
mint a kisebbségi kérdéskör tekintetében 
országos szakkönyvtár, a magyarországi ki-
sebbségi könyvtári ellátás koordinációs köz-
pontja, ODR-tagkönyvtár, így használója 
lehet mindenki, aki a gyûjtemény iránt ér-
deklõdik. Ugyanakkor fontos ismernünk,
hogy kik a használóink, milyen összetételû a
látogatói kör, hogy igényeiket felmérve fo-
lyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. 

Használóink felsõoktatási és középisko-
lai diákok, tanárok, nyelveket tanuló és be-
szélõ érdeklõdõk, irodalmárok, nyelvészek,
zenészek, mûfordítók. 2009-ben 4000 re-
gisztrált használónk volt, a látogatók száma
50 ezer, a távhasználat 200 ezer, a kiköl-
csönzött dokumentumok száma 67 ezer volt.

Azt, hogy számunkra legfontosabb a
használó, nemcsak szóban hirdetjük, hanem
2009-ben elõször ítéltük oda „Az év olvasó-
ja” címet, melyet a munkatársak javaslatai
és az azt követõ titkos szavazás alapján hû-
séges használónk, Christopher White skót
író, költõ, mûfordító nyert el. 
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Az olvasók és távoli használók még jobb
kiszolgálása érdekében jelenleg 69 fõ dolgo-
zik az OIK-ban. A létszám (2004-ben 80 fõ)
és a felsõsokú végzettségû munkatársak ará-
nyának (2004-ben 80%) évek alatt történõ
önkéntes és tudatos csökkentése lassan eléri
az optimálisabb szintet, amelyben megfele-
lõbb a középfokú végzettségû és kisegítõ
feladatokat ellátó munkatársak aránya.
Ugyanakkor folyamatos a fiatalítás, bár még
így is ötven év feletti a munkatársak fele, és
mindössze hárman vannak húsz és harminc
év közöttiek. Ez elõny is lehetne, a nagy ta-
pasztalattal bíró, évtizedek óta az intéz-
ményben dolgozó kollégák jelenléte nagy
biztonságot, folyamatosságot ad, de a fiata-
lok friss tudása, gyorsabb reagáló képessége
és változások iránti fogékonysága elenged-
hetetlen. Bár kimondhatjuk azt, hogy ez
nem minden esetben korfüggõ.

34 munkatársunk rendelkezik egy vagy
több nyelvvizsgával, a beszélt nyelvek szá-
ma tizenhat (angol, bolgár, cseh, eszperantó,
francia, görög, horvát, lengyel, német, nor-
vég, orosz, román, spanyol, szlovák, szerb,
szlovén).

Az osztályszerkezetet tekintve – sajátos
gyûjtõkörünk és a nemzetiségi terület koor-
dinálása miatt – a munkatársak csaknem 
fele gyûjteményfejlesztési, feldolgozási,
adatbázis-építési és nemzetiségi területen
dolgozik. Az olvasószolgálati feladatokat 
25 fõ látja el, két mûszakos munkarendben,
az igazgatási, gazdasági és mûködési felada-
tokat minimális személyzettel végezzük. 
Kiszervezéssel (külsõ munkavállalóval vagy
szolgáltatóval) biztosítjuk a mûszaki, jogi,
szállítási, belsõ ellenõrzési, nyomdai és kö-
tészeti munkák ellátását.

A szolgáltatások fejlesztése

A szakmai hallgatóságra tekintettel elõadá-
somban nem tértem ki az OIK hagyományos
szolgáltatásaira (helyben használat, köl-
csönzés, könyvtárközi), az ezeket támogató
infrastruktúrára, kivétel ez alól a Nyelvstú-
dió. Ennek kölcsönözhetõ és helyben hasz-
nálható, tudatosan és folyamatosan fejlesz-
tett gyûjteményével 79 nyelv tanulásához
biztosítunk nyomtatott és multimédiás do-
kumentumokat, ugyanakkor keressük a le-
hetõséget a már elavult berendezések lecse-
rélésére. 

Az elmúlt években olyan használóbarát
szolgáltatásokat vezettünk be, amelyekkel
megkönnyítettük a beiratkozást (a Nyelvpa-
rádé rendezvényeken, az ELTE Könyvtári és
Bölcsész Napon, zeneiskolákban biztosítot-
tunk helyszíni, közvetlen beiratkozási le-
hetõséget). Olvasóink ingyenes jelszóval
otthonról online hosszabbíthatják kölcsön-
zéseiket és kezdeményezhetnek elõjegyzést.
E-mailben elõzetes értesítést küldünk a köl-
csönzési idõ és az olvasójegy érvényességé-
nek közelgõ lejáratáról, változó nyitva tar-
tásról. Kérhetnek chaten tájékoztatást, saját
laptopjuk védelmére laptopzár kölcsönözhe-
tõ, s aki nem hoz magával, az laptopot is
kölcsönözhet. A speciális gyûjtemény és
szaktudás a témafigyelés és bibliográfiaké-
szítés hozzáadott értéke, és folyamatosan
gyarapodik digitális gyûjteményünk is. Er-
rõl és a nyelvi referensek (angol, német,
cseh, finn, francia, szlovák, szerb, orosz,
lengyel) rendszeres könyvajánlóiról is fo-
lyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon. 

Minõségfejlesztés a gyakorlatban

A szakmai sajtóban megjelent több publiká-
cióból is ismert, hogy az OIK 2005 óta részt
vesz a Könyvtári minõségfejlesztés 21 prog-
ramban. A megváltozott munkatársi szemlé-
letnek, a folyamatos ez irányú képzéseknek
és az ebben részt vevõk szorgalmának kö-
szönhetõen rengeteg munkát végeztünk:
megalkottuk az intézmény stratégiai tervét
két idõszakra (2005–2008, 2009–2013), el-
végeztük az ezekhez kapcsolódó felmérése-
ket, elemzéseket (SWOT-, PGTTI-ana-
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lízisek, kulcsfontosságú területek és teendõk
kijelölése), több használói, partneri és dol-
gozói elégedettség-mérést végeztünk, meg-
történt a munkafolyamatok azonosítása és
szabályozása, elkészült az OIK Minõségi
Kézikönyve.

A minõségelvû szemlélet nélkül nem
vághattunk volna bele abba a bonyolult –
csaknem ötven kolléga összehangolt mun-
káját igénylõ – munkafolyamatba, amelyet
az olvasók régi tartozásainak behajtására
kezdeményeztünk. Bár a feladat egy részét
professzionális követeléskezelõ cég végzi, a
könyvtárat személyesen, levélben, telefo-
non, e-mailben megkeresõ – sokszor tarto-
zásukat el nem ismerõ, ingerült vagy éppen
kedvesen együttmûködõ és segítõkész – ol-
vasók „kezelése”, a behajtással járó napra-
kész információszolgáltatás, kötelezõ pénz-
ügyi és informatikai teendõk, az elvesztett
könyvek pótlására azonnali reagálás – mind-
ez igen összetett feladat. Az elmúlt évek
egyik legsikeresebb tevékenységének tartom
ezt a munkát, melynek eredményekén más-
fél év alatt csaknem 500 dokumentum került
vissza könyvtárunkba, és eddig nettó 4,3
millió forint bevétel keletkezett, melyet tel-
jes egészében állománygyarapításra fordí-
tottunk.

Ugyancsak újszerû kezdeményezésünk,
hogy 2009-ben kísérleti jelleggel elvégeztük
a dolgozók munka- és teljesítményértékelé-
sét. A vezetõi testület által kidolgozott és jó-
váhagyott szempontrendszer alapján minden
munkatárs teljesítménye számszerûsítve ke-
rült értékelésre, ehhez kértük a kolléga önér-
tékelését, valamint személyes beszélgetésre
is sor került minden munkatárssal, melynek
keretében megismertük terveit, elképzelése-
it, a munkával kapcsolatos ötleteit, problé-
máit. Minden munkakörre egységes értékelõ
lapot készítettünk, melyen meghatároztuk
azokat a kompetenciákat, amelyek a könyv-
tár valamennyi dolgozójától, az adott osz-
tály munkatársától, és melyek a munka-
körben elvárhatóak. Értékelésre került a
gyakorlati munka és az elvégzett többletfel-
adatok is. A tavalyi tapasztalatok alapján, a
szempontrendszer és az értékelés további fi-
nomítása után ez évben is elvégezzük ezt az
értékelést. 

A kommunikáció korszerû eszközei

Szerénytelenség nélkül leírhatom, hogy az
utóbbi években kialakult új kommunikációs
csatornák használatában az OIK országos
szinten is élen jár. A Kávészünet, az OIK
blogja (http.//oik.klog.hu) 2007-ben azzal a
céllal indult, hogy a könyvtári honlapnál ru-
galmasabb, többcélú felületet hozzunk létre,
amely teret enged szubjektívebb vélemény-
nek is (könyvajánlók, élménybeszámolók
stb.), illetve, hogy a hozzászólásokon ke-
resztül kevésbé formális irányba mozdítsa el
a könyvtár és a felhasználó közötti kommu-
nikációt. A blog statisztikáját áttekintve azt
láthatjuk, hogy a rendszeres frissítés és a le-
fedett témák sokszínûsége okán teljesülnek
a célkitûzések. (2010 elsõ félévében 77 be-
jegyzés volt.) A munkatársak folyamatosan
küldenek híreket, ajánlókat, meghívókat és
élménybeszámolókat a „szerkesztõségnek”,
s ennek hatását a folyamatosan emelkedõ lá-
togatószám visszaigazolja (2010 elsõ fél-
évében 7381 látogató).

2008 januárjában indítottuk el az OIK
hírlevelét, melybõl évente tizenegy számot
„jelentetünk meg” és juttatunk el online
több száz használónkhoz és az OIK baráti
kör tagjaihoz. Osztályonként egy-egy kap-
csolattartó kolléga felelõs az anyagok elké-
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szüléséért, összegyûjtéséért, egy munkatár-
sunk végzi a lektorálást, legalább két fõ 
a korrektúrázást. A megjelenést követõ 
hónapban honlapunkon is olvashatók a hír-
levelek. Az állandó rovatain keresztül tájé-
koztatást adunk a könyvtár híreirõl és 
eseményeirõl, havi újdonságainkról, rendez-
vényeinkrõl, irodalmi és zenei évfordulók-
ról, pályázatokról.

2010 márciusától található meg az OIK a
Facebookon. Ez idõ alatt csaknem 50 be-
jegyzés született, a rajongók száma augusz-
tus 1-jén 300 fõ. A folyamatosan bõvülõ
körhöz hetente több hírt, információt is el-
juttatunk ezen a világszerte közkedvelt felü-
leten.

Az OIK mûködését segítõ civil szervezetek

Nagy öröm számunkra, hogy 2008-ban két
civil szervezet jött létre az OIK céljainak tá-
mogatására.

A „Hogy az idegen nyelv ne legyen ide-
gen!” Alapítványt egy, a könyvtárunkhoz
közel álló személy hozta létre, kuratóriumá-
ban több neves személy is részt vesz. A szer-
vezet 2009-tõl sikeres pályázatokat nyújt be
saját mûködésére és az OIK céljaira. Segít-
ségükkel bõvült hangoskönyv-gyûjtemé-
nyünk, és a Nyelvek Európai Napja prog-
ramjait is támogatták. 

A Könyv(tár)Támasz Egyesület – az OIK
baráti köre közel száz taggal mûködik. 
A szervezeten belül külön szekció a Zene-
mûtárat támogatók köre, akik adományokat
gyûjtöttek opera DVD-k vásárlására. 

Mindkét civil szervezet több pályázati tá-
mogatást nyert el ebben az évben is.

A szervezetekkel kapcsolatos legfonto-
sabb információk, dokumentumok a honla-
punkon megtalálhatók.

Elõadásom végén vázlatosan ismertettem
az OIK közeli és távolabbi terveit, ezzel is
betekintést nyújtva a folyamatos fejlesztõ
munkába.

2010. évi terveink kötött kiemelkedik az
új honlap beindítása, amely portál jellege
miatt az eddig statikus felület helyett inter-
aktív, „percrekész” és reményeink szerint
még áttekinthetõbb és informatívabb lesz,
valamint lehetõség nyílik 24 órás szolgálta-
tások – adatbázisaink jelszóval történõ távo-
li elérése – megvalósítására is.

Az új portálon a nyertes TÁMOP-
pályázat megvalósításával zenei és nemzeti-
ségi alportál mûködik (ezekrõl a késõbbi
elõadásokban részletesen hallhattak az ér-
deklõdõk), valamint ugyanebbõl a forrásból
„OIK õsz” címmel média- és pr-kampányt
valósítunk meg a könyvtár megismertetése
érdekében, mellyel célunk a potenciális
használók megszólítása minden lehetséges
csatornán. A vándorgyûlés után vált ismert-
té az akkor ott még csak remélt tény, hogy
az OIK fizikai és infokommunikációs aka-
dálymentesítési pályázata (KMOP 4.4.2) si-
keres volt, s ennek megvalósítása is elkez-
dõdhet az idén. 

Terveink között szerepel, hogy újszerû
programokkal bõvítjük rendezvényeink 
sorát. Itt gondolunk a már sikeres bib-
lioterápiás foglalkozások (Mûkincsvadá-
szat) folytatására, havi rendszerességgel je-
lentkezõ jazz klub beindítására, valamint
több idegen nyelv kötetlen, klubszerû gya-
korlására is keressük a lehetõséget.

A fentiek megvalósításához szükséges a
szakképzett, elkötelezett, kreatív munkatársi
gárda további fiatalítása, és távlati célunk 
a Minõsített Könyvtár cím elnyerése. ■
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A gyûjtemény

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár 400
ezres nagyságú gyûjteménnyel rendelkezõ 
országos szakkönyvtár. Gyûjteményében ki-
emelt helyen szerepelnek a nagy világnyel-
vek (angol, francia, német, orosz, spanyol)
és a magyar, mint a mûfordítás nyelve, a
Magyarországon élõ nemzetiségek és a kör-
nyezõ országok népeinek irodalmi, nyelvé-
szeti és zenei anyaga, valamint a kisebbségi
kérdés szakirodalma.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárat
1956-ban Állami Gorkij Könyvtár néven
orosz nyelvi gyûjteményként alapították.
Szakmai fórumokon többször vitatták, hogy
a könyvtárban az orosz nyelven kívül szük-
séges-e más nyelveken való gyûjtés, de ettõl
függetlenül folyt a más nyelveken történõ
gyarapítás is.

A 2008. évi gyûjtõköri szabályzat értel-
mében az OIK állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége, hogy fõképp eredeti nyel-
ven gyûjtse a modern világirodalom, az iro-
dalomtudomány és a nyelvészet, valamint 
a kapcsolódó humán kultúra, illetve tudo-
mányok dokumentumait. Továbbá feladata a
zenei, nemzetiségi dokumentumok gyûjtése.
Mellékgyûjtõköri terület pedig a filozófia, 
a vallás, a társadalomtudományok, az esztéti-
ka, a honismeret, a folklór, a pszichológia, a
mûvészetek, a zenetörténet, a történelem, 
a földrajz és a mûvelõdéstörténet. 

Ami a gyûjtés nyelvi teljességi fokozata-
it illeti, teljes körû a gyûjtés az angol, 
német, francia, spanyol, orosz nyelvû doku-
mentumok esetében, magyarból a nyelv- 
és irodalomtudomány, valamint a mûfordí-
tás-irodalom esetében, illetve a nemzetiségi 
dokumentumoknál. 

A dokumentumtípusokat tekintve gyûj-
tünk könyveket és könyvjellegû dokumentu-
mokat, nyomtatott zenemûveket, elektroni-
kus hanghordozón megjelent kiadványokat:
CD-ROM-okat, DVD-ket, CD-ket, video
CD-ket, MP3-akat, hangszalagokat, illetve 

idõszaki kiadványokat hagyományos vagy
elektronikus formában. Indokolt esetben LP
hanglemezeket, VHS videokazettákat, kéz-
iratokat is megõrzünk.

Néhány szó folyóiratainkról: hagyomá-
nyosan, történelmének köszönhetõen, az
egyik leggazdagabb orosz nyelvû folyóirat-
állomány a miénk. Jelenleg közel 400 kur-
rens és további 1298-féle folyóirat áll az ol-
vasók rendelkezésére. 96 olyan folyóiratunk
van, amire egyedüliként fizettünk elõ az or-
szágban, ez jelenlegi elõfizetésünk közel 
negyedét teszi ki. A 13 magyarországi ki-
sebbség anyanyelvén is olvashat, 25 hazai
kiadású és néhány külhoni kiadású folyó-
irattal rendelkezünk.

Az OIK két különgyûjteményérõl kicsit
bõvebben.

Nemzetiségi gyûjtemény

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár 1978-
tól kiemelkedõ szerepet vállal a hazai ki-
sebbségek anyanyelvi és kulturális öröksé-
gének gondozásában. Ennek megfelelõen
könyvtárunk gyûjti a hivatalosan elismert 
13 nemzeti kisebbség irodalmát, a kapcsoló-
dó mûveket eredeti nyelven és magyar fordí-
tásban. A kisebbségekkel kapcsolatos
könyvtári munkát végzõ referensek egy ré-
sze az illetõ kisebbségi közösség tagja, vagy
nagyon jól ismeri az általa képviselt kisebb-
ség nyelvét és kultúráját. Van német, szlo-
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vák, román, görög, lengyel, szerb, horvát,
szlovén, bolgár, cigány referensünk is.

A gyûjtemény feladata a gyûjtõköri sza-
bályzat szerint: egyrészt széles körû tájé-
kozódási alap biztosítása a világ nemzetisé-
geivel és etnikumaival kapcsolatos szellemi
alkotótevékenységet illetõen, másrészt a
magyarországi kisebbségi közösségek mû-
velõdésének szolgálata.

Optimális gyûjtést végzünk a magyaror-
szági nemzeti és etnikai kisebbségek szép-
irodalmát, képzõmûvészetét, zenéjét bemu-
tató dokumentumokat illetõen. Gyûjtjük 
térképeiket, a nemzetiségi élet publicisztiká-
ját eredeti nyelven, magyar nyelven, illetve
magyar fordításban. Szelektíven gyûjtjük a
nemzetiségi szakirodalmat, a világban bár-
hol kisebbségként élõ magyarságra vonatko-
zó dokumentumokat.

Korábban, a 60-as, 70-es években négy
nyelven folyt a gyarapítás: akkor még szerb-
horvát, német és szlovák nyelven, ma mind
a 13 nemzetiségi nyelven.

A nemzetiségi polcok a könyvkiválasztó
térben találhatók, itt van a 13 hazai kisebb-
séggel foglalkozó dokumentumok nagyobb
része, az általános kisebbségi szakirodalom,
a kisebbségek legfrissebb könyvtermése.

Fajszi Gyûjtemény

A Fajszi Gyûjtemény – a Fajszi Károly által
összegyûjtött eszperantó könyvek, folyóira-
tok – az 1980-as évek végére Európa elsõ, a
világ negyedik legnagyobb eszperantó gyûj-
teményévé vált, amit 1982-ben a Mûvelõdé-

si Minisztérium védetté nyilvánított. Fajszi
Károly gyûjteményét együtt szerette volna
hátrahagyni. A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 2001 júniusában az egész
gyûjteményt megvásárolta, és az Országos
Idegennyelvû Könyvtárnak további kezelés-
re átadta. A gyûjtemény a világ minden tájá-
ról származó mintegy 12 ezer könyvbõl és
kb. 1275-féle idõszaki kiadványból áll. 
A könyvek nagy része dedikált.  A könyvek
felérõl Fajszi Károly kötetkatalógust jelen-
tetett meg, a mûveket ETO alapján cso-
portosítva. A gyûjtemény valamennyi köny-
ve lekereshetõ adatbázisunkban.

A Fajszi Gyûjtemény 2001-ben történt
átvételével a gyûjtemény fejlesztése befeje-
zõdött. Az eszperantó nyelvû könyvek  és
más dokumentumok beszerzése a könyvtár
lehetõségeinek és gyûjtõkörének megfelelõ-
en folytatódik, azonban nem a Fajszi Gyûj-
temény kiegészítéseként, hanem a könyvtár
törzsállományaként. A Fajszi Gyûjtemény
könyvanyagát az olvasóterem galériáján he-
lyeztük el. 

Szakreferensi rendszer

Könyvtárunkban szakreferensi szolgálat
mûködik, mely több dolgot foglal magában:
a referens egyrészt az adott nyelv könyv-
anyagát, könyvpiacát folyamatosan figyeli,
az állomány régebbi részét gondozza, rend-
szerezi, irányítja. A referensek dezideráta
katalógusokat építenek a könyvpiac figyelé-
se közben, így a gyarapítás tudatos volta
biztosítottnak mondható. Elvárható tõlük az
adott nyelvi állomány átfogó ismerete, rend-
szeres idõszakonkénti elemzése, és termé-
szetesen az adott nyelv felsõfokú ismerete.
Készen kell állniuk csoportok, látogatók fo-
gadására, vezetésére az adott nyelven. Ál-
landó feladatuk az olvasótermi anyag frissí-
tése, a szabadpolcos állomány folyamatos
cserélése.

