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Az Országos Dokumentumellátási Rendszer U
(a továbbiakban: ODR) mûködésének egyik fõ ORSZÁGOS
célja a könyvtári információk és dokumentumok, r r

gyors hozzáférhetõvé tétele a könyvtárhasználók DOKUMENTUM-ELLAT ASI
s~.ámár~. ~z. a ..szo!.gál~tás nem azonos ~ :,é~i RENDSZER
konyvtarkozl kolcsonzessel, hanem egy mmose-

gileg új szolgáltatás, amely újfajta eljárásokat,
eszközöket igényel. tárban voltak "technikai problémák" (például tud-

Az ODR pályázati rendszere a dokumentu- tak dokumentumot küldeni, de fogadni nem stb.).
mok beszerzés én túl lehetõséget ad a szükséges Ez volt az a pillanat, amikor a könyvtár veze-
korszerû berendezések vásárlására is. Ezek közé tése úgy érezte, hogy tenni kell valamit. Az aDR
tartozik a dokumentumok gyors küldését lehetõ- olyan rendszer, amelynek nagyon szoros együtt-
vé tevõ ARIEL dokumentumtovábbító szoftver, mûködésen kell alapulnia, mert csak így képes
amelyn(.k beszerzése az ODR-tagkönyvtárak hatékonyan mûködni. A problémák megoldását
közül eddig huszonötben vált lehetõvé. Fõként a is -úgy gondoltUk -ezen keretek között kell
felsõoktatási int.ézményekben, de vannak közöt- keresni.
tük szakkönyvtárak és egyre inkább megyei Ezért meghívót küldtünk minden olyan ODR-
könyvtárak is. tagkönyvtárnak, amelyazARIEL dokumentum-

A Budapesti Közgazdaságtudományi és AI- továbbító szoftverrel dolgozik -vagy a közeljö-
lamigazgatási Egyetem egyetemi központi könyv- võben dolgozni fog -, hogy vegyen részt egy
tára (BKÁE EKK) 2001-ben szintén ODR-tá- kötetlen munkabeszélgetésen, amelynek kereté-
mogatásból vásároita meg az ARIEL 3.01 szoft- ben az összes kérdést és problémát fel lehet vetni,
vert, amely az elektronikus dokumentumokat és javaslatokat lehet tenni a megoldási módokra.
küldeni és fogadni is tudja. Meghívtuk a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

A telepítés és a rendszer ügyviteli és jogi nisztériuma (NKÖM) képviselõjét, Richlich Jlo-
szabályozásának elõkészítése során tapasztalato- nát is, hogy részvételével segítse a munkánkat,
kat gyûjtve megkerestük azokat a könyvtárakat, és a felmerült problémákról tájékoztassa a mi-
amelyek már egy ideje használják a rendszert. nisztérium illetékeseit.

A látogatások során nagyon változó képet A tapasztalatcserére 2002. június 27-én ke-
találtunk. Az egységes használatot feltételezõ rült sor a BKÁE EKK tanácstermében. Rövid
rendszer az "ahány ház, annyi szokás" elvén volt az idõ a szervezésre, és közeledett a nyár, a
mûködött. Nem voltak az eszköz használatát és szabadságolások ideje. Nagy örömöt jelentett,
a nemzetközi és magyar jogi feltételeket szabá- hogy a fentiek ellenére a meghívott könyvtárak
lyozó ügyrendek, az árképzés teljesen változó hetven százaléka képviseltette magát a rendez-
képet mutatott, és minden megkeresett könyv- vényen, néhány helyrõl többen is eljöttek.
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A megjelentek azok a munkatársak voltak, Ismertették az OSZK árait, amelyek meg-
akik közvetlenül a könyvtárközi kölcsönzésben, egyeznek a fénymásolás árával (megtakarítás: a
illetve az ARI EL mûködtetésében vesznek részt. postaköltség és az idõ).
Õk azok, akik minden problémát ismernek, és A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
az együttmûködés javításában -személyes kap- Egyetem-OMIKK gyakorlatában szintén csak a
csolatok révén is -részt tudnak vállalni. Volt olyan külföldi dokumentumok közvetítése történik.
könyvtár, amelybõl a felelõs kolléga mellett a Több felsõoktatási könyvtár problémája is,
könyvtár igazgatója is kíváncsi volt a témára. hogy az intézmény számítógépes rendszerét védõ

Huszár Ernõné dr., a .vendéglátó intézmény "tûzfal" akadályozza a dokumentumok idõbeli
fõigazgatója vezette be a tanácskozást. Röviden és biztonságos megérkezését. Ennek a problé-
ismertette az ODR feladatait és eredményeit, mának számos megoldása lehet. A BKÁE EKK
majd bemutatta az ODR-rõl megjelent legújabb jelen lévõ számítástechnikai szakembere minden-
kiadványt (Országos Dokumentumellátási Rend- képpen egy egységes, minden felsõoktatási in-
szer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumen- tézmény számára elfogadható módszer kidolgo-
tum- és információszolgáltatásról. Szerk. Richlich zását javasolja.
Ilona, Veszprém, 2002. Veszprémi Egyetemi A BKÁE EKK munkatársa felvetette egy le-
Kiadó), és vázolta az ARIEL dokumentumtováb- velezési lista létrehozását, melyet az intézmény
bító rendszer jelentõségét a könyvtárközi köl- gondoz, és amely lehetõséget teremt az eredmé-
csönzésben. nyek, problémák megvitatására, minden módszer-

Ezt követõen a házigazda könyvtár osztályve- tani és elméleti feladat megoldására. A lista az-
zetõje ismertette a legfontosabb problémákat: óta megszületett, címe: ariel-lista@lib.bkae.hu.

.a dokumentumküldõ rendszer használatának Várjuk a kollégák jelentkezését!
sokféleségét az ODR-en belül, Az NKÖM képviselõje nagyon hasznosnak

.a jogi és szerzõi jogi problémák tisztázatlan- minõsítette az összejövetelt. Ígérte, hogy.a fel-
ságait (beszélt arról is, hogy e témákban szakér- merült problémákat továbbítja az ODR-munka-
tõk bevonásával állást kellene foglalni), bizottságnak, illetve az NKÖM illetékeseinek.

