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Év Dokumentumra Technikai Postaköltségre Összesen
eszközökre

1998 67 625 000 9 000 000 5 940 000 82 565 000

l999 110 000 000 20 300 000 13 200 504 143  500 504

2000 83 300 000 26 697 000 13 006 263 123 003 263

2001 90 300 000 22 700 000 11 341 740* 124 341 740

2002 84 900 000 28 100 000 ** 113 000 000

Összesen 436 125 000 106 797 000 43 488 507 586 410 507

* 2001. október 31-éig.

** még nincs adat.

Tájékoztató az ODR-
támogatásokról 1998�2002

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a
továbbiakban ODR) jogszabályi alapját az 1997.
évi kulturális törvény teremtette meg.

Az 59. § fogalmazza meg a rendszer kialakí-
tását, a 72. § pedig elõírja, hogy létrehozásának
és fenntartásának feltételeirõl a Magyar Köztár-
saság költségvetésérõl szóló törvényben, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezeté-
ben kell gondoskodni.

A törvényi elõírásnak megfelelõen l998-ban
elõször és azóta minden évben támogatásban
részesülnek az ODR-körbe tartozó könyvtárak.
A támogatások prioritásaira és a források elosz-
tására a könyvtári osztály által mûködtetett ODR-
munkabizottság tagjai tesznek javaslatot. A tá-
mogatás dokumentumok beszerzésére, a rendszer
mûködéséhez szükséges technikai eszközök
bõvítésére és korszerûsítésére, továbbá a könyv-
tárközi dokumentumellátás postaköltségeire hasz-
nálható fel.

Az alábbi táblázat az elmúlt öt év támogatá-
sainak összegérõl és azok felhasználásának meg-
oszlásáról ad tájékoztatást.

Röviden tekintsük át a pénzforrások felhasz-
nálásának tartalmát!

A dokumentumfejlesztésrõl

A minisztériumi támogatás nem a gyûjtemény-
építést segíti általában (hiszen nem fenntartói
támogatás), hanem a könyvtárközi dokumentum-
szolgáltatásban felhasznált (igényelt) mûvek biz-
tosításában van fontos szerepe.

A támogatás lehetõvé teszi a dokumentumvá-
laszték bõvítését és a példányszámok növelését,
aminek következtében nõ a gyûjtemények hasz-
nálati értéke. A bõvített állománykészletnek nyer-
tesei a könyvtárak közvetlen használói, hiszen
több dokumentum áll rendelkezésükre, ugyanak-
kor a könyvtárak eredményesebben kapcsolód-
hatnak be az országos könyvtárközi dokumen-
tum- és információcserébe is, több könyvtárközi
kérést tudnak teljesíteni.

A támogatás nem köti meg a beszerezhetõ
dokumentumok típusát, ezért a felhasznált több
mint 436 millió forintért egyaránt vásárolhattak
nyomtatott, audio-vizuális és elektronikus doku-
mentumokat. Az utóbbiak köre az elmúlt egy-
két évben örvendetes módon bõvült. A beszer-
zett mûvek között szerepelnek kölcsönözhetõ
jegyzetek, szakkönyvek, monográfiák és szép-
irodalmi mûvek éppúgy, mint periodikumok és
kézikönyvek, amelyekbõl fõként másolatokat
szolgáltatnak. A cél minden esetben az, hogy a
könyvtárak saját gyüjtõkörükhöz igazodva olyan
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mûvekkel gyarapodjanak, amelyek azt segítk elõ,
hogy minél sokoldalúbban kapcsolódhassanak be a
könyvtárközi dokumentum- és információcserébe.

A technikai és az informatikai
kommunikációs feltételek javításáról

A könytárközi dokumentumszolgáltatás csak
akkor tekinthetõ eredményesnek, ha a könyvtár-
használó gyorsan hozzájut a keresett dokumen-
tumhoz. Ez a feltétel ma már csak a korszerû
technikai eszközök biztosításával és alkalmazá-
sával teljesíthetõ. Például a postai úton küldött
igényeket mind gyakrabban váltják fel a faxon,
e-mailen vagy webes felületen érkezõ kérések.

Az ODR lelõhely-adatbázis (amelynek sokré-
tû használatát az elmúlt hónapokban Koltay Klára
ismertette e lap hasábjain) l,6 millió bibliográfi-
ai rekorddal és több millió lelõhelykóddal áll az
érdeklõdõk rendelkezésére. Ez a lelõhely, továbbá
a közös katalógusok és az ODR-ben szolgáltató
könyvtárak adatbázisai együttesen nélkülözhetetlen
forrásai a gyors információszerzésnek.

Az  információkhoz való hozzájutást a doku-
mentumokhoz való gyors hozzáférésnek kell
követnie.

Ebben is hathatós segítséget nyújtanak azok a
technikai és informatikai eszközök, amelyekhez
a könyvtárakat a minisztériumi támogatás segíti
hozzá.

Ismét meg kell jegyezni, hogy az ODR-támo-
gatásnak semmiképpen sem a könyvtárak általános
technikai és eszközparkjának a fejlesztése a
feladatata, hanem a könyvtárközi dokumentumszol-
gáltatás hatékonyságát kívánja erõsíteni. Egyszó-
val: a célfeladathoz céleszközöket biztosít.

A több mint 100 millió forintos forrásból
beszerzett eszközöket nem kívánjuk felsorolni,
de a leggyakoribb eszközfajtákról érdemes né-
hány szót szólni: a dokumentumok feldolgozá-
sához, nyilvántartásához és feltárásához, a tájé-
koztatás és kölcsönzés sokrétû feladatainak el-
végzéséhez 88 számítógépet vásároltak a  támo-
gatásból a könyvtárak, továbbá két tucat fax, 44
nyomtató, 70 fénymásoló és l8 szkenner beszer-
zése gyorsítja a könyvtárközi szolgáltatásban
egyre nagyobb szerepet kapó másolatkészítést és
küldést. Mivel a drága folyóiratok és kéziköny-
vek vásárlásával a könyvtárak egyre kevésbé
tudnak lépést tartani, ugrásszerûen nõ a másolat-
kérések száma.

Huszonöt dokumentumküldésre kifejlesztett �
fõként Ariel � szotferrel is gazdagodtak a könyv-
tárak. Ezek egyetlen lépésben megoldják a könyv-
tárközi küldést, fogadást és az adminisztrációt
is.

A postaköltség-támogatásról

A könyvtárközi dokumentumellátás költségei
között számottevõ nagyságrendet képvisel a pos-
tai díjszabások összege.

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás ere-
deti mûvek átkölcsönzése esetén a könyvtárhasz-
náló számára ingyenes, a postaköltséget a mi-
nisztérium a könyvtárak számára is visszatéríti.
A térítés vonatkozik az átkölcsönzött mûvek
küldésére és visszaküldésére is.

A postával történõ megegyezés hiányában ez
egyelõre a visszaküldõ számára utánvétes, por-
tós küldést tesz lehetõvé. A minisztériumi támo-
gatás (utólagos visszatérítés) ugyanis a szolgál-
tató � ez esetben az ODR-körbe tartozó � könyv-
tárakon keresztül történik.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer
kialakítása óta a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma jelentõs � mintegy 600 millió forin-
tos � támogatást nyújtott a minden könyvtárhasz-
náló által igénybe vehetõ könyvtárközi informáci-
ós és dokumentumszolgáltatás javítására.

Az elmúlt öt év alatt a rendszer bebizonyítot-
ta mûködõképességét, a tagkönyvtárak mindegyi-
ke fokozatosan növeli szolgáltatóképességét. A
könyvtárigazgatók rendszeres beszámolói és a
minisztériumi vizsgálatok tapasztalatai alapján az
is megállapítható, hogy ezekben a könyvtárak-
ban általában a szolgáltatókészség is folyamato-
san fejlõdik.

Mindezek következtében nõtt és bõvült a
könyvtárközi dokumentumszolgáltatások száma,
de korántsem a lehetséges vagy szükséges mér-
tékben.

A tapasztalatok alapján kimondhatjuk, hogy
ennek egyik � talán legfõbb � oka a könyvtár-
használók e szolgáltatásokról való hiányos
imerete. Ezen a téren két igen fontos tennivaló
van: megfelelõ propaganda-tevékenységgel szé-
les körben megismertetni a könyvtárhasználók-
kal a szolgáltatás kínálta lehetõségeket és min-
den könyvtárossal készségszinten elsajátíttatni a
szolgáltatás felajánlását és közvetítését.

Richlich Ilona
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Könyvtárközi
dokumentumellátás

Vas megyében
Vas megyében 1994-ben � a megyei könyvtár és
a városi könyvtárak közötti együttmûködési
megállapodásnak köszönhetõen � úgy jött létre a
dokumentumellátás �új� rendszere, hogy a régi
hálózati együttmûködés némiképp átalakult. A
Vas Megyei Könyvtári Információs Rendszer
(VASKIR) az önkéntességen alapuló együttmû-
ködésre, a megyei könyvtár erõteljes szolgáltató
szerepére, a teljesítõképes városi könyvtárak
vonzáskörzeti kisugárzására, a dokumentum- és
információszolgáltatás technológiai modernizá-
lására, a megye könyvtárhasználó közönségének
jobb minõségû ellátására szervezõdött.

A történetileg korábban kipróbált és eredmé-
nyesnek bizonyult munkamódszereket � a meg-
változott társadalmi, gazdasági és technológiai
környezetnek megfelelõen � újakkal egészítet-
tük ki, és a térségi könyvtárpolitikát motivációs
eszközökkel is megerõsítettük. Bár nem kíván-
juk azt a téves olvasatot sugallni, hogy motivá-
ciós készletünk központi eleme a pénz, mégis el
kell ismernünk, hogy a megyei önkormányzat
által finanszírozott Könyvtári Alap jelentõs kül-
detést teljesít az önkormányzati könyvtárak rend-
szerszerû mûködésében. Dacára annak, hogy a
létrejöttekor egymillió forintos keret harminc
százalékos nominális növekedésére nyolc évet
kellett várni, közteherviselési példának minõsít-
hetjük gyakorlatunkat. Témánk okán ezúttal csu-
pán az osztott felelõsségû és racionális doku-
mentumellátásra gyakorolt jótékony hatását sze-
retnénk bemutatni.

Megállapodásunk értelmében minden eszten-
dõben teljesítményarányos, ún. gyûjtemény-ki-
egészítési támogatáshoz jutnak (Szombathely
kivételével) a megye városi könyvtárai aszerint,
hogy a vonzáskörzetükben más fenntartójú
könyvtár, szolgáltató hely átkölcsönzési igénye-
ire milyen teljesítménnyel válaszoltak. Úgy lát-
juk, hogy városaink vonzáskörzetük szükségle-
tének számbavétele nélkül kis hatásfokkal tud-
nák csak gyûjteményüket közjóként hasznosíta-
ni. A városhatáron túlmutató közönségtételezés
tehát szükségszerû nálunk. Ugyanakkor arra is
hangsúlyt szerettünk volna fektetni, hogy a vá-
rosi könyvtárak térségében megfogalmazódó

dokumentumigények a lehetõ leghiánytalanabbul
váljanak ismertté. A kérések teljesítésében pedig
a megyei könyvtár számíthasson városi partne-
reinek hathatós közremûködésére. Ezért a meg-
valósult átkölcsönzések után minden évben �pos-
taköltség-normatívát� állapítunk meg és fizetünk
ki a Könyvtári Alapból, mely összeget � ellensú-
lyozandó a nagyobb igénybevételbõl eredõ gyor-
sabb kopást � gyûjteményük gyarapítására for-
díthatják a könyvtárak.

Az alábbi grafikon szemléletesen igazolja a
hét városi könyvtár teljesítményének robbanás-
szerû növekedését. 1995-ben a városok együttes
aktivitása még nem érte el a megyei könyvtáré-
nak a felét. 1998-ban fordulat következett be:
miközben a megyei könyvtár teljesítménye sta-
bilan jelentõs maradt, a városi könyvtárak együt-
tes adataiban négyszeres növekedés mutatható
ki. Örömmel mondhatjuk el, hogy amíg 1995-
ben a megye teljesítõképes önkormányzati könyv-
tárai 2 652 dokumentumátkölcsönzést (ún.
�adott� könyvtárközi kölcsönzést) naplóztak,
addig 2001-re duplázni tudtunk, 5340 dokumen-
tummal javíthattuk a használók elégedettségét.
Az érdem az összefogásé!

Más könyvtárnak �adott�
könyvtárközi kölcsönzés:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár részvétele
az ODR-ben

Láthattuk, hogy a kulturális törvényben neve-
sített ODR �modellkísérlete� megyénkben sike-
resnek mondható. Igaz, a megyei könyvtárban
nagy hagyománya van a könyvtárközi kölcsön-
zésnek, így a szemléletváltás problémájával nem
kellett megküzdenünk.

A kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat két
könyvtáros látja el: a megye kisebb települései-
nek igényeivel a Szaktanácsadó és Ellátórend-
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szeri Titkárság munkatársa foglalkozik, az olva-
sószolgálatban dolgozó másik könyvtárközis
pedig az ezen kívül fennmaradó összes munkát
intézi.

Miután a könyvtár által használt OLIB integ-
rált rendszernek még nincs kész a könyvtárközi
modulja, intézményi olvasóként regisztráljuk a
könyvtárközi kölcsönzésben részt vevõ könyvtá-
rakat. A továbbítások, másolatok nyilvántartása
egyelõre még hagyományosan, füzetben történik.
ODR-támogatásból vásárolt lapszkenner, máso-
ló, számítógép, nyomtató, fax biztosítja a meg-
felelõ technikai hátteret

A beérkezõ és a teljesített kérések száma

Szolgáltatóként a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár évente két-két és félezer kérést fogad.
Szembetûnõ, hogy míg 2000-ben az igények
mintegy ötödét másolatban teljesítette a könyv-
tár, 2001-ben már csak minden tizenegyedik ké-
rés volt másolat. Korai lenne következtetéseket
levonni ebbõl a ténybõl, annyi azonban megálla-
pítható, hogy a könyvtárak szívesebben fogadják
a számukra ingyenesen, postán eljuttatott eredeti
dokumentumot, mint a pénzbe kerülõ másolatot.

A kérések teljesítésének hatékonysága

A fenti táblázat az utolsó tíz év teljesítési ha-
tékonyságát mutatja. A kötelespéldány-szolgál-

tatás elmaradása (a Berzsenyi Könyvtár 1978 és
1998 között regionális kötelespéldány-sorban ré-
szesült!) kisebb mértékben csökkentette teljesít-
ményünket, mint ahogy annak idején gondoltuk.
Ma az látható, hogy az ODR-támogatás érdem-
ben pótolja a néhai kötelespéldány-sort, ám sok-
kal  körültekintõbb szerzeményezést kell a gya-
korlatban megvalósítanunk. Nõ a szakterületi fe-
lelõsség a tájékoztató könyvtárosokkal szembeni
elvárásrendszerben. A hiányosságokra sokszor
éppen a könyvtárközi igények világítanak rá.
Ilyenkor jól jön az ODR-támogatás, melynek
jelentõs része utólagos beszerzésre fordítódik.

A kilencvenes évek derekán látszó kisebb
teljesítési hullámvölgy az árrobbanás következ-
ménye, amely a többespéldányok elmaradásához,
az anyagi lehetõségek szûküléséhez vezetett. Az
alacsony példányszám azóta is gyakran kénysze-
ríti választásra a könyvtárost. Tudniillik, hogy ki
kapja meg azt az egyetlen könyvet: az olvasó
vagy a könyvtárközi kérés elindítója. Gyakorla-
tunkban az igény jelentkezésének idõpontja a
meghatározó.

A legtöbb megkeresés most is lakóhelyi
könyvtárakból, kérõlapon érkezik. A célba jutta-
tás módja azonban rohamosan változik. Sok a
telefonos jelentkezés, és szinte hétrõl hétre nõ
az elektronikus úton (e-mail, ODR) érkezõk szá-
ma. A megyében lévõ városi és nagyobb községi
könyvtárak munkatársai rendszeresen használják az
ODR-adatbázist bibliográfiai adatkeresés, tájékoz-
tatás, dokumentumkérés céljából. Az elektronikus
könyvtárközi kölcsönzést preferálók közt több vasi
könyvtár is található. Íme a DEENK statisztikája,
amely a 2002. március 28 -ai állapotot tükrözi:
Könyvtár neve: Kérések száma:
Vas Megyei Levéltár Szakkönyvtára 1
Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Kõszeg 20
Mûvelõdési Otthon és Könyvtár, Répcelak 22
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 55
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtára 76
Városi Könyvtár, Szentgotthárd 8 1
Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk 398

A fenti adatok jelzik, a gyorsaság mindennél
fontosabb. A kérõ könyvtárak gyakran inkább
vállalják a postaköltség terhét is, mintsem hogy
a Berzsenyi könyvtár kölcsönzésben lévõ � �por-
tósan� is utaztatható � példányára várakozzanak.

Továbbítsuk � de hová?

Az köztudott, hogy kéréskor és továbbításkor
egyaránt a friss irodalom iránti igény jelenti a



Könyvtári Levelezõ/lap 2002. május6

legnagyobb gondot. A felsõoktatási intézmények-
ben több szakon oktatott, bevezetõ jellegû iro-
dalmi igények dömpingszerû megjelenésével sem
a felsõoktatási, sem a közmûvelõdési könyvtá-
rak nem tudnak megbirkózni.

Tapasztalat az is, hogy sokszor nem is tanul-
mányaik helyszínén, hanem hét végén hazautaz-
va, a lakóhelyi könyvtárban kezdenek kutatni és
tájékozódni a kötelezõ irodalom felõl a tanulók.
A tanulnivalóért folytatott �harc� eredményessé-
ge sokszor a gyorsaságon múlik.

Ha segít a könyvtár, az mindenkinek nagyon
jó, hálásak az olvasók. Vajon hálásak-e azok a
kiemelkedõen, rendszeresen sokat teljesítõ ODR-
tagkönyvtárak is, amelyekre látványosan � az
igénylõ olvasó szeme láttára � rázúdítjuk a kéré-
seket? Adott tehát a kérdés, amit természetesen
a helyzetet átlátva mindenki maga dönt el: elõ-
jegyezzünk, gyorsan beszerezzünk, megkérjük
ODR-en vagy elkezdjünk kutakodni az egyes
könyvtárak OPAC-jaiban. Míg néhány évvel
ezelõtt a hiányos kérõlapok kiegészítése rabolta
el a legtöbb idõt továbbításkor, most a szolgál-
tatóképes könyvtár megkeresése.

Igénybe vevõként évente kétszáz-háromszáz-
ötven kéréssel dolgozunk. Ennek 2000-ben és
2001-ben is negyede volt másolat, a többi könyv,
periodikum.

Saját kéréseink és a megvalósulás

Az utóbbi három évben folyamatosan nõ a
BDMK olvasói kéréseinek száma. Oka lehet en-
nek a kötelespéldány megszûnése, a könyv- és
folyóirat-csonkítások pótlása, a könyvtárbõvítés,
költözés okozta választékcsökkenés ellensúlyo-
zása. A szolgáltatás ingyenessé válásával olva-
sóink könyvtárközi kölcsönzési kedve is nõtt.

Az ODR-támogatás adta lehetõségeknek kö-
szönhetõen a várakozási idõ csökkent. Egy �97-

es, az észak-dunántúli régióra kiterjedõ vizsgálat
szerint a könyvtárközi kölcsönzés átfutási ideje
négy-öt hét. Az újabb adatok szerint � az õszi,
legforgalmasabb hónapokat tekintve � két-három
hétre csökkent a várakozási idõ, noha a külföldi
kölcsönzésekre és az elõjegyzett könyvekre most
is hosszabb idõt kell várni. A webes kérések
optimális esetben három-négy nap alatt megér-
keznek.

A következõ néhány adat az ügyintézés tech-
nikai változását érzékelteti.

Jelentõsen nõtt az elektronikus út igénybevé-
tele: 1999-ben ez a kérések negyedét, 2000-ben
a felét, 2001-ben 81 százalékát jelentette!

A következõ táblázat az ODR lelõhely-adat-
bázis felhasználásával és a központi katalógus
segítségével egyetemi és országos szakkönyvtá-
raktól kért és kapott dokumentumok számának
alakulását mutatja az utolsó három évben.

Webes kéréseink megoszlása

1999 2000 2001
OSZK 13 25 42
MTA - - 11
DEENK 7 33 49
SZTE 6 25 39
PTE - - 31

Az adatsor önmagáért beszél: a debreceni
ODR-adatbázis tartalma kérésirányításunk gya-
korlatát is meghatározza. Annak érdekében, hogy
a szaktárca rendszerfejlesztési forrásai az eddi-
ginél is nagyobb hatékonysággal hasznosulhas-
sanak, mielõbb ki kell szûrni a felesleges gáta-
kat a lelõhely-megállapítás útjából. Erre ma már
adottak a technikai lehetõségek, melyekhez mi-
elõbb könyvtárpolitikai stratégiai döntést kell pá-
rosítani.

Pallósiné Toldi Márta
dr. Szalókné Sulyok Emília
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A Deák Ferenc
Megyei Könyvtár
együttmûködése a

határon túli
könyvtárakkal*

Könyvtárunknak � akárcsak
más, hasonló intézményeknek �
igen szerteágazó kapcsolatrend-
szere van a Kárpát-medencében,
s ezek a kapcsolatok szerencsé-
re folyamatosan gyarapodnak,
gazdagodnak. Ezt a hálószerû
kapcsolatrendszert magyaror-
szági és határon túli könyvtá-
rak, szakmai szervezetek és
kormányzati hátterû munkabi-
zottságok alkotják. Az elmúlt
évtized legnagyobb vívmányá-
nak egyébként személy szerint
azt tartom, hogy ennek a háló-
nak természetes alkotóelemévé
váltak � és válnak folyamatosan
� a jelenlegi határokon túl mû-
ködõ könyvtárak, szakmai szer-
vezetek és képzõ intézmények.
Ennek figyelembevételével
könyvtárunk kapcsolatrend-
szerét is többféle szempontból
lehet megközelíteni.