Kapcsolatot tartanak fenn hazai és kül-
földi könyvkiadókkal, terjesztõkkel, tanszé-
kekkel, nyelviskolákkal, amellett, hogy 
folyamatosan figyelik a könyvpiacot és be-
szerzik a nyelvi képzés terén megjelenõ 
újdonságokat. A hazai és külföldi könyvtá-
rakkal együttmûködnek a folyamatos 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. augusztus10

Ízelítõ a folyóiratokból



tapasztalatcsere, könyvcsere céljából. A kü-
lönbözõ nagykövetségekkel, kulturális inté-
zetekkel való kapcsolattartás, a közös prog-
ramok, rendezvények szervezése szintén 
a napi gyakorlat része.

A gyûjtemény népszerûsítésének bevált
módszere a honlapunkon megjelenõ referen-
si ajánlat, illetve hírlevelünkben és a Kávé-
szünet címmel mûködõ könyvtári blo-
gunkban is jelentetünk meg legújabb szerze-
ményeinkre vonatkozó írásokat. 

Szerzeményezés

A szerzeményezés a legújabb kiadású doku-
mentumok beszerzésére irányul, antikváriu-
mi könyveket ritkán vásárolunk. A tartalmi
tájékozódás, a könyvpiac felmérése az OIK-
ban is megtalálható könyves folyóiratokból,
nyomtatott és online kiadói katalógusokból,
tájékoztatókból, könyvismertetésekbõl, kur-
rens folyóiratokból történik. A referensek
igyekszenek figyelemmel kísérni nyelvterü-
letükön a fontosabb díjak, kitüntetések oda-
ítélését is.

A referensi tevékenység megkezdésekor
több könyvterjesztõ, kiadó árajánlatát, szál-
lítási feltételeit kell mérlegelni. A rendelé-
sek adott éven belüli megoszlása mosta-
nában nem egyenletes, ami megnehezíti a
tervezést. A szerzeményezési folyamatot két
oldalról közelítem meg: hagyományos és
újabb módszerekkel történõ gyarapítás. 
A gyarapítás négy aspektusát emelem ki: 

1. Nyelvek szerint: Hagyományosan a
gyarapítás nyelvek szerinti megoszlása szá-
zalékos alapon történt. Ma az olvasói igé-
nyekhez jobban alkalmazkodunk, igyek-
szünk elsõsorban azt a nyelvet elõnyben 
részesíteni, amelyik a leginkább keresett, és
ez az angol. Természetesen nem hanyagol-
juk el a gyûjtemény többi részét sem.

2. Információhordozók szerint: Az állo-
mány legnagyobb része könyv. Könyveket
még most is gyûjtünk, de elõtérbe kerülnek
a szépirodalmi mûvek esetén is pl. a han-
goskönyvek audio CD, de inkább mp3 for-
mátumban. A korábbi idõkbõl származó
magnókazettákat egyre inkább CD-kel he-
lyettesítjük, az arra érdemes magnókazettá-
kat pedig gondos mérlegelés után digitali-
záljuk. Próbálunk az olvasói igényekhez
igazodva egyre több hangoskönyvet és a vi-
deokazettákat felváltó DVD-ket vásárolni. 

3. Beszerzési lehetõségek szerint: A 90-es
évekig elsõsorban belföldi terjesztõktõl vá-
sároltunk. Szerzõdésben volt rögzítve, men-
nyit kell vásárolnunk évente, és a kedvez-
mény mértéke kb. egyforma volt (nem túl
nagy). Ma több terjesztõvel is van szerzõdé-
sünk, inkább formalitásnak nevezném eze-
ket a szerzõdéseket, mivel a fizetési feltéte-
leken kívül csak a kedvezmény mértékét
rögzítik, ami általában 30–38%. Ennek elle-
nére hiszek benne, hogy hosszas, kitartó
munkával közvetlen beszerzési lehetõsége-
ket kell kialakítanunk külföldi kiadók eseté-
ben is, kiiktatva a közvetítõket. Az általuk
felajánlott kedvezmény mértéke szinte min-
dig teljesen fedezi a szállítási költségeket, és
egy-két rendelés után zökkenõmentes a kap-
csolat.

4.  Anyagi fedezet szerint:
A hagyományos módszerekkel történõ

beszerzési források közül igen költ-
séghatékonyak az alábbiak: 

• Fenntartói támogatásból megvalósuló
vásárlás, aminek az összege év elején a
költségvetésünkben mostanában 0 Ft. Be-
szerzési keret mint olyan nincs. Egyetlen
dolog, amire számíthatunk, az ODR-támo-
gatás, melynek összege elõre nem tudható,
de biztos, hogy ez összességében kevés az
intézményi gyarapításra, és nem is ez a sze-
repe.
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• Az ajándék, mely esetleges. Óvatosan
kell vele bánnunk, hiszen egy magára valamit
is adó intézmény nem engedheti meg magá-
nak, hogy bármit elfogadjon akár magánsze-
mélytõl, akár testülettõl. A válogatás jogát
mindig fenntartjuk. Az ajándék sokszor sze-
mélyes kapcsolatoknak köszönhetõ – erre pél-
da a nemrégiben könyvtárunknak ajándéko-
zott igen tartalmas brazil, illetve japán anyag.

• A hagyaték szintén esetleges. Hagyaték
ügyben elég sok megkeresést kapunk. Persze
az öröklõ szeretné, ha egyben adhatná ne-
künk megöröklött dokumentumait, de ez csak
a legritkább esetben lehetséges. Itt is fenntart-
juk a válogatás jogát, illetve ha különleges
okból az egészet átvettük, a szabad felhasz-
nálás jogát. Pl. a közelmúltban a Pannon-
halmi Fõapátság Könyvtára keresett meg ben-
nünket egy atya lengyel nyelvû hagyatékának
ügyében, minek következtében igen gazdag
szépirodalmi anyag birtokába jutottunk.

• A kötelespéldány, melybõl részesedünk
ugyan, de nem az elsõ körben. A megkapott
könyvek száma, persze, nincs arányban a rá-
fordított idõvel – ugyanis a magyar referens
kolléganõ rendszeresen jár az OSZK-ba
kötelespéldány válogatásra –, de elõnye
mindenképpen, hogy kézbe veheti a magyar
könyvpiacon megjelenõ összes könyvet és
látja, mit lenne érdemes beszerezni.

• A nemzetközi csere, mely sok ügyeske-
dést igényel, de nem mindig éri meg a ma-
gas postai költségek miatt. A legfontosabb
partnerünk ezen a téren a Lengyel Nemzeti
Könyvtár. Szintén cserével szerzünk be kb. 
kilenc folyóiratot is, Ukrajnából, Oroszor-
szágból, Szlovákiából, Csehországból.

Új tendenciák, melyek anyagi fedezetet
biztosítanak a gyarapításhoz:

• A behajtásból származó bevétel – bõ-
vebben az elõzõ cikkben olvashattak errõl.
A referensek a már elveszített könyvek pót-
lásának megállapítását végzik, kijelölik az
esetlegesen beszerzendõ új dokumentumot,
ha már lehetetlen a régi pótlása, vagy ha úgy
ítélik meg, hogy pótolhatatlan a régi, kárté-
rítési összegre tesznek javaslatot. A behaj-
tásból származó bevétel – rövid távon – 
bevételi forrást jelent, és tavaly jelentõs,
milliós nagyságrendû állománygyarapítást
tudtunk segítségével végrehajtani.

• Pályázatok útján nyert összeg állo-
mánygyarapításra – az intézmény ritkán tud
célzottan állománygyarapításra kiírt pályá-
zatokra pályázni, mivel ilyen nagyon kevés
van. Sikeres volt a közelmúltban a Nemzeti
Kulturális Alapnál egyedi pályázatként be-
adott és megnyert Soknyelvû Európa címû
pályázatunk, mely az Európai Unió kis
nyelveinek tanulását segítõ idegen nyelvû
dokumentumok beszerzését célozta, és
amelyen 2,5 millió Ft-ot nyertünk. 14 nyelv
dokumentumai kerültek bele a beszerzendõ
listába. Minden nyelvi listának külön törté-
nete van. Volt egy-két kellemes tapasztala-
tunk a pályázat kapcsán. Mert svéd kapcso-
latra is szükségünk volt, és a kataliston 
keresztül való levelezés során a nemrégiben
itthon járt Larsson Mária segítségével sike-
rült kapcsolatot kiépítenünk egy svéd köny-
vesbolttal. Ugyanígy, hosszas levelezés
után új görög kapcsolatunk is kiépült, kettõ
is egyszerre. 

• Másik lehetõségnek tartom gyûjte-
ményfejlesztési szempontból a civil szerve-
zetek nálunk már megvalósult létrehozását.
Az alapítványunk és az egyesületünk ki-
mondottan az intézmény támogatására jött
létre. A civilek minden forrást igyekeznek
kiaknázni, az alapítványnak lehetõsége van
adományokat továbbítani a támogatott in-
tézménynek. Fõ feladat a szponzorok felku-
tatása, ami nem túl könnyû, illetve vannak 
a civileknek kiírt pályázatok, melyekre a
könyvtár nem pályázhat.

Személyesen is részt veszek az alapít-
vány tevékenységében, elmondhatom, hogy
minden olyan pályázatot megírunk, amelybe
a dokumentumvásárlás, még ha kissé erõlte-
tett módon is, de belefér. Csak az idén már
két ilyen pályázatot is nyertünk. Mindkettõ-
bõl idegen nyelvû hangoskönyveket vásáro-
lunk. Ugyanígy e két civil szervezet a
könyvtár rendezvényeihez is hozzájárul.

Összefoglalva elmondható, hogy bár na-
gyon nehéz az állománygyarapítást tudatos
keretek közt tartani, törekszünk rá. Felké-
szült szakemberekkel, lelkes, ötletekben,
építõ kritikákban gazdag kollégákkal, civil
szervezeteinkkel hiszem, hogy az új tenden-
ciákat követve vannak lehetõségeink egy
még gazdagabb állomány kiépítésére. ■
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A témáról hosszasan lehetne beszélni, írni,
éppen ezért elõadásom célja egyfajta „ét-
vágygerjesztés”, általános szemlélõdés volt
egy olyan különlegesnek tartott témáról,
mint a zene és a zenemûtár szerepe a kultú-
rák találkoztatásában. Számos érdekesség,
különbözõ tudományágak jelenléte, esetta-
nulmány, példák felvillantása során nyerhe-
tünk betekintést abba a világba, ahol felme-
rülnek a következõ kérdések: Mi a zene, és
hol találkozunk vele? Milyen hatások érik
napjainkban? Mi lehet egy zenemûtár vagy
médiatár szerepe? Milyen lehetõségek, ve-
szélyek ismertek az elégedett használó érde-
keinek képviseletében? … És mi zajlik a
Földön kívül?

A zene általánosan elfogadott megfogal-
mazása: hang, csend, ritmus tudatosan el-
rendezett folyamata. Olyan kifejezési for-
ma, amely képes érzelmeket ébreszteni, ins-
pirálni, energiával feltölteni vagy pihentetni
az embert. A zene egyfajta „idegen nyelv”,
amit lehet érteni és értelmezni elõtanul-
mányok nélkül is, hiszen a zenében rejlõ 
érzelmi kifejezések hasonló módon ragad-
hatják meg a zenét hallgató embert a világ
különbözõ tájain. A zene „nyelvét” azonban
tanulni is lehet: meg lehet tanulni lejegyzé-
sét és a lejegyzés olvasását, elemezni értel-
mezési szintjeit, megfejteni nyilvánvaló
vagy rejtett szimbólumait. A zene, zenemû
„információs bombaként” számos adatot

hordoz a kultúráról és a korról, amiben és
ahová született, de arról a kultúráról és kor-
ról is, ahol elõadják és ahol (be)fogadják.
Jellemzõen magán viseli az adott kultúra je-
gyeit, legyen szó tradicionális népzenérõl,
klasszikus vagy kortárs zenérõl, dzsesszrõl,
popról, rock vagy metál zenérõl. 

A zene szinte mindenhol jelen van: lehet
tudatosan és kevésbé tudatosan hallott és
hallgatható. A klasszikusnak mondható ze-
nehallgatási szokások valóban változnak,
ahogy változnak az olvasási szokások is.
Azonban ha odafigyelünk, és „nyitott füllel”
járunk megszokott világunkban, észre kell
vennünk, hogy mindenhol zenét hallunk, ha
nem is „hallgatunk”: a rádióból vagy a kü-
lönbözõ generációs lejátszókról utazás köz-
ben, a tévében, moziban reklámok és filmek
alatt, vagy a mobiltelefonok csengõhangja
által, amelyekkel naponta többször is talál-
kozunk. Zenemûtáros vagy médiatáros kol-
légáink nem egy olyan esetrõl tudnának be-
számolni, amikor olvasó a mobiltelefonon
hallható zenei részletet kereste, és amikor
rátalált, hallgatta meg vagy kölcsönözte ki a
teljes mûvet. 

A mindennapi élethez szorosan hozzá
tartozó média, utcai plakátok is segíthetik a
más kultúrák zenéjével való találkoztatást.
Kodály Zoltán nevét módszere is ismertté
tette, de vajon hányan ismerkedtek meg ve-
le 1977-ben? Steven Spielberg híres filmjé-
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ben, a Harmadik típusú találkozásokban
ugyanis az emberi és a földönkívüli civilizá-
ció közötti kommunikációs csatornává
emelte a pentaton (ötfokú) hangsorból kép-
zett dallamot és a szolmizációs rendszerhez
kapcsolható kézjeleket. De kérdés lehet,
hogy amíg a nagy plakátokon nem jelentek
meg például Magyarországon is a taiko
(wadaiko, japándob) koncertek hirdetései,
ténylegesen hányan foglalkoztak a japán 
zenének ezen részével? A 2010-es futball vi-
lágbajnokság elõtt hányan ismerték a da-
rázskürtöt, vagyis a vuvuzelát? Hányan
kezdhettek el kutakodni az interneten,
könyvtárakban vagy zenei gyûjtemények-
ben ezek után a hangszerek, más kultúrák
zenéi után?

Ahogy a könyvtárakra, úgy a zene- és
médiatárakra is hatással van a globalizáció,
az idegenség-identitás-assszimiláció kérdés-
köre, a technológia hihetetlen sebességû 
fejlõdése, amibõl egyenesen levezethetõ a
terjedés és terjesztés, az átadás, átvétel, be-
fogadás gyorsuló ütemének és minõségének
kérdése is.

Hegyi István A népzene szerepe az érték-
õrzésben címû cikkében írja a népzenére vo-
natkoztatva, hogy a zenei globalizáció né-
hány évtizede végbement folyamat, amely-
nek során a népzene átment a területi elven
szervezõdõ zenei hagyományokból a hely-
hez nem kötõdõ zenébe, vagyis a tipikusan
lokális jellemzõk alapján differenciálódott

népzene folyamatosan feloldódik. Megje-
lent és a zenei életben folyamatosan jelen
van egyfajta „zenei eszperantó” anyag: a
népzenei, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a klasszikus zenei motívumok is területi és
zenemûfaji határok nélkül vándorolnak nap-
jainkban különbözõ földrészeken át, külön-
bözõ zenei stílusokba.

Általános kérdés (és egyben csodálkozás
tárgya is), hogy az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban valóban van zenemûtár? Álta-
lános kérdésre általános a válasz: ha a
könyvtárban 148 (illetve a jelnyelvvel
együtt 149) idegen nyelven tudunk doku-
mentumokat szolgáltatni, valójában eggyel
többrõl lehet beszélni, fõképp, ha elfogad-
hatjuk, hogy a zene egy különlegesen,
aránylag egységesen értelmezhetõ (idegen)
nyelv, amely „határtalan”. Még a távolsági
határokat is messzemenõen kell kezelni a
zenével kapcsolatban. Mert mi is történik 
a Földön kívül? Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Chuck Berry – mi jut róluk az
eszünkbe? Elsõsorban természetesen az,
hogy ismert emberek. Azon túl zeneszerzõk,
zenészek különbözõ korokból. A Földön túl
azonban többek között mûveik részletei
képviselik az emberiség kultúráját (azon be-
lül is zenéjét) a világûrben, jelenleg több
mint 13 milliárd kilométerre Földünktõl, a
Voyager-2 ûrszonda aranylemezén. 

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár Ze-
nemûtára gyûjtemény a gyûjteményben:
1995-ig különálló épületben, a Városligeti
Fasorban volt elérhetõ. Az épület privatizá-
lása után a Molnár utca 11.-ben, az OIK
épületének félemeletén kapott helyet, és fo-
lyamatos belsõépítészeti átalakítások során
nyerte el mai arculatát. 

A gyûjtemény alapját, az Állami Gorkij
Könyvtár Zenemûtáraként, az akkori „bará-
ti” zenei anyag (pl. kórusmûvek) alkották.
Jelenleg egyik specialitása is ez: a Szovjet-
unióban megjelentetett dokumentumok kö-
zött (ismert – nem csak orosz - zeneszerzõk
mûveirõl van szó!) számos olyan mû talál-
ható meg a gyûjteményben, ami Magyaror-
szágon máshol nem. Kezdetben a környezõ
országok zenéjének gyûjtése is feladata volt,
de igen hamar megjelentek Európa más te-
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rületein (az akkori „Nyugaton”) kiadott do-
kumentumok is.

Jelenleg hozzávetõleg 30 ezer kottával
rendelkezik. A CD-k, DVD-k száma megha-
ladja az 5000-et. VHS gyûjteménye 200 da-
rab, ez nem bõvülõ gyûjteményrész, ahogy a
régi hanglemezállomány is zárt állomány-
rész a maga 11 ezer darabjával. Különbözõ
nyelveken gyûjti a biográfiákat, bibliográfi-
ákat, mûjegyzékeket, elérhetõ a Grove
Online Music adatbázis, és 22 nyelven jár
zenei témájú folyóirat. Ebbõl több olyan ze-
nei folyóirat áll az olvasók rendelkezésére,
ami Magyarországon jelenleg kizárólag ná-
lunk olvasható: a szlovák Hudobný ivot, az
olasz Il fronimo, a román Muzica, az orosz
Muzikal’naâ izn’, és a lengyel Ruch mu-
zycny. 

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár Ze-
nemûtárának célja, hogy magas színvonalú,
jól válogatott és összeállított anyaggal segít-
se a zenét kedvelõ vagy akár a zenével pro-
fesszionálisan foglalkozó olvasók érdeklõ-
dését, munkáját a népzene, a világzene, a
dzsessz, a komolyzene és a kortárs zene te-
rületérõl.

Számos esetben, tekintve az anyaintéz-
mény szolgáltatásait és céljait, kapcsolódik
ahhoz az irányhoz, hogy kitekintést (vagy
inkább betekintést) nyújtsunk, akár idõ- és
térbeli határokat is átlépve más kultúrák,
nemzetek zenei kultúrájára, népek zenéjére,
vagy akár a magyarországi kisebbségek,
Magyarországon kialakulóban lévõ nagyobb
közösségek zenéjére.

A könyvtár épülete lehetõséget biztosít
színvonalas rendezvények tartására. A Zene-
mûtár – egyes esetekben a könyvtár más
egységeivel közösen – koncertekkel, zenei
rendezvényekkel igyekszik minél több, kü-
lönbözõ társadalmi rétegekhez tartozó em-
bert megszólítani: oktatásban részt vevõket
(általános iskolásokat, középiskolásokat,
felsõoktatási hallgatókat, oktatókat), zene-
szerzõket, elõadómûvészeket, klubokat, 
zenei és zenével kapcsolatban álló társasá-
gokat, nemzeti és etnikai kisebbségeket,
nyugdíjasokat, és sorolni lehetne tovább.

Új lehetõségeket nyithat meg elõtte nyer-
tes pályázata, a TÁMOP 3.2.4 – Több szó-
lamban: az Országos Idegennyelvû Könyv-

tár nemzetiségi és zenei szolgáltatásainak
fejlesztése címmel. Ebben vállaltuk a gépi
katalógus adatainak fejlesztését, illetve az új
könyvtári honlapon kialakításra kerül majd
a zenemûtári alportál.

A Zenemûtár szolgáltatásaiban igyekszik
segíteni és támogatni a vertikális (mélyre
hatoló, szûk szeletben történõ elmélyedés-
sel) és a horizontális (átfogó, több szempon-
tú, távoli területek közötti átjárással) tudás
megszerzését. 

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárnak
és zenemûtárának a kultúrák találkoztatásá-
ban játszott szerepébõl három kisebb, de ér-
dekes területet emelünk ki: a nyelvtanulást,
az ún. „élmény-pontokat” és a valamely
szubkulturális csoporthoz tartozó használó
kérdését. 

A nyelvtanulás során a nyelvet tanuló
(jobb esetben) nem csupán a nyelv szavai-
val, nyelvtanával ismerkedik meg, hanem az
adott nemzet kulturális jelenségeivel is. 
Az ember nem csak idegen nyelvet tanul,
hanem új látásmódot is az övétõl részben
vagy egészében eltérõ kultúrára, amelynek
szerves része a zene is.

