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BOBCATSSS
2002

Kevés olyan program van, ami
miatt az ember szívesen menne
januárban az Adria partjára. A
10. Nemzetközi BOBCATSSS
konferencia szervezõinek még-
is sikerült a lehetetlen, ugyanis
kb. száznegyven könyvtár sza-
kos egyetemi és fõiskolai hall-
gatót, tanárt és gyakorló könyv-
tárost, kutatót láttak vendégül a
minden kétséget kizáróan cso-
dálatos szlovén tengerparti vá-
roskában, Portoro�ban. A név
jelentése Port of Roses, azaz a
rózsák kikötõje. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy a nagy hi-
degben rózsákról legfeljebb
csak álmodni lehetett, s a sûrû
köd miatt a kikötõt és a tengert
is alig láttuk, pedig mikor ré-
szesül egy magyar egyetemista
olyan figyelmességben, hogy a
szobájának az erkélye éppen a
tengerre néz�)

Az ellátásra semmi pana-
szunk nem lehetett. A két szer-
vezõ könyvtárosképzõ intéz-
mény, a ljubljanai egyetem és a
stuttgarti fõiskola könyvtár sza-
kos hallgatói mindent megtet-
tek kényelmünk érdekében. A
tengerparti panziók nyugati tu-
risták pénztárcájához szabott
árából annyit alkudtak, hogy
bármely kelet- és közép-euró-
pai diák, tanár számára megfi-
zethetõ volt a szolgáltatás, a
szimpózium székhelyéül pedig
kibérelték az Auditorij nevû
konferenciaközpontot, ahol há-

rom nagy teremben folyhattak
párhuzamosan az elõadások.

Habár sokan tartottak a vi-
déki helyszín miatti esetleges
hiányosságoktól, a konferencia-
központ technikai felszereltsé-
ge, a városkában található szó-
rakozási és étkezési lehetõségek
felülmúlták a várakozásokat.

Ezúttal is sikerült olyan té-
mát választani, ami nem csak a
kutatók, de nagyon sok diáktár-
sunk fantáziáját is megmozgat-
ta (Human beings and infor-
mation specialists, azaz Embe-
rek és információs szakembe-
rek).

Jó volt látni, hogy milyen
lenyûgözõen nagy munkát ké-
pesek végezni egyesek egyete-
mi hallgatóként csupán azért,
hogy egy színvonalas elõadás-
sal szerepeljenek ezen a nem-
zetközi megmérettetésen. Külö-
nösen a horvát és a szlovén
egyetemek hallgatóinál volt
megfigyelhetõ, hogy a kutatá-
sokat jórészt a tanárok kezde-
ményezik, segítik tanácsaikkal,
de a diákokra hagyják az anyag-
gyûjtést, a kérdõívek kitölteté-
sét, és ami a hallgatóknak kü-
lönösen nagy lehetõség: az ered-
mények publikálását, az egyes
fórumokon való közzétételét.

Összesen negyven elõadás
hangzott el. Minden szekció
elején volt egy gondolatébresz-
tõ elõadás, amelyben fõleg ta-
nárok, kutatók beszéltek tudo-
mányos eredményeikrõl, elmé-
leteikrõl, ezzel mintegy beveze-
tõt adva a szimpózium egyes
szekcióinak beszámolóihoz.

Újításként tarthatjuk számon,
hogy ezúttal a felszólalások
mellett a szünetekben az Audi-
torij halljában nagyméretû tab-
lókon ismertethették eredmé-
nyeiket azok, akik dolgozatuk
tartalmát nem mondhatták el
(fõleg az idõ korlátozott volta
miatt) szóban. Ez az ún. poster
session (poszter szekció) álta-
lában olyan témákat tartalma-
zott, amelyek csak érintõlege-
sen kapcsolódtak a szimpózium
elõzetesen megadott központi
gondolatához.

Olvashattunk például a hor-
vát börtönkönyvtárakról, a len-
gyel informatikai fejlesztések-
rõl, vagy éppen arról, hogy
milyen szerepet tölt be az in-
formációs technológia a peda-
gógusképzésben Torunban.
Giczi András a Magyarországon
nem is oly régen publikált ku-
tatásáról, a káoszelmélet és a
könyvtártudomány összefüggé-
seirõl mutatott be egy látványos
tablót. Fejtegetései iránt nagy
érdeklõdés mutatkozott, többen
is megkeresték kérdéseikkel a
szimpózium alatt, az elõadások
szüneteiben, de az esti kötetle-
nebb, zenés, táncos összejöve-
teleken is.

Idén is nagy hangsúlyt fek-
tettek az elmélyült szakmai
munkára. Az egyes szekciók
elõadásainak összeállításánál
világosan kitapintható volt a
szervezõk szándéka, ugyanis a
felszólalások témájukban na-
gyon közel álltak egymáshoz,
ezzel lehetõség nyílt az egyes
országoknál tapasztalható elté-
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rõ gyakorlatok összehasonlítá-
sára is.

