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Fogalmak

• E-learning: a számítógépes hálózaton
elérhetõ, nyitott – tér- és idõkorlátoktól
független – képzési forma.
• Blended learning: kevert képzés, ahol a
tanulás e-tartalmak (önálló hallgatói ta-
nulás) és kontaktórák segítségével zajlik.
• LMS: learning management system –
tanulást támogató számítógépes rendszer.
• Moodle: „…olyan ingyenes internetes
alkalmazás (LMS), amellyel az oktatók
hatékony online tanulási környezeteket
hozhatnak létre.”

– Szabad forráskódú, ingyenes, de ál-
landóan fejlesztett rendszer.

– Webalapú, kliens oldalon csak
böngészõprogramot igényel.

– Megvalósul az oktatáshoz, tanulás-
hoz szükséges funkciók integrálása.
• E-tananyag: a tanuláshoz szükséges
összes információt tartalmazó, elektroni-
kus úton tárolt, közvetített és menedzselt
tartalom (a tanár a tananyagban van!).

Elõzmények

A gyõri Széchenyi István Egyetemen ti-
zenöt-húsz évvel ezelõtt már része volt a
gólyatábori felkészítõ napoknak az akkor
még fõiskolai könyvtár bemutatása. 

A könyvtár PR-tevékenységének köszön-
hetõen megerõsödött a szakokon tanulók
érdeklõdése a csoportos könyvtárhaszná-
lati órák iránt, amelyek keretében az el-
sõéves hallgatók egy kétszer negyvenöt
perces tanóra folyamán megismerik a
könyvtárat és annak szolgáltatásait (állo-
mányát, a használat és a beiratkozás 
feltételeit, valamint a katalógust és az el-
érhetõ adatbázisokat). A 2008/2009-es
tanévben az egészségügyi intézetbõl is –
amely a város másik felén található, mert
ott az oktatókórház – megkeresték a
könyvtárat, de õk már nem csak a könyv-
tárat akarták megismerni, hanem a dol-
gozatírás menetérõl és szabályairól is
kértek órát. Ekkor kezdõdtek a kutatás-
módszertan órák, itt még csak szemeszte-
renként kétszer negyvenöt perces gyako-
risággal.

A könyvtár- és adatbázis-bemutató
órákat minden szakon és minden képzési
szinten (BSc/MSc) az elsõéves hallgatók
órarendjébe építik be, ám a kutatásmód-
szertan órák helye már változó. A két 
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leggyakoribb elõfordulás a legelsõ sze-
meszter és az utolsó vagy utolsó elõtti
szemeszter. Mindkét változatnak van elõ-
nye és hátránya is:

• az elsõ félévben még nem értik vagy
nem értékelik a hallgatók a dolgozatírás
lépéseinek bemutatását, holott már itt el
kell(ene) kezdeniük eszerint írni a be-
adandóikat;

• az utolsó félévben már (majdnem)
késõ ezzel megismerkedni, pedig itt már
nagyon érdeklõdõek a hallgatók.

Változások a felsõoktatásban

Az e-learning megoldások megjelenését
az oktatási rendszerek, a társadalom és a
gazdaság változásai indikálták, de az in-
formációs technológiák, a számítástech-
nika fejlõdése tette lehetõvé.

A felsõoktatás átalakulása a kevesek
lehetõségétõl a tömegoktatásig nagyon
sok szervezeti, oktatási, módszertani
problémát, emberi konfliktust eredmé-
nyezett.

Az 1. ábra (KSH, 2012) szemlélteti a
magyar felsõoktatás bõvülését, a hallga-
tók számának növekedését. Egyértelmû
az elmozdulás az „elitképzéstõl” a „tö-

megképzés” felé. Sok olyan hallgató is
bekerült/bekerül a felsõoktatásba, aki
már a középiskolában is tanulási nehéz-
ségekkel, motivációs zavarokkal, önérté-
kelési problémákkal szembesült. Rájuk
különösen igaz a következõ megállapítás:
„az oktató módszertani kultúrájának an-
nál fontosabb a szerepe, minél hátrányo-
sabb helyzetû, gyengébb tudású, alacso-
nyabb motiváltságú hallgatókat kell
felkészíteni…” (Nagy T., 2006). 

Megnövekedett az igény a módszerta-
ni szempontból részletesen kidolgozott, a
hallgatók önálló tanulását támogató tar-
talmak, tananyagok iránt. 

A jelenléti képzés (nappali) mellett a
levelezõ képzés környezeti feltételei is
megváltoztak. A potenciális hallgatók
egyre nehezebben tudnak munkahelyük-
rõl hosszabb idõt távol tölteni, egyre ma-
gasabbak az utazási, a szállás- és egyéb
járulékos költségek. A mûszaki felsõok-
tatás szakmai tantárgyainak tartalma a
gyors fejlõdés miatt az átlagosnál is
gyorsabban változik, avul. A tananyag-
fejlesztési pályázatok (néhány kivételt
nem számítva) meghatározó módon az
elektronikus tartalmak fejlesztését támo-
gatják. 

A felsorolásból is érezhetõ, hogy a
klasszikus tankönyvek, a felsõokta-
tási elõadások ma már nem elegendõk 
a hallgatók tanulási igényeinek a támoga-
tására.

Ezt a tendenciát tapasztalva és az igé-
nyeket figyelembe véve a 2010-ben meg-
nyert TÁMOP-3.2.4-09/1 pályázat kere-
tében lehetõségünk nyílt elektronikus
jegyzetet készíteni a kutatásmódszertan
órákhoz, amivel – reményeink szerint –
sokkal több hallgatót érünk el, mint 
eddig.
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Az elektronikus tananyag megírása
nem volt egyszerû feladat, hiszen nem
egyszerûen egy jegyzetrõl van szó, 
nem csak a szakmai szempontoknak kel-
lett megfelelnie, hanem az elektronikus
tananyag követelményeinek is.

E-learning képzés, e-tartalmak 
fejlesztésének elõzményei, kezdetei 
a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetemen 2003-tól
indult az a fejlesztés, amely a klasszikus
levelezõ képzés mellett a távoktatás
elektronikus megoldásait is fel kívánta
felhasználni a hallgatók felkészítésében.
Az elsõdleges cél a levelezõ képzés átala-
kítása, a hallgatói létszám növelése, a ha-
tékonyság fokozása, a résztvevõk igénye-
inek való megfelelés volt. A fejlesztés
eredménye mintegy kétszázötven Coedus
(LMS) e-tananyag és vizsgakurzus lett.
Erre épültek a következõ évek sikeres e-
tartalomfejlesztési pályázatai.

Az e-tananyag

Az e-tananyagok nem azonosak a tan-
anyagtartalmak doc, xls, ppt, pdf stb. for-
mátumú egyszerû elektronikus tárolásá-
val.

Az e-learning, blended learning meg-
oldásokhoz: 

• speciális felépítésû e-tartalmakra
(kurzus, modul, lecke stb.),

• e-learning keretrendszerekre
(Moodle LMS),

• tutorokra (mentorokra) van szükség.
Az e-tananyagok felépítése során az

önálló tanulás támogatása a cél.
Az e-tartalmak fejlesztése több külön-

féle speciális szaktudást igényel.

A tanári szerepek megváltozása

A megváltozott környezet a tanári sze-
repek megváltoztatását is igényelte: a 
tanár- és tanítás-központúság helyett 
a hallgató és a tanulás került a közép-
pontba. Az önálló tanulást és felkészülést
e-tartalmakkal kell támogatni.

A 2. ábrán megfigyelhetõ, hogy a taní-
tás és tanulás rendszermodelljének (Bá-
thory, 1992) elemei beépülnek az e-tan-
anyagba (lásd még 4., 5. és 6. ábra). Az e-
tartalmakat egy LMS-rendszer mûködte-
ti (pl. Moodle), a hallgatókat tutor (okta-
tó) támogatja.

E-tartalmak fejlesztése

Az e-tartalmak fejlesztését egy minimum
háromszereplõs csapat végzi: szakmai
szerzõ, módszertani szakértõ és digitali-
záló.

Minden szereplõ azzal foglalkozik,
amihez ért:

• A szerzõ összeállítja a tartalmat (szö-
veg, kép, …).

• A módszertani szakértõ vizsgálja a
tanulhatóságot (mennyiség, érthetõség);
a szemléltetési igényt; a követelmény, a
tartalom és az önellenõrzés megfelelését
figyelemmel az e-tartalom lehetõségeire. 
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• A digitalizáló speciális e-tartalommá
(pl. Scorm) alakítja a tartalmat (pl. eXe-
szerkesztõvel).

Az e-tartamak általános szerkezete

Az e-tartalmak jellemzõ makro-
szerkezetét szemlélteti a 3. ábra. Ezek
részben hasonlítanak a klasszikus tan-
könyvekhez (kurzus: tankönyv/tantárgy,
modul: fõfejezet, lecke: alfejezet).

Az e-tartalom alapegysége a „lecke”.
A lecke az egy tanulási tevékenység so-
rán elsajátítható tananyag „mennyisége”,
amely mintegy 35–75 perc önálló tanu-
lást feltételez.

A lecke szerkezete

Az e-learning és blended learning megol-
dásokat támogató e-tartalom a következõ
leckerészeket tartalmazza:

• Cél,
• Követelmény,
• Idõszükséglet,
• Kulcsfogalom,
• Tartalom,

– Tanulási tevékenység,
– Szöveg,
– Kép,
– Videó,

– Animáció,
– Feladat,

• Önellenõrzés.

A tartalommal jelölt egységek a tan-
anyagban szükséges számban ismétlõd-
nek. A kép, videó, animáció, feladat stb.
mindig a szakmai és módszertani igé-
nyeknek megfelelõ módon, mennyiség-
ben, arányban épül be a tananyagba.

A felsorolás is jelzi, hogy a fejlesztés
meghatározó módon pedagógiai, mód-
szertani feladat.

A Kutatásmódszertan e-tananyag 
egy részlete

A 4., 5. és 6. ábra a Kutatásmódszertan 
e-tananyag részleteit mutatja be.

Az ábrákon megfigyelhetõ a különféle
leckeelemek kapcsolata: 

• követelmény: cédulatartalom,
• tevékenység: gyûjtse ki, milyen 

adatokat tartalmazzon egy cédula,
• tananyag: egy cédula tartalma,
• önellenõrzõ kérdések: sorolja

fel/írja le egy papírra, hogy milyen 
adatokat tartalmaz egy cédula.

A bemutatott rendszer szabálynak te-
kintendõ. Segítségével válik tanulhatóvá
a tartalom és kiszámíthatóvá a számon-
kérés. A rendszer kiszámíthatósága
elõny! A hallgató már elõre tudja, hogy
mit és milyen szinten kell elsajátítania; a
számonkérésre hogyan, milyen módszer-
rel készüljön fel; milyen jellegû és tartal-
mú számonkérés várható. Önállóan üte-
mezheti a tanulási tevékenységét. Termé-
szetesen a konkrét „vizsga”-kérdéseket
és -feladatokat nem ismeri.
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Moodle LMS-rendszer

A 7. ábra a Széchenyi István Egyetem
Moodle-portáljának (LMS) nyitólapját
mutatja be (moodle.sze.hu). Innen érhe-
tõk el az e-learning és blended learning
kurzusok. Itt helyeztük el a Kutatásmód-
szertan e-tananyagát is. 

