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ODR-hírek

Magad uram�
Könyvtárunk, mint minden megyei könyvtár, már
évek, évtizedek óta folytat könyvtárközi kölcsön-
zést. Ezt a szolgáltatást négy éve már mint ODR-
tagkönyvtár végezzük. Ez idõ alatt jelentõs köz-
ponti támogatásban részesültünk, aminek egyik
fontos eleme a postaköltségek visszatérítése. Ez
tette lehetõvé, hogy nemcsak az eredeti mûvek
átkölcsönzése történik térítésmentesen, de nem
számolunk fel postaköltséget sem. Azonban éve-
ken át gond volt a dokumentumok visszaküldé-
sével, hiszen a minisztériumi támogatást mi mint
ODR körbe tartozó szolgáltató vehetjük igény-
be. Így az illetõ könyvtár a visszaküldés posta-
költségét vagy ráterhelte az olvasóra � s így a
könyvtárközi kölcsönzés mégsem teljesen költ-
ségmentes �, vagy portósan küldte vissza a cso-
magot � mondván, a megyei könyvtár úgyis
visszaigényelheti a postaköltséget �, ami, ugye,
egy büntetési díjszabás. Vártuk a postával törté-
nõ központi megegyezést, ami egyre csak késett,
s ekkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk hely-
ben megoldani ezt a problémát.

Felkerestük a békéscsabai Postahivatal veze-
tõjét egy olyan megoldás érdekében, hogy a
könyvtárközi kölcsönzéssel járó postai költsége-
ket (a dokumentumok el- és visszaküldése) a
könyvtár teljes egészében magára vállalhassa. Ki-
derült, hogy ez nem is megoldhatatlan, sõt na-
gyon egyszerûen megoldható probléma. A Pos-

tahivatal vezetõjével egyeztetve és engedélyez-
tetve elkészítettük az A/5-ös méretû címiratot,
amely alul látható.

(A bélyeg helyén olvasható szöveg: Belföldre
bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díja-
kat a címzett fizeti.) A címiratot a kért (eredeti
vagy fénymásolt) dokumentumokkal együtt küld-
jük el. A dokumentumok védelmére sok esetben
a posta által forgalmazott formadobozokat hasz-

náljuk (egy dobozt többször is),
a könyvtáros vagy az olvasó a
címirat felragasztásával ebben a
csomagolóeszközben küldi visz-
sza a könyveket. A helyi (vidé-
ki) posta számára is egyértelmû,
hogy az e címirattal ellátott kül-
demény költsége nem a feladót
terheli. Gyakorlatilag díjelõleges
küldeményrõl van szó, a külde-
mények két kilogrammig portó-
mentesek. A posta havonta szám-
lázza szolgáltatásait a könyv-
tárnak. Ez a számla tartalmazza
� a díjelõleges levelek mellett �
a könyvtárközi küldemények
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költségét is, amely számlával el tudunk számol-
ni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
val. Így már valóban ingyenes a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatás minden könyvtárhasz-
náló számára.

A könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevõ
könyvtárak és olvasóik is örömmel fogadták a
költségmentes visszaküldés lehetõségét, jelentõ-
sen megnõtt a kölcsönzések száma. Már csak
arra kellene egy jó megoldást kitalálni, hogyan
lehetne az elszámolást egyszerûsíteni, az elszá-
moláshoz szükséges dokumentációt (postaköny-
vi oldalak, számlák sokaságának igen költséges
fénymásolása) csökkenteni, esetleg kiváltani.

Litauszky Györgyné

A Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtára
1871-ben Pesten új felsõoktatási intézmény, az
Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és
Rajztanárképezde kezdte meg mûködését. A
képzõmûvészeti oktatással, de fõként rajztanár-
képzéssel foglalkozó intézmény, mely a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem jogelõdje volt, szinte
az alapítása pillanatától nagy gondot fordított
könyv- és metszettárának kialakítására és gyara-
pítására.

A gyûjtemény alakításának szempontjait Ke-
leti Gusztáv igazgató a külföldi tanulmányútja
során látottak alapján tervezte meg. Az új intéz-
ményben Keleti Gusztáv a külföldi példák nyo-
mán szervezte meg az oktatást, valamint az ok-
tatáshoz szükséges eszközök és a könyvek
gyûjteményét. A gyûjtemény sajátos szerepet
játszott az oktatásban a századvégi Magyaror-
szágon, amikor még megkövetelték a mûvészeti
oktatásban a minták, elõképek használatát. A
külhoni akadémiákon külön képzõmûvészeti
gyûjtemény, metszettár és könyvtár állt a hallga-
tók rendelkezésére, az új intézményben azonban
mindezeket a funkciókat a könyvtárnak kellett
magára vállalnia. A képzõmûvészeti oktatás se-
gítése érdekében megvásároltak a könyvtár szá-
mára a rendkívül értékes, metszetekkel illuszt-
rált könyvek mellett rajzmintákat, mintalapokat,
önálló grafikákat, plakátokat, japán mintaköny-
veket, fametszeteket, tusrajzokat, litográfiákat,
fotográfiákat, festményekrõl készült rézmetsze-
teket stb.

Az ország elsõ képzõmûvészeti szakkönyvtá-
ra, az 1900-ban kiadott nyomtatott katalógusá-
nak tanúsága szerint, a gondos állománygyarapí-
tás következtében a századfordulóra páratlan
értékû gyûjteményt mondhatott magáénak. A
könyvtárban a mûvészettel való foglalkozás, il-
letve mûvészetoktatás, a mûvészetelmélet nél-
külözhetetlen alapmûveit felölelõ állományrész
mellett az összegyûjtött egyedi és sokszorosított
mûtárgyakból és oktatási segédeszközökbõl kü-
löngyûjtemények keletkeztek. Ezek nem csak a
rajztanítás, a képzõmûvészeti oktatás sajátos
emlékei, hanem maguk is mûtárgyak.

Különgyûjteményeink:
Muzeális értékû könyvek
Fotográfiák
Plakátok, litográfiák
Grafikai gyûjtemény
Japán metszetek, mintalapok
A fent vázolt mûfaji sokszínûség mellett fel-

tûnõen sok XVIII. századból, illetve a XIX. szá-
zad elsõ felébõl való mû található meg a
könyvtárban, különösen a geometria, az anató-
mia és az ornamentika állománycsoportban.

A könyvtár állománya az elsõ világháború
alatti anyagi nehézségek ellenére szépen gyara-
podott. 1925-ben 11 779 kötet könyv és 111 177
mûlap volt a könyvtár tulajdonában. Szerencsére
a világháborúk jelentõs károkat nem okoztak a
gyûjteményben, így alapját képezhetik egy a mai
igényeknek megfelelni tudó egyetemi könyvtár
gyûjteményének.

A könyvtár mélypontját az ötvenes évek je-
lentették, amikor állománygyarapítás alig volt, a
könyvtár élére pedig a külföldre távozott Cs.
Szabó László helyére a raktárost nevezték ki
vezetõnek. A könyvtár újraéledésének kezdete a
nyolcvanas évekre tehetõ, amikor a külföldi
könyvek és folyóiratok beszerzésének korlátozá-
sa fokozatosan megszûnt.

Ma a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Könyvtára a képzõmûvészeti szakterület orszá-
gos feladatkörû nyilvános egyetemi könyvtára,
mely teljes körûen gyûjti a festészet, szobrászat,
rajzmûvészet, mûvészeti anatómia, sokszorosító
grafika, alkalmazott grafika, díszlet- és jelmez-
tervezés, a restaurálás valamennyi területének, a
vizuális nevelésnek, a rajzpedagógiának, az áb-
rázoló geometriának, a mûvészettörténetnek és a
színelméletnek a Magyarországon megjelent iro-
dalmát.
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Az idegen nyelvû irodalmat, a képzõmûvé-
szet határterületeinek és az egyetemen oktatott
tantárgyaknak (mûvelõdéstörténet, néprajz, iro-
dalom stb.) a dokumentumait a könyvtár válo-
gatva gyûjti. Elsõsorban képanyaguk miatt meg-
vásárolunk gazdagon illusztrált köteteket más té-
mákban is, mert igény van mindenre, amibõl a
�látható világ� megismerhetõ.

Könyvtárunk nem tartozik a milliós nagyság-
rendû gyûjtemények közé, állományunk nemrég
érte el a hetvenezer egységet. Könyvtári gyûjtemé-
nyünk értékét a csak nálunk megtalálható, a meg-
jelenéskor is kis példányszámban nyomtatott, nagy-
méretû vagy igényes, díszes kivitelû albumok és
mûlapok, külföldrõl egyetlen példányban megvá-
sárolt könyvek, folyóiratok adják.

Jelentõs mûvészeti videó- és CD-ROM-gyûj-
teménnyel rendelkezünk.

Könyvtárunk OTKA-támogatással egy könyv-
tárakból álló konzorcium tagjaként mûvészeti
adatbázisokat vásárol, melyek ma már a tájékoz-
tató munka nélkülözhetetlen eszközei.

1996-ban a Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Könyvtárával közösen olyan könyvtári szoftvert
vásároltunk (CORVINA), amely biztosítja a két
hasonló gyûjtõkörû, egymást kiegészítõ könyv-
tár közötti folyamatos együttmûködést, a könyv-
tári adatbázisok internetes hozzáférését (www.
mke.hu).

Külön képi
adatbázisban ta-
lálhatók meg a
grafikai és fotó-
gyûjtemény leírá-
sai. A kutatható-
ság és a mûtárgy-
védelem szem-
pontjait egyaránt
szolgálja, hogy a
rekordokhoz il-
lusztrációk, ké-
pek csatlakoznak.

Az állomány
hetven százaléka
m e g t a l á l h a t ó
elektronikus ka-
talógusunkban,
1999-tõl pedig az
ODR adatbázisá-
ban is. Az ODR-
adatbázisba való

betöltés óta jelentõsen megnövekedett a könyv-
tárközi kérések száma, bár könyvtárhasználóink
jelentõs része a dokumentumokban található ké-
pek iránt érdeklõdve, a nem kölcsönözhetõ állo-
mányrészeket használva felkeresi személyesen
könyvtárunkat, és reprodukciót, videofelvételt
készít a számára fontos képanyagról.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerhez csatlakozva vállalta, hogy a
saját állományából szolgáltatja a kölcsönözhetõ
dokumentumait más könyvtárak számára. Ez alól
csak a különgyûjteményekbe tartozó, muzeális
értékû dokumentumaink és a különösen nagy
értékû, külföldrõl beszerzett könyveink jelente-
nek kivételt.

Az elektronikus formában érkezõ kérések
esetében a nem kölcsönözhetõ dokumentum he-
lyett gyakorta és szívesen ajánlunk az állományból,
a téma tiszteletben tartása mellett, olyan kötetet,
amely hozzáférhetõ és kölcsönözhetõ.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.mke.hu
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69/71.
Telefon: (1) 342-1738/18-as mellék
Fax:  (1) 342-7539
e-mail: marta@mke.hu

Blaskóné Majkó Katalin
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Az iskolai könyvtár új
modellje a gyakorlatban:
Könyvtárostanárok
IX. Nyári Akadémiája
Közel tizenöt éve rangos esemény a könyvtáros-
tanárok életében a két-három évenként rendezett
nyári akadémia.

Az idén Debrecenben zajlott le a mûhelymun-
kát, elõadást, számvetést egyaránt magába fog-
laló, egyhetes rendezvénysorozat. A 2002. júni-
us 24. és 28. közötti továbbképzésen a minõség-
biztosítás szemléletével vizsgálták a résztvevõk
az iskolai könyvtár új modelljének megvalósítá-
sát, az információs társadalomban betöltött he-
lyét, szerepét. Az elõadások, szekcióülések át-
fogták az iskolai könyvtári munka szinte vala-
mennyi területét.

A program plenáris üléssel indult, a megye-
háza dísztermében. Az egybegyûlteket a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyûlés alelnöke, dr. Matolcsy
Lajos köszöntötte a vendéglátók nevében. Üd-
vözlõ szavaiban bemutatta a város történelmi,
mûvelõdéstörténeti emlékeit, megemlékezve
Kossuth, Bocskai, Széchenyi István Debrecen-
hez fûzõdõ emlékeirõl, majd kéréssel fordult a
jelenlévõ könyvtárostanárokhoz: �Tegyenek ar-
ról, hogy a gyerekek felcseréljék az Internetet a
könyvvel!�

Ezt követõen Bársony Csaba, az Oktatási
Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese üdvözöl-
te a konferencia résztvevõit, majd részletes tájé-
koztatást adott az oktatásban folyó könyvtárfej-
lesztési programról. Elõadásában hangsúlyozta,
hogy megújulási szándékkal vetõdött fel az in-
formatika és a könyvtári ismeretek kapcsolata.
A könyvtárhasználatnak nem egy tantárgyhoz kell
kötõdnie, hanem kereszttantárgyként át kell szõ-
nie valamennyi ismeretkört. A tanulás tanulásá-
nak megalapozásában, az esélyegyenlõség meg-
teremtésében kap kiemelkedõ szerepet az iskolai
könyvtár az elkövetkezõ idõben, hogy az iskolai
nevelés megerõsödését tudja szolgálni.

A XXI. század a szövegértés, a tanulás száza-
da lesz, ahol központi és minõségi szerep jut a

korszerû iskolai könyvtárnak, melyhez az Okta-
tási Minisztérium az alábbi területeken tervez,
tesz lépéseket:

1. Pontos adatbázisban rögzíti az iskolai
könyvtárak és a könyvtárostanárok számát, hely-
zetét.

2. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
umának könyvtári osztályával együttmûködve
meghatározza a mûködési, gyûjtõköri normákat.

3. A könyvtárostanári munka körülhatárolá-
sával, a pálya elismerésével, a pedagógusok
könyvtárhasználóvá képzésével elõsegíti a 11/
1994. MKM rendelet megvalósulását.

4. A könyvtárfejlesztési normatívák újragon-
dolásával, pályázati lehetõségek bõvítésével a
dokumentumbeszerzés biztonságát, folyamatos-
ságát célozzák meg.

5. A felsõoktatási törvény módosításával, a
könyvtár-informatika modul beépítésével a kép-
zésbe, továbbképzésbe, a könyvtáros szakvizsga
akkreditálásával az Oktatási Minisztérium jóté-
kony nyomást kíván gyakorolni a pedagóguskép-
zésre, de a döntés joga az autonóm felsõoktatási
intézményeké.

Az iskolai könyvtár nemcsak az oktatásért
felelõs kabinettõl, de a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumától is számíthat segítségre. �Az
iskolai könyvtáros akkor tud segíteni az iskolá-
ban, ha jó a könyvtáros és jobban tájékozott,
mint a pedagógus.� � kezdte elõadását dr. Ke-
nyéri Katalin, az NKÖM könyvtári osztályának
munkatársa, aki az iskolai könyvtárak és az egy-
séges könyvtári rendszer viszonyát elemezte.
Jelentõs figyelmet és idõt szentelt dr. Kenyéri
Katalin az ODR (Országos Dokumentumellátási
Rendszer) iskolai könyvtárakban hasznosuló le-
hetõségeinek, majd kiemelte a könyvtárosok tu-
dásának korszerûsítését célzó továbbképzések
szükségességét az olvasói, használói elégedett-
ség érdekében.