Határon túli kapcsolataink
legrégebbi fejezete � hasonló-
an más, határ menti megyékhez
� az egykor hozzánk tartozott
területekhez kötõdik. Zala me-
gye délnyugati sarka 1920, il-
letve 1945 után a Szerb�Hor-
vát�Szlovén Királysághoz,
majd Jugoszláviához került, ma

pedig Horvátország, illetve
Szlovénia része. Magyar nyel-
vû lakosság fõként az utóbbi
országban él, a határ menti kes-
keny sávban. Ez a szóban for-
gó terület azonban nemcsak
Zala, hanem Vas megye része
is volt a történelem során, így
történt, hogy jó néhány évtized-
del ezelõtt Zala és Vas megye
tanácsai közösen vették fel a
kapcsolatot a szlovéniai terület
magyarjaival, s az együttmûkö-
dés kereteit egy szabályos
szerzõdésbe foglalták, melyet
azóta is évrõl évre megújítanak,
ünnepélyesen aláírnak. Egy sok-
színû, oktatási, zenei, múzeumi,
levéltári, könyvtári, képzõ-
mûvészeti tartalmú kapcsolat-
rendszer alakult ki, melynek
könyvtárunk is része, de velünk
együtt vagy önállóan a többi
Zala megyei könyvtár is. Leg-
fõbb rezidensünk például a ha-
tár mentén fekvõ, Lendvával
szomszédos lenti városi könyv-
tár, amely � a napi könyvtári
munkán kívül, melyet az ottani
lakosok számára végez �, pos-
taláda és átrakóhely is.

Nincs módom minden tevé-
kenységünket felsorolni, ezért
csak a legfontosabb elemeket
idézem fel:

� Együttmûködünk a hely-
történeti kutatásokban, kiad-
ványok készítésében. A millen-
niumi idõszak egyik legfonto-
sabb közös alkotása volt példá-
ul a Zala György szobrászmû-
vészrõl készült monográfia ki-
adása.

� Az ottani könyvtárak fo-
kozatosan beléptek a Zalai

Gyermekkönyvtáros Mûhelybe,
így részeseivé válnak mindazon
rendezvényeinknek, tovább-
képzéseinknek, melyeket a
mûhely keretei között szerve-
zünk. Az utóbbi idõben pl. már
önálló fordulót tartanak a Mura-
vidéken a több évtizedes hagyo-
mányú, Zala megyei József
Attila szavalóverseny keretében,
de részt vesznek az olvasás éve
programsorozatában is.

� Rendszeresen tartunk
könyvbemutatókat, író-olvasó
találkozókat a határ mindkét
oldalán. Kiállításokat rendezünk
Lendván, Muraszombatban;
néhány éve legbecsesebb régi
könyveinket állítottuk ki a
könyvtárak szervezésében.

Mindezeken túl napi kapcso-
latban vagyunk, amit fõleg az
internetnek lehet köszönni. Na-
pirenden van a tanácsadás,
referensz kérdések megválaszo-
lása, továbbképzési segítség;
ezenkívül évente kicseréljük ki-
adványainkat a lendvai könyv-
tárral, így is gazdagítjuk állo-
mányunkat.

A történelmi determináltsá-
gon túllépve, a rendszerváltozás
utáni idõszakban tovább fejlesz-
tettük�terjesztettük kapcsolata-
inkat. Ez elõször spontán ala-
kult, hiszen mi is könyvgyûj-
téssel kezdtük: Könyvtárpárto-
ló Alapítványunk közremûködé-
sével több teherautónyi könyvet
szereztünk a kiadóktól, amit
azután Erdélybe, illetve a Kár-
pátaljára juttattunk el, a legkü-
lönbözõbb módokon. A 90-es
évek elsõ felében kerültünk
kapcsolatba a kolozsvári Heltai

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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Gáspár Könyvtári Alapítvány-
nyal, illetve a marosvásárhelyi
Teleki Tékával � a kettõt egyéb-
ként összekapcsolja Spilmann
Mihály történész-könyvtáros
személye, akinek kuratóriumi
elnökként fontos szerepe van e
kapcsolatok ápolásában. A ta-
lálkozásból egy érdekes kezde-
ményezés született 1994-ben:
könyvtárunk � más zalai könyv-
tárakkal együttmûködve � vál-
lalta, hogy minden õsszel egy-
hetes tanulmányutat szervez a
kolozsvári Babe��Bolyai Egye-
tem könyvtár szakos hallgatói-
nak azért, hogy megismerjék a
magyarországi közgyûjtemé-
nyek, közkönyvtárak szolgálta-
tásait, mûködését. Az erdélyi
szervezõ a kolozsvári Heltai
Alapítvány volt, a költségeket
a Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázataiból biztosítottuk. A kez-
deményezés nagyon sikeres
volt, fõleg, hogy a hódmezõvá-
sárhelyi fõiskola könyvtára is
csatlakozott hozzá, mert õk meg
a számítógépes gyakorlatot biz-
tosították a hallgatóknak. Saj-
nos a Nemzeti Kulturális Alap-
program tavaly megváltoztatta
támogatási lehetõségeit, így pil-
lanatnyilag nem tudjuk folytat-
ni ezt a népszerû és � a részt-
vevõk nyilatkozataiból ítélve �
hasznos kurzust. Talán a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma tud majd segíteni, hogy
ne haljon el ez a kezdeménye-
zés. Mindazonáltal a Heltai Ala-
pítvány és könyvtáraink kapcso-
latai továbbra is igen intenzí-
vek, például a zalaegerszegi
József Attila Városi Könyvtár
közremûködésével készítik el
elektronikus katalógusukat. A
marosvásárhelyi Teleki Tékával
is szorosabbra fûztük az együtt-
mûködést � jelenleg mi kezel-
jük a magyarországi pályázata-

ikon nyert pénzeszközöket. Ter-
mészetesen a kiadványok cse-
réjét, a könyvtári tanácsadást
(más könyvtárakhoz hasonlóan)
továbbra is végezzük.

Újabb kapcsolataink közé
tartoznak a felvidéki könyvtá-
rakkal kialakuló együttmûködé-
si formák � ezek azonban már
annak a kapcsolatrendszernek
köszönhetõk, amelyek az után
alakultak ki, hogy könyvtárunk
is belépett abba a minisztériu-
mi programba, amelyet a kultu-
rális minisztérium etnikai és
kisebbségi fõosztálya, valamint
a könyvtári osztály közösen
szervez, a korábban vázolt, há-
lószerû együttmûködési rend-
szer kiépítésére. Ebben a mun-
kában elsõsorban én veszek
részt, de kollégáimmal folya-
matosan tanácskozunk a meg-
oldandó feladatokról. Errõl a
programról leginkább Kálóczy
Katalin hivatott beszélni, én sze-
mély szerint úgy gondolom, hogy
az egyik legnagyobb jelentõségû
tette a könyvtáros szakmának az
elmúlt évtizedben ez a kapcsolat-
építés, majd a fejlesztési támo-
gatás elindítása volt. Ennek elvét
a hazai hálózati gondozás min-
tájára fogalmaztuk meg: vagyis
hogy legyenek olyan szakmai
központok, amelyek képesek arra,
hogy a környezetükben könyvtá-
ri szolgáltatásokat hozzanak lét-
re, támogassanak vagy mûködtes-
senek. Úgy érzem, hogy az el-
képzelés bevált, és ahol sikerült
a megfelelõ intézményt vagy ala-
pítványt és a rátermett személye-
ket megtalálni, ott sikeres lett a
program is.

Munkatársaimmal együtt so-
kat dolgozunk azért, hogy ez így
legyen azokon a területeken is,
ahol még fehér foltok vannak �
és köszönjük az MKE Olvasó-
szolgálati Szekciójának, hogy

ezt az együttgondolkodást itt a
könyvfesztiválon lehetõvé tette.
Novemberben Lendván, febru-
árban Kolozsváron találkoz-
tunk, és lám, megint együtt
vagyunk. Ez nagy erõt ad a
munka további folytatásához.

Kiss Gábor

Mit tehet egy
referenciakönyvtár?*

(A székesfehérvári
megyei könyvtár

tapasztalatai az IKB
pályázatán)

Elsõsorban pályázik...
és segít

Mit tesz, tehet egy megyei
könyvtár, amikor a Miniszter-
elnöki Hivatal Informatikai
Kormánybiztossága Az informá-
ciós társadalom megvalósításá-
ban közremûködõ közmûvelõdé-
si könyvtárak támogatása címû
pályázati kiírásáról tudomást
szerez? Tudva tudjuk, hogy a
közkönyvtárak között kiemelt
szerepet betöltõ megyei könyv-
tárak sem tudják fejlesztéseiket,
így az informatikai fejlesztést
sem saját erõbõl megvalósítani.
Nem lehet kétséges tehát, hogy a
megyei könyvtár ezt a lehetõsé-
get nem hagyhatja ki. Igen ám,
de a pályázati feltételek nagyon
szigorúak. Végig kell tehát gon-
dolni, hogy el tudja-e a könyvtár
helyezni a felnõtt látogatók szá-
mára hozzáférhetõ helyen majdan
a tíz számítógépet, képes lesz-e
a könyvtár teljesíteni a könyv-
tárosi és olvasói tanfolyamokra

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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vonatkozó követelményeket (a
megye könyvtárosainak már
korábban is szerveztünk számí-
tógépes és internethasználati
tanfolyamokat), mit jelent majd
a költségvetésben késõbb az
ingyenes internethasználat biz-
tosítása. Mindezeket a kérdése-
ket mi is feltettük magunknak,
és úgy döntöttünk: pályázunk.

A gépek elhelyezésére az
olvasótermet találtuk a legalkal-
masabbnak. (Szerencse, hogy a
gyermekrészlegbe eleve nem is
tehettük volna a gépeket, mert
oda húsvétkor betörtek.) Az
1996-ban a helyi hálózatot ki-
építõ cég segítségét kértük an-
nak felméréséhez, milyen háló-
zatfejlesztésre lesz szükség, és
egyúttal jeleztük is nekik, hogy
érdemes lenne majd bejelent-
kezniük azon cégek sorába,
amelyek részt vehetnek a pályá-
zat megvalósításában. Azt is
tudtuk már ekkor, hogy a meg-
lévõ 64 kbit/sec sávszélesség
nem lesz elegendõ, ha újabb tíz
számítógép csatlakozik majd a
hálózatra. Megnéztük azt is,
milyen egyéb költséget jelent
majd a tanfolyamok megszer-
vezése (tematika kidolgozása,
feladatlapok elkészítése és sok-
szorosítása stb.). Ezek után nem
maradt más feladat, mint a pá-
lyázat megfogalmazása, a fenn-
tartói nyilatkozat megszerzése.

Már az elején elláttunk men-
tori feladatokat a megye többi,
a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelõ városi és nagyközsé-
gi könyvtára esetében. Ezt kö-
telességünknek tartottuk, és
késõbb aztán �hivatalosan� is
vállaltuk. Nem csak �magunk
miatt� vettünk tehát részt a pá-
lyázatról rendezett budapesti (a
Könyvtári Intézet által meghir-
detett) tájékoztatón, hanem
azért is, hogy segíteni tudjunk

a sikeres pályázat elkészítésé-
ben a többieknek. A segítség-
nyújtás a pályázat megfogalma-
zásához adott tanácsoktól, az
adatlap kitöltésétõl egészen ad-
dig terjedt, hogy sikeresen le-
beszéltük egyik nagyközségi
könyvtárunkat arról, hogy re-
ferenciakönyvtári csomagra pá-
lyázzon.

A referenciakönyvtár
örül...

Természetesen nagy volt az
örömünk 2001 novemberében,
amikor megtudtuk, hogy pályá-
zatunk sikeres volt, és a teljes
pályázott összeget (több mint
négymillió forintot) elnyertük.
Legalább ennyire örültünk azon-
ban annak, hogy rajtunk kívül a
megyébõl még tizenhárom
könyvtár szerepel a nyertesek
között: a másik megyei jogú vá-
ros, Dunaújváros könyvtára (nagy
csomag) mellett még négy váro-
si könyvtár és nyolc nagyközségi
könyvtár (kis csomag).

Megkezdõdik a pályázat
megvalósítása

Ezek után várnunk kellett a
számítógépes rendszer szállítá-
sát és a hálózatfejlesztést vég-
zõ cégeket tartalmazó pályázati
katalógust, amelynek megjele-
nése után rövidesen, február 22-
én megrendeltük a gépeket és a
hálózatfejlesztést. A mentori
szerep vállalását ekkor azzal
igyekeztünk teljesíteni, hogy a
március elsõ hétfõjén rendezett
megyei továbbképzésen össze-
hívtuk a nyertes megyei könyv-
tárak képviselõit, és tájékozód-
tunk, hogyan állnak a pályázat
megvalósításával. Megtudtuk,
hogy valamennyien megrendel-
ték az elsõ ütem megvalósítá-
sát jelentõ technikai fejlesztést.

Könyvtárunkban márciusban
került sor a hálózat fejlesztésé-
re, a tíz számítógép és a lézer-
nyomtató rendszerbe állításához
szükséges hálózati végpontok
kiépítésére, a helyi hálózatot
kiszolgáló eszközök (switch,
hub) cseréjére, illetve bõvítésé-
re. Leszállították a gépeket is,
amelyeket sikerült beüzemelni.
(A számítógépek elhelyezését
úgy oldottuk meg, hogy a ko-
rábban a dolgozók számítógé-
pes munkahelyéül szolgáló asz-
talokat lecseréltük számítógépes
íróasztalokra, azokat pedig el-
helyeztük az olvasóteremben.)

Közben tájékozódtunk az
NIIF-nél (bérelt vonalas inter-
netkapcsolatunkat az NIIF, il-
letve a Hungarnet Egyesület
biztosítja) a sávszélesség növe-
lésének lehetõségérõl, és meg-
tudtuk, hogy ez egyébként is
napirenden van. Rövidesen meg
is érkezett az ajánlat ADSL-
szolgáltatás kiépítésére, amely
a jelenleginél tizenkétszer gyor-
sabb letöltési sebességet tesz
majd lehetõvé. Könyvtárunkban
a vonal kiépítése már megtör-
tént, még az új routerre és arra
kell várnunk, hogy a vonal
másik végét is bekössék a
SZTAKI-ban. Már márciusban
megjelent ugyan egy rövid tu-
dósítás a megyei lapban arról,
hogy megérkeztek a számítógé-
pek (szépséghibája, hogy az
újságíró az IKB helyett az OM
támogatásának tudta be a fej-
lesztést), de az ünnepélyes át-
adást a sávszélesség növekedé-
se utánra tervezzük.

A neheze most
következik...

A pályázat megvalósításának
legnehezebb része kétségkívül
a referenciakönyvtári feladatok-
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nak való megfelelés (hatvan
könyvtáros oktatása) és a száz
felhasználó képzése lesz. Nem
csak azért, mert az olvasóterem
naponta 10-tõl 19 óráig van
nyitva, és a tanfolyamokat nyit-
vatartási idõben megtartani nem
lehet, hanem azért is, mert kér-
déses, hogy sikerül-e majd az
elõírt létszámot megszervezni,
azaz például összejön-e a fel-
nõtt (40 feletti) korosztályból
száz fõ, aki hajlandó lesz ezer
forintot fizetni azért, hogy alap-
fokú számítógépes és inter-
nethasználati ismeretekre te-
gyen szert.

A pályázatunkban megfogal-
mazottak szerint mi azt vállal-
tuk, hogy május végéig elkészít-
jük a húszórás felhasználói tan-
folyam tematikáját, amely öt
órában alapfokú számítógépes
ismereteket, tizenöt órában pe-
dig az internet használatával
kapcsolatos tudnivalókat (bön-
gészés, levelezés, keresõk és
katalógusok használata, on-line
ügyintézés stb.) tartalmaz. A
referenciakönyvtári feladatok-
hoz kapcsolódó tanfolyam ezen
felül tartalmazza még a könyv-
tárban található és a hálózaton
elérhetõ legfontosabb adatbázi-
sok használatával kapcsolatos
tudnivalókat is.

A tanfolyamok tematikáját és
tervezett idõpontjait meghirdet-
jük honlapunkon, kiadványaink-
ban (Könyvtári Hírvivõ, Fejér
Megyei Könyvtáros) és a me-
gyei napilapban, valamint pla-
kátokon és szórólapokon.

Vállaltuk azt is, hogy a te-
matikát, a módszertani és okta-
tási segédanyagokat elérhetõvé
tesszük a könyvtár honlapján és
nyomtatott formában egyaránt.

Természetesen a továbbiakban
is segítséget nyújtunk a pályázat
megvalósításában a megye töb-

bi, a pályázaton nyertes könyvtá-
rának. (Komlósi József)

Az MKE
Olvasószolgálati

Szekció
kapcsolatai

a határon túli
magyar

könyvtárakkal*

1989-tõl, a rendszerváltás után
nyílt igazán arra lehetõség, hogy
felvegyük a kapcsolatot a hatá-
rainkon túl élõ magyarság szer-
vezeteivel. Hiszen ezekben az
országokban is csak 1989 után
jöttek létre annak a feltételei,
hogy a régi magyar iskolák,
könyvtárak és más egyesületek
újra mûködhessenek.

Talán ez is a magyarázata
annak, hogy elsõsorban az aláb-
bi kérdésekre kerestük elõször
a választ, amikor elkezdtük eze-
ket a kapcsolatokat kiépíteni, a
programokat szervezni:

Hogyan éli meg, hogyan ér-
tékeli magyarságát, hogyan lát-
ja nemzeti azonosságát a ma-
gyarság, ha a határok elválaszt-
ják is, de szelleme, nyelve, kul-
túrája közös Erdélyben, Kárpát-
alján, Csallóközben, Muravidé-
ken, a Vajdaságban és Magya-
rországon? A különbözõ föld-
rajzi régiókban hogyan befolyá-
solja létüket, gondolkodásmód-
jukat, anyanyelvüket, kultúráju-
kat, olvasási szokásaikat kisebb-
ségben vagy többségben létük?
Melyek a különbségek, a hason-
lóságok? Mi ebben a könyvtá-

ros, a könyvtárak szerepe, fel-
adata itthon és határon túl?

Az MKE Olvasószolgálati
Szekciója 1989 óta minden év-
ben szervezett valamelyik kör-
nyezõ országban konferenciát,
az ottani magyar könyvtáros
szervezetekkel közösen.

Dr. Nagy Attila, a hajdani
Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ osztályvezetõje és
szekciónk még néhány tagja,
például Gereben Ferenc, Szabó
Ferenc, akik a Módszertani Köz-
pontban (ma Könyvtári Intézet)
dolgoznak vagy dolgoztak, az
ottani könyvtárosok segítségével
olvasásszociológiai felmérése-
ket végeztek Erdélyben, Csal-
lóközben, Burgenlandban vala-
mint a Vajdaságban, a magyar-
lakta vidékeken. Az ott élõ ma-
gyarság olvasáskultúrája és
nemzeti azonosságtudata volt a
vizsgálódásuk tárgya.

Szekciónk néhány tagja be-
kapcsolódott az International
Reading Association munkájá-
ba, és 1990-ben Nagy Attila
elnökletével itthon is létrehozta
magyarországi szervezetét, a
Hungarian Reading Associa-
tiont, bevonva tagjai sorába a
határon túli magyar szakembe-
reket is. Idehaza létrejött a Ha-
táron Túli Magyarok Hivatala,
és a Mûvelõdési és Közoktatá-
si Minisztériumban is megala-
kult a határon túli magyarok
fõosztálya. Az õ segítségükkel
és támogatásukkal szekciónk is
egyre több határon túli szerve-
zettel építette ki kapcsolatait.
Az Olvasószolgálati Szekció
elsõ szervezett útja Erdélybe
vezetett.

1992. április 23. és 26. kö-
zött Olvasási kultúra, nemzeti
azonosságtudat címmel rendez-
tünk tanácskozást. Utunk során
meglátogattuk az elsõk között

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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létrejött RMDSZ (Romániai
Magyar Demokrata Szövetség)
könyvtárakat, Nagyváradon a
Bunyitai Vince nevét viselõ
könyvtárat, Kolozsváron a Gróf
Mikó Imre könyvtárat (a veze-
tõje Pillich Katalin).

Az akkor egy hónapja meg-
nyitott RMDSZ Könyvtár 18
ezer kötete mind valamelyik
magyarországi könyvtár ajándé-
ka volt. Itt csak megemlíteném
az OSZK nemzetközi kapcso-
latok osztályának kiváló mun-
káját. Székelyudvarhelyen a
Benedek Elek Tanítóképzõ Fõ-
iskola volt a vendéglátónk. A
75 ezer kötetes, gazdag magyar
gyûjteménnyel rendelkezõ
könyvtár vezetõje Róth András.
Marosvásárhelyen meglátogat-
tuk az egyik legjelentõsebb er-
délyi magyar könyvgyûjte-
ményt, a Teleki Tékát, és meg-
látogattuk Székelyföld szinte
valamennyi irodalmi, kulturális
emlékhelyét.

1992. november 13�15-én
Dunaszerdahelyen (Csehszlová-
kia, ma Szlovákia), a járási
könyvtárban rendeztünk tanács-
kozást Magyar olvasáskultúra
határon innen és túl címmel. (A
könyvtár vezetõje Hodossy
Dezsõ.) Éppen akkor volt a bõsi
vízlépcsõ átadása. A tüntetések,
a vízlépcsõ körüli feszült lég-
kör ellenére sikerült megszer-
veznünk a programot. Akkor
döbbentünk rá, hogy nem csak
Erdélyben, de a többi régióban
is mennyire meg kell küzdeni a
kisebbségi lét nehézségeivel.

A magyar kultúra megõrzé-
se az anyanyelv megõrzésének
függvénye. A kétnyelvûség ki-
sebbségi sorban felerõsíti az
asszimilációs folyamatot, ami
jellemzõ a szlovákiai magyarság-
ra. A dunaszerdahelyi könyv-
tárban találkozhattunk a Csal-

lóköz értelmiségével, a
Kalligram, a Nap, a Csallóköz
címû lapok szerkesztõivel.
Somorján meglátogattuk az ak-
kor létrehozott Hungarica
Bibliothecát. Az 1990-tõl folyó
gyûjtõmunka eredményeként
mintegy hétezer kötetes könyv-
tár törzsanyagát a felvidéki �
szlovákiai � hungaricumok al-
kották. Hazajövetelünk után
több lapban is közzétettük fel-
hívásukat a könyvtár gyarapítá-
sának támogatására.

1993. májusában Burgen-
landba (Ausztria) szerveztünk
tanulmányi utat. Arra a kérdés-
re kerestük a választ, hogy a
könyvtáros hogyan tudja szol-
gálni a nemzeti azonosságtudat
megõrzésének, megerõsítésének
az ügyét. Alsóõrben Galambos
Ireneus atya, az õrvidéki Hun-
garia-gyûjteményt létrehozó
plébános fogadott bennünket.
Igaz, hogy csak maroknyi ma-
gyarság került Burgenlandhoz,
de az asszimiláció szinte teljes
mértékû. A nemzeti kisebbség-
ben élõk általában összetarto-
zóknak tartják magukat az anya-
országgal. Ez jellemzõ az erdé-
lyi, a csallóközi, a muravidéki,
a vajdasági magyarságra is. A
burgenlandi magyarság szétszó-
ródott Ausztriában.