Nagy hatással vannak a használókra a
különbözõ élmények, „élmény-pontok”,
amelyek elvezethetik õket a zenehallgatás-
hoz, zenetanuláshoz: baráti-rokoni kapcso-
latok, olvasmányélmények, filmélmények,
tánctanulás. Olyan használókkal is találkoz-
hatunk, akik valamely szubkulturálisnak
mondott csoport tagjai: „dark/gót” használó,
aki középkori, a gótikára jellemzõ komoly-
zenét keresett, vagy „újboszorkány”, aki ír
hagyományos népzenét vagy világzenét ke-
resett kottában, hangzóanyagban. 

A zenemûtári szolgáltatások során a kul-
túrák találkoztatásában szerepet játszó ele-
mek, mint a magyarországi nemzetiségek
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zenéje, a különbözõ népek zenéje vagy a
kortárs zenei kultúra mellett nagy jelentõ-
séggel bír a régi korok zenei kultúrájának
megismerése is. A Zenemûtárban keresztezi
egymást a jelen és a múlt, amely többszintû,
finom hálózatot alkotva lépi át az idõ- és tér-
beli határokat.

A „könyves” dokumentumokhoz hason-
lóan a zenemûtári dokumentumokra is igen
nagy hatással van az internet, a fellelhetõ le-
gális vagy illegális információk, nyomtatott
vagy hangzó dokumentumok miatt egyaránt.
Éppen ezért a Zenemûtár igyekszik kiemel-
kedõ, ritka, de keresett anyagokból jó válo-
gatással szolgáltatni, miközben az állo-
mánygyarapításra fordítható összeg egyre
csökken. Különbözõ eszközökkel és mód-
szerekkel, stratégiai tervhez és PR-mun-
kákhoz kapcsolódva minél több embert 
kíván megszólítani, amibe beletartoznak 
a különbözõ virtuális közösségek. Mindezt
azért, hogy a Zenemûtár (és egyben a zene)
a mindennapi élet szerves része lehessen, és
a szolgáltatásainkat igénybe vevõk elégedet-
tek legyenek. 

Az emberi kultúrában a zene fontos sze-
repet tölt be: összekötheti, ismertetheti és
közvetítheti egy adott nép életterét, életét,
szokásait. A magzatra való hatáson keresz-
tül a gyógyításban való alkalmazáson át, az
adott emberi csoport életében betöltött sze-
repén keresztül az identitásra való hatásokig
és jellemzõkig foglalkozik vele a szocioló-
gia, a kulturális antropológia, az orvostu-
domány, a fizika, a matematika és a hálózat-
tudomány is.

A cikk elején történt utalás a zenére mint
„idegen nyelvre” és arra, hogy a zenében
rejlõ érzelmi kifejezések hasonló módon ra-
gadhatják meg a zenét hallgató embereket a
világ különbözõ tájain. 2009-ben, a Current
Biology Three Basic Emotions in Music
címmel publikálta anak a kameruni mafa
törzsnél végzett kutatásnak az eredményét,
amely arra mutatott rá, hogy „nyugati” ze-
nével még nem találkozott emberek ezeknek
a zenéknek a hallgatása során, hasonlóan a
zenéket ismerõkkel, megneveztek három jól
elkülöníthetõ érzelmet: a boldogságot, a
szomorúságot és a félelmet. 

Kellenek ennél érdekesebb zárószavak? ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár az elõ-
zõ cikkekben vázolt gyûjtõkörökön túl ki-
sebbségi szakkönyvtár is. Szolgáltatásaival
támogatja a nemzetiségi kultúrát, illetve a
kisebbségi kérdéskörrel kapcsolatos kuta-
tást. A nemzetiségi szolgáltatások hátteré-
ben a Nemzetiségi és Dokumentációs Osz-
tály áll.

Az OIK jelentõs nemzetiségi gyûjte-
ménnyel rendelkezik. Ez a gyûjtemény az
anyanyelvû mûvelõdés mindig hozzáférhetõ
alapja.1

Speciális szolgáltatás a Nemzetiségi
Adatbázis, amely a könyvtár honlapjáról
minden érdeklõdõ számára elérhetõ. Az
adatbázis párhuzamosan rögzíti a kisebbségi
kérdéskör tudományos eredményeit és a 
kisebbségekkel kapcsolatos hétköznapi gon-
dolkodást, diskurzust. Az 1992-tõl napjain-
kig feldolgozott szakirodalom online ke-
reshetõ. A megelõzõ idõszak irodalma
nyomtatott bibliográfiák formájában férhetõ
hozzá. Ezek retrokonverziója elkezdõdött.

Az OIK irányítja a 13 hivatalosan elis-
mert kisebbség államilag finanszírozott
dokumentumellátását. A nemzetiségi doku-
mentumellátásban részt vesz a 19 megyei
könyvtár és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár. Az OIK évente ajánlójegyzékeket tesz
közzé, amelyek tartalmazzák a kisebbségek
anyaországában megjelent dokumentumo-
kat és a hazai kisebbségek kiadványait. 
A partner könyvtáraknak lehetõségük van az
OIK ajánlójegyzékeibõl rendelni és/vagy
önállóan vásárolni. A partner könyvtárak
többsége csak az OIK ajánlójegyzékeibõl
rendel, kisebb részük önállóan szerzi be a
számára szükséges dokumentumokat. De
olyanok is vannak, akik mindkét lehetõség-
gel élnek.

A Nemzetiségi és Dokumentációs Osz-
tály kiemelt feladatai közé tartozik a kisebb-
ségi kérdéskörrel kapcsolatos tájékoztatás,
információszolgáltatás, a nemzetiségi és ki-
sebbségi szervezetekkel és intézményekkel
kapcsolatos tanácsadás.

Hétköznapi munka több nyelv és kultúra
Az OIK nemzetiségi szolgáltatási



A könyvtár helyet biztosít a nemzetiségi
kulturális programoknak, rendezvényeknek.2

Ezek szervezése mindig a nemzetiségi 
szervezetek együttmûködésével történik. 
A programok sok érdeklõdõt vonzanak, és
médianyilvánosságnak örvendenek.

Használók és tendenciák

Az elmúlt évben a Nemzeti Kulturális Alap
által támogatott használói elégedettségmé-
rést végeztünk a nemzetiségi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban. Ebbõl most csak a 
lényegesebb adatok bemutatására nyílik le-
hetõség. Pontosabb képet kaptunk a nemze-
tiségi szolgáltatások használói rétegeirõl. 
A felmérés két jelentõsebb használói réte-
get mutatott ki. Számbelileg legjelentõsebb
az egyetemi vagy fõiskolai hallgatók cso-
portja. Ezt követik a felsõoktatásban és 
középiskolában oktató pedagógusok.

A szolgáltatásokkal a használók jelentõs
része elégedett. Az adatok 85–90%-os elé-
gedettséget jeleztek. Visszajelzéseikben két
konkrét igényt fogalmaztak meg a haszná-
lók. A gyûjteménnyel kapcsolatban azt,
hogy folyamatosan frissülõ szépirodalmi és 
szakirodalmi állományt szeretnének. Az
adatbázissal kapcsolatban azt, hogy több tel-
jes szövegû cikk legyen elérhetõ. 

A megtett lépések már a fejlesztések
tárgykörébe tartoznak.

Fejlesztések

A szolgáltatások fejlesztésében három
szempont érvényesül. 

Törekszünk arra, hogy a fejlesztések a
használói igényekkel összhangban legye-
nek. Arra mindig figyelünk, hogy az olvasói
igényeket minden téren kiszolgáljuk. A vál-
ságos idõszak okozta forráshiány miatt a
szakszerû állománygyarapításra nem volt
mód. Ezt a tudatos olvasói réteg azonnal ér-
zékelte és jelezte is. A nehézségek ellenére
sikerült a hiányt valamennyire kiküszöbölni, 

és beszerezni a nemzetiségi szépirodalom és
szakirodalom legkeresettebb újdonságait.
Az adatbázissal kapcsolatban bõvítettük 
a teljes szöveg elérési lehetõségeit. A bib-
liográfiai rekordok szintjén rögzített, elekt-
ronikusan elérhetõ szöveg sok esetben nem
felel meg a szakmai kritériumoknak. Ilyen-
kor a folyóirat URL-je szerepel ugrópont-
ként a periodikum bibliográfiai rekordjában.

A szolgáltatásfejlesztésben a szakmai
tendenciákat is igyekszünk követni. Az OIK
alapító tagja a Humanus (Humántudományi
Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa) kon-
zorciumnak. Itt a tudományterületek közül a
kisebbségtudományt az OIK gondozza.
Együttmûködünk az egységes feldolgozási
elvek és az informatikai innováció kidol-
gozásában. Az együttmûködés eddigi ta-
pasztalataink szerint progresszív szakmai
kapcsolat, amely tudásmegosztáson, együtt-
gondolkodáson alapul. Közös cél a legjobb
döntések meghozása, felhasználóbarát meg-
oldások bevezetése.

Nemzetiségi szolgáltatásokról lévén szó,
a fejlesztések terén fontos szerep jut az
esélyteremtésnek. Az OIK nyert a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program 3.2.4. kere-
tében meghirdetett pályázaton, amelynek
megvalósítása jelenleg is tart. Nyertes prog-
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ramunk címe Több szólamban. Az OIK nem-
zetiségi és zenei szolgáltatásainak fejleszté-
se. Ebben az esetben a szolgáltatásfejlesztés
célja az esélyteremtés. Pontosabban a nem-
zetiségek anyanyelvhasználati lehetõségei-
nek bõvítése. Hamarosan elkészül az OIK új
portálja, amelynek része lesz egy többnyel-
vû nemzetiségi alportál, ahol a könyvtárral
és szolgáltatásokkal kapcsolatos informáci-
ók mind a 13 hazai kisebbség nyelvén elér-
hetõk lesznek. Az alportálon mûködni fog
egy szintén többnyelvû online referensz-
szolgáltatás. Itt 9 (bolgár, görög, horvát, len-
gyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén)
nyelven lehet majd kérdezni a könyvtárost,
könyvtárosokat.

Hétköznapi munka 
– interkulturális tanulás, tudás

A nemzetiségi szolgáltatások több kulturális
közösséghez szólnak. Már említettem, hogy
a nemzetiségi szolgáltatásokat a Nemzetisé-
gi és Dokumentációs Osztály gondozza. 
A munkatársak jelentõs része két vagy több
kultúrához is kötõdik, illetve két vagy 
több nyelvet is beszél. Ez egyben interkul-
turális készségek meglétét jelenti. Ilyen pél-
dául: a nyitottság az újdonságok és más 
kultúrák iránt, a tolerancia, a másság tiszte-
lete, a megértés, a rugalmasság. Ezek mind
értékként jelennek meg a hétköznapi mun-
kában. A multikulturális készségek megléte
munkánk esetében tulajdonképpen elenged-
hetetlen. Eredményesen mûködünk együtt a
különbözõ kulturális hátterû használóink-
kal, a partnereinkkel, de intézményen belül
egymással is. Ezek a dolgozói készségek a
szolgáltatások mûködtetésében, fejlesztésé-
ben is jelentõs pluszt, hozzáadott értéket je-
lentenek. ■

1 A nemzetiségi gyûjtemény bemutatása Pancsosz Alexandra

gyûjteményfejlesztési koordinátor 148 nyelven – gyûjtemény-

fejlesztési tendenciák az OIK-ban címû elõadásban olvasható.

(lásd 9. oldal)
2 Ezt a témát részletesebben tárgyalja Nagy Magdolna intéz-

ményi menedzser Multi-, inter-, transz- ... Kulturális rendezvé-

nyek és közönségszolgálati munka az OIK-ban címû elõadása.

(lásd következõ cikk)
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Multi-, inter-, transz- ...
Kulturális rendezvények az Országos Idegenny

Baján megtartott elõadásom az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) rendezvényein
és partnerkapcsolatain keresztül mutatta be
a könyvtár kultúraközvetítõ szerepét.

Multikulturalizmus, interkulturális kom-
munikáció, transzkulturalitás: a kifejezések
a különféle kultúrák érintkezését, egymásra
hatását, a kulturális sokszínûség elfogadá-
sát, a kultúrák egymás mellett élésének segí-
tését jelentik, és jól jellemzik az OIK tevé-
kenységét, szakmai célkitûzéseit is.

Partnerek

Az OIK soknyelvû, sokféle kultúrát repre-
zentáló gyûjteményét mûködtetni, fejleszte-
ni, kulturális rendezvényeket szervezni part-
nerek nélkül elképzelhetetlen. A partnerek
között kiemelt szerepet kapnak a budapesti
kulturális intézetek és a nagykövetségek.
Ezekkel az intézményekkel referensein ke-
resztül tart szoros kapcsolatot a könyvtár. 
A kapcsolatok közös rendezvényekben,
könyvadományokban, együttmûködési meg-
állapodásokban öltenek testet.

A kulturális intézetek közül a Cervantes
Intézet, a Goethe Institut, az egykori British
Council, az Osztrák Kulturális Fórum, a
Francia Intézet, a Lengyel Intézet és a Szlo-
vák Intézet a legfontosabb partnerek.

OIK Nap – Palya Bea koncert



A nagykövetségek kulturális referensei
gyakran keresik fel a könyvtárat. Eddig volt
már közös rendezvénye az OIK-kal az ír, az
azerbajdzsán, a mexikói, a brazil, a venezu-
elai, a belarusz, a norvég és a kubai nagykö-
vetségnek.

Jelentõs partnernek számítanak a könyv-
tárak és könyvtárszakmai szervezetek.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületével
(MKE) az Alkotó könyvtáros programsoro-
zatot, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
séggel (IKSZ) az Összefogás rendezvényeit
szervezi közösen a könyvtár. Az MKE júni-
usban svéd könyvtári napot tartott az OIK-
ban. Az OIK munkatársai részt vesznek a
könyvtári szervezetek munkájában, jelen
vannak a könyvtárszakmai programokon.

A könyv- és folyóirat-kiadók közül a Tin-
ta, a Napút, a Magvetõ, az Eötvös József Ki-
adóval, a Patak Könyvekkel állandó kapcso-
latban áll az intézmény. A Nagyvilág több 
alkalommal itt mutatta be tematikus számait.

A kisebbségi szervezetek, nemzetiségi ön-
kormányzatok, nemzetiségi könyvtárak meg-
kerülhetetlen partnerek. A kapcsolat révén
minden évben több kulturális rendezvény
születik. Évente egy nagyobb szabású, egész
napos konferenciát szentel a könyvtár a
nemzetiségi, illetve a kisebbségi kérdéskör
témakörének, ha erre rendelkezésre áll anya-
gi forrás.

A fogyatékossággal élõk szervezetei kö-
zül a SINOSZ minden évben bemutatkozik
egy programmal a nyelvek európai napján.
A programok népszerûsítik a jelnyelvet és a
siket kultúrát, hozzájárulva ezzel az esély-
egyenlõség megvalósításához.

Természetes „szövetségesek” az oktatási
intézmények, hiszen a nyelvtanulás, nyelvgya-
korlás elválaszthatatlan annak intézmény-
rendszerétõl. Az egyetemek nyelvi tanszékein
kívül több kéttannyelvû- és nyelvtagozatos
középiskolával tart kapcsolatot az intézmény. 

A mûvészeti szervezetek közül a Mûfor-
dítók Egyesületét, a Wagner Társaságot és a
Liszt Társaságot lehet kiemelni.

Rendezvények

Az OIK munkáját évek óta kiegészítik, szí-
nesítik kulturális rendezvények. A rendez-
vényekkel a könyvtár szeretne a kultúrák 
találkozásának élõ színterévé válni és meg-
ismertetni látogatóit a világ kulturális sok-
színûségével.

A rendezvények kapcsolódnak országos
szakmai és kulturális projektekhez (Össze-
fogás, Internet Fiesta, Magyar Tudomány
Ünnepe, Kodály-év, Erkel-év), nemzetközi
felhívásokhoz (Nyelvek Európai Napja,
Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve,
Chopin-év), évfordulókhoz, aktualitások-
hoz, de egyéni ötletek, kívülrõl jövõ felkéré-
sek ugyanúgy helyet kapnak. Évente 40–60
rendezvényt tart a könyvtár (2009-ben 60,
2010. júniusig 37 volt a rendezvények szá-
ma).

Az elõadás az elmúlt évek legsikeresebb
programjait, programsorozatait mutatta be
rendezvénytípusonként, kiemelve az OIK-ra
jellemzõ egyedi sajátosságokat.

A legsikeresebb konferenciák, elõadások
a kulturális sokszínûségrõl, a két- vagy
többnyelvûségrõl, az idegen nyelvek tanulá-
sáról, az esélyteremtésrõl, nemzetiségeink
helyzetérõl, kultúrájukról, a kevésbé hasz-
nált nyelvekrõl szóltak (Kevéssé használt
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nyelvek helyzete a V4-ek országaiban,
Könyvtár, esélyegyenlõség, minõségme-
nedzsment, Mûvészetterápiák könyvtári al-
kalmazása, Online gyûjtemények szervezése
és kezelésük).

A kiállítások irodalmi vagy zenei évfor-
dulókhoz, aktualitásokhoz kapcsolódnak, de
hagyományos képzõmûvészeti és fotókiállí-
tások is gyakran szerepelnek a repertoárban.
(Beckett centenáriumi kiállítás, Joyce-,
Goethe-, Schiller-, Knut Hamsun-, Wagner-
kiállítás, Móser Zoltán fotókiállítása a Ko-
dály-év alkalmából stb.)

A könyv- és folyóirat-bemutatók több-
nyire világirodalmi tárgyúak. A közelmúlt-
ban több világirodalmi alkotás magyar for-
dítása mutatkozott be az OIK-ban neves
szerkesztõk, fordítók közremûködésével.
(Cormac McCarthy: Az út, Delibes: Patká-
nyok, José Martí: Egyszerû versek, Quim
Monzo: Minden dolgok miértje, Knut
Hamsun: Élettöredékek stb.) A Nagyvilág
folyóirat tematikus számai közül a norvég,
az észt és a muravidéki szlovén szám bemu-
tatóját rendezték a könyvtárban.

A koncertek nagyon változatosak. Zenél-
tek itt végzõs diákok, volt hangszeres szóló-
koncert, énekkoncert, kamaraegyüttes is
muzsikált már a falak között. Az elõadók
többnyire a könyvtár olvasói, akik mûvészi
produkciójukat térítés nélkül ajánlják fel. Ez

a legsikeresebb, egyben a leglátogatottabb
rendezvényfajta.

Az irodalmi mûsorok közül kiemelkedõ
jelentõségûek az eredeti nyelvû felolvasá-
sok, irodalmi beszélgetések. A British
Council olvasóköri találkozóit kezdetben az
OIK-ban tartotta. Vendég volt többek között
Tibor Fischer és David Mitchell brit író.
2010-ben több angol nyelvû irodalmi prog-
ram zajlott az OIK-ban: Tamas Dobozy és
Joe Blades kanadai szerzõk olvastak fel mû-
veikbõl, valamint Gretchen Meddaugh és
Mary Murphy Budapesten élõ elõadómûvé-
szek ír és kanadai kortárs irodalmi szövege-
ket adtak elõ.

Az elõadásomban hat kiemelt rendez-
vényrõl számoltam be.

A Határtalan Európa és a „Szerelmem
vagy te, szép hazám!” címû rendezvényso-
rozat 2003 és 2005 között az Európai Unió
tagországai és a 2004-ben csatlakozó orszá-
gok kultúráját mutatta be. A sikeres rendez-
vényeket partnerekkel (kulturális intézetek,
nagykövetségek, egyetemi tanszékek) közö-
sen szervezte a könyvtár. 

Az Alkotó könyvtáros rendezvénysoroza-
tot 2006-óta az MKE-vel közösen rendezi a
könyvtár, állandó bemutatkozási lehetõséget
biztosítva a mûvészi képességekkel megál-
dott kollégáknak. Az OIK szeptember 26-ai
egész napos rendezvényének állandó prog-
ramja egy „alkotó könyvtáros” kiállításának
megnyitója. Eddig tizenegy alkalommal mu-
tatták meg tehetségüket a kollégák az OIK
falai között. Festményeivel mutatkozott be
Engel Judit, Csabonyi Klára, Gyergyák Edi-
na, fotóival Nemes Erzsébet, Tószegi Zsu-
zsanna, Vraukóné Lukács Ilona, irodalmi
mûsorral Praznovszky Mihály, Szakács Ist-
ván és Sudár Annamária, muzsikált a
Misztrál Együttes, Szakmári Klára papír és
textilmárvány munkáiban gyönyörködhetett
a közönség. Martinovitsné Kutas Ilona mû-
veit emlékkiállításon láthatták a munkatár-
sak A sorozat következõ programja 2010.
szeptember 24-én Mátó Erzsébet és Törõcsik
Katalin vert csipkéinek kiállítása.

A Mulandóság és halhatatlanság – a vi-
lágirodalom klasszikusai és újrafordításaik
címû programsorozatot a Mûfordítók Egye-
sületével szervezte a könyvtár. A meghívott 
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elõadók klasszikus világirodalmi mûvek új-
rafordításáról, a változó nyelv és ízlés, a kü-
lönbözõ fordítói iskolák diktálta újrafordítá-
sok jelenségérõl beszéltek. Géher István
Shakespeare, Nádasdy Ádám Dante,
Kappanyos András James Joyce, Jancsó Jú-
lia Proust újrafordításával ismertette meg a
közönséget. Ez a rendezvénysorozat volt az
utóbbi évek legnagyobb közönségsikere. 