Sajátos ellenpólusaként a korábban elhangzot-
taknak Z. Karvalics László, a Budapesti Mûsza-
ki és Államigazgatási Egyetem tanára elõadásá-
ban arról beszélt, hogy a tudásszigetekben lé-
tezõ információk életre keltéséhez extra (in-
formációs) szolgáltatásokat kell felvállalnia a
könyvtárnak.

Napló
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Mindezen változások mozgatója a minõségi
könyvtár. Zalainé dr. Kovács Éva, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség elnöke a könyvtári
minõség fogalmát járta körül elõadásában. Be-
szélt a személyes és a csoportminõség fogalmá-
ról, a felhasználó, a környezet és a szolgáltatá-
sok determináló hatásáról.

A rendkívüli hõség, a hosszú utazás ellenére
is kitartó hallgatók a délután zárásaként rövid
sétát tettek Debrecen belvárosában, új erõt gyûjt-
ve a következõ napokhoz.

Az akkreditált tanfolyam második napját az
olvasásnak szentelték a program szervezõi.

A gyermekkönyvtárak és az iskolai könyvtá-
rak együttmûködésérõl beszélt dr. Suppné dr.
Tarnay Györgyi, a Debreceni Egyetem adjunk-
tusa.

Új olvasásfejlesztõ programmal, az RWCT
rendszerével ismerkedhettek meg a könyv-
tárostanárok dr. Varga I. Erika, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem docense elõadásában.

A délutáni kerekasztal-beszélgetés vezetõje-
ként Nagy Attila olvasáskutató rövid értékelést
adott az olvasás éve eredményeirõl. Esterházy
Péter szavaiból indult ki, aki szerint: �Az olva-
sás birtoklás, a birtoklás hagyomány, a hagyo-
mány szabadság.�

A kerekasztal-beszélgetés folytatásaként az
iskolai könyvtárosok beszámoltak az olvasás éve
kapcsán rendezett olvasási versenyeikrõl, azok
tanulságairól, hozadékáról, majd Gyermánné
Huga Ibolya bemutatta az alsós könyvtárhaszná-
lat-tanítást segítõ CD-ROM-ját, mely az Apá-
czai Kiadó gondozásában jelenik meg.

A nap méltó szakmai zárásaként a könyv-
tárostanárok megtekintették a Református Kol-
légium gyûjteményét, majd kötetlen beszélgeté-
sekkel folytatódott az ismerkedés a megyeházán
rendezett fogadáson. Pohárköszöntõjében Herpai
Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
igazgatója kiemelte a könyvtárostanári munka
szükségességét, a szakmai szolgáltatásokban
betöltött szerepét. Majd dr. Juhászné Belle Zsu-
zsa, a helyi szervezõnk jóvoltából kellemes estét
tölthettek el a megjelentek, sok vidámsággal.

A harmadik nap témája Az információs és
kommunikációs szoftverfejlesztés az iskolai
könyvtárban címet viselte.

Elsõként dr. Boda István, a Debreceni Tudo-
mányegyetem tudományos munkatársa vázolta fel
a szoftverválasztás szempontjait, melyek segít-

ségével megfelelõ programok létesíthetõk, tele-
píthetõk a médiatárakba.

Ezután dr. Tószegi Zsuzsanna, a Neumann
Kht. igazgatója villantott fel lehetõségeket a
multimédia és könyvtár kapcsolatáról. Távlati
könyvtári feladatként beszélt a nyilvános könyv-
tári rendszerbe bekerülõ, a nyilvánossághoz köz-
vetített televíziós, rádiós, késõbb az internetes
közegben létrejövõ szellemi alkotásokat gyûjtõ
Nemzeti Audiovizuális Archívum intézményének
(NAVA) létrehozásáról.

Mintegy válaszként az elhangzottakra Simon
Ferenc tanár, a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gá-
bor Református Gimnázium könyvtárosa bemu-
tatta az Internet használatának eredményességét
az olvasás és a könyvtárhasználati ismeretek
tükrében. Az iskolai könyvtárosi munka pedagó-
giai szegmense után átkerült a hangsúly a könyv-
társzakmai munkára.

Dr. Kokas Károly, a Szegedi Egyetem tudo-
mányos munkatársa az iskolai könyvtárakban
használatos integrált könyvtári rendszerekrõl
beszélt. Lényegében aktualizálta az 1996-ban
Bakonyi Géza szerzõtársával írt, Könyvtári in-
formációs rendszerek címû elektronikus tananya-
got, mely a Magyar Elektronikus Könyvtárban
található.

Az elméleti ismereteket délután gyakorlati
bemutató követte.

A két szekcióban bemutatkozott a házigazda
Tóth Árpád Gimnázium végzõs hallgatója, Sza-
bó Gergely, aki a Könyvtári Segéd 2002 elneve-
zésû programját ajánlotta a hallgatóság figyel-
mébe.

Az új programok mellett egy régóta ismert és
megújult könyvtári adatbázis-kezelõ programról
is hallhattak ismertetést az érdeklõdõk. A
WINISIS 1.4 programjáról a gondozó program-
gazda, Jurics Imre informatikus elmondta, hogy
az adatbázis-kezelõ óriási elõnyét az elérhetõ
hardverfeltételek mellett a felhasználóbarát ke-
zelõfelület és a hálózati együttmûködési képes-
ség jelenti. Emmer Gáborné szaktanácsadó be-
számolt arról, hogyan építettek ki közös kerületi
katalógust az iskolai könyvtárakkal e program
segítségével Budapest XX. kerületében.

Az elsõ szekcióban a George programcsomag
könyvtári kezelõmoduljával folytatódott a gya-
korlati bemutató. Cseh Németh György nagy
rutinnal beszélt rendszerérõl, amelyet már szá-
mos iskolai könyvtárban használnak.
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A második szekcióban népes tábor figyelte a
Kolibri és a Kis Téka könyvtári rendszerek be-
mutatását, valamint az ismert Szirén program
fejlesztésérõl szóló új terveket, lehetõségeket.

A nap zárásaként kerekasztal-beszélgetésen
kicserélték a tanfolyam résztvevõi tapasztalatai-
kat, elmondták véleményüket az eltelt három nap-
ról, javaslataikat a hátralévõ idõszakkal kapcsolat-
ban. A továbbképzéshez kapott elõzetes feladat �
helyzetelemzés, könyvtárfejlesztési projekt � kö-
zös megbeszélése lendületet adott a feladat ered-
ményes befejezéséhez, és megválaszolandó kérdé-
seket vetett fel a következõ napi könyvtár-pedagó-
giai és minõségbiztosítási témákhoz.

A negyedik nap témája � a könyvtár-pedagó-
gia cím alatt � az iskolai könyvtárakról készült
statisztikai felmérés elemzése volt. Az Országos
Közoktatási Intézet (OKI) által végzett adatgyûj-
tés értékeit elemezte Varga Zsuzsa, a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének elnöke.

A minõségfejlesztõ munkába adott bepillan-
tást Melykóné Tõzsér Judit, a Comenius 2000
programban részt vevõ iskola innovációs mene-
dzsereként.

Ekkor kapott szót Pálfy Sándor, a Comenius
2000 minõségfejlesztõ program tanácsadója, aki
az iskola szervezetként való mûködésében ta-
pasztalható változásokat vázolta fel, melyek kö-
zepette változik az iskolai könyvtár is.

Szinte egy áhított jövõképbe beillõ iskolai
könyvtárakról beszélt Bondor Erika budapesti
kolléganõ, akinek az OKI-mérések mellett a ma-
gyarországi innovatív példák feltárása volt a fel-
adata. Sommás tapasztalataként elmondta az elõ-
adó, hogy ahol megfelelõek voltak a személyi fel-
tételek, ott sikerült jó könyvtárat kialakítani.

A könyvtár-pedagógia témakörének kibõvíté-
sét jelentette dr. Kovács Mária, a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtár-informati-
kai Tanszékének munkatársa elõadása, mivel a
könyvtárismereti, könyvtárhasználati modul pe-
dagógusképzésbe való beépítésérõl szólt.

A nap zárásaként dr. Celler Zsuzsanna, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(OPKM) tudományos fõmunkatársa megismer-
tette a hallgatóságot az UNESCO által kiadott
iskolai könyvtári manifesztummal, valamint kül-
földi innovatív könyvtári példákkal.

Dömsödy Andrea, az OPKM iskolai könyvtá-
ri referense tájékoztatást adott az alakuló iskolai
könyvtári szakfelügyeletrõl, az intézmény isko-

lai könyvtárakat segítõ munkájáról, valamint a
Könyv és Nevelés folyóirat terveirõl.

Az ötödik tanfolyami napon volt lehetõség az
elõzõ témákban felmerülõ jogi kérdések felveté-
sére, állásfoglalások kérésére. Dr. Szüdi János,
az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtit-
kára áttekintést adott az iskolai könyvtárakat
érintõ jogszabályokról. Bevezetésként röviden
vázolta az iskolát, a pedagógusokat érintõ válto-
zásokat.

Felvetõdött a könyvtárosi végzettség, a tanári
kötelezõ óraszám, az új bértábla, a kerettanterv-
tõl eltérõ helyi tantervek alkalmazásának kérdé-
se, melyek segítik a könyvtárhasználat minden
tantárgyhoz való kapcsolását annak érdekében,
hogy a diákok megtanuljanak tanulni. Dr. Szüdi
János konkrét kérdésekre válaszolva biztatta a
jelenlévõket és a Könyvtárostanárok Egyesüle-
tét, hogy fogadjanak el határozatot a felvetett
visszásságok elítélésérõl.

Végigérve az iskolai könyvtárakat érintõ te-
rületeken ismét a minõségbiztosítás világába
jutottak az akadémia hallgatói. A hét folyamán
fel-felbukkanó minõségfejlesztési munka gyakor-
lati oldalát ismerhették meg, amikor Mikulás
Gábor minõségbiztosítási tréninget vezényelt le.

Mintha csak tudta volna ezt Kovácsné
Garamszegi Marianna, aki rövid ízelítõt nyúj-
tott az iskolai könyvtárakban használatos és al-
kalmazható minõségbiztosítási technikákból.

Emmer Gáborné öszefoglalást adott a Minõ-
ség szaktanácsadói szemmel címû elõadásából,
amikor is a képzést, a nyári akadémia személyes
hozamát vizsgáló körkérdésre várt válaszokat a
hallgatóktól.

�Azt tanultam ezen a héten, hogy �� � A
nyitott mondatok zárásával lezárult a tanfolyam
is. A résztvevõk leadták a továbbképzés feltéte-
leként elõzetesen kért írásos anyagot, átvették a
tanúsítványt. Emberileg feltöltõdve, szakmailag
megerõsödve vettek búcsút egymástól. A szer-
vezõk munkája azonban nem ért véget, mivel a
hallgatók által � a képzés végén � kitöltött elé-
gedettségi kérdõívek feldolgozásával képet kí-
vántak formálni a program sikerérõl. A kérdõ-
ívek statisztikai elemzése kapcsán a túloldali
táblázatban látható eredmény született.

Elemezve a táblázatot kiderül, hogy rendkí-
vül sikeres volt a továbbképzés témaválasztása,
melyhez sikerült jól felkészült elõadókat meg-
nyerni. A lényegre törõ elõadások, az élvezetes
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Szempontok Osztályzat
A továbbképzés témája érdekes volt ............ 4,9

Az elõadások jól szerkesztettek, lényegre törõk
voltak ........................................................... 4,55

A témát kellõ mélységben tárgyalta ........... 4,25
A gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket
nyújtott ........................................................... 4,2
Az elõadás inkább elméleti ismereteket
nyújtott ......................................................... 3,85
A továbbképzés szakmai
újdonságokkal szolgált ................................ 4,35
Elegendõ idõ állt rendelkezésre az egyes té-
makörök megbeszélésére ............................. 3,35
Az elõadó felkészült volt ............................. 4,85
Az elõadásmód színes, élvezetes volt ......... 4,35
Nem maradtak megválaszolatlan kérdések 3,85

elõadásmód mellett sem sikerült a téma vala-
mennyi részletét teljes mélységében tárgyalni. A
sok szakmai újdonságot hozó továbbképzés az

elméleti ismeretek mellett gyakorlati útmutatást
is adott, de egyáltalán nem volt elegendõ az idõ a
kérdések megválaszolására. Bár az elõre ki nem
számítható események ellenére sikerült tartani a
korábban megszabott idõrendet, a résztvevõk szí-
vesen hallgatták volna tovább az egyes elõadókat.

A továbbképzés tartalmi értékelése mellett a
szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban is je-
les minõsítést kapott a program. A nyári akadé-
miáról való tájékoztatást, a jelentkezés módját, a
továbbképzés szervezésének idõpontját nyolcvan-
kilencven százalékban jónak ítélték a résztvevõk.

Összegezve: sikeres, ismeretekben gazdag
programot sikerült lebonyolítani a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram segítségével. A program
keretében érintett gondolatok további mélyítése
újabb és újabb konferenciák, mûhelybeszélgeté-
sek témáját adhatja meg.

Emmer Gáborné titkár
Könyvtárostanárok Egyesülete

Hírek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. Vándor-
gyûlése nagy sikerrel zárult. Az Országos Széchényi
Könyvtár 200. évfordulójának szentelt, augusztus 8. és 10.
között megtartott, gazdag és változatos programsorozaton
hétszáznál több könyvtáros vett részt a határon innen és
túlról.

A nemzet könyvtárának tevékenységét sokszor �test-
közelbõl� is bemutató elõadások iránt akkora volt az
érdeklõdés, hogy elhangzott olyan javaslat is, miszerint
egyenként meg kellene ismételni a programokat, hogy azok
is részt vehessenek rajtuk, akik a bõség zavarával küszködve
lemaradtak egy-egy érdekesnek ígérkezõ szekcióról.

Az MKE-emlékéremmel az idén Haraszti Pálnét, az
egyesület fõtitkárát tüntették ki. Gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!

A Fitz-díjat a következõ kiadványok érdemelték ki:

Karádi Ilona (szerk.): Magyar történelmi városok. Bu-
dapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Bús János�Szabó Péter: Béke poraikra II. Dokumen-
tum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyar-
ország területén elesett, meghalt magyar katonákról és mun-
kaszolgálatosokról. Budapest : Varietas �93 Kft., 2001.

Ritoók Pál (fõszerk.): Magyar építészet 2. Buzás Ger-
gely: Gótika és kora reneszánsz. Budapest : Kossuth, 2001.

Boldizsár Ildikó (összeáll.): Esti tündérmesék. Buda-
pest : Novella, 2001.

Faludy György: Latin költészet (Faludy Tárlata). Buda-
pest : Glória, 2001.

Kitüntetések. Augusztus 20. alkalmából Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszttel jutalmazták Deák Sándort,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatóját, Móna
Ilona nyugalmazott zenei könyvtárost és Sáray Lászlót, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár könyvtárvezetõjét.

Széchenyi-díjjal tüntették ki dr. Tószegi Zsuzsannát, a
Neumann Kht. igazgatóját és Vavrinecz Veronikát, a gyõri
Richter János Zenei Archívum vezetõjét.

Szinnyei-díjat kapott Gyuris György, a szegedi Somo-
gyi-könyvtár igazgatója, Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, Kocsis István, a hat-
vani Ady Endre Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója,
Kovács Ilona, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalma-
zott osztályvezetõje, Muckenhaupt Erzsébet, a Csíki Szé-
kely Múzeum könyvtárosa és Sándor P. Tibor, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének vezetõje.

Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki Bali Arankát, a ka-
posvári Megyei és Városi Könyvtár módszertani osztályá-
nak vezetõjét, Fodor Pétert, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatóját, Fülöp Lászlónét, a székesfehérvári TEMI
Aranybulla Könyvtár igazgatóját, Ivánné Bányai Ilonát, a
szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyv-
tár vezetõjét.

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét Pongor
Gyuláné, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Kenézy Könyvtára igazgatóhelyettese kapta.

Miniszteri elismerésben részesült dr. Kenyéri Katalin,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osz-
tályának referense.

Az elismerésekhez szívbõl gratulálunk, a kollégák-
nak további sikereket, sok örömöt és jó egészséget kí-
vánunk.
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Közhírré tétetik � Postánkból

Váctól Vácig:
Az MKE Helyismereti
Könyvtárosok
Szervezetének
jubileumi konferenciája

Az idén immár kilencedik alkalommal gyûltek
össze a helytörténet iránt érdeklõdõ könyvtáro-
sok, hogy egy háromnapos konferencia kereté-
ben cseréljenek eszmét az útról, mely a múltból
a jövõ felé vezet. Az elõadások gondolatserken-
tõ erejét nem lebecsülve le kell szögeznünk, hogy
e találkozó sikeressége is a múltban gyökerezik.
Igaz, �csak� a közelmúltban, azaz abban a tíz
esztendõben, melynek során az ország különbö-
zõ pontjain élõ könyvtáros kollégák jó ismerõ-
sökké, barátokká lettek. A közös érdeklõdési kör,
a meghitt beszélgetések vagy az olykor megle-
hetõsen vidám szórakozást nyújtó baráti estek
kovácsolták össze azt a közel száz embert, akik
ez évben a váci Katona Lajos Könyvtár vendé-
geként láthatták viszont egymást.

Az elsõ kérdés minden alkalommal az, hogy
miként lesznek képesek a vendéglátók felülmúl-
ni az elõzõ találkozók
nagyszerûségét. Bíz-
vást állíthatjuk, még
sohasem kellett csa-
lódnunk. A konferen-
cia szervezését fel-
vállalók mindig � te-
hát Vácott is � szívet-
lelket melengetõ vá-
laszt adtak e soha fel
nem tett kérdésre. De
lássuk, mi is történt!

A nyitónap témá-
ja stílszerûen a múlt
volt. A gyökerek, az
alapok feltérképezé-
se, tudatosítása, me-
lyekbõl táplálkozha-
tunk, s amelyekre
építenünk kell jövõ-

beni tevékenységünket. Nem véletlen tehát, hogy
Bényei Miklós, Berke Barnabásné, Biczák Péter
elõadásait követõen megemlékeztünk jeles elõ-
deink egyikérõl-másikáról. Múltbéli barangolá-
sainkat aztán már lábunkat sem kímélve folytat-
tuk. Zomborka Márta váci múzeumigazgató értõ
kalauzolásával, évszázadokat bejárva ismerhet-
tük meg elõdeink rituális szokásait.  Tanulságos
volt szembesülni azzal a ténnyel, mit is jelent
egy település lakóinak identitástudata számára,
ha feltárják önnön múltjuknak egy-egy �elteme-
tett� részét. Errõl szerezhettünk tapasztalatot � a
Memento Mori kiállítás után � a váci vár bástyá-
ja alatt állva, vezetõnket hallgatva. Sétánkat
bezárván, de gondolatainkat szabadon szárnyal-
ni hagyván helyezkedtünk el az egykori ferences
templom padjaiban, hogy az orgonamuzsika se-
gítségével még közelebb juthassunk a forráshoz,
melyben létünk, tevékenységünk gyökerezik.

Az este további meglepetéseket tartogatott
számunkra. A szokásos fórum és baráti találko-
zó ez alkalommal egy fontos mérföldkõ elhelye-
zését is jelentette. A Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete ugyanis jubileumi kiállítással ünne-
pelte tízéves fennállását. Az 1992-es, majd 1993-
as leányfalui �legyen�-t követõen éppen Vácott
volt az újdonsült szervezet elsõ országos konfe-
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renciája.  Képek, újságcikk-kivágatok � no meg
dr. Ambrus Zoltánnak, az MKE elnökének me-
leg, baráti szavai � segítettek emlékezni a �di-
csõ� múltra. Egy szívvel-lélekkel valljuk, való-
ban jó volt, szép volt. Köszönet érte mindenek
elõtt házigazdánknak, Mándli Gyulának. Az õ

személyisége, energikus, célratörõ lendülete volt
a hajtóerõ, mely magával ragadta a szervezet
tagjait. Így vált, válhatott határainkon túl is min-
taadóvá tevékenységünk. Ez utóbbit ne vegyék
szerénytelenségnek, hiszen maga Elizabeth
Melrose asszony, az angol helytörténész könyv-
táros szervezet egykori elnöke is e véleményé-
nek adott hangot Vácott.

A második napi elõadások a Pest megyében
folyó helyismereti munka eredményeirõl villan-
tottak fel képeket. Gerber György és Mándli
Gyula elsõsorban a helyismereti kiadványokon
keresztül adott bepillantást az ilyen jellegû mû-
helymunkába.

Zsok Gizella, a révkomáromi Városi Könyv-
tár igazgatónõje a múlt és a jelen történései mel-
lett már egy jövõbeni közös munkáról, a Vág�
Duna�Ipoly Eurorégió helyismereti adatbázisa
építésében való együttmûködésrõl is szólt.

A délelõtti program záróakkordjaként Mándli
Gyula elnök köszönetet mondott Gyõri Erzsé-
betnek és (a távol lévõ) Kiss Lászlónak a hely-
ismereti szervezet alakulása körüli bábáskodá-
sért, valamint Elizabeth Melrose asszonynak, aki
az angol testvérszervezet elnökeként sok év óta
lelkes támogatója törekvéseinknek.

A délutáni program címe a �miért ne hajó-
kázzunk, ha jól esik� lehetett volna. Július 18-án
ugyanis végre eleredt a hetek óta várt esõ. Igaz,
a konferencia résztvevõi ezúttal is megelégedtek
volna azzal, ha csak a hajó alatt van víz, de
odafent másként gondolták. A jó hangulatnak
azonban ez mit sem ártott. Visegrád Anjou-ko-
rabeli �Mátyás-palotája� egykori szépségét a sze-
merkélõ esõben is sejteni lehetett. Azt viszont,
hogy a középkor és a reneszánsz zenéje ma is
nagy élvezetet jelent, Kobzos Kiss Tamás elõ-
adómûvész jóvoltából, Visegrádtól Esztergomig,
Esztergomtól Nagymarosig érzékelhettük.

Utunkat Esztergomban egy rövid pihenõre
megszakítottuk. Ez idõ alatt Mándli Gyula veze-
tésével elrohantunk a Mária Valéria híd közepé-
ig, ahol Zsok Gizellával aláírták az együttmûkö-
dési szerzõdést a két ország helyismereti könyv-
tárosainak nevében. Nyugodtan nevezhetnénk
�vízszerzõdésnek� is ezt az eseményt, hisz alat-
tunk, fölöttünk, körülöttünk ekkor már csak víz
volt. Ezt megsokallva tértünk be a hajó indulá-
sáig a környezõ söntésekbe. Az alkohol-víz ará-
nyát megnyugtató módon rendezve már nyugod-
tan szálltunk hajóra, hogy Nagymarosra igyekez-

Balra: A konreferenciát dr. Ambrus Zoltán, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke nyitotta meg

Fent: Elisabeth Melrose, az angol helytörténeti
könyvtárosok szervezetének egykori elnöke

Lent: Lanis Ferenc Ipolyság (Sahy) nevében
köszöntötte a rendezvényt.

A kép elõterében a házigazda, Mándli Gyula
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zünk. A hajó itt újfent kikötött egy vacsorányi
idõre. Étvágygerjesztõnek a jóféle szilvapálinka
mellé sváb táncot kaptunk a helyi szervezõ,
Mándliné Szabó Katalin jóvoltából. Ettõl úgy fel-
lelkesedtünk, hogy már-már ismét megtörtént a
bibliai csoda, a �bénák� (jelesen jómagam) tán-
colni kezdtek. Sajnos a hûvös, esõs idõ és a kény-
szerítõ körülmények hamar véget vetettek a ze-
nének, és a �legények és leányok� a Mátyás ki-
rály vendéglõbe mentek. Hajónk vidám nótaszó
közepette ereszkedett le Vácra, és utasai � úgy
vélem � jólesõ érzéssel adták át magukat a kol-
légiumban a megérdemelt pihenésnek.

Harmadnap a jövõben ránk váró új feladatok-
ról, a kézzel fogható, szemmel látható új lehetõ-

ségekrõl hallottunk elõ-
adásokat. Takáts Béla
és dr. Kokas Károly a
digitalizálásnak, az
elektromos dokumentu-
mok elõállításának min-
denki számára elérhetõ
módozatait, eredménye-
it tárta elénk. Azt hi-
szem, nem voltam
egyedül lelkesedésem-

mel a bemutatott lehetõségeket látván, hallván.
Ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy érde-
mes odafigyelnünk egymásra, érdemes megosz-
tani egymással tapasztalatainkat, hiszen ily mó-
don is megerõsödhetünk abban, hogy szakmánk
és szûkebb érdeklõdési területünk, a helytörténet
elõtt nyitva áll a fejlõdés útja. Van tehát jövõnk,
és ennek tudatosítása mindennél többet ér.

Végezetül hadd emlékezzem meg házigazdánk
�lányairól�, a váci Katona Lajos Városi Könyv-
tár dolgozóiról, akik mindannyiunkat elvarázsol-
tak kedvességükkel, figyelmességükkel és segí-
tõkészségükkel. Bevallom, nagy örömmel osz-
tom Gerõ Gyula kollégám ihletett dicsérõ szava-
it: �Ha a váci Katona Lajos Könyvtár munkatár-

Fent: Ünnepélyes
szerzõdéskötés a Mária
Valéria hídon
Lent balra: Berke
Barnabásné, az OSZK
fõosztályvezetõje
Lent jobbra: Bényei
Miklós, a Hajdú-Bihar
Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese

jubileu
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sai fele olyan jó könyvtárosok, mint amilyen sü-
teményeket készítenek � a szakma legelejét ké-
pezik!� Köszönet nékik, s mindazoknak, akik-
nek jóvoltából ez a konferencia ilyen színvona-
lon valósulhatott meg.

Gerber György

Helyismereti könyvtárosok
IX. Országos Helyismereti

Tanácskozása
Vácott

Tudtuk, meleg napok lesznek. Tapasztaltuk, hogy
a részvételi díj magasabb lett, közelít az önkölt-
séghez � a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete tagjainak kedvezményes ár volt �, mégis
százhárman érkeztünk Vácra, mert a téma, A
helyismereti tevékenység fejlõdési trendjei a XXI.
század elején és az Új dokumentumtípusok a hely-
ismereti gyûjteményben vonzott, s a kollégákhoz
fûzõdõ barátság minden akadályt legyõzött. Eh-
hez kellett a Katona Lajos Városi Könyvtár igaz-
gatójának, a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete elnökének, Mándli Gyulának és kollégáinak
több hónapos szervezõmunkája. Õk nem csak az

A konferencia résztvevõi. Szót kér Gerõ Gyula
Lent: Képek a kirándulásról.

A visegrádi királyi vár  díszkútja
Hajóút  (Fülöp Gáza és neje, Mária, valamint Haraszti

Pálné, az MKE fõtitkára)
(A fotókat Csizmazné Cservenák Mária készítette)

Jobbra: a konferencia emléklapja

umi konferenciája (Gerber György)
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elõkészítésben jeleskedtek, és már nem is elõször,
házigazdaként pedig kiválót nyújtottak.

Ebben az évben is köszönthettük a határon
túli kollégáinkat Ipolyság, Kassa, Marosvásárhely,
Muraszombat, Rév-Komárom könyvtáraiból.

Köszönetet mondok minden résztvevõ nevé-
ben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, Pest me-
gye és Vác városa önkormányzatának a rendez-
vény létrejöttéhez nyújtott támogatásért.

Mi a vonzereje az évenként megtartott tanács-
kozásnak? Sokan és sokszor felteszik e kérdést.
Válasz is sokféle született. Magam úgy gondo-
lom, a közgyûjtemények szakembereinek rend-
szeres találkozója lehetõséget ad a tapasztalat-
cserére, meghallgatjuk egymást, s ez valamennyi-
ünknek hasznos. Évrõl évre az MKE Bibliográ-
fiai Szekció tagjaival együtt tartjuk a találkozó-
kat, így mindkét szervezet munkatapasztalata
hasznosítható. A rendezõ város múzeumi és le-
véltári szakembereivel a városnézõ sétán, az in-
tézményi látogatásokon és az elõadásaikat hall-
gatva találkozunk. Megkönnyíti a tartalmas
együttléteket, hogy az értékek õrzésében a napi
munkakapcsolat a többségünknél természetes,
annak ellenére, hogy a könyvtárakban a helyis-
mereti gyûjteményt kezelõk a legtöbb esetben
egyedül dolgoznak, s a gyûjtemény feltárását,
kezelésének sajátos problémáit egyedül kell meg-
oldaniuk. Az évek óta keresett és az antikvári-
umban fellelt egy-egy könyv, dokumentum nem
mindig hozza lázba kollégáinkat, s az örömün-
ket nem mindig sikernek könyvelik el, pedig mi
annak éljük meg. Azzal is nekünk kell szembe-
néznünk, hogy a dokumentumokat jóval a meg-
jelenésük után keresik rajtunk, s találat csak akkor
van, ha elõrelátóan megõriztük õket. Az sem
kisebb gondunk, hogy a gépesítés általánossá
válásával új típusú dokumentumok jelentek meg.
Megõrzésükhöz segítséget nyújt az országosan
elfogadott napi gyakorlat ismerete. Ehhez kell
az együttgondolkodásra alkalmat adó tanácsko-
zás, az értõ figyelem, és a kioktatás legkisebb
szándéka nélküli ismeretátadás. Egymástól tanul-
hatunk, s együtt örülhetünk a kollégák szép szám-
ban megjelenõ új kiadványainak, amelyeket az
Országos Honismereti Könyvtárban gyûjtünk.
Minden könyvtárban tapasztaljuk, hogy a helyis-
mereti gyûjtemények iránt megnõtt az érdeklõ-
dés, az õrzött dokumentumok számának növe-
kedése is ezt igazolja. Felértékelõdött a jól vég-

zett munka. Sok újabb sikeres kutatás indul meg
a helyi adatbázisok alapján. Az iskolai évköny-
vek megjelenése, az iskola- és városrész-törté-
netek, pályamunkák, vetélkedõk témája mindig
a helyi gyûjteményekre épül. Mindenkinek van
közöttünk egy-egy jó ötlete, s ha mögötte már
kivitelezett gyakorlat van, akkor alkalmas a meg-
valósításra, vagy legalább a végiggondolás fára-
dalmával egy újabb lehetõség kimunkálásához
vezet. Ha meggondoljuk, hogy milyen nagy utat
tettünk meg közösen, akkor elégedettek lehetünk.
Tíz éve a számítógép napi alkalmazásával csak
barátkoztunk, ma már mindenki alaposan megis-
mert eszközként használja, �félkollégaként�
mûködik együtt a géppel. De tudjuk, hogy mi-
lyen lehetõségek és kötelezõen megoldandó fel-
adatok várnak ránk, ezért már Vácott megszüle-
tett bennünk az elhatározás: �Jövõre veletek, az
új helyszínen.�

A programot évrõl évre úgy állítja össze a
vezetõség, hogy az egyik fõ elõadás a szakma
soron következõ feladatait átfogóan ismertesse.
Dr. Bényei Miklós A helyismereti tevékenység
fejlõdési trendjei a XXI. század elején címû elõ-
adásában beszélt az egyre növekvõ számú új
dokumentumok befogadásának, feltárásának
szükségességérõl, s utalt a jó és sikeres könyv-
táros meghatározó személyiségjegyére: �nem csak
szolgáltatás, de szolgálat is az ott élõk magyar-
ságtudatának megalapozásában vagy megerõsí-
tésében�.