Az e-learning és blended learning
megoldások feltételezik egy CMS/LMS-
rendszer alkalmazását (lásd még 2. ábra).

A Moodle-rendszer segítségével:
• hozzáférhetõvé tehetõk a szükséges

tartalmak, e-tananyagok,
• feladatok adhatók ki, szedhetõk be,

minõsíthetõk, pontozhatók,
• ellenõrzõ kérdések (feladatlapok)

írathatók, minõsíthetõk,
• követhetõ a hallgatók munkája, 

elõrehaladása,
• minden tevékenység és dokumen-

tum archiválható, ellenõrizhetõ,
• közös hallgatói munkák szervez-

hetõk, 
• a hallgatói tevékenységek alapján

portfolió állítható össze,
• üzenetek, hírek, információk 

juttathatók el a hallgatókhoz stb.

Az LMS-rendszer használatát egy ún.
Moodle proszeminárium kurzus segítsé-
gével sajátíthatják el a hallgatók (a rend-
szert a rendszerrel ismerik meg). Ez a
kurzus is a Moodle-portálon érhetõ el.
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Az e-jegyzet eredményei

A jegyzet megírása arra késztetett, hogy
alaposan végiggondoljuk az egyes órák
tartalmát, így tartalmilag és szakmailag
sokkal összeszedettebbek és rendezetteb-
bek a személyesen tartott órák is, vala-
mint a jegyzetben felhasznált ellenõrzõ-
és gyakorlófeladatokat a kontaktórákba
is be tudjuk építeni.

A jegyzet feladatain kívül – szintén a
pályázat keretében – más gyakorlási le-
hetõségeket is biztosítunk a hallgatóink-
nak (és természetesen mindenkinek, aki
meglátogatja a honlapunkat): 

• könyvtárismereti játék, amelynek
egyik része kutatásmódszertannal kap-
csolatos kérdéseket tartalmaz;

• könyvtári kalauz, ahol az online
szolgáltatásaink bemutatásánál is olvas-
hatnak a katalógushasználatról és az adat-
bázisokról – mind egy-egy óra anyaga. 

Eredmények és tervek a továbbiakban

Az egész szemeszterre kiterjesztett órá-
kon összesen 78 hallgató vett részt (66 fõ
a magyar nyelvû, 12 fõ az angol nyelvû
órákon). Az órák egyre ismertebbek az
egyetemen, egyre több oktató építi be
(vagy tervezi beépíteni) a tantervbe a jö-
võben. 

Ma már a TMDK-n részt vevõ hallga-
tóknak szervezett kutatásmódszertani
nap programjába is szorosan bekapcsoló-
dunk, illetve a Regionális- és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola hallgatóinak is
kértek elõadást az oktatók.

A következõ félévtõl (2013 februárjá-
tól) tervezzük, hogy a Mûszaki és a Jogi
Intézet hallgatóinak, valamint a távokta-
tási képzésben részt vevõ hallgatóknak az
elektronikus tananyag felhasználásával
tartjuk meg a kutatásmódszertan órákat.
A szemeszter végén megkérdezzük majd
a kurzust elvégzõket, hogy mi volt a vé-
leményük a tananyagról és annak hasz-
nálhatóságáról.

A jegyzet tartalmát folyamatosan fris-
síteni kell (elsõsorban az újonnan elõfi-
zetett/megjelent vagy megszûnt adatbá-
zisok miatt. ■
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A Szent István Egyetem Kosáry Domo-
kos Könyvtár és Levéltár 2006 szeptem-
berében kapcsolódott be az egyetemen
folyó képzésekbe. Ekkor kezdõdött a
könyvtárhasználat néven önálló kurzus-
ként, a hálótervben megjelenõ tárgy okta-
tása. 

A nem könyvtár szakon, de BA-rend-
szerben tanuló nappali és levelezõ tago-
zatos hallgatók képzését a könyvtár mun-
katársai végzik. A kurzusok alakítása, a
módszertan, a tartalom finomodása és az
adott szakhoz igazítása folyamatosan
zajlik, felhasználva az oktatási tapaszta-
latokat. A tárgyhoz kapcsolódó, 2006
nyarán elkészült nyomtatott jegyzet je-
lenleg a harmadik átdolgozott, bõvített
kiadásban és fõképp elektronikusan érhe-
tõ el.

A könyvtár-pedagógiai foglalkozások
során a hallgatók elõzetes ismereteinek
felmérésére szabad asszociációs vizsgá-
latokat végzünk. A hallgatók az elsõ kon-
taktóra alkalmával öt szót vagy kifejezést
írnak, ami a könyvtárral kapcsolatban
eszükbe jut. A félév végén újra elvégez-
zük ezt a mérést, vagyis az utolsó kon-
taktórán szintén kérünk öt szót vagy kife-
jezést, ami a könyvtárral kapcsolatosan
eszükbe jut. A felmérésekbõl rögzített
eredmények 2010 februárja óta állnak
rendelkezésünkre – bár eltérõ módszer-
tannal. A félév eleji és félév végi vála-
szok segítségével összehasonlítóvá válik
az asszociációk eredménye, ezáltal mér-
hetõ a kurzus hatása, az esetleges válto-
zás is.

2010 februárja óta összesen 537 fõtõl
kértünk asszociációs láncot, akik össze-
sen 2596 kifejezést adtak meg. Az egyé-
ni felmérõlapokon rákérdezünk a válasz-
adó nemére és életkorára is, ezt az adatot
azonban nem mindenki közli. Az életko-
ri megoszlás 18 és 53 év közé esik, bár a
többség 18 és 21 év közötti, és azok 
között, akik nyilatkoztak errõl, 344 nõ és
99 férfi volt.

Az elsõ kontaktórán végzett felméré-
sek alapján az alábbi nagyobb csoportok-
ba sorolhatók a kapott válaszok:

• a hagyományos könyvtári térre 
vonatkozó kifejezések, a könyvtár mint
helyiség és hangulatelem 
(könyvek, könyvtáros, polcok, zöld 
lámpa, kandalló…)

• hagyományos könyvtári 
szolgáltatások (kölcsönzés)

• könyvtári szabályokra utaló 
kifejezések (csend, csendet, tilos enni 
és inni, késedelmi díj…)

• dokumentumtípusok (könyv, újság,
lexikon, enciklopédia, DVD…)

• könyvtárhoz kötõdõ tevékenységek
(olvasás, kutatás, fénymásolás,
nyomtatás…)

• információ, tudás, mûveltség, 
tanulás

• bizonytalanság (labirintus, 
segítségkérés, nem találom…)
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• olvasmányélmények (konkrét 
szerzõk neve)

• konkrét könyvtárakra utaló 
kifejezések (OSZK, FSZEK, Kálvin tér,
Széchényi…)

• intézmények, események 
(iskola, gimnázium, töriverseny…)

• könyvtáros (könyvtáros néni, ked-
ves, mogorva, szigorú, szemüveges…)

A félév eleji adatoknál a leggyakoribb
a könyv és a könyvek, illetve a csendre
utaló kifejezés, ez az 
összes alak
11–11%-a,
222 db volt.
A következõ
l e g n a g y o b b
számban sze-
replõ alak a ta-
nulás, ahol a 105
db 4%-ot jelent,
majd következik a
kölcsönzés, a polc
és polcok, valamint
a nyugalom 3-3%-
kal. A kapott ala-
kok 2%-ában
fordul elõ a
rendre és az in-
fo rmác ió ra ,
azaz informá-
cióra, információ-
szerzésre, -gyûjtésre és az iroda-
lomra utaló kifejezés. A tizedik leggya-
koribb kifejezéssel egyenlõ számban, 
49 esetben fordul elõ a válaszokban a
könyvtáros. A kapott 49 alak megoszlása
pedig a következõ: 31 könyvtáros, 17
könyvtáros néni (köztük kedves, mogor-
va és szemüveges is), továbbá 1 esetben
könyvtáros néni/bácsi alak fordult elõ.

A kapott válaszokat különbözõ cso-
portokra bontva is megvizsgáltuk: férfiak
és nõk válaszai, 20 év alattiak és 21 év fe-
lettiek, könyvtári térben és nem könyvtá-
ri térben végzett felmérés eredményei. 
A kapott kifejezéseket ezen szempontok
szerint csoportosítva a válaszokban je-
lentõs eltérés nem tapasztalható. Az
egyes csoportokban, bár megfigyelhetõ
eltérés a kifejezések sorrendjében, a ka-

pott kifejezésekben,
szinonimákban, az
összeredmény a
teljes csoport
eredményeihez
igazodik.

L é n y e g e s
különbség és
változás a
teljes fél-

éven keresztül
futó kurzusok félév eleji és

félév végi eredményeiben mu-
tatkozik. A hall-

g a t ó i
vá l a -

szokat
elemez-

ve kitû-
nik, hogy

a félév vé-
gén a jel-

legzetes ki-
f e j e z é s e k

megmaradnak
(csend, tanu-

lás, könyvek), ezek aránya is körülbelül
azonos a félév eleji válaszokéval, azon-
ban a vezetõ kifejezéseket követõ alakok
kisebb szórást és aránykülönbséget mu-
tatnak a félév elején mért eredményhez
képest.
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Fontos kiemelni, hogy a kapott ered-
mények alapján a változás nem egységes
a csoportok között és csoporton belül
sem. Vannak hallgatók, akiknek válaszá-
ból eltûnik minden csenddel kapcsolatos
kifejezés, és helyét átveszik a félév tema-
tikájára utaló alakok, de vannak olyanok
is, akiknek válasza nem változik a félév
elejéhez képest, új alak, szakkifejezés,
forrás, adatbázis neve nem tûnik fel. Sok
hallgatónál keverednek az eredeti és az új
kifejezések, de ezekben az esetekben, ha
a csend és a könyv megmarad is, a fél-
év eleji elsõ helyrõl az utolsó helyek 
valamelyikére csúszik, már nem az asz-
szociációs lánc elején, hanem
annak vé-
gén sze-
repel.

A fél-
év elején
kapott vá-
laszokkal
ö s s z e h a -
s o n l í t v a
megállapít-
ható, hogy a
félév végén
n a g y o b b
arányban sze-
repelnek szak-
k i f e j e z é s e k ,
megjelenik a te-
matikában szereplõ források, adatbázisok
neve. További jellegzetesség, hogy a kur-
zus végén kapott válaszokban feltûnik a
félév kritikája is, annak ellenére, hogy az
utolsó kontaktórán, a kötelezõ asszociá-
cióktól elválasztva, a hallgatóktól önkén-
tes válaszadással visszajelzést, véle-
ményt is kérünk a félévre, az oktatásra
vonatkozóan.