1994. május 13�15-én szek-
ciónk a Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesületével
közösen Beregszászon (Szovjet-
unió, most Ukrajna) szervezett
szakmai tanácskozást. A kárpát-
aljai magyarság olvasási szo-
kásainak vizsgálata, könyv- és
szakkönyvellátottsága, identitás-
tudata, a kétnyelvûség problémái
volt a konferencia témája. A
könyvtár vezetõje Lõrincz Lívia
volt. (Õ sajnos már nem él.)

Az itt élõ magyarságról tud-
tunk a legkevesebbet. A nagyon

nehéz kisebbségi sorsban élõ
kárpátaljai magyarságnak, ahol
addig a kétnyelvûségre sem volt
mód, csak orosz nyelvû isko-
lákba járhattak, orosz volt a
hivatalos nyelv, 1992-ben nyílt
lehetõsége arra, hogy létrehoz-
zon magyar könyvtárakat, ma-
gyar iskolákat. Azonban szinte
egyetlen magyar könyv sem volt
a tanításhoz, olvasáshoz. Az
Országos Széchényi Könyvtár
nemzetközi kapcsolatok osztá-
lyától kapott könyveken kívül
tõlünk kapták az elsõ könyv-
szállítmányt. Nemcsak az em-
berek, a könyvtárak és az isko-
lák is olyan szegények voltak,
hogy egyetlen könyvet sem tud-
tak vásárolni. A beregszászi
könyvtárban találkoztunk a
megfogyatkozott kárpátaljai
magyar értelmiséggel, újság-
írókkal, költõkkel, írókkal,
könyvtárosokkal, a kárpátaljai
magyar demokrata szövetség
vezetõivel, tévével, rádióval.
Beregszászon kívül Munkácson,
Ungváron, Szolyván, Nagybe-
regen is jártunk. Ungváron a
református templomban megte-
kintettük azt a páratlan értékû
magyar egyházi könyvtárat,
amelyet a pusztulástól úgy men-
tettek meg, hogy befalazták a
templom oldalába.

1995. november 9�10-én a
muravidéki magyar könyvtára-
kat (Szlovénia) látogattuk meg,
Papp József kollégánk segítsé-
gével. Tanulmányi utunk célja
az volt, hogy hasonlóan koráb-
bi útjainkhoz, az itt élõ magyar-
ság olvasási szokásait, könyv-
kultúráját, könyvellátását,
könyvtárainak helyzetét megis-
merjük, és lehetõségeink szerint
támogassuk, hogy az identitás
megõrzését leginkább segítõ
alapintézmények magyar szak-
embereivel találkozzunk, kap-
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csolatot teremtsünk. A konfe-
renciát a Muraszombati Területi
és Tanulmányi Könyvtárban ren-
deztük meg, ahol találkoztunk a
muravidéki magyar könyvtárak,
iskolák, a sajtó, a tévé, a rádió, a
mûvelõdési intézmények képvi-
selõivel. Megismertük a könyv-
tári hálózatot, a muraszombati
könyvtárat, ahol a kétnyelvû
könyvtár elõnyeit és hátrányait is
láthattuk, valamint a jól mûködõ
országos számítógépes rendszert,
melynek tagjai a muravidéki
magyarságot ellátó könyvtárak is.

Szlovéniában is felerõsödött
az asszimiláció 1948 után (ak-
kor még nem volt önálló ország,
Jugoszlávia része volt), mivel a
muravidéki magyarságot szinte
hermetikusan elzárták az anya-
országtól. Azt is megtapasztal-
hattuk azonban, hogy az új ál-
lamban, Szlovéniában a ma-
gyarság kisebbségként, de nem
másodrendû polgárként élhet. A
magyar anyanyelv fennmaradá-
sa, a magyarság megmaradása
a muravidéki magyar értelmi-
ségtõl, többek között a könyv-
tárosoktól is függ.

1996. november 7�9-én itt-
hon, Kecskeméten, az új megyei
könyvtárban szerveztünk a Mil-
lecentenárium jegyében Olvasás
és könyvtárkultúra határon innen
és túl címmel konferenciát, mely-
nek mottója az volt, hogy �Egy-
másra utalva�. A tanácskozáson
képviseltette magát a határon túli
magyarság minden jelentõsebb
könyvtára Erdélybõl, Csallóköz-
bõl, Burgenlandból, Kárpátaljá-
ról, a Vajdaságból. Itt lehetõség
nyílt a párbeszédre a hazai és a
határon túli magyar szakembe-
rek között, sõt arra is, hogy a
határon túli magyar könyvtáros-
ok, akik különbözõ régiókból
jöttek, találkozhassanak, tapasz-
talatot cserélhessenek.

1997. április 24. és 27. között
szekciónk a Vajdaságban (Jugo-
szlávia) szervezett szakmai ta-
nácskozást, a Zentai Városi
Könyvtárban (vezetõje Hajnal
Jenõ), ahol a vajdasági magyar
értelmiséggel találkoztunk.

Elõadásokat hallhattunk a
vajdasági magyar könyvkiadás-
ról, könyvtárügyrõl, könyvtáros-
képzésrõl, a vajdasági magyar
kultúráról. Látogatást tettünk a
zentai, feketicsi, topolyai, do-
roszlói, kupuszinai könyvtár-
ban, megismerkedtünk a ma-
gyar mûvelõdési körök tagjai-
val. Az itt élõ magyar értelmi-
ség nehéz körülmények között
(közel az akkor háború dúlta te-
rületekhez) minden erõfeszítést
megtett ahhoz, hogy életben
tartsa a magyar kultúrát.

1997. június 15�22-én szek-
ciónk Erdélyben, Árkoson (Ro-
mánia) mentorképzõ olvasótá-
bort szervezett, Kiss Jenõ sep-
siszentgyörgyi könyvtárigazga-
tó közremûködésével, a Mûve-
lõdési és Közoktatási Miniszté-
rium Közmûvelõdési Fõosztá-
lyától kapott támogatás segítsé-
gével. Itt ötven hazai és erdélyi
magyar könyvtáros kolléga az
olvasótáborok szervezésével,
vezetésével, olvasásfejlesztési
programokkal, iskolai önképzõ-
körökkel, iskolai újságok készí-
tésével, biblioterápiás módsze-
rekkel foglalkozott. Ez a prog-
ram már nem a kapcsolatfelvé-
telre, nem a magyarlakta terü-
letek olvasási kultúrájának meg-
ismerésére irányult, nem az elsõ
könyvadományokat jelentette,
hanem olyan képzés volt, ahol
nem az számított, hogy hazai
vagy határon túli magyar könyv-
táros-e a résztvevõ, hanem
maga a szakmai program.

1999. június 20. és 26. kö-
zött Könyv, könyvtár és olva-

sáskultúra az ezredforduló után
címmel szekciónk az erdélyi
magyar könyvtárosokkal közö-
sen konferenciát szervezett
Torockón Ez volt talán az ed-
digi legemlékezetesebb, legtar-
talmasabb, szakmai szempont-
ból legjelentõsebb programunk.
A huszonöt hazai és huszonöt
erdélyi kolléga igazi közösségé
vált.

2000-ben szekciónk az olva-
sás éve megvalósítása érdeké-
ben konferenciákat, majd ami-
kor úgy tûnt, hogy nem lesz
olvasás éve, 2000. október 24.
és 28. között Bakonybélben
szakmai tanácskozást szerve-
zett. A tanácskozás résztvevõi
a hazai és határon túli magyar
könyvtárosok, a könyves szak-
ma képviselõi, az olvasáskul-
túrával foglalkozó szakemberek
voltak. Megállapítottuk, hogy
olvasási kultúránk fejlesztése
érdekében összehangolt cselek-
vés szükséges az iskolák, a
könyvtárak, a könyvkiadók és
könyvterjesztõk, az irodalom
mûvelõi között. A tanácskozás
résztvevõi felhívásban kérték,
hogy az olvasás éve mindenütt
valósuljon meg, ahol magyarul
beszélnek, írnak és olvasnak.
Javaslatainkat tizenöt pontban
foglaltuk össze az olvasás éve
elõkészítése, elindítása és lebo-
nyolítása érdekében. Ezt az
anyagot eljuttattuk a kormány-
hoz és valamennyi szakmai és
társszervezethez.

2001. május 25. és 29. kö-
zött már az olvasás éve jegyé-
ben, Olvasás éve határon innen
és túl címmel, Kassán szervez-
tük meg a hazai és a felvidéki
magyar könyvtárosok közös
szakmai tanácskozását. Ezen az
összejövetelen a hazai és a szlo-
vákiai magyar könyvtárak kö-
zös lehetõségeirõl, a határon túli
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magyar könyvtárakban végzett
olvasáskutatásról, a hátrányos
helyzetû olvasókkal való foglal-
kozásról, az olvasás évérõl, a
kassai könyvtárak helyzetérõl
hallhattunk és tartottunk elõadá-
sokat.

Ez évben is tervezünk közös
programot a határon túli magyar
könyvtárosokkal. 2002. június
24. és 30. között Erdélyben,
Zágonban, Mikes Kelemen szü-
lõfalujában, az olvasás éve záró
rendezvényeként A könyvtárak
szerepe az ifjúság tanulásában
és olvasóvá nevelésében címmel
tervezünk tanácskozást. Ezt is
ötven fõ részvételével, az öt-
ágú síp képviseletében szeret-
nénk megrendezni. Várunk je-
lentkezõket Erdélybõl, Kárpát-
aljáról, Szlovákiából, Szlové-
niából, Jugoszláviából és Ma-
gyarországról.

Természetesen idõközben
létrejött más könyvtáros szek-
ciók, szervezetek és a határon
túli magyar egyesületek, szer-
vezetek, könyvtárak között is az
együttmûködés.

A folyamat tehát elindult és
remélhetõen nem ér véget.
Szekciónk valamennyi prog-
ramjára meghívja a határon
túli magyar könyvtárak képvi-
selõit, s a jövõben is szerve-
zünk programokat, szakmai ta-
nácskozásokat a különbözõ
régiókban. Minden tõlünk tel-
hetõ szakmai segítséget meg-
adunk a határon túli magyar
könyvtárak fejlesztéséhez,
szakmai elõrehaladásához.
Mindezt azért tesszük, mert az
anyaország feladata is annak
elõmozdítása, hogy a határon
túl is olyan könyvtári szolgál-
tatásokban részesüljenek a
magyar anyanyelvûek, mint
itthon.

Dr. Nemes Erzsébet

Age of New
Learning:

brit-magyar
konferencia

2002. február 10-én, vasárnap
reggel 9-kor kezdõdött az a
kétnapos konferencia, amely a
British Council Hungary és a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma közös szervezé-
sében zajlott le a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár � ahogy a
British Council igazgatója fo-
galmazott �  varázslatosan szép-
séges termeiben.

A szokatlanul �durva� idõ-
pont ellenére a meghívott részt-
vevõk csaknem teljes számban
megjelentek, és figyelemmel kí-
sérték az elõadásokat és a vitá-
kat. Ennek titka feltevésem sze-
rint abban rejlett, hogy az év-
századok óta élenjáró szigetor-
szági könyvtárügy iránt mindig
nagy az érdeklõdés � ami mun-
kaszüneti napokon sem szüne-
tel. A FSZEK egyébként méltó
helyszín is volt erre, hiszen
szoros, évszázados kapcsolat
fûzi az  angolszász könyvtári
gyakorlathoz � gondoljunk csak
a tizedes osztályozás honosítá-
sára a XX. század elején (www.
fszek.hu).

A magas részvételi arányt
biztosította továbbá az is, hogy
a British Council Hungary szer-
vezése sokunk tapasztalata sze-
rint mindig is valami extrával
szolgált. A British Council, ez
a kicsiny intézmény, méreteit
messze-messze meghaladó mó-
don van jelen a magyar kultu-
rális életben: ez rögtön nyilván-
valóvá válik a legújabb, 2000/
2001-es évi jelentésüket bön-
gészve. A Benczúr utcában ta-
lálható, Szabó Sándor vezette

könyvtár pedig az angol kulturá-
lis élet központja (www.british
council.hu).

A konferencia társszervezõ-
jére, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumára (www.
nkom.hu) is várakozással tekint
a könyvtáros közösség: a hoz-
záértõ tisztségviselõk érdeme a
számos támogatási program lét-
rehozása és mûködtetése. Az
élénk érdeklõdés harmadik té-
nyezõje pedig a furcsamód rit-
ka madár, azaz a könyvtárosok
és a muzeológusok együttes
ülése. Furcsamód, mert a mu-
zeológusok, levéltárosok és
könyvtárosok ugyan egy tõrõl
metszett népség, ehhez képest
mégis vékony a találkozási fe-
lület. Pedig problémáink, gond-
jaink nagy valószínûséggel
nemcsak átfedik, hanem le is
fedik egymást.

Figyelemkeltõ címet kapott
a konferencia: Age of New
Learning � az új tanulás kora;
alcíme szerint pedig az ülésszak
azt hivatott vizsgálni, hogyan
segítik a múzeumok és a könyv-
tárak a tudás társadalmának ki-
alakulását. A vendéglátói üd-
vözlést Fodor Péter, a FSZEK
fõigazgatója mondta, aki szerint
a konferencia példája annak,
hogy hazánk oktatási szempont-
ból is integrálódik az Európai
Unióba. A köszöntõt John
Richards, a British Council
Hungary igazgatója és Ecsedy
István, az NKÖM államtitkára
tartotta. Ecsedy István méltá-
nyolta azt a segítséget, amelyet
a British Council nyújtott a
megyei könyvtárak infosar-
kainak kialakításában. Mint
mondta, a távtanulás területén
Magyarországnak van mit elles-
nie Nagy-Britannniától, és a
könyvtári és múzeumi szolgál-
tatások javítása szempontjából
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sem közömbös számunkra a brit
tapasztalat.

A konferencia gazdag prog-
ramjáról szólva itt csupán arra
vállalkozhatunk, hogy összefog-
laljuk néhány, a könyvtári szek-
cióban � az angliai kollégák
részérõl � elhangzott elõadás
mondanivalóját.

Az elsõ elõadást John Sey-
mour, az Egyesült Királyság
Oktatási Minisztériuma (De-
partment for Education, Emp-
loyment and Skills) munkatár-
sa tartotta az élethosszig tartó
tanulásról. Ennek a koncepció-
nak az angol kormány elkötele-
zett híve. John Seymour beszé-
dének vezérszólama, hogy az
élethossziglani tanulás ideális
helyszínei a könyvtárak és a
múzeumok. A tanuló közösség
erõteljes kormányzati támoga-
tásban részesül. A tudás társa-
dalma nemcsak gazdasági cél,
hanem az egyének kulturális
segítése is, a civilizált társada-
lom eszményének megvalósítá-
sa. Bár tízbõl hét ember vala-
milyen formában tanul, de léte-
zik tanulási szakadék (learning
divide). 2004-re 750 ezerrel
kívánják csökkenteni a (funk-
cionális) analfabéták számát az
oktatási rendszer komplex re-
formjának keretében. A reform
elõsegítésére hetvenöt tanulási
és szakmai irodát állítottak fel,
állami támogatású, fõleg fel-
nõttoktatást célzó programok:
az Investors in People, a Union
Learning Fund, a University of
Industry. Az on-line centrumok
célja is hasonló. A tanulási sza-
kadék csökkenthetõ, ha a tanu-
lás élvezetes. A kulturális in-
tézmények missziója nemcsak
az, hogy terepet adjanak a ta-
nulásnak, hanem, hogy a tanu-
lást vonzóvá, élvezetessé te-
gyék. Seymour szerint az Egye-

sült Királyságban több mint
kétezerötszáz mûködõ múzeum
van, 2001-ben a látogatók szá-
ma elérte a 77 milliót.

Nyolc százalékkal több em-
ber megy múzeumba, mint bár-
mely egyéb nyilvános helyre. A
könyvtárak látogatási statisztiká-
járól beszédes adat, hogy 34 mil-
lió embernek (az összlakosság 58
százalékának) van könyvtári lá-
togatójegye; 2001-ben 430 mil-
lió könyvet kölcsönöztek. A brit
kormány erõteljesen támogatja
célintézménye, a National Trust
révén a kulturális örökséget:
250 történelmi emlékház van
(www.cultureonline.ac.uk). Je-
lentõs átfogó kormányzati prog-
ram az 1997 óta létezõ National
Grid for Learning (www.ngfl.
gov.uk).

A következõ elõadást Chris
Batt tartotta: témája a könyvtár
mint ideális tanulási helyszín
minden életkor számára. Chris
Batt a Resource (Múzeumok-
Levéltárak-Könyvtárak Taná-
csa) fõigazgatója, amellett stra-
tégiai tanácsadással foglalkozik:
a People�s Network elnevezésû
kormányzati szintû program
végrehajtásának felelõse. Vezeti
továbbá a közkönyvtárak stra-
tégiai tervezését a brit kulturá-
lis minisztérium (Department of
Culture, Media and Sport) ré-
szére. Korábban a neves croy-
doni kulturális központ, a
Croydon Clocktower egyik ve-
zetõje volt. Butt szerint a
könyvtár olyan menedékhely,
amely a tanulás lehetõségét
kínálja mindenféle korú ember
számára. Ebben összegezhetõ a
Resource,  illetve hivatalos
weblapja, a re:source szerepe
(www.resource.gov.uk/infor
mation/policy/). E finom jelen-
tésárnyalati eltérést talán a �For-
rás� (=Resource),  illetve �Visz-

sza a forrásokhoz� (=Re:source)
megkülönböztetéssel érzékeltet-
hetjük. A Resource azzal a cél-
lal alakult, hogy �a közgyûjte-
mények befolyással legyenek
mindenki életére�. 1999-ben jött
létre a korábbi Könyvtári-Infor-
mációs Bizottság és a Múzeu-
mi Bizottság összeolvadása ré-
vén. Feladata a stratégiai irányí-
tás, a kulturális örökségi intéz-
mények jövõbeni szerepének ki-
alakítása. A kormányzati poli-
tika, az élethossziglani és min-
denki számára kínált tanulás
megszabja az elkövetkezõ tíz év
prioritásait, és ennek fényében
kell a szolgáltatásokat formál-
ni. A szigetország közkönyvtá-
rai a XIX. század óta hagyomá-
nyosan az önsegítõ tanulás köz-
pontjai. Ez így volt végig a XX.
században: a szolgáltatás fõ ele-
me volt a tanulás támogatása és
ösztönzése, bár ez nem különült
el élesen egyik oldalon a sza-
badidõs olvasás tág koncepció-
jától, másik oldalon pedig a
formális keretû tanulástól. A
tanulás/oktatás támogatása a
tananyagok rendelkezésre bo-
csátását jelentette.

Zömében ez volt a jellem-
zõ, annak ellenére, hogy sok
könyvtárhasználó semmiféle
szervezett oktatásban nem vett
részt. Széles körben folyt az
autodidakta tanulás. Ma már
a könyvtáraknak ennél jóval
aktívabb szerepet szánnak. A
tanulást is tanítják � pl. a
Learn Direct program kereté-
ben. A kulcsszó a közjó (pub-
lic good). A könyvtári intéz-
ménybe való befektetés annak
felismerése, hogy a társadal-
mi viselkedés ezen az úton
változtatható, �a társadalmi át-
alakulás ösztönözhetõ az egyé-
ni fejlõdés révén� � ezt jelen-
ti az élethossziglani tanulás a
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brit kormányzati koncepció
megfogalmazásában.

Az oktatás és a tanulás ki-
egészítõ fogalmak; az oktatás az
adás folyamata, a tanulás pedig
a vevés folyamata. Mást jelent
az életnek tanulás � ennek az
utilitarista fogalomnak a lénye-
ge a produkció, míg az élet-
hossziglani tanulás lényege
maga a folyamat.

A könyvtárak a tanulási
program középpontjában talál-
ják magukat � és ez nem vélet-
len. A könyvtárak az új képes-
ségek és tudás centrumai: sem-
leges hozzáférhetõségi terepet
kínálnak külsõ intézményekhez,
a források eléréséhez, az infor-
mációs-technológiai eszközök
használatához és az interneten
való eligazodáshoz. A könyv-
tárra vonatkoztatva hsználják
még az �ablak a tudás világára�
metaforát is.

Chris Butt másik elõadásá-
ban bemutatta a könyvtárakra
érvényes brit kormányzati poli-
tikát, 2005-re elõrevetítve. Erõ-
teljes befektetést folytatnak,
négyezer-háromszáz könyvtár-
ban kreatív információs-kom-
munikációs technológiai köz-
pontokat létesítettek, szélessá-
vú eléréssel. Még nem tisztá-
zott teljesen ezen szolgáltatások
menedzselése, egyéb további
szolgáltatások beépítésének
menete. Az bizonyos, hogy a
170 millió fontos költségvetést
a Resource koordinálja, és a
pénz java része a lottójátékból
származik. A tanulóközpontok
könyvtárba való telepítése �
amellett, hogy magától értetõ-
dõ � jelentõs megtakarítást is
jelent: különálló centrumok
létesítése számításaik szerint
tizenháromszor többe kerülne,
nem beszélve a folytatólagos
mûködési pluszköltségekrõl.

Lehetetlen ma a könyvtárak
jövõjét az információs társada-
lomtól elszakítva elképzelni �
folytatta Chris Batt. Lesznek és
vannak is példák a szolgáltatá-
sok javítására, de a legfontosabb
elem a képzett és elkötelezett
könyvtári dolgozó. A könyvtá-
rosok sajátos képzettségükkel
összeköttetést teremtenek az
egyének/csoportok és az infor-
mációs források között oly
módon, hogy a források holt
információi hasznos tudássá
transzformálódjanak. A könyv-
tár ebben a felfogásban csak-
nem az ipari folyamat metafo-
rája: a nyersanyagból átalakítás
révén hasznos termék válik.
Bizonyos, hogy a könyvtári
szolgáltatás segítséget tud nyúj-
tani bárki életében, de ezt csak
úgy tudja garantálni, ha a kor-
mánypolitika partner ebben. Az
angol kormány pedig az: a kö-
zösségközpontú szolgáltatások
kiépítésének a jegyében indítot-
ták a People�s Network átfogó
programot.

A People�s Networkrõl,  a
�Néphálózatról� Grace Kemps-
ter (British Council) beszélt.
Ennek feladata az összes könyv-
tár technikai modernizálása,
célja a minél szélesebb közön-
ség bevonása és az, hogy fóru-
mot adjon a  közélet kulcskér-
déseinek (www.peoplesnet
work.gov.uk).  Példaként em-
lítsünk egyet a �Néphálózat�
gazdag programjai közül. Ere-
deti és érdekes az egyik digita-
lizálási program, a harmincezer
költemény szövegét tartalmazó
Poetry Forager (�Verskeresõ�).
Keresni lehet a költemények
szövegében érzelmi, hangulati
elemek alapján. Be lehet állíta-
ni egy skálán két végpont kö-
zött a kívánt hangulati kifeje-
zõdést: például boldog-szomo-

rú; romantikus-brutális; ko-
moly-tréfás; érzéki-szelíd fo-
galompárok szerint kereshetõk
a szövegek. A kódolást SGML-
ben végezték.