„A középszert még érinteni sem óhajta-
nám …” Fryderyk Chopin története – A var-
sói Chopin Intézet, a budapesti Lengyel In-
tézet, az OIK, valamint három megyei
könyvtár (Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár, Somogyi-könyvtár, Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár) és a budapesti
Lengyel Ház által rendezett vándorkiállí-
tás dokumentumokat, képeket, fakszimile
kiadványokat vonultatott fel a halhatatlan
zeneszerzõ és zongoravirtuóz életébõl. 
A vándorkiállítás anyagát a Chopin Intézet
munkatársai készítették és az OIK-nak aján-
dékozták. A kiállítás rendkívül sikeres volt,
sok-sok látogató tekintette meg, és élénk
sajtóvisszhang kísérte. Az anyag jelenleg is
vándorúton van, decemberben a Chopin-év
zárókoncertjén a Mûvészetek Palotájában
láthatják az érdeklõdõk.

Az OIK Nyílt napja a Nyelvek Európai
Napján – szeptember 26-a a Nyelvek Euró-
pai Napja. Ezen a napon a nyelvek sokszínû-

ségét, a nyelvtanulás és nyelvgyakorlás 
fontosságát ünneplik világszerte. A nap fel-
hívása összecseng a könyvtár szakmai cél-
jaival, küldetésével, ezért ez a nap 2005-óta
az OIK nyílt napja is. Az egész napos ren-
dezvény – a nap célkitûzéséhez igazodva –
színes programokat kínál a látogatóknak,
és alkalmat ad a könyvtár bemutatkozására.
Az évek során kialakult a rendezvény
struktúrája, ami állandó és változó progra-
mokat tartalmaz. A legfontosabb állandó
programok: konferencia vagy kerekasztal-
beszélgetés, idegen nyelvû felolvasás, al-
kotó könyvtáros kiállítás, egy hazai nemze-
tiség bemutatkozása, mûfordítás pályázat
díjátadója, jelnyelvi program, zenei progra-
mok. A zárókoncert megtartására mindig
valamilyen népszerû elõadót vagy együt-
test igyekszik megnyerni a könyvtár. Eddig
Daniel Annah, Lovász Irén, Palya Bea, a
Sirtos és a M.É.Z. együttes szerepelt szep-
tember 26-án az OIK-ban. Az idén a
Vujicsics vagy a Söndörgõ együttes lesz az
elõadó.

A programok ismertetése után elhangzott
néhány jó tanács, hasznosítható tapasztalat a
rendezvények szervezésével foglalkozó kol-
légák számára.

Befejezésül néhány kép erejéig a közön-
ség „belelapozhatott” az OIK vendégköny-
vébe. ■
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A Könyvtári Levelezõ/lap olvasói bizonyára
már nem emlékeznek arra a tíz évvel ezelõtti
sajátos ötletre, amelynek tárgya egy „virtuális
hírlapkönyvtár” létrehozása volt. Ezért mielõtt
írásom tényleges és aktuális tárgyára térnék,
szeretném ismertetni, mi is volt annak idején
az alapítók célja és szándéka. 

Az, hogy Magyarországon a XX. század
utolsó évtizedeiben a sajtótörténeti, sajtóbibli-
ográfiai kutatómunka csupán periferiálisan és
esetlegesen létezik, köztudott volt a könyvtá-
ros szakmában. A baj gyökerét azonban 
nagyon kevesen ismerték. Néhány hajdani hír-
laptáros, „hírlapkönyvtáros”, „hírlapõr” azon-
ban tisztában volt azzal, hogy a nemzeti
könyvtár egykori Hírlaptárának megszüntetése
után, az 1970-es évektõl mennyire hiányzott
ez a fontos mûhely, a szakmai közeg, a szak-
mai összefogás, a szakmai beszélgetések és
utóbb már talán a szakmai ismeret is – leg-
alábbis a fiatal könyvtárosok körében. Súlyos-
bították a helyzetet késõbb azok a kényszer
szülte intézkedések is, amelyek a nemzeti
könyvtár katalógusrendszerét, az addig egye-
dülálló szolgálati katalógusát, a hírlapok és fo-
lyóiratok részletezõ nyilvántartását érintették.
Nos, azzal a tíz évvel ezelõtti bátortalan kezde-
ményezéssel – amelybe igyekeztünk bevonni a
sajtótörténész-sajtóbibliográfus szakma jeles
képviselõin kívül más tudományág mûvelõit is
– éppen e hiányt kívántuk megszüntetni, igaz,
csupán virtuális módon. Annak ellenére, hogy
két év múltán be kellett látnunk, hogy a világ
megváltásához kevés a „civil” lelkesedés, az a
néhány elõadás, cikk, pályázati próbálkozás,
egyéni buzgólkodás azért több kisebb ered-
ményt már akkor is hozott. Hangunk ugyan
nem hallatszott az égig, értõ fülek mégis meg-
hallották és meghallgatták felvetéseinket. 
A Hírlaptár feltámasztására ugyan nem volt
többé mód, ám az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) vezetõségének sikerült felhívni a
figyelmét a periodikumokra, erre az igen mos-
tohán kezelt, több szempontból renitens
könyvtári dokumentumfajtára, annak feltárá-
sára, avagy éppen hogy feltáratlanságára. Új

fórumok, új kezdeményezések, új mûhelyek
születtek. Elsõként az MTA–OSZK Res
libraria Hungariae Kutatócsoport részeként –
fuzionálva a Fragmenta Codicum Kutatócso-
porttal –, 2007 januárjában megalakult a XIX.
Századi Könyv- és Sajtótörténeti Mûhely,
majd 2009 januárjában létrejött az OSZK
önálló Sajtótörténeti Osztálya is, hogy folytas-
sa a korábban a XIX–XX. Századi Könyvtör-
téneti Osztály keretén belül 2005-ben megkez-
dett retrospektív sajtóbibliográfiai munkát.
(Igaz, meg is szûnt valami: az OSZK Idõszaki
Kiadvány Feldolgozó Osztálya, amely a lapok
kurrens katalogizálásával és a korábbiak reka-
talogizálásával foglalkozott.) A fent említett két
új mûhely személyi összetételét és a munka-
társak korát nézve meg kell állapítanom, hogy
a „Virtuális Hírlapkönyvtár” hajdani kigondo-
lóinak az az álma is valóra válni látszik, hogy
teremtsük meg a szakmai utánpótlás lehetõsé-
gét, „fertõzzünk meg”, avassunk be minél több
fiatal könyvtárost, bibliográfust a sajtóval való
foglalkozás gyönyörûségébe és – ne tagadjuk
– gyötrelmébe. 

A 2010. évben immár a korábban nagyon
hiányolt sajtótörténeti, sajtóbibliográfiai mû-
helybeszélgetések mûfaja is „betört” az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárba. Elsõként 2010.
május 17-én a XIX. Századi Könyv- és Sajtó-
történeti Mûhely munkáját Lipták Dorottya,
Bódiné Márkus Rozália és Dede Franciska,
majd július 8-án az OSZK Sajtótörténeti Osz-
tályának tevékenységét Vass Johanna,
Perjámosi Sándor, Turai Hilda és Kürti Afrodi-
té mutatta be. Ez utóbbi esemény – nyilván
célzatosan – egybeesett a magyar retrospektív
bibliográfiák egy rég várt ünnepnapjával, a
Ferenczi Endréné összeállításában megjelent,
A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibli-
ográfiája 1921–1944 bemutatójával. Ez 
a 7666 címszót tartalmazó, ötféle mutatóval 
és forrásjegyzékkel felszerelt, háromkötetes
mû a sajtótörténetnek azt a feltáratlan korsza-
kát foglalja magába bibliográfiai szinten,
amelyre vonatkozóan a kutatóknak és a Sajtó-
történeti Osztály munkatársainak más alkal-
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Mûhelybeszélgetések II.
A retrospektív sajtóbibliográfiáról

✒✒    Kocsy Anikó



mas forrás ezidáig nem állt rendelkezésére.
Megjelenése igen fontos, hiszen a retrospektív
sajtóbibliográfiával foglalkozók pontosan tud-
ják, hogy az õ munkájuk majdani eredménye
egy remélhetõleg színesebb, jobb minõségû,
használhatóbb új „szövet”, amely különbözõ
mûhelyekben készült, különbözõ színû és mi-
nõségû, olykor újrasodort „fonalakból” áll
össze. Hogy mit jelent ezeknek a fonalaknak a
felismerése, felkutatása és összedolgozása, va-
lamint milyen újrasodrási nehézséggel kell
megküzdenie a szakembernek nap nap után,
no errõl szóltak a Mûhelybeszélgetések II. elõ-
adói.

Ha „felütjük” a Széchényi Könyvtár hon-
lapját, ott ez áll: „Az osztály feladata a magyar
nemzeti bibliográfiai munkálatok keretében,
az 1705-tõl kezdõdõen Magyarországon bár-
mely nyelven és külföldön magyar nyelven
megjelent idõszaki kiadványok bibliográfiai
adatbázisának szerkesztése, ezáltal a retros-
pektív magyar sajtóbibliográfia teljessé tétele.
A kitûzött teljesség eléréséhez munkánk során
forrásul használjuk az Országos Széchényi
Könyvtár állományát; elõzõ korok bibliográfi-
ai eredményeit; valamint – távlatilag – a Ma-
gyarországon és a Kárpát-medence területén
idõszaki kiadványokat õrzõ intézmények gyûj-
teményeit, természetesen szoros együttmûkö-
désben az azokat gondozó helyi szakemberek-
kel.” Mi áll e rövid és tömör meghatározás
mögött? Errõl is szóltak az elõadások és az
azokat kiegészítõ hozzászólások.

Az osztály irányítója, Vass Johanna, elõ-
adásában mindenekelõtt megemlékezett a ret-
rospektív bibliográfia-történet nagyobb kor-
szakairól, programjairól, és természetesen 
e programok kigondolóiról, hangyaszorgalmú
végrehajtóiról. Beszélt a modern kutatás igé-
nyeirõl, az eddigi lehetõségekrõl, nyilvántar-
tásokról, forrásokról, a megváltozott elektroni-
kus lehetõségekrõl, a Sajtótörténeti Osztály
megalakulásának elõzményeirõl. Elmondta,
hogy a nagy elõdök példájára és a jelen nagy-
jainak ösztönzésére a 2000-es évek elején 
került ismét a figyelem középpontjába a ret-
rospektív sajtóbibliográfia ügye, mígnem a
magyar sajtó születésének háromszázadik év-
fordulójára való emlékezéssel bekerült az
OSZK hosszú távú cselekvési tervébe. Ennek
köszönhetõen 2009-tõl – mint már említettük

– önálló osztály foglalkozhat a kérdéssel. Az
osztály munkatársainak célkitûzése, hogy a
teljes magyar retrospektív sajtóbibliográfia
igényének kielégítésén túl, más könyvtári pro-
jektek (például az országos lelõhelyjegyzék,
lelõhely-adatbázis) és egyéb felhasználók 
számára is használható, referenciaértékû re-
kordokat állítsanak elõ. Ennek persze, mint
mindig, megvannak a korlátai. Korszakára
nézve például mit jelent a teljes? A kezdõ év
természetesen (természetesen? – no errõl majd
késõbb) az 1705-ös év legyen, hiszen ez a ma-
gyar sajtótörténet kezdetének egyezményes
évszáma. Befejezéseként pedig a tervezõk az
1985-ös évet jelölték meg, tekintve, hogy
1986-ban jelent meg az elsõ elektronikus kur-
rens sajtóbibliográfia. Sõt, 1976-ban indult az
OSZK-ban az a nagyszabású rekatalogizáló
munka is, amely már a modern igényeket fi-
gyelembe véve, alapjául szolgálhatott volna
bármely sajtóval kapcsolatos vállalkozásnak.
Sajnos azonban egészen a legutóbbi idõkig
nem állt rendelkezésre olyan elektronikus ap-
parátus, olyan szabvány és olyan adatcsere-
formátum, amellyel ez a munka maradéktala-
nul és hatékonyan végrehajtható lehetett vol-
na. Így a szép reményekkel kecsegtetõ folya-
mat meg-megtorpant, amíg egészen meg nem
állt.

Vass Johanna az adatcsere szabvány meg-
választásának körülményeirõl elmondta, hogy
jelenleg a hazai bibliográfiai adatbázisok épí-
tõi két szabvány közül választhatnak. Az egyik
a HUNMARC, amelyre jelenleg az OSZK
online katalógusa épül. Ez azonban – bármi-
lyen kézenfekvõ lenne – nem alkalmazható a
periodikusan megjelenõ dokumentumok ese-
tében, adatmezõinek nagy része ugyanis nem
ismételhetõ (legalábbis nem a változás rész-
egységhez való kötésével, az adat érvényessé-
gi idejének megjelölésével), ezért az idõszako-
san megjelenõ kiadványok adatváltozásainak
többsége a megjegyzés rovatba kerül. 
A MARC21-gyel és annak továbbfejlesztésé-
vel mindez kiküszöbölhetõ, illetve a peri-
odikumokra jellemzõ sajátosságok figyelembe
vehetõk és megjeleníthetõk, a jobb hozzáférés
biztosítható, nem beszélve a géppel való kere-
sés, összehasonlítás, duplumszûrés, leváloga-
tás lehetõségeirõl. Kifejlesztõje és elõterjesz-
tõje egy amerikai online közös katalogizálási
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program – a CONSERN, Cooperative Online
Serials Program – volt. Ne feledjük, a nemzet-
köziség az adatcserében, történelmünk okán,
számunkra különösen fontos, hiszen a magyar
retrospektív sajtóbibliográfia keretei a határon
túl kell hogy nyúljanak!

Az adatcsere szabvány kérdése után Vass
Johanna kitért még a leírási szabvány (szabvá-
nyok) fontosságára is, mert véleménye szerint
csak kevéssé vagyunk annak tudatában, hogy
az alkalmazott szabvány mennyire meghatáro-
zó az adatok felvételében, majd azok felhasz-
nálhatóságában. Mi sem példázza ezt jobban,
mint az, hogy bár a címanyag összeállításának
és magának a munkának a kiindulópontja,
alapja az OSZK katalógusa, a könyvtár fennál-
lása során alkalmazott sokféle szabvány-sza-
bályzat okozta nehézségek már „házon belül”
is jelentkeznek. Errõl azonban bõvebben már
Turai Hildától hallhattunk. Vass Johanna fon-
tosnak vélte még leszögezni, hogy a retrospek-
tív sajtóbibliográfia helye a Magyar Nemzeti
Bibliográfia rendszerén belül van, ezért az itt
felvetõdõ kérdések közül több a rendszer épí-
tõinek, szerkesztõinek és a nemzeti bibliográ-
fiai honlap fejlesztõinek együttes állásfoglalá-
sát igényli. Ilyen például a tipológia kérdése,
amelyrõl bõvebben a következõ elõadó be-
szélt.

Perjámosi Sándor az egyik legfontosabb –
ha nem a döntõ – kérdést szegezte a hallgató-
ságnak, mégpedig azt, hogy mit tekinthetünk
idõszaki kiadványnak. Idõrõl idõre az okozza
ugyanis a legnagyobb fejtörést a hazai és nem-
zetközi szakemberek számára, hogy mely do-
kumentumtípusok tartozzanak egy periodi-
kagyûjtemény, illetve egy sajtóbibliográfia
gyûjtõkörébe. Mert szép-szép az elmélet, a 
különbözõ magyarországi törvények és nem-
zetközi szabályzatok által rögzített dokumen-
tumtipológia, ha a gyakorlatban nap mint nap
elõkerülnek olyan kiadványok, kiadványtípu-
sok, amelyek nem vagy csak részben igazod-
nak a „kaptafához”. Sarkalatos kérdés ez a 
jelen sajtóbibliográfusai számára is. Nem
mindegy ugyanis, hogy az egyes korokban
született forrásoktól mit várhatunk a leírt do-
kumentumok típusát illetõen. Mint ahogyan az
sem egyértelmû, hogy kurrensen mit tekinthe-
tünk periodikumnak. Gondoljunk csak a kü-
lönbözõ kereskedelmi kiadványokra, amelyek

számozási adattal, évfolyamjelzéssel jelennek
meg, de igen kevés bennük az újságokra jel-
lemzõ írás, vagy egyáltalán nincs is ilyen ben-
nük. (Ezeken kívül, persze csak többszörös zá-
rójelben, de felmerül annak a kérdése is, hogy
mi a helyzet a periodikusan megjelenõ elektro-
nikus dokumentumokkal? – Legyen ez a jövõ
szakembereinek a gondja, hiszen ez a beszél-
getés a retrospektív gyûjtésrõl szólt elsõsor-
ban!) Mivel ezen a tanácskozáson mindez a
sajtótörténet, a retrospektív sajtóbibliográfia
szempontjából vetõdött fel, nézzük a kérdést is
ilyen aspektusból, hiszen például áruházi kata-
lógusok vagy rendszeres termékismertetõ ki-
adványok és hasonlók korábban is voltak, a
kéziratos és alkalmi lapokról és más csodabo-
garakról nem is beszélve. Hogy a kérdés ta-
lányos és koronként is változó volta kellõen
érthetõ legyen mindenki számára, Perjámosi
történeti sorrendben ismertette a „kaptafákat”. 

Az elsõ sajtótörvény például az újság fo-
galmának meghatározásában – a periodicitá-
son kívül – tárgyát is behatárolta, amennyiben
megszabta, hogy részben vagy egészében po-
litikai tárgyúnak kell lennie. Az 1914-es új tör-
vény pedig az egy hónapot meg nem haladó
idõközökben megjelenõ újságokat és hírlapo-
kat tekintette periodikumnak. Az 1986. évi tör-
vény periodicitásként az egy évben legalább
egyszeri megjelenést írja elõ, fontos kritérium-
ként említve a keltezettséget, számozottságot.

A téma a nemzetközi szakmai porondon is
terítékre került 1971-ben, amikor az IFLA lét-
rehozta azt a munkabizottságot, amelynek 
a feladata egy – az idõszaki kiadványok és so-
rozatok adatainak regisztrálására szolgáló –
nemzetközi nyilvántartó rendszer, az ISDS
megtervezése és létrehozása volt. A világszer-
te bevezetett nemzetközi azonosító, az ISSN
tipológiai szempontjainak meghatározásánál
már fontossá vált az elõre el nem tervezett idõ-
tartam, a kronologikusság és a számozottság
is, mint ahogy azt is kimondták, hogy az elõ-
állítás módja szerint nyomtatott vagy nem
nyomtatott kiadványokról lehet szó. Az 1982-
ben kiadott, 1983-ban életbelépõ magyar bib-
liográfiai szabvány már ennek szellemében ké-
szült, és ezt tekintette alapjának az 1976-ban
elindított kurrens sajtóbibliográfia is. A 2002-
ben elfogadott nemzetközi szabvány, az
ISBD(CR), már folytatódó dokumentumokról
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beszél, és az elõre meg-nem-határozott megje-
lenési idõtartamot hangsúlyozza.

Tehát látható, az idõszaki kiadványok –
vagy folytatódó dokumentumok – köre a ko-
rábbi sajtóbibliográfiák gyûjtõköréhez képest
kibõvült, például az újságlevelekkel, kalendá-
riumokkal, évkönyvekkel, sorozatokkal. Mi
legyen velük? Vállalhatja-e ezek korrekt, min-
den modern igényt kielégítõ leírását, adatbá-
zisba gyûjtését egyetlen négy fõbõl álló osz-
tály, vagy húzzon szigorúbb határt a feldolgo-
zandó dokumentumok köré?

No és a gyûjtésben, feldolgozásban, meg-
õrzésben változó könyvtári gyakorlat? 
A nyomdák, kiadóhivatalok, szerkesztõségek,
könyvtárak akartak-e, tudtak-e elég gondot
fordítani arra a dokumentumtípusra, ami mint
Dezsényi Béla óta tudjuk, „mindenre képes”?
Többek között arra, hogy vég nélkül szaporod-
jon, hogy változtatgassa a címét, alcímét, szer-
kesztõit, megjelenési helyét stb. stb. Hogy
szétváljon és összeolvadjon, hogy társlapokat
hozzon létre, hogy a melléklapok és mellékle-
tek özönével árassza el a megõrzésre hivatott
(avagy kárhoztatott) könyvtárak raktárait, nem
beszélve a különbözõ mutációkról, varián-
sokról stb. Mit kezdtek ezekkel a könyvtárak?
Hogy jutottak hozzájuk, hogyan szerezték be,
hogyan dolgozták fel, milyen nyilvántartáso-
kat vezettek róluk, hol és hogyan tárolták?
Mekkora lukak tátognak a mindenkori sajtó-
irodalom szövetén? – Ám errõl majd késõbb,
mert ezek már nem csupán az elmélet, a tipo-
lógia kérdései!