A felmérés során a hallgatók életkorá-
ra és nemére kérdezünk rá írásban, a
könyvtárral kapcsolatos elõzetes ismere-
teiket, korábbi, szervezett könyvtár-peda-
gógiai foglalkozáson való részvételüket
csak szóban kérdezzük, így ezekkel a té-
nyezõkkel a kapott eredmények nem vet-
hetõk össze. Nem ismeretes továbbá az
sem, hogy a kapott válaszok és kifejezé-
sek mennyiben tükrözik a saját élményû
könyvtárhasználatot. Újabb érdekes vizs-
gálat tárgya lehetne a változás tartósságá-
nak követése, a közvetlenül a félév 
végén, az utolsó alka-
lom-

mal végzett
vizsgálat megismétlése egy

félévvel és egy tanévvel késõbb.
A kapott kifejezések alapján összessé-

gében elmondható, hogy a hallgatók
könyvtárképét a fizikai térre és a hagyo-
mányos könyvtárra utaló kifejezések
uralják – függetlenül az életkortól, a
nemtõl és a felmérésnek helyet adó
könyvári vagy egyéb tértõl. A könyvtár-
pedagógiai foglalkozások pedig ezt a ké-
pet nem egységesen, de befolyásolják. ■
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Sokat hallunk a könyvtárak megváltozott
helyzetérõl: csökkenõ pénzügyi források,
változó információs igények. Az intéz-
ményeknek számolniuk kell a követ-
kezményekkel, amelyek lehetnek össze-
vonások, rövidített nyitva tartás stb. 
A megoldáshoz a kulcsszó az alkalmaz-
kodás. A gyõri Széchenyi István Egye-
tem (SZE) Egyetemi Könyvtár egy téríté-
ses információszolgáltatás, az infor-
mációbróker-szolgáltatás bevezetésével 
válaszol korunk kihívásaira.

Elõadásunk célja bemutatni, hogy mi-
lyen feltételekkel jött létre és hogyan mû-
ködik ez a szolgáltatás.

A térítéses információszolgáltatások
létjogosultságáról, az információ áráról
számtalan szakcikk jelent meg. Elõadá-
sunknak nem célja választ adni az e té-
mákban felmerült kérdésekre, a téma
szempontjából viszont fontosnak tartjuk
hangsúlyozni saját álláspontunkat. A mi
filozófiánk, hogy a megbízó nem az in-
formációt, hanem a szakértelmet, a szol-
gáltatásra fordított idõt fizeti meg.

A „fizetõs” szolgáltatásokat hagyomá-
nyosan a felsõoktatási, állami vagy más
nonprofit kutatóintézeti könyvtárakhoz
kapcsolják. Ezek voltak azok, amelyek
elsõként fordultak a belsõ felhasználók-
tól a külsõ ügyfelek felé. Egy térítéses
szolgáltatás bevezetésekor fontos átgon-

dolni, hogy milyen szolgáltatásért tudunk
pénzt kérni, és melyik lehet a potenciális
célcsoportunk.

Infobróker, ibróker, IB 
– kísérlet a fogalom meghatározására

A bróker pénzügyi, tõzsdei területen ke-
reskedik, az információbróker informáci-
óval. Angol nyelvterületen „independent
information professional” a neve, azaz
„független információs szakember”, né-
metül „Informationsbroker” azaz infor-
mációbróker.

Az információbrókerség ernyõfoga-
lom, tehát több tevékenységet is magába
foglalhat, például sajtófigyelés, tudásme-
nedzsment, adatbányászat, versenytársfi-
gyelés, trendfigyelés stb. Lényege: az
ügyfél számára testre szabott információ-
csomag, térítésért.

Az információbróker-szolgáltatás az
1960-as években indult el az Egyesült
Államokból, elsõként könyvtárosok ûz-
ték ezt a szakmát. A külföldi egyetemi
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könyvtárak közül lényeges kiemelni a
Hertfordshire Egyetemi Könyvtár Hertis
nevû szolgáltatását, a Washingtoni Álla-
mi Egyetem Research Express szolgálta-
tását, vagy akár a Calgary Egyetemet.

Hazánkban a kilencvenes évek köze-
péig intenzív érdeklõdés mutatkozott az
információbrókerség iránt, szórványos
próbálkozások jelentek meg (például a
veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban). Napjainkig kialakulóban
van a szakma, nincs pontos adat a lét-
számról, mivel sokan végeznek hasonló
munkát, de nem nevezik magukat infor-
mációbrókernek.

A MIBE (Magyar Információbrókerek
Egyesülete) célja, hogy összefogja az or-
szág információbrókereit, hálózattá szer-
vezze õket, elfogadtassa és megismertes-
se a szakmát stb.

Információbróker-szolgáltatás beveze-
tése a gyõri Széchenyi Egyetemen

A Széchenyi Egyetem könyvtára felis-
merte a legújabb könyvtári és informá-
ciós tendenciákat, a felhasználók meg-
változott igényeit, és egy értéknövelt
szolgáltatás létrehozásában gondolko-
dott. A szükséges pénzügyi és humán
erõforrás azonban nem volt biztosított.

Az egyetemen 2009-ben jött létre a
Tudásmenedzsment Központ, amely –
ahogy a neve is mutatja – tudást mene-
dzselõ szolgáltatások bevezetésére, 
menedzselésére vállalkozott, köztük az
információbróker-szolgáltatás feltételei-
nek megteremtésére is. A szakmai tudás
azonban nem volt adott az iroda részérõl.
Idõközben új munkatársakként, szakkép-
zett információbrókerekként érkeztünk a
könyvtár csapatába.

A két szervezeti egység együttmû-
ködésben állapodott meg, és 2011 tava-
szától az INNO-Share épületben, 2012
januárjától az Információbróker irodában
várjuk ügyfeleinket.

Célunk valós igényekre alapuló szol-
gáltatás létrehozása volt, ezért mind az
egyetem, mind a vállalkozói szféra terü-
letére kiterjedõ igényfelmérést végez-
tünk. A vizsgálatokból az elinduláshoz
lényeges információkat szereztünk, ame-
lyeket jelenleg is hasznosítani tudunk
munkánk során.

Hazánkban kevéssé ismert tevékeny-
ség révén nagy hangsúlyt kell helyez-
nünk a szolgáltatás megismertetésére,
népszerûsítésére. Terveztünk és készítet-
tünk szórólapot, ill. a Tudásmenedzs-
ment Központ szóróanyagain is szerepel
az információbrókerség. Az egyetemi
könyvtár (http://lib.sze.hu) és a Tudásme-
nedzsment Központ (http://tmk.sze.hu)
honlapján megtalálhatók vagyunk, ahol
lehetõséget nyújtunk online ajánlatkérés-
re egy ûrlapon keresztül. Egyetemi és
nem egyetemi rendezvényeken is részt
veszünk (Nyitott kapuk napja, III. Nyu-
gat-dunántúli Regionális Innovációs Ki-
állítás és Találmányi Vásár stb.), valamint
az elektronikus sajtóban, a helyi tévében
szintén népszerûsítettük az információ-
brókerséget.

Szolgáltatásunk keretei világosak.
Munkánkat egyetemi környezetben, csak
legálisan beszerzett információk felhasz-
nálásával végezzük, a vonatkozó szemé-
lyiségi jogi és szerzõi jogi lehetõségeken
belül. A Magyar Információbrókerek
Egyesülete (MIBE) tagjaként elfogadtuk
a szervezet etikai kódexét, amivel na-
gyobb megbízhatóságot kínálunk meg-
rendelõinknek. Projektektõl függõen 
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együttmûködünk egyetemi oktatókkal,
kutatókkal, könyvtárosokkal vagy más
szakemberekkel. A SZE Egyetemi
Könyvtárának szakmai adatbázisait hasz-
nálva hozzáférünk a legmagasabb szín-
vonalú és a legújabb tanulmányokhoz,
szakcikkekhez.

Rendelkezésünkre állnak a legmoder-
nebb eszközök és szoftverek, amik segí-
tik a gyors, pontos és friss adatszolgálta-
tást. Különbözõ szakmai tapasztalatokkal
rendelkezünk, melyek felhasználásával
tökéletesítjük szolgáltatásunkat.

Szolgáltatásunkat úgy indítjuk, hogy
elõször igényfelmérés alapján felkeres-
sük azokat a cégeket, amelyek igényüket
jelezték erre az információs szolgáltatás-
ra. A felmérésben szerepelt folyamatos
és eseti információgyûjtés számos téma-
körben. Egy kapcsolattartó kolléga felve-
szi a kapcsolatot az érintett cégekkel, és
személyes találkozás keretében bemutat-
juk profilunkat. Fontos számunkra a sze-
mélyes partneri kapcsolat kiépítése. 
A megrendelõ igényeinek a lehetõ leg-
pontosabban megfelelõ információgyûj-

téshez fontosnak tartjuk, hogy mindkét
fél jobban megismerje a másik tevékeny-
ségét és információs szükségét.

Személyes egyeztetés keretében fel-
térképezzük a megrendelõ célját és 
igényeit. Próbakeresést végzünk, majd
ajánlatot adunk az információgyûjtõ
szolgáltatás elvégzésére. Megegyezés
után szerzõdést kötünk. A szerzõdés ér-
telmében dokumentált módon elvégez-
zük a keresést, szükség szerint menet
közben is konzultálunk az ügyféllel. Az
ügyfél elvárásainak megfelelõ formában
prezentáljuk az információs csomagot. 
A teljesítést követõen ügyfél-elégedettsé-
gi vizsgálatot végzünk.

Szolgáltatásaink: technológiai, mû-
szaki információ; az ügyfél termékeinek,
szolgáltatásainak piacára vonatkozó in-
formáció; sajtófigyelés; versenytársfi-
gyelés; témafigyelés és irodalomkutatás;
partnerkeresés és -közvetítés.

Áraink testre szabottak, a megbízás
jellegétõl és a felhasznált erõforrásoktól
függnek. Szerzõdéskötést megelõzõen
árajánlatot küldünk.

Célunk az egyetem és a könyvtár tá-
mogató környezetében olyan minõségi
információ nyújtása, pályázatokban való
részvétel, amivel hozzájárulunk a vállal-
kozások fejlesztéséhez. Információ =
pénz + tudás + hatalom.

A Széchenyi István Egyetem Egyete-
mi Könyvtár új épülete ad otthont az In-
formációbrókeri Irodának, ahol minden
érdeklõdõt várunk ügyfélfogadási idõ-
ben, kedden és csütörtökön. Idõpont
egyeztetésére is lehetõség van. Ez idõben
iparjogvédelmi tájékoztatást is nyújtunk
kutatóknak, feltalálóknak, amihez a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában kép-
zésben részesültünk. ■
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2012. július 12. és 14. között Gyõrben
rendezték meg a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) 44. Vándorgyûlését.
A konferencia a Stabilitás – innováció –
inspiráció: Könyvtárak változó környe-
zetben címet kapta. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is jelentõs szakmai
rendezvénnyel vett részt az MKE Jogi
Szekciója a vándorgyûlés munkájában.