Kócziánné Szentpéteri Erzsé-
bet, az NKÖM Közgyûjtemé-
nyi Fõosztály vezetõje a köz-
gyûjteményekre vonatkozó ma-
gyar kormánypolitikát ismertet-
te elõadásában. Fölhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a gyûjtemé-
nyekhez való hozzáférés, vala-
mint a gyûjtemény megõrzése
a két legfontosabb tényezõ.
Kiemelten fontos szerinte a
múzeumépületek renoválása: ez
az alapja a múzeumi munka
megújulásának. Skaliczki Judit,
az NKÖM könyvtári osztályá-
nak vezetõje az Országos Do-
kumentumellátási Rendszert
(ODR) ismertette. Dippold Pé-
ter, a Könyvtári Intézet igazga-
tója Messze vagyunk-e Európá-
tól? címmel tartott elõadást.

Rámutatott arra, hogy ugyan
az 1989-ben meglévõ tizenkét-
ezer könyvtárból Magyarorszá-
gon 2000-re már csak hatezer
maradt, a helyzet mégsem ilyen
rossz, hiszen az iskolai könyv-
tárak nem akkreditált intézmé-
nyek, és a megszûnt könyvtá-
rak általában nem jelentettek
jelentõs veszteséget minõségi
szempontból. Beszélt arról,
hogy a regionális könyvtári el-
látáson van még javítanivaló. A
továbbképzési és felnõttoktatá-
si rendelet viszont elõmozdít-
hatja a könyvtár mint oktatási
intézmény elfogadását.

Tószegi Zsuzsanna elõadását
� sajnálatos távollétében � a
Neumann-ház munkatársa, Ko-
ra András kitûnõen közvetítet-
te. Az elõadás címe: A magyar
digitális könyvtár szerepe a
kulturális örökség megõrzésé-
ben és elérésében.
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Adie Scott, a londoni körzet-
hez tartozó Croydon Libraries
igazgatója elõadásában gyakor-
lati példáját adta a brit könyv-
tárak bámulatos közösségi je-
lenlétének. A tizenkét fiókból,
mobilkönyvtárból és egy köz-
ponti könyvtárból álló Croydon
Libraries több mint háromszáz
könyvtárossal mûködik, költ-
ségvetése 5,1 millió font. Adie
Scott felvázolta a sokirányú
kapcsolatrendszert, a partneri
viszonyt az önkormányzattal, a
helyi kormányhivatalokkal, ügy-
nökségekkel stb. Elõadásából
kiemelhetjük a könyvtári rend-
szer közösségi szolgáltatásait,
például a házhoz szállított
könyvtárat: tavaly háromszáz
járóképtelen használót szolgál-
tak ki az otthonában, kétszázat
pedig az idõsek otthonában. A
szokásos szolgáltatások (video-,
DVD-kölcsönzés, nyelvtanfo-
lyamok, beszélõ könyvek vakok
számára, on-line újságok) mel-
lett erõs a helytörténeti kutatás
támogatása az archívum rendel-
kezésre bocsájtásával. Minden
korosztályra kidolgozott prog-
ram van: a kisgyerekeket meg-
szólítják és könyvtárba szoktat-
ják a �Book Start�, illetve a
�Sure Start� keretében. (A há-
romévesek számára gyerek-
könyvtárosok által vezetett
programnak például tavaly ti-
zenegyezer látogatója volt.) Van
közösségi rendõri tanácsadás,
tûzvédelmi felvilágosítás, van-
nak elõadások a Croydon Disz-
lexiás Egyesületben, tinédzser
olvasásfejlesztési csoportok,
családi olvasási csoportok stb.
Van természetesen netsarok (in-
gyenes internetelérés vagy otta-
ni kifejezéssel �önkiszolgáló
internet�), internetoktatás,
házifeladat-klub; létezik prog-
ram a helyi értékek koordinált

digitalizálására és közzétételé-
re. A Croydon Könyvtár és más
könyvtárak programjai döntõ
többsége mögött egy, a társa-
dalmi mozgást, általános civi-
lizációs célkitûzést hirdetõ
program áll, amelynek neve:
A társadalmi befogadás kiszé-
lesítése.

Ramháb Mária, a kecskemé-
ti Katona József Megyei
Könyvtár igazgatója hozzászó-
lásában megismertette az angol
kollégákat saját intézménye
mintaadó, minõségi szolgáltatá-
saival, bizonyítva azt, hogy
hazánk közkönyvtáraiban is je-
len van a brit könyvtári szol-
gáltatási választék túlnyomó
része. Emellett egyetértett azzal
a mások által is hangoztatott
véleménnyel, hogy a könyvtári
szektor kormányzati támogatá-
sa az irigylésre méltó brit hely-
zethez képest kevéssé elegendõ
Magyarországon. És, teszem
hozzá, amiért végképp irigyel-
hetjük a brit kollégákat, az az,
hogy nem pusztán az oktatási-
kulturális tárcák tesznek tiszte-
letreméltó erõfeszítéseket a
könyvtárak fejlesztésére, hanem
a könyvtári-levéltári-múzeumi
fejlesztés egyenesen a brit kor-
mánypolitika tengelyében áll!
Erre itthon még bizonyára vár-
ni kell�

Tanulságként: nem hinném,
hogy a vasárnap nagy részét (ta-
lán angol kezdeményezésre?)
igénybe vevõ konferencia kö-
vetésre találna Magyarországon.
Gyönyörû város Budapest, a va-
sárnapot nyugodtan szánják
csak nézelõdésre a külföldiek�
Tudomásul kell venni, hogy
nálunk az alkalmazottak több
munkából élnek, és vétekszám-
ba megy elvenni tõlük azt a
kevés idõt, ami számukra a csa-
ládi együttlétre a hétvégén ma-

rad. Tanulság még, hogy a
könyvtárak és a múzeumok a
digitalizálás, a gyûjteményszer-
vezés terén közelednek egymás-
hoz. A szervezõi szándék re-
mélhetõleg megvalósult, és be-
igazolódott a választott temati-
ka aktualitása. A konferencia jól
szolgálta a tapasztalatcserét, a
kölcsönös tájékozódást és az
együttmûködés személyes meg-
alapozását.

A magyar fél a közgyûjtemé-
nyek vonatkozásában hasznosít-
hatja továbbá azt a tapasztala-
tot, praxist (best practice),
amely a demonstrált és példa-
ként szolgáló brit teljesítmé-
nyekben megnyilvánult. És az
a deklarált célkitûzés is telita-
lálat, amely a magyar kormány-
zat figyelmét akarja felhívni,
könyvtári-múzeumi stratégiájá-
ba beajánlani az élethosszig
tartó tanulás kérdését.

Bánhegyi Zsolt

Slezsák Imre
nyugalmazott

könyvtárigazgató
1932�2002

�A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.�
(Vörösmarty Mihály: Szózat)

Meghalt Imre bácsi! A hír
valamennyiünket megdöbben-
tett, bár tudtuk, hogy súlyos kór
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támadta meg, és hosszú idõ óta
harcot vív a betegséggel. Halá-
la ennek ellenére váratlanul ért
bennünket, hisz nem is oly régen
még részt vett a kertbarátkör so-
ron következõ rendezvényén.

Slezsák Imre nyugalmazott
könyvtárigazgató 1932. szep-
tember 13-án született Finkén,
bányászcsalád gyermekeként.
Elemi iskolai tanulmányai után
vasesztergályosnak állt a diós-
gyõri ipariskolában. Közben
idehaza, Finkén könyvtáros-
kodott szabad idejében, majd ott
fogták szakoktatónak a diósgyõ-
ri tanmûhelyben.

1952-ben az Edelényben fris-
siben felállított járási könyvtár-
ba hívták igazgatónak; ezt a be-
osztást nyugdíjazásáig, 1992

szeptemberéig látta el kiváló
szakértelemmel és nagy oda-
adással.

Az új �intézmény� egy ma-
gánlakásban kapott helyet,
mindössze két szobácskában,
ötven négyzetméteren. Az új
igazgató a berendezéssel pár-
huzamosan végezte el az elsõ,
szûkre mért idejû könyvtáros-
tanfolyamot. 1966-ban az elsõk
között szerzett diplomát könyv-
tár-történelem szakon a buda-
pesti tudományegyetem levele-
zõ tagozatán.

Kitartó munkája eredménye-
ként készült el 1963-ban a já-
rási könyvtár új épülete, mely
ma is otthona az összevont köz-
mûvelõdési intézmény könyvtá-
rának.

NÉLKÜLÖZHETETLEN JOGI SEGÉDLETEK
A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

HÁZIREND (Segédlet az iskolai, kollégiumi házirendek elkészítéséhez és
módosításához) Ára: 1500 Ft
SZMSZ (Jogi segédlet a közoktatási intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatának elkészítéséhez, módosításához) Ára: 1500 Ft
DIÁKÖNKORMÁNYZATI JOGI SEGÉDLET (Jogi kérdések – jogszabályi
válaszok az Iskolajogház gyakorlatából) Ára: 1500 Ft
BALESETVÉDELEM (Kötelezõ munkavédelmi, balesetvédelmi jogi szabályozás a
nevelési-oktatási intézményekben) Ára: 1500 Ft
TÛZVÉDELEM (Tûzvédelmi jogi szabályozás a közoktatási intézményekben)

Ára: 1500 Ft
KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT,
MUNKASZERZÕDÉS (Munkajogi mozgástér a közoktatási intézményekben)

Ára: 2000 Ft
DR. BÍRÓ ENDRE: JOGOK AZ ISKOLÁBAN?! (Diákoknak, tanároknak,
szülõknek) Ára: 2000 Ft

A Jogismeret Alapítvány kiadványai megrendelhetõk:
M.M.C. Mark Sped Bt.

1047 Bp., Báthory u. 20.
Tel.: (06-30) 383-5790

E-mail: mibike@freemail.hu

Slezsák Imre negyven éven
keresztül volt szervezõje, irányí-
tója Edelény és vonzáskörzete
könyvtárügyének; létrehozta
több kistelepülés könyvtárát.

Könyvtárigazgatóként nagy
hangsúlyt fektetett a város és a
Bódva-völgye helytörténetének
feldolgozására, sokat publikált,
és haláláig vezette a több mint
húsz éve alakult kertbarátkört.

Munkáját a Kiváló Népmû-
velõ kitüntetéssel, a Szabó Er-
vin-díjjal, az Istvánffy Gyula-
díjjal, a Pro Urbe Edelény-díj-
jal ismerték el.

A sokoldalú, fáradhatatlan,
sokak által ismert és tisztelt
Imre bácsi szíve 2002. április
28-án örökre megszûnt dobog-
ni. Emlékét kegyelettel õrizzük.
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Ötven év, öt nap

A Chernel Kálmán
Városi Könyvtár

évfordulós
rendezvényeirõl)

Kõszegen 1952. október 26. óta
mûködik városi könyvtár, jelen-
legi székhelyén 1984. március
26. óta, így az idén itteni mû-
ködése átlépte a felnõttkor ha-
tárát.

A fennállásának ötvenedik
évfordulóját ünneplõ intézmény
nem is kaphatott volna méltóbb
ajándékot, mint azt, hogy a rész-
legek hatéves kényszerû együtt-
élése után a gyermekrészleg
újjászülethetett, ismét önállóvá
válhatott.

Mint ismeretes, az 1990-es
években városunkban a könyvtár
fokozatosan olyan �üzletházzá�
alakult, melynek elsõ emeletén
összevonva mûködött a korábban
önálló ruhatár, folyóirat-olvasó,
feldolgozó csoport, felnõtt-, gyer-
mek- és zenei részleg.

Errõl részletesebb írásom
Változások és fogadtatásuk Kõ-
szegen címmel a Vas megyei
könyvtárak értesítõje XXVI. év-
folyamában, az 1996/2. szám
10�15. oldalain olvasható.

A régi helyére visszaköltö-
zött gyermekrészleg áprilistól új
padozattal, korszerûsített világí-
tással, önkiszolgáló ruhatári
szekrényekkel, a gyerekek igé-
nyeihez alakított enteriõrökkel
(mesesarok, kuckó, lapozgató),
húsz zenei hallgatóhellyel, szá-
mítógépekkel várja a látogató-

kat (csak az újdonságokat em-
lítem), s két boldog és lelkes
gyermekkönyvtárossal.

Születésnapból tehát több is
volt, így az öröm is nagyobb
volt annál, hogy egy nap ele-
gendõ lett volna az ünneplésre.
Ezért a könyvtár dolgozói és
�társadalmi munkásai� fáradsá-
got nem ismerve öt napig (áp-
rilis 25�29.) tartó, tizenhét ese-
ménybõl álló ünnepi program-
sorozatot állítottak össze. Az
általános iskolásoknak Legked-
vesebb olvasmányom címmel
rajzpályázatot hirdettek, mellyel
egyrészt az olvasás évéhez kap-
csolódtak, másrészt nem titkolt
szándékuk volt az is, hogy a
legszebb alkotások a megújult
gyermekrészleg falát díszítsék.
Az eredményhirdetés az ünnepi
programok sorát gazdagította.

A közelgõ anyák napjára ké-
szülvén ajándékkészítõ foglalko-
zások sorozata segített a gyere-
keknek ötletben, kivitelezésben:
képeslapok, �keretes meglepeté-
sek� alkotása, gyöngyfûzés,
üvegfestés, papírhajtogatás.

Az alsó és a felsõ tagozato-
soknak, valamint a zenebará-
toknak külön szervezett szelle-
mi vetélkedõkön dõlt el, hogy
ki a legjobb közülük az általá-
nos mûveltséget, a helyismereti
és a zenei ismereteket kutató
kérdések megválaszolásában.

A szokatlan idõpont (szom-
bat 20 órai kezdés) ellenére
nagy népszerûségnek örvendett
az égbolt csodáiról szóló isme-
retterjesztõ elõadás és távcsö-
ves bemutató. A palettát színe-
sítette Markovics Ágota kõsze-

gi festõmûvész alkotásainak
kiállítása és vására.

A sok munka mellett a könyv-
tár egykori és jelenlegi dolgo-
zóinak találkozója felüdülést,
szívet melengetõ élményt jelen-
tett.

A késlekedõ olvasókat �am-
nesztia-napok� csalogatták,
amikor mindenki fizetési kö-
telezettség nélkül hozhatta
vissza a kikölcsönzött doku-
mentumokat.

Végül, de nem utolsósorban,
szervezett könyvtárbemutatók
várták az érdeklõdõket. Ezekre
külön csoportokban érkeztek az
önkormányzat tagjai és az ok-
tatási-nevelési intézmények ve-
zetõi, a polgármesteri hivatal
munkatársai, a legidõsebb és
egyben leghûségesebb olvasók,
a város nagycsoportos óvodá-
sai, akiket mesemondó vendég-
ként Bõsze Éva kõszegi költõ
saját meséivel is megörven-
deztetett.

A bemutatókon látható ö-
römmel töltött el mindenkit a
könyvtár kibõvült számítógép-
parkja, amely a Széchenyi Terv
pályázatán nyert hat új géppel
gyarapodott, s hamarosan ingye-
nes internet-hozzáférést kínál a
látogatóknak. (Addig is a
könyvtárosok a frissen érkezett
Szirén könyvtárkezelõ program
fejlesztett változatával, a Szirén
21 verzióval ismerkednek.)

A könyvtárban végbement
örvendetes változásokra, a meg-
újult gyermekrészlegre nagyon
sokan voltak kíváncsiak, így a
programok is népszerûek vol-
tak.
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Az idén több könyvtár is
ünnepli születésének jubileu-
mát. Kívánok dolgozóiknak a
miénkhez hasonló nagyságú és
szépségû ajándékot!

A �boldog és lelkes� gyer-
mekkönyvtárosok egyike:

Kissné Rentkó Zsuzsanna

Képzõmûvészeti
kiállítások

a Petõfi Emlék-
könyvtárban,

avagy az irodalom
és a

képzõmûvészet
összekapcsolása

A Petõfi Emlékkönyvtárban, a
kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár 2. számú fiókkönyv-
tárában, ahol két fõhivatású
könyvtáros dolgozik, 1993 óta
vannak rendszeresen képzõmû-
vészeti kiállítások. A rendsze-
resség a kezdetekben három
hónapos idõközöket jelentett
(ennyi ideig volt látható az adott
kiállítás), ami aztán havi kiállí-
tásokká változott.

Honnan eredt, mibõl fakadt
az ötlet? Mi volt a célja a kiál-
lításoknak, és volt-e egyáltalán
célja? Avagy egy nem tudatos
kísérlet kezdõdött? Mit szólnak
az olvasók, elfogadják-e a
könyvtárlátogatók ezt az újítást?
A dolgozók, a könyvtárosok
együtt tudnak-e létezni ezekkel
a havonta változó és más-más
hangulatot kiváltó mûvekkel?

Lehet, hogy kezdetben a csu-
pasz falak felöltöztetése, a kom-
fortérzés, az otthonosság meg-
teremtése és a szigorú, szabá-
lyos sorokban álló polcok fe-
szes rendjének megtörése volt

a cél. Az, hogy a kezdeti cél
mára túlhaladottá vált, a ked-
vezõ olvasói fogadtatásnak, a
lelkes könyvtárosoknak és
azoknak a mûvészeknek volt
köszönhetõ, akik meglátták a
lehetõséget ebben az egyáltalán
nem képkiállításokra készült
térben. Hiszen nem minden
esetben a fizikai alkalmasság a
domináló (noha az sem nélkü-
lözhetõ teljesen), néha fonto-
sabb az atmoszféra, a hely ki-
sugárzása.

Így történt ez ebben az eset-
ben is, a fizikai hiányosságokat
� nincs külön kiállítótermünk,
a képeket a polcok fölé és nem
szemmagasságban tudjuk elhe-
lyezni � pótolja a környezet,
annak szelleme. Öt év tapasz-
talata (amióta átvettem a könyv-
tárat) azt mondatja velem, hogy
a kísérlet sikerült. Hiszen az
olvasók, a könyvtárlátogatók
nemcsak elfogadták, de meg-
kedvelték és igénylik is a kiál-
lításokat. Erre bizonyságot szol-
gáltatnak vendégkönyveink be-
jegyzései.

Ugyanakkor kialakult egy
kiállítás-látogató kör is, amely,
mint a tapasztalat mutatja,

elõbb-utóbb olvasói körré is
alakul. Az elmúlt kilenc év alatt
negyven-negyvenöt alkotó mu-
tatkozott be könyvtárunkban. A
kiállítók között voltak már is-
mert alkotók, voltak éppen a
pályájuk elején lévõ, sõt nálunk
debütáló és azóta hírnévre szert
tett mûvészek csakúgy, mint
amatõr festõk.

A festménykiállításokon kí-
vül fotókiállításoknak is szíve-
sen adunk helyet.

Talán az sem véletlen, hogy
a ma már hagyományossá vált
Petõfi napok programsoroza-
tunk egyik rendezvénye is rajz-
pályázat, amely témájában ter-
mészetesen igyekszik kapcso-
lódni a névadóhoz, a március
15-ei ünnephez. Mindig más és
más kört megszólítva, tavaly
óvodások részére hirdettük meg,
Szülõföldem Magyarország
címmel. Ebben az évben az ál-
talános iskola alsó tagozatos
tanulói számára a téma egy tet-
szõleges Petõfi-vers illusztrálá-
sa volt. Jövõre a felsõ tagoza-
tosokat szeretnénk bevonni
ebbe a mindig nagy érdeklõdés-
sel kísért, sok résztvevõt vonzó
programba. A munkákat olyan
képzõmûvészek zsûrizik, akik-
nek könyvtárunkban volt már
kiállításuk, ami ösztönzõleg hat
a jelentkezõkre is.

Az elmúlt években mintegy
véletlenszerûen történt az alko-
tók felkérése, a mûvek kiválasz-
tása. Ma már szükség van egy-
fajta tudatos tervezésre is. Ilyen
megfontolások eredményekép-
pen jött létre a Könyv címû ki-
állítás-sorozatunk. Hiszen hol
lehetne jobban és megfoghatób-
ban bemutatni a könyvet, e gaz-
dag és sokrétû �mûfajt�, mint
ahol nap mint nap kézbe veszik.
A kiállítás-sorozat nem titkolt
célja az is, hogy felhívja a fi-
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gyelmet arra, a könyv érték,
tartalom és forma egysége. Ez
különösen aktuális most, az ol-
vasás évében.

Terveink megvalósításához
partnerre leltünk a Képírás
Mûvészeti Alapítványban.

Az eddigi kiállítások: Ex lib-
ris (2000) � válogatás Ligeti
Gábor gyûjteményébõl �, Kal-
ligráfia (2001) és Nemzetközi ex
libris-kiállítás (2002), amelyre
felhívásunk nyomán nyolc or-
szágból harminc résztvevõ
küldte el munkáit.

Az ex libris-kiállításokról
leporelló, illetve egy fekete-fe-
hér katalógus is készült, a tel-
jesség igénye nélkül bemutatva
néhány grafikát.

Terveink között szerepel a
sorozat folytatása és igényes, a
könyvtárhoz, a könyvekhez
kapcsolódó kiállítások bemuta-
tása. (Többek között a mûvész-
könyvekrõl is.)

Mi lehet a titka a kiállítások
sikerének és van-e egyáltalán
titok? Ha van, akkor talán a
komplexitásban, a mûvészetek
ötvözésében és az igényesség-
ben rejlik. A ma információs
társadalmában, a komputerek és
a rohanás világában még inkább
szükség van kis szigetekre, ahol
megpihenhetünk (ha csak per-
cekre is), ahol feltöltõdhet a
szemünk, a lelkünk.

Hogy mennyire nem új do-
log a mûvészetek ötvözése-
együttélése és ezzel felerõsített
hatása, arra bizonyítékul szol-
gálhatnak akár az ex librisek is,
hiszen Dürer és Lucas Cranach
szintén készített könyvcímere-
ket. Számos híres mûvészt is-
merünk könyvillusztrátorként is.
Vagy itt vannak a mûvészköny-
vek, amelyek �tematikáját, tí-
pusait az egyes mûfajok könyv-
höz való viszonya és a mûvé-

szek könyvvel kapcsolatos fel-
fogása� határozza meg. A mû-
vészkönyv �verbális tartalom
helyett többnyire vizuális össze-
tevõkbõl áll, szavak helyett ké-
pekkel, fotókkal, színes hajtoga-
tott papírlapokkal találkozha-
tunk.� (Egy új mûvészet: a
könyvkészítés. Ulises Carrion.
In: Magyar Mûhely, 1997. 102.
sz.; Book, bookwork, book-
mark. Lázár Eszter. In: Magyar
Mûhely, 1997. 102. sz.)