Perjámosi Sándor a dilemmák mellé né-
hány példát is felsorakoztatott, felhívva a fi-
gyelmet arra is, hogy ezek a kérdések nem
csupán egy retrospektív sajtóbibliográfia kér-
dõjelei, hanem ezek egyértelmû megválaszo-
lása például felülírhatja a sajtótörténet eddigi
évszámait is, de egyéb kérdéseket is felvethet.
Hogy csak egyetlen példát említsünk, kalendá-
riumok, újságlevelek már korábban is voltak
annál a dátumnál, amit a sajtótörténet egyez-
ményesen a magyar sajtó kezdeteként tart
nyilván, tehát a magyar sajtótörténet nem a
Mercurius Hungaricussal, 1705-tel kezdõdik?

Az elõadó így összegezte gondolatait:
„Hogy mely dokumentumtípusok kerülnek be
egy készülõ adatbázisba, a Magyar Nemzeti
Bibliográfia különbözõ mûhelyeivel való pár-

beszéd után, a velük való közös megegyezés-
sel dõlhet el. Szem elõtt kell tartani a szab-
ványt, de azt is, hogy a gyakorlatban ezek nem
kõbe vésett értelmezések, tipológiák…
Ugyanakkor érdemes mindenképpen azt is fi-
gyelembe venni, hogy a különbözõ döntések-
nek – egy adatbázison túlmutatóan – milyen
hatásuk, milyen következményeik lehetnek.”

Az én összegzésem pedig így hangzik: Nem
csupán a Magyar Nemzeti Bibliográfia külön-
bözõ mûhelyeinek gondja és feladata kell hogy
legyen egy magyar, nemzeti retrospektív sajtó-
bibliográfiai adatbázis építése! Illetve talán
igen, de az ezzel megbízott könyvtár és annak
munkatársai sosem tudják ezt a hatalmas
munkát elvégezni a könyvtárak összefogása, a
teljes könyvtárosi közösség segítsége nélkül.

Turai Hilda és Kürti Afrodité elõadása már
két lelkiismeretes, szorgalmas, fiatal bibliográ-
fus gyakorlati problémáiról szólt. A különbözõ
korok és különbözõ mûhelyek, a különbözõ
értelmezések, rendelkezések, szabályzatok,
szabványok bizony elég változatossá tették a
rendelkezésre álló forrásokat, segédeszközö-
ket is. A könyvtárosi nyomozó munka szépsé-
ge és nehézsége nem ismeretlen a könyvtáros
társadalom tagjai elõtt, mégis a zsúfolásig telt
terem hallgatósága feszült figyelemmel hall-
gatta a két fiatal bibliográfus tapasztalatait. 

Turai Hilda elõadásának címe: A címbeha-
sonlítás munkafolyamata. Elsõként a cím-
anyag összeállításának, lehetõ legteljesebbé
tételének és a hiányok megállapításának, az
egyes források összevetésének nehézségeirõl
beszélt. Való igaz, ez legalább olyan sarkalatos
kérdése a retrospektív nemzeti sajtóbibliográ-
fiának, mint a tipológia. Elindul egy gyanútlan
kutató, hogy megkeressen egy adott címet.
Megtudja, létezik-e (létezett-e), és ha igen,
hol, mikor, mely gyûjteményben, milyen da-
rabjaival van jelen az adott kiadvány. Ez eddig
rendkívül egyszerû, illetve annak látszik, ám
ki ne tudná, milyen rafinált módon jelennek
meg egyes idõszaki kiadványokon az adatok,
elsõsorban a fõcím, és egyéb címfélék? Hány-
féle lehetséges módja van a leírásnak és hány-
féle nehézsége éppen ezért az azonosításnak?
Az egyik forrás címleírója a borítóról vette és
írta le az adatot, a másik a címlapról, vagy a
címfejbõl, esetleg a lapfejbõl, a kolofonból, 
a beköszöntõbõl stb. Sok esetben ember – aka-
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rom mondani bibliográfus – legyen a talpán,
hogy eldöntse az azonosság vagy különbözõ-
ség dilemmáját. Turai Hilda a behasonlított cí-
mek 27%-át problémásnak találta, tehát olyan-
nak, amelyet az OSZK online katalógusában
nem tudott egyértelmûen beazonosítani. A kü-
lönbözõ forrásokból, bibliográfiákból kigyûj-
tött címek 12%-át pedig nem találta meg az
említett katalógusban. (És ez a számadat még
csak a címekre vonatkozik, nem az egyes da-
rabok meglétére, illetve hiányaira!) 

A problémák adódhatnak például abból is,
hogy a különbözõ korok különbözõ címleírási
szabályzatai, értelmezései eltérõek, a kiadvány
élete során maga változtat az adatain, azok
megjelenítésén, helyesírásán stb. De kérdéses
lehet az is, hogy melyik bibliográfus a kiad-
vány mely darabjával találkozott, mennyire
volt gondos, precíz a munkájában, nem csú-
szott-e be gépelési vagy sajtóhiba stb. Az elõ-
adó felsorolt néhány eltéréstípust, amelyet pél-
dákkal is igazolt. Ezeket az egyes forrásokban
található leírásoknak az OSZK online kataló-
gusával való összevetése alapján gyûjtötte ösz-
sze. Szólt arról, milyen félreértések forrása 
lehet, ha az illetõ kiadvány különbözõ rész-
egységeirõl készült a tétel, vagy ha a különbö-
zõ bibliográfiák, katalógusok nem azonos 
módon értelmezik a bibliográfiai egységet,
például az elõzmények, folytatások vagy a „lé-
nyegtelen címváltozások” tekintetében. 

A keresést befolyásolhatják még a fent em-
lített tipológiai kérdések, a dokumentumok elté-
rõ minõsítése, a „minek nevezzelek?” is. Higy-
gye el a kedves olvasó, a kötelespéldány áldása-
iban részesülõ könyvtárak gyarapító, érkeztetõ
munkatársai igen gyakran szembesülnek ezzel
a dilemmával, és a döntés ugyancsak kihat a be-
hasonlítással, a tájékoztatással és egyéb könyv-
tári feladattal bajmolódók munkájára.

Az elõadó ezután rátért a címben mint el-
sõdleges besorolási adatban elõforduló formai
különbségek részletezésére. Az õ meglátása
szerint ezek adódhatnak helyesírási, rövidítési,
nyelvi stb. különbségekbõl. Ezekben az ese-
tekben a bibliográfus legfõképpen a találé-
konyságára, kreativitására és a széles körû 
tapasztalataira támaszkodhat. „Az egyéb beso-
rolási adatok a kiadvány beazonosításában se-
gítségünkre lehetnek, azonban amennyiben
ezek a besorolási adatok eltérõ írásmóddal ta-

lálhatók a bibliográfiában, inkább a keresést
hátráltató tényezõkké válnak” – állapította
meg Turai, aki szerint a keresést a leírási elvek
azonossága, az adatfelvétel azonossága, az
összes részegység hozzáférhetõsége befolyá-
solja döntõen. A sajtóbibliográfus fontosnak
nevezte az alkalmazott szoftver és adatbázis
egyéni jellegzetességeit, a keresõfelület lehe-
tõségeit (ékezetes karakterek, hosszú és rövid
magánhangzók stb.). 

Mindezek után nem lehet kérdéses a doku-
mentumok kézbevételének fontossága, de 
errõl már a következõ elõadó, Kürti Afrodité
beszélt, Bibliográfiai és sajtótörténeti eredmé-
nyek az „újra kézbevétel” során címmel. A fi-
atal, de máris igen elkötelezett és nagy tapasz-
talattal rendelkezõ kolléga a magyarországi
német nyelvû sajtó területérõl hozta megfi-
gyeléseit. Összesen három kiadvány került te-
rítékre, de az igen aprólékosan. Az elõadó 
bevezetõjében elmondta, hogy egyáltalán nem
kívánja megkérdõjelezni a hajdani bibliográfu-
sok, katalóguskészítõk jó szándékát, szor-
galmát, szaktudását, gondosságát, csupán 
szeretné felhívni a figyelmet a retrospektív
bibliográfusi munka nehézségeire, a minden-
kori bibliográfus felelõsségére, nem beszélve a
tevékenység idõigényes voltáról. Vádaskodás-
ról nem is lehet szó! Nem kell ugyanis túl so-
kat magyarázni, hogy hányféle szabályozása,
hány korszaka volt a bibliográfusi munkának,
hány korszaka a nemzeti könyvtár – vagy bár-
mely más nagy megõrzõ könyvtár – katalogi-
záló munkájának. A könyvtáros, ha tehette,
minél többet el akart mondani a katalóguscé-
dulán vagy a bibliográfiai tételben az illetõ ki-
adványról, formailag, tartalmilag egyaránt.
Ám nem mindig tehette, és nem mindig teheti
ma sem… A kiadványok korszakonkénti nagy
száma, a munkaerõ, a pénz, az idõ, a figyelem
gyakori hiánya bizony rányomja bélyegét a
még oly korszerû feldolgozási szisztémára is.
Jól példázza ezt a Széchényi Könyvtár perio-
dika katalógusrendszere! Ám errõl majd ké-
sõbb. 

Kürti Afrodité mindhárom példájában rész-
letesen ismerteti a kutatás lépéseit, valamint azt,
hogy mely forrásban mit talált, milyen egyezõ-
ségeket, milyen különbözõségeket. A Neues
ungrisches Magazin esetében például a követ-
kezõ források adatait vetette össze:
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– Busa Margit Magyar sajtóbibliográfia
1705–1849
– Országos Széchényi Könyvtár online kataló-
gusa 
– Zeitschrift von und für Ungern tanulmánya
– Szinnyei József Hirlapirodalmunk a 18-ik
században címû tanulmánya 
– Constant von Wurzbach Biographisches 
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich
– Petrik Géza 1890-ben Magyarország bib-
liographiája, 1712–1860
– Zuber Marianne A hazai német nyelvû folyó-
iratok története 1810-ig 
– Fried István a Magyar Könyvszemlében
1983-ban közzétett írása, A magyarországi né-
met nyelvû sajtó kutatásának kérdései (XVIII.
század, XIX. század elsõ fele.)
– Norbert Lossau 1996-ban megjelent tanul-
mánya: Die Anfänge der übersetzerischen
Vermittlung ungarischer Literatur im
deutschen Sprachraum
– Österreichische Retrospektive Bibliographie 
– Karl Goedeke Grundrisz zur Geschichte der
deutschen Dichtung aus den Quellen
– Kereszty István A magyar és magyarországi
idõszaki sajtó idõrendi áttekintése 
– Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudo-
mányos repertóriuma 1874
– Réz Henrik Deutsche Zeitungen und Zeit-
schriften in Ungarn von Beginn bis 1918 
– Vaterländische Blätter für den österreichi-
schen Kaiserstaat 1810. júl. 6.
– Fritz Valjavec Karl Gottlieb Windisch 
– Bitnitz Az újságlevelek’és tudományos folyó
írások’eredetérõl, a Tudományos gyûjtemény-
ben 1821-ben megjelent tanulmány
– Andreas Schriefer 2007-es Deutsche, Slo-
waken und Magyaren im Spiegel deutsch-
sprachiger historischer Zeitungen und Zeit-
schriften in der Slowakei
– Joachim Kirchner Die Zeitschriften des
deutschen Sprachgebietes von den Anfängen
bis 1830
– Österreichische Nationalbibliothek online
katalógusa 
– ZDB online katalógusa
– a szlovák nemzeti könyvtár adatbázisa 
– a kolozsvári Biblioteca Centralã Universitarã
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca beszkennelt ka-
talóguslapjai 
– Bodleian Library online katalógusa

Ez összesen 24 forrás, ugyanennyiféle in-
formáció. Miután a kutató ezeken végigrágta
magát – mit volt mit tenni – következett a ki-
advány elérhetõ darabjainak a kézbevétele!
Nem fárasztom az olvasót további részletek-
kel, hiszen a „felkeresett” források hosszú so-
ra is bizonyítja, hogy olykor a bibliográfusi és
a sajtótörténészi munka mennyire elválasztha-
tatlan egymástól. Az elõadó ellenben másra is
felhívta a figyelmet: „Ez a szakirodalmi átte-
kintés kiválóan alkalmas annak bemutatására,
hogy kerülnek az adatok az egyik feldolgozás-
ból a másikba. Ott, ahol a szerzõk megadtak
pontos szakirodalmi hivatkozást, teljes mér-
tékben nyomon követhetõ az adat útja, akár
évszázadok során is.” Nos, ez igazán megszív-
lelendõ! 

Kürti Afrodité a másik két példában is ha-
sonló részletességgel igazolja állítását, amit
így összegez: „Az elõadásban elhangzó mind-
három példánál látható a kiadvány kézbevéte-
lének fontossága. A Neues ungrisches Magazin
esetén a korábbi bibliográfiák ellentmondásait
tisztázva sikerült kideríteni a lap élettartamát,
a Der Rothmantel esetén tisztázni lehetett a lap
megjelenési helyét, a Wegweiser und Anzeige-
blatt esetén a korábbi feldolgozásokhoz képest
új számok létezésérõl számolhattunk be. 
A bibliográfus munkája itt véget ért, a nyitott
kérdések tisztázásához, igazolásához további
kutatások szükségesek.” 

Bizonyosra veszem, hogy az elõadó is tisz-
tában van azzal, hogy a bibliográfus nem foly-
tathat ilyen részletes kutatást minden egyes
cím leírásakor, illetve a vonatkozó rekordok
valamennyi adatmezõjének feltöltésekor. Ez
már csak azért sem lehetséges, mert ott még
sajnos nem tartunk, hogy az országban fellel-
hetõ valamennyi periodikumnak egységes, 
teljes lelõhely-adatbázisa állna a rendelkezé-
sünkre, és ezáltal legalább elvileg minden léte-
zõ lap hozzáférhetõ lenne. No és persze azt is
tudjuk, hogy egyetlen könyvtár állománya
sem fedi le a teljes mindenkori sajtótermést.
Ezért úgy gondolom, ha már hozzáférhetõ lesz
a sajtótörténeti adatbázis, az OSZK Sajtótörté-
neti Osztályának meg kellene teremtenie a le-
hetõségét, talán ha nem is egy osztott katalogi-
zálásnak (az semmiképpen nem lenne célrave-
zetõ), de legalább a „hozzászólásnak”, az ada-
tok kiegészítésének. Mire gondolok? Magyar-
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országon (és a határon túl is!) rengeteg szép
periodikagyûjtemény van, számtalan minket
érdeklõ kiadvány, és nem utolsó sorban renge-
teg kiváló könyvtáros, hírlaptáros. Mindannyi-
unk közös célja kell hogy legyen a sajtóbibli-
ográfia teljessége (ha csak relatív módon is),
és e cél elérése érdekében talán remélhetõ egy
példás szakmai összefogás, együttmûködés.
Nem lenne érdemes tehát kilépni a nemzeti
könyvtár falai közül? Ha jól tudom, Vass Jo-
hanna már megtette az elsõ lépést ebben az
ügyben, amikor a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete bajai vándorgyûlésén beszámolt az
OSZK terveirõl és osztálya munkájáról. Talán
egy szélesebb bázisú, e témában összehívott
konferencia is hasznos és elõrevivõ lehetne. 

Bár célom a Sajtótörténeti Adatbázisról
szóló szakmai beszélgetésen elhangzottak is-
mertetése volt, periodikumokról szólva nem
állhatom meg, hogy három fontos dologra fel
ne hívjam a figyelmet. 

1. A periodikum igen sajátos dokumentum.
Errõl már igen sokan és sokszor értekeztünk.
Arról azonban talán kevés szó esett és esik ma-
napság – fõleg az OSZK-ban –, hogy a folyó-
iratokat, heti- és napilapokat nem elég szá-
monként megszemlélni és az adatváltozásaikat
regisztrálni, mint a monografikus mûveket! 
A periodikumoknak éppen az a sajátosságuk,
hogy kisebb vagy nagyobb összességükben le-
hetséges, hogy egészen mást mutatnak, mint
egyedenként. Ezért elkerülhetetlen az idõn-
kénti vagy raktári egységenkénti újraszemlé-
lés, az addig ismert adatoknak és a kiadvány
több számának újbóli összevetése, korrekció-
ja, kiegészítése. Miért? Mert csak és kizárólag
ezen a módon derülhet fény a periodikumok
sajátosságaira, például a variációkra, kiadás-
változatokra, sajtótörténetileg fontos összefüg-
gésekre, tartalmi azonosságokra, más lapokkal
való kapcsolatokra stb. Ezért az ún. kolla-
cionálás munkafolyamata – legalábbis a nem-
zeti könyvtár esetében – sokkal többet jelent a
„munkadarabok” sorba rendezésénél. Idõt is,
szakértelmet is jóval többet igényel, mert egye-
dülálló gyûjteményt egyedülálló módon és
részletezettséggel kell feltárni. Erre (és sok-sok
másra) kötelez bennünket a könyvtár alapítá-
sától kezdõdõen rendeletekkel, törvényekkel
biztosított kötelespéldány is. És ne feledjük,
minden kurrens retrospektív lesz egyszer! 

2. Az Országos Széchényi Könyvtárban –
mint ahogyan arról már sokszor beszámol-
tunk – 1975-ben egy igen komoly rekonst-
rukciós, rekatalogizáló munka indult, azzal a
céllal, hogy a munka eredményeként majdan
rendelkezésre álljon egy minden szempont-
ból korszerû, alapos nyilvántartás, amely
alapjául szolgálhat a mindenkori retrospektív
sajtóbibliográfiáknak, sajtótörténeti kutatá-
soknak stb. Ebben a katalógusban olyan
többlapos tételek voltak, amelyek a fontos
bibliográfiai adatokon és azok változásain túl
igen fontos állomány- és példányadatokat tar-
talmaztak. És az a „majdan” most lehetne, ha
idõközben – különbözõ okokból – meg nem
szakad az ígéretes folyamat. Ha a szolgálati
katalógusban feltárt adatok körét és mennyi-
ségét ilyen-olyan kényszerûségbõl el nem
kezdjük szûkíteni, részletezettségét elnagyol-
ni, mondván, hogy majd a gépi nyilván-
tartás... A rekatalogizálás koncepciójának
alapszemlélete az volt, hogy „egyedülálló
gyûjteményt egyedülállóan, minden szem-
pontból feltárni nem öncélú, egyetlen könyv-
tárra kiterjedõ hatókörû feladat, hanem az
egész magyar kultúra közös ügye”!

3. Egyetlen retrospektív sajtóbibliográfia
sem vállalhatja fel a repertorizálás feladatát!
Bármennyire hasznosak és érdekesek is Busa
Margit bibliográfiájának a tartalmi vonatkozá-
sai (mellékletek, táblák, egyes érdekesebb írá-
sok tétel szerinti felsorolása stb.), az egész ma-
gyar sajtótörténetet átfogó, több tízezer tételt
regisztráló adatbázis, illetve annak építõi erre
nem vállalkozhatnak. Ám a tartalmi kérdése-
ket vagy sajtótörténeti vonatkozásokat, megfi-
gyeléseket, a lapoknak önmagukról írt ismer-
tetéseit – vagy bármit, ami a sajtótörténeti és
egyéb kutatás számára hasznos lehet – hozzá-
adhatja más is! A Sajtótörténeti Adatbázis ter-
vezésénél nem titkolt – bár nem tagadom, igen
merész – elképzelésünk volt az, hogy kapcso-
latokat, kapcsolódási pontokat építsünk ki más
elektronikusan elérhetõ információforrások
felé.

Hogy mit tud, milyen lehetõségeket kínál a
már épülõ bibliográfiai adatbázis, azt a mû-
helybeszélgetés zárásaként Vass Johanna is-
mertette. Reméljük, hogy ez az ígéretes új
„szövet” minél hamarabb, szélesebb körben is
láthatóvá és „viselhetõvé” válik! ■
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye irodalmi em-
lékhelyeit, pontosabban a megye irodalomban
megörökített helyszíneit kereshetik fel regé-
nyek, novellák, útleírások segítségével azok az
olvasók, akik részt vesznek a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár Megyénk az irodalom-
ban címû olvasásnépszerûsítõ vetélkedõjén.

Porkoláb Tibor irodalomtörténész gyûjtõ-
munkájának köszönhetõen egyetlen könyv-
ben, az Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Bor-
sodban, Gömörben és Zemplénben kötetben
megtaláljuk a valaha itt járt, itt élt írók, költõk
emléktábláinak, szobrainak, kiállításainak,
emlékszobáinak pontos leírását, fotóját. Le-
hetne ezt a kötetet is bõvíteni, hiszen megjele-
nése, 1997 óta történt néhány változás: így
például szobra van József Attilának Lillafüre-
den, a széphalmi Kazinczy-emlékhely a Ma-
gyar Nyelv Múzeumával gyarapodott, elké-
szült Szendrey László református lelkész, író,
költõ dombormûves emléktáblája szülõhe-
lyén, Szentandráson... De a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár Megyénk az irodalom-
ban címmel meghirdetett vetélkedõje során
nemcsak valóságos irodalmi emlékhelyekre,
hanem a regényekben, novellákban megörö-
kített – Abaújban, Borsodban, Gömörben,
Zemplénben – található vidékekre is ,,elviszi”
a játék résztvevõit. Az irodalmi megyejárás
elsõdleges célja az olvasásnépszerûsítés, és
ezzel párhuzamosan a helyi értékek megisme-
rése, a tájhaza felfedezése.