.bemutatta azt a nyomtatványt, amelyet az Elképzelhetõnek tartja például azt, hogy az
egységes használat érdekében a BKÁE EKK -ban elektronikus dokumentUlnküldõ szolgáltatás a jö-
szerkesztettek a dokumentumok "kísérésére", võben központilag finanszírozott legyen. A talál-

.felvetette az árképzés problémáit, és kérte kozóról emlékeztetõ készült, melyet megküldtünk
egy egységes állásfoglalás kialakítását (például a távol maradt könyvtárak munkatársainak is. .
egyforma árak, esetleg központilag támogatott Katona Júlia
"ingyenes" szolgáltatás legalább az ún. kísérleti
szakaszban). Végül felkérte a jelen lévõ kollégá- A Zrínyi Miklós
kat, ~og~ t~pasz~alat~ikról, eredményeikrõl és N tv ' d I . E tproblemalkrol szamol]anak be. emze e e ml gye em

A résztvevõk több olyan témát említettek, Egyetemi Központi
amelyek együttmûködéssel, ~gység~sítéssel vi- Kön yvtáraszonylag gyorsan megoldhatok lennenek:

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) az ODR-rendszerben
gyakorlatában a legtöbb elektronikus dokumen-
tum külföldrõl érkezik, mert ott már elterjedt az 2001 júniusában befejezõdött a Zrínyi Miklós
eszköz és kidolgozottak a módszerek. Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárainak vertikális

Megfogalmazódott az óhaj, hogy az ODR integrációja. Az egyetem Hadtudományi Kará-
szakbizottsága tegyen ajánlásokat az ARIEL nak és Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai
dokumentumtovábbító rendszert kiegészítõ esz- Karának könyvtárai mind szervezetileg, mind
köz?k típusaira, és így történjen a pályáztatás. speciális dokumentumgyûjteményükkel betago-

Erintették a számlázás problémáit. A doku- lódtak az egyetemi könyvtárba, amely ettõl kezd-
mentum gyors küldése miatt a hiteles számla ve egyetemi központi könyvtárként két telephe-
késik, mert az elektronikus aláírás elfogadott lyen (Hungária körút és Üllõi út) folytatja mû-
ugyan, de még nem vált gyakorlattá. ködését.
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Jelentõs kihívást jelentett a Zrínyi Miklós A könyvtár 1994-ben kialakította saját lokális
Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtára hálózatát, ezzel párhuzamosan a könyvtári mun-
számára az integráció, amely a szervezeti kere- kafolyamatok teljes körû automatizálás ára meg-
tek ésszerû kialakítását, a vezetési funkciók, a vásároita a magyar fejlesztésû PCLIB integrált
humánerõ forrás-gazdálkodás, a költségvetési könyvtári rendszert, és megkezdte elektronikus
gazdálkodás, a szakmai munka -így természe- katalógus ának kialakítását.
tesen a szerzeményezés, a gyûjteményalakítás és A továbblépést az országos méretû szolgálta-
-szervezés, valamint a feldolgozás -nagyfokú tás terén az 1 998/99-es tanévtõl bevezetett OLIB7
koordinációját, racionalizálás át követelte meg. integrált könyvtári rendszer jelentette az egyete-

Az egyetemi központi könyvtár -mint a had- mi és a honvédségi szakkönyvtári hálózatban
tudományi diszciplína információs köz- egyaránt. Az egyetemi központi könyvtár straté-
pontjaként mûködõ nyilvános szakkönyvtár -giája szerint az OLIB rendszernek az említett
dokumentum állománya, hagyományos és elekt- szakkönyvtárakban történõ telepítése lehetõséget,
ronikus szolgáltatásai folyamatos bõvítésével, az illetve megoldást kínál a hálózatban együttmû-
ezekhez való széles körû hozzáférés bizto- ködõ könyvtárak közös katalogizáláson alapuló,
sításával -egyetemi alapfeladatain túlmenõen -koordinált információfeldolgozó tevékenységének
országosan szolgáltat. megkönnyítésére. A katonai felsõoktatási és szak-

könyvtárak dokumentum-állományának egységes
Kik a felhasználók? felûleten való megjelenítése, az információ for-

l\1.ilyen szolgáltatásokat nyújt számukra mátumtól és helytõl fiiggetlen, transzparens el-
az egyetemi központi könyvtár? érése, az elektronikus dokumentumellátás lehe-

tõségének kialakítása egyenlõ esélyeket biztosít
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a fõváros és a vidék hivatásos állományának a

központi könyvtára már 1992-tõl mint "kis ODR- szakirodalmi információkhoz és a dokumentu-
központ" mûködött az országos honvédségi szfé- mokhoz való hozzáférés terén.
rában. Vezetõ könyvtárként a katonai felsõokta- Az OLIB7 integrált könyvtári rendszer egy-
tási és szakkönyvtárakkal (ZMNE Szolnoki Re- másra épülõ adatbázisainak segítségével támo-
pülõtiszti Intézet Könyvtára, ZMNE Hadtudomá- gat ja és lehetõvé teszi -a magyar és nemzetközi
nyi Kar Könyvtára, Hadtörténeti Intézet és Mú- szabványoknak megfelelõen -minden kiadvány-
zeum H:Jdtörténeti Könyvtára, Haditechnikai típus szakszerû feldolgozását. Az adatbázispk
Intézet Könyvtára, Térképészeti Intézet Könyvtá- (szerzõi, sorozati, kiadói, kiadási helyi stb.) épí-
ra, Honvéd Vezérkr;zr Katonai Könyvtára, Légi- tésekor egy adat bevitelére csak egyszer van
erõ Vezérkar Könyvtára) egyeztette a gyûjtõköri szükség. A bibliográfiai leírás során ezekbõl az
profilokat, az idegen nyelvû szakirodalom szer- ellenõrzött, karbantartott adatbázisokból lekere-
zeményezését, koordinálta a folyóiratok figyelé- sés alapján kerülnek beemelésre a szükséges
sét és azok analitikus feltárását, megállapodott a adatok. Az OLIB7 integrált könyvtári rendszer
katalogizálási szempontokban, a beviteli formá- négy féle nemzetközi adatcsere-formátumot ke-
tumokban, az általa kidolgozott információ- zeI. Ezen MARC-szabványok teszik lehetõvé a
visszakeresõ nyelv, a hadtudományi tezaurusz bibliográfiai adatok cseréjét a különbözõ könyv-
mindenki számára kötelezõ használatában. 1992- tárak eltérõ integrált rendszerei között. A
ben az IIF keretén belül, Hadtudományi Szakiro- HUNMARC segítségével teljesíti könyvtárunk a
dalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR) tagságából fakadó adatszolgáltatási kötelezettsé-
néven, azonos automatizációs programra (Mikro- gét az Országos Dokumentumellátási Rendszert
Isis) alapozva együttmûködési szerzõdést kötöt- felügyelõ Debreceni Egyetemi és Nemzeti
tek a fenti szakkönyvtárakkal közös hadtudomá- Könyvtár felé.
nyi adatbázis építésére. A döntés máig érvényes- Az OLIB integrált könyvtári rendszerben a
séggel bíró, stratégiai jelentõségû volt: nyolc feldolgozott dokumentumok visszakeresését az
könyvtár döntött úgy, hogy gyûjtõköri profilja egész rendszer alapját képezõ relációs adat-
lehetõségein túllépve, lelõhelytõl függetlenül, a báziskezelõ felhasználói (olvasói) interfésze biz-
hadtudomány egészébõl szolgálja ki a budapesti tosítja. Ez az ún. OPAC (Online Public Access
bázisokon felmerülõ felhasználói igényeket. Catalogue) az OLIB rendszer egyik moduljaként
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mûködik, s nyilvános számítógépes könyvtári ponti és a volt kari könyvtári gyûjtemények ala-
katalógus funkciókat lát el. Ez a modul biztosít- kításának alapvetõ irányait, valamint széles körû
ja a felhasználók számára (olvasók és könyvtá- piackutatásai alapján az eru1ek megfelelõ gyûjtõ-
rosok számára egyaránt) azt az ún. "visszakere- köri szerzeményezés forráshelyeit, kiadói-terjesz-
sõ felületet ", melynek segítségével lekérdezhet- töi vertikumát. Új prioritásokat dolgozott ki a
jük és megjeleníthetjük az adatbázisban tárolt hagyományos és az elektronikus szakirodalmi
bibliográfiai és példányadatokat. Elérése a http:/ háttér megteremtéséhez, illetve továbbfejleszté-
/www.zmne.hu honlapon, az EGYE1:EMI KÖNYVTAR séhez.
menüponton keresztül lehetséges, a KATALÓGU- Az egyetemi központi könyvtár a fõ gyûjtõ-
SOK gombra kattintva. köréhez (hadtudomány, biztonság- és védelem-