Viszonylag sok, a jelenlegi
helyzetet elemzõ kutatásról szá-
moltak be. Többen készítettek
kérdõíves felmérést arról, hogy
milyen kép él egyrészt a szak-
mában, másrészt a felhaszná-
lókban a jövõ könyvtárosáról;
hogyan látják a jövõt a könyv-
tár szakos diákok az egyes egye-
temeken; a felhasználók milyen
igényeivel kell szembenézni az
információs társadalomban. Ez
jórészt a diákok kedvelt �mû-
faja� volt, míg a tanárok, kuta-
tók inkább elméleti kérdésekrõl,
a felvetett problémák lehetséges
megoldásairól számoltak be.
Szóba került a könyvtáros-
képzés nemzetközivé tételének
kérdése, a netikett, a modern
kor által megkívánt új szerepek,
lehetõségek problémaköre.

A konferenciának mindig
fontos részét képezik a work-
shopok, melyek során az elõ-
adó és a hallgatóság kapcsolata
interaktívvá válik. A mûhelyek-
ben nem is hagyományos elõ-
adások kerülnek terítékre, in-
kább megvitatásra váró témák
vannak a középpontban.

Egy fontos témát minden-
képpen ki kell emelni az idei
konferencia mûhelytanulmányai
közül, és bár � ahogy ez lenni
szokott � nem született kon-
szenzus a kérdésben, e téma
mindannyiunk életét befolyásol-
ja napjainkban.

Az interneten rengeteg infor-
máció kering rólunk, magánsze-
mélyekrõl. A vita bevezetõjében
ezt úgy mutatták be az elõadók,
hogy a nézõtérrõl felállítottak
egy lányt, és felsorolták tucat-
nyi személyes adatát. Ezeket,
mint mondták, a különbözõ
adatbankokban szinte teljesen
szabadon lekérdezhették. Meg-

döbbentõ volt látni, hogy meny-
nyi mindent lehet megtudni ró-
lunk a hálózaton keresztül�

A párbeszéd alapvonala és
témája így az lett, hogyan lehet
adataink védelmét megoldani az
interneten, azon a felületen,
ahol az adatok nyilvánossága és
hozzáférhetõsége a fõ szem-
pont. Ez akár a net filozófiája-
ként is felfogható.

Ebbõl született meg a máso-
dik problémakör, nevezetesen
az, hogy mi módon lehet � ha
lehet egyáltalán � az internetet
szabályozni. A szabályozás el-
len érvelõk a net adatszabadsá-
gára hivatkoztak, és úgy okos-
kodtak, hogy minél kevesebb
helyen adjuk meg az adatain-
kat, ha védekezni akarunk. A
másik tábor ez utóbbi javaslat-
tal egyetértett, de véleményük
szerint van mód a jogi szabá-
lyozásra, és szükség is van rá,
hiszen akárcsak a könyvtárak-
ban, az interneten is a felhasz-
náló érdeke az elsõdleges.

A vita során elhangzott ál-
lásfoglalások és érvelések mind
azt mutatták, hogy a szakmát a
közeljövõben megoldásra váró
problémaként élénken foglal-
koztatja ez a kérdés.

Ahhoz képest, hogy milyen
közel rendezték határainkhoz a
szimpóziumot, sajnos megint
viszonylag kevesen képviseltük
nemzetünket. Budapestrõl né-
gyen, Szombathelyrõl hatan
vettünk részt a szimpóziumon.

Szintén negatívumként em-
líthetõ, hogy a tízéves jubile-
umra nem helyeztek kellõen
nagy hangsúlyt. Egy elõadásban
bibliográfiai és bibliometriai
szempontból elemezték az elõ-
zõ BOBCATSSS kötetek tartal-
mát. Az Auditorij halljában meg
lehetett nézni a korábbi szim-
póziumokon készült fényképe-

ket, illetve lapozgatni lehetett az
elõzõ kilenc BOBCATSSS kö-
tetet (1993�2001). A szervezõk
szándékában állt az is, hogy a
második napon egy tengerparti
séta keretében lehessen kötet-
lenül társalogni a konferencia
�veteránjaival�. Sajnos a rossz
idõ miatt ez meghiúsult, így a
generációk találkozására egy
kellemes szórakozóhelyen ke-
rült sor.

Az idén megalapították a
BOBCATSSS Díjat, melyet a
résztvevõk szavazatai alapján
ítéltek oda a legjobb diákelõ-
adónak. Az elsõ ilyen elisme-
rést a szervezõ stuttgarti kép-
zõintézmény egy ambiciózus
hallgatója kapta meg, aki szak-
mai felkészültsége, fesztelen
stílusa, jó angolnyelv-tudása alap-
ján minden kétséget kizáróan
megérdemelte a kitüntetést.

Immár hagyománnyá vált,
hogy a szervezõk a konferencia
mindhárom estéjére szerveznek
programot, olyan zenés-táncos
összejöveteleket, ahol minden-
ki kedvére ismerkedhet, beszél-
gethet, szórakozhat.