A mûvészi alkotásokkal dí-
szített falak az író-olvasó talál-
kozóknak, az óvodai, iskolai
foglalkozásoknak is kellemes
alaphangulatot adnak. Ugyanak-
kor a fiatalabb korosztály ízlés-
formálásának, esztétikai neve-
lésének és nem utolsósorban
olvasóvá nevelésének is fontos
kiegészítõ, segítõ elemei. Áll-
jon itt megerõsítésül Gárdonyi
néhány sora: �Az ihlettel írt mû
vagy mûvész azért hat, mert a
rezgés rezgést kelt a szívek-
ben��

Tánczosné Wágner Zita
fiókkönyvtáros

Konferencia
az olvasásról

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Tolna Megyei Szer-
vezete és a paksi Városi Könyv-
tár Olvasástanítás � olvasni
tudás címmel rendezett konfe-
renciát pedagógusoknak, könyv-
tárosoknak április 22-én a pak-
si Városi Könyvtárban.

Dr. Gyenei Melinda, az
ELTE Pszichológiai Tanszé-
kének adjunktusa az olvasás
pszichológiai hátterét, az olva-
sási folyamat részeit, az olva-
sástanítás különbözõ módszereit
tekintette át Az olvasni tudás

mint a tanulás záloga címû elõ-
adásában.

Szávai Ilona, a Fordulópont
fõszerkesztõje a Pont Kiadót és
a folyóirat tematikus számait
(Tévé elõtt � védtelenül?, Mi-
ért /nem/ olvas a gyermek?,
Mint a mesében?, Válságban az
olvasás?, Az (olvasni) tudás
hatalom?�) mutatta be.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A
biblioterápia mint speciális
olvasószolgálati tevékenység
címmel tartott elõadást.

Dr. Arató Antal székesfehér-
vári címzetes igazgató egy fel-
sõ tagozatos tanulók részére
kidolgozott olvasási programot
ismertetett.

A helyi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola III./a osztályának iro-
dalmi szakköre � szakkörveze-
tõ Acsádi Rozália tanítónõ �
Arany János Családi körének
pódiumváltozatával állt a kö-
zönség elé.

Gutai István

Könyvtárosok
tanácskoztak
Kaposvárott

Április 30-án a könyvtárosok
régióközpontja lett Kaposvár
arra a három órára, amely alatt
Baranya, Somogy, Tolna és
Zala megye könyvtárosainak
küldöttei összejöttek Kaposvá-
rott a Megyei és Városi Könyv-
tárban, hogy életkörülményeik-
rõl beszélgessenek.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének kezdeményezé-
sére, melyhez a Könyvtári Inté-
zet és az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség is csatlakozott,
regionális értekezleteket tarta-
nak ezekben a hetekben az
egész ország területén. Az
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észak-dunántúlit például Veszp-
rémben.

A házigazda, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének
Somogy Megyei Szervezete jó
szervezõnek bizonyult. A ta-
nácskozás sikeréhez az is hoz-
zájárult, hogy két neves könyv-
tári szakember vállalta a mode-
rátor szerepét: dr. Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet osztályve-
zetõje és Haraszti Pálné, az
MKE fõtitkára.

Az oldott légkörben lezajlott
beszélgetés három fõ témacso-
port köré szervezõdött.

Az elsõ órában a résztvevõk
a pályára kerülés körülményeit
járták körül. Való igaz, hogy
sok a bizonytalanság a foglal-
kozás mûvelõi között, és nem
lehet a fiatalok elé állítani a
könyvtárosságot mint �nyugdí-
jig tartó karrierlehetõséget�. A
fizetésrõl nem is beszélve, de
egy-két sikeres és keresett szak-
mán kívül több száz más szak-
mára is el lehet ugyanezt mon-
dani.

A fiatalok pályaválasztásánál
az aktív könyvtárosok példája
lehet a döntõ. Különösen a
gyerekkönyvtárosok felelõssége
nagy abban � no meg a képzõ
intézményeké és a könyvtári
környezeté �, hogy valakibõl
milyen könyvtáros válik.

Ennél a pontnál a résztvevõk
máris a téma második részénél
voltak. Némi frissítõ elfogyasz-
tása után azt taglalták, hogy
milyenfajta ismeretekkel és sze-
mélyiségjegyekkel rendelkezik
a könyvtáros.

Találó volt egy fiatal résztve-
võ véleménye, aki kezdõ kollé-
gáit látva az alábbi sommás meg-
állapításra jutott: sok agyon-
iskolázott és alulképzett ember
hagyja el a könyvtárosképzõ
intézményeket. Erre egy tapasz-

taltabb kollégája, aki oktatási
gyakorlattal is rendelkezik, el-
mondta, hogy bizony a tehetsé-
ges nappali szakosok nem biz-
tos, hogy könyvtárba mennek
dolgozni, aki könyvtárban akar
elhelyezkedni, az sok esetben a
maradék.

A levelezõsökkel nincs nagy
baj, hiszen közülük bevallottan
nagyon kevesen akarnak könyv-
tárosok lenni. Õk olyan szak-
ma mûvelõi, akik fõiskolai vég-
zettséget akarnak szerezni. A
könyvtár jó presztízse hozza
õket erre a szakra. Sokukkal
meg lehet szerettetni a szakmát.
Náluk az is nagy eredmény,
hogy rendszeres, értõ olvasók
lesznek azáltal, hogy megisme-
rik a könyvtár belsõ rendjét.

A legjobb a helyzet a má-
soddiplomásokkal, akiknél a
tanulási rutin mellett a szakma
szeretete és megismerésének
vágya párosul az egzisztenciá-
lis jövõképpel. Pedagógusként
akarnak iskolai könyvtárosok
lenni!

E témában figyelemre méltó
volt Haraszti Pálné okfejtése.
Saját példáján mutatta be, hogy
a jó könyvtáros nem úgy szüle-
tik, hanem a körülmények ha-
tására alakul. Legtöbbjük meg-
járja a szakmai karrier rögös
útját.

Hála Istennek a képzési
rendszerünk sem zsákutcás már.
Úgyhogy a középfokú végzett-
ségen túl (e területen szinte
missziónak tekinthetõ a régió-
ban a Baranya megyei könyvtár
évenkénti középfokú könyv-
tárosképzõ tevékenysége), mely
nagyon fontos a nagyobb
könyvtárak életében, felsõfokú
végzettséget is szerezhet a
könyvtáros, ha kedve és ambí-
ciója van hozzá. Sõt az sem árt,
ha más szakterület mûvelõje-

ként szerez könyvtárosi végzett-
séget valaki.

Az is elhangzott, hogy a
könyvtárosképzés tartalmi olda-
la meg fog változni. Javítja
majd a helyzetet, hogy nappali
tagozaton a kétszakos képzés
egyikében lehet a könyvtársza-
kot választani, így a végzõs
könyvtárosok szélesebb körû
ismeretanyagra tehetnek szert.

A harmadik téma a munka-
helyi közérzet, motiváltság, bel-
sõ-külsõ kommunikáció volt.
Talán a figyelem lankadásának
is tudható, hogy ezt a nagyon
izgalmas és átfogó témát nem
kísérte nagy vita. Esetleg azért
sem, mert a tanácskozáson részt
vevõ igazgatók, könyvtárveze-
tõk, minden fogadkozásuk elle-
nére, nem maradtak szótlanok.
Ez alól a jelen sorok írója sem
kivétel, aki úgy gondolja, hogy
a jó munkahelyi légkör nem
csak a tárgyi feltételek maximá-
lis megadását jelenti. A rossz
tárgyi és anyagi feltételeket is
pótolhatja a csapatmunka és a
könyvtárosok egymás iránti
megbecsülése. Ahogy azt Dobó
István is mondta Gárdonyi Géza
klasszikus regényében: �A fa-
lak ereje nem a kõben vagyon,
hanem a várvédõk lelkében.�

A tanácskozás résztvevõi
egyetértettek abban, hogy a hi-
vatásként megélt szakma mû-
velését, így a könyvtárosságot
sem lehet megfizetni. De töre-
kedni kell arra a fenntartóknak,
a társadalmi környezetnek, hogy
anyagiakban is kifejezzék azt az
erkölcsi megbecsülést, amit a
könyvtáros társadalom az olva-
sóktól kap. A jövõkép minden-
képpen pozitív, hisz az élet-
hosszig való tanulás általános-
sá válása � ami a szakmánkra
is igaz � még fontosabbá teszi
a könyvtárosságot.
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Volt, aki a szakma megerõ-
södésének lehetõségét az egy
családon belüli könyvtáros ge-
nerációk munkába állásában
látta.

Az értekezlet hatékonyságá-
ra jellemzõ volt, hogy a részt-
vevõk komolyan vették a ren-
dezvény célját, és nem mások-
tól várják sorsuk jobbra fordu-
lását, hanem úgy gondolják,
maguk is tehetnek szakmájuk
megbecsülése érdekében. Ezt
egy Toldi Ferenctõl vett idézet-
tel így fejezte ki az egyik hoz-
zászóló: �A könyvtárnok lehet
egy könyvtárnak vagy megölõ
betûje, vagy verõ szíve, amint
képes a legragyogóbb gyûjte-
ményt is holttetemmé lehetet-
leníteni, de lehet éltetõ ereje, ha
magát nem ragyogó, de annál
melengetõbb hivatásának teljes
szívvel odaadja��

Ez a háromórás szakmai
kommunikáció, amit valaki ol-
vasótábori hasonlattal találóan
agorának nevezett, kitûnõen
hozzájárul a könyvtárosok szak-
mai öntudatának fejlesztéséhez
s egy másik szálon a könyvtá-
rosi életpálya megrajzolásához,
melynek alkalmazása, reméljük,
biztosabb jövõt ígér minden
könyvtáros számára.

Varga Róbert

Három határ
ölelésében

�Sorsformáló földrajzi környe-
zetünk mellett léthatározó, hogy
a »trianoni trancsírozás«-nál
Bereg megyét minden logikus
érvet félretéve a nagyhatalmak
diktátumával tépték ketté. Amint
a szomszédot, Szatmárt is. Kö-
vetkezményként pedig már nyol-
cadik évtizedébe lépett az anak-
ronizmus, hogy ezen a tájon

többszörösen leszorított léthely-
zetbe kényszerített és egyazon
nyelvet beszélõ, a személyes és
közösségi kapcsolataik építésé-
hez közelítõ emberek három
országból kelnek útra.�

Miklós Elemér fent idézett
szavai, melyek a Határszéli
beszélgetések címû kötetének
elõszavában olvashatók, nem
kívánnak kommentárt. A tér-
képre tekintve láthatjuk, mivé
lett az egykori Magyarország, s
tudjuk, milyen sorsra kénysze-
rültek a határ túloldalán mara-
dottak.

Itt sem volt könnyû, de tud-
tuk, csak mi segíthetünk, hogy

odaát megõrizhessék, ápolhas-
sák anyanyelvüket, mûvelhes-
sék irodalmukat, vagyis élhes-
sék tovább magyar létüket.

Szerencsére voltak, akik ezt
korán felismerték, s minden
számukra lehetséges eszközzel
támogatták is azt.

Vásárosnaményban, a ma-
gyarországi Bereg fõvárosában
indultak az elsõ kísérletek még
1965-ben. Az indíttatást Veres
Péter szavai adták:

��ide kell hozni
a nagyvilágot,
ide kell hozni mindent,
ami szép, ami jó, ami nemes
és amit érdemes.�
Az akkori könyvtáros, Antal

Miklós és a népmûvelõ Sántha
Miklós kolléga hívására Bozóky
Éva, Czine Mihály, Fábián
Zoltán, Fekete Gyula, Király
István � hogy csak néhányat
említsünk � jött az elsõ hívó
szóra. Bejárták a magyarorszá-
gi Bereg összes települését.
Vitték a verset, a prózát, a szép
szót � no meg beszélgettek,
anyagot gyûjtöttek. A Beregi
Ünnepi Napok résztvevõinek
köre 1988-tól a határon túl élõ
irodalmárokkal bõvült a Felvi-
dékrõl, Kárpátaljáról, Szatmár-
németibõl. (A határok fizikai
átjárhatósága még ugyancsak
bürokratikus feltételekhez volt
kötve, de a könyvtáros kollégák
nem ismertek lehetetlent). A kör
bõvítése Fábián Zoltán javas-
latára történt, aki az írószövet-
ség titkáraként szívvel-lélekkel
támogatta az érdemi vidéki
programokat. A sikert mi sem
dokumentálja jobban, mint az a
tény, hogy a kárpátaljai beregi-
ek javaslatára 1991-tõl minden
páratlan évben Beregszász és
környéke várja a vendégeket
színes, elsõsorban irodalmi
programokkal.

A beregi ünnepi napok elsõ
meghívóinak egyike
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A már említett irodalmáro-
kon kívül politikusok, önkor-
mányzatai szakemberek, újság-
írók, de legfõképpen mûvészeti
csoportok találkoznak s mutat-
koznak be egymásnak és a tele-
pülések könyvtárainak. Lévén
az idei év páros, a Beregi Ün-
nepi Hetek programjai éppen
most zajlanak Nyírmadától
Beregsurányig, Gergelyugo-
rnyától Lónyáig. A rendezvény-
sorozat a legnagyobb igényes-
ségre vall.

Tiszaszalka neve is kedves-
ismerõsen cseng sokak számá-
ra határon innen és túl, hisz ide
is �három országból kelnek
útra� a legfeljebb tizennyolc
éves fiatalok, hogy megméret-
tessenek. A két évtizeden át
tartó Váci-emléknapok rendez-
vénye, melyek keretében min-
den alkalommal szavalóverseny
is zajlott, szintén Fábián Zol-
tán nevéhez fûzõdött. Meg is
kapott minden segítséget a me-

gyei könyvtár akkori vezetõjé-
tõl, Horváth Gabriellától, aki-
nek nagy szerepe volt abban is,
hogy alig egy évtized elteltével
már beregszásziak, két év múl-
va pedig felvidéki és szatmári
gyerekek is egyenrangú félként
mérhették össze tudásukat, ké-
pességeiket Tiszaszalkán. Ekkor
Váciné Juhász Máriát is ven-
dégként tisztelhették a kis falu-
ban.

Közben a sors kegyetlen
módon megfosztotta szeretteit,
barátait Fábián Zoltántól, aki
komoly kohéziós erõt képviselt
ezekben a határokon átnyúló
�kézfogásokban�, ráadásul úgy,
hogy a fõvárosban élt, s mégis
otthon volt a megyében is. Õ
errõl így vallott: �Már a régi
katonanóta is azt mondta, hogy
messze van a nyíregyházi ka-

Meghívó a tiszaszalkai Váci Mihály emléknapokra

A Kárpátok Eurorégióban együttmûködõ határmenti megyék
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szárnya, de nekem úgy tûnik, az
embernek az van messze, amit
nem kíván megismerni vagy
ahová nem akar kapcsolódni.�

Bárcsak így gondolnák ezt
napjainkban is a fõvárosi írók,
költõk, s ne az lenne hívó sza-
vunkra az elsõ válaszuk: de hisz
Nyíregyháza olyan messze van�
Pontosan annyira, amennyire
Budapest Nyíregyházától. Ma
már nagyon kevés a hosszú uta-
zást vállaló irodalmár. Pedig mi
továbbra is szeretnénk idehoz-
ni azt, �ami szép, ami jó, ami
nemes, és aki arra érdemes�.

A Váci Napok a Beregi Ün-
nepi Hetek rendezvénysorozat

része lett, majd �96-ban a hely-
szín is átkerült Nagyvarsányba.
(2002 februárjában a tisza-
szalkai könyvtáros kolléganõnk-
tõl is végsõ búcsút kellett ven-
nünk, aki nagyon fiatalon ha-
gyott itt bennünket).

A közel négy évtizede zajló,
a szó szoros értelmében véve
határokon átívelõ programsoro-
zatnak köszönhetjük Miklós
Elemér (aki napjainkig fáradha-
tatlan képviselõje az ügynek)
két kötetét is, a Tisza-parti be-
szélgetéseket  és a Határszéli
beszélgetéseket.

Fábián Béla már nyugdíjas
könyvtáros kollégánk Fehér-
gyarmaton a Hármashatár Iro-
dalmi Társaság (HIT) elnöke-
ként vallja, hogy ��bár kimon-
dott határokkal elválasztva is,
de együvé tartozunk. Összefûz
bennünket mindenekelõtt ma-
gyarságunk, a közös nyelv és a
sors, a sok évszázados múltban
gyökerezõ kultúra�.

A Beregszászon, Nagyká-
rolyban, Szatmárnémetiben és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
különbözõ településein élõ író,
költõ és irodalomtörténész ta-

gok gyakori vendégek a szom-
szédos országokban író-olvasó
találkozókon.

A társaság különösen büszke
arra, hogy közülük jó néhányan (pl.
Füzesi Magda, Dupka György, Vári
Fábián László) a Magyar Írószö-
vetségnek is tagjai.

A HIT 2002. január 22-én
jubilált. Az igen kemény közös
munka eredménye a Gyóntató
címû antológia (1995), illetve a
Hármashatár Irodalmi Társa-
ság Füzetei címû sorozat öt
kötetének kiadása, s az éppen
megjelenés elõtt álló Jubileumi
évkönyv.

Az eddigiekhez hasonló si-
keres munkát kívánunk az el-
következõ évekre is a társaság
tagjainak!

Negyedszázada, 1977-ben
indult az az olvasótábor � már
a megyei könyvtár szervezésé-
ben �, mely 1987-tõl szintén
nemzetközivé vált, s ettõl kezdve
viseli a Szomszédoló nevet. A
huszonnégy, tizenkét-tizenöt éves
részt vevõ diákból tizenketten
kárpátaljaiak, illetve szatmáriak,
két-két kísérõvel, tizenketten pe-
dig magyarországiak. A tábor
célja, �hogy a határon túli és a
magyarországi kistelepüléseken
élõ hátrányos helyzetû szülõk
tehetséges és továbbtanulára ké-
szülõ gyermekeit segítse a kör-
nyezetükbõl adódó mûvelõdési
hátrányok enyhítésére, ingyenes
táborozási lehetõség biztosításá-
val�. Ezek a táborok jóval többet
adnak, mint az írásos program-
ban megfogalmazottak. Élet- és
viselkedésmintákat, mindennapi
illemszabályokat stb.

A Romániai Magyar Peda-
gógus Szövetség Szatmár Me-
gyei Szervezete és a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógus Szövet-
ség tagjai igen nehéz körülmé-
nyek között látják el otthon a

Gyógynövénytúrán a szomszédolók,
Makai Béla tanító úrral
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partneri, szervezõi feladatokat.
Mégis csinálják ezt lelkiisme-
rettel, pontosan tizenöt éve.

A tábor megálmodója, majd
hosszú idõn keresztül lelkes szer-
vezõje Tóth László, már szintén
nyugdíjas módszertanos kollé-
gánk. A jelenlegi szervezõk �
gyermekkönyvtáros kolléganõk �
szintén teljes odaadással, bár egy-
re szûkülõ anyagi lehetõségekkel
igyekeznek e nemes hagyományt
ápolni. Bízzunk benne, hogy nem
marad torzó!

A rendszerváltozás évében s
azt követõen történtek próbálko-
zások a megyei könyvtár és a
határmenti magyarlakta telepü-
lések közötti kapcsolatfelvételre.
Sajnos ezek egy-két rövid tapasz-
talatcserén, alkalmi könyvadomá-
nyokon nem juttottak túl. A
könyvadományozást azóta sem
sikerült korrektül megszervezni,
bár voltak újabb és újabb kísér-
letek.

A szakmai kapcsolatok újra-
felvételére, erõsítésére akkor
látszott ismét remény, amikor
1993-ban megalakult a Kárpá-
tok Eurorégió, azzal a céllal,
hogy a tagrégiók közötti széles
határmenti együttmûködést ko-
ordinálja minden területen, így
a kultúrában is. Öt ország ti-
zenkilenc megyéje csatlakozott
a programhoz, Lengyelország-
ból egy, Magyarországról öt,
Romániából hét, Szlovákiából
kettõ és Ukrajnából négy.

Az elsõ könyvtárszakmai
találkozóra Lengyelországban
került sor, 1996-ban. Ez az al-
kalom valójában az ismerkedé-
sé volt. A régió könyvtárainak
második konferenciája 1998-
ban Egerben volt, ahol a könyv-
tárak mûködésének jogi sza-
bályozása volt a téma, termé-
szetesen a Kárpátok Eurorégió
országait illetõen. Ekkor mi,

magyarok már a frissen érvény-
be lépett törvényünket mutathat-
tuk be, ezzel mintegy alkalmat
adva másoknak a pozitívumok
majdani beépítésére és a nega-
tívumok kiküszöbölésére saját,
készülõ könyvtári jogszabálya-
ik vonatkozásában. A 2000-re
Kárpátaljára tervezett találkozó
nem jöhetett létre.

A Kisebbségi könyvtári ellá-
tás a régióban címmel Nyíregy-
házán szerveztünk konferenciát
2002. május 5. és 8. között a
régiók képviselõi és egy angol
szakember részvételével.

A határon túli magyar könyv-
tárosok nyíregyházi szakmai to-
vábbképzésére kidolgoztunk egy
hosszabb távra szóló koncepciót.
Az NKA támogatásával 2000-
ben öt-öt kolléga érkezett Be-
regszászról és környékérõl, va-

lamint Szatmárnémetibõl és
környékérõl, különbõzõ típusú
könyvtárakból. Itt ugyanolyan
típusú könyvtárakban helyeztük
el õket három napra, hogy is-
merkedjenek az itteni helyzet-
tel, gyakorlattal. Debrecenben
bemutattuk nekik az egyetemi
könyvtárat mint második nem-
zeti könyvtárat.

A �45 utáni magyar irodalom
és történelem témában tartott
elõadások � 2001-ben � nagy
élményt jelentettek a kollégák
számára. (A Nyíregyházi Fõis-
kola oktatói nagy segítségünk-
re voltak ebben.) A gyermek-
könyvtári foglalkozásokról el-
méletben tanultaknak a gyakor-
latban való, �éles� megvalósí-
tása komoly izgalmat keltett, de
annál nagyobb volt az öröm a
siker láttán.

A csanálosi és a mezõfényi (Románia) kolléganõk bemutató foglalkozása

Könyvtárosok a könyvfesztiválon (Könyvtárosok Klubja)
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Ez év januárjában tizenkét
kollégát hívtunk meg nem csu-
pán a már megszokott orszá-
gokból, hanem Szlovákiából,
Szlovéniából és Jugoszláviából
is az Európai uniós informáci-
ók a könyvtárban címmel szer-
vezett továbbképzésre.