A honvédség társadalmi presztízsének erõsö- politika, vezetés- és szervezés tudomány, katonai
désébõl, továbbá a hadtudomány interdisz- mûszaki tudományok szakirodalma) tartozó tu-
ciplináris jellegébõl adódóan az elmúlt tíz évben dományterületeken teljességre törekvõ en gyûjti
a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtáránakfel- és szolgáltatja a szakirodalom magyar nyelvû
használói köre jelentõsen kibõvült. A hadtudo- produktumait, válogatva -elsõsorban angol és
mányi szakirodalmi információ nemcsak a kato- német nyelven -az idegen nyelvû kurrens szak-
nai felsõoktatási intézmények, a Honvédelmi Mi- irodalmat, illetve retrospektív könyvtári állo-
nisztérium háttérintézményei, a honvédelmi te- mánybeszerzésekkel folyamatosan törekszik az
rület egésze körében alapvetõ fontosságú, nélkü- egyes területeken fellelhetõ szakirodalmi fehér
lözhetetlen erõforrás, de a polgári élet kutatói- foltok megszüntetésére.
politikai szférája részérõl is jól körvonalazható Alkalmazkodva az elektronikus adathordozó-
és határozott érdeklõdés tapasztalható iránta. kon megjelenõ információk iránti új igényekhez,
Elég, ha csak utalunk a biztonság- és védelem- az intézményi információs infrastruktúra és a
politika, a nemzetbiztonság, a haderõ-átalakítás, könyvtári lokális hálózat lehetõségeire építve a
a civil kontroll, a globalizáció, a válság- és konf- könyvtár CD-ROM típusú adathordozók és on-
liktuskezelés, a béke támogatás, a békefenntar- line szolgáltatások beszerzését is egyre nagyobb
tás, a terrorizmus, az etnikai kérdések, a migrá- mértékben szerepelteti szerzeményezési politiká-
ció vagy éppen a vegyi és környezetbiztonság, a jában, fontosnak tartva a már mûködõ, pályázati
katasztrófa-megelõzés és -elhárítás, a polgári erõforrásokból finanszírozott elektronikus szol-
védelem, a tûzvédelem témaköreihez kapcsolódó gáltatásai folyamatosságának biztosítását is. Cél-
kérdésekre, valamint a katonai mûszaki tudomá:' ja, hogy, lehetõleg a legnagyobb számú hozzá:-
nyok -fõleg a haditechnika (fegyverzettechni- férési lehetõséget biztosítsa az egyetemi hallga-
ka), elektronika, rádióelektronika, lokátor- tók, oktatók, kutatók számára a képzési irányok-
technika, híradástechnika, rendszertechnika, a nak megfelelõ ismeretterületeken. A piackutatá-
vegyivédelem és biztonságtechnika, a repüléstu- son alapuló vásárlás mellett fontos szerepet kap
domány (fedélzeti rendszerek, repülõgép hajtó- a dokumentumellátás rendszere másolatszolgál-
mûvek, robotrepülõgépek) -terén mutatkozó tatás, elektronikrus dokumenturnküldés és -szol-
érdeklõdésre. gáltatás, valamint könyvtárközi kölcsönzés for-

Az oktatás kiszolgálása, a tudományos kuta- májában. Az egyetemi központi könyvtár az
tómunka támogatása, az országos dokumen- Országos Dokumentumellátási Rendszer (aDR)
tumellátási kötelezettség megfelelõ összetételû tagjaként maga is szolgáltatóvá válik e területen
és mértékû gyûjteményalakítást kíván az egyete- a hadtudomány képviseletében.
mi központi könyvtártól. A felhasználók, illetve a tájékoztatás, a szakiro-

Az integráció következtében letisztult profilú dalmi szolgáltatások szempontjából az egyetemi
egyetemi oktatás igényeit, a felhasználói kör bõ- központi könyvtár egyik alapszolgáltatása az 1994
vülését, a könyvtárnak az országos és a honvéd- szeptemberétõl épített on-line lcatalógus (OPAC),
ségi könyvtári dokumentumellátó rendszerben el- melynek feltöltöttsége -az integrálódott kari könyv-
foglalt helyét és szerepét szem elõtt tartva az tárak elektronikusan feldolgozatlan dokumentum-
egyetemi központi könyvtár a hatékony inforrná- állománya következtében -a korábbi nyolcvan
ció- és dokumentumellátás, szolgáltatás érdeké- százalékról ötven százalékra csökkent. A volt kari
ben újradefiniálta gyûjtõkörét, kijelölte a köz- könyvtárak dokumentumainak retrospektív feldol-
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gozása a központi irányelveknek, a hazai és nem- pított -a közép-kelet-európai régió politikatör-
zetközi szabványok elõírásainak megfelelõen ütem- ténetét elemzõ -Atlantic Research kiadványait,
szerûen folyik. A könyvtár, szolgáltatásainak bõví- továbbá idegen nyelvû (zömében angol) törté-
tése érdekében, valamint a keresést megkönnyíten- nelmi, politikai, politológiai, hadtörténeti doku-

dõ, gyûjteményét tematikusan tagolva speciális refe- mentumokat tartalmaz.
rált adatbázisokat hozott létre, melyeket folyarna- Keresés: jelenleg csak kulcsszó alapján.

