
✒✒  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár

és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(MKE) Társadalomtudományi Szekciója

2016. április 4-én könyvbemutatót tar-

tott az Országos Széchenyi Könyvtár

VII. emeletén. Az eseményen Hajnal

Ward Judittal, a Rutgers Egyetem (New

Jersey, USA) könyvtárosával beszélge-

tett Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelõ

címû szakmai lap fõszerkesztõje, Nyitott

könyvtár címû gyûjteményes kötete

(Pozsony, Budapest, Kalligram, 2015.)

megjelenése kapcsán.

Hajnal Ward Judit Debrecenben vé-

gezte az angol–magyar szakot, majd

ugyanott egy orvostudományi könyvtár-

ban kapott állást. 1999-ben nyelvi 

lektorként került ki Amerikába, ahol

magyar nyelvet tanított az egykor kiván-

dorolt magyarok többedik generációjá-

nak. Az USA-ban végezte el a könyvtár

szakot, és azóta is könyvtárosként tevé-

kenykedik. Írásai sok humorral, sõt ön-

iróniával mutatják be az amerikai

könyvtárak mai munkáját és sokfélesé-

gét a magyar közönségnek. „Jó tollú

írónak” mondták régen azt, aki élveze-

tesen tudott írni. Jelen esetben is errõl

van szó, a könyv olvastatja magát, szin-

te letehetetlen.

A Nyitott könyvtár címû kötetben

szereplõ esszék 2007-tõl az itthoni

könyvtári szaksajtóban önálló tanul-

mányként jelentek meg, mégis így, egy

kötetbe szedve, együtt olvasva reáli-

sabb képet kapunk az amerikai könyv-

tárak, könyvtárosok világáról. A könyv-

tárak széles spektrumát mutatja be a

kötet, a gyermekkönyvtári munkáról

ugyanúgy szól, mint a tudományos te-

vékenységet támogató könyvtárosi

munkáról az egyetemi könyvtárakban.

A kritikai szemlélettel írott tanulmányok

lehetõvé teszik, hogy mindenki úgy ol-

vassa ezeket, hogy a legtöbbet haszno-

síthassa belõlük (a pozitív és a negatív

példákból egyaránt). Az írások a könyv-

tár és a könyvtárosok szerepének (je-

lentõs részben a XXI. századi technika

adta sokféle lehetõség miatti) újragon-

dolását is indítványozzák. 

A szerzõ a fejezetek fõcímének tartal-

mát többféle megközelítési módon fejti

ki. A tanulmányokban beszámol az

amerikai könyvtárakban zajló arculat-

váltásról, a (családi) programok, könyv-

klubok szervezésérõl (Könyvet a

könyvtárból! Arculatváltás az amerikai

könyvtárakban?). Olvashatunk arról,

hogyan (nem) lehet kapni könyvtárosi
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állást az USA-ban (Sajnálattal közöljük:

avagy holtbiztos tippek a kudarchoz ál-

láskeresés során), milyen gondokkal

néznek szembe a gyermekkönyvtá-

rosok (Mesterségem címere, gyer-

mekkönyvtáros Amerikában), milyen

forrásokkal gazdálkodnak a költségve-

tési nehézségekkel küzdõ amerikai

könyvtárak (Minimálbér, maximális pro-

fit: diákmunka az amerikai könyvtárak-

ban). Beszámol a könyvtáros szakmá-

hoz szükséges könyvtárszak elvégzésé-

rõl (Könyvtárszakon Amerikában)

ugyanúgy, mint az éves konferenciák

keretében megvalósuló szakmai to-

vábbképzésrõl (Hivatásturizmus: könyv-

tárosok a tengerparton). A szerzõ 

ebben a fejezetben hangsúlyozza a

könyvtárosok folyamatos eszmecseréjé-

nek szükségességét is.

A hírünk a világban címû fejezet a

tengerentúli magyarok világáról szól. 