A 2002 õszére tervezett kur-
zus során pályázati metodikai
ismereteket szeretnénk nyújtani
felvidéki, kárpátaljai és szatmári
kollégáknak, illetve szívesen
szervezünk tájékoztatót szá-
mukra a határon túliakkal fog-
lalkozó magyarországi intézmé-
nyekrõl, szervezetekrõl, alapít-
ványokról stb. Szívünk vágya,
hogy megmutathassuk nekik a
nemzet könyvtárát és színházát
is Budapesten. Bízunk benne,
hogy az NKA most is méltá-
nyolja az e területen ezidáig
végzett munkánkat.

A leginkább élõ kapcsolat a
Nyíregyházi Fõiskola Ukrán és
Ruszin Filológiai Tanszéke és a
�kinti� kulturális intézmények
között van, de rajtuk keresztül
könyvtárosaink is sok munkába
bekapcsolódnak. A közelmúltban
jelent meg egy kétkötetes szlavisz-
tikai bibliográfia, amit itteni
könyvtárosok készítettek.

S ha már a kiad-
ványoknál tartunk,
feltétlenül meg kell
említenünk Szabolcs-
S z a t m á r - B e r e g
(Bereg, Szabolcs-
Szatmár, Ugocsa,
Ung) megye megjele-
nés elõtt álló sajtó-
bibliográfiáját, mely-
nek összeállításában
kolléganõnknek nagy

segítségére voltak Szatmárné-
metiben a megyei könyvtárban
és a levéltárban, Kolozsvárott az
Egyetemi Könyvtárban, Nagybá-
nyán, Beregszászon és Ungváron
egyaránt. Az anyagokhoz való
hozzáférés az ottani könyvtáros
kollégák segítsége nélkül lehetet-
len lett volna.

Még számos olyan település
van � Demecser, Ajak, Vállaj
stb. �, ahol kisebb könyvtárak
építik kapcsolataikat szomszé-
dos vagy választott testvértele-
pülésekkel. Reméljük, ezek is
hosszútávú, tartalmas együttmû-
ködéssé fejlõdnek majd. Meg-
találják õk is és mások is azo-
kat a fehér foltokat, melyeket
talán jobb összefogással, még
több önzetlenséggel ritkítani
tudunk, esetleg meg is szüntet-
hetünk.

Ilyen fehér folt lehet a ha-
tármenti magyarlakta települé-
sek igényes, színvonalas ma-
gyar nyelvû dokumentumokkal
(szép- és szakirodalom, megfe-
lelõ kézikönyvek, hangzó anya-
gok, videofelvételek stb.) való
ellátása. Egy még 1998-ban,
nagyrészt a cigányok lakta tele-
pülések mozgó könyvtári ellá-
tására kidolgozott programunk

ma már egy nemzetközileg el-
ismert projekt alapja. Ha meg-
felelõ anyagi támogatást kapna,
ez a program nem csak a felsõ-
tiszavidéki, illetve tiszaháti kis-
térség évek óta nem gyarapító
vagy egyáltalán nem mûködõ
könyvtárait lenne hivatott pótol-
ni, hanem a projekt egy követ-
kezõ lépése a határok átlépése
lenne. Ennek eredménye pedig
az lenne, hogy az ottani magyar-
lakta települések az itthoniaké-
val azonos színvonalú ellátást
kapnának. Ez sok problémát
megoldana, s ma néha igen el-
aprózott energiánkat ebbe fek-
tetve igazán érdemi munkát
végezhetnénk. Úgy érezzük, így
sem kevés, amit teszünk, s ha
továbbra is meglesz minden
feladatnak az elszánt �gondo-
zója�, alkamasint újabb, példa-
értékû eredményekrõl számol-
hatunk be.

Van mit tennünk tehát, s azt
hiszem � eddigi érdemeinket
egyáltalán nem kicsinyítve �,
marad még az utánunk jövõ
nemzedéknek is bõven.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Móricz Zsigmond Megyei

és  Városi Könyvtár,
Nyíregyháza

Stein Aurél-
kiállítás

Stein Aurél Emlékkiállítás
nyílt az MTA Könyvtár Va-
sarely Termében (Budapest, V.
Arany J. u. l.), mely 2002.
május 25-éig tart nyitva. A ki-
állítás bemutatja Stein Aurél
legszebb kiadványait, kézirata-
it, leveleit, fotóit, ez utóbbiak
egy része a British Library anya-
gából való. A kiállítást Meskó
Attila, az MTA fõtitkára nyitot-
ta meg 2002. május 13-án.

A Könyvtárak
a kisebbségekért címû

nyíregyházi tanácskozás
résztvevõi
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Stein Aurél végrendeletében
úgy rendelkezett, hogy rendkí-
vül értékes magánkönyvtárát,
fényképgyûjteményét, levelezé-
sét és személyi iratait a Magyar
Tudományos Akadémiának
adományozza.  Ezt az elhatáro-
zását érzelmi okok magyaráz-
zák. Gyerekkora legnagyobb
részét az Akadémiai Könyvtár
szomszédságában állt szülõhá-
zában, s anyai nagybátyja jóvol-
tából magában a könyvtárban
töltötte. Az ifjú Stein számára
ezek az órák nem csupán a tu-
dománnyal való megismerke-
dést jelentették, hanem a ma-
gyar kultúra és a haza iránti
szeretetének tudatosulását. A
családjával németül beszélõ és
levelezõ, késõbb angolul író, és
tucatnyinál több keleti nyelvet
beszélõ világhírû Ázsia-kutató
számára a magyar nyelv szent
volt, és szent volt a magyar
nyelv ápolására alapított Aka-
démia.

Az emlékének szentelt ülés-
rõl következõ számunkban ol-
vashatnak.

Harry Potter
�forró szék�-ben,

avagy a gyermekirodalom
és a drámajáték szerepe
a gyermek- és iskolai

könyvtárakban

2002. április 3-a volt, szerda.
Harry Potter ott ült a forró szék-
ben. Legalábbis ez volt a célki-
tûzésünk arra a szakmai napra,
amelyet már tervezgettünk egy
ideje, de most megvalósult a
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiumának
segítségével.

Sokakban joggal merülhet
fel a kérdés, miért éppen forró
székbe ültettük Harry Pottert, a

ösztönözte olvasásra. Szó volt
arról is, hogy a mai gyerekek
világához Harry Potter nagyon
közel áll, sokszor közelebb,
mint a kötelezõ olvasmányok.
Mondhatnám: új kor � új gye-
rekek. Az olvasó és az addig
nem olvasó gyerekeknek egy-
aránt tetszik, sokszor a legap-
róbb részletekre is emlékeznek,
versenyeznek, ki tud még töb-
bet felidézni.

Nem maradhatott el a már
sokszor feltett kérdés: Hogyan
szerettessük meg az olvasást?
Akárhogy tesszük, a gyermekre
nem lehet, nem szabad ráerõl-
tetni az olvasást, mert azzal
csak ellentétes hatást érünk el.
Amit mi szerettünk olvasni an-
nak idején, a gyerek nem biz-
tos, hogy fogja szeretni, nekünk
pedig el kell fogadnunk, ami
neki tetszik. A Harry Potter
könyvek nagy érdeme, hogy az
addig nem vagy csak keveset
olvasó gyerekek közül is soka-
kat vett rá az olvasásra.

Délután magát �a módszert�
vettük górcsõ alá. Hogy lehetne
még érdekesebb, gyermeket�fel-
nõttet aktív résztvevõvé alakító
könyvtári órát, könyvtárbemutató
foglalkozást tartani? � szólt a
meghívón feltett kérdés. A választ

drámajátékot, no meg saját
magunkat? (Mikor ültethettük
volna pódiumra is...)

A �forró szék� egy dráma-
pedagógiai technika, amelynek
lényege: aki abba a bizonyos
székbe ül, annak minden kér-
désre válaszolnia kell. Bár ki-
kötés, hogy �cikis� kérdés nem
lehet, a mi esetünkben még jó
is, ha volt, hiszen abból mind-
annyian tanulhattunk.

A Harry Potter �forró szék�
-ben címû szakmai napot Kis-
kunfélegyházán, a Petõfi Sán-
dor Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában rendeztük meg.
Aznap több kérdésre is próbál-
tunk választ kapni.

Elsõként arra, hogy mi a
Harry Potter könyvek sikerének
titka. A válaszadást Fischer
Eszter pszichológusra, a Fordu-
lópont címû folyóirat munka-
társára bíztuk. Érdekes volt a
pszichológus szemszögébõl vé-
leményt hallani e könyvek te-
kintetében, hiszen könyvtáros-
ként, tanárként érintve vagyunk,
nem vonhatjuk ki magunkat a
hatásuk alól. Harry Pottert le-
het szeretni, lehet utálni, de tény
és való: berobbant a világunk-
ba, gyerekek (sõt felnõttek)
nagy részét hódította meg és

Szakmai nap a gyerekkönyvtárban Kiskunfélegyházán
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Kulcsár Marianna (a Kecskeméti
Drámapedagógiai Mûhely veze-
tõje, szaktanácsadó) segítségével
kerestük. Megszakítva a szakmai
napok �ücsükélõs� hagyományát,
egy drámafoglakozáson vettünk
részt, amely az Új módszerek a
személyiségfejlesztésben: a drá-
majáték alkalmazása a gyermek-
könyvtáros és a könyvtáros ta-
nár munkájában � címet kapta.
A csoport egyik fele nézõként,
míg a másik fele aktív résztve-
võként szerepelt a foglalkozá-
son. Úgy gondolom, aki nem
vett részt benne, már a felénél
megbánta, hogy kimaradt, mert
a hangulat ragályosan jó volt.
Ennek még a lentrõl felhallat-
szó fúrás-kopácsolás sem tudott
gátat szabni. Önfeledten játszot-
tunk mi, felnõttek, rábízva ma-
gunkat a társainkra és játékve-
zetõnkre. Valami kialakult kö-
zöttünk, már nem voltunk töb-
bé idegenek egymás számára.

Azon a napon nemcsak Harry
Potter izzadt a forró székben,
hanem mi magunk, drámape-
dagógiával kísérletezõ gyermek-
könyvtárosok is. A megnyitó
után a József Attila Általános
Iskola elsõsei közremûködésével
egy könyvtárbemutató drámafog-
lalkozáson vehettek részt kollé-
gáink Igaz mese címmel. A drá-
mafoglalkozások igazi erénye,
hogy a gyermeket, felnõttet aktív
bekapcsolódásra készteti.

A valóság és a képzelet hatá-
rán egyensúlyozva játékosan
csempészi be a gyerekek tudatá-
ba az információkat. A gyerekek
játékkal tanulnak a legtöbbet.
Akkor mutassuk be nekik játé-
kosan a könyvtárat! Természete-
sen mindig kell lennie valami
megoldásra váró feladatnak, fe-
szültségnek is, ami elkötelezetté
teszi a gyerekeket a probléma
megoldására.

A játék alkalmazását sokkal
tudatosabbá is tehetjük a mun-
kánkban. A drámapedagógiát
nem lehet csak könyvbõl meg-
tanulni. Ahogy az egyik taná-
rom mondta: �csak ellesni le-
het�. Honnan? A drámapedagó-
gia elsajátítására 120 órás tan-
folyamok kínálkoznak. Például
Kecskeméten az Ifjúsági Ott-
hon, Budapesten a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Otthon szer-
vez ilyen kurzusokat.

A mai versenyközpontú vi-
lágban hiányzó gondolat fontos
szerepet kap a drámajátékban:
itt nem teljesítményre megy a
dolog, hanem valaminek a meg-
élésére. Mindez bizalommal teli
légkörben történik: hatására ké-
pesek megnyílni, s így egészen
másfajta kapcsolat alakul ki a
résztvevõk között. Saját tapasz-
talatomból állíthatom, hogy a
drámafoglalkozást vezetõ egé-
szen másfajta élményben része-
sül, mint ha csak leadná begya-
korolt szövegét a könyvtári
rendrõl. Sokszor azon kapom
magam, jó játszani. És ha én
szeretek játszani, tetszik, amit
csinálok, egészen másképp vi-
szonyulok majd a gyerekekhez,
õk hozzám � következésképp a
könyvtárhoz, talán még az ol-
vasáshoz is. Itt találkozik a drá-
mapedagógia a könyvtárral, és
az olvasóvá neveléssel.

Regéci Márta
gyermekkönyvtáros

� � a magyar
nyelv katedrális��
Ismét anyanyelvi verseny a

celldömölki könyvtárban

Csokits János Francia lecke címû
költeményének e metaforáját vá-
lasztották a celldömölki Kreszn-
erics Ferenc V. országos anya-

nyelvi verseny mottójául a vetél-
kedõ szervezõi.

�E katedrális immár négy-öt-
ezer éve áll rendíthetetlenül, egy-
ségbe forrasztva a nemzetet; ro-
busztus falaival védve a szikla-
kõbe vésett oltárához járulókat;
égbe nyúló tornyával irányt mu-
tatva, hogy elkalandozó vagy el-
kalandozni kényszerült hívei is
mindig hazataláljanak. Az új év-
ezred küszöbén is reményked-
jünk, hogy e katedrális romlatla-
nul õrzi majd az elkövetkezendõ
magyarság számára is a kemény
igét; bizakodjunk, hogy a glo-
balizáció porviharában is tájéko-
zódási pont lesz e csodás épít-
mény utódaink számára, hogy
falai között nap mint nap ezután
is felhangzik a hazafiság égõ
zsoltára �� � e gondolatsorral
kezdõdött a versenybizottság nyílt
levele a versenyzõkhöz, melyet
2002. április 24-én, az ünnepé-
lyes megnyitón olvasott fel Nagy
Gábor, a  celldömölki székhelyû
Soltis Lajos Színház igazgatója.
A köszöntõ szavak után � immár
hagyományosan � Balázs Géza
nyelvész Az anyanyelvek értéke
címû elõadását hallgatta az a
huszonegy diák, aki sikeres pá-
lyamunkájával kiérdemelte az
országos döntõn való részvételt,
valamint felkészítõ tanáraik és a
meghívott vendégek.

Április 25-én írásbeli felada-
tokat oldottak meg a 7�8. osztá-
lyos diákok. Számot kellett adniuk
a névadó polihisztor életérõl, nyel-
vészeti munkásságáról; nyelv-
történeti, stilisztikai, helyesírási
feladatokat oldottak meg, de bizo-
nyították azt is, hogy szeretnek, sõt
már tudnak is játszani a nyelvvel.

A következõ napon szóbeli
próbatétel következett. Az olva-
sás évéhez kapcsolódó témákból
választhattak: három-négy perces
elõadásban fejthették ki vélemé-
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nyüket arról, hogy remélhet-e
olvasót a mai író, hogy szegett
szárnyú madár-e a költészet a mai
Magyarországon, s személyes ol-
vasmányélményeikkel vallhattak
az olvasás gyönyörûségérõl. Az
írásbeli és szóbeli forduló legjobb
hat versenyzõjének immár hagyo-
mányosan egy-egy � a magyar
nyelvrõl szóló � lírai verset kel-
lett felolvasnia, elemeznie, el-
mondania a költeménnyel kap-
csolatos gondolatait.

A háromnapos program során
eljutottak a versenyzõk és kísé-
rõik Egyházashetyére, ahol meg-
koszorúzták Berzsenyi Dániel
szülõházát, Celldömölk-Alsósá-
gon Kresznerics Ferenc emlék-
táblájánál és sírjánál helyezték el
a kegyelet koszorúit, túráztak a
Ság-hegy kráterében.

A rendezõ intézménynek, a
celldömölki Kresznerics Ferenc
Könyvtárnak köszönhetõen im-
már ötödízben találkoztak egy
közösség tagjai, akiket a nemze-
tet felnevelõ édesanya, az anya-
nyelv szeretete, tisztelete köt össze,
akik gyermeki szeretettel ragasz-
kodnak hozzá, aggódnak egészsé-
géért, védelmezik, ápolják õt.

A verseny befejeztével a szer-
vezõk és a versenyzõk azzal a
lélekemelõ érzéssel búcsúztak el
egymástól, hogy a Celldömölkön
töltött napok friss erõvel vértez-
ték fel a jelenlévõket, hogy to-
vább folytathassák a küzdelmet
a szép szó, a tiszta gondolat be-
csületéért.

A verseny helyezettjei,
díjazottjai

Különdíjak

A benyújtott pályamunkáért:

�KIS NYELVÕR� (Divatsza-
vak az ezredfordulón): Bilecz
Ágnes (Balassi Bálint Gimnázium
8. b, Balassagyarmat), felkészítõ
tanára: Hégely Györgyné

�KIS NYELVÕR� (Divatsza-
vak az ezredfordulón): Szécsényi
Noémi (Apáczai Csere János Gya-
korló Általános Iskola 8. o., Nyír-
egyháza), felkészítõ tanára:  Nagy
Endréné

�NYELVÉDESANYÁNK�
(Vallomás az anyanyelvrõl): Zsiray
Zsófia (Batsányi János Nyolcosztá-
lyos Gimnázium 7. o., Csongrád),
felkészítõ tanára: Fábiánné dr.
Szenczi Ibolya

�NYELVÖRÖKSÉG� (Szino-
nima-csokrok nyelvünk virágaiból):
Kovács Réka (Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola 8. o., Eger),
felkészítõ tanára: Hunyadi Zsu-
zsanna

A döntõben nyújtott
teljesítményért:

A MÓDSZERTANI KIADÓ
DÍJA: Péter Krisztina (Cseh
Károly Általános Iskola 8. o.,
Ada), felkészítõ tanára: Szabó
Szabados Ilona

�SZÉP SZÓVAL� (Aki a leg-
szebben beszélt): B. Nagy Judit
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

KÜLÖNDÍJ (A második anya-
nyelvén nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért): Hruscs Mária (Kanizsai
Dorottya Gimnázium 8. o., Szom-
bathely), felkészítõ tanára: dr.
Dragománné Tiszai Katalin

Tanárnak különdíj:

�KRESZNERICS-DÍJ� (Hét
tanulója pályázott, négy bejutott a
döntõbe): Németh Ervin tanár
(Lõrincze Lajos Általános Iskola,
Szentgál)

Helyezések:
I. hely: Bilecz Ágnes (Balas-

si Bálint Gimnázium 8. b, Balas-
sagyarmat), felkészítõ tanára:
Hégely Györgyné

II.  hely: Zsiray Zsófia (Ba-
tsányi János Nyolcosztályos Gim-
názium 7. o., Csongrád), felkészí-
tõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi
Ibolya

III. hely:   Hajmásy Gyöngyi
(Általános Iskola 8. o., Csögle),
felkészítõ tanára: Csekéné Hóbor
Kornélia

IV. hely:   Péter Krisztina
(Cseh Károly Általános Iskola 8.
o., Ada), felkészítõ tanára: Szabó
Szabados Ilona

V. hely: Hevér Noémi (Balas-
si Bálint Gimnázium 8. a, Balas-
sagyarmat), felkészítõ tanára:
Gaálné Versényi Judit

VI. hely: Tamás Róbert
(Lõrincze Lajos Általános Iskola
8. o., Szentgál), felkészítõ tanára:
Németh Ervin

VII. hely:  Kovács Réka (Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola 8.
o., Eger), felkészítõ tanára: Hunya-
di Zsuzsanna

VIII. hely:  Szécsényi Noémi
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

IX. hely:  Berczi Gergõ
(Velinszky László Gimnázium és
Szakközépiskola 8. d, Pusz-
taszabolcs), felkészítõ tanára:
Tánczos Krisztina

X.  hely:  B. Nagy Judit
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

A verseny zsûrijének tagjai:

Molnár Tiborné általános is-
kolai tanár (Bersek József Általá-
nos Iskola, Kõszeg), magyar nyelv
és irodalom szaktanácsadó (Vas
Megyei Pedagógiai Intézet, Szom-
bathely), országos szakértõ

Dr. Köbölkuti Katalin könyv-
táros, a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár (Szombathely) tudomá-
nyos fõmunkatársa, bibliográfus

Dr. Koltai Jenõ esperes-plé-
bános (Celldömölk-Alsóság),
könyvtáros, Kresznerics Ferenc
életének kutatója, levéltáros

Dörnyei László, az Eötvös
Loránd Általános Iskola (Celldö-
mölk) magyartanára, a feladatok
összeállítója, gyakorló pedagógus,
tankönyvszerzõ

Dr. Guttmann Miklós zsûri-
elnök, a Berzsenyi Dániel Fõisko-
la (Szombathely) Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékének fõiskolai taná-
ra, Széchenyi professzori ösztön-
díjas kandidátus

Dörnyei László
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Szlovén�magyar
együttmûködés

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyv-
tár a hatvan szlovéniai rokon intézmény között
nagyságrendben a kilencedik helyet foglalja el.
Egyszerre tölti be a regionális és a városi köz-
mûvelõdési, valamint a báziskönyvtár szerepét.

Jelenleg két épületben öt részlege � szak-, köz-
mûvelõdési, gyermek-, helyismereti és mozgó-
könyvtári részlege van. A szakkkönyvtári rész-
legben kapott helyet a több mint 25 ezer kötetes
magyar állomány is, amely évente mintegy hat-
nyolcszáz új magyar nyelvû könyvvel gazdago-
dik. A könyvtár alapállománya 1875-bõl szár-
mazik, az akkori városi kaszinói olvasókörbõl.
Azt követõen számos adomány és magángyûjte-
mény tette gazdagabbá. Intézetünk jogosult a
Szlovénia területén megjelenõ kötelespéldá-
nyokra, míg vásárlás útján évi kb. 10�12 ezer új
kötettel gazdagodik a gyûjtemény. Az állomány
jelenleg 240 ezer könyvtári egységbõl áll, amely-
nek java része szlovén nyelvû, emellett mintegy
25 ezer magyar, továbbá néhány ezer angol,
horvát s más idegen nyelvû kötet található. 2000
októberében kezdõdött meg az új, mintegy négy-
ezer m2-es könyvtár építése, várhatólag a 2003.
év elején megkezdõdik az átköltözés.

Szlovénia más városaiban és településein is
jelentõs magyar nyelvû könyvtári állomány ta-
lálható. A lendvai Városi Könyvtárban több tíz-
ezres magyar nyelvû könyvállomány van, itt két
nemzetiségi könyvtáros dolgozik. A lendvai két-
nyelvû elemi iskolában két könyvtáros dolgozik,
több mint tízezer magyar nyelvû kötetük van, a
lendvai kétnyelvû középiskolában nyolcezer ma-
gyar és tízezer szlovén könyv áll a tanulók rendel-
kezésére, itt egy könyvtáros van alkalmazásban. A
pártosfalvi, göntérházi és dobronaki elemi iskolák-
ban is mûködik könyvtár, egy-egy pedagógus
könyvtáros vezetésével.