tosan frissít és a honlapján elérhetõvé tesz:
Kézirat-adatbázis

Folyó i ra tci kk -ad atbázis
Az adatbázis a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Az adatbázis 1989 óta válogatva, referált for- Egyetemen, illetve jogelõdjénél, a Zrínyi Miklós
mában tartalmazza a könyvtár gyûjteményében Katonai Akadémián 1963 óta megvédett egyete-
hozzáférhetõ hadtudományi, társadalomtudomá- mi doktori, kandidátusi, nagydoktori és PhD ér-
nyi folyóiratok és az interdiszciplináris tudomány- tekezéseket, valamint 1999 óta az egyetemen
területek folyóiratainak cikkeit, cikkfordításait. készült szakdolgozatokat, illetve a könyvtárban

megtalálható egyéb kéziratokat (kutatási jelenté-
Hadtudományi adatbázis sek, pályamunkák stb.) tartalmazza -a szakdol-

gozatok kivételével -referált formában.
Az adatbázis a hadmûvészet elmélete, a ha- Az egyetemi központi könyvtár felkészült a

dászat, a hadmûveleti mûvészet, a harcászat, a NATO-tagságból adódó új feladatokra, informá-
katonai vezetés, a szervezés és hadkiegészítés, a Giószolgáltatási kötelezettségeire. A honvédelmi
katonai kiképzés, a hadigazdaságtan, a katonai miniszter 1/2000. sz. utasítása értelmében a
logisztika, a hadtörténelem, a hadi technika, a könyvtárnak ki kell alakítania a NATO egysége-
katonafóldrajz, a hadijog, katonai jog, a határõr- sítési és szabványosítási dokumentumokat tar-
ség, határõrizet, a környezetvédelem katonai talmazó Katonai Szabvány Könyvtárt, amely
vonatkozása témaköröknek a könyvtár gyûjtemé- országos szolgáltatóhelyként mûködik. A könyv-
nyében megtalálható szakirodaimát tartalmazza tár megkezdte a már birtokában lévõ NATO-
1989 óta, referált formában. dokumentumok adatbázisának építését.

A volt kari könyvtárak állományának teljes körû
Társadalomtudományi adatbázis retrospektív felvit~lével mód nyílik majd a katonai

mûszaki gyûjtemény adatbázisba szervezésére, il-
Az adatbázis a társadalomtudományoknak, letve a hadtudományi adatbázis kibõvítésére.

elsõsorban "a hadtudomány interdiszciplináris tu- Az egyetemi központi könyvtár társadalomtu-
dományterületeinek a könyvtár gyûjteményében dományi gyûjteménye jól reprezentálja a nemzet-
megtalálható szakirodaimát tartalmazza 1989 óta, védelmi egyetemi oktatás szerves részét képezõ
referált formában. tudományok, a politika, a politológia, a szocioló-

gia, valamint az interdiszciplináris tudományterü-
Biztonságpolitikai adatbázis letek -katonapolitika és biztonságpolitika, katona-

szociológia -régebbi és kurrens szakirodalmát.
Az adatbázis a biztonság- és védelempolitika, A szakirodalmi szolgáltatások szempontjából

kiemelten a doktrinális kérdések, a védelmi in- az egyetemi központi könyvtár kiemelt figyel-
tegrációk, a konfliktus- és válságkezelés, a ter- met fordít a tudományos kutatás elektronikus
rorizmus, a migráció, a környezetbiztonság (ka- szakirodalmi információbázisának bõvítésére.
tonai vonatkozások) témaköröknek a könyvtár CD-RaM-állománya, például a hálózatos eléré-
gyûjteményében megtalálható szakirodalmát tar- sû speciális hadtudományi Jane's adatbázisok
talmazza 1989 óta, referált formában. (Jane's Radar and Electronic Warfare System;

Jane's Strategic Weapon System; Jane's alI the
Király Béla gyûjtemény Worlds Aircraft; Jane's Ammunition Handbook;

Jane's Military Vehicles and Logistics; Jane's
Az adatbázis a katonatudós által írt, illetve Armour and Artillery), illetõleg on-line adatbá-

gyûjtött dokumentumokat, valamint az általa ala- zisai folyamatos bõvítésével, elõfizetés éveI egé-
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szíti ki szakirodalmi információszolgáltatási le- A civil és a honvédségi könyvtárak könyvtár-
hetõségeit. Az egyetemi központi könyvtár az közi megkeresései elsõsorban diszciplína-orien-
alábbi fontos, nagy felhasZ11álói érdeklõdésnek táltak, tehát fõképpen a hadtudomány és bizton-
örvendõ hadtudományi on-line adatbázisokat bo- ságpolitika, a haditeclmika és a hadtörténelem
csátja az egyetemi felhasználók, illetve olva,só- témakörében kapunk kéréseket.
termi helyben használat formájában valamennyi Az egyetemi központi könyvtár elektronikus
érdeklõdõ rendelkezésére: katalógusába valamennyi gyûjtött dokumentum-

típust feldolgozzuk, a tartalmi feltárás a könyv-
Proquest Military tár munkatársai és hadtudományi szakértõk által

összeállított hadtudományi tezaurusz alapján tör-
Az adatbázis több mint száz külföldi katonai ténik. A rekordok bárki számára ingyen és azon-

folyóirat on-line elérhetésû digitalizált változatát nal elérhetõk az interneten is (www.zmne.hu).
tartalmazza. Az OP AC-ban a felhasználó azonnal tájékozód-

hat a keresett dokumentum elérhetõségérõl, a
l"ancaster Index to Defence and példányszámokról, kölcsönzési állapotáról, ka-
International Security Literature tegóriájáról.