A másik nagy elõadást a kollégák javaslata
alapján választják ki. Ezért kísérte nagy érdeklõ-
dés Berke Barnabásné Helyismereti elektroni-
kus gyûjtemények � az elektronikus köteles-
példányok megõrzése címû fejtegetését. A 60/
1998 (III. 27.) kormányrendelet értelmezésére és
magyarázatára épített elõadás e témában az elsõ
volt számunkra. Figyelemmel hallgattuk a pozi-
tív külföldi példákat, miközben a napi küzdelem
járt a fejünkben, vagy azért, mert a dokumentu-
mok beszerzése a gyakorlatban többünknek még
nem megy gond nélkül, vagy attól volt lelkiis-
meret-furdalásunk, hogy ezen a területen még
van mit pótolnunk.

Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igaz-
gatója szlovákiai munkakapcsolatukról adott szá-
mot. A több évtizedes határ menti együttmûkö-
dés sikerében mindig ott találjuk a többlet fel-
adatot vállaló könyvtárosokat és a kooperáció
lehetõségeit keresõ és felhasználó határon túli
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kollégáinkat is. Két éve, az ötvenéves könyvtári
jubileum keretében indítottuk el a Jeles elõdeink
sorozatot. Itt a kollégáink ismertetnek egy-egy
könyvtáros pályaképet szûkebb környezetükbõl.
Fodor Béla Kelényi Béla fõkönyvtárosnak állí-
tott emléket. Gáncsné Nagy Erzsébet Mónus
Imrére emlékezett, Laki Lukács László Slezsák
Imre könyvtárigazgató személyét idézte fel.

Az est fénypontja a Tízéves a Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete címû dokumentumki-
állítás volt, dr. Ambrus Zoltán megnyitójával.
Az MKE helyi szervezeteiben folyó munka a
tagság szeme elõtt zajlik, míg a szakmai szerve-
zetekben folyó munkáról csak a tudósítások szól-
nak, vagy a személyes tapasztalatcsere ad infor-
mációt. A HKSZ köszönthette vendégként dr.
Vajda Eriket (Kiskunhalason), és most dr. Amb-
rus Zoltánt. A kiállítás átfogó képet adott a talál-
kozók helyszíneirõl, elõadóiról és a tagságról is.
Sok örömünk volt benne, de ennél fontosabb,
hogy tanulsága is volt. Bemutatta, hogyan kell a
képi dokumentációt elkészíteni, tárolni és fel-
dolgozni a szöveggel együtt (készítette Mándli
Gyula). A kiállításon láthattuk az éves konferen-
ciák szerkesztett szövegû, önálló köteteit is. A
kiadványt ettõl az évtõl minden résztvevõ kon-
ferencia-szolgáltatás címén megkapja.

A HKSZ történetének elsõ tíz évérõl elké-
szült a sokszínû dokumentáció: Kapcsolatépítõ
stratégiák, módszerek és eredmények az MKE
HKSZ létrehozásában és mûködésének elsõ tíz
évében (Mándli Gyulának az ELTE könyvtár-
informatikai kiegészítõ szak menedzsment
specializációjára készített diplomamunkája).
Gáncsné Nagy Erzsébet a megyei és a városi
könyvtárak helyismereti gyûjteményeiben 2000
áprilisában és októberében végzett használói
igényfelmérés tapasztalatait összegezte. Most
készítjük az emlékkönyvet, minden rendezvény
helyszínérõl egy-egy díszes kódexlap örökíti meg
a konferenciák történetét. Fantázia, ötlet és játék
� mindez nagyon fontos nekünk. A kívülállók
talán nem értik, hogy minden ötlet annyit ér,
amennyit megvalósítasz belõle. Kigondolni és
megvalósítani � ez hitelesíti a mondanivalót és a
beszélõt. Erre kaptunk példát Gerber György és
Mándli Gyula elõadásában, amikor a Pest Me-
gyei Könyvtár és a Katona Lajos Városi Könyv-
tár helyismereti munkájáról, kiadványairól kap-
tunk tájékoztatót. Zsok Gizella Révkomáromból
a Vág�Duna�Ipoly Eurórégió helyismereti adat-

bázist mutatta be. A további együttmûködésrõl
szóló szerzõdést az Esztergom�Párkány híd kö-
zepén szentesítettük, stílszerûen.

Ebben az évben a szellemi gyújtóbomba a
digitalizálás volt. Takáts Béla Helyismereti gyûj-
tõkör és az elektronikus dokumentumok címû
elõadásában a sajtó feldolgozására mutatott már
a gyakorlatban bevált módszert. A helyben élõ
írók mûveinek õrzésérõl és közzétételének lehe-
tõségeirõl szólt a nagy forgalmat bonyolító elekt-
ronikus könyvtári szolgáltatásban. Dr. Kokas
Károly a digitalizálás és az internet lehetõsége-
irõl beszélt az Olcsó húsnak sem (mindig) híg a
leve címû elõadásában. Egy komplex bemutatót
tartott, ahol valamennyi lehetõség teljes körû
felhasználása segítette a megismerés folyamatát.
Úgy gondolom, megtaláltuk a közös pontot a
közgyûjtemények és a könyvtárosok együttmû-
ködésére, a biztonságos állományvédelemre úgy,
hogy minden érdeklõdõhöz eljusson a dokumen-
tum, legalább gépen. Hozzá kéne kezdeni a jól
átgondolt forrásközléshez a levéltárakban, a
múzeumokban és a könyvtári különgyûjtemé-
nyekben, ezzel segítve a helyismereti kutatómun-
kát. Az elõadók színes mondanivalójában min-
denki talált magának tetszõt.

Orbánné dr. Horváth Márta

Az elsõ könyvtáros
továbbképzés Beregszászon
A Beregszászon mûködõ Kárpátaljai Magyar
Tanárképzõ Fõiskola (KMTF) könyvtárának
munkatársai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok
Szövetségével (KMPSZ) karöltve � pályázati
támogatással � elsõ ízben szerveztek továbbkép-
zést Ukrajna teljesen vagy részben magyarlakta
településein mûködõ iskolák könyvtárosai szá-
mára. Az a paradox helyzet állt ugyanis elõ, hogy
az elõzõ kormány határon túli magyarokat támo-
gató politikája révén szinte nem maradt iskola
számítógép nélkül, de a könyvtárosok, pedagó-
gusok nem voltak s ma sincsenek felkészülve
azok könyvtári alkalmazására.

A tanfolyam célja számítógépes alapismere-
teket nyújtani gyakorló iskolai könyvtárosok
számára. Ezen ötnapos kurzusra kapott felkérést
Bajnok Lászlóné, a Nyíregyházi Fõiskola könyv-
tárosa egy elõadás megtartására. (A megyei
könyvtár által kárpátaljai és szatmári magyar
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könyvtárosok számára szervezett továbbképzé-
sen alakult ki a személyes kapcsolat.) Arra is
lehetõsége volt, hogy még egy kollégát vigyen
magával. Jó ismeretségünk, valamint annak ré-
vén esett rám a választása, hogy a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban jómagam
vagyok a határon túli ügyek referense.

Örömmel tettem eleget a meghívásnak, vál-
lalva, hogy kolléganõmnek a fõiskola számító-
gépes rendszerét bemutató elõadása mellett az
ETO-ról, annak gyakorlati alkalmazásáról ma-
gam is elõadást tartok. (Az ETO-t az egykori
Szovjetunió utódállamaiban nem ismerik, illetve
más rendszert használnak A KMTF könyvtáro-
sai a Nyíregyházi Fõiskolán ismerkedtek meg a
mi gyakorlatunkkal, s õk már eszerint szervezik
állományukat.)

A nyár kellõs közepén (július 15. és 20. kö-
zött) csodálatos napokat töltöttünk Bereg vár-
megye egykori székhelyén, függetlenül attól, hogy
a hõség már-már elviselhetetlenül nyomasztó
volt. Ez megviselte szervezetünket, de lelkünkre
is nagy teher nehezedett. Mint ahogy a mesében
a fõhõsnek komoly akadályokat kell leküzdenie,
hogy célt érjen, úgy nekünk sem volt egyszerû a
magyar�ukrán határtól alig tíz kilométernyire
fekvõ Beregszászra eljutni. Pedig itt nincs Ópe-
renciás-tenger, amin az átkeléshez hétmérföldes
csizmára van szükség, sõt Üveghegy sem maga-
sodik, amire csak nemesfémmel patkolt lóval
lehet feljutni. Ez csak egy térképen megrajzolt
határvonal. Nem különb � látszatra �, mint az
osztrák�magyar vagy a svájci�német határ vona-
la. A valóságban mégis nagyon más. Több szem-
pontból is. Míg világútlevéllel a zsebünkben az
elõbbieken úgy átkelhetünk, hogy senki meg nem
kérdezi tõlünk: honnan jöttünk, hová megyünk,
addig itt az kevés. Papír kell � méghozzá jó sok
pecséttel �, hogy odaát tényleg várnak, vagy
olyan, amibõl kiderül, hogy innét tényleg külde-
nek. Míg egy svájci kisvárosból Németországba
a Rajna hídján átgyalogolva mosolygó egyenru-
hásokat látunk (járatlan ember nem is tudja,
milyen szerepük van), addig itt soronkívüliséget
élvezõ autóban várakozva valami furcsa gom-
bóc keletkezik az ember torkában. Majd miután
kevésbé barátságos hangon tudtunkra adják nem-
tetszésüket, amiért az ukrán nyelvû adatlapot (?)
nem tudjuk kitölteni, azután jön csak az igazi
meglepetés. Ugyanis � könyvtárosok lévén � mi
mást vittünk volna ajándékba, mint könyveket.

Na, azt nem. Pláne nem így, lista, pecsét stb.
nélkül. Bár ha azok megvolnának, akkor is csak
Záhonyon keresztül. A listát és egyéb forma-
nyomtatványokat még el tudja fogadni az em-
ber, de hogy már annak megléte esetén miért
nem mindegy, hol visszük át a könyveket?!

Végül átvihettük. Nem kobozták el� Még
szerencse, hogy a határrendõrség mûködését át-
menetileg szüneteltették, így torkunkban már
oldódó gombóccal, percek alatt megérkeztünk a
beregszászi fõiskolára, ahol a kollégák kézen fog-
tak bennünket, s attól kezdve szinte el sem enged-
tek, míg ott voltunk. Udvariasan féltõ, óvó tekinte-
tük, figyelmességük szinte már megható volt.

Az öt nap programja a KMTF elnökének,
Orosz Ildikónak a köszöntõjével kezdõdött.

Mind a közelebbi, mind a távolabbi apró fal-
vakból érkezett kollégáknak s nekünk, vendég-
elõadóknak is megtiszteltetés volt a fõiskola elsõ
emberének megjelenése körünkben. Nem kevés-
bé a Kárpátaljai Tanügyi és Taneszköz Tanács
elnökének, Gönczy Sándornak a jelenléte, s tájé-
koztatója a tanács és a KMPSZ mûködésérõl,
sokoldalú tevékenységérõl. Gönczy Sándor ben-
nünket, nyíregyháziakat székházukba is meghí-
vott, hogy közvetlen közelrõl érzékelhessük,
milyen feladatokat kell végezniük, s milyen gon-
dokkal kell megbirkózniuk. Hál� istennek, kéz-
zel fogható eredményekkel is büszkélkedhetett.
Olyan magyar nyelvû tankönyvi segédletekkel
(másra nincs módjuk), melyeket pedagógusaik
írnak, s a szövetség ad ki. Emellett komoly hi-
ányosságokkal, így nehézségekkel is meg kell
küzdeniük. A legnagyobb gondjuk, hogy hiány-
zik a magyar betû. Nincsenek tankönyveik; ha
mégis akad, négy-öt tanuló dolgozik egybõl.
Ugyanakkor a magyarországi tankönyveket � bár
sokat kaptak � nem használhatják, mert más te-
matika szerint dolgoznak. A szöveggyûjteménye-
ket, mesés és ismeretterjesztõ könyveket jól tud-
nák hasznosítani. (A Kölcsey Alapítvány is sok
segítséget adott már azzal, hogy rendszeresen meg-
hirdeti a Könyveket a határon túlra pályázatát.)

Könyvtárunkban valamennyi kárpátaljai tele-
pülésnek és könyvtárának a neve megtalálható.
Ha valamely település könyvtára szeretné föl-
venni a kapcsolatot s a késõbbiekben támogatna
egy-egy ottani települést, jelezze nekem (vrau
kone@mzsk.nyirbone.hu).

Répási Ildikó, a fõiskolai könyvtár vezetõje
köszöntõje után sajnálatát fejezte ki, hogy a
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meghívottak számához
képest kevesen vesznek
részt a tanfolyamon.
Ugyanakkor magyaráza-
tot is adott erre. Ez az
elsõ ilyen kísérlet Kár-
pátalján, s bízik benne,
hogy hasznos lesz, s hí-
rét viszik a most részt
vevõk. Bár kevés fóru-
muk van a véleménycse-
rére. Elvileg mûködik a
Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesüle-
te, s most bontakoznak
csírái a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtáro-
sok Egyesületének. Saj-
nos anyagi nehézségek s
a kisebbségi lét sokban
hátráltatják  mûködésü-
ket. Ugyanakkor olyan
nagy a megmaradási
szándék az ott élõkben �
bár nem mentes szemé-
lyes problémáktól sem �, hogy minden remé-
nyük meglehet a fennmaradásra. Olyannyira erõs
ez az elszántság, hogy néhány megszállott
(könyvtáros, pedagógus, néprajzos stb.) már a
távoli vidékeken élõ szórvány magyarság meg-
tartásáért küzd. E tevékenységük az Irka címû
gyermeklap köré szervezõdik.

Nyaranta ún. Irka-tábort szerveznek azokon a
vidékeken, ahol a szülõk már nehezen, a gyere-
kek pedig alig-alig � ötven-nyolcvan szót � be-
szélnek magyarul. Boldogan számoltak be elsõ
eredményeikrõl. Az elsõ Irka-táborozók közül,
akik ukrán iskolába jártak, s 10-14 évesen a Bújj-
bújj zöld ág és hozzá hasonló játékok segítségé-
vel ismerkedtek a magyar nyelvvel, többen már
a KMTF hallgatói, s szinte akcentus nélkül be-
szélnek magyarul.