2012. július 12. – könyvtárlátogatások
és Fitz József-díj

Nem sok idõt hagytak pihenésre a Gyõr-
be való megérkezés és a regisztráció után
a tagoknak a jogi szekció vezetõségi tag-
jai, mert már július 12-én délelõttre há-
rom könyvtárlátogatást szerveztek. 
A résztvevõk megtekinthették a Gyõri
Ítélõtábla, a Gyõri Törvényszék és a Szé-
chenyi Egyetem (SZE) Deák Ferenc ÁJK
Kari Könyvtárát. A Gyõri Ítélõtábla elnö-
ke, Havasiné Orbán Mária fogadta és
kalauzolta végig a könyvtárlátogatás
résztvevõit a csodálatos új épületben.
Nyikosné Szabó Ibolya könyvtárvezetõ
pedig áttekintõ prezentációval segítette a
történelmi visszapillantást az ítélõtábla
kezdeteitõl. Ezután Sándor Viktória
könyvtárvezetõ mutatta be a Gyõri Tör-
vényszéken folyó könyvtári tevékenysé-
get, ami kiegészül a kolléganõ odaadó
katalógusépítõ munkájával is. Ezt a bíró-
sági könyvtárak közös OPAC-jának épí-
tése érdekében önzetlenül, társadalmi

munkában végzi. Az elõadást kísérõ ké-
pes bemutató a könyvtár történetérõl és
szolgáltatásairól itt sem maradt el. 
A Biczó Zalán által vezetett SZE ÁJK
Kari Könyvtár is sok meglepetést tarto-
gatott az odalátogató szekciótagoknak.
Fõleg a könyvtárvezetõ összeállításában
megjelent kiadványok arattak nagy elis-
merést a látogatók körében.

A mindenkori kulturális minisztérium
1989 óta ítéli oda a Fitz József-díjat
könyvtárosok szavazatai alapján a leg-
szebbnek ítélt kiadványoknak. 2012-ben
a jogi szekció Kengyel Miklós Perkultú-
ra – a bíróságok világa – a világ bírósá-
gai címû könyvének díjazására tett javas-
latot. Nagy örömünkre a Dialóg Campus
Kiadó gondozásában 2011-ben megje-
lent könyv elnyerte a bírálóbizottság tet-
szését is, így a szekció javaslata alapján
bekerült a legértékesebbnek és legszebb-
nek tartott három könyv közé. A díjat a
vándorgyûlés plenáris ülésén a kiadó
ügyvezetõ igazgatója, Bázing Zsuzsanna,
valamint a kiadvány szerzõje, Kengyel
Miklós vette át L. Simon Lászlótól, a kul-
túráért felelõs államtitkártól.

2012. július 13. – szakmai program 

Az MKE Jogi Szekció szakmai napja
péntek 13-ára esett. Baljós elõjelek, sze-
merkélõ esõ, minden hiába – a vendégek
megérkeztek, sõt hallgatóság is akadt
rendesen. Horváth Sándor Domonkos pi-
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a jogi szakkönyvtárakban, avagy az MKE Jogi Szekció 
szakmai programja a gyõri vándorgyûlésen

N a p l ó



pája lett a koppantó, ezt használta az idõt
túllépõ megszólalások kordában tartásá-
ra. Igazán jól bevált ez az eszköz a mode-
rátori feladatok megsegítésére. Bár na-
gyon fegyelmezettek voltak a meghívott
elõadók és szakértõk, mindenki respek-
tálta a pipát.

Kilenc órától egy rövid ebédszünettel
csaknem délután három óráig tanácsko-
zott a jogi szekció. Három elõadás és két
kerekasztal-beszélgetés töltötte ki a szak-
mai rendezvényt. Korát Viktória, a Gyõri
Ítélõtábla titkára, a napjainkban zajló bí-
rósági szervezeti változásokat mutatta be,
Füzes Barnabás, a Pécsi Tudomány-
egyetem (PTE) Benedek Ferenc Jogtudo-
mányi és Közgazdaságtudományi Szak-
könyvtár osztályvezetõje és Bittner 
Mónika, a PTE Benedek Ferenc Jogtudo-
mányi és Közgazdaságtudományi Szak-
könyvtár tájékoztató könyvtárosa, a ná-
luk folyó tartalomszolgáltatási és kuta-
tástámogató tevékenységrõl beszélt, 
Németh Ágoston, az EX-LH Kft. ügyve-
zetõ igazgatója az EX-LIBRIS új könyv-
táráról, az ALMa-ról számolt be. 

A délelõtti kerekasztal-beszélgetés a
saját digitális gyûjtemény nyilvános szol-
gáltatásának technikai paramétereivel
foglalkozott. A szerzõi jogilag védett do-
kumentumokat az Szjt. 38. § (5) bekez-
désében és a 117/2004. kormányrende-
letben rögzítetteknek megfelelõen zárt
hálózaton kell szolgáltatni. E zárt hálózat
paramétereit úgy kell kialakítani, hogy az
onnan elérhetõ dokumentumokat se men-
teni, se másolni, se nyomtatni ne lehes-
sen, csak a képernyõn megjeleníteni. Te-
hát fõszabályként a dedikált terminálo-
kon hozzáférhetõvé tett mûvek nem
többszörözhetõk a szerzõ engedélye nél-
kül. Ugyanakkor e zárt hálózat paraméte-
reit mindegyik könyvtárnak saját ma-
gának kell kialakítania úgy, hogy a fenti
feltételeknek megfeleljenek. A kerekasz-
tal-beszélgetés célja elsõsorban az volt,
hogy a könyvtárosok tapasztalatot cserél-
jenek e zárt hálózatok jogszabályi köve-
telményeknek megfelelõ gyakorlati 
kialakításáról, technikai megoldásairól,
illetve a jogvédett dokumentumok szol-
gáltatására a kiadókkal kötött felhaszná-
lási szerzõdéseik tartalmáról. Természe-
tesen a kiadók képviselõinek is meg kel-
lett fogalmazniuk, hogy számukra mi a
megnyugtató e zárt hálózatok, technikai
korlátozások tekintetében, illetve beszá-
molhattak a könyvtárakkal kötött, a jog-
védett digitális dokumentumok szol-
gáltatására vonatkozó felhasználási 
szerzõdésekkel kapcsolatban szerzett ta-
pasztalataikról. A kilenc meghívott szak-
értõ mellett két felkért elõadó is szót ka-
pott. A délelõtti kerekasztal-beszélgetés
meghívott szakértõi és hozzászólói vol-
tak: Balázs László osztályvezetõ (Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, Informatikai Osztály), Markó
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Fotó: Nyikosné Szabó Ibolya, a Gyõri Ítélõtábla könyvtárvezetõje



Tamás informatikai fõigazgató-helyettes
(PTE), Moldován István osztályvezetõ
(Országos Széchényi Könyvtár – OSZK
–, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály),
Sándor Ákos osztályvezetõ (Szegedi Tu-
dományegyetem Klebelsberg Kuno
Könyvtár, Automatizálásfejlesztési Osz-
tály), Tóth Tamás osztályvezetõ (Ország-
gyûlési Könyvtár, Könyvtárgépesítési
Osztály), Áts József osztályvezetõ (ELTE
Egyetemi Könyvtár, Hálózati és Mód-
szertani Osztály), Naszádos Edit osztály-
vezetõ (Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára, Informatikai Osztály), Bá-
zing Zsuzsanna ügyvezetõ igazgató (Dia-
lóg Campus Kiadó), Kocsis András Sán-
dor elnök-vezérigazgató (Kossuth Ki-
adó), a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztõk Egyesülésének (MKKE) elnö-
ke és Kõszeghy Péter igazgató (Balassi
Kiadó), az MKKE elnökségi tagja. Az
élénk vita során a megegyezés, közös
rendezvények, együttmûködés sürgetése
igényével fejtették ki a kiadók és a
könyvtárak képviselõi eltérõ, de egymás-
hoz idomulni szándékozó véleményüket.

Az ebédszünet után élénk érdeklõdés
mellett zajlott a második kerekasztal is,
amelynek témája a digitális dokumentu-
mok kötelespéldány-szolgáltatása volt. 
A legfontosabb nemzeti könyvtári alap-
feladatok egyike a nemzeti kulturális
örökségnek a kulturális javak körébe tar-
tozó írásos és egyes képi, illetve hang-

rögzített emlékeinek gyûjtése és megõr-
zése. E célt szolgálja a sajtótermékek 
köteles példányainak archiválása, ami az
alapja a dokumentumok nemzeti bibliog-
ráfiai és statisztikai számbavételének, va-
lamint a nyilvános könyvtári rendszerben
való hozzáférhetõvé tételének. A sajtóter-
mékek köteles példányainak szolgáltatá-
sáról és hasznosításáról szóló 60/1998.
(III. 27.) számú kormányrendelet értel-
mében sajtóterméknek minõsülnek a 
következõ dokumentumtípusok: „az idõ-
szaki lap egyes lapszámai, a rádió- és te-
levízió-mûsor, a könyv, a röplap és az
egyéb szöveges kiadvány – ide nem értve
a bankjegyet és az értékpapírt –, a zene-
mûvet, grafikát, rajzot vagy fotót tartal-
mazó kiadvány, a térkép, a nyilvános
közlésre szánt mûsoros filmszalag, vide-
okazetta, videolemez, hangszalag és
hanglemez, továbbá bármely más tájé-
koztatást vagy mûsort tartalmazó, nyilvá-
nos közlésre szánt technikai eszköz, 
ideértve a sajtótermékek elektronikus
változatát is”.

A második kerekasztal-beszélgetés
keretében Dancs Szabolcsnak, az OSZK
gyûjteményszervezési igazgatójának vi-
taindítója után öt meghívott vendég és
három felkért hozzászóló fejtette ki állás-
pontját. A délutáni kerekasztal-beszélge-
tés meghívott szakértõi és hozzászólói
voltak: Koltay Klára, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgató-helyettese, Legeza Dénes Ist-
ván, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata-
la, a Szerzõi Jogi Fõosztály Szerzõi Jogi
Hatósági Osztály szerzõi jogi ügyintézõ-
je, Moldován István, az OSZK E-könyv-
tári Szolgáltatások Osztály osztályveze-
tõje, Séllei Aranka, a Digitalbooks keres-
kedelmi vezetõje, Kocsis András Sándor,
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a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója,
az MKKE elnöke, Kõszeghy Péter, a Ba-
lassi Kiadó igazgatója, az MKKE elnök-
ségi tagja és Votisky Zsuzsa, a Typotex
Kiadó ügyvezetõ igazgatója. A második
kerekasztal-beszélgetés élénk vitája is
azt támasztotta alá, hogy egy nagyon
fontos és aktuális kérdés került napirend-
re a jogi szekció felvetésére, aminek to-
vábbi megbeszélését a jövõben folytatni
kell, és törekedni kell arra, hogy a könyv-
tárak és a könyvkiadók párbeszédet foly-
tassanak egymással, a lehetséges együtt-
mûködési keretek megteremtésével. Csak
így lehet a jövõben konstruktívan és haté-
konyan dolgozni. 

Összegzés

Az egész napos szakmai megbeszélés an-
nak az igénynek a megfogalmazásával
zárult, hogy mindkét témát tovább kell
vinni, nagyobb idõkeretben, mert mind-
annyiunk érdeke a konszenzus mielõbbi
kialakítása. Igény volna arra is, hogy a
jogszabályok alkotási folyamatában he-
lyet kapjanak a hasonló szakmai vitákon
kialakult vélemények.

Az MKE Jogi Szekció programjait lát-
hatóan igen nagy érdeklõdés övezte, és a
visszajelzések szerint a beszélgetések
résztvevõi és a hallgatóság körében is si-
kert arattak. A hallgatóság is javasolta,
hogy a kiadók és könyvtárak közötti pár-

beszédet, illetve az e-kötelespéldány
szolgáltatásának kérdéskörét továbbra is
tartsuk napirenden. 