Az adatbázis tematikusan a hadtudomány, a ,Természetesen állom~yvé~e~~i (például ar-
biztonság- és védelempolitika területét fedi le. ChlV dokumentumok, dIsszertacIok, szakdolgo-
(Az OTKA-hoz a hadtudományi szakkönyvtárak- zatok, kutatási jelentések, pályamunkák) és egyéb

kal- HM Technológiai Intézet Haditechnikai Szak- (hozz~férhetõség~ példányszám stb.) s~em.~o.~t-
könyvtára, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ok ,~Iatt n.em ml~d,~~ ?~,kumentum kolcsonoz-
Hadtörténeti Könyvtára -együtt benyújtott kon- ~eto, de a,tItkos mmosltesu do~en~ok (19~?
zorciumi pályázat keretében elnyert adatbázis.) ota az aranYlik rohamosan csokkeno tendencI at

mutat) kivételével a helyben olvasá.s lehetõsége
Jane's online adott. A kölcsönzés feltételeit és szabályait az

egyetemi központi könyvtár honlapján elérhetõ
A világ legnagyobb katonai adatbázisából az Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

alábbi adatbázisokhoz biztosítjuk az on-line hoz- Az egyetemi központi könyvtár stratégiájának
záférést: egyik leglényegesebb eleme a szolgáltatás-fej-

.Jane's Military Vehicles and Logistics 1esztés terén az elektronikus tartalomszolgálta-

.Jane's Radar and Electronic Warfare.System tás. Az Országos Dokumentumellátási R.endszer

.Jane's Strategic Weapon Systems céljait és szolgáltatásait is figyelembe véve ez
Mivel az állománygyarapítás természetesen a elsõsorban a magyar hadtudomány eredményei-

jelzett gyûjtõkör mentén, az oktatási célok kiszol- nek (cikkek, tanulmányok, jegyzetek, tanköny-
gálása érdekében történik, a beszerzések több pél- vek, disszertációk stb.) szelektív digitalizálását
dányosak, de külön figyelmet fordítunk az ODR- jelenti, melynek megvalósítására az egyetemi
irányelveknek, illetve a potenciális felhasználói központi könyvtár Digitális Könyvtári Mûhely
igényeknek megfelelõ példányszám biztosítására. munkacsoportot hozott létre.

Gyûjtõkörünk specifIkumából adódóan a szer- A könyvtár elérhetõsége:
zeményezésnek csak egy kisebb hányada törté- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
nik a Könyvtárellátónál. Jellemzõen magas az Egyetemi Központi Könyvtára
ajándék- és cseredokumentumoknak, a hagyaté- Webcím: www.zrnne.hu
koknak, a belsõ kiadványoknak Gegyzetek, tan- Cím: 1101 Budapest, Hungária kft. 9-ll.
könyvek, disszertációk, szakdolgozatok), más Telefon: (1) 432-9000/29214
felsõoktatási intézmények, a HM és háttérintéz- Fax: (1) 432-9120
ményei kiadványainak az aránya a gyarapodás- E-mail: berky@zrnne.hu
ban. Adatszolgáltatási kötelezettségünket folya- Nyitvatartási idõ:
matosan teljesítjük az aDR-adatbázisba, és arra hétfõn 9-tõl 18 óráig,
törekszünk, hogy visszamenõleges en is beadjuk keddtõl csütörtökig 6-tól 18 óráig,
az aDR-szempontból fontos, azaz országos ér- pénteken 8-tól 15 óráig.
deklõdésre számot tartó dokumentumainkat. Bakos Klára
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~ -
Mûhely ~

A könyvtárak szerepe zások azonban -amelyekben nagy szerepe volt
" h 1 ff a Könyvtári Intézet jogelõdjének, a Könyvtártu-

I a hatranyos e yzetu dományi és Módszertani Központnak -az emlí-

olvasók kiszolgálásában * tett társadalmi-jogi.környezet hiányosságai miatt

nem jelenthettek áttörést a könyvtárak és a hát-
Hadd kezdjem egy mindenki számára egyértelmû rányos helyzetû olvasók viszonyában.
kijelentéssel: a hátrányos helyzetû csopf)rtok prob- A jogi szabályozás szempontjából alapvetõ az
lémáinak megoldása alapvetõen nem a könyvtárak 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos szemé-
feladata. Állami segítséget, intézkedéseket igényel lyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításá-
a probléma kezelése, kiegészülve természetesen ról. A törvény szoros összhangban áll a szakma
olyan társadalmi szervezõdések és egyéni kezde- által csak könyvtári ellátásról szóló törvényként
ményezések bekapcsolódásával, amelyek feladatu- emlegetett, 1997. évi CXL-es törvénnyel,
kul hasonló célokat tûztek ki. amennyiben mindkét jogszabály kimondja, hogy

Hogyan kapcsolódik a könyvtár a hátrányos a fõ cél az esélyegyenlõség megteremtése a fo-
helyzetû emberek segítéséhez? Természetesen azon gyatékos személyek számára.
a teriileten, amelyen egyébként is mûködik: az in- Az 1998-as törvény a fogyatékos személyeket
formációellátáshoz, a kommunikációhoz tartozó megilletõ jogokat a következõ teriiletek szerint
kérdések kezelésében, megoldásában. csoportosítja: a környezethez, a kommunikáció-

Volt idõ, amikor a könyvtárak -felismerve' hoz, a közlekedéshez és a támogató szolgálat
az igényt, amely a hátrányos helyzetûek, de a hoz, továbbá a segédeszközökhöz kapcsolódó
könyvtáros ok részérõl is felmeriilt -empatikus jogok. A kommunikációhoz való jog révén a
alapon, helyi kezdeményezések formájában pró- könyvtárakra most már jogszabályban is rögzí-
bálták megoldani a különbözõ hátrányos helyze- tett feladatok várnak, biztosítaniuk kell a hozzáfé-
tû csoportok ellátását. Erre az idõszakra, a hat- rést a fogyatékos emberek számára a közérdekû
vanas-hetvenes évekre, az összehangolt erõfeszí- információkhoz, továbbá azokhoz az információk-
tések hel)~ett a különbözõ intézmények szeparált hoz, amelyek a fogyatékosokat megilletõ jogokkal,
kezdeményezései voltak jellemzõek. Azok a valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kap-
könyvtárak, amelyek részt vettek ilyen tevékeny- csolatosak. A nyilvános könyvtáraknak pedig a
ségben, harruirosan érezték, hogy önfeláldozó, de törvény kötelezõvé teszi a fizikai megközelítés
kapcsolatok és tapasztalatok híján elszigetelt biztosítását a fogyatékos emberek számára.
munkájuk nem elég hatékony: a társadalmi és A törvényi szabályozás megvalósulása min-
jogi környezet akkor még nem kedvezett ennek. denképpen mérfóldkõként értékelendõ a fogya-
A hetvenes-nyolcvanas években több olyan mód- tékos személyek könyvtári ellátása szempont já-
szertani munka jelent meg, amely áttekintette a ból. Ennek több vetûlete is van: egyrészt jogsza-
hátrányos helyzetû olvasók ellátásának problé- bályban biztosítottan deklarált az információhoz
máit, és megpróbált ezen a járatlan teriileten való hozzáférés joga mindenki számára, függet-
fogódzókat nyújtani a könyvtárosoknak. (A tel- lenül egészségügyi vagy bármilyen más szem-
jesség igénye nélkül: A hátrányos helyzetû olva- pontból hátrányos helyzetétõl. A törvények nem
sók könyvtári ellátása. Szerk.: Csapó Edit. KMK. a hátrányos helyzetûek nyilvánvalóan kisebbség-
I984, Csongrád megyei könyvtáros 1987.: egy ben levõ csoport jából indulnak ki, hanem gene-
holland-magyar szakmai tanácskozás elõadásai rálisan, az egész társadalmat tekintve mondják
A közmûvelõdési könyvtárak és a hátrányos hely- ki az információ és az információhoz való hoz-
zetû csoportok címmel). Mindezek a próbálko- záférés szabadságának elvét.