A tanfolyam résztvevõi napi három-négy órá-
ban ismerkedtek a számítógéppel, és sajátították
el a szövegszerkesztési alapismereteket. Délutá-
nonként Beregszász s a környezõ települések ne-
vezetességeivel ismerkedhettünk meg. Jártunk
Tiszacsomán, a honfoglalás kori emlékmûnél, és
a tiszaújlaki turulmadaras Rákóczi-emlékoszlop-
nál is. Ez utóbbi sok vihart megért, de az össze-
tartozás mindig erõt adott az újraépítéséhez.
Tiszabökönyben, az egykori Fogarassy-kastély-
ban helytörténeti múzeum mûködik. Nehéz anya-
gi körülményeik ellenére mind a kastély, mind a
hozzátartozó kápolna és harangláb elfogadható
állagú. A kastély szomszédságában szabadtéri
múzeumot létesítettek. Az elõbbi falu ma már
Tiszapéterfalvához tartozik, ahol sokszor meg-
fordult Móricz Zsigmond, Bartók Béla, Balogh

A KMTF jelenlegi épülete.
Alsó kép: a KMTF

kollégiuma az egykori
Royal szálló épületében.

A kép elõterében az itt
állott Lenin-szobor

talapzata
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Edgár és sokan mások. Pezsgõ kulturális élet
folyik itt napjainkban is, aminek mozgatórugója
a Móricz Zsigmond Magyar Klub. Megcsodál-
hattuk az árvíz által keményen sújtott Csetfalva
református templomának fakazettás mennyeze-
tét is (ugyanaz a mester készítette, aki a tákosi
templomét).

A tanfolyam szakmai programjának összetö-
mörítésével � köszönet érte az elõadóknak �
sikerült egy egész napos kirándulást is beiktatni
a hét programjába, egészen fel a Vereckei-hágó-
ig. A folyamatosan megújuló munkácsi vár mel-
lett a Kárpátok belsejében szép gyalogtúrát tet-
tünk a sipoti vízeséshez, megkóstolhattuk Polena
finom forrásvízét, s a néhány mellékfolyó (Pinya,
Zsdenyova) után az õket befogadó Latorca völ-
gyében is buszoztunk. Mindezekrõl a helyszí-
nekrõl, történetükrõl, érdekességükrõl Horkai
Sámueltõl hallhattunk nagyon részletes, színes
információkat. Õ civilben mérnök, egyébként
helytörténész, és elnöke a KMKSZ beregszászi
szervezetének.

Még nagyon sok érdekes, figyelemreméltó
ember keresett meg vagy fogadott minket. Köz-
tük volt Punykó Mária pedagógus, néprajzos, az
Irka (az egyetlen, komoly anyagi gondokkal küz-
dõ magyar nyelvû gyermeklap) fõszerkesztõje és
Weinrauch Katalin író. Volt, akivel az idõ hiá-

nya miatt nem tudtunk találkozni. Ígéretüket bír-
juk, hogy meghívásunknak eleget tesznek, s ellá-
togatnak könyvtárunkba. Vannak, akik azt vár-
ják, újra menjünk, hogy  õk is vendégül láthassa-
nak. A tanfolyam zárásakor minden kárpátaljai
kolléga hálás volt, hogy részese lehetett a kép-
zésnek, s nagyon várják a folytatást. A most
megkezdett programét is, de hasonló programo-
kat más témákban is.

Egy országosan és nemzetközi viszonylatban
is jól ismert néptáncegyüttes vezetõje egy ripor-
ter kérdésére elkezdte mesélni, milyenek az er-
délyi gyûjtõútjaik. Majd pár tétova mondat után
azt mondta: �Nem engedném, hogy a nyolc osz-
tályt úgy végezze el egy magyarországi tanuló,
hogy ne töltsön legalább egy hetet Erdélyben.�
Valami ilyesmit éreztünk mi is. Vannak szavak,
melyeknek jelentését ismerjük, de itthoni viszo-
nyok között nem vagy egészen másként értel-
mezhetõk.  Kívánom, hogy a magyarországi kol-
légák közül sokaknak legyen része a határon túli
magyarság, az ottani kollégák megismerésében!
S akkor a tõlük érkezõ, visszafogott kérésekbõl
érezni fogják, hogy azok valójában segélykiál-
tások is lehetnének. Csak már hozzászoktak az
alázathoz, szégyellik a kérést, pedig egyedül nem
tudnak megbirkózni gondjaikkal. Figyeljünk hát
oda rájuk jobban! Nem a számunkra felesleges,
hanem a számukra használható segítség a segít-
ség! Végül köszönetemet fejezem ki kolléganõm
s a magam nevében is a még nem említett két
beregszászi kolléganõnek, Molnár Tímeának és
Rózsa Erikának az odaadó vendéglátásért.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Nyíregyháza

A zempléni könyvtárosok
felvidéki kirándulása

A Zempléni Könyvtárosok Szervezete ez évi
programjában egynapos felvidéki kirándulás ter-
ve is szerepelt. Célunk az volt, hogy felfedezzük
a Felvidék szépséges tájait, felkeressük a magyar
történelemhez ezer szállal kapcsolódó kultúrtör-
téneti értékekeit, a Mikszáth Kálmán, Krúdy
Gyula és Jókai Mór híres regényeiben szereplõ
helyszíneket.

A lelkes (szerencsi, sátoraljaújhelyi, sárospa-
taki, mikóházi) könyvtárosok és családtagjaik kis
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csoportja június 27-én kora reggel útra kelt. A
sátoraljaújhelyi határon nem kellett sokat vára-
koznunk, így hamarosan Abauj vármegye egy-
kori székhelyére, Kassára érkeztünk. A híres tör-
ténelmi város a XIII. században már szabad ki-
rályi város volt. Az uralkodó királyok különféle
kedvezményt, kiváltságot (vásártartás, pénzveré-
si jog stb.) biztosítottak a lakosság részére.

A teknõc formájú város fõ ékessége a Szent
Erzsébet dóm, ahol kedves barátunk és kollé-
gánk, Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Balázs
Péter történész fogadott bennünket, majd a ze-
nélõ szökõkút és a Nemzeti Színház mellett el-
sétálva a Barkóczi-palotába érkeztünk. A két-
emeletes épületben 1996 óta mûködik a városi
könyvtár igazgatósága, a hálózati és módszerta-
ni, a bibliográfiai és a dokumentumfeltáró osz-
tály. A patinás munkaszobák mellett a Galériá-
ban thaiföldi fotókiállítás várta az érdeklõdõket.
Kolivoskó István kedves kalauzolása során a
városi könyvtár történetét is megismerhettük.
Megtudhattuk, hogy az intézmény elõdje a Má-
ria Terézia által 1777-ben alapított Kassai Kirá-
lyi Akadémia jogi és filozófiai fakultásához tar-
tozó könyvtár volt, amelynek birtokában ezer
értékes dokumentum, irat volt. 1924 a városi
könyvtár alapításának idõpontja. Ekkor a Királyi
Akadémia könyvei a városi könyvtár állományá-
ba kerültek. 1927-ben a városi közintézmény az
Óváros Kovácska utcájában lévõ épületbe költö-
zött át. A regisztrált olvasók száma ekkor már
háromezer volt. A továbbfejlõdést az az 1954-es
intézkedés jelentette, amelynek következtében az
intézmény járási hatáskörrel a városkörnyék re-
gionális központjaként segíthette a kiskönyvtá-
rak munkáját. 1967-ben a Járási Könyvtár zenei
részleget nyitott meg, amely egyedüli volt Szlo-
vákiában. Ekkor már tízezer volt az olvasók szá-
ma. A könyvtárban 1990-ben kezdõdött meg  az
informatikai fejlesztés.  Az intézmény 1991-ben
vette fel Jan Bocatius nevét, aki humanista köl-
tõ, író, híres pedagógus, az eperjesi kollégium
rektora, Kassa fõbírája, Bocskai István és Beth-
len Gábor tanácsadója, a gyulafehérvári könyv-
tár igazgatója volt. 1999-ben a könyvtári doku-
mentumállomány száma csaknem félmillió, a re-
gisztrált olvasóké pedig húszezer volt. A húsz
fiókkönyvtár mûködtetése, számos új szolgálta-
tás bevezetése, a színvonalas kiadványok sora
az egyenletes fejlõdés bizonyítékai. 2000-tõl a

városi könyvtárban az internet elérésére is van
lehetõség. A különgyûjteményükben értékes
hungarica anyagot is õriznek. Számos könyvrit-
kaságot vehettünk kézbe. Nagy élmény volt
megnézni a híres személyiségek aláírásának gyûj-
teményét, és fellapozhattuk az 1800-as években
alapított Kassai Hírlap egyes számait is. Ezután
Balázs Péter történész színvonalas és kedves veze-
tésével Kassa történetével ismerkedhettünk meg.
Az Óváros minden egyes épülete mûemlék, építé-
szeti remekmû, amely számos történelmi esemény
színhelye volt. Sétánk a Hviezdoslavova utcában
ért véget, ahol � a könyvtár központi épületében
� kedves vendéglátás után végigjárhattuk a kor-
szerû intézményt, a kényelmes olvasótermeket,
megismerhettük a könyvállományt, az olvasók-
kal való foglalkozást, a szolgáltatásaikat. A
könyvtárban szlovák és magyar anyanyelvû
munkatársak tevékenykednek. Az itt elhelyezett
dokumentumok nagy része szlovák nyelvû. A
magyar nyelvû olvasótermi és kölcsönözhetõ do-
kumentumok külön részlegben vannak.

A könyvtárlátogatás után felkerestük Márai
Sándor lakóházát. A hagyomány szerint a nö-
vendék Márai sokszor lóghatott az iskolából, mert
szobája ablakából nyomon tudta követni a vele
szemben lévõ híres gimnázium épületében folyó
tanítási órák rendjét és idejét. Ezután a felújított
kassai dóm altemplomában meghatódva koszo-
rúztuk meg a nagy fejedelem, II. Rákóczi Ferenc
és édesanyja, Zrínyi Ilona, valamint bujdosótár-
saik sírját, majd elbúcsúztunk kedves vendéglá-
tóinktól, és indultunk Eperjes felé.

A �Tarca-parti Athén�-t, Sáros megye egyko-
ri székhelyét 1132-ben II. (Vak) Béla alapította.
A kedves, hangulatos városközpontban felkeres-
tük a háromhajós, gótikus Szent Miklós csar-
noktemplomot és az 1550-ben alapított, régi
evangélikus kollégiumot, melynek növendéke
volt Comenius, Thököly Imre, Kossuth Lajos.
Kazinczy Ferenc is itt volt joggyakorlaton. Meg-
néztük a különlegesen szép, háromerkélyes, re-
neszánsz Rákóczi-házat, valamint Caraffa, az
eperjesi hóhér 1687-es vérengzésének színhelyét.
Felkerestük azt a házat, ahol II. Rákóczi Feren-
cet az 1701-es letartóztatása után õrizték, és meg-
tekintettük a görög katolikus püspöki palota
székesegyházát is.

Utunk következõ állomása Bártfa volt. A
várost a XIII. században lengyel ciszterciták ala-
pították, majd a tatárjárás után német telepesek
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költöztek ide. Híres volt nyomdájáról. A közép-
kori misztériumjátékok alapjait itt rakták le. A
város kis ékszerdoboz. A gótikus Szent Egyed
templomban (az aranymûvesek védõszentje) a
tizenegy, fából készült szárnyas oltár, a mûvé-
szien megmunkált reneszánsz padok, a berende-
zés felbecsülhetetlen érték. A gazdag polgárok
által megépített templomot az 1878-as tûzvész
után Steindl Imre tervei alapján állították helyre.
A templom mellett a fõtéren újabb építészeti cso-
da, a reneszánsz stílusú városháza áll, amely most
a történelmi és az egyházmûvészeti múzeumnak
ad otthont. Különleges élmény birtokában ültünk
az autóbuszra.

Legközelebb az európai hírû Bártfafürdõn áll-
tunk meg, amely a múlt században az egyik leg-
népszerûbb gyógyfürdõ volt. Megkóstoltuk az
ivócsarnoknál a szénsavas, vasas gyógyvizet,
amely gyomor-, epe-, máj- és idegbántalmakra
kiváló orvosság, majd felkerestük azt a szálloda-
sort, ahol Mária Lujza, I. Napóleon felesége és
I. Sándor orosz cár lakott. Festõi környezetben
található az a szálloda, ahol Erzsébet királyné
(Sissy) élt, amikor gyógykezelésben részesült. A
fõbejárat elõtt Erzsébet királynét ábrázoló, gyö-
nyörû bronzszobor található.

Ezután a Lubló, Podolin, Poprád útvonalon
érkeztünk meg Kézsmárkra. A város a Magas-
Tátra idegenforgalmi kapuja, és gazdag történel-
mi múltja van.  Kézsmárk évszázadok óta híres
volt len- és kendervászon szöveteirõl, és kiváló
juhsajt készítményeirõl. Neves nyomdája, híres

iskolái emelték váro-
si rangját. Itt felkeres-
tük a különlegesen
szép, fatetõs régi, va-
lamint a Hansen bé-
csi építész által meg-
álmodott új evangéli-
kus templomot is.
Mindkét templom zár-
va volt már. Egy ki-
csit csalódottak vol-
tunk, mert nem tud-
tunk elzarándokolni
Thököly Imre sírjához.
A híres evangélikus

líceumot is csak kívülrõl nézhettük meg. A
könyvtárában számos egyedülálló õsnyomtat-
ványt õriznek.

Kora este érkeztünk meg A fekete város, A
lõcsei fehér asszony címû regényekben  ábrázolt
események színhelyére, Lõcsére. Szepes várme-
gye egykori székhelyét II. Géza a XII. században
szászokkal népesítette be. Híres volt a nyomdája
és a felekezeti iskolái is. A XIV. században
megépített híres, gótikus Szent Jakab templom-
ban a kassaiak vendégszerepelésével éppen hang-
verseny volt. A templom falfestményei, szárnyas
fõoltára, berendezése csodálatra méltó, egyedül-
álló. Ide temették el Thököly és Zrínyi Ilona
egyetlen gyermekét is. A fõtér másik dísze a XV.
században épített, különleges formájú városháza
(ma múzeum, levéltár) és elõtte a szégyenketrec.
Körbejártuk, nézegettük, elemezgettük a ledér
nõk büntetésének páratlan színhelyét. Késõ este
a branyiszkói, majd a dargói hágón leereszkedve
érkeztünk meg Sátoraljaújhelyre. Boldogok vol-
tunk, mert ahogy Simplex, a Magyar Simpli-
cissimus 1683-ban megfogalmazta intését:

�Akit Kassán el nem fognak,
Eperjesen fel nem kötnek,
Bártfán meg nem házasítanak,
Szebenben meg nem csúfolnak,
Lõcsére, ha ér békében,-
Szerencsével dicsekedhet.� � Szerencsésen

hazaértünk!
Halász Magdolna

a Zempléni Könyvtárosok Szervezete elnöke

A kirándulók egy
csoportja Kassán
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Számítógépes oldalaink

Az SZT-IS-2 színe
és fonákja

Beszámoló a TEMI* Nógrád
Megyei Könyvtárából

Könyvtárunk nagy lelkesedéssel fogadta a Szé-
chenyi Terv Információs Társadalom- és Gazda-
ságfejlesztési Programja keretében meghirdetett,
Az információs társadalom megvalósításában
közremûködõ közmûvelõdési könyvtárak támoga-
tása címû pályázat kiírását. Végre mi is labdába
rúghatunk, hurrá, pályázhatunk.