A maribori Magyar Tanszék könyvtárában
mintegy nyolcezer könyv és folyóirat van. Ebbõl
ezer kötet van katalogizálva a COBISS feldolgozó

programmal. Az egyetemi hallgatók évente mint-
egy öt-hatszáz kötetet kölcsönöznek ki. Magyaror-
szágról a mûvelõdési minisztérium minden évben
százezer forintot adott könyvbeszerzésre, tavaly tör-
tént meg elõször, hogy a tanszék nem kapott egy
fillért sem. Évente néhány kötettel a Nemzetközi
Hungarológiai Központ is segíti a tanszéki könyv-
tárat. Állandó könyvtárosuk nincs.

A muravidéki, nemzetiségileg vegyesen lakott
területen kevés könyvtáros van, alig tízen va-
gyunk, ha jól összeszámoljuk, az iskolakönyvtá-
rosokkal együtt. A leendõ könyvtárosok a ljub-
ljanai bölcsészkarra vagy a szombathelyi tanár-
képzõ fõiskolára íratkozhatnak be, ha ezt a hiva-
tást választják. Akiknek más humán végzettsé-
gük van, azok  a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár
évente két-három alkalommal sorra kerülõ ki-
egészítõ tanfolyamán vehetnek részt, s itt szer-
vezik meg a szakvizsgáztatást is.

Szlovén�magyar könyvtári kapcsolatok

Takács Miklósnak, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár nyugdíjas igazgatójá-
nak visszaemlékezése szerint az 1962-es év vé-
gén Nikica Brumen, a muraszombati könyvtár
igazgatója és Vanek �iftar tudományos kutató,
befejezve a szombathelyi levéltárban végzett
munkáját, ellátogatott a szombathelyi megyei
könyvtárba. A  helyiségek megtekintése után, egy
tartalmas  beszélgetés során hangzott el az a
kölcsönös biztatás és vállalás, miszerint érdemes
és hasznos lenne a két könyvtár közötti szakmai
kapcsolatokat kiépíteni.

A megyei könyvtár 1965. évi jelentése már
úgy fogalmaz, hogy sikerült elmélyíteni a csere-
kapcsolatot a muraszombati Területi és Tanul-
mányi Könyvtárral. 1965. június 28. és július 6.
között vendégül láthatták a könyvtár akkori igaz-
gatóját és egyik munkatársát. Ezt követõen évente
sor került a magyar és a szlovén nyelvû könyvek
cseréjére, ami a Rábavidéken élõ szlovén és a
Muravidéken élõ magyar nemzetiség könyvtári
ellátását igyekezett elõmozdítani. Ily módon
évente kétszáz-hároszázötven, volt olyan év,
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amikor ötszáz szlovén és magyar könyv került át
a határ egyik, illetve másik oldalára.

A további kapcsolatok gazdagodásában meg-
határozó jelentõségû volt az 1966. évi Pável-év-
forduló. Pável Ágoston halálának huszadik év-
fordulója alkalmából a két könyvtár kezde-
ményezésére és szervezésében május 27-én Mu-
raszombaton, augusztus 27-én Szombathelyen
tudományos ülésszakra került sor. Az elõadáso-
kat, amelyek Pável munkásságával és a szlovén�
magyar kulturális és tudományos kapcsolatok tör-
ténetével, illetve fejlesztésével foglalkoztak, el-
ismert szlovén és magyar szakemberek tartották,
többek között Anton Vratu�a, Franc �ebjaniè,
Jo�e Filo, illetõleg magyar részrõl Angyal End-
re, Pável Judit s Horváth Ferenc.

1994 októberében egy hasonló könyvtáros
napra került sor Muraszombatban, majd azt kö-
vetõen 1995 májusában Szentgotthárdon, jeles
elõadók részvetelével. A két helyszínen megtar-
tott, szlovén�magyar kulturális kapcsolatokat fel-
mérõ tudományos tanácskozáson elhangzott elõ-
adásokat meg is jelentettük egy kétnyelvû kötet-
ben, Együttmûködés a határ mentén címmel.

A muraszombati és a szombathelyi könyvtár
közötti együttmûködés nemcsak könyvcserére és
tudományos tanácskozások szervezésére korlá-
tozódott. A határmenti kulturális kapcsolatok ápo-
lásába bekapcsolódott a többi intézmény is,
mondhatnánk azt, hogy a nyugati végeken gyor-
sabb és gördülékenyebb volt a kapcsolattartás,
mint a többi szomszédos országgal. Így került
sor több alkalommal a könyvtárosok szakmai  lá-
togatására és tapasztalatcseréjére, Zala és Vas
megye, valamint Muravidék régi könyveinek és
könyvritkaságainak, továbbá könyvkiadóinak köl-
csönös kiállítására.

Folyamatossá vált a könyvtárközi kölcsönzés
és a folyóiratcsere. Ez a késõbbiek során már
nemcsak a két intézmény között mûködött, ha-
nem más szlovén és magyar oldalon lévõ könyv-
tárak is igénybe vették � a szombathelyi és a
muraszombati könyvtár pedig egyfajta informá-
ciós szolgáltató központtá vált a két ország kö-
zött. Lehetõségeinkhez mérten ott vagyunk a je-
lesebb magyarországi könyvtári rendezvényeken,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyû-
lésén, a helyismereti, a bibliográfiai szekció, a
könyvtárostanárok összejövetelein, a határon túli
könyvtárosok részére szervezett továbbképzése-
ken és találkozókon.

Az eltelt évek során sikerült közelebb hozni a
magyar könyvtárosokhoz Szlovéniát, 1994 óta
mintegy ötszáz magyar könyvtáros ismerkedett
meg az egységes szlovén számítógépes könyvtá-
ri adatbázissal, s tekinthette meg annak mûködé-
sét számos nagyobb városban. Hasonló módon
mi is több, jobbára új vagy felújított magyaror-
szági rokonintézménybe látogattunk el tapaszta-
latszerzés céljából. Ily módon megtekintettük az
Országos Széchényi Könyvtárt, a veszprémi,
kecskeméti, szombathelyi, szolnoki, kaposvári
megyei könyvtárt, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárt, az Országos Idegen Nyelvû Könyvtárt, a
nagykanizsai és a szentgotthárdi könyvtárt.

A szokásos évi könyvcsomagok összeállítá-
sánál figyelembe vettük a magyarországi partner
kéréseit és elvárásait, valamint a szervezettségi
változásokat. Ily módon az elmúlt években nem-
csak a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár részére állítottunk össze szlovén nyel-
vû könyvcsomagot, hanem felvettük a kapcsola-
tot a szentgotthárdi, szombathelyi, mosonmagya-
róvári és budapesti szlovén kisebbségi önkor-
mányzattal, az ELTE Szláv Tanszékén mûködõ
szlovén lektorátussal, a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola Szlovén Tanszékével, az Országos Idegen
Nyelvû Könyvtárral, a Szentgotthárdi Rádióval,
s a Szlovén Kulturális és Információs Központ-
tal, valamint a felszõszölnöki és az apátistvánfalvi
iskolával. Ezekbe az intézményekbe szükség
szerint nemcsak könyveket és folyóiratokat, ha-
nem más, nem hagyományos könyvtári anyagot
� térképeket, zenei és videokazettákat, CD-ket,
szemléltetõ eszközöket � is eljuttatunk. A szlo-
vén Mûvelõdési Minisztérium erre a célra éven-
te több mint tizenkétezer eurót ad.

A szlovén�magyar kulturális kapcsolatok ke-
retében 2001 szeptembere óta könyvtárunk mint-
egy ötezer kötetes bibliobusza háromhetente át-
megy a magyar oldalra, s bejárja a Rábavidék
falvait, köztük Felsõszölnökön, Apátistvánfalván
meg Szentgotthárdon áll meg. Egy fordulóban
több mint kétszázötven-háromszáz olvasó láto-
gatja meg, s mintegy öt-hatszáz könyvet kölcsö-
nöznek. Szlovén oldalon a bibliobusznak tizen-
négy útvonala van, s száztizenöt megállója.

A mûködési költségeket részben az illetékes
polgármesteri hivatalok és a mûvelõdési minisz-
térium biztosítja.

A számítógépes hálózatok és az internet elter-
jedésével a gyors tájékoztatás, valamint a friss in-
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formációcsere érdekében a magyarországi partner-
könyvtárakkal és intézményekkel az elektronikus
levelezést alkalmazzuk. Hasonlóképpen böngészünk
a magyar megyei könyvtárak adatbázisaiban, vagy
az OSZK-ban üzemeltetett Magyar Elektronikus
Könyvtárban. Az elmúlt év õszén a szolnoki me-
gyei könyvtár támogatásával sikerült tetõ alá hozni
a Magyar Elektronikus Könyvtár határon túli szek-
cióját. Mi eddig tíz mûvet jutattunk el ebbe az
adatbázisba.

Két évvel ezelõtt az OSZK mikrofilmosztá-
lya közremûködésével megkezdõdtött a szlové-
niai hungarica anyag mikrofilmezése. Eddig az
itt megjelent idõszaki kiadványok egy részét si-
került lefényképezni, folyamatban van a Buda-
pesten lévõ anyag egyesítése és kiegészítése. A
tavasz folyamán ismét várjuk a magyarországi
kollégákat, Nagy Zoltán vezetésével. 2001 õszén
látott napvilágot az OSZK és a lendvai várgalé-
ria közremûködésével Kultsár György 1573-ban
megjelent, Posztilla címû könyvének hasonmás
kiadása, ennek tiszteletére Lendván egynapos
tudományos tanácskozást is szerveztünk.

Könyvtárunkban megkezdtük a szlovéniai
magyar szerzõk életrajzi adatainak a gyûjtését a
bibliográfiákkal együtt, ezzel egy idõben nagy
szükség mutatkozik egy regionális, ki kicsoda
jellegû életrajzi lexikon összeállítására is. Saj-
nos mindezt jelenleg egy ember, anyagi és mun-
kahelyi támogatás nélkül, csak otthon, saját kedv-
telésbõl végezheti.

Tudjuk, hogy a maroknyi, alig nyolcezer fõ-
nyi muravidéki magyarság nem jelent nagy tételt
a határon túli kulturális kapcsolatok terén. A ma-
gyar kisebbség ettõl függetlenül kevés anyagi tá-
mogatásban részesül. Mindez érzõdik a könyvki-

adás, az oktatás és a könyvtárügy terén is. A ma-
gyar nyelv, kulturális örökségünk, valamint identi-
tástudatunk megõrzése érdekében jóval nagyobb,
hathatós támogatásra lenne szükség mind magyar,
mind szlovén részrõl.

Papp József
Irodalom:
Takács Miklós: A Vas megyei és a muravidé-

ki könyvtárak kapcsolatai (1962�1995). In:
Együttmûködés a határ mentén, Murska Sobota,
Szombathely, 1996. 24�28. p.

Nemzeti gyûjteményeink bicentenáriumára
bélyegblokk jelenik meg,

s már kapható a �könyvek könyve�,
az OSZK kincseibõl válogató díszes album
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Egy hiánypótló munka
Egyetemes könyv- és könyvtártörténeti

szöveggyûjtemény

Szinte bármely társadalmi jelenséggel, folyamat-
tal foglalkozunk, nem térhetünk ki a dolog tör-
téneti szempontú tanulmányozása elõl. Legalábbis
ajánlatos ezt megtennünk. A könyv (sajtó) és a
könyvtárak szerepérõl, sajátosságairól gondolkod-
ván egyenesen nélkülözhetetlen, hogy áttekint-
sük szerepüket az emberiség történetében. A
mûvelõdéstörténet ugyanis nemcsak a múltról
szóló ismereteinket gazdagítja, hanem segít
megérteni a jelent, s elképzelni a jövõt. Ebben
támogat mostantól bennünket a Bényei Miklós
által összeállított, hiánypótló szöveggyûjtemény,
amely a francia forradalomtól napjainkig terjedõ
idõszakból közöl bõ válogatást az egyetemes
könyv- és könyvtártörténet dokumentumaiból.
Bényei könyve elõzmények nélküli, s jelentõsé-
gét csak növeli, hogy az elsõ világháború utáni
idõszakról jegyzet sem jelent meg, amely segíte-
né a hazai egyetemi és fõiskolai könyvtáros-
képzésben részt vevõket.

Elõszavában a szerzõ a felsõoktatás segítsé-
gét, a könyvtáros hallgatók mûvelõdéstörténeti
látásmódjának kialakítását tûzte ki mûve céljául,
de azonnal láthatjuk, hogy e gyûjtemény az egész
szakmának szól, hiszen így összegyûjtve nem ta-
lálkozhattunk még e kötetekben, periodikumok-
ban, kongresszusi és hivatalos kiadványokban
szétszórtan meglévõ dokumentumokkal. Továb-
bi nyereség az a húsznál több írás, amelyet most
fordítottak elõször magyarra a könnyebb hozzá-
férhetõség végett.

Maga a szöveggyûjtemény azért hasznos és
nélkülözhetetlen, mert lehetõvé teszi számunk-
ra, hogy az eredeti szövegeket tanulmányozzuk
(még ha fordításban is), s ne mások értelmezé-
sében, esetleg kivonatolásában ismerkedjünk meg
fontos dokumentumokkal.

Bényei Miklós munkájában 139 szöveget
közölt a XVIII. század végétõl, illetve a gépipari

nyomdászat létrejöttétõl, a keletkezésük idõrend-
jében. Mindegyiknek címet is adott, vagy az
eredetit, vagy � ha az nem volt � fiktív címet.
Megjelölte a forrást, s ha szükséges volt, magya-
rázó jegyzetekkel is szolgált.

Általában szemelvényesen, ritkán teljes terje-
delmében közölte a nyomdászat, a könyvkiadás,
könyvkereskedelem, az idõszaki sajtó és a könyv-
tárak történetébõl, a könyvmûvészet, könyvtár-
politika, könyvtártudomány, a különbözõ tech-
nikák (pl. fotográfia) és a könyvtári szakmai élet
körébõl származó írásokat.

Az elõszó mögé a tárgyalt idõszakról szóló
tanulmányt, ahogy õ is mondja, talán inkább
esszét illesztett Gondolatok a könyv- és könyvtá-
ri kultúra két évszázadáról címmel. Ebben az
utóbbi kétszáz esztendõ olyan változásairól szólt,
mint a polgárosodás, a nyilvánosság gondolata,
az ipari forradalom, a nemzeti öntudatra ébre-
dés, az információ rögzítésének és közzétételének
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fejlõdése, a globalizáció és mindezek hatása a
könyv és a sajtó kiadására, kereskedelmére, va-
lamint a könyvtári kultúrára. Részletesebben írt
a nemzeti, a tudományos, az iskolai és a közmû-
velõdési könyvtárak kialakulásáról, szerepérõl, s
a könyvtárak belsõ életének és a szakmának a
változásairól.

A bevezetõ tanulmányt követõ elsõ dokumen-
tum Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata a
sajtószabadságról (1789. augusztus 26.), az utol-
só A 21. század könyvtárosainak kompetenciái
(Washington, 1998.) címû anyag. Csak ízelítõül
abból, ami közöttük van: részlet az Amerikai
Egyesült Államok alkotmányából, az írói tulaj-
donról szóló porosz törvénybõl, a II. nemzetközi
bibliográfiai konferencia határozataiból, az
UNESCO könyvtári munkájáról szóló jelentés-
bõl, az IFLA közmûvelõdési könyvtárak számá-
ra készített irányelveibõl, nemzetközi statiszti-
kákból, Henri La Fontaine és Paul Otlet világ-
bibliográfiai tervébõl, Lenin, XIII. Leó pápa,
Goethe, Dewey, Ranganathan, Diatzko és Panizzi
írásaiból, szabványokból és könyvtártani, sõt
mûszaki írásokból. E szöveggyûjtemény számá-
ra készült fordítás például az angliai közkönyv-
tári törvénytervezet 1835-bõl, az észak-amerikai
törvények a nyilvános könyvtárakról (1849�
1851), a lipcsei Deutsche Bücherei alapszabály-
zata (1912), Ranganathan öt törvénye a könyvtá-
ri munkáról stb. A szöveggyûjtemény használa-
tát kronológia és mutatók teszik könnyebbé.

Az eddigiek bizonyára meggyõzték az olva-
sót arról, hogy a Bényei Miklós szerkesztette
szöveggyûjtemény hasznos és bizonyára sokat
forgatott könyve lesz szakmánknak.

Egyetemes könyv- és könyvtártörté-
net. 19�20. század. Szöveggyûjtemény.
Összeállította és a bevezetõ tanul-
mányt írta: Bényei Miklós. Debrecen,
2001. 312 p.

Tuba László

Kultúra alulnézetben

A Könyvtárostanárok Egyesülete gondozásában
� az egyesületi profil 1995-ben elhatározott ki-
bõvítésének megfelelõen � megjelent régi ked-
ves kollégánk, Sáráné Lukátsy Sarolta interjúkö-
tete.

A Fejér Megyei Pedagógiai Intézet közremû-
ködésével igényes kötetté szerkesztett riportok-

ból megtudhatjuk, hogyan vélekednek a kollé-
gák saját pályájukról, munkájukról. Vallomása-
ikat interjúcsokorba gyûjti a szerzõ, hogy ezred-
végi képet mutasson a jelennek és a jövõnek a
kultúraközvetítõk életérzésérõl, hivatásáról és
gondjairól.

A 39 beszélgetés az elmúlt három év látlele-
te, a Dél-Alföldön élõ iskolai könyvtárosok
munkáról, kultúráról, iskoláról, gyerekrõl, pénz-
rõl megfogalmazott gondolatai alapján.

Célját, a könyvtárostanár egyéniségének, szel-
lemiségének, elhivatottságának bemutatását in-
direkt módon valósítja meg kollégánk, amikor
vallomásokká gyúrja a beszélgetéseket. Így teszi
hitelessé riportalanyait, akiknek megbecsülésére
a kötet íródott.

A beszélgetéskötetben megfogalmazott prob-
lémák, azok megoldási stratégiái, a megvalósí-
tás tapasztalatai, szakmai tanulságai erõteljes
hatással lehetnek a könyvtáros szakma mai atti-
tûdjeinek megerõsítésére, esetleges módosításá-
ra. A leírtakat Sáráné Lukátsy Sarolta több évti-
zedes szakmai elismertsége teszi hitelessé. Re-
méljük teljesül a szerzõ kívánsága: talán akad-
nak majd olyanok, akik segítenek optimistábbá
hangolni ezt a majdnem szociológiai látleletet.

A kötet megrendelhetõ írásban a következõ
címen: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1088 Bu-
dapest, Múzeum u. 7.

A könyvet � amely az NKÖM, az NKA és a
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet tá-
mogatásával készült � a Debreceni Nyári Aka-
démián (2002. június 24�28.) lehet megvásárol-
ni. (Ára 990 Ft.)

Kultúra alulnézetben: Könyvtáros-
tanárok vallomásai / Sáráné Lukátsy
Sarolta. � Budapest�Székesfehérvár:
Könyvtárostanárok Egyesülete, Fejér
Megyei Pedagógiai Intézet, 2001.

Olvastad már?
Könyvajánlások �
gyermekszemmel

Ebben a könyvben 10�14 éves Pest megyei gye-
rekek vallanak olvasmányélményeikrõl. Olyan
irodalmi alkotásokról, melyeket szívesen ajánla-
nának barátaiknak, iskolatársaiknak.

�Örüljünk hát ennek a kis kötetnek, s higgyük
el az itt leírt élménybeszámolók után: van re-
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mény! Mert ol-
vasás közben
nem csupán a
külvilággal, is-
meretlen hõ-
sökkel, de szü-
leikkel, család-
tagjaikkal, ba-
rátaikkal is új-
szerû kapcso-
latba kerültek
a pályázatíró
gyerekek, s rá-
adásul az írói
s z á n d é k t ó l
függetlenül önmaguk jobb, mélyebb megértésé-
hez is bizonyára eljuthattak. Hiszen a versek,
történetek, a szituációk, a mások tetteinek, ér-
zelmeinek átélése a magunk tudattalan feszült-
ségeinek képekké, gesztusokká, szavakká formá-
lásához ugyancsak (az álmokat kivéve) mással
nem pótolható eszközöket kínál.

Márpedig szülõi, pedagógusi, pszichológusi
tapasztalatokból jól tudjuk, hogy a kiegyensú-
lyozott, érett személyiséget többek között a meg-
felelõ szintû önismeret, a konfliktustûrés és
konfliktusmegoldó készség magas szintje jellem-
zi. Ez pedig kizárólag egy folyamatos, intenzív
belsõ párbeszéd eredményeként születhet meg,
melynek egyik legfontosabb gerjesztõje éppen a
mostanában egyre kevésbé kedvelt szépirodalmi
mûvek olvasásán, átélésén keresztül jöhet létre.
Olvasás közben eljuthatunk legmélyebb önma-
gunkhoz, kapcsolatba kerülhetünk lelkünk rej-
tett (szégyellt, titkolt, be nem vallottan vágyott)
elemeivel.� � írja Nagy Attila olvasáskutató a
könyv utószavában.

A mûvet Rényi Krisztina rajzai gazdagítják.
A kötet az olvasás évéhez kapcsolódóan je-

lent meg, a szentendrei Pest Megyei Könyvtár és
a Pont Kiadó közös kiadásában, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramjának támogatásával. Megrendel-
hetõ: Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre,
Pátriárka u. 7. Tel./fax: (26) 310-320.

Olvastad már? : Könyvajánlások � gyer-
mekszemmel / szerk. Nincsevics Klára ;
ill. Rényi Krisztina.- Szentendre;
Budapest : Pest Megyei Könyvtár ; Pont
Kiadó, 2002. � 102 p. : ill.; 23 cm.

Megj.: utószót írta Nagy Attila.
ISBN 963 9312 45 2 fûzött, ára:

1380,- Ft

Stúdium és literatúra
Mûvelõdéstörténeti tanulmányok

Lehet, hogy csak nekem nem volt szerencsém,
de ahogy e könyvismertetésre készülve sebtiben
fölütöttem néhány irodalmi és kortársi lexikont,
alig találtam néhány szikár életrajzi adatot Boda
Miklósról. Pedig neve Baranya megyén túl is is-
mert könyvtárosként, a szakmai közélet szereplõje-
ként, irodalom- és mûvelõdéstörténészként.

Remélem, hogy most megjelent gyûjteményes
kötete után ez utóbbi minõségében a tudós könyv-
tárosok között jelöli ki helyét a szakma, különösen
annak a régmúlt századokkal foglalkozó része.
Szerzõnk évtizedek óta folytat középkori irodalmi
és mûvelõdéstörténeti kutatásokat, ezek eredményeit
elõadásokban és tanulmányokban tette közzé. A
most megjelent kötetben közölt írások az 1970-es
évek közepétõl láttak napvilágot tudományos köz-
gyûjtemények és felsõoktatási intézmények perio-
dikumaiban, évkönyveiben vagy egyedi kiadványa-
iban. A korlátozott hozzáférés indokolta ismételt
közlésüket a Stúdium és literatúra címû kötetben.