Ugyanakkor az információk kezelésének "gaz-
*Elhanztott a fehér bot napján, az Európa Tanács dái" (a könyvtárak) számára is kijelölik tevé-
Információs és Dokumentációs Központja hangos kenységük kereteit, ettõl kezdve megszûnik az
könyvének bemntatóján esetlegesség, a szeparál!, tartalmában és fO:á-
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jában egy kicsit dilettáns megközelítés: Hogyan .A hagyományos könyvtári szolgáltatások
is biztosítsuk fogyatékos felhasználóinknak szol- mellett biztosítani kell a közérdekû információk
gáltatásainkat, van-e erre felhatalmazásunk? szolgáltatását is (Pulman projekt).
Mostantól kezdve van, csak élnünk kell vele. .Tréningek, speciális továbbképzési kurzu-

Szerencsére ezen a területen nem vagyunk sok segítségével fel kell készíteni a könyvtáros 0-
egyedül, hiszen mint a bevezetõben is említet- kat a feladat professzionális szintü ellátására. (A
tem, alapvetõen nem a könyvtár feladata a hát- Könyvtári mtézet hanninc órás akkreditált tanfo-
rányos helyzetû csoportok problémáinak megol- lyamot indított az esélyegyenlõség biztosítására.)
dása. Kiépült az állami egé.szségügyi és szociális. A különbözõ állami intézményekkel és ci-
intézmények hálózata, és ezzel párhuzamosan aluI- viI szervezetekkel élõ és folyamatos kapcsolatot
ról induló kezdeményezések is egyre nagyobb sze- kell kiépíteni a valós igények jobb megismerésére.
repet vállalnak különbözõ civil szervezetek formá- .Tevékenységünket meg kell ismertetni a fo-
jában. A könyvtárak törvény által is megerõsített gyatékos emberek különbözõ csoportjaival, szer-
tevékenységi területe jól meghatározható ebben a vezeteivel, hogy az érintettek is tudják, milyen
szociális hálóban, tudjuk, mi a teendõnk. szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Korunkra a különbözõ tevékenységek intéz- A könyvtárügy fejlesztésének négyéves, új ága-
ményesülése jellemzõ. Ha témánkat végigtekint- zati stratégiája kiemelten foglalkozik az esélyegyen-
jük, az egyéni segíteni akarás "hõskora" után lõség érvényesítésével. Reméljük, hogy ebben a
következtek a módszertani kezdeményezések, négy évben valóban tartalmi fejlesztés tanúi lehe-
majd a nemzetközi problém.afelvetések (IFLA) tünk, és az intézményesülés erõfeszítéseink nyo-
nyomán létrejött a hátrányos helyzetü csoportok- mán megtelik emberi tartalommal is.
ra vonatkozó törvényi szabályozás, és vele pár- Dippold Péter
huzamosan kiépült az állami intézmények rend-
szere is. A társadalmi környezet ugyanakkor Digitalizálási eredmények
önmaga termelte ki azokat a civil kezdeménye- .." .,
zéseket, amelyek szintén a fogyatékos emberek a kozgyujtemenyekben -

gondjain próbálnak meg enyhíteni. egy felmérés tanulságai*
Személyes véleményem szerint egy rendszer

akkor tud igazán hatékonyan mûködni, ha a tör- A f' 1 " h ' tt ', ., ., ,. b ' l ' , .emeres a ere
venYl es mtezmenYl sza a yozas talalkozlk az
emberek tenni akarás ával, és a lendület, az ér- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
zelmi töltet nem vész el az intézményesülés (NKÖM) és a Neumann-ház közhasznú szerzõdé~
nyomán. Reméljük, ezen a területen ez a szem- se értelmében az egyik kiemelten fontos tevékeny-
lélet lesz a jellemzõ. ségünk a közgyûjteményekben folyó digitalizációs

Melyek hát azok a konkrét tennivalók, ame- programok nyilvántartása és a digitalizálási projek-
lyek a könyvtárakra-könyvtáros okra várnak az tekrõl összegyûjtött adatok szolgáltatása.
immár tisztázott jogi háttér birtokában? E tevékenységünk egyik része a közgyûjte-

.A szolgáltatási szintek irányelv-szintû kidol- ményi adatbázis építése. A közgyûjtemények
gozása, amely magában foglalja az épületre adatai a WebKat.hu on-line internet katalógus-
vonatkozó elvárásokat, a speciális dokumentumok ból kereshetõk vissza a www .neumann-haz.hu
gyûjtésének elvárt mértékét, valamint a könyvtá- vagy a www. webkat.hu internet címen. A köz-
rosok felkészítésének formáit a feladatra. gyûjteményi adatbázis több mint ezerhétszáz

.Lehetõséget kell biztosítani az általános irány- közgyûjtemény és közmüvelõdési intézmény
elvek helyi igényeknek megfelelõ adaptálására (az adatait tartalmazza.

egyéni ötletek, helyi specialitások szabadsága). A keresési lehetõségek: az intézmény neve,
.A könyvtári pályázati rendszerben számot- székhelye, típusa (pl. közlevéltár, kiállítóhely

tevõ teret kell biztosítani a speciális eszközök és stb.), illetve a tárgyszavak. Ez utóbbiak lehetõvé
dokumentumok beszerzésére. (Példaértékû volt
a Soros Alapí~:ány ,t~val~i ,p~lyázata: .ame~y ép- * Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szakmai
pen a vakok konyvtan ellatasához nyujtott jelen- napján Budapesten, szeptember 17-én elhangzott elõadás
tõs segítséget.) írásos változata.
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! Két-dóí" minta! Felmérés a közgyújteményekben folyó digitalizálásrói Keresõfelület Vis!1za a kezdõlapra...

Kérjük szíves közremûködését!

Kérd6ívünk 7 részbõl áll:

1. Az intézmény adatai .
2. Digitalizálási program és stratégia (a digitalizálás intézményi háttere)
3. A digitalizálás alapjául szolgáló gyGjtem6ny azonosítása
4. A digitális gyûjtem6ny
5. Alkalmazott technika
6. Felhasználói hozzáf6rés
7. r-llegjegyzések

Kérjük, amennyiben valamelyik kérdésnél az ,egyéb' kategóriát választja, és több dolgot szeretne felsorolni a
szövegmez6ben, tegyen vesszõt a lista elemei köz6..