A szerzõ bemutatja a több mint hatvan

éve New Brunswickben sikeresen mû-

ködõ Amerikai Magyar Alapítványt,

amelynek célkitûzése az amerikai ma-

gyar kultúra és történelmi örökség meg-

õrzése. A magyar témájú, de angol és

magyar nyelvû könyvtárát gazdag levél-

tári anyag egészíti ki, így az alapítvány

a különféle más dokumentumtípusok-

kal együtt (periodika, aprónyomtatvány

és audiovizuális anyagok) felbecsülhe-

tetlen történeti értéket képviselõ forrás-

sal szolgál az amerikai magyar és sok-

szor az anyaországi kutatók számára is.

Kulturális rendezvényeivel hídszerepet

tölt be a befogadó nemzet és a beván-

dorló magyarok, Amerika és Magyaror-

szág között egyaránt. A több kontinen-

sen több helyütt lévõ, feltáratlan 

magyar anyagokkal kapcsolatban el-

gondolkodik a szerzõ, hogy vajon a di-

gitalizálás majd egyberendezi-e a ma-

gyar könyveket, iratokat (Egy magyar

digitális világkönyvtár víziója). Az egyik

legérdekesebb írás az 1956-os magyar

tudósok utáni kutatásról szól: hogyan

jut el a könyvtáros egy kezébe adott,

neveket tartalmazó ötvenéves dosszié-

tól a benne szereplõ személyekig, ho-

gyan bontakozik ki a kutatás során 

a történelem, illetve a személyes sorsok

története (Marslakók és detektívek a

könyvtárban: 56-os tudósok Ameriká-

ban).

Az utolsó fejezetcím is beszédes:

Könyvtár, tudomány, könyvtártudo-

mány. Az idegen nyelvû könyvállo-

mány gyarapítása és beszerzése jelentõ-
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sen eltér az amerikai kiadványokétól.

Ennek a gyakorlati oldalát mutatja meg

a Nemzetközi könyvvásárló körúton cí-

mû írás. Az internet elterjedése és az

elektronikus környezet térhódítása

ugyanúgy megváltoztatta a könyvtár-

használók információkeresési szokásait,

mint a kutatói teljesítmények összetet-

tebb értékelését. Ez utóbbihoz új mód-

szereket kellett a könyvtárosoknak

megtanulniuk, e témakörben az alábbi

címekkel találkozunk az olvasás során:

Gyakorlati biometria: a tudományos te-

vékenység értékelése könyvtári eszkö-

zökkel, Ki szavatol a …? Helyzetjelentés

a tudományos lektorálás állásáról, és

Tudományos szelfi: szerzõi profilok az

interneten. Az utolsó cím elsõ mondata

így szól: „Napjaink könyvtárosai élen

járnak a technológiai újdonságok adap-

tálásában és bevezetésében.” E mondat

már a címre is igaz, hiszen a szerzõ ál-

tal alkotott magyar kifejezés a tudomá-

nyos szelfi, amely az egyetemi oktatók

és a tudományos kutatók önmagukról

készített, a közösségi média hatására át-

alakult profiljairól szól.

„Elmúltak már azok az idõk, amikor

humorosan-lekezelõen könyvtár–raktár

(polcológia) szakként emlegették a vég-

zettséget. A XXI. században a könyvtá-

rosok könyvtár-informatika szakos dip-

lomát szereznek, és a technológiai 

tudás csak növelte a szakma

presztízsét”– írja az elõbbi tanulmány-

ban a szerzõ. A leírások alapján kiderül,

hogy Amerikában is sokoldalúak a

könyvtárosok, munkájukhoz ugyanúgy

hozzátartozhat az olvasás képzése (Ol-

vasás kutyáknak, Olvasásfejlesztés az

egyetemen), diákok betanítása könyvtá-

rosi tevékenységre, mint az e-könyvek-

kel való foglalatosság (Piszkos Fred a

retinakijelzõn: elektronikus könyvek az

amerikai könyvtárakban), a kutatás

népszerûsítése és az eredmények köz-

zététele, a tudósok profiljainak készíté-

se, és még sorolhatnánk. Ha csak ezt az

egy bekezdést olvassa valaki, lehet,

hogy a magyarországi könyvtárosokról

is szól(hat) ez a kötet? 

Szívesen ajánlom mindenkinek a fi-

gyelmébe! ■

Hajnal Ward Judit (2015): Nyitott

könyvtár, Pozsony, Budapest,

Kalligram, 297 o.
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