Minden résztvevõnek nagyon köszön-
jük, hogy jelenlétével erõsítette sorain-
kat, és azt a meggyõzõdést, hogy nem
volt hiábavaló a nagy ívû programok elõ-
készítésébe fektetett munka. ■
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Az MKE Jogi Szekció az alábbi aján-
lást fogalmazta meg a vándorgyûlés zárá-
saként:

A könyvtárak küldetése, hogy az ún. di-
gitális korszakunkban megbízhatóan, ma-
gas színvonalon, a folyamatosan változó
társadalmi környezethez és a felhasználói
igényekhez igazodva jogszerû tartalmakat
legálisan szolgáltassanak és ebben a tevé-
kenységben szorosan együttmûködjenek a
könyvkiadókkal.

Szeretnénk biztosítani az MKE vezetõ-
ségét, a kulturális szféra miniszteriális irá-
nyítóit, hogy a jogi szekció tagjainak szak-
mai munkájára, innovatív elképzeléseire,
inspiráló meglátásaira mindenkor stabilan
számíthatnak, és szeretnénk is részt venni
azokban a jogszabályi elõkészítõ munkák-
ban, azokban a folyamatokban, melyek ar-
ra hivatottak, hogy a Lao Ce által 2500 éve
megfogalmazott gondolat napjainkban
igazán valósággá (vagy virtuális valóság-
gá?) válhasson:

„Nem kell, hogy a küszöböt átlépjed
S a világot mégis megismerheted.”



Véget ért Szekszárdon a gyermek- és if-
júsági írók huszadik alkalommal megren-
dezett tanácskozása.

A kétnapos rendezvénynek a minden-
kori házigazda, a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár adott otthont, a szakmai
programokat pedig a Magyar Gyermek-
irodalmi Intézet munkatársai állították
össze. A Szekszárdi Bormúzeum konfe-
renciatermében a vendégeket Németh Ju-
dit könyvtárigazgató, majd Csillagné
Szánthó Polixéna, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Humán Bizottságának elnöke
köszöntötte.

A tanácskozás témája az ifjúsági re-
gény volt.

A felkért elõadók – Rigó Béla, Dian
Viktória, Wittmann Ildikó, Németh Eszter,
Szabó Luca – az ifjúsági regény témakö-
réhez kapcsolódó vitaindító elõadással
készültek. Rigó Béla elõadásában kitért
arra, hogy milyen kevés magyar történel-
mi regény jelenik meg az ifjúság számá-
ra, miközben a történelem fontos része a
társadalmi közbeszédnek. Dian Viktória,
a Móra Kiadó fõszerkesztõ-helyettese,
azokról a könyvekrõl beszélt, amelyek
tabutémákat feszegetnek. A könyvki-
adásban korábban, a ’80-as, ’90-es évek-
ben, a Piknik sorozatban jelentek meg
olyan regények, amelyek a fiataloknak
íródtak tabutémákról (drog, válás, csalá-
don belüli erõszak stb.). Több évtizedes
hallgatás után most újra kiadnak ilyen re-
gényeket a kiadók. A Móra Kiadó gondo-
zásában jelent meg például Beate Teresa
Hanika Soha senkinek címû könyve,
mely egy elhallgatott témáról: a család-
ban történõ szexuális zaklatásról szól.
Hogyan lehet ma érvényesen szólniuk a
kortárs íróknak? Fontos-e kapcsolódni 
a nemzetközi trendekhez? Dian Viktória
elõadásában ezekre a kérdésekre kereste
a választ, miközben konkrét példákat is
bemutatott.

Wittmann Ildikó, a Csodaceruza fo-
lyóirat munkatársa, Jan Teller Semmi
címû regényérõl beszélt. A mû kapcsán
vita alakult ki arról, hogy szükség van-e
olyan mûvekre, amelyek felzaklatják az
olvasókat, és szembesítik olyan problé-
mákkal, amelyekkel nem feltétlenül ta-
lálkoznának a maguk közösségében. Né-
meth Eszter, a Könyvmutatványosok
gyermekirodalmi weboldal szerkesztõje,
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✒✒    Sándor Csilla

Gyermek- és ifjúsági írók Szekszárdon

Rigó Béla



a bestseller irodalom kritikai fogadtatá-
sáról tartott elõadást. Az ifjúsági iroda-
lom sok esetben összességében a lektûr
kategóriájába sorolódik, holott vannak
olyan értékes szépirodalmi mûvek is,
amelyek idõtállóak, túlmutatnak az el-
dobhatóság kategóriáján. De hol húzzuk
meg a határt? Mitõl értékes az ifjúsági
irodalom, mikor nem számít ponyvának?
Ezekre a kérdésekre kereste a választ az
elõadó. Szabó Luca, az ELTE Irodalom-
tudományi Doktori Iskola hallgatója elõ-
adásában arra világított rá, hogy a fordí-
tói értelmezés adott esetben akár meg is
változtathatja az eredeti mû mondaniva-
lóját, hangulatát. Alapos elemzéssel egy
jó mûfordítás titkaiba nyerhetett betekin-
tést a hallgatóság.

A nap folytatásaként az íróké volt a
fõszerep. Rigó Béla, Nyulász Péter, Dá-
vid Ádám, Miklya Luzsányi Mónika és
Kamondy Imre vett részt azon a beszélge-
tésen, amelyen kortárs írói problémákról
esett szó. Sándor Csilla, a Magyar Gyer-
mekirodalmi Intézet alapítója vezette a
beszélgetést, mely nem akart véget érni,
olyan sok hozzászólás és mondanivaló
akadt. A felmerült kérdések egyike volt,
hogyan tud ismert és népszerû lenni a
magyar író olyan kiélezett versenyhely-

zetben, amikor a külföldi könyvek vissz-
hangja, reklámja sokkal erõsebb. Ezek 
a könyvek a külföldrõl támogatott mar-
keting segítségével dömpingszerûen ter-
jednek a magyar könyvpiacon. Az írók
különbözõ módon ítélték meg, hogy mi-
lyen szerepet kell vállalniuk saját köny-
veik népszerûsítésében az eladás érdeké-
ben. Kevés díj és javadalmazás éri a
gyermek- és ifjúsági írókat, többnyire
felnõtteknek író társaikkal indulnak a pá-
lyázatokon, ahol csak kevés eséllyel jut
ösztöndíj, díj számukra. Fontos lenne
megkülönböztetni ezt a területet, hiszen
így hátrányos a helyzetük minden meg-
mérettetésen. Az idegen nyelven való
megjelenés kitörési lehetõség lenne,
hogy nagyobb piacon is ismertek legye-
nek, de szinte véletlenszerûen adnak 
ki külföldi kiadók magyar könyveket. 
A nemzetközi könyvkiadás számára kü-
lön erre a célra létesített ügynökségekkel,
támogatásokkal lehetne növelni az érdek-
lõdést a magyar ifjúsági könyvek iránt.
Délután a program további eszmecseré-
vel folytatódott, a délelõtti elõadások
megvitatására kerül sor.

A második napon Komáromi Gabriel-
la gyermekirodalmi kutató bemutatta
nemrég megjelent, Lázár Ervinrõl szóló
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monográfiáját, majd Szávai Ilona, a Pont
Kiadó vezetõje, a Fordulópont sorozatról
és a gyermek- és ifjúsági irodalom tema-
tikájában szervezett szakmai fórumok je-
lentõségérõl beszélt.

Elekes Eduárdné visszaemlékezõ be-
szédében elmondta, hogy 1971-ben ren-
dezték meg elõször az Írók Szekszárdi
Tanácskozását, fényképek segítségével 
a korábbi évek hangulatát idézte meg a
hallgatóság számára. Ezt követõen Rigó
Béla író, költõ köszöntésére került sor,
aki a napokban ünnepelte hetvenedik
születésnapját, és Lovas Henriket, a me-
gyei könyvtár egykori igazgatóját is kö-
szöntötték, aki megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt. A kétnapos szakmai progra-
mot Liebhauser János igazgatóhelyettes
zárta, aki bemutatta az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár programjait, és aki a re-
mélhetõleg két év múlva sorra kerülõ ta-
nácskozásra invitálta a résztvevõket.

A jelenlévõk a hagyományoknak meg-
felelõen egy javaslatot is megfogalmaz-
tak, melyet hamarosan eljuttatnak a dön-
téshozókhoz, és amelyet a Csodaceruza
folyóiratban jelentetnek meg. ■
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Németh Judit

Kitüntetések 
augusztus 20. alkalmából

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült

Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem könyvtárigazgatója, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete elnöke,
Hermann István, a pápai Jókai Mór 
Városi Könyvtár igazgatója,
Löffler Erzsébet, az egri Érseki 
Vagyonkezelõ Központ Könyvtár, 
Levéltár és Múzeum igazgatója.

Szinnyei József-díjat kapott
Balla Mária nyugdíjas fõkönyvtáros, 
fõiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem;
Biczák Péter nyugalmazott megyei
könyvtárigazgató, Pest Megyei Könyvtár;
Erdeiné Törõcsik Katalin könyvtárvezetõ,
DEENK Kenézy Élettudományi Könyv-
tár, Debrecen;
Takács Anna tájékoztató könyvtáros, 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya;
Takáts Béla megbízott igazgató, 
Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Mûvelõdési Intézet, Szolnok;
Villám Judit gyûjteményvezetõ, 
Országgyûlési Könyvtár.

Széchényi Ferenc-díjjal tüntették ki 
Barátné Hajdu Ágnest, a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképzõ Kar, Felnõttképzési 
Intézet fõiskolai tanárát és
Skaliczki Juditot, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
fõosztályvezetõ-helyettesét.

Bessenyei György-díjas lett
Bereczkiné Szendrey Éva intézményve-
zetõ, Reichel József Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Pilisborosjenõ.

Pro Cultura Albae Regiae kitüntetésben 
részesült

Fülöp Lászlóné, a székesfehérvári
Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
kuratóriumának elnöke. 

Minden kitüntetettnek szívbõl gratulálunk,
további munkájukhoz sok erõt, jó egészsé-
get és támogató családi, szakmai hátteret
kívánunk!



A felújított Kõbányai Szabó Ervin
Könyvtár ezerötszáz négyzetméteres ol-
vasói térben, megújult számítógéppark-
kal, több mint százezer könyv, DVD, CD,
hangoskönyv, továbbá hagyományos és
elektronikus folyóiratok széles választé-
kával várja régi és új olvasóit.

A könyvtárból ma már elérhetõk az
elektronikus adatbázisok is, mint az
EBSCO, az EISZ, a NAVA, a JOGTÁR
és az ABEV.

A könyvtár tágas, világos könyvkivá-
lasztó tere, rendezvények tartására alkal-
mas terme, számítógépes oktatóterme és
megszépült olvasóterme a mai igények-
nek is megfelel. 

Új funkciókat kaptak a könyvtári te-
rek. A Jakab Csaba belsõépítész által
megálmodott „üveghegyen” keresztül le-
het belépni a megnövelt területû gyerek-
könyvtárba.

Az energiatakarékosság jegyében sor
került az ablakok cseréjére és a fûtés kor-
szerûsítésére is. 