Kérjük, hogy digitális gyûjteményenként egy-egy önálló kérdõívet töltsön ki .Köszönjük]

Az online kérdõív kitöltése elõtt javasoljuk, hogy tanulmányozza a megadott minta kél"dõívet! Köszönjük!

A kérdõív online változatát a ,Felmél"é$ a közgyüjteményekben folyó digitalizálá$l"ól' menOpont alatt találja.

A kérdõív RTF formátumban is letölthetõ. Amennyiben ezt a formát választja, a kitöltött kérdõívet csatolt fájlként juttassa el
a kerdQiv@~man!J-baz..hu e-mail címre.

Ha a kérdõív kitöltése során kérdése "an, írjon a kora@neumann-ha~.hu címre.

teszik, hogy megkeressük például azokat az in- A katalógusból pontosan nyomon követhetõ,
tézményeket, amelyek az ÓKOR-ra specializálód- hogy számos közgyûjteményben folyik digitali-
tak, vagy a gyûjtõkörükbe az IRODALOMTÖRTÉNET zálási tevékenység.
tartozik. Az NKÖM Közgyûjteményi Fõosztályával és

Külön szfuõvellehet keresni az internetes el- könyvtári osztályával egyetértésben a nyár elején
érhetõséggel rendelkezõ intézményeket. megkezdtük a közgyûjteményekben folyó digitali-

A találati halmazból elõször a rövid találati zálási munkálatok felmérését. Az NKÖM fõosz-
lista jelenik meg. Ha az intézmény neve ugró- tályvezetõje levélben fordult a közgyûjteményi
pontként van jelölve (kék betûkkel és aláhúzva), vezetõkhöz, támogatásukat kérve az általunk kez-
akkor a névre kattintva azonnal a keresett köz- deményezett felméréshez. A feladatot megköm1yí-
gyûjtemény honlapját hívja be a program. Ha az tendõ, háromféle lehetõséget kínáltunk fel:
intézmény címére, telefonszámára stb. vagyunk. on-line kitöltendõ,
kíváncsiak, a RÉSZLETES ADATOK gombra kattint- .szövegszerkesztõvel kitölhetõ és
va az összes nyilvántartott adatot láthatjuk a .nyomtatott változatot.
képernyõn. Az intézményeket arra kértük, a nemleges

Talán nem kell hangsúlyozni, hogy nagyon választ is küldjék el, hogy azt is tudjuk, hány
nehéz naprakészen tartani az adatbázist. közgyûjteményben nem folyik digitalizálási te-

Sajnos az elmúlt évek során kevés segítséget vékenység.
kaptunk az érintett intézményektõl ehhez a mun- A k ' d '" fi ..
k ' h er OlV e]ezetela oz.

.az intézmény adatai;
A közgyûjtemény ekben folyó .a digitalizálási program és stratégia;

digita.lizá.lási tevékenység .a digitalizálásra szánt gyûjtemény adatai;
.a digitális gyûjtemény ismertetése;

Remélhetõleg a közgyûjteményekben már jól .a digitalizálás során alkalmazott technika;
ismert a WebKat.hu katalógus, amely a kulturá- .felhasználói hozzáférés és használati lehe-
lis örökség körébe tartozó magyar hálózati do- tõségek;
kumentumokat dolgozza fel. .megjegyzések.
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A felmérés adatai Kérdeztük azt is, milyen szempontok indo-
kolták a digitalizálást. A válaszok (egyszerre

.1355 intézn1ény kapta meg a kérdõívet; többet is meg lehetett adni):

.554 intézmény válaszolt; .hozzáférés elõsegítése: 70 válaszban,

.801 intézmény nem válaszolt; .történeti-kulturális értékek: 62 válaszban,

.68 intézményben folyik digitalizálás; .rongálás megelõzése: 43 válaszban,

.484 intézményben nem folyik digitalizálás; .dokumentumszolgáltatás: 21 válaszban,

.a 68 intézmény 84 projektrõl számolt be. .tudományos érték: 18 válaszban,
..helymegtakarítás: 17 válaszban.

A felmérés tanulságai

A felmérés folytatására
A válaszadási hajlandóság mindössze 41 szá- irányuló te.'vek

zalékos volt. A WebKat.hu-ból és a "szakmá-
ból" tudjuk, hogy még a jelentõs digitalizálási Az elsõ kísérlet viszonylagos sikertelensége
projekteket folytató nagykönyvtárak közül sem ellenére folytatnunk kell a digitalizálási projek-
sokan válaszoltak. tekre vonatkozó információk gyûjtését, hiszen ezt

Mi lehet ell?ek az oka? Csak találgatni tud- várja tõlünk az alapítónk, a Nemzeti Kulturális
juk. Idõhiány? Erdektelenség? Túl bonyolult a kér- Örökség Minisztériuma. Talán ez a cikk is hoz-
dõív? Nem vált be az on-line forma? Vagy egyéb zájárul ahhoz, hogy minél többen visszaküldjék
ok, amire nem is gondoltunk? a kérdõívet azok közül, akik eddig még nem

válaszoltak.
Digitalizálási eredmények Az eddig beérkezett válaszok az alábbi címen
a közgyûjteményekben tekinthetõk meg, és ugyaninnen tölthetõ le a

kérdõív is: ,
A visszakapott válaszok alapj án hatvan intéz- http://www .neumann- haz.hu/kerdoiv

mény egy-egy, négy intézmény kettõ, két intéz- Aki konkrét segítséget kér, forduljon a felmé-
mény három, egy-egy intézmény pedig négy, il- rést vezetõ Kora András kön~-informatikai
letve hét digitalizálási projektrõl számolt be (ez osztályvezetõhöz: kora@neumann-haz.hu.
utóbbi a Neumann Könyvtár). Önálló projektnek Az õ nevében is köszöni az együttmûködést
tekintettük a CD-RaM-ok kiadását is, hiszen a minden kedves kollégának:
leggyakrabban egy "offline" kiadvánnyal sokkal Dr. Tószegi Zsuzsanna igazgató
több munka van, mint egy átlagos internetes tar- Neumann János Digitális Könyvtár
talomszolgáltatással. és Multimédia Központ

.,. -,:-;., Dokumentumok .~:' f\j:Cteroktív
-" ,

Tisztelt Látogató!
."..

A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (a -..
Neumann-ház) 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy részt ~
vegyen a magyar kulturális örökség digitalizálásában és az
internet segítségével elérhetõvé tegye a mûveket itthon és
külföldön egyaránt. I .. k kA aplton es tamogatoln :

A 2002. évi irodalmi Nobel-díjat a Sorstalanság címû mû
szerzõje, Kertész Imre, a Digitális Irodalmi .~kadémia tagja
nyerte el. Kertész Imrének szívbõl gratulálunk, kedves
Felhasználóinknak pedig jó olvasást kívánunk!