A 2010 márciusában indult játék során hó-
napról hónapra egy-egy olyan szépirodalmi
mûvet ajánlunk – szórólapokon, a megyei ter-

jesztésû Kulcs Magazinban és a könyvtár
honlapján –, melyben a megye valamelyik te-
lepülésérõl esik szó. A mûvekhez kapcsolódó
fejtörõ kérdéseire adott válaszok 2011. febru-
ár utolsó napjáig beküldhetõk a könyvtárba. 
A legjobban szereplõk meghívást kapnak a
szóbeli vetélkedõre, ahol az elsõ három helye-
zett 5, 10 és 15 ezer forintos könyvutalványt
kap. A vetélkedõsorozathoz kapcsolódóan
irodalomtörténeti elõadásokat is szervezünk,
és igyekszünk úgy összeállítani a feladatokat,
hogy a család minden tagja kedvet kapjon az
olvasáshoz.

Egyelõre nehéz lenne megmondani, há-
nyan vesznek részt a játékban, hiszen folya-
matosan, illetve a tizenkettedik havi kérdések
közzététele után is beküldhetõk a megoldá-
sok. Venyigéné Makrányi Margit könyvtár-
igazgató bízik abban, hogy nemcsak a diákok,
az iskolai irodalmi, helytörténeti szakkörök
résztvevõi, de az egyetemisták és az idõsebb
olvasók is felfigyelnek a játékra. Ennek hatá-
sára csodálkoznak rá: milyen sokan írtak errõl
a vidékrõl, milyen érdekes helyek vannak
Abaújban, Borsodban, Gömörben, Zemplén-
ben. Mivel egy évig tart a játék, most csak 12
könyvet ajánlanak az olvasóknak, pedig ennél
jóval több irodalmi mûben szerepelnek az it-
teni nevezetességek. Gondoljunk csak Tokaj
világirodalmi jelenlétére Goethe Faustjától a
japán irodalomig... ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Könyves megyejárás Borsodon és Gömörön át, Abaújtól Zemplénig
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár olvasásnépszerûsítõ vetélkedõsorozata

✒✒    Filip Gabriella

Hallotta már, hogy...
... a kis (akkor még Ziegler) Gárdonyi Géza a Borsod

megyei Sályon élt akkor, amikor a virágzó vadrózsabokrot
szemlélve elõször érezte a ,,poézis leheletét”?

... Mikszáth Kálmán szerint – ahogy azt a Különös há-
zasság címû regényében olvashatjuk – a tokaji bor ,,olyan
nedv, hogy mindig az osztrák ellen lovalja a zempléni em-
bert”?

... Jókai Mór arra gondolt, hogy a pénzügyminiszternek
kellene elmesélnie, miért nem mûködik a XIX. század elején
még jól jövedelmezõ telkibányai aranybánya?

... Herman Ottó, az utolsó polihisztor, a híres termé-
szettudós, az irodalomtól is ,,védte” a Bükköt. Harcos cikke
jelent meg a Budapesti Szemlében Gyulai Pál Erdei lak címû
verse kapcsán. Azt írja, hogy a költõ ,,a Hámorban ott is meg-
búgatja a vadgalambot, ahol nincsen; mert nem is lehet”?



Minden közgyûjtemény életében ünnep –
különösképpen ínséges idõkben –, ha szo-
rosan vett feladatán túl más módon is hoz-
zájárulhat értékekben gazdag kultúránk 
felmutatásához, népszerûsítéséhez. A Kisfa-
ludy Károly Megyei Könyvtárban három
ilyen esemény történt a tavasz folyamán;
írásunk ezt a három örömöt szeretné meg-
osztani a Könyvtári Levelezõ/lap olvasóival.

Április elején a gyõri Mûhely folyóirat és
könyvtárunk szervezésében bensõséges han-
gulatú esten emlékeztek szerzõk és olvasók
a periodikum elmúlt húsz esztendejére.

Intézményünk vezetõje, Horváth József
bevezetõ gondolatait követõen Szakács Im-
re, a könyvtárat fenntartó megyei önkor-
mányzat közgyûlésének elnöke mondott
köszöntõ szavakat. A politikus a természet-
bõl vett hasonlat segítségével érzékeltette,
mit jelentett az eltelt két évtizedben a Mû-
hely megyénk szellemi-kulturális életében.
Idézte az azóta a Kortárs fõszerkesztõjévé
avanzsált Ambrus Lajosnak a fák dicséreté-
rõl szóló, az 1996-os évfolyam 3. számá-
ban megjelent írását, majd Örkény István
Meddig él egy fa? címû novellájából olva-
sott fel részletet. Szavaiból kitûnt, hosszú
életet kíván a folyóiratnak, s azt, hogy õriz-
ze meg sokszínûségét, egyenességét, lé-
nyeglátását.

Majd Villányi László fõszerkesztõ vette
át a szót, felkonferálva a megjelent írókat,
költõket. A lapban publikáló szerzõk közül
vendégünk volt a Sopronban élõ Dalos Mar-
git és Kerék Imre, a pannonhalmi bencés
szerzetes-tanár Borián Elréd, a Kapuvárról
érkezett Devecseri Zoltán és a Sokorópátka
és Gyõr között ingázó Pátkai Tivadar. A fõ-
szerkesztõ mindnyájuktól ugyanazt kérte:
beszéljenek arról, hogyan élték meg a húsz
évet, s ezt egy általuk írt mû felolvasásával
tegyék teljessé. Ki-ki vérmérséklete szerint,
boldogan tett eleget a kérésnek, s villantott
fel élete ezen idõszakából pillanatképeket. A
választott írások között pedig akadt olyan is,
amelynek – színházi szóhasználattal élve –
itt tartották az õsbemutatóját.

Az egyik jelenlévõ olvasó kérdésére vála-
szolva Villányi László is vázolta röviden,
hogyan tekint vissza az eltelt évekre. Rend-
kívül termékeny idõszaknak nevezte a két
évtizedet, de nem hallgatta el keserûségét
sem, az állandó görcsöt amiatt, hogyan tud-
ják életben tartani a lapot. Visszatekintését
jó hírrel zárta: hamarosan megjelenik újabb
tematikus számuk, melyet a vonat köré épí-
tenek fel.

Könyvtárigazgatónk, aki egyben szer-
kesztõje is a Mûhelynek, szintén bizakodva
tekintett a jövõbe, hisz abbeli reményének
adott hangot, a megye sajtótörténetében elõ-
kelõ helyet fog betölteni e szellemi izgalmat
nyújtó folyóirat.

Néhány nap elteltével a magyar költészet
napját ünnepeltük közel huszonöt költõ több
mint negyven versének elmondásával, köz-
életünk ismert személyiségei, szakmabeliek
és kedves olvasóink körében.

Könyvtárunk is évrõl évre méltó módon
emlékezik és emlékeztet a magyar költészet-
re, a 2005-ös, centenáriumi évtõl rendhagyó
program keretében. Rendezvényünk a vers-
kedvelõ nagyközönségre épít, azokra, akik
nem riadnak vissza a szerepléstõl, s attól,
hogy bepillantást engedjenek lelki világuk-
ba. Ugyanis az általunk felkért személyek s
hozzánk bejelentkezõ olvasók, akik hangsú-
lyozottan nem színészek, versmondók, ked-
venc versüket olvassák fel, a kiválasztott
költõk születési évének sorrendjében, így a
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Tavaszi zsongás a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban

✒✒    Csala Krisztina



régmúlt szerzõitõl a ma élõkig századokon
átívelõ idõutazás részese lehet mindenki, aki
velünk szeretné ünnepelni ezt a napot.

Horváth József könyvtárigazgató felve-
zetõ gondolatai után rögvest átadja a szót a
költészetnek. Egymást érik – konferálás nél-
kül – a szebbnél szebb poémák, értõ tolmá-
csolásban, s közben egy-egy megzenésített
vers is felcsendül a gyõri Révai Miklós
Gimnázium irodalomtanárának, Wenczel
Imrének köszönhetõen. Végül a közönség
soraiból is kedvet éreznek néhányan, hogy
megosszák kedvenc versüket a jelenlévõk-
kel.

Idén sem volt ez másképp. Hacsak annyi-
ban nem, hogy a rendezvény napján is négy-
szer kellett átírni a sorrendet, mert ennyien
jelezték még versmondási szándékukat, va-
lamint hogy három médium is fontosnak
érezte, hogy eljöjjön hozzánk és elsõ kézbõl
tudósítson az eseményrõl.

Mielõtt teljesen elragadna bennünket a
hév, sietve hozzátesszük, ez a lelkesedés bi-
zony csak egy szûk körre vonatkoztatható.
Tudvalevõ, hogy a versolvasó közönség
megfogyatkozott, különösen igaz ez a fiata-
lokra. Utóbbi megállapítást osztja Wenczel
Imre is, aki évek óta tevékeny részt vállal
szervezésben, megvalósításban egyaránt, hi-
szen nemcsak a versfolyam összeállításá-
ban, valamint versek megzenésítésével van
segítségére intézményünk munkatársainak,
hanem tanítványait is „beveti”, hogy ifjú ol-
vasók szájából is elhangozzék néhány költe-
mény. Az iskolában ugyanis nem kötelezõ
tartani a versrõl szóló ünnepséget, tanára vá-
logatja, hogy megemlékeznek-e a magyar
költészet napjáról a tanórán.

Mi tesszük hozzá, e téren is lehetne vál-
toztatni, akár a mi kezdeményezésünk min-
tájára úgy, hogy vállalkozó kedvû tanárok és
diákok olvassák fel e napon kedves versüket
az iskola közössége elõtt. Valószínûleg kez-
detben nem tolonganának a felolvasók, de
idõvel ez is megváltozna, csak bele kell
vágni…

Osztjuk Gortvay Erzsébet kárpátaljai iro-
dalomtörténész vélekedését, aki szerint ha
majd nem kell nap mint nap a megélhetéssel
foglalkozni, akkor jut idõ a szellemiekre is,
akkor újra fontossá válik a nemzettudat, a

hazaszeretet, az emberség, az erkölcs. Min-
dig is ez volt a költészet általános küldetése,
hivatása, s ez is marad. Ezek örök értékek,
amelyek nem változnak, mert nem változ-
hatnak. Csak vannak idõszakok, amikor hát-
térbe szorulnak. De eljön a vers reneszán-
sza!

Bõ egy hét múlva izgalmas történészi
elõadással és tárlatvezetéssel nyitottuk meg
a nagyközönség számára a százötven éve,
rejtélyekkel teli módon elhunyt gróf Széche-
nyi István elõtt tisztelgõ, számos ritkaságot
bemutató kiállításunkat.

A magyar történelem e kiemelkedõ 
személyiségének emléket állító kiállítást
munkatársunk, Antaliné Hujter Szilvia, a
Helyismereti és Különgyûjteményi Osz-
tály szaktájékoztatója állította össze –
mindannyiunk gazdagítására. A színes ké-
pekben bõvelkedõ tárlat felöleli az egész
életutat, és kiemelten foglalkozik a Gyõrt,
Sopront és Nagycenket érintõ dokumentu-
mokkal. Az évfordulóra megjelent szép,
gazdagon illusztrált albumokon kívül rit-
kasággyûjteményünk becses darabjai is
megtekinthetõk, így Széchenyi mûveinek
elsõ kiadásai, a korabeli megyei sajtó érde-
kességei; de közgyûjteménytársunk, a me-
gyei levéltár is rendelkezésünkre bocsátot-
ta a gyõri kötõdés levéltári dokumentuma-
inak másolatait. 

Az ünnepélyes megnyitót – hagyomá-
nyainknak megfelelõen – szakmai elõadás-
sal kezdtük, melyet ezúttal az Európai Unió
és az Európai Szociális Alap közös támoga-
tásával, könyvtárunk TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0064 „Tudásdepó-Expressz” –
„Közösség–Tudás–Könyvtár: Összehangolt
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könyvtári szolgáltatásokkal a használókért!”
címû projektjének keretében valósítottunk
meg.

Vendégünk Tóth Imre, a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
Soproni Múzeumának igazgatója volt, aki
elõadásának a Gróf Széchenyi István – Re-
former vagy civilizátor? címet adta. A törté-
nész bevezetõjében elárulta, hogy kutatási-
oktatási területe a XX. század, de rendkívü-
li módon érdekli ez a zseniális, nagy formá-
tumú történelmi személyiség, ezért rengete-
get olvas és gondolkodik róla, s benyomása-
it szeretné megosztani hallgatóságával. A
rendelkezésére álló egy órában a XVI. szá-
zadi Magyar Királyságtól indulva, az ifjú, a
reformer, a szabadságharcbeli és a Döbling-
ben lakó Széchenyi felidézésével olyan sajá-
tos gondolatvilágú személyiséget bontott ki
elõttünk, aki képes volt a nemzet érdekeit a
saját érdekeivel összeegyeztetni. Aki a fran-
cia úttal szemben az angol típusú modell hí-
ve volt, a megfontolt, türelmes haladásé,
amely ugyan lassúbb, több évszázadon át
tart, de mélyrehatóbb, s valódi mentális
rendszerváltás az eredménye. Tóth Imre sze-
rint 1849-ben a magyarság katonailag vere-
séget szenvedett, de politikai értelemben
gyõzelmet aratott. Az elõadása címében fel-
tett kérdésre is megadta a választ: gróf Szé-
chenyi István gondolkodásmódja, cseleke-
detei túlmutatnak egy reformerén – õ civili-
zátor volt. Napjainkhoz kapcsolódva megje-
gyezte, számos tekintetben fedezhetõ fel ha-
sonlóság az akkori és a jelenkori Magyaror-
szág között. Végezetül elmondta, büszkeség-
gel tölti el, hogy múzeumigazgatóként ha-
táskörébe tartozik a nagycenki Széchenyi-
kastély.

A rendhagyó történelemórát követõen a
megnyitó házigazdája, Horváth József
könyvtárigazgató megkérte a legilletékeseb-
bet, Antaliné Hujter Szilviát, hogy mutassa
be a tárlatot a jelenlévõknek. Õ ismert és ke-
vésbé ismert történetek felidézésével veze-
tett végig bennünket „a legnagyobb ma-
gyar” életén, akit nem is akárki, hanem po-
litikai ellenfele, Kossuth Lajos nevezett így.
Kolléganõnk elmondta azt is, hogy a kiállí-
tási anyag bizonyos részeit – a lebontást kö-
vetõen – örömmel adjuk kölcsön a lehetõ-
séggel élni kívánó iskoláknak, könyvtárak-
nak.

Igaz is, mennyi tartalmas, a megszokottól
eltérõ tanóra színhelye volt intézményünk
az elmúlt hónapokban! Ilyenkor melegség
járja át a könyvtáros szívét, mert a jövõ ol-
vasóit látja a diákságban. Bízunk abban,
hogy a nyári bezárás után, augusztusban és
szeptember elsõ felében is minél több ifjú és
kevésbé ifjú látogatót köszönthetünk párat-
lan dokumentumokat felvonultató tárlatun-
kon.

Mert természetesen nem csupán az isko-
lába járókat vártuk-várjuk nyitva tartási
idõnkben nagy szeretettel, hanem korhatár
nélkül mindenkit – és nem csupán egy kiál-
lítás erejéig! ■
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A foglalkozássorozat megszervezésére és
lebonyolítására, valamint a kiadvány megje-
lentetésére a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Tudásdepó-Expressz” – a könyv-
tári hálózat nonformális és informális kép-
zési szerepének erõsítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében címû pályázat kere-
tében, a „Pest megyei tudásexpressz” ren-
dezvénysorozat részeként került sor, mely-
nek alapvetõ célja a könyvtárak és iskolák
együttmûködése a tanulásért, az olvasásért
és a digitális kompetenciáért. 

A program 2009. szeptembere és 2010
júniusa között zajlott, és legfontosabb fel-
adata az volt, hogy fejlessze a célcsoport ta-
nulóinak olvasási kultúráját, interdiszcipli-
náris szemléletmódját, megismertesse velük
a könyvtár adta széleskörû lehetõségeket.
Pozitív élményeken keresztül tudatosítsa
bennük, hogy a könyv, az olvasás – és ezek
kapcsán a könyvtár – segítõjük lehet min-
dennapjaikban.

A résztvevõ gyermekek egy része hátrá-
nyos, néha halmozottan hátrányos helyzetû
volt, egy részük speciális nevelési igényû is.
Õk azok, akik családi hátterük vagy fogya-
tékosságuk okán segítségre szorulnak ab-
ban, hogy olvasóvá, könyvtárlátogatóvá vál-
janak.

A program megvalósítása kapcsán készü-
lõ kiadvánnyal, a foglalkozás-sorozat rész-
letes leírásával azt szerettük volna elérni,
hogy segítségükkel a program adaptálható
legyen a megye (és bármely más település)
könyvtárai, könyvtárosai, pedagógusai szá-
mára, ezzel is támogatva környezetünk hát-
rányos helyzetû gyermekeinek társadalmi
integrációját, felzárkózását.
A program résztvevõi:

a. Intézmények: 
– az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
– speciális nevelési igényû gyermekekkel

foglalkozó iskola, vagy csoport,
(az érdi Móra Ferenc Általános Iskola)

– hagyományos általános iskolai csoport
(az érdi Bolyai Általános Iskolából, 4. osztá-
lyosok).

b. Személyek: a könyvtár gyermek és ze-
nei részlegének könyvtárosai, valamint a
megjelölt iskolákból egy gyógypedagógus
és egy iskolai könyvtáros-pedagógus.

c. Résztvevõ korcsoport: 8–12 évesek.
Években és nem iskolai osztályokban hatá-
roztuk meg a célcsoport tanulóinak korát,
hiszen a speciális nevelési igényû gyerme-
kekkel foglalkozó iskolák különbözõ osztá-
lyaiban a tanulók életkora gyakran nem azo-
nos a megszokott általános iskolaival.

d. Az egyes foglalkozásokon részt vevõ
tanulók száma 20–25 fõ, helyszíne a könyv-
tár gyermek-,  illetve zenei részlege, a fog-
lalkozások idõtartama 90–100 perc.

Céljaink megvalósítására foglalkozássoro-
zat keretében került sor, melynek a következõ
címet adtuk: „Kalandozások az idõben”.
Minden alkalommal elutaztunk egy-egy törté-
nelmi korba, és az adott korszak érdekességei
között kutakodtunk a könyvtár adta lehetõsé-
gek segítségével. A foglalkozások fontos ré-
szét képezték a néprajzi, nemzeti hagyomá-
nyokra épülõ vonatkozások, melyeken ke-
resztül a nemzeti kultúra alapjaiból is ízelítõt
adhattunk. Nem konkrét történelmi ismeretek
ok-tatására törekedtünk, hiszen a választott
korosztály még nem is tanulta ezt a tantárgyat
az iskolai oktatás keretei között, hanem azt
szerettük volna elérni, hogy a történelmi koro-
kat eszközként kezelve, változatos feladatok,
játékok segítségével felébresszük a gyerekek
kíváncsiságát a mûvészetek iránt, és hogy po-
zitív élményeket szerezve jól érezzék magu-
kat a könyvtárban. 