Kicsit le voltunk forrázva, amikor megismer-
tük a részletes pályázati feltételeket. Ennyi szi-
gorú feltétel: internetszolgáltatás költségtérítés
nélkül, az internet és a számítógép használatát
népszerûsítõ tanfolyam kötelezõen hatvan fõ
részére, no és az elõfinanszírozás. Naponta fel-
tettük magunknak a kérdést: Megy ez nekünk,
meg tudjuk ezt valósítani?

A tapasztalatunk az volt, hogy olvasóink
igénylik ezt a szolgáltatást. Rendelkeztünk négy
számítógéppel, melyek hálózatban mûködtek, és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
telematikai pályázatán elnyert ötszázezer forint
támogatásból sikerült rákapcsolódnunk az NIIF
HUNGARNET által mûködtetett, 64 Kb/s sáv-
szélességû bérelt vonalon keresztül a nemzeti
kutatási-felsõoktatási számítógép-hálózatra. El-
kezdtük a dokumentumállomány számítógépre
vitelét a Szirén könyvtári szoftverrel a könnyebb
keresés és a más könyvtárakkal való kapcsolat-
tartás érdekében, de számítógéphiány miatt las-
san haladtunk. Két könyvtáros alapfokú számí-
tógép-kezelõi és internethasználati tanfolyamot
végzett.

Azzal is tisztában voltunk, hogy három könyv-
tárossal, az évek óta nem emelkedõ állami mû-
ködési támogatással ez nem lesz könnyû feladat.
Mivel saját forrásból elképzelni sem tudtunk ilyen

fejlesztést, hozzáfogtunk a pályázat elkészítésé-
hez.

A legnehezebb dolognak a fenntartó támoga-
tó nyilatkozatának megszerzése bizonyult. A
Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete
Elnöksége elsõ fordulóban elutasította a kéré-
sünket, mert az egyesület anyagi helyzete ezt nem
tette lehetõvé. Mivel idõközben átgondoltuk és
elkészítettük a pályázatot, az elutasítás elfogad-
hatatlan volt számunkra. Könyvtárunk nyilatko-
zott az egyesületnek, hogy vállaljuk az elõfinanszí-
rozáshoz szükséges pénz megszerzését, amennyi-
ben pedig ez nem sikerül, nyertes pályázat esetén
visszalépünk a szerzõdés aláírásától.

Ezek után, az utolsó pillanatban ugyan, de
sikerült pályázatunkat beadni.

Amikor értesültünk a nagyszerû hírrõl, hogy
pályázatunk kedvezõ elbírálásban részesült, azt
gondoltuk és mondtuk: �Gyõzelem, a nehezén
már túl vagyunk!�

Rövidesen rá kellett jönnünk, hogy elõre it-
tunk annak a bizonyos medvének a bõrére, mert
ezután következtek csak a könyvtárost próbáló
feladatok.

Az elõfinanszírozás egy kicsit nehezebben
ment, mint gondoltuk, egy pillanatig úgy tûnt,
fel kell adnunk az egészet, de erõfeszítéseinket siker
koronázta. Az új gépek és a korszerûsített hálózat
2002. március 28-án startra készen álltak.

A pályázati elszámolást április 10-én küldtük
el, és nagy örömünkre harminc napon belül meg
is kaptuk a támogatás összegét az Informatikai
Kormánybiztossághoz elküldött elszámolásunk-
ra. Köszönet érte.

Közben egy könyvtárosunk április 15-étõl
április 19-éig elvégezte az Internet használata
könyvtári környezetben címû tanfolyamot.

Miután a megnyert hat szuper számítógép
elfoglalta méltó helyét a könyvtár olvasóterében,
el lehetett kezdeni az ismerkedést az új jövevé-
nyekkel. (Informatikus nélkül!)

Újabb nagy igazságot kellett felismernünk,
miszerint nem a könyvtáros, hanem a gép az úr.

A beszerzett gépek és a velük kapott Win-
dows XP napokig a saját útjukat járták, fittyet
hányva utasításainkra. Természetesen a kitartó
felkészülés, a megfeszített tanulás, a könyvtár-

* TEMI: Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesüle-
te � a Szakszervezetek Nógrád Megyei Könyvtárának új
neve.
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ban foglalkoztatott polgári szolgálatos fiatalem-
ber ilyen irányú érdeklõdése, ügyes és fáradha-
tatlan munkálkodása meghozta édes gyümölcsét,
és sikerült mûködésbe hozni rendszerünket. 2002.
május 2-án élesben indítottuk a szolgáltatást.

Azok az olvasók, akik már fizetõs korszaká-
ban is használták az internetet, nagy örömmel és
még sûrûbb használattal díjazták a bevezetett in-
gyenességet. Itt következett azonban a tanfolya-
mok népszerûsítésének, megszervezésének sok
zökkenõvel tarkított szakasza. Kis csapatunk újult
erõvel vágott neki a nem csekély feladatnak:
szórólapok a vonzáskörzetünkben lévõ lakóte-
lepre, a helyi tévé, rádió igénybevétele és talán
a legeredményesebb, az olvasó �szájról szájra�
propagandája. Célunk: harminc ember képzése
2002. augusztus 3-áig.

A kezdeti gyenge érdeklõdés aggodalomra
adott okot. Itt állunk felkészülten (vagy mégsem
annyira?) és sehol egy tanulni vágyó olvasó. Az-
tán fordulóponthoz érkeztünk, nem gyõztük re-
gisztrálni a jelentkezõket, és arra figyeltünk fel,
hogy két hónapra folyamatos elõjegyzéseink
vannak, napi tizenkét órában!

Kemény munka következett, a tanfolyamok
konkrét megszervezése, lebonyolítása. Készítet-
tünk jelentkezési lapot, amelyben megkérdeztük,
milyen viszonyban van a jelentkezõ a számítógép-
pel, az Internettel, mi a képzettsége, foglalkozása,
érdeklõdési köre, milyen idõpontban lenne számá-
ra megfelelõ a tanfolyam. Ezek ismeretében sem
mindig sikerült hasonló képzettségû hat embert
összegyûjtenünk! Így kicsit többet kellett magya-
ráznunk, meg kellett tanulnunk a vegyes csoport
kezelését, nehezebb volt, de a visszajelzések azt
mutatják, eredményesek voltunk.

A jelentkezések alapján szembe kellett néz-
nünk azzal az igénnyel, hogy az olvasók többsége
leginkább 16 óra után és szombaton tud idõt sza-
kítani a tanfolyamon való részvételre. Kivétel a nyári
idõszak, mert a szabadság ideje alatt más idõpont
is jó. Így teljesen át kellett alakítani a könyvtárban
a munkaidõ-beosztást. Ez kicsit szokatlan volt, de
a feladattal együtt járó szakmai kihívás, a gyorsan
jelentkezõ sikerélmény segített bennünket az új
helyzethez való alkalmazkodásban.

A bevezetett szolgáltatások szerencsésen egy-
beestek a használók igényeivel. Ez pedig azt
eredményezte, hogy a könyvtár kedveltebb és lá-
togatottabb, mint valaha. Az intézmény családi-
as légkörét, a hagyományos és új szolgáltatások

együttes meglétét az olvasók intenzív használat-
tal igazolják vissza.

Az elsõ tanfolyamot május 28-án indítottuk, és
azóta folyamatosan tartjuk a képzéseket, így au-
gusztus 3-áig teljesítjük a pályázatban számunkra
elõírtakat. Nap mint nap sok újat tanulunk, renge-
teg gyakorlati tapasztalattal gazdagodunk. Rájöt-
tünk, hogy az egér, sõt még a billentyûzet is fogyó-
eszköz, és vannak hallgatók, akik húsz óra alatt
ezekbõl három-négy darabot is elfogyasztanak!

A használók és a gépek mindig gondoskod-
nak tennivalóról, néha tanácstalanul állunk a
nyomtatóból ömlõ papírhalmok láttán, a csak egy
ember akaratának engedelmeskedõ számítógép
problémája vagy az XP által produkált rejtélyek
elõtt. Tévedéseink, butaságaink anekdotákként él-
nek és megõrzõdnek könyvtárunk dolgozói és az
olvasók között. Sokat emlegetjük egy-egy elmúlt
tanfolyam érdekes, vicces mozzanatait. Szeren-
csére igyekezetünket eddig siker koronázta, a
számítógép- és az internethasználati tanfolyam-
ról élményekkel gazdagon, elégedetten távoztak
a résztvevõk. Sok új használót vonz ez a szol-
gáltatásunk, ami a beíratkozott olvasók és a rend-
szeres látogatók számát is gyarapítja.

A sok akadály ellenére mi nagyon szívesen
próbáltuk ki magunkat a tanár szerepében, és
eredményesnek bizonyultunk. Nemcsak tanítunk,
hanem mi magunk is sokat tanulunk. Úgy gon-
doljuk, ahol több könyvtáros dolgozik és van
informatikus is, ez a munka sokkal könnyebb.

Ahol hasonlóak a feltételek és még nem kezd-
ték meg a munkát, azokat biztatjuk: csinálják.
Megéri az olvasókért és saját magukért is. Az
eddigi eredmények, tapasztalatok és a nagy érdek-
lõdés arra ösztönöznek, hogy tovább folytassuk
ezt a munkát.

Korcsok Norbert, Pádár Lászlóné
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Zöldkönyvtár a neten
Magyarországon a Környezeti Nevelési és Kom-
munikációs Programiroda kezdeményezésére �
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint az Oktatási Minisztérium támogatásá-
val � épül a Környezeti Nevelési Könyvtárháló-
zat. Az itthon eddig egyedülálló környezeti ne-
velési adatállományokat összefoglaló adatbázis
célja, hogy tájékoztassa az érdeklõdõ pedagógu-
sokat, szakembereket és minden internet-hozzá-
féréssel rendelkezõt, hogy mely �zöld� kiadvány
hol található meg az országban és mit tartalmaz.

A Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda (KöNKomP) a Környezetvédelmi
Minisztérium és az Oktatási Minisztérium együtt-
mûködési megállapodása alapján mûködõ intéz-
mény. Feladata az együttmûködés segítése, a
közös feladatok koordinálása, végrehajtása, to-
vábbá ehhez kapcsolódóan önálló környezeti
nevelési feladatok ellátása. Koordinálja a kiemel-
ten kezelt Országos Erdei Iskola Programot, az
erdei iskola szolgáltatásminõsítési rendszerének
kidolgozását, gyûjti, rendszerezi és terjeszti a
környezeti nevelõi munkát segítõ információkat.
A környezeti kommunikáció kiépítését és erõsí-
tését elektronikus úton informatikai programok-
kal, adatbázisokkal, állandó honlapfejlesztéssel
támogatja, míg hagyományos módon tájékoztat
hírlevelén, rendezvényein, találkozókon keresz-
tül.

Mint azt intézmény neve is sugallja, a kör-
nyezeti nevelést nemcsak önálló feladatnak, sa-
játos tudományterületnek tekinti, számára fontos
a társadalom környezettudatosságának kialakítá-
sához � a környezeti nevelést kiegészítve � a
kommunikációs csatornák átgondolt használata.
Minél több olyan célcsoporthoz kívánja eljuttat-
ni információit, amelyek az intézményes vagy
iskolán kívüli környezeti nevelés, képzés, okta-
tás jobbításáért dolgoznak.

A KöNKomP másfél éve mûködõ Környezeti
Nevelési és Kommunikációs Adatbázisa átfogó
és közel teljes képet nyújt a hazai környezeti
neveléssel foglalkozó állami és civil szerveze-
tekrõl, környezeti nevelési programokról. Több

mint száz olyan kiadványt és folyóiratot tartal-
maz, amely � majdnem kizárólag � a civil szer-
vezetek polcain található. Elkészítette az Erdei
Iskola Adatbázist, mely erdei iskola programo-
kat kínál pedagógusoknak, szülõknek és diákok-
nak.

Az információközvetítés legmodernebb mód-
ja, ha olyan helyen tesszük hozzáférhetõvé az
adatokat, amit mindenki könnyûszerrel elérhet:
az interneten. A Környezeti Nevelési Könyvtár-
hálózat (KNKH) kialakításával szeretnénk a
környezeti nevelési témájú adatállományokat,
könyvtárállományokat  összekötni, miáltal
könnyen kereshetõvé válik az információ. A leg-
nagyobb az igény egy ilyen adatgyûjtemény lét-
rehozására a kormányzati szervek, minisztériu-
mi intézmények, háttérintézmények dolgozói,
oktatási intézmények oktatói, általános és közép-
iskolai diákok, fõiskolai és egyetemi hallgatók,
környezet- és/vagy természetvédelmi civil szer-
vezetek, környezeti nevelési szakemberek, kör-
nyezeti nevelési programot szolgáltató szerveze-
tek, cégek, egyéb kulturális intézmények, szer-
vezetek, múzeumok, állatkertek körében. Felhasz-
nálóink könnyen, gyorsan, tárgyszó alapján jut-
hatnak el a kiadványokhoz, melyek pontos ada-
tairól, lelõhelyérõl a könyvtárban és az ország-
ban, valamint a kölcsönzés feltételeirõl kapnak
itt felvilágosítást.

A projekt nem titkolt célkitûzése az is, hogy
a hasonló jellegû szakmai kiadványok � a meg-
lévõk nem ismerésébõl fakadó � multiplikáció-
ját (v. duplikációját) elkerülhetõvé tegye és a
kiemelkedõ jelentõségû környezeti nevelési tar-
talmú publikációk elérhetõségét javítsa. Ma már
több hazai és nemzetközi dokumentum is bizo-
nyítja a könyvtárhálózat létjogosultságát, melyek
kimondják, hogy a környezeti információkhoz
való hozzáférés javítása fontos irányelv, hiszen
ezen keresztül érhetõ el a társadalom különbözõ
szférái környezeti mûveltségének kialakításához
szükséges tudás.

A könyvtárhálózat feladata a környezeti ne-
veléssel kapcsolatos dokumentumok egységes,
nemzetközi szabványoknak megfelelõ formai és
tartalmi feltárása. A környezeti nevelés kialaku-
ló szaknyelve, az egyre gyarapodó publikációk,

Könyvtárról könyvtárra
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oktatási anyagok szükségessé tették az eddigi
hazai tezauruszok sorában hiánypótló környezet-
tudatossági�környezeti nevelési tezaurusz elké-
szítését. Szeretnénk elérni, hogy ennek haszná-
lata a kezdeményezõ könyvtárak nyomában a
többi könyvtár számára is a mindennapi munka
része legyen.

A könyvtárhálózat létrehozásáról öt intézmény
kötött együttmûködési megállapodást, mellyel
vállalták, hogy közösen kialakítanak egy orszá-
gos központi környezeti nevelési adatbázist, szol-
gáltatva ehhez saját környezeti nevelési adatál-
lományukat is, melynek egy részéhez � a
KöNKomP-ot kivéve � zöld báziskönyvtáruk
kialakításakor sikerült támogatást nyerniük.