A nyitóesten a gyönyörû
Piran fõterén, a városháza épü-
letében volt a fogadás, a már
megszokott bõséges vendéglá-
tással. A második este elmaradt
ugyan a tervezett tengerparti
séta, de a szervezõk egy fél nap
alatt áthidalták a problémát, és
kibéreltek egy kellemes szóra-
kozóhelyet a kikapcsolódni vá-
gyók számára. Itt nyílt alkalom
mind szakmai, mind fesztele-
nebb baráti beszélgetésekre, s
meglepõ módon sokan tényleg
nem csupán a könnyedebb té-
mákat vitatták meg az este fo-
lyamán. A záróbuli már hami-
sítatlan BOBCATSSS-hangula-
tú rendezvény volt, igazi búcsú-
est, emlékezetes és vidám.
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A BOBCATSSS-közösség
mára egy család lett. Minden
tagja egyenrangú, legyen tanár
vagy diák, jöjjön az EU-ból,
vagy az EU-n túlról. Akár elõ-
ször, akár sokadik alkalommal,
�veteránként� van valaki jelen,
mindenki mindenkit barátjának
tekint. Mi immár három éve
vagyunk aktív résztvevõi a kon-
ferenciának, és azokkal, akik
újra meg újra eljönnek, képe-
sek vagyunk ott folytatni, ahol
egy éve abbahagytuk.

Az idén egy szállodában lak-
tunk a szervezõkkel, és eluta-
zásunk reggelén egy üzenet várt
minket a szobánk ajtaján, ami
nagyjából így szólt:

�Sajnos mi korán indulunk
haza, így már nem találkozha-
tunk. Jó utat, és vigyázzatok
magatokra! Szeretettel: Steffi,
Eva és Helmut. P.S.: Jövõre
Torunban!�

Giczi András
 Gottl Eszter

 Szabó Ágnes
 Tóth Máté

A Balaton
és az ember

Az olvasás éve alkalmából a
keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár is bõséges és színvo-
nalas programokkal készült.
Ezek közül kiemelkedõ A Ba-
laton és az ember címû, nyolc
elõadásból álló sorozat, mely-
nek anyagi vonzatát a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztéri-
umától és a Nemzeti Kulturális
Alapprogramtól nyert forrásból
fedezzük.

Nagy érdeklõdés elõzte meg
ezt a sorozatot, hisz városunk
és környéke életében meghatá-
rozó szerepet játszik a Balaton.
Tavaly szeptemberben került

sor az elsõ elõadásra. A Feste-
tics György Zeneiskola Fúvós
Quartettjének mûsora után dr.
Szabó Imre polgármester mon-
dott köszöntõt és nyitotta meg
az elõadássorozatot.

Az elsõ elõadó, dr. Szabó
István, a Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezõgazdaság-tudo-
mányi Kar rektorhelyettese, a
Balaton és környéke természeti
értékeirõl tartott rendkívül ér-
dekes és tanulságos, diavetítés-
sel egybekötött elõadást. Láthat-
tuk a legkisebb kúpalakú bazalt-
hegyet, a Hegyesdet, a Balaton-
felvidék egyik meghatározó
növényét, az árvalányhajat, és
a ma már nem látható szibériai
nõszirmot, ami a Tapolcai-me-
dence egykori lápvilágára em-
lékeztet.

Ezt követõen Fehér Csaba
Endre, a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Park tájegységvezetõ-
je beszélt Védett növényeink és
állataink címmel.

A következõ programra ok-
tóberben került sor. A tó kör-
nyékének történetérõl, a Bala-
ton szakirodalmáról dr. Müller
Róbert, a Balatoni Múzeum
igazgatója tartott magas színvo-
nalú elõadást. Nagyon fontos és
ritka könyveket is láthattunk,

melyek forrásértékûek a kuta-
tók és az érdeklõdõk számára.
Kevésbé ismert mûvekbõl hal-
lottunk részleteket, Bél Mátyás-
tól Eötvös Károlyig. Megtud-
hattuk, hogy szláv és illér ere-
detû a Balaton szó jelentése, s
azt is, hogy az 1896-ban megje-
lent, Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képekben
címû kötetben külön fejezet
tárgyalja a Balatont.

Decemberben a Balaton kör-
nyékének néprajzával ismerked-
hettünk meg dr. Petánovics
Katalin néprajzkutató segítségé-
vel. A diavetítéssel egybekötött
elõadás egy érdekes és egyedül-
álló videofelvétellel zárult a
vörsi bábbetlehemezésrõl. Elsõ-
sorban a Balaton környéki tele-
pülések építkezési szokásaival
foglalkozott az elõadó, de a ha-
lászattal és az itteni élettel kap-
csolatos szokásokra is kitért.
Érdekes volt például, hogy a
halászok jól ismerték a vizet,
de nem tudtak úszni. Télen a
befagyott tó jegén lakodalmas
menetek is mentek át egyik te-
lepülésrõl a másikra.

A januári téma A Balaton a
szépirodalomban címet viselte,
melyrõl Cséby Géza irodalom-
történész, a keszthelyi Gold-