A foglalkozások összeállításának legfon-
tosabb szempontjai voltak:

– Olvasás- és könyvközpontúság: köny-
ves környezetben, az adott témához kapcso-
lódó könyvek kézbevétele, egyes részletek
felolvasása része volt minden találkozónak

Kalandozás az idõben
Az integrált mûvészeti nevelés lehetõségei az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban
Hat részbõl álló foglalkozássorozat és a róla készült kiadvány

✒✒    Nida Judit



– Élmények nyújtása: a gyermekek gon-
dolkodására, kreativitására építve szórakoz-
tató formában ismerkedtünk az egyes kor-
szakok érdekességeivel, jellemzõivel

– Integráció: ép és sérült, különbözõ kör-
nyezetbõl érkezõ, különbözõ jellegû hátrá-
nyokkal küzdõ gyermekek együttes, fejlesz-
tõ együttmûködése, közös cselekvése volt a
cél

–Komplexitás (tartalmi és fej-lesztésbeni);
tartalmi: az egyes témakörök feldolgozása
(történelem, természetismeret, zenetörténet,

képzõmûvészet ,
iro-dalom, viselke-
d é s t ö r t é n e t ,
h i g i é n é ) ;
fejlesztésbeni: ol-
vasási készség,
íráskészség finom-
motorika, képzelõ-
erõ, csapatmunka,
manuális készség.
Az olvasás, a
könyvek szerepé-
nek hangsúlyozása
mellett szerepet
kapott a zenei 
ismeretek terjesz-
tése, a zenei ké-
pességek fejleszté-
se. Kihasználtuk 
a játék- és doku-
m e n t u m f i l m e k  
által adott lehetõ-
ségeket. A kézmû-
ves, rajzos elemek
beépítésével szer-
zett örömök, siker-
élmények kiváló
teret biztosítottak
a személyiségfej-
lesztésnek. Építet-
tünk a célcsoport
tagjainak termé-
szetes, gyakran
különleges adott-
ságaira, képessé-
geire, úgymint: az
átlagostól eltérõ
ritmusérzék, zenei
érzékenység, a ha-

gyományostól eltérõ színvilág stb.
– Interaktivitás: minden foglalkozás kö-

zös cselekvésen és nem direkt ismeretközlé-
sen alapult. A gyermekek aktív tevékenysé-
ge révén alakult ki a találkozók szellemi és
tárgyi eredménye. Célul tûztük ki, hogy a
résztvevõk minden foglalkozás végén haza-
vihessenek magukkal valamilyen saját kezû-
leg készített, az adott történelmi korszakra
jellemzõ „alkotást”, ezen keresztül is üzen-
tünk a szülõknek, tudatosítva bennük tevé-
kenységünk hasznos voltát.
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Tematikus beosztásunk, ütemtervünk a
következõ volt:

1. foglalkozás: Õskor  (2009. október)
2. foglalkozás: Ókor (2009. november)
3. foglalkozás: Középkor – egyetemes,

korai (2010. január)
4. foglalkozás: Középkor – magyar, Má-

tyás király kora (2010. február)
5. foglalkozás: Magyar reformkor (2010.

március)
6. foglalkozás: Múltból a jövõbe: össze-

foglalás a néprajzi elemek hangsúlyozásá-
val, kitekintés a jövõbe (2010. április)

A gyakorlati megvalósítás a következõ-
képpen zajlott: minden foglalkozásnak meg-
volt a felelõse, aki összeállította, majd leve-
zette azt, de a programban részt vevõ többi
könyvtáros-pedagógus folyamatosan segí-
tette, kiegészítette a munkáját. A tervezés
során a zenei könyvtáros zenei anyagot vá-
logatott, a gyermekkönyvtáros könyveket
stb. A foglalkozás levezetésekor is együtt
dolgoztunk, mindenki besegített, amikor
szükség volt rá: énekhanggal, a manuális
feladatoknál a gyermekek munkájának irá-
nyításával, tánctanítással stb. Ezzel a közös
munkával együtt minden téma felelõse – ter-
mészetesen a kialakított alapelvek figye-
lembe vételével – saját egyéniségének meg-
felelõen alakította a foglalkozását, és ez a
kiadványban megjelentetett forgatókönyve-
ken is látszik. Mindannyiunk tapasztalata az
volt, hogy minél több mozgásos vagy manu-
ális cselekvést igénylõ feladatot adtunk 
a gyerekeknek, annál jobban élvezték a ta-
lálkozókat. A direkt ismeretközlést és az

„asztalnál ülõs kérdés-felelet” részeket
igyekeztünk minél rövidebbre fogni. A fog-
lalkozások elég hosszúak, tehát minden
esetben szükség volt szünet-szünetek-leve-
gõzés beiktatására, hogy ez mikor, a találko-
zó melyik pontján került sorra, azt mindig
az adott gyerekcsapat tûrõképessége hatá-
rozta meg.

Foglalkozásaink sikerességét bizonyítot-
ta, hogy a második alkalomtól az iskolákban
az osztályokat tanító pedagógusok jutalom-
ként kezelték a kalandozásokon való részvé-
tel jogát. 

A kiadvány a rövid elméleti bevezetõ,
célmeghatározás leírása után tartalmazza a
hat foglalkozás forgatókönyvét, melyekben
részletesen leírtuk az egyes feladatok, játé-
kok menetét, és fényképekkel igyekeztünk
illusztrálni, mit és hogyan valósítottunk
meg. Minden találkozó leírása után közlünk
rövid irodalomjegyzéket, valamint a fel-
használt zenei és filmes részletek felsorolá-
sát is.

Az egész programsorozat tapasztalatai-
nak összefoglalásakor két nagyon fontos
dolgot kell kiemelnem. Az egyik, hogy
csakis a részt vevõ iskolák és pedagógusok
közremûködésével, segítségével valósulha-
tott meg – gyerekek kiválogatása, könyvtár-
ba kísérete, és természetesen a foglalkozá-
sok konkrét összeállítása, levezetése, a
könyvtárosok pedagógia módszerekkel való
„megtámogatása” stb. A másik, hogy hihe-
tetlen nagy örömöt okozott nekünk a közös
munka, a gyerekekkel és az egymással való
játékok, kalandozások. Jó szívvel merem
ajánlani kis kötetünket és a benne lévõ fog-
lalkozássorozatot minden érdeklõdõnek! ■
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Hat évre tekint vissza az a sikeres vetélkedõ-
sorozat, amelyet immár öt éve közösen szer-
vez a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a
Petõfi Sándor Városi Könyvtár a város ta-
nulóinak. A vetélkedõnek komoly hagyomá-
nyai vannak, és évrõl évre egyre nagyobb 
érdeklõdés övezi. A kiírásban az elmúlt évek-
ben három korcsoportot szólítottunk meg, az
5–6. osztályosokat, a 7–8. osztályosokat és a
középiskolásokat. Ebben az évben rendha-
gyóan felnõtt csapatok is jelentkezhettek.

Az elmúlt öt évben, mióta a könyvtár is
csatlakozott a múzeum kezdeményezéséhez,
a megmérettetés témái között Félegyháza ut-
cái és mûemlékei, Kiskunfélegyháza dísz-
polgárai, Móra Ferenc, a város néprajzi és
régészeti múltja szerepeltek. A szervezõk
igyekeztek mindig egy aktuális vagy évfor-
dulós témához kapcsolni a versenyt. Az idei
évben a 125 éve megalakult Kiskunfélegyhá-
zi Ipartestület és az 1765-ben szervezõdött
csizmadiacéh adta az ötletet, így lett a 2010-
es vetélkedõ címe a Mesterségek dicsérete.
2010. március 5-éig 150 csapat jelentkezett,
ebbõl 141 csapat küzdötte végig magát a há-
rom fordulón. Az elsõ fordulóban a helyis-
mereti irodalom segítségével ismerkedtek
meg a versenyzõk a város iparának múltjá-
val. Újításként jelent meg idén, hogy a for-
duló egyik kérdésére a helyi levéltárban 
találták meg a választ a versenyzõk. A máso-
dik fordulóban, a mesterségek hete kereté-
ben a helyi szakképzõ iskola tanmûhelyeit és

iparosok mûhelyeit nyílt lehetõségük meglá-
togatni a résztvevõknek. Így jutott el sok
gyerek életében elõször egy autószerelõ, egy
asztalos vagy éppen egy varrónõ mûhelyébe.
Az ipartestület tagjai lelkesen fogadták a kí-
váncsi versenyzõket, akik egy gyûjtõív segít-
ségével szereztek információkat a választott
szakma eszközeirõl, nyersanyagairól és a
szakma szépségeirõl. A harmadik fordulóban
– a városbejáráson, amely talán a legkedvel-
tebb – az elsõ két forduló során szerzett tu-
dásukról adtak számot a vetélkedõ csapatok,
miközben állomásról állomásra vándorolva
oldották meg a feladatokat. Az állomások
között szerepelt a városháza díszterme is,
ahová sok gyerek szintén elsõ alkalommal
jutott el.

A verseny sokszor annyira szoros, hogy
csak egy-két pont választja el a helyezette-
ket, így az eredményhirdetést minden évben
nagy izgalom övezi. Az izgalom másik oka,
hogy minden korosztályból az elsõ hat csa-
pat Budapestre kirándulhat. Ebben az évben
a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeu-
mot és a Szépmûvészeti Múzeumot láthatták
a legjobban teljesítõ versenyzõk. Az elsõ há-
rom helyezett csapat tagjai ünnepélyes kere-
tek között oklevelet és jutalomkönyvet is 
átvehetnek minden évben, a városalapítók
napján.

A vetélkedõ nemes célokat tûzött ki maga
elé: Kiskunfélegyháza ifjúságával megismer-
tetni a város múltját, a helyismeret irodalmát,
megtanítani a fiatalokat a csapatban dolgozás
szépségeire, és kinevelni a következõ generá-
ció lokálpatrióta érzelmû felnõtteit. ■

Helyismereti vetélkedõ Kiskunfélegyházán

✒✒    Török Brigitta
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Az alábbi írást férjemnek és barátaimnak ajánlom.

A 2010. június 6. és 11. közötti hetet Varsó-
ban töltöttem egy különleges esemény, a
Frost Task Force (Frost Program) létrehozá-
sának huszadik évfordulóját1 ünneplõ konfe-
rencia vendégeként, és az azt követõ szemi-
nárium egyik cselekvõ résztvevõjeként. 
A másik magyarországi meghívott Rónai
Iván volt, aki az Országgyûlési Könyvtár ko-
rábbi tájékoztatási igazgatójaként koordinál-
ta a Frost Programból fakadó kongresszusi
támogatás országgyûlési befogadását. 

A Kongresszusi Kutatószolgálatnak kö-
szönhetõ meghívásunkkal azt ismerték el,
hogy Rónai Ivánnal együtt kulcsszerepet töl-
töttünk be a támogatási program fogadá-
sában és végrehajtásában, s végsõ soron a
parlamenti tájékozató szolgáltatás mint fej-
lesztési cél megvalósításában.

A programot a National Democratic Insti-
tute2, a House of Democracy Partnership3, a
Kongresszusi Kutatószolgálat (CRS)4 és az
USAID5 (az USA információs intézményei-
nek hálózata, hasonlóan Goethe Intézethez)
szervezte, a lengyel parlamenttel közösen.

A rendezvény két blokkból állt: emlék-
konferenciából és az USA kongresszusi tá-
mogatási programját6 szolgáló szeminárium-
ból. 

Az emlékkonferenciának és a kapcsolódó
fotókiállításnak a lengyel Szenátus és Szejm
adott otthont, míg a szemináriumot a varsói
Egyetemi Könyvtár7 fogadta be. 

A protokollesemények a Szenátus épüle-
tében, az USA varsói nagykövetségén és
Varsó egyik legpatinásabb éttermében zajlot-
tak. A királyi palota megtekintése vagy a
Lazienski parkban tartott Chopin-koncert
igazi szabadidõs, bár gondosan szervezett
programnak számított.

A résztvevõk az USA volt és jelenlegi
kongresszusi képviselõi, jelenlegi és hajdani
stábjuk, a Kongresszusi Kutatószolgálat je-
lenlegi és veterán munkatársai, a kelet-kö-

zép-európai parlamentek kutatószolgálatai-
nak és könyvtárainak, informatikai részlege-
inek vezetõi voltak, valamint a késõbb Frost-
Solomon Task Force-szá bõvült támogatási
program jelenlegi kedvezményezettjei (róluk
késõbb).

Az ünnepi eseményeken megjelentek és
aktívan részt vettek a lengyel Szenátus és a
Szejm házelnökei, volt tagjai, a lengyel par-
lament hivatalának fõtitkárai, a szenátusi ku-
tatószolgálat, valamint a Szejm könyvtárá-
nak vezetõje.

Lengyelország, 2010 kora nyara: repülõ-
katasztrófa – kisebbfajta Katyn-hatással,
majd árvíz vidéken és a fõvárosban is. A ka-
tasztrófa áldozatainak fényképe mellett virá-
gok és mécsesek a parlamenti épületekben.
Az árvízkárosultak részére adománygyûjtõ
láda az Egyetemi Könyvtár legforgalmasabb
pontján. Lengyel barátaink nemzeti méltósá-
gukat megõrizték. Nem elõször mutattak
„emberségbõl mintát, vitézségbõl példát”.
Talán erre lehet építkezni a legjobban. Talán
így lehet talpra állni.

A tárgyra: mi is volt a Frost Task Force
célja és módszere?

Az USA Kongresszusának néhány demokra-
ta párti és egyben litván, német, ukrán gyö-
kerére büszke képviselõje 1989-ben megér-
tette a „idõk szavát”, és felkarolta a térség
rendszerváltoztatási készséget mutató kezde-
ményezéseit. E csoport – nem kis mértékben
támaszkodva az amerikai lengyel lobbi tájé-
koztatására – támogatási programot indított
a lengyel politikai átalakulást jelzõ nagy vál-
tozás idején, a negyven évig szünetelõ Sze-
nátus megalakulásakor. A támogatás több
pillérbõl állt: parlamenti informatikai fej-
lesztés, tájékoztatási (zömében könyvtári)
eszközök adományozása, szakemberképzés.

A módszerekhez tartozott az a különleges
amerikai adottság, a „pot melt = olvasztóté-

✒✒    Haraszti Pálné

K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k
Varsóból (vagy Amerikából?) jöttem…



gely”, amire építve bevonták a programba az
emigráns szakembereket, lehetõség szerint
minden támogatott országból. 

Ezt a sémát követve indult meg a Magyar
Országgyûlés számára kidolgozott prog-
ram is. 

Kik vettek részt a Frost Task Force-ban?

A program névadója Martin Frost demokra-
ta párti képviselõ volt. Martin Frost – a nevé-
nek ellentmondóan – éppen nem volt hideg-
szívû, amikor felismerte a „timing is every-
thing in politics = a politikában az idõzítés a
döntõ” alapigazságát, és azonnal alkalmazta
is.8

Képviselõi stábjának vezetõje, Kristie
Walseth fogta össze a politikai és szakmai te-
vékenységet. A Kongresszusi Kutatószolgá-
lat helyettes vezetõje, William (Bill) Ro-
binson9 irányította a parlamenti könyvtárak
fejlesztését szolgáló speciális programokat:
közpolitikai témák kutatójaként maga is ok-
tatott a parlamentarizmusról szóló washing-
toni tréningeken. Mary Nell Bryant könyvtá-
ri szakértõ az állományfejlesztési és képvi-
selõi tájékoztatási programok felelõseként
épített stabil hidat a Kongresszusi Könyvtár
és a kiadók-kereskedõk-szponzorok, vala-
mint a kelet-közép-európai parlamenti
könyvtárak között. 

Számos, bennünket oktató és támogató
munkatársuk közül magyar gyökereik miatt
külön is megemlítem Jármy Imrét (a Kong-
resszusi Könyvtár állománygyarapítási rész-
legének vezetõje volt akkoriban), Anton
Wekerlét (a Kongresszusi Könyvtár jogi ku-
tatójaként dolgozott, számos európai és afri-
kai nyelv ismerete miatt különösen megbe-
csülték), valamint Francis Mikót (a Kong-
resszusi Könyvtár Kutatószolgálatának Kö-
zép- és Kelet-Európa szakértõje volt).10

E mentorok mellett nem gyõzhetem so-
rolni a CRS munkatársait, akik tudásuk ön-
zetlen átadásával és kollegiális, emberi gesz-
tusaikkal is nagy segítséget adtak ahhoz a
„zöld mezõs beruházáshoz”, amit a Magyar
Országgyûlésben a képviselõi tájékoztatás
kialakítása és meghonosítása jelentett. 11

Az emlékkonferencia

A Frost Program huszadik évfordulóját kö-
szöntötték a lengyel Szejm és Szenátus elnö-
kei, a varsói amerikai nagykövet. Ezután 
követték egymást a tanúságtételnek is beillõ
beszédek. 

A nevét viselõ Task Force-ot létrehozó
Martin Frost12 elsõ helyen az érzelmi moti-
vációkat említette: a közép-európai emigráns
lét hatását a döntésre. Kiemelte, hogy a par-
lamenti stábok kiképzését célzó fejlesztési
programot hosszú távra szóló beruházásnak
tekintették. Az idõ õket igazolta.

Wojciech Sawiczki, a lengyel Szenátus
hajdani elsõ fõtitkára13 az 1980-as évek vé-
gének lengyel politikai eseményeit idézte fel
a nemzetközi  erõtérbe illesztve. Megindító-
an õszinte visszaemlékezésében érzékeltette,
hogy mekkora mentális és fizikai támogatást
jelentett a lengyel államiság egyik szimbó-
lumának számító, de negyven évig kénysze-
rûen szüneteltetett szenátusi tevékenység 
újraélesztéséhez az amerikai kongresszus se-
gítsége.

Kristie Walseth-et a Task Force végrehaj-
tása során mosolygósan kemény embernek
ismerhettük meg. A konferencián könnyeivel
küzdve mondta el, hogy édesapja hadipilóta
volt, s a hidegháború idején bármikor beve-
tésre készen kellett állnia, hogy megadott 
kelet-európai célpontokat bombázzon – 
parancsra. Erre – mindannyiunk szerencséjé-
re – nem került sor.14 Lánya viszont aktív 
részese lehetett egy régió demokratizálásá-
nak, s ezt ma a sors ajándékának tekinti. 

Francis Mikó gyakorlatias volt, mint min-
dig. A Kongresszusi Kutatószolgálat régió-
szakértõjeként és a nemzetközi kapcsolatok
kutatójaként szolgálta a Frost Program – és
ez által a Magyar Országgyûlés ügyét is.

Az emlékkonferencia soron következõ ta-
núságtevõi mi lehettünk: albán, bolgár, ro-
mán, cseh, szlovák, litván, lett, észt, lengyel
és magyar parlamenti könyvtárosok, kuta-
tók, informatikusok. A hozzászólások 
zömmel a támogatások adaptációs lehetõ-
ségeirõl, a CRS-ben kapott helyszíni inspirá-
ciókról szóltak. Néhányan szóltunk arról is,
hogy a szakmai pályafutásunkra mekkora
hatással volt a Frost Task Force, s hogy a tá-
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mogatás egyes pilléreinek hasznosságát mi-
ként láttuk akkor és most. 

Eztán a Frost–Solomon program legna-
gyobb sikereként elkönyvelt kutatószolgálati
fejlesztésekrõl szóló elõadások, hozzászólá-
sok következtek. Bill Robinson és Daniel
Mulhollan (utóbbi a CRS jelenlegi igazgató-
ja) amerikai részrõl, Jacek Michalowski (a
Szenátus kutatószolgálatának alapító vezetõ-
je) pedig lengyel részrõl méltatta a kutató-
szolgálatok jelentõségét a parlamenti tájé-
koztatásban.

„A Frost-Solomon Task Force összessé-
gében 1200 számítógéppel és nyomtatóval,
faxkészülékkel látta el a részes parlamente-
ket. Több mint 9000 szakkönyvet és más
könyvtári dokumentumot adományozott a
parlamenti könyvtáraknak. A szellemi felké-
szítést szolgáló tréningeken több mint két-
ezer parlamenti munkatárs és képviselõ vett
részt. Az összes támogatott országban kimu-
tatható a program pozitív hatása a parlamen-
tek demokratikus tevékenységében” – állapí-
tották meg a program zárójelentésében,
1998-ban.

Program Magyarország számára 
– avagy a magyar tanúságtétel

Ahogy akkoriban közkeletûen elterjedt a len-
gyel politikai változások hatásairól: a „varsói
expressz” hozzánk is elérkezett. A Magyar
Országgyûléssel 1990-ben vette fel a Frost
Task Force titkársága a kapcsolatot. A tény-
leges program 1991-ben indult be és 1993-ig
tartott.

A magyar specialitások közé tartozott,
hogy akkoriban az Országgyûlési Könyvtár
mentálisan és informatikailag is a legfelké-
szültebbnek bizonyult az országgyûlési szer-
vezeti egységek között. Ezért a támogatási
program befogadásának egyik fõ központjá-
vá váltunk.

A kongresszusi delegáció elsõ látogatása
örömünnepnek számított. Az Országgyûlési
Könyvtár akkori megbízott vezetõje, Pintér
Katalin tájékoztatta az amerikai vendégeket
a könyvtár megváltozott jogállásáról, neve-
zetesen a parlamenthez való visszatérésrõl, a
közvetlenül a házelnökhöz rendeltségrõl.
Utóbbi tényt a Kongresszusi Könyvtár és

Kutatószolgálat delegációjának magyar szár-
mazású tagjai, Francis Mikó és Jármy Imre
is elismeréssel nyugtázták, mint a könyvtár
többi parlamenti hivatali szervtõl való füg-
getlenségének bizonyítékát. 

Az említett háromelemû támogatás infor-
matikai pillérének a teljes Országgyûlési Hi-
vatal haszonélvezõje volt. A washingtoni,
majd budapesti szellemi felkészítésben is ré-
szesültek mind az országgyûlési bizottságok
mellett dolgozók, mind az informatikusok –
csakúgy, mint a könyvtárosok. Visszate-
kintve, e két pillért tartom ma is a leghasz-
nosabbnak és a legmélyebb változásokat
megalapozó tényezõnek – a lengyel kollégák
véleménye is ugyanez.

A dokumentumadományok ugyanis más
hasznossági faktorral mérhetõek. Egy részük
a tájékoztatási gyakorlatban ténylegesen
hasznosítható kézikönyv volt, és ily módon
arra is megtanított minket, újsütetû parla-
menti könyvtárosokat, hogy a törvényhozást
szolgálva milyen típusú referenszállomány-
nyal dolgoznak másutt. Más részük viszont
csupán azért vált adománnyá, mert a donáto-
runk amúgy is selejtezte volna. 

Feledhetetlen szakmai „élmény” marad
az ún. Alaplista (Core Materials), amit a
Kongresszusi Könyvtár gyarapítási részlege
állított össze beszerzési javaslatként a támo-
gatott országok parlamenti könyvtárai részé-
re – azt feltételezve egyben, hogy negyven
év elmaradt gyarapítását kellene egy-kettõre
pótolni. A Magyarországnak szóló ajánlat-
ban szerepelt pl. Erdei Ferenc mûve mellett
néhány, szintén az ötvenes években kiadott
propagandakiadvány is, viszont a hetvenes-
nyolcvanas évek tabukat döngetõ társada-
lomtudományi mûvei szinte mind hiányoz-
tak. Magyarázat: a Kongresszusi Könyvtár
az elõbbiekhez még hozzájutott15, és a saját
állományát tökéletesnek tekintve, azt vetítet-
te elénk javaslatként. 