Az együttmûködési megállapodást aláíró
könyvtárak:

� Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda, Budapest

� Nyíregyházi Fõiskola, Központi Könyvtár,
Nyíregyháza

� Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Központi Könyvtár,
Szeged

� Berzsenyi Dániel Fõiskola, Központi Könyv-
tár, Szombathely

� Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtá-
ra, Budapest

A program szakmai koordinációját természe-
tesen a Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programiroda végzi egy szakmai munkacsoport
közremûködésével, amellyel együtt gondolkod-
va elkészült a környezeti nevelési tezaurusz.
Ennek az importálása a Köztauruszba folyama-
tos. A KöNKomP fenntartja és segíti a könyvtá-
rak közötti kommunikációt, szervezi a tájékoz-
tatást a tezauruszról és a könyvtárhálózat létérõl,
elérhetõségérõl. Emellett saját könyvtárát megfe-
lelteti az adatbázis alapjául szolgáló ALEPH szoft-
vernek, és részt vesz az adatbázis és a keresõprog-
ram publikálásának szakmai szervezésében.

 A technikai koordinációval a Nyíregyházi
Fõiskolát bízták meg. A Szabolcs-Szatmár Bereg

Megyei Közgyûjteményi Dokumentációs és Tájé-
koztatási Rendszer kialakítója többéves múlttal és
nagy tapasztalattal rendelkezik a megyén belüli
információ-, adatellátási projektek életre hívásában.
A jelenlegi programban az adatbázis szerkezetének
kialakítása, a rendszerben történõ katalogizálás
betanítása az érintett könyvtárosok számára, doku-
mentumok adatainak exportálása, betöltése az
ALEPH 500 programba, adatkontroll és az adatbá-
zis publikálása az interneten lett feladata.

 Az adatbázis a fejlesztés elsõ fázisában részt
vevõ könyvtárak gyûjteményeiben megtalálható
dokumentumok számával mérhetõ, ez ma kötet-
szinten közel hatezer rekordot jelent. A projekt
ezen dokumentumok feldolgozását valósítja meg,
illetve a tartalmi feltárás során felhasznált teza-
urusz tárgyszavak biztosítják a kialakítandó kör-
nyezeti nevelési tezaurusz alapját. Távlati cél,
hogy az összekapcsolt öt könyvtár hálózata fo-
lyamatosan bõvüljön, és további környezeti ne-
velési könyvtárak bevonásával legyen még telje-
sebb az adatbázis.

Fontos, hogy minél több leendõ taggal meg-
ismertessük a programot, hiszen ismert, hogy
közel sem ennyi a Magyarországon fellelhetõ,
igen értékes kiadványok száma. Több felsõokta-
tási intézményben, pedagógiai intézetben, szak-
mai szervezetnél, nemzeti parki igazgatóságnál,
erdészetnél és más, állami vagy civil intézmény-
ben vannak sokat érõ, hasznos kötetek, publiká-
ciók stb. Remélhetõleg további támogatással még
több könyvtár bekapcsolódik majd a láncba.

Érdeklõdni a következõ címeken lehet:
Környezeti Nevelési és Kommunikációs Prog-
ramiroda
1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 19�21.
Tel.: (1) 251-5647
Fax: (1) 251-2951
E-mail: gazdag@konkomp.ph.hu
www.prof.iif.hu/konkomp

Gazdag Rita projektvezetõ
Környezeti Nevelési Könyvtárhálózat
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A magyar olvasástanítás
története

Az Osiris Kiadónál
most megjelent könyv-
nek, A magyar olvasás-
tanítás történetének
elsõ átlapozásakor is
szembetûnik egy sajátos
vonása: míg más törté-
neti összefoglalások a
jelenhez közelítve egy-
re szûkszavúbbakká és
óvatosan vázlatosakká
válnak, ez a könyv éppen ellenkezõen épül fel.
Napjainkhoz közeledve a téma addigi szigorú
medre kiszélesedik, ágakra bomlik, részletezõvé
válik, elméleti fejezetekkel gazdagodik. Szem-
mel láthatóan a napjaink gyakorlatával birkózók-
hoz akar szólni. Két irányba tekintõ mû ez: egy-
szerre, azonos intenzitással vállalja a múltba
nézést és a jelen szolgálatát.

A kettõsség megértéséhez a mû elsõ, 1990-es
megjelenéséhez, annak oktatáspolitikai hátteré-
hez kell visszanyúlnunk.

Mikor az általános iskolai nevelés és oktatás
1978-as terve a korábbinál szabadabb kezet adott
� hosszú idõ óta elõször � az olvasástanítás
különbözõ eljárásainak, sorra jelentek meg a
különbözõ programra épülõ ábécéskönyvek, szak-
mai viták lángoltak fel, eltérõ nézetek csaptak
össze. Úgy tûnt, hogy a korábbi évtizedek egy-
oldalúságát most egy másik irányú váltja föl: az
újdonságok, a felületesen ismert külföldi minták
túlértékelése. Ebben a helyzetben Adamikné Jászó
Anna meghatározóan fontos szerepet vállalt: el-
mélyülten tanulmányozta a külföldiek mellett a
hagyományos magyar olvasástanítási eljárásokat
is, hogy kialakíthassa a magyar nyelv struktúrá-
jának leginkább megfelelõ, a hagyományt és a
korszerû metodikát leginkább egybeforrasztó
olvasástanítási módszertant. Ebbe a programba
illeszkedett be a magyar olvasástanítás történe-
tének tüzetes áttekintése, amelyet munkatársai-
val közösen végzett, és ennek eredményeként
születetett meg s látott napvilágot a Tankönyv-

kiadónál 1990-ben A magyar olvasástanítás tör-
ténete.

Most az Osiris Tankönyvek sorozatban ha-
sonló címmel megjelent ugyanannak a mûnek
bõvített, új kiadása. A téma idõszerûsége mit
sem változott: ma közel másfélszáz kiadó fog-
lalkozik tankönyvkiadással, újabb és újabb ábé-
céskönyvek közül kell a pedagógusoknak és szü-
lõknek választaniuk, s az összehasonlító-vissza-
tekintõ ismeretekre nagyobb szükség van, mint
valaha.

A két kiadásnak változatlan a szerzõi gárdá-
ja: Mészáros István, Fleckensteinné Cservenka
Júlia, Adamikné Jászó Anna, Könyves-Tóth Lil-
la és azonos a szerkesztõje: Adamikné Jászó
Anna. Az Osiris-kiadás a kisebb bõvítéseken,
módosításokon kívül néhány vonatkozásban egé-
szen újat ad. Részletesen bemutatja a két kiadás
közt eltelt évtized, a kilencvenes évek új tan-
könyveit, és a záró, elméleti összegzés tartalmi-
lag megújulva önálló tanulmánnyá kerekedett. A
több mint félszáz illusztráció nemcsak színesíti,
hanem információkban is gazdagítja a kiadványt.
(Az elõzõ kiadásból ez nagyon hiányzott.)

A vállalkozás pedagógiatörténeti mûként is
úttörõ jellegû: a témának az érdemi teljesség
igényével fellépõ elsõ összegzése. (Hiányérze-
tünk csak a határon túli magyar ábécéskönyvek-
kel kapcsolatban támadt. Ezek teljességgel ki-
maradtak, jóllehet a cím a magyar � és nem a
magyarországi � olvasástanítás történetét ígéri.)
A teljességre törekvés kézikönyv értéket ad a
kötetnek a kutatók számára, de nem könnyíti meg
azok dolgát, akik a gyakorlat felöl közelítve
veszik majd kézbe, mivel az olvasástanítás meg-
határozó irányzatai és személyiségei mellett bõ-
ven szerepelnek benne a tankönyvírás ma már
lexikális adattá szerényült aprószentjei is.

�Könyvünk a kezdeti olvasástanítás módsze-
reinek történetét mutatja be, más szóval: az ábé-
céskönyvek történetét� (9. p.) � mondja az elõ-
szó, némileg korrigálva, szûkítve ezzel a könyv
címét. Jól tudjuk � akár a könyv összegezésébõl
is �, hogy a szövegértõ olvasás megtanítása nem
fejezõdik be az ábécéskönyvvel � sõt, a nyelvi
tudatosság megalapozásának pedagógiai prog-
rammá válása óta nem is azzal kezdõdik  �, mégis

Szemle
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helyesen döntött a könyv szerkesztõje, mikor az
ábécéskönyvek történetét választotta vezérfonal-
nak, s erre fûzték fel a szerzõk a kortörténeti,
iskolatörténeti és más információkat. Az ábécés-
könyvekben ugyanis � pars pro toto � igen jól
megragadható egy-egy korszak minden olvasás-
tanítási problémája.

Kik hasznosíthatják A magyar olvasástanítás
történetének gazdag anyagát?

Sokan, beleértve az olvasástörténet és a ma-
gyar mûvelõdéstörténet iránt érdeklõdõket is, de
mindenekelõtt a munkájukat nem rutinszerûen
végzõ tanítók. �Legyen ez a könyv bátorítás,
ösztönzés minden kor minden tanítója számára
ábécéskönyvek írására, önálló eljárások készíté-
sére, a mindenkori kisgyerekek segítése céljá-
ból� (301. p.) � írja  a záró fejezet. Közéjük
sorolhatjuk reményünk szerint a jövendõ tanító-
kat, a jelenlegi hallgatókat is.

S még valami, ami a könyv témájának új
aktualitást ad. Az olvasásnak mint társadalmi
jelenségnek új megközelítése bontakozik ki sze-
münk láttára: egyre több mû foglalkozik az ol-
vasás kultúrtörténetével. Az olvasástörténetnek
már magyarul is olvashatjuk akár igényes kézi-
könyvét, akár a nagyközönségnek szóló olvas-
mányos összefoglalását.

Az olvasás történetének lehet-e fontosabb
fejezete, mint elsõ könyvünk, az ábécéskönyv
története?

Katsányi Sándor
ADAMIKNÉ Jászó Anna (szerk.): A magyar

olvasástanítás története. – Bp. : Osiris

Kiadó, 2001. 327 p.

Írások Grétsy László
70. születésnapjára

Grétsy László nevét valameny-
nyien ismerjük a rádió, a tele-
vízió anyanyelvi mûsoraiból, s
a folyóiratok nyelvmûvelõ ro-
vataiban is olvashatjuk írásait.
Õ a magyar nyelv legismertebb
tanára: több évtizedes munká-
jával õrzi és ápolja nyelvünk
szépségeit és értékeit.

Az Éltetõ anyanyelvünk címû könyvvel több
mint száz nyelvész köszönti õt hetvenedik szü-
letésnapján.

A kötetben tanulmányokat olvashatunk, me-
lyek a nyelvmûvelés és egyéb nyelvtudományi
ágazatok elméletérõl, valamint vitatott kérdése-
irõl szólnak. A könyv érdeme, hogy sokoldalúan
foglalkozik beszélt nyelvünkkel, sõt a tanári
munkát sem hagyja figyelmen kívül. A szerzõk
tanácsai a mindennapi kommunikációt segítik.

A kötet számos írója foglalkozik a helyesírás
kérdéskörével. Kitûnõ tanulmányokat olvasha-
tunk például a díj-, intézmény- és helynevek
megfelelõ írásmódjáról. Szó esik az ortográfia, a
grammatika és az esztétika viszonyáról. Bepil-
lanthatunk a mai vállalatok névadási szokásaiba,
a névmagyarosítás folyamatába, domborzati for-
mák névtípusaiba és a családinév-változásokba
is. Azt hiszem, ezek az érdekes tanulmányok
felkelthetnék még a legközönyösebb tanulók
nyelv iránti érdeklõdését is.

Sajnos egyre több közéleti szereplõ beszédé-
re jellemzõ a helytelen hangképzés és hangsú-
lyozás. Emellett feleslegesen használnak igekö-
tõket, névutókat. Számukra is hasznosak lehet-
nek az errõl szóló tanulmányok. Sokuknak meg-
lehetõsen alacsony szintû az ismerete az egyez-
tetésrõl vagy az ikes ragozásról. Õk is haszonnal
forgathatják ezt a kötetet.

A könyv szerzõi gondoltak a magyartanárok
feladataira. Munkájukat nemcsak a tanulók egy-
re hiányosabb ismeretei gátolják, hanem mai
világunk felgyorsulása is, melyek az idegen sza-
vak, terjengõs kifejezések használatára szoktat-
hatják az ezeken felnövõ ifjúságot. Fel kell is-
mertetni velük ezeket a buktatókat, buzdítani kell
õket az igényesebb, választékosabb nyelvhasz-
nálatra. A kötet szerzõi � köztük nyelvészek,
pedagógusok � felhívják a figyelmet a tanári
megnyilatkozásokban használt nyelvi elemek
funkcióira, a megszólítások jellemzõire, melyek
a hatékony közlésfolyamatot szolgálják. Nem
maradnak említés nélkül az emberek közötti
kommunikáció új formái (mobiltelefon, internet)
sem. Emellett szó esik a nyelvmûvelés elméleti
és gyakorlati jellemzõirõl. Kiderül többek között
az is, hogyan kell helyesen használni a vonatko-
zó névmási kötõszókat vagy az alakváltozatokat.
Olvashatunk még nyelvi normáról, retorikáról,
szociolingvisztikáról.

Az Éltetõ anyanyelvünk címû könyv össze-
gyûjti a regionális nyelvet bemutató tanulmányo-
kat, melyekben egy-egy szó kiejtésének területi
változatait térkép szemlélteti. Az egyes nyelv-
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történeti írások mellett olvashatunk arról, milyen
legyen az iskola nyelvmûvelõ szerepe a kétnyel-
vû környezetben vagy a kisebbségek körében.
Ha pedig az olvasókat nemcsak az anyanyelv,
hanem az irodalom idõbeli változása is érdekli,
lapozzák fel ezt a könyvet, ugyanis tanulmányok
szólnak írók, költõk munkásságáról Anonymus-
tól egészen Radnóti Miklósig.

Azt hiszem, egyetértenek velem az olvasók
abban, hogy az anyanyelvi játékok fontosak le-
hetnek egy új ismeret megtanításakor vagy be-
gyakoroltatásakor. A kötet szerzõi a magyarórá-
kon is jól hasznosítható játékokkal ismertetnek
meg a következõ tanulmányokban: Grétsy Lász-
ló és Hernádi Sándor nyomdokain, Játék a ne-
vekkel, Nyelvünk játékai és a nyelvmûvelés tudo-
mánya, Játék és nyelvmûvelés. Összességében
elmondható az Éltetõ anyanyelvünk címû kötet-
rõl, hogy igazi szellemi kincs: nyelvünk értékeit
több szempontból, más-más nyelvtudományi
ágazatokból mutatja be. Olyan tanulmányok ke-
rültek bele, amelyek olvasásakor kiszélesedhet a
tanárok, a tanulók és a magyar nyelv iránt érdek-
lõdõk szemlélete. Munkájukhoz nélkülözhetet-
len ez a nyelvápolást szolgáló tanulmánygyûjte-
mény.