Az olvasás megkönnyítése érdekében Kertész Imre mûveit e-
könyv formátumban is Ie lehet tölteni.

r Kertész Imre: Sorstalanság
[ ,?-fön'!\! -online változat]

r Kertész Imre: Az angol lobogó
[ 8-köny,,' -onlirle változat] -

rc Kertész Imre: Kaddis a meg nem született
gyermekért
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Határon túli magyar megtalálni. Beszélt a szerzõi jogi problémákról
.., is. Ezek tulajdonképpen nem jogi természetû

konyvtarosok kérdések, hanem a technika robbanásszerû fejlõ-
VII. zem p léni nemzetközi d~sébõ~ adódó ~ondok, amelyek a szerzõi jogok

serelmet okozzák.k fi .,.
OD erenClaja Környey Lászlóné dr., a miskolci II. Rákóczi

E ' . U .,. ' b Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója Esélyek és
az uropaI. DIO Jegye en lehetõségek címmel a Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei területfejlesztésrõl és a könyvtárakról,
Az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete elsõsorban a kistelepüléseken lévõ könyvtárak-
sárospataki és szerencsi könyvtára immár hete- ról tartott érdekes, értékes tájékoztatót. Elmond-
dik alkalommal közösen rendezte meg a határon ta, hogy manapság divatos a könyvtárak sorsáról
túli magyar könyvtárosok háromnapos találko- beszélni, a könyvtárakról, amelyeknek a felhasz-
zóját 2002. ~zeptember 4-6-án. nálókban élõ képe jócskán megváltozott, hiszen

A' hetedik konferenci ára öt szomszédos or- minden könyvtár igyekszik a kor követelménye-
szág magyarlakta településeirõl, Felvidékrõl, ihez alkalmazkodni, egyre több sikerrel, ám van
Kárpátaljáról, Erdélybõl, Vajdaságból és Szlo- egy terület, ahol állni látszik az idõ, mégpedig a
véniából érkeztek a kollégák. Mint már .annyi- kistelepülések területe, és azon belül is a könyv-
szor, az elsõ nap eseményei most is Sárospata- tárügy.
kon, a második nap programjai pedig Szeren- Igaz ugyan, l)ogy megyénk halmozottan hát-
csen zajlottak. A harmadik napon kiránduláson rányos helyzetû megye, de kedvezõ változások
pihentük ki az elõadások fáradalmait. is tapasztalhatók. Az információs társadalom, a

A szeptember 4-ei ünnepélyes megnyitó és a széles körû általános információs háttér megte-
tanácskozás helyszíne a sárospataki Zrínyi Ilona remtése az ezerarcú könyvtárak feladata lehet,
V 4rosi Könyvtár volt. Elõször Szász Hilda ma- ha egy-egy térséget fejleszteni akarunk. Ehhez a
rosvásárhelyi pedagógus Reményik Sándor Ahogy legtöbb segítséget a területfejlesztés nyújthatja,
lehet címû versét adta elõ, majd Halász Magdol- de sajnos kevés szó esik a területfejlesztési szak-
na, a Zempléni Könyvtárosok Szervezete (ZKSZ) irodalomban a könyvtárakról, mintha nem ven-
elnöke köszöntötte a vendégeket. Ezután nék figyelembe a könyvtárakban rejlõ nagy lehe-
Jánosdeák Gábor, Sárospatak polgármestere tõséget. Mint annyi más területen, a könyvtár-
üdvözölt mindenkit jó szívvel, és megnyitotta a ügyben is fontos a fõváros és a vidék különbsé-
konferenciát, amely szinte folytatása a néhány geinek csökkentése, az esélyegyenlõség megte-
nappal azelõtti Zempléni Európa napok címû remtése.
rendezvénysorozatnak. A következõkben a közkönyvtárak pályázati

Tizenegy órakor a plenáris ülés keretében elsõ lehetõségeirõl esett szó. A Nemzeti Kulturális
elõadóként dr. Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kul- Örökség Minisztériumának képviselõje, dr. Ke-
rurális Örökség Minisztériuma fõtanácsosa tar- nyéri Katalin elmondta, hogy bizony a könyvtá-
totta meg elõadását Az EU irányelvek és a könyv- rak nem lennének képesek a szakmai feladataik
tárak címmel. Az egyik legfõbb európai uniós ellátására, különösen az új kezdeményezések
célkitûzés -mondta -, hogy az országok kultú- megvalósítása ütközne nehézségekbe a pályázati
rái virágozzanak, ezért egyediségünket meg kell támogatások nélkül, mégis gyakori, hogy nem
õriznünk. A magyar könyvtárak szakmai tevé- élnek ezekkel a lehetõségekkel. Azokkal sem,
kenysége harmonizál az EU könyvtáraiéval, bár amelyek nagy erõfeszítést sem kívánnak a könyv-
nekünk még vannak tennivalóink. Feladatunk tárosoktól, mint például a könyvtári állomány-
tiszteletben tartani a nemzeti különbözõségeket gyarapítás érdekeltségnövelõ támogatása, a
és elõtérbe helyezni a közös kulturális öröksé- könyvtárpártoló önkormányzat, az év könyvtára
get. A különbözõségünkben kell az egységet pályázat.
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A szeptem-
ber 5-ei tanács-
kozás színhelye
a szerencsi Rá-
kóczi-vár volt,
amely a Városi

'" Kulturális Köz-
pont és Könyv-
tárnak ad ott-
hont.

Az uniós
himnusz elhang-
zása után Uray
Attiláné, a sze-
rencsi Városi
Kulturális Köz-
pont és Könyv-
tár igazgatónõje
köszöntötte a

vendégeket,
majd Simonné
Tarnóczy Kata-

A Nemzeti Kulturális Alapprogram képvise- lin, az intézmény könyvtárosa, a ZKSZ titkára
lõje, Orosz Istvánné Mészáros Agnes tájékoztat- osztotta meg a hallgatósággal aK.ülügyminiszté-
ta a hallgatóságot, hogy az NKA fõ bevételi forrá- num budapesti továbbképzésén szerzett élménye-
sa a kulturális járulék. A könyvtárak itt sincsenek it, tapasztalatait.
dobogós helyen, sõt, még olimpiai pontot sem Elsõként Kovács István, a Külügyminisztéri-
kapnának, ha a pályázati kedvet vizsgálnánk. um EU Kommunikációs és Társadalmi Kapcso-

A Kölcsey Alapítvány elnökének, Szente Fe- latok Fõosztályának fõosztályvezetõje