Biztos nem gondolták 1929. május 1-
jén a Kolozsvári utca 39. szám alatti bér-
házban megnyílt Kõbányai Könyvtár
könyvtárosai és olvasói, hogy a mindösz-
sze tizennyolc négyzetméteres könyvtár-
ból egyszer majd Budapest egyik legkor-
szerûbb, legnagyobb kerületi könyvtára
lesz. Ehhez persze meg kellett élni egy-
két költözködést (Harmat utca, Liget tér,
Kõrösi Csoma út, Füzér utca), míg 1975-
ben a Pataky István – ma Szent László –
téri, újonnan épült mûvelõdési központ-
ban végre a Kõbányai Könyvtár igazi ott-
honra talált. A könyvtárban 1977-ben

nyílt meg a 12-es Galéria, a mai Artotéka
elõdje, melynek alapállományát kétezer-
hétszáz sokszorosított grafika adta, mely
az Országos Széchényi Könyvtár köteles
példányaiból került ki. Az Artotéka azóta
is népszerû kiállítóhely, ahol a kortárs ki-
állító mûvészek között kõbányai alkotók
is szép számban szerepelnek.

1998-ban a könyvtár – felújítása után
– az elsõk között alkalmazta a könyvtári
integrált rendszert, s bevezette az internet
használatát. Az Európai Unióhoz való
csatlakozást követõen a könyvtár uniós
tájékoztatási ponttal bõvült. 2006-tól új
szolgáltatásokkal – házhozszállítás és
számítógéphasználó-képzés – segítik el-
sõsorban az idõsebb korosztályt.

Míg 1929-ben csak néhány száz olva-
sója és ezer könyve volt a jogelõdnek,
addig 2011-ben közel tízezer olvasóval
és kétszázezer kikölcsönzött dokumen-
tummal büszkélkedhetett a Kõbányai
Könyvtár.

A könyvtár heti ötven órában tart nyit-
va, vasárnap kivételével minden nap. ■
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Megújult könyvtár Kõbányán
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör au-
gusztusi összejövetelén csaknem félszá-
zan hallgathattuk meg Unghváry Márta
miskolci középiskolai tanár, könyvtáros
Humoros pillanatképek Petõfi prózájá-
ban címû, színvonalas elõadását.

Bevezetésként megtudhattuk, hogy
magyar líránk kiemelkedõ képviselõje
életútját és munkásságát neves irodalom-
történészek, Hatvany Lajos, Fekete Sán-
dor, Horváth János, Szerb Antal és mások
kutatták és értékelték. Petõfi Sándor köl-
tészete napjainkban is nagyon népszerû,
prózai mûveit az õszinteség, a közvetlen-
ség és a természetesség jellemzi.

Ezután a kevésbé ismert Úti jegyzete-
ket ismerhettük meg. A huszonkét éves
poéta csaknem három hónapos felvidéki
utazása élményeirõl számolt be, melynek
során megcsodálhatta a táj szépségét,
megismerhette a települések felbecsülhe-
tetlen értékeit, és találkozhatott költõtár-
saival, barátaival, neves személyiségek-
kel.

1845. április 1-jén Pestrõl indult gyors
szekéren. Gödöllõ után Aszódra érkezett.
A település az iskolai tanulmányok, az 

elsõ versírás, az elsõ szerelem, a színész-
szé válás elsõ elhatározása emlékezetes 
színhelye. Kassa városa nem nyerte el a
tetszését, a következõ helyszínrõl azon-
ban így írt: „Eperjes azok egyike, hol az
elsõ pillanatban otthon voltam.” Kerényi
Frigyes költõ barátjánál szállt meg, talál-
kozott az ott nevelõsködött Tompa Mi-
hállyal is. A kritikusokat nem szerette.
„Ha nem volnának: a világon legjobban
utálnám a tejfölös-tormamártást, de így
azoké az elsõség, s csak a második helyet 
foglal a tejfölös-torma” – írta le e nem
éppen kedveskedõ megjegyzést. Körül-
ményesen jutott fel a sárosi vár romjá-
hoz, érzelmeit egyik versében meg is
örökítette. Aztán Lõcse következett, s
vendéglátó barátjával megcsodálta
Branyiszkó környékét és „a kis vakond-
túrást, mit Tátrának neveznek […] ha az
utazó kritikus, akkor […] azt mormogja
fogai közt: meglehetõs”. Késmárk, Igló,
Rozsnyó után a pelsõci völgyön keresztül
érkezett meg Aggtelekre. „E völgy egy
roppant nemzeti zászló is egyszersmind:
vörös föld, fehér kõsziklák, zöld erdõ.”
Felkereste a híres cseppkõbarlangot, és
igyekezett megfejteni a keletkezése tit-
kát. Majd Rozsnyó, Rimaszombat, Lo-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. szeptember 23

„Használ-e a világnak, aki érte
Föláldozá magát?
Eljõ-e a kor,
Melyet gátolnak a rosszak
S amelyre a jók törekednek,
Az általános boldogság kora?”

(Petõfi: Világosságot)

✒✒    Halász Magdolna

Petõfi Sárospatakon



sonc után Fülekre érkezett, és a vár rom-
jainak felkeresése után írta: „Fülek soká-
ig volt a törökök kezében. Ha naponként
abból a borból kellett volna inniok, me-
lyet én itt a kocsmában ittam; fogadom,
száz évvel elõbb szabadult volna meg tõ-
lük Fülek.” Losonc, Hajnácskõ, Somos-
kõ, Salgó vára, Losonc, Balassagyarmat,
Rétság és Vác után, 1845. június 24-én,
fáradtan és élményekben gazdagon tért
vissza Pestre.

Két év elmúltával az utazást szeretõ
Petõfi újból útnak indult, ezúttal Kelet-
Magyarország és Erdély felfedezésére.
Az élményeit, az ott látottakat Kerényi
Frigyes barátjának ajánlott, számozott úti
levelekben rögzítette. A húsz páratlan ér-
tékû írásmûbõl a tizenötödik és a tizenhe-
tedik levél mindezidáig nem került elõ. 
A dokumentumok a költõ sajátos gondo-
latainak, személyes emlékeinek, termé-
szetszeretetének és szabadságvágyának
különleges bizonyítékai.

A poéta 1847. május 9-én indult el
Pestrõl. Rákosnál, a hajdani országgyûlé-
sek színhelyén, Szilágyi Mihály és Hu-
nyadi Mátyás emlékét idézte. Gödöllõn a
második nagy szerelmérõl, Mednyánsz-
ky Bertáról is megemlékezett, aki itt la-
kott, és akihez sok verset írt. Ezek közül
a Fa leszek, ha… címû csodálatos mû-
remeket Czabányi Attila fõiskolai hallga-
tó megzenésített formában, a jelenlé-
võkkel együtt énekelve adta elõ. Petõfi
utazása Gyöngyös, Kápolna és Füzes-
abony után, Debrecenbe érkezése elõtt, a
Hortobágyon folytatódott: „Mily egysze-
rû a puszta és mégis mily fönséges! de le-
het-e fönséges, ami nem egyszerû?” 
A nagykárolyi, nagybányai nevezetessé-
gek felkeresése után tért vissza Erdõdre,
és a különleges szerelmi vallomás az itt

élõ Juliskához szólt, akivel szeptember-
ben tervezte a házasságkötést. Szatmár,
Nagykároly, Majtény, Székelyhida,
Nagyvárad után Szalontára sietett, ahol
jó barátja, Arany János lakott, és élete
legszebb napjait töltötte a családja köré-
ben. Pest és Gömör után Miskolc, Diós-
gyõr, majd Sárospatak következett. A hí-
res kollégiumban szeretettel fogadták és
vendégül látták a vizsgákra készülõ diá-
kok: „Itt ismerkedtem meg Palkovics
professzorral, akit te is ismersz, s így tu-
dod milyen derék ember. Látod, barátom,
még a professzorok közt is vannak derék
emberek.” Ezután Újhelybe utazott, majd
Széphalomban „elzarándokolt” Kazinczy
sírhalmához. Királyhelmec, Lelesz, Ung-
vár, Beregszász, Munkács, Szatmár után
Csekén felkereste Kölcsey sírját, aztán
Szatmárnémeti következett. A tizenhete-
dik és a tizennyolcadik levélben a házas-
ságkötésrõl és boldog koltói nászútjáról
számolt be barátjának. A tizenkilencedik
és a huszadik levél kolozsvári élményei-
rõl és a Pestre történõ utazásáról szól.

Különleges kordokumentum a forra-
dalmár Petõfi Sándor Naplója. A költõ az
1848. március 15-ei történelmi esemé-
nyeknek aktív részese volt, és prózában
örökítette meg a május elejéig tartó társa-
dalmi változásokat. „Petõfi vallásossága
a szabadság imádata volt” – írta róla
Szerb Antal.

Az elõadást a Nemzeti dal és a Csatá-
ban címû vers megzenésített változatának
és a Világosságot címû költeménynek a
professzionális elõadása színesítette.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük
Unghváry Márta színvonalas és értékes
elõadását, és a tehetséges Czabányi Atti-
la fõiskolai hallgató szíves közremûködé-
sét. ■
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Akik ismerték, biztosan nem hiszik el,
hogy elment, mint ahogy az ezredfordulón
azt sem tudták elhinni, hogy nyugdíjba
vonult. Gyõri Erzsébet több mint fél év-
századon át a magyar könyvtárügy egyik
meghatározó, számos területén maradan-
dót alkotó, bátran mondhatni, nagy hatású
személyisége volt. Pedig a kegyetlen való-
ság az, hogy szeptember második hétvé-
géjén itt hagyta a földi világot, és mindha-
lálig érdeklõdõ tekintete immár nem pász-
tázza a honi könyvtárügy újabb és újabb
fejleményeit.

Erzsi – mindenki így szólította – érett-
ségi után, 1954-ben, tizennyolc évesen
Sajószentpéteren lett az egyszemélyes
könyvtár vezetõje. Télen-nyáron, hideg-
ben-hõségben, porban-sárban, biciklin,
vonaton, traktor- vagy autóstoppal járt
dolgozni abba a könyvtárba, amely „oda-
érkezésemkor két egymásra tett falusi ló-
cából és néhány könyvbõl állt” – mondta
egy interjúban. „Két évig dolgoztam itt.
Amikor eljöttem, három helyiségbõl álló,
ötezer kötetes, katalogizált könyvtárat és
ezerkétszáz olvasót hagytam az utódom-
ra”. Nemcsak azért érdemes idézni emlé-
kezõ szavait, mert remek pillanatfelvételt
adnak az ’50-es évek elejének vidéki
könyvtári állapotairól, hanem kivált azért,
mert szinte jelképesen összefoglalja egész
késõbbi munkásságát: ahol megfordult,
ott maradandót alkotott. Ott minden mû-
ködõképesebbé, tartalmasabbá, igénye-
sebbé vált, mint azelõtt volt.