Birinszki Annamária: Éltetõ anyanyel-
vünk. Mai nyelvmûvelésünk elmélete és
gyakorlata / szerk. Balázs Géza, A.
Jászó Anna, Koltói Ádám. � Bp. : Tinta
Könyvkiadó

Részletek egy megjelenés
elõtt álló füzet elõszavából

Elõször e füzet létrejöttérõl kívánok szólni. A
Bod Péter Társaság több tagja foglalkozik az
iskolai könyvtárakban 1958 és 1988 közötti idõk-
ben dolgozók munkájával. Az összegezéshez
közeledve egyre inkább meggyõzõdtünk arról,
hogy néhány kolléga munkájával külön is kell,
érdemes foglalkoznunk. Ilyennek gondoltuk a
soproni Prõhle Jenõt, a budapesti Jobbágy Ká-
rolyt � ilyennek véljük Gyõri Gáspárt is. Írás
közben úgy tûnik azonban, Gyõri Gáspár élet-
mûvének megismertetésére nem elegendõ ez a
terjedelem sem.
Bár anyagunk eredeti magnófelvétel és a család-
tagokkal folytatott személyes beszélgetés alap-
ján készült, helyenkénti vázlatossága teszi szük-
ségessé a további munkát. Könyvet kell kiadni

halálának huszadik évfordulójára, 2003-ra, mely-
hez további kutatás szükséges. E füzet a gazdag
életmûvet csak vázlatosan (vagy részleteiben)
mutatja be.

� nem volt �jópofa� társalgó, de mindig a
másikra figyelõ, sokszor élményt adó társ. Szin-
tetizálásra törekedett. Közelében elképzelhetet-
len volt az ellenséges hang, tanulmányokat kel-
lene írni pedagógiai elveirõl, a versenyzõket
és tanárokat segítõ módszereirõl, olvasóköri ta-
nulmányairól, az osztályfõnöki kapcsolatairól,
a Hazafias Népfrontban végzett kulturális mun-
kájáról. Kutatói feladat: mi lett a Táncsics, a
Virányos úti, a Pataky szakközépiskolai könyv-
tárból. Hol van a Lyka-anyag? Debrecenben
õrzik-e a �Gyõri-gyûjteményt�? A százötven
õsnyomtatvány megtalálható-e a kollégium
könyvtárában? Ma hol van �osztálykönyvtá-
ros�, melyik iskolában mûködik szakkör a
kutatómunka fejlesztésére? Sok-sok téma vár
a fiatalokra, érdeklõdõkre.

Az idestova tíz évvel ezelõtti Gyõri Gáspár
emlékülés során egy szakértõ megismételte ko-
rábbi gondolatomat: kezdeményezze a szakma a
minisztériumban, hogy a kiemelkedõ pedagógiai
munkát végzõ könyvtárosoknak adható legyen
Gyõri Gáspárról elnevezett kitüntetés. Ma is
sajnálom, hogy a szakértõ szavait nem követte
tett, hogy elmaradt az elõterjesztésük.

�Most, amikor Gyõri Gáspár halálának hu-
szadik évfordulójára készülünk a 2002/2003-as

tanévben, meg-
ismétlem az em-
lékülésen ké-
szült hangfelvé-
telrõl meghall-
gatható másik
felvetésemet is.
Alakuljon meg
Budapesten egy,
a könyvtárosta-
nári kutatással
és gyakorlattal
foglalkozó Gyõ-
ri Gáspár szak-
mai szervezet az-
zal a céllal, hogy
évente egyszer

egy ülésen meghallgassunk egy-egy elõadást ne-
ves könyvtárostanároktól, könyvtárostanárokról.

Ugrin Gáborné
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Tudjon róla!

SANSZ 2002. augusztus

Helytörténeti adatgyûjtõ pályázat

A Honvéd Kulturális Egyesület �Megõrzött emlékezet� címmel helytörténeti adatgyûjtõ
pályázatot hirdet általános- és középiskolai tanulóknak magyarországi települések máso-
dik világháborús eseményeirõl szóló adatok összegyûjtésére.

57 éve fejezõdött be a második világháború és egyre kevesebben vannak, akik szemtanúi voltak
a lakóhelyükön lezajlott harcoknak, eseményeknek. Az egykori élmények manapság történeti for-
rásokká lettek, de csak kevesek vetették papírra visszaemlékezéseiket, szívesebben mesélnek bár-
kinek, aki meghallgatja õket. Megkérjük a közép- és általános iskolás tanulókat, hogy keressék fel
az idõs szemtanúkat, hallgassák meg õket, és jegyezzék le emlékeiket. Az adatgyûjtés elsõ lépése-
ként szerezzenek be egy térképet lakóhelyükrõl és annak környékérõl. (Sok területrõl rendelkezésre
áll turistatérkép, az önkormányzatok szintén rendelkeznek térképpel. Ez másolható. A Hadtörténeti
Intézet Térképtárában megtalálhatók a katonai térképek. Ha nem sikerül térképet beszerezni, akkor
egy részletesen megrajzolt vázlat is alkalmas.) Ezután keressék meg azokat, akik a településen élték
át a második világháború harcait. Készítsenek velük riportot, mely során az alábbi kérdésekre
keressenek választ:

� Milyen harci cselekmények folytak a településen és környékén?
� Milyen katonai szervek (pl. parancsnokság, raktár, javító mûhely stb.) helyezkedtek el a

településen? (Hol, melyik házban, a település melyik részén helyezkedtek el?)
� Maradtak-e a háború után harci jármûvek (harckocsi, rohamlöveg stb.), harceszközök

(ágyú, teherautó, egyéb fegyverek, katonai eszközök), repülõgéproncsok ott; s mi lett ezek
további sorsa?

� Hol vannak eltemetve a háborús áldozatok (kertekben, külterületen, erdõkben)?
� A háború után a környéken elhagyott hadianyagokat kik és hogyan gyûjtötték be? Mit

gyûjtött a szovjet hadsereg, a tûzszerészek, a lakosság?
� A visszaemlékezõ(k) személyes háborús élményei: hogyan élte meg családja és õ a front

átvonulását?

Az adatokat rögzítsék a térképen vagy térképvázlaton!

A pályázat ideális terjedelme 10�20 oldal. Kérjük, hogy a pályamunkák egy példányát
nyomtatásban és elektronikus formában is (flopin) juttassák el az alábbi címre:

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. 1438 Budapest, Pf.: 344
Beküldési határideje: 2003. március 17.
A borítékra és a kéziratra kérjük ráírni a pályázó pontos címét és a �Megõrzött emlékezet�

megjelölést. A beérkezett pályamunkákat külön általános- és középiskolás kategóriában szak-
mai zsûri bírálja el. Mindkét kategóriában az elsõ öt legjobb pályamunka készítõjét és felké-
szítõ tanárát emléklappal és hadtörténelmi tárgyú könyvekkel, kiadványokkal jutalmazzuk. A
díjat a pályázó iskolájában adjuk át egy rendhagyó történelemóra keretében, melyet egyesüle-
tünk hadtörténelmi tagozatának tagjai (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtörténelem
tanárai) tartanak az iskola által választott hadtörténelmi témában.

Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés: 2003. április 14-éig



  Könyvtári Levelezõ/lap � 2002. augusztus � 29

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2002. II. félévére az alábbi témakörökben:

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelme

A pályázat megvalósításának idõtartama: 2002. október 1�2003. október 31.

Pályázhatnak
Magyarországi nyilvános könyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsõoktatási in-

tézmények könyvtárai.

Támogatás kérhetõ

1.1 Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására

A pályázathoz csatolni kell:
� a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelentõsé-

gét,
� a restaurálási munka rövid ismertetését,
� az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vo-

natkozó árajánlatot (tartalmazza a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok elkészü-
lésének idõbeli ütemezését),

� a kiválasztott restauráló szervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett, referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurá-
lásról információt adó személy nevét,

�30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Tervezett keret: 10 millió Ft

1.2 Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtlenítés,
bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:
� a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
�30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Elõnyben részesülnek:
� a nagy muzeális gyûjteménnyel rendelkezõ könyvtárak,
� azon gyûjtemények kezelõi, amelyek megkezdett restaurálási koncepció alapján végzik

tevékenységüket. A pályázat megvalósításának idõtartamára vonatkozó restaurálási koncepciót
a pályázathoz csatolni kell.

Tervezett keret: 10 millió Ft

1.3 Fiókhálózatot illetve ellátórendszert mûködtetõ városi könyvtárak pályázhatnak könyv-
tári dokumentumok szolgáltatás-megrendeléssel történõ újraköttetésére

A pályázathoz csatolni kell:
� a tervezett gyûjtemény-karbantartási munka leírását,
� szolgáltatásra felkért mûhely árajánlatát,
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� 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Tervezett keret: 7 millió Ft

Altéma kódszáma (1.1-1.3): 2111

2. Felsõoktatási könyvtárak, egyházi könyvtárak, országos szakkönyvtárak, megyei könyv-
tárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázhat határon túli fiatal diplomások, ill. könyv-
tári gyakornokok fogadására, tapasztalatszerzés céljából (legkevesebb 1�4 hét idõtartamra).

Támogatás kérhetõ utazási és szállásköltségre, valamint szervezett étkeztetésre. A szervezett
étkeztetésre kérhetõ összeg maximum napi 1000 Ft/fõ lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
� a szakmai programot,
� a fogadandó személy nevét, munkahelyét, végzettségét,
� az itt-tartózkodás idõtartamát.
Tervezett keret: 3 millió Ft
Altéma kódszáma: 2103

A pályázatok 2002. október 3-ig beérkezõen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A MAGYAR NAGYLEXIKON 1�19. KÖTETÉNEK
IGÉNYLÉSÉRE

A kollégium kis önkormányzati könyvtárak referensz-állományának frissítése érdekében meg-
hívásos pályázatot ír ki 2000 lakosnál kisebb települések közkönyvtárai számára a Magyar
Nagylexikon 1�19. kötete egy-egy példányának térítésmentes biztosítására. A meghívottak név-
sora az NKA Hírlevélben, valamint az NKA honlapján a felhívás szövege után olvasható.

A pályázathoz készült egyszerûsített adatlapot a meghívottak számára az NKA Igazgatósága
postán megküldi.

A sorozat 1�15. kötetét a kiadó a szerzõdéskötést követõen legkésõbb 2003. február 28-ig,
a 16. és 17. kötetet 2003 decemberében, a 18. és 19. kötetet 2004 decemberében térítésmen-
tesen juttatja el a kedvezményezettekhez.

Az egyszerûsített pályázati lapon igényelhetõ természetbeni juttatás összege 117.605 Ft.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.
Altéma kódszáma: 2110

A pályázatok 2002. október 3-ig beérkezõen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

(Az NKA honlapján megtekinthetõ a meghívottak névsora.)
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár Komlósi József

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

a tartalom-
szolgáltatásról

IX. 23-30. Tatabánya, jubileumi József A. M. K Monostori Imre
megyei könyvtár könyvtári hét

X 4-5. Szombathely, BDF 40 éves BDF Frank Róza
a könyvtárosképzés

X. 7. Tatabánya, Az egyházi József A. M. K. Fátrai Erzsébet
megyei könyvtár könyvtárak

szerepe az ODR-ben
XI. 6. Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. 7. Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig hozzátéve az
újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett ren-
dezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a
helyszíne sem végleges. Csak így érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy �jeles� napra a szakma fontos
eseményei.

ETO nyomtatott középkiadás: PÉLDÁNYSZÁM-FELMÉRÉS

A Könyvtári Intézetnek az UDC Consortiummal kötött szerzõdése alapján lehetõsége van arra, hogy az ETO-
adatbázist � amely 60 901 ETO-számot tartalmaz és középkiadásnak felel meg � magyar nyelven nyomtatott
szöveg formájában közreadja.

Mivel a kiadás anyagi fedezete még nem áll rendelkezésünkre, szeretnénk felmérni a könyvtárak igényeit.
Kérjük a könyvtárakat, hogy az alábbi igénybejelentõ kitöltésével és visszaküldésével segítsék a szükséges

példányszám meghatározását.
A kétkötetes papírkiadás (táblázatok + konkordanciajegyzék + mutató) költsége példányszámtól is függõen 10�

12 000 Ft között várható. (Ezer példány esetén 10 000 Ft.)

Másolás és kitöltés után visszaküldendõ:
Könyvtári Intézet, Fejõs László, Budapest, Budavári Palota F ép. 1827 címre

Igénybejelentés

Az ETO középkiadásából (táblázatok + konkordanciajegyzék + mutató)��. nyomtatott példányt kívánunk
vásárolni.

A könyvtár (intézmény) neve: ..............................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ................................................................................................................ ....................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Fax: ............................................................................................................................... ........................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................

�����������������., 2002. ��������

����������������������
a bejelentõ aláírása, ph.
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Sajtófigyelõ
N

épszabadság B
udapest, 2002. augusztus 10.

és 2002. augusztus 3.

á

à
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Békés Megyei Hírlap
2002. május 31.
és június 13.

á

à
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Népszabadság
2002. május 6.

Helyreigazítás. Lapunk júliusi, az új köntöst �felvezetõ� írá-
sában 12 évesként aposztrofáltuk a Könyvtári Levelezõ/lapot,
holott elegendõ lett volna az ujjunkon megszámlálni az indu-
lástól, 1989-tõl eltelt éveket (hiszen, noha a kiadó megváltozott
idõközben, a lap folytonossága nem, tehát az Arató Antal�Gerõ
Gyula�Szente Ferenc bábáskodásával indult lap szellemi örö-
kösének tekintjük a mostani Levelezõt). Vagy még egyszerûbb
lett volna egy pillantást vetni az impresszumra. Mentségül: talán
magunk se gondoltuk volna, hogy immár majdhogynem másfél
évtized telt el a lap alapítása óta� Vagyis 14 év.

Más üröm is vegyült abbéli örömünkbe, hogy tartósabb kül-
sõvel, színesebben jelenhet meg a lap 2002 júliusa óta. Nem
ilyen külsõt, olcsó, bágyadt színû iskolásfüzet-takarót akartunk!

Talán a sietség, hogy a vándorgyûlésre mindenképpen ké-
szen legyen az új szám, talán a rossz papírválasztás az ok,
mindenesetre nem szép. Természetesen változtatunk rajta.

Amikor ez az írás készült, még nem volt, most, hogy az
olvasó a kezében tartja az augusztusi számot, talán már van rá
bizonyság, miként képzeltük az új köntöst. � A szerk.

Tánc a fotómûvészetben címmel kiállítás nyílt Budapesten,
a Nemzeti Táncszínházban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
XXXIV. Vándorgyûlése alkalmával. A tárlat szeptember 30-áig
látható, anyagát az Országos Széchényi Könyvtár Mikrofilm-
és Fényképtárában õrzött Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjtemény-
bõl válogatták.



A halasi könyvtár
képekben

Elmúlt évi utolsó számunkban felhívást tettünk
közzé, kértük, fotóval mutatkozzanak be könyv-
táraink. Ehhez új külsejû lapunk borítólapjait
ajánlottuk. Amitõl féltünk, beigazolódott: nem
tudnánk folyamatosan kitölteni képekkel ezeket
az oldalakat, hiszen alig-alig érkeztek küldemé-
nyek. Amiket kaptunk, természetesen megismer-
tetjük olvasóinkkal � megköszönve a �tüsténke-
dõ� könyvtárak igyekezetét. E számunkban a
kiskunhalasi városi könyvtárról közlünk felvéte-
leket.

Fõ támogató:

1. Épül az új könyvtár (1967�1969) 2. Elkészült a
magastetõ (1995 február) 3. Kölcsönzési idõ elõtti
pillanatok az olvasóterembõl nézve (1969) 4. Mesemondó
gyerekek találkozója a könyvtárban

1
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