Az állománygyarapítási támogatás azon-
ban nem csak ezt jelentette. A gyakorlati
programokat szervezõ USA Kongresszusi
Kutatószolgálat a támogatási futamidõre
pénzügyi keretet biztosított külföldön ki-
adott könyvek és folyóiratok, valamint 
CD-ROM-ok rendelésére. Az amerikai
könyvtáros kollégák a szakmai képzés kere-
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tében pedig felkészítést adtak a forrásszerzés
tudományának megismerésére, az akkoriban
újdonságnak számító pályázati és egyéb
szponzorációs források figyelésére és elnye-
rési technikáira.

Ez utóbbi „halászati kiképzés” megint
csak igen hasznos részévé vált a támogatás-
nak.

Pröhle Éva könyvtári igazgatóként fel-
ügyelte a dokumentumadományok, a nyom-
tatott könyvek és folyóiratok, valamint az
akkor forradalmian újnak tartott CD-k befo-
gadását. Ezek a CD-ROM-ok fõként bibliog-
ráfiai adatbázisok voltak. 

Mind a három pillér együttvéve fejtette ki
azt a hatást, hogy az Országgyûlési Könyvtár
munkatársaiból (könyvtárosokból, jogászok-
ból, történészekbõl, közgazdászokból, poli-
tológusokból) sokan parlamenti könyvtári
specialistákká, majd parlamenti kutatóvá
válhattunk. Ez a minõségi váltás eredmé-
nyezte azt is, hogy a kutatószolgálattá válás
idõszakában – az országgyûlési bizottságok
igényeinek megfelelõen – magunk közé hív-
hattunk környezetvédelmi és agrár-szakem-
bereket, majd EU-szakjogászt is. 

A szeminárium

A Napirenden: a kutatószolgálatok címû
szeminárium fõ célja és módszere abban állt,
hogy a Frost–Solomon Program hajdani és
az ebbõl a programból kifejlõdött House of
Democracy Partnership (= HDP) jelenlegi
támogatotti köre személyesen találkozzék,
eszmét cseréljen, tudást osszon meg. 

Így találkozhattak a kelet-közép-európai
régió parlamenti kutatószolgálatainak és
könyvtárainak vezetõi Koszovó16, Macedó-
nia, Grúzia, Mongólia, Afganisztán, Pakisz-
tán, Indonézia, Kelet-Timor, Kenya, Libéria
és Haiti parlamentjeinek fõtitkáraival és más
vezetõ pozícióban dolgozó munkatársaival –
természetesen tolmácsok segítségét is igény-
be véve, míg az angol, a francia és az orosz
belsõ társalgási nyelv maradt. 

A szeminárium munkamódszerérõl
A HDP résztvevõi röviden bemutatták

parlamenti rendszerük jellemzõit és fejlesz-
tési elképzeléseiket.

A CRS-stáb és a Frost Program résztve-
või tematikus panelekben számoltak be ta-
pasztalataikról.

A HDP résztvevõinek kérdéseire, hozzá-
szólásaira reagáltak a panelisták és/vagy az
összes többi résztvevõ.
A panelek témái:
• Politikai támogatás megszerzése a kutató-
szolgálatok számára – felhasználói és kuta-
tószolgálati szempontok,
• Parlamenti kutatószolgálatok vezetése, mi-
nõségellenõrzés a kutatásban,
• Stratégiai tervezés a kutatószolgálatoknál,
• Személyzeti fejlesztés: toborzás, oktatás és
vezetési módszerek,
• Etikai kérdések,
• Kutatószolgálati szerep a költségvetés ter-
vezésénél,
• Információs termékek tervezése és közis-
mertté tétele, felhasználói vélemények visz-
szacsatolása,
• Kutatószolgálatok és könyvtárak együttmû-
ködése a parlamentekben: közös információ-
szolgáltatás a jogalkotás szolgálatában,
• Együttmûködés a bizottsági munkatársak, a
kutatószolgálatok és a külsõ szakértõk kö-
zött: egyeztetett információszolgáltatás a
jogalkotás szolgálatában,
• Külsõ szerzõdések, nemzetközi hálózatok-
ba kapcsolódás: megoldás a kis létszámú ku-
tatószolgálatok számára,
• Lengyel példák: a Szejm Könyvtára és Ku-
tatószolgálata, a Szenátus Kutatószolgálata.

Elõzetes felkérést a felhasználói vélemé-
nyek visszacsatolását, illetve a bizottságok-
kal való együttmûködést taglaló panelekhez
kaptam, de végül is bevontak a parlamenti
kutatószolgálatok vezetési kérdéseivel fog-
lalkozó beszélgetésbe is. 
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Szakmai újdonságként a szemináriumon
mutatták be az UNDP fejlesztésében létreho-
zott AGORA portált.17 A portál nyilvános ré-
szének fõ szolgáltatása a parlamenti fejlesz-
tésekrõl szóló friss információ, míg a jelsza-
vas felület virtuális eszmecserére kínál alkal-
mat a regisztrált tagok számára.

Tapasztalatok, észrevételek, következtetések

Mi, a „régióbeli veteránok” áttekintettük
parlamenti kutatószolgálataink múltját és je-
lenét. A képviselõi tájékoztatás e speciális
(tevékenységben és/vagy szervezeti alakzat-
ban is megnyilvánuló) mûfajának jövõjérõl
közös álláspont alakult ki: változatlanul
szükség van rá.

David Price kongresszusi képviselõ, a
House of Democracy Partnership vezetõje
ezt így foglalta össze: „a Frost-Solomon
Task Force-ban húsz éve kezdett munkánk-
nak változatlan alapértéke maradt a függet-
len törvényhozást szolgáló kutatószolgálat
jelentõsége. A politizálás úgy is jellemezhe-
tõ, mint a gondolatok csatája – és a gondola-
tokat tényekkel kell alátámasztani.”18

Régiónkban a legmarkánsabb kutatószol-
gálatot a lengyel Szejm mûködteti. A közel
kilencvenfõs stáb hasonló feladatkört lát el,
mintha az Országgyûlési Könyvtár (a parla-
menti választások elõtt megszüntetett) Kuta-
tószolgálatát és az Országgyûlési Fõtitkárság
Jogi fõosztályát ötvöznék, sõt adnának egy
csipetnyit bele az Alkotmányügyi bizottság-
ból is. A lengyel kutatók imponáló szellemi
és technikai fegyverzettel dolgoznak. 

A lengyel kollégákról még tudni érdemes,
hogy mint mindenben19, a parlamenti tájé-
koztatási rendszer fejlesztését tekintve is
megõrizték az újjáépítés, az alapítás történe-
tét: lépésrõl-lépésre rögzítették az esemé-
nyeket, az eredményeket. Akarnak és tudnak
emlékezni, és ezért tudnak értékelni nagy és
jó vagy hibás lépéseket is. 

Hallottunk és megismerhettünk példákat
a fent és lent témakörébõl, különös tekintet-
tel a politikai támogatottság szempontjaira.
Miként mûködhetnek együtt egyes kutató-
szolgálatok a parlamenti könyvtárakkal az
egészséges rivalizálás alapján (cseh példa),
illetve miért is létesítenek, majd szüntetnek

meg kutatószolgálatokat (bolgár és magyar
példa). (A korrekt megoldás itthon az lett
volna, ha a felhasználói döntés megadatott
volna a jelenlegi magyar törvényhozó testü-
letnek arról, hogy szüksége van-e parlamen-
ti kutatószolgálatra. Mert a magyar Képvise-
lõi Kutatószolgálat – jól megtérülõ hosszú
távú befektetésként – már megkezdte a javak
visszatermelését.)

És egy zárógondolat: nézzük csak az idei
IFLA Parlamenti Könyvtári és Kutatószolgá-
lati Szekciója stockholmi elõkonferenciájá-
nak20 programját! Megállapítható, hogy a
kutatószolgálat gondolata élõbb, mint valaha
... másutt, globálisan is. Ennyit a nemzetközi
szakmai erõtérrõl. ■

Jegyzetek

1 Lásd: http://www.agora-parl.org/node/3
2 Az USA külpolitikai céljainak megvalósítását számos ún. háttérintéz-

mény támogatja. Ilyenek a konferenciát szervezõ USAID (United

States Agency for International Development), az NDI (National

Democratic Institute) és a HDP (House of Democratic Partnership).

A National Democratic Institute-ot 1983-ban alapították. Fõ célja a de-

mokratikus intézmények és a demokrácia gyakorlásának támogatása

világszerte. Jelenlegi elnöke Madelaine Albright, az USA korábbi kül-

ügyminisztere. (Az intézetrõl bõvebben: http://www.ndi.org/)
3 A House of Democratic Partnership az USA kongresszusának alsó-

házához kötõdik, a Frost-Solomon Task Force sikerei nyomán hozták

létre 2005-ben. A fejlõdõ demokratikus államok parlamenti támogatá-

sán keresztül szolgálja a nemzeti demokratikus intézményrendszerek

erõsítését. (A szervezetrõl bõvebben: http://hdac.house.gov/)
4 Részletes bemutatkozás: http://www.loc.gov/crsinfo/
5 Az USAID az USA gazdasági és kereskedelmi növekedést, globális

egészségügyet, demokráciafejlesztést, konfliktusmegelõzést és huma-

nitárius segélynyújtást szolgáló külpolitikájához nyújt segítséget. Az

intézmény alapítása a II. világháború után létrehozott Marshall-tervhez

köthetõ. (Részletes ismertetés: http://www.usaid.gov/about_usaid/)
6 Lásd: http://www.usaid.gov/
7 A Varsói Egyetemi Könyvtár (www.buw.uw.edu.pl/en/) történetének

fontos eseménye az új épületnek II. János Pál pápa általi felavatása

1999 decemberében. A lengyel társadalom úgy tekint az Egyetemi

Könyvtárra, mint nemzeti újjászületésük egyik szimbólumára. 
8 A demokráciát építõ európai országok parlamentjei jóval késõbb éb-

redtek rá ebbeli felelõsségükre. Segítõkészségük élesztgetésében nagy

szerepe volt a brüsszeli „gépezetnek” – nem különválasztva itt Euró-

pai Bizottságot és Európai Parlamentet –, valamint az Európa Tanács-

csal közösen mûködtetett European Centre for Parliamentary and

Documentation Researchnek (Parlamenti és Dokumentációs Kutatá-

sok Európai Központja, röviden: ECPRD). David Blackman nevét em-

lítsük itt meg, aki brit szkepticizmusa ellenére is sokat tett a régiónkbe-

li parlamentek tájékoztatási rendszereinek színvonalbeli fejlesztéséért.
9 Bill Robinson a kilencvenes években az IFLA Parlamenti Könyvtári

és Kutatószolgálati Szekciójának elnökeként folytatta a misszióját. Ek-

kor vonta be régiónk parlamenti könyvtárosait a tágabb, a nemzetközi

szakmai közösségbe. Bill Robinson ma a CRS nyugdíjasaként a
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National Democratic Institute és a House of Democracy Partnership

keretében oktatóként szolgálja a parlamentarizmus fejlesztésének

ügyét Kelet-Timortól Ghanáig, Pakisztántól Koszovóig. 
10 Magam Francis Mikó példájának köszönhetem, hogy 45 évesen ne-

kiláttam újra tanulni, a külügyi diplomámat akár neki is ajánlhatnám.

Õ mutatott rá arra, hogy egy parlamenti könyvtáros számára mennyi-

re fontos legalább egy parlamenti érdekeltségbe tartozó specializáció

megszerzése, és aztán az adott területen ismeretségi hálózat kiépítése.

Francis Mikó kutatói ismereteit, tanácsait gyakran vették igénybe

kongresszusi képviselõk, számos delegációt készített fel és kísért el

külföldi missziókra. Francis Mikó – akárcsak Bill Robinson – ma is

aktív, a fent említett (USA-Kongresszus közeli) szervezetek keretében.
11 A washingtoni kiképzés hivatalos része az angolszász parlamenta-

rizmus elveirõl és USA-beli kétkamarás gyakorlatáról szólt. Ennek a

parlamenti életnek természetes része a képviselõi tájékoztatási szolgál-

tatás a maga összetettségében: információk az adott parlament min-

denkori, aktuális munkájáról, történeti kutatások a korábbi jogalkotási

és egyéb tevékenységérõl; könyvtári támogatás a beszédekhez, felszó-

lalásokhoz; kutatások az érvelésekhez, indítványokhoz stb. 

A tréningek kísérõ programjai igen változatosak voltak: meghívások

saját lakásban, családi körben tartott vacsorákra – a beszélgetés, a kap-

csolatteremtés kedvéért. Tisztességes ellátmányt kapott a CRS minden

kelet-európai vendége, ebbõl bõven telt a saját élelmezésünkre. Még-

is, ezek a meghívások sokkal többet adtak. Amerikai kollégáink bepil-

lantást engedtek saját belsõ köreikbe, megismerhettük lakáskultúráju-

kat, étkezési szokásaikat. Rokonszenvek, tartós baráti kapcsolatok ala-

kultak ki, amelyekben már mi sem féltünk attól, hogy hazatérve mit is

szabad majd bevallani ezekrõl a találkozásokról. És persze, gazdag kí-

nálatot kaptunk kiállításokból, koncertekbõl. Az egyik élményt hadd

idézzem ide, annak okán, hogy a nemrég Budapesten is járt „hermeli-

nes hölggyel” hol és hogyan találkozhattunk, Washingtonban, 1991

õszén Amerika felfedezésének ötszáz éves évfordulóját ünnepelték, a

National Gallery of Art Circa 1492 címmel áttekintõ kiállítást rende-

zett a XV. század végének világáról - annak kultúrájáról, mûszaki fej-

lettségérõl, lokális világképeirõl. Csodálatos volt az idõutazás.
12 Ma már visszavonult képviselõ.
13 A varsói katolikus ellenzék egyik vezéralakja volt a nyolcvanas

években. Szenátusbeli tisztsége után az Európa Tanács magas rangú

tisztségviselõjévé választották. E posztján is sokat tett a régió parla-

mentjeinek fejlõdéséért.
14 Ne feledjük, hogy a NATO légiereje a balkáni háború idején, a ki-

lencvenes évek végén(!) bombázta a Délvidéket – olyan sikerrel, hogy

az újvidéki és a mostari hidakat is újjá kellett építeni. 
15 Ilyen volt az ideológiailag irányított nemzetközi csere minõsége a

nemzeti könyvtárak között.
16 Ezek az országok az USA-külpolitika ún. demokráciaépítési prog-

ramjának jelenlegi részesei, befogadói. Az oktatásban részt vevõk kö-

rét meghatározza az a szemlélet, hogy „ha Európa nem engedi be az

oktatási piacára az amerikai szakembereket, akkor az amerikai

National Democratic Institute sem foglalkoztat európai trénert”. Ez azt

a különleges helyzetet teremti meg, hogy az új koszovói állam parla-

menti tájékoztatási rendszerének kialakításához nem az azonos nyelvet

beszélõ albán parlamenti könyvtárosok tapasztalatát veszik majd

igénybe, hanem az amerikai szakértõkét. 
17 http://www.agora-parl.org/
18 Kathy Gest Maturing and Developing Democracies Share

Experiences on Parliamentary Research Services címmel írt a varsói

rendezvényrõl beszámolót. Lásd: http://hdac.house.gov/pdf/maturing-

developing-democracies-share-experiences.pdf
19 L. pl. a II. világháborúban porig rombolt Óváros újjáépítését.
20 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____21432.aspx
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Jó-fej pár pályázat

A legtöbb sikeres ember mögött áll egy társ, és minden jó társ
mellett egy sikeres ember áll. Mi lehet nagyobb siker az életben,
mint megtalálni Õt és együtt maradni vele éveken, évtizedeken
keresztül? Mit érhet többet, mint évek múltával is, mint látni a
csillogást párunk szemében, amikor ránk néz?

A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom célja, hogy
a fiatalok felismerjék, céljaikat egy jófej társ mellett, egy jófej
pár tagjaként is elérhetik, sõt úgy érhetik el igazán. A pártalálás,
tudjuk, nem könnyû feladat, de még mindig könnyebb, mint
jófejnek maradni hosszú-hosszú éveken át. Nem könnyû, de le-
hetséges, és ami a legfontosabb, megéri. Ám hinnünk kell ebben,
és tenni is érte. Például azzal, hogy másokat is ráébresztünk, mi-
lyen fontos a család, a társ, és ezzel együtt a gyerek, akit szeret-
nénk, akit felnevelnénk, és akiben mi magunk élünk tovább.

Hogy Te is tehess valamit ezért, kiírtunk egy pályázatot rö-
vidfilmek készítésére, amivel Te is elmondhatod, bemutathatod,
mit tartasz fontosnak és miért. Hogy miért érdemes egy jófej párt
találni, és miért érdemes kitartani mellette – és hogyan lehetsé-
ges ez ma is.

De nem akarjuk megmondani, mit gondolj fontosnak, csak
annyit kérünk, készíts egy legfeljebb háromperces rövidfilmet,
amiben megmutatod, mi mozgat meg Téged, mi indítja be a ba-
rátaidat. Mi jut eszedbe a jó házasságról, a kapcsolatról és a gye-
rekekrõl? Mit szeretnél látni magad körül, milyen világot, mi-
lyen társat, milyen gyerekeket? Ne felejtsd, nem a film minõsége
lesz a legfontosabb, hanem az, mit üzen és hogyan!

Ötletnek néhány téma, de minden olyan témát elfogadunk,
amely megfelel a mozgalom céljainak: jófej-pár, a jó párkapcso-
lat titka, a boldogságkeresés útjai a párkapcsolatban.

Természetesen lehetõségeink szerint díjazzuk is az alkotá-
sokat, bár hisszük, a legfõbb, hogy másoknak is elmondhasd, mi
az, amit Te látsz magad körül, és amit Te vársz az élettõl. A díja-
zás szerény, inkább jelképes, ám terveink szerint ezen felül a be-
érkezett alkotások közül mindazokat, amelyek szerintünk segíte-
nek a célok elérésében, nyilvános vetítés keretében mutatjuk
majd be az érdeklõdõ közönségnek.

A pályázat jeligés. Az elkészült kisfilmeket DVD-n, bármi-
lyen elterjedt formátumban lehet küldeni az alábbi címre:
Dr. Kopp Mária
Három Királyfi, Három Királylány Intézet Nonprofit Zrt.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

A film végén a következõ mondatot feltüntetése kötelezõ:
A film a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által

kiírt, a Richter Gedeon Nyrt. által támogatott pályázat felkérésé-
re készült.

A filmek beküldési határideje 2010. október 15. Az ered-
ményhirdetés december közepére várható a beérkezõ alkotások
számától függõen. A zsûri tagjai a mozgalom vezetõi, illetve az
általuk felkért szakemberek.

A pénzjutalmak:
I. díj: 300 000 forint
II. díj: 200 000 forint
III. díj 100 000 forint
De nem akarjuk elfelejteni azokat sem, akiknek nincs lehe-

tõségük filmet készíteni, pedig van, amit megmutatnának, el-
mondanának nekünk, a kortársaiknak, a világnak. Õket arra kér-
jük, írjanak egy rövid, legfeljebb féloldalas szinopszist egy pár
perces rövidfilmhez, amelyet egy elõzetes válogatás után elhe-
lyezünk a honlapunkon, és a legjobbakat, ha tudjuk, segítünk
megvalósítani. Hiszen az ötlet, az üzenet, a mondanivaló a leg-
fontosabb.

A szinopszisokat Keresztes Juliannának címezve küldjétek
el e-mailben (info@haromkiralyfi.hu) vagy postai úton (1016
Budapest, Mészáros u. 58/a).
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Dátum

IX. 20.

X. 4–10.

X. 10.

X. 11.

X. 11.

X. 27.

Hely

Országosan

Kaposvár

Kecskemét

Tatabánya

Budapest

Rendezvény

KTE Emlékérem felterjesztési határideje

Országos családi könyvtári napok

Könyvtárpedagógia - A könyvtárosképzés
módszertana

Országos családi könyvtári napok, 
zárókonferencia

10. országos ODR-konferencia

KTE õszi szakmai nap

Rendezõ intézmény

KTE

IKSZ

Kaposvári Egyetem

IKSZ, KJMK

József Attila 
Megyei Könyvtár

KTE 

Információ

www.ktep.hu

osszefogas.kjmk.hu

Nagyné Mandl Erika modszer-
tanikonferencia@mail.ke.hu

osszefogas.kjmk.hu

Pap Zsuzsanna
pap.zsuzsanna@jamk.hu

www.ktep.hu

Augusztusi lapszámunk szerzõi

Csala Krisztina
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr

Filip Gabriella 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Haraszti Pálné 
Budapest

Kocsy Anikó 
Budapest

Mender Ibolya 
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Nagy Magdolna
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Nida Judit 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd

Pancsosz Alexandra
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Papp Anna Mária
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Sárközi Andrea Bernadett
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Szabó Judit
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Gyõr

Török Brigitta
Petõfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza
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