Erzsi hosszú és gazdag pályafutása so-
rán szinte minden közkönyvtártípusban és
csaknem minden könyvtárosi beosztásban
dolgozott. Szikszón szervezõ volt, Encsen

járási könyvtárigazgató, a miskolci me-
gyei könyvtárban módszertanos, aztán a
megyei tanács mûvelõdési osztályán volt
könyvtári elõadó. Ez utóbbi – igaz, rövid –
idõszakban megismerte a szakma és a
közigazgatás kapcsolatának gyakorlatát és
fontosságát, aminek késõbb jó hasznát
vette. Aztán visszatért a napi könyvtárosi
feladatokhoz, elõbb igazgatóhelyettesként
dolgozott a megyei könyvtárban, majd a
miskolci városi könyvtárat vezette. Itt is
maradandót alkotott, az õ vezetése idõsza-
kában épült ki a borsodi megyeszékhely
könyvtári hálózata. Ezekre az évekre így
emlékezett: „Kevés embernek adatik meg,
hogy könyvtárakat létesítsen. Például ek-
kor épült az elsõ olyan könyvtár az or-
szágban, amelynek önálló képzõmûvészeti
kiállítóterme is volt; össze lehetett kap-
csolni a könyvtár mûködését a mûvészeti
gyûjtemény megalapozásával.” Idõközben
levelezõ tagozaton elvégezte a könyvtár
szakot; neki is – mint akkoriban oly so-
kaknak – Kovács Máté volt a mestere. 

1976-ban érkezett Budapestre. Rövid
ideig a Könyvtártudományi és Módszerta-
ni Központban (KMK) dolgozott, azután
öt évig a Mûvelõdési Minisztérium
könyvtári osztályán a közkönyvtárak
ügyével foglalkozott. 1981-ben a Könyv-
tárellátó Vállalat vezetõi székét kínálták
föl neki. 1985 õszén került ismét a KMK-
ba, a gyûjteményfejlesztési osztály 
vezetését vállalta el, ami egyben azt is je-
lentette, hogy az Új Könyvek felelõs szer-
kesztõje lett. Kiterjedt és sokfelé elágazó
életmûvére talán ennek a kéthetente meg-
jelenõ állománygyarapítási tanácsadó fo-
lyóiratnak sok-sok évfolyama tette fel a
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✒✒    Mezey László Miklós

Krencseyné Gyõri Erzsébet (1936–2012)



koronát. Az Új Könyvek szerkesztõsége
igazi mûhely volt, értelmiségi mûhely a
szónak abban az értelmében is, hogy Erzsi
vezetésével a kollégák és a külsõs munka-
társak Mûvekkel foglalkoztak. Erzsi az
olykor csakugyan rohamtempójú munkák
során példát mutatott munkabírásban is,
meg abban is, hogy a Mûvet mindenkor
tisztelettel kell kézbe venni, empátiával
kell megismerni és értõ módon, illõ stílus-
ban, találóan kell ismertetni, értékelni,
ajánlani vagy épp lebeszélni róla a szerze-
ményezõ könyvtárost. 1985 és 2001 kö-
zött az Új Könyvek rengeteg változáson
ment át, de abban a tekintetben mindvégig
következetes maradt, hogy elfogulatlan és
tárgyilagos volt, tehát biztos mércével
szolgált a könyvtárak, könyvtárosok szá-
mára. Azaz betöltötte hivatását. Lehetett
tavaszi könyvhét vagy karácsonyi könyv-
vásár, a könyvkiadás dömping-idõszakai-
ban sem engedett a recenziók minõségé-
bõl, azaz a folyóirat hitelébõl. Az Új
Könyvek története nem csupán a KMK
(majd a Könyvtári Intézet) történetének
egy jelentõs fejezete, de az 1964-tõl az ez-
redfordulóig tartó idõszak egész hazai
könyvtárügyének is.

Erzsi a gyûjteményfejlesztési osztály
vezetése és az Új Könyvek fõszerkesztése
mellett a KMK megbízott igazgatója is
volt hosszabb idõszakokban. Ez utóbbi
vonatkozásban nemcsak az volt elévülhe-
tetlen érdeme, hogy az „interregnumok
idõszakában” vezette az intézményt, de az
is – ahogyan Csabay Károly megvallotta a
Katalisten –, hogy a hivatalosan kineve-
zett igazgatóknak is nélkülözhetetlen tá-
masza, tanácsadója, segítõje volt. És nem

utolsó sorban segítõkész elõkészítõje an-
nak a folyamatnak, ahogyan a régi KMK-
ból korszerû szakmai törekvéseket megva-
lósító Könyvtári Intézet vált. Itt is, ekkor is
maradandót alkotott. Imponáló munkabí-
rással és kitartással dolgozott az ezredfor-
dulóra esõ nyugdíjazásáig. Nem ismerte a
munkaidõ fogalmát, kevés olyan este volt,
hogy ne a könyvtár zárásakor hagyta vol-
na abba a munkát. A Szinnyei-díj átvétele
után készült interjúban errõl így beszélt:
„Ha nem volna olyan összeszokott és egy-
másra figyelõ a kollektíva, akkor ez a na-
gyon feszes, rigorózusan rövidre szabott
idõkeret nem volna tartható. Ahogy nektek
valamennyiõtöknek, nekem is az éjszaká-
ba csúszik a munkám.”1 Hétvégére pedig
hazavitte a munkanapokon felgyûlt „res-
tanciát”, például az Új Könyvek egy-egy
számának több száz recenzióját átolvasni,
hogy jellegzetes, piros betûs javításait
megtegye.

Munkásságát a szakma magas elisme-
rései is jutalmazták: 1996-ban Szinnyei
József-díjat kapott, 2001-ben Széchényi
Ferenc-emlékérmet. De a legrangosabb
kitüntetésnek mindig kollégái tiszteletét,
barátságát tartotta. Mert õ még ahhoz a
könyvtáros nemzedékhez tartozott, ame-
lyik a munkatársban, a beosztottban vagy
éppen a fõnökben nemcsak a kollégát lát-
ta, hanem a lehetséges barátot, az értelmi-
ségi beszélgetõ partnert, akivel – a munka
ritka szüneteiben – le lehet ülni beszélget-
ni könyvekrõl, filmekrõl, politikáról, uta-
zásról, a világ dolgainak állásáról. Ezeken
a beszélgetéseken mindig feltûnt rendkí-
vül széles körû tájékozottsága, mindig
megcsillant – ritkán tapasztalható, de a té-
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mához nagyon passzent – humora, szelle-
messége.

Erzsi munkahelyeinek és munkakörei-
nek felsorolása közel sem mond el min-
dent kiterjedt munkásságáról. Ott volt az
utóbbi fél évszázad magyar könyvtári éle-
tének minden fontos eseményén, Buda-
pesten és vidéken, megyeszékhelyen és
falun, vándorgyûléseken, a helyismereti
könyvtárosok évenkénti konferenciáitól a
döntéshozó kuratóriumokig. A rendszer-
változás idején a határon túli magyar
könyvtáraknak küldendõ könyvcsomagok
összeállításában és célba juttatásában mû-
ködött közre, közben tanácsot adott vidéki
kollégáknak gyarapításhoz és állomány-
apasztáshoz, és mindeközben jó ideig
szerkesztette a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
rost, amelynek 2011-ig szerkesztõbi-
zottsági tagja volt. Mindig szívügyének
tartotta a folyóiratot, amelyet – nehezebb
korszakaiban – „aprómunkájával”, napi
közremûködéssel is átsegített a jövõbe.
Nyugdíjazása után is aktív maradt, szak-
munkákat lektorált, cikkeket írt, tagja volt
a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztõ-
bizottságának, bölcs tanácsaival és rendkí-
vüli tájékozottságával segítette a lap szer-
kesztõit. Mert Erzsi kivételesen tájékozott
ember volt. Hogy könyvtárosként, az Új
Könyvek felelõs szerkesztõjeként napraké-
szen ismerte a magyar és a világirodalmat,
elmélyülten tanulmányozta a társadalom-
tudományok és az újkori történelem szak-
irodalmát – az szinte természetes. De
ugyanilyen tájékozott volt a kultúrpoliti-
ka, a jog, a pénz- és adóügyek vagy a 
mûvészetek, netán a vezetéstudomány
kérdéseiben. Ugyanúgy érdekelte a pszi-
chológia, mint a képzõmûvészet. Annak
idején az Új Könyvek szerkesztõségében
egy megválaszolhatatlan kérdés láttán azt

tartottuk: – Kérdezzük meg Erzsitõl, õ
úgyis minden olyasmit elolvas, amit senki
más a szerkesztõségben… Rendkívüli tá-
jékozottsága rendkívüli nyitottságából kö-
vetkezett. Azon ritka emberek közé tarto-
zott, akikkel nem reménytelen vitázni,
mert az érvek elõtt meg tudnak hajolni.
Ugyanakkor keményen határozott, na-
gyon eltökélt is tudott lenni – ha kellett.
De ha arra volt szükség, rendkívül diplo-
matikus volt; aki ismerte, az számos pél-
dát mondhat arra, hogyan „simított el” zû-
rös ügyeket; egymással szóba sem álló
embereket tudott egy asztalhoz ültetni, ki-
békíteni, háborgókat lecsendesíteni. Hány
történet volna felidézhetõ Erzsi találékony
békítõ képességérõl, amikor olyan könyv
szerzõje jelent meg a szobájában, amely-
rõl nem éppen kedvezõ recenzió jelent
meg a lapban… 

Ebben is hihetetlenül ötletes, diploma-
tikus volt. Mégis, ha egyetlen szóban 
kellene jellemeznem karakterét, azt mon-
danám: korrekt volt. A végtelenségig 
korrekt. A legstresszesebb, legreménytele-
nebb helyzetekben is megõrizte nyugal-
mát, nem veszítette el a türelmét, megõ-
rizte tárgyilagos stílusát, és mindig volt 
ötlete a megoldásra. A hatékonyan dolgo-
zó vezetõ minden fontos emberi erényét is
birtokolta.

2012 szeptemberében a magyar könyv-
tárügy az elmúlt fél évszázad egyik meg-
határozó vezetõ egyéniségét veszítette el.
Erzsi minden munkahelyén, valamennyi
munkakörében, tisztségében maradandót
alkotott. Aki ismerték, akik dolgozhattak
vele tisztelték tudásáért, rendkívüli tájéko-
zottságáért, kollegialitásáért, lelkiismere-
tességéért, korrektségéért és nem utolsó
sorban könyvtárosi elhivatottságáért. 

Emlékét híven megõrizzük. ■
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2011. május 13–14-én Szombathelyen, a
Berzsenyi Dániel Könyvtárban, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Könyvtárának és több
tanszékének közremûködésével, Az ol-
vasás össztantárgyi feladat címmel kon-
ferenciát szervezett a Magyar Olvasás-
társaság (HUNRA), s az ott elhangzott
legfontosabb elõadásokból összeállított,
azonos címû kötetet 2011. november vé-
gén, a szervezet huszadik születésnapjára
meg is jelentette. (Az olvasás össztantár-
gyi feladat. Szombathely - 2011. Savaria
University Press)

A Magyar Olvasástársaság elsõ húsz
évének autentikus méltatását olvashattuk
a többszörös és végül tiszteletbeli, örökös
elnök, Nagy Attila tollából a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros 2012. februári szá-
mának hasábjain. Hitelesen és meggyõ-
zõen foglalja össze a HUNRA megalaku-
lásának történetét, alapvetõ célkitûzéseit,
újszerû, a kulturális életbe új színt, új
szemléletmódot hozó, integratív tevé-
kenységét.

A jelen írásban a magam részérõl na-
gyon praktikusan, nagyon egyértelmûen,
és – remélem – nagyon találóan a címben
jelzett szlogenben foglalnám össze a
HUNRA irányultságának, mentalitásá-
nak, tevékenységének jelentõségét. Na-
gyon nem kell talán magyaráznom e há-
romszorosan pozitív töltetû jelmondat
tartalmát. A jót bizonyítják azok a hazai
és nemzetközi konferenciák, kongresszu-
sok, kiadványok, egyéb publikációk,

szakmai kezdeményezések, melyeknek
témaválasztása kiemelkedõen fontos,
megvalósítási szintje pedig kiemelkedõ-
en magas volt a két évtized során. A jó-
kor, vagyis a mindig megfelelõen megvá-
lasztott, szükséges pillanatban történõ
megszólalásban, fellépésben, témafelve-
tésben tetten érhetõ a Magyar Olvasás-
társaság nyitottsága, fogékonysága, 
problémaérzékenysége, gyors reagálása,
eredményes és kreatív problémamegoldó
képessége. A jó helyen számomra egy-
részt a rendezvények alkalmas, konkrét
helyszíneinek kiválasztását, másrészt en-
nél tágabban értelmezve: az adekvát
szakmai partnerek, a téma megoldását
leghatékonyabban szolgáló, legmegfele-
lõbb együttmûködõ közeg mindenkori
megtalálását is jelenti.

Ez a hármas jelszó érvényes az itt mél-
tatandó kötet megjelenésének elõzmé-
nyeire, körülményeire, jelentõségére is. 

Az természetes, hogy a Magyar Olva-
sástársaság érdeklõdésének, tevékeny-
ségének középpontjában mindig valami-
lyen, az olvasással kapcsolatos problé-
makör állt. Akik figyelemmel kísérték a
szervezet két évtizedes tevékenységét, er-
re számtalan példát tudnának felsorolni:
mindig az olvasásról, de mindig más és
más, fontos, új aspektusból beszéltünk –
amit éppen a társadalmi, mûvelõdéspoli-
tikai vagy szakmai változások, szakmai
felismerések tettek idõszerûvé, állítottak
elõtérbe. Foglalkozott az egyesület az ol-
vasással mint különbözõ szakmai kom-
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✒✒    Bartos Éva

Jót, jókor, jó helyen
Gondolatok a húszéves Magyar Olvasástársaságról és legutóbb megjelent kötetükrõl



petenciákat érintõ szakmaközi feladattal,
de foglalkozott egy-egy terület (iskola,
oktatás, pedagógus,  könyvtár, könyvtá-
ros, tankönyv- és  könyvkiadás, család
stb.) konkrét, az olvasást befolyásoló
szakmai kérdéseivel.

Az olvasás össztantárgyi feladatként
való kezelésének szükségessége az utób-
bi évek folyamatában megérlelõdött. 
A folyamatban elõzménynek tekinthet-
jük a tizennyolc évvel korábbi (!), 1994-
es konferenciát, mely tantárgyközi fel-
adatként beszélt az olvasásról, s a hozzá
köthetõ kiadvány megjelentetését a több-
könyvû oktatásról, s ugyancsak jóval ko-
rábban felismerte és kimondta a Magyar
Olvasástársaság azt a tényt, hogy az olva-
sás tanítása, az olvasásfejlesztés az isko-
lán belül nem csupán a magyartanárok
feladata. 

2011-ben itt és most adva volt tehát
egy összetett, soktényezõs elméleti és
módszertani probléma. Hogyan foglal-
koznak ezzel más országokban? Milyen
módszerek, eszközök állnak rendelkezés-
re? Hogyan lehet a megoldásra motiválni
és felkészíteni a pedagógusokat? Kivel,
hogyan, milyen együttmûködéseket lehet
és kell kialakítani iskolán belül és kívül?
Miért kulcskérdés az olvasás fejlesztése a
társadalom fejlõdése szempontjából? 
A válaszadáshoz össze kellett rakni a tu-
dás- és tapasztalatmozaikokat az olvasási
szokások változásairól, az olvasás új for-
rásairól és eszközeirõl; kitekinteni a
nemzetközileg alkalmazott megoldások
lehetõségeire; számba venni a hazai kez-
deményezéseket, próbálkozásokat; szá-
mot vetni a feltételek meglétével vagy hi-
ányával, megkeresni és megnevezni az
elõrelépést akadályozó és támogató té-
nyezõket. Ezt a célt szolgálta a szombat-

helyi konferencia, s hogy ne „szálljanak
el” az ott elhangzott értékes gondolatok,
hanem útmutatóul szolgálhassanak azok
továbbgondolásához és a feladat lépésrõl
lépésre történõ megvalósításához – ezért
adta ki a Magyar Olvasástársaság Nagy
Attila, Imre Angéla és Köntös Nelli gon-
dos szerkesztésében, valamint Nagy Atti-
la bevezetõ és Gordon Gyõri János záró
tanulmányával megtoldva a konferencia-
kötetet.

Mind a konferencia, mind az annak
tartalmát tükrözõ kötet a Magyar Olva-
sástársaság szintézisteremtõ küldetésé-
nek újabb állomása. A pontosan leírt
problémával kapcsolatban mozgósítani
igyekszik minden korábbi meglévõ és
minden megszerzendõ tudást és tapaszta-
latot, minden érintett szakmai közeget,
miközben világos célt fogalmaz meg: az
olvasás össztársadalmi feladat, egy egész
ország, egész közösség felelõssége.

Az új tanév kezdetén, új köznevelési
stratégia birtokában, a közoktatás tartal-
mi és formai megújításának idõszakában,
az oktatás támogatását szolgáló újabb eu-
rópai uniós könyvtári fejlesztési progra-
mok küszöbén – versenyképességünk
hathatós megõrzése és fejlesztése érdeké-
ben – figyelmébe ajánlom mindenkinek a
kötet elolvasását és az abban foglaltak
megszívlelését, megvalósítását, kinek-ki-
nek lehetõségei szerint. ■
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Az olvasás össztantárgyi feladat 

Szombathely, 2011. 

Savaria University Press



Informatio Scientifica 

– Informatio Medicata

2012. szeptember 26–28-án kilencedik
alkalommal rendezi meg az Informatio
Scientifica – Informatio Medicata nem-
zetközi konferenciát az Egyetemi Könyv-
tárigazgatók Kollégiuma, a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtár és a Magyar
Orvosi Könyvtárak Szövetsége.

A 2012-es Informatio Scientifica –
Informatio Medicata kiemelt témája a
hazai és nemzetközi innovációs és kuta-
tásfejlesztési törekvések, valamint továb-
bi fontos és aktuális könyvtárszakmai és
népegészségügyi témák megvitatása. 

A szakma legkiválóbb képviselõit hívjuk
meg elõadónak, nemcsak Magyarország-
ról, hanem külföldrõl is. Az elõadások
mellett workshopokkal és két napig tartó
szakmai kiállítással várjuk az érdeklõ-
dõket.

A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet
(1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a
konferencia ideje alatt színvonalas elõ-
adásokon és programokon vehetnek részt
az orvostudományi információszolgálta-
tás újdonságai iránt érdeklõdõk. További
információk és online jelentkezési lap a
konferencia hivatalos honlapján:
http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012.

A konferencia részletes beszámolójá-
val az októberi számban jelentkezünk.
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Nyelvek európai napja 
az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban
2012. szeptember 26-án 9-tõl 20 óráig

Fõvédnök: L. SIMON LÁSZLÓ kultúráért
felelõs államtitkár

A konferencián való részvétel 
regisztrációhoz kötött!  

Részletes program

10.00 MEGNYITÓ

Köszöntõt mond: Mender Tiborné fõigazgató
Megnyitja: Hammerstein Judit kultúráért 
felelõs helyettes államtitkár 

10.30–10.50 A HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR

GYÛJTEMÉNYEI AZ IDEGEN NYELVÛ DOKUMEN-
TUMOK ASPEKTUSÁBÓL

Andaházi-Szeghy Viktor, 
HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár

11.00–11.20 GYÛJTEMÉNYFEJLESZTÉS MEGYEI

GYAKORLATBAN

Fekete Ildikó, 
Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger

11.30–11.50 GYÛJTEMÉNYFEJLESZTÉS VÁLSÁG

IDEJÉN

Haluska Veronka, OIK

12.00–13.00 BÜFÉEBÉD, KÖNYVTÁRBEMUTATÓ

13.00–13.20 A KSH KÖNYVTÁR NEMZETKÖZI

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK BEMUTATÁSA

Lencsés Ákos, KSH

13.30–13.50 ELEKTRONIKUS ADATBÁZISOK ÉS

AZOK HASZNÁLATA A CEU KÖNYVTÁRBAN

Molnár Ivett, CEU

14.00–14.20 OLVASÓBARÁT SZOLGÁLTATÁSFEJ-
LESZTÉS

Nagy Erzsébet, OIK

14.30–14.50 KÜLFÖLDI OLVASÓK A KÖNYVTÁR-
BAN – KIHÍVÁSOK ÉS EGYEDISÉGEK A KÜLFÖLDI

ORVOSTANHALLGATÓK KÖNYVTÁRI KISZOLGÁLÁ-
SÁBAN

Petró Leonárd, 
DEENK-Kenézy Élettudományi Könyvtár

Kísérõ rendezvények: 

15.30–16.00 KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA: 
KAPCSOLAT – KOMMUNIKÁCIÓ – ÖRÖKSÉG

Mándli Gyula fotókiállításának megnyitója
Az Alkotó Könyvtáros rendezvénysorozat
programja

17.00–18.00 AZ OIK 7. MÛFORDÍTÁS-PÁLYÁ-
ZATÁNAK ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉSE

18.30–19.30 BOSSA NOVAS

Pátkai Rozina és Tóth Mátyás koncertje 
Kedvezmények, meglepetések, könyvtártúra,
filléres könyvvásár, jótékonysági büfé 
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Amberg Eszter
Könyvtári Intézet, Budapest

Bartos Éva
Budapest

Bocskai Adrienn
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Gyõr

Boross Adrienn
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Gyõr

Gerencsér Judit
Legfelsõbb Bíróság Könyvtára, Budapest

Halász Magdolna
Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Sárospatak

Kristóf Ibolya
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Mezey László Miklós
Könyvtári Intézet, Budapest

Nagy Tamás
Széchenyi István Egyetem, Gyõr

Nyitrai Erzsébet
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Gyõr

Sándor Csilla
Magyar Gyermekirodalmi Intézet

Sándor Gertrud
Zala Megyei Bíróság dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtára, Zalaegerszeg

Szeptemberi lapszámunk szerzõi

Dátum

IX. 26. 

IX. 27-29.

X. 12.

X. 1–7.

XI.

Hely

Bp., OIK

Kaposvár

Bp., OIK

országosan

Rendezvény

Idegen nyelvû gyûjtemények és 
szolgáltatásaik – szakmai konferencia 

VIII. országos népmese-konferencia

115 éves az OIK épülete

Összefogás hete

A KTE õszi szakmai napja

Rendezõ intézmény

OIK

HUNRA, KE

OIK

IKSZ

Könyvtárostanárok
Egyesülete

Információ

www.oik.hu

nepmesenapja@gmail.com

www.oik.hu

iksz@oszk.hu

www.ktep.hu

Eseménynaptár, 2012
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Ajándékkönyv

Csere
Kocsis Zsivka (OIK) rajzai. További képek: http://lidercke.bloglap.hu/
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Raktártúra

Lift és közszolga
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