E tanulmányok három témakört ölelnek föl: a
középkori pécsi egyetem története, Janus Panno-
nius munkássága és élete és a Klimó-gyûjtemény
könyvtörténeti emlékei. Négy tudományos cikk
foglalkozik a XIV. századi alapítású pécsi egye-
tem elõzményeivel, a stúdium generale topográ-
fiai elhelyezésével és egyetemi rangjával, továb-
bá Petrovich Ede tudós pécsi kanonok egyetem-
történeti munkásságával. A korabeli írott forrá-
sokban, a történeti és régészeti szakirodalomban
felfedezett adalékok, tények, a szerzõ kifejezé-
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sével �adat-forgácsok� hozzájárulnak egy-egy
kérdés tisztázásához, érveket szolgáltatnak hipo-
tézisek megerõsítéséhez, esetleg újabb kérdése-
ket, kételyeket támasztanak.

Pécs nagyszerû püspök-költõjével öt írás is
foglalkozik. Közülük az elsõ az 1970-es évek-
ben Sevillában felfedezett kódexet, a Janus Pan-
nonius szövegeit tartalmazó kéziratok egyik leg-
fontosabbikát méltatja, s a szöveghagyomány
kérdõjeleit veszi számba, a másik pedig a Bara-
nya Megyei Könyvtár kiadásában Martyn Ferenc
harmincöt szép lapjával megjelent születésnapi
kiadványt értékeli, amely a latin költõ Búcsú Vá-
radtól címû versének huszonkilenc magyar fordítá-
sát tartalmazza. Janus Pannonius római utazásai-
ról, az összeesküvés utáni menekülésrõl, haláláról,
temetésérõl és pécsi utóéletérõl szólnak a követke-
zõ munkák, s végül olasz kortársáról, Gregorius
Tifernasról és a csak tudományos körökben ismert,
V. László halálára írt sírversérõl.

Három évszázad könyvtártörténeti emlékeivel
foglalkoznak a Pécsi Tudományegyetem központi
könyvtárában õrzött egykori püspöki gyûjtemé-
nyek érdekesebb darabjait felidézõ írások.
Albertus Pighius Hierarchiae ecclesiasticae
assertio címû nyomtatott munkája egykor Oláh
Miklós tulajdonában volt, s éppúgy Klimó
György pécsi püspök könyvtárába került, mint a
jezsuita Mossóczi Zakariás vagy Nádasdy Fe-
renc országbíró könyvei.

További két tanulmány szól a Klimó-könyv-
tár kincseirõl és Klimó korai gyûjtésérõl. Név-
mutató zárja az ex libris-reprodukciókkal illuszt-
rált kötetet, amelynek filológiai erényeit én, a nem
szakértõ olvasó nehezen tudnám értékelni, de arról
tanúságot tehetek, hogy Boda Miklós könyve tudo-
mányos erényei mellett élvezetes olvasmány. Szí-
vesen egyetértek a hátsó borítón lévõ megállapítás-
sal: �Boda Miklós kutatásai helyi vonatkozásaik
mellett egyidejûleg európai kitekintésû témák is.
Tanulmányai nem csupán hazai értéket képvisel-
nek, hanem az európai kultúrkörnek is integráns
részét képezik.�

Boda Miklós: Stúdium és literatúra.
Mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Megje-
lenik a Pro Pannonia Kiadó Alapítvány
kiadásában, a Pannonia Könyvek Szer-
kesztõségének gondozásában. Pécs, 2002.
194 p. Támogatta: NKÖM Magyar Könyv
Alapítvány, Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár, Pécs

Tuba László

Szolgáld ki magad!
Olyannyira igaz e
cím a szerzõk szán-
dékáról, hogy köny-
vük elõszava mû-
vük recenzióját is
�kiadja�:

Ezt a könyvet el-
sõsorban könyvtá-
rosoknak és � kissé
talán elavult kifeje-
zéssel � szakiro-
dalmi tájékoztatás-
sal foglalkozó szak-
embereknek, továb-
bá leendõ informá-
cióközvetítõknek és
brókereknek vagy e
hivatáskörre készülõknek írtuk, akiknek tanulmánya-
ikhoz, továbbképzésükhöz és gyakorlati munkájuk-
hoz kívántunk segítséget nyújtani. Mindez nem je-
lenti azt, hogy a könyv nem tehet (és reméljük tesz)
hasznos szolgálatot az információk �végfelhaszná-
lóinak�, akik az információs technológia fejlõdése
révén egyre gyakrabban találkoznak azzal a lehetõ-
séggel és egyben feladattal, hogy maguk keressék a
szükségleteiknek megfelelõ információkat. Ez külö-
nösen vonatkozik a könyvnek az interneten végezhe-
tõ információkereséssel foglalkozó részeire, de azt
hisszük, hogy a könyv tartalmának nagy része hoz-
zásegíti az információhasználókat vagy ahhoz, hogy
maguk éljenek az információkeresésre szolgáló for-
rások és eszközök használatának lehetõségeivel, vagy
ahhoz, hogy � felvilágosult fogyasztóként � tudják,
mit várhatnak az információszolgáltatás �fõfoglal-
kozású� munkatársaitól, illetve mivel járulhatnak
hozzá az utóbbiak munkájának eredményességéhez.

A könyv témájául választott szakterületnek mind
gyakorlati alkalmazási háttere, mind eszköztára, mind
pedig � az elõbbiektõl nem függetlenül � ismeret-
anyaga és irodalma az általában is gyors fejlõdés-
nél is gyorsabban fejlõdik, növekszik. Nem töreked-
hettünk arra, hogy e nagy ismeretanyagot teljes
körûen feldolgozzuk, és tartalmát teljes részletesség-
gel tárgyaljuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy az in-
formációkereséssel hivatásszerûen foglalkozó, nagy
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezõ információ-
közvetítõknek ebben a könyvben kevés újat mond-
hattunk. Mégis, abban bízunk, hogy a fontosabb,
könnyen továbbfejleszthetõ ismereteket ez a könyv
közli, amellett, hogy nem nagy � egy esetben gyûj-
teményes munkára is utaló � irodalomjegyzéke is
segíthet további ismeretek megszerzésében.

Könyvtári információkeresés / Ungvá-
ri Rudolf, Vajda Erik. - Budapest,
Typotex, 2002. - 169 p.

(F. L.)
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Mit nyújt a könyvtáraknak a Könyvkeresõ?
A Magyarországon elsõként, elektronikus könyv-kiskereskedelem céljából létrejött Könyvkeresõ múltja 1992-

ig nyúlik vissza, amikor a Typotex Elektronikus Könyvkiadó megkezdte az adatbázis építését. Az eredeti cél �
több kiadó és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének biztatására � a magyar Books in Print
létrehozása volt. A Könyvkeresõ adatbázist kezdetben közhasznú jelleggel, finanszírozását tekintve pedig java-
részt pályázati forrásokból tartotta fenn tulajdonosa.

1998-ban láthatóvá vált, hogy a Könyvkeresõ adatbázis fennmaradását és további fejlesztését csak piacképes
szolgáltatások és az eladást segítõ üzletpolitika révén tudják biztosítani. Az MTA SZTAKI kifejlesztette az azóta
is mûködõ, internetes könyvvásárlást lehetõvé tevõ rendelési modult, majd a gazdasági háttér megteremtéséhez
1999 decemberében a létrehozók és fejlesztõk megalakították a Könyvkeresõ Kft.-t.

A cég jelenlegi tulajdonosa az ITCo Pro Rt. és az Euroweb Rt.,  mely cégek részt vesznek az alkalmazások
folyamatos továbbfejlesztésében, új megoldások kialakításában.

TÁJÉKOZÓDÁS A KÖNYVTERMÉSBEN. A cég legértékesebb terméke a három nyelven (magyar, angol,
német) üzemeltetett, rugalmas és sok szempontú visszakeresést biztosító, heti frissítéssel karbantartott Könyv-
keresõ adatbázis, mely ma 75 ezer könyv és csaknem hatezer kiadó, kereskedõ, szakbolt adatait tartalmazza,
1992 óta teljességgel. Az adatbázis teljességét tekintve egyedülálló Magyarországon, mivel a kereskedelmi célú
hasonló könyvadatbázisok csak évekkel késõbb indultak, és tartalmuk egy kiadó vagy kereskedõ termékeire,
készletére szorítkozik.

KÖNYVTÁROST SEGÍTÕ FELDOLGOZÁS.
A könyvrõl minden�
A folyamatos karbantartás (heti frissítés) eredményeként a bibliográfiai adatokon túl az internetes kereskede-

lem folytatásához szükséges piaci adatok (ár, elérhetõség) is rendelkezésre állnak. Frissítéskor a könyvek bib-
liográfiai adatai (szerzõ, cím kiadó, megjelenés éve, ISBN stb.) mellett egyre inkább bekerül az adatbázisba a
könyvek mélyebb megismerését lehetõvé tevõ szinopszis és a borító képe.

Legújabb fejlesztésként a könyvrõl más weboldalakon megjelent kritikák, a szerzõvel készült interjúk is elér-
hetõk, ugrópont segítségével.

És még annál is több�
Most készítjük elõ annak lehetõségét, hogy egy adott szakkönyv találati oldaláról a Prospero Kft. ajánlati

oldalára ugorhasson a keresõ, ahol idegen nyelvû könyvlistát is talál.
A Könyvkeresõ jelenleg az egyetlen olyan virtuális könyváruház, amely a használói számára a könyv adata-

inak elérésekor lehetõséget teremt egyes könyvkiadók adatainak, internetes oldalának azonnali elérésére is.
A könyvekrõl nyújtott információkon túl lehetõséget teremt arra, hogy használói tájékozódjanak az adott

szerzõnek, kiadónak vagy témakörnek az adott idõszakban megjelent valamennyi könyvérõl is. Az oldal fejlesztõi
törekszenek arra, hogy más hasznos, színvonalas weboldalakhoz irányítsák az érdeklõdõt. Tájékozódás céljából
elérhetõ a frankfurti könyvvásárra készült, idegen nyelvre lefordított magyar irodalmi alkotásokat tartalmazó adatbázis
is. A Könyvkeresõ oldalán egy ugrópont lehetõséget teremt a magyar könyvtárak adatbázisának elérésére is.

SOK SZEMPONTÚ VISSZAKERESHETÕSÉG. Az adatbázis feldolgozását és használatát tekintve inkább a
könyvtárakban használatos feldolgozáshoz és visszakereséshez közelít. A könyv bibliográfiai adatain kívül lehe-
tõség van szabad tárgyszavas keresésre (a mû címébõl és a szinopszisból). A találatok pontosságát a * jel
használatával jelentõsen növelni lehet. Mód van adott témakörök szerinti keresésre is. Jelenleg huszonkét fõ
témacsoportban, azon belül közel száz alcsoportban kereshet az érdeklõdõ. Itt a keresõkérdések kombinálása
segíti a jó megközelítést. A témakörök bõvítése és frissítése sajnos nem tart lépést a tudomány, a technika, a
mûvészetek és általában az élet fejlõdésével. Anyagi támogatás hiányában egyelõre csak terv a témakörök és
a besorolások átalakítása, fejlesztése.

A könyvtáros számára elõnyös, hogy feladatának és céljának megfelelõen dönthet, hogy a teljes adatbázisban
akar-e tájékozódni, vagy keresését a kereskedelmi forgalomban, az �áruházban� lévõ könyvekre korlátozza,
esetleg kizárólag az újdonságok érdeklik.

ÚJDONSÁGOK. A könyvtárosok számára külön �ajándék�, hogy a tervszerû állománygyarapítás támogatásá-
hoz lehetõség van az adatbázisba az elmúlt idõszakban (általában két hétben) bekerült könyvadatok megisme-
résére. A heti frissítés eredménye minden kedden reggel tekinthetõ meg. A könyvpiaci termés függvényében
kétszáz-kétszázötven új könyv adatai ismerhetõk meg hetente.

Valamennyi bibliográfiai adat és a témakör alapján tájékozódva is lehetõség van arra, hogy csak az újdon-
ságok között keressünk.
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A Könyvkeresõ adatbázisát minõsíti, hogy a Népszabadság Könyv melléklete igényt tart a havi újdonságok
listájára, munkatársai abból dolgoznak.

KÖNYVSZAKMAI PROGRAMOK. A Könyvkeresõ oldalán lehetõség van arra, hogy az érdeklõdõ tájékozód-
hasson a könyvesboltok programjairól, elsõsorban a Libri, valamint a Líra és Lant bolthálózata és az Írók Boltja
szervezésében zajló könyvbemutatókról, író-olvasó találkozókról, dedikálásokról.

A programajánló oldalon az internet segítségével mind a hazai, mind a határon túli könyvszeretõ közönség
informálódhat Magyarország gazdag kulturális életének azon eseményeirõl, melyek jelenleg nem kapnak megfe-
lelõ publicitást.

A Könyvkeresõ szívesen veszi a könyvtárosok tájékoztatását hasonló könyvszakmai, irodalmi rendezvények-
rõl. Az info@konyvkereso.hu levélcímre eljuttatott programok felkerülnek a programajánló oldalon keresztül az
internetre.

KÖNYVKERESKEDELEM. A Könyvkeresõ látogatóinak száma havonta eléri a huszonötezret. A vásárlók a
megtalált könyvcímre klikkelve bõvebb tájékoztatást kapnak a könyvrõl, majd megrendelhetik azt.

A beérkezõ megrendelés alapján a virtuális könyváruház munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a
teljes hazai könyvkínálatból a könyv kereskedelmi forrását felkutatva, valamelyik kereskedõtõl vagy a kiadótól,
szerzõtõl beszerezzék és postai úton a vásárló rendelkezésére bocsássák a megrendelt  könyvet. A külföldrõl
egyre nagyobb számban érkezõ megrendeléseket is igyekeznek teljesíteni.

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS. Tervszerû állománygyarapítás�
Az interneten elérhetõ adatbázis használatával érkezõ megrendeléseket kettõ-tizenöt nap alatt teljesítjük. A

beszerzéshez és kiküldéshez szükséges idõ a könyv piaci helyzetétõl függ: kurrens vagy �lappangó�, elfogyott,
sok utánjárást igényló könyvrõl van-e szó. A könyv postai szállítással és könyvtárak esetében átutalásos fizetés-
sel jut el a megrendelõhöz

És nem tervezett, váratlan megrendelés� Elveszett mûvek pótlása. Sürgõs!!!
A versenytársakkal szemben a Könyvkeresõ évekre visszamenõen vállalja egyedi darabok megkeresését,

beszerzését. Saját raktárkészlet hiányában a hazai könyvkereskedelem teljes kínálatából vállalunk beszerzést,
ami a megrendelõnek elõny, a Könyvkeresõnek idõ- és munkaigényes.

Néhány budapesti könyvtár esetében, egyedi partneri megállapodás alapján arra is mód van, hogy a sürgõs
megrendelést aznap teljesítsük, azonnal, gépkocsival a könyvtárba szállítva. A nagyobb összegû és mennyiségû
megrndeléseket szintén gépkocsival, költségmentesen szállítjuk a könyvtárba.

PÁLYÁZATON NYERT TÁMOGATÁS. Állománygyarapítási, könyvbeszerzési támogatásokhoz készítendõ
pályázat mellékleteként a számítógép elõtt ülve rövid idõ alatt összeállítható a kívánt keretösszegû könyvlista a
Könyvkeresõ áruházának kínálatából. A kész könyvlista kinyomtatható, segédanyagként felhasználható, anélkül,
hogy a virtuális áruházba elküldenék a megrendelést.

A megnyert pályázati támogatás felhasználásakor a Könyvkeresõ a könyvtárral egyeztetett idõpontokban,
mennyiségekben, a kért ütemezés szerint szállítja és számlázza a megrendelt könyveket.

 LISTÁK KÉSZÍTÉSE. Alkalmi beszerzéshez. Ajánlólista
A Könyvkeresõ teljes adatbázisa jó kiindulópont a közmûvelõdési és az iskolai könyvtárakban a különbözõ

programokhoz, évfordulók alkalmából, filmekhez vagy tévémûsorhoz készítendõ ajánló bibliográfiákhoz.
A Könyvkeresõ �áruházában� érdemes alkalmi beszerzések elõkészítésekor keresni, listákat összeállítani.
Ugyancsak ezt az adatbázis-részt javasoljuk a pályázati listák elkészítéséhez (pl. szakterületek könyvgyara-

pítására kiírt pályázatok, fotómûvészeti könyvek, az Európai Unió témájával foglalkozó könyvek stb.).
KEDVEZMÉNY. A cég folyamatosan fejleszti informatikai és szolgáltatási rendszerét. Tervei között szerepel

a vevõk költségeit csökkentõ szállítási és fizetési mód kidolgozása.
A Könyvkeresõ igyekszik egyes könyvtárakkal szoros kapcsolatot kialakítani, számukra kedvezõ szállítási és

fizetési feltételeket biztosítani, egyes esetekben árkedvezményt is nyújtani. Ez mindig egyedi megállapodás
eredménye.

A KÖNYVKERESÕ A PIACON. A www.TOP1000.hu nyilvántartása szerint az on-line kereskedelem kategó-
riában jelenleg a második-harmadik helyen áll, a www.legjobblap.hu pedig a könyvkereskedelem kategóriában öt
csillaggal (maximum) minõsítette a Könyvkeresõt. Az elért eredményeket és a folyamatos forgalomnövekedést a
minõségre való törekvés, valamint a könyvpiac szereplõivel és a vásárlókkal kialakított korrekt üzleti kapcsolat
biztosítja. (Teveli Judit)

Tájékoztató adatok:
Rendszerben lévõ címek száma 72 000
Keresési lehetõségek Bibliográfiai adatok, elérési adatok, kulcsszó, tárgyszó
Fordítások adatbázisban lévõ tételek száma 6 000
Átlagos napi látogatottság 350
Átlagos napi megrendelések száma 100
Átlagos napi megrendelõk száma 30
On-line kereskedelem kategóriában elért helyezés (TOP1000.hu) 9.
Könyv kategóriában elért minõsítés (Legjobblap.hu) ***** (maximum)
Internetes cím www.konyvkereso.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció

IX. Országos Tanácskozására
Vác, 2002. július 17�19.

A jelentkezõ neve: ...................................................................................................................
Munkahelye: .............................................................................................................................
Foglalkozása, beosztása: ..........................................................................................................
Értesítési címe: .........................................................................................................................
Telefonszáma, e-mail: ..............................................................................................................

A konferencia részvételi díja: (Lásd az általános általános tájékoztatót!)
1. Az MKE HKSZ tagdíjat elsõ helyen fizetõ tagjainak 7000 Ft
2. Az MKE HKSZ plusz tagdíjat fizetõ tagjainak 7000 Ft
3. A más MKE szervezeteknek tagdíjat fizetõ tagoknak 10 500 Ft
4. Egyéb jelentkezõknek 14 000 Ft

Szolgáltatások igénylése: (Kérjük egyértelmûen bekarikázni a kéréseket!)
reggeli ebéd vacsora szállás

kollégium panzió
2002. július 16. � � � X X
2002. július 17. � X X X X
2002. július 18. X X X X X
2002. július 19. X X � � �

Aki 16-án érkezik, annak még egy éjszakai szállásköltséget kell fizetnie, lásd a honlapon
szereplõ árakat. Akinek a 3�4 ágyas kollégiumi elhelyezés nem felel meg, annak a városban
foglalhatunk panziós szobát (ára 6�8 000 Ft/fõ/éjszaka). Természetesen a részvételi díj ennek
megfelelõen módosul.

Kérjük aláhúzni a megfelelõt!
HKSZ tagdíjat fizetõ tag �  HKSZ pluszban fizetõ tag �  MKE szervezet tagja �  érdeklõdõ vendég
A számla kiegyenlítését az Alsófokú Oktatási Intézmények Gamesz Vác: 11742094 - 15395481

számlaszámra kérjük, valamint jelezzék az átutaláson, hogy HKSZ tanácskozás. (Csekket levél-
ben lehet kérni!) A számlát a következõ névre, címre kérem:

.................................................................................................................................................

Kérjük, hogy minden jelentkezõ külön lapot töltsön ki, amelyet az alábbi postai címre kérünk
visszaküldeni � 2002. május 28-áig!  A borítékon tüntessék fel: HKSZ konferencia.

Katona Lajos Városi Könyvtár, 2600 Vác, Budapesti fõút 37. Postafiók: 246.

Érdeklõdni lehet telefonon: a (27) 311-335 és a (27) 316-335 telefonszámokon.

2002. május .............................................................

.............................................

A jelentkezõ aláírása
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Tájékoztatás a IX. helyismereti konferencia programjáról

Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét, hogy május 28-áig lehet jelentkezni a váci országos
helyismereti konferenciára. A jelentkezési lap innen másolható, vagy letölthetõ a HKSZ honlap-
járól: www.vmmk.hu/hksz �, illetve ott található az általános tájékoztató, amely fontos infor-
mációkat tartalmaz a jelentkezéshez. Egy jó hírrel is tudunk szolgálni a leendõ résztvevõknek,
mert az idõközben nyert támogatás révén sikerült a korábban meghirdetett részvételi díjat csök-
kenteni. � Lásd a jelentkezési lapon! Változás történt egy elõadás címében: Berke Barnabásné
Helyismereti elektronikus gyûjtemények � az elektronikus kötelespéldányok megõrzése (külföldi
helyzetkép) címmel tart összefoglalót. Szeretettel várunk mindenkit Vácott!

Mándli Gyula könyvtárigazgató
HKSZ elnök

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

V. 25. Celldömölk Vége MKE Vas m. Kresznerics
az olvasás évének? Könyvtár
� konferencia

V. 31. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
VI. 1-4. Pannonhalma EKE közgyûlés Egyházi Könyvtárak Ásványi Ilona

Egyesülése
VI. 4. Martfû Új könyvtári szakrészleg városi könyvtár Csernus Gyuláné

városi könyvtár avatása
VI. 7. Bp., FSZEK Az olvasás éve MKE Olv.szolg. Nemes Erzsébet

záró konferencia Szekció
VI. 24-28. Debrecen Könyvtárostanárok Könyvtárostanárok Emmer Gáborné

IX. nyári Egyesülete
akadémiája

VII. 17-19. Vác Helyismereti Helyismereti Mándli Gyula
tanácskozás Könyvtárosok Sz.

VIII. 6-8. Bp. OSZK Könyvtáros Könyvtári Intézet Bartos Éva
világtalálkozó OSZK

VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár Komlósi József

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes

a tartalomszolgáltatásról
IX. 27-30. Tatabánya, megyei jubileumi könyvtári megyei könyvtár Monostori Imre

könyvtár hét
XI. elsõ fele Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. elsõ fele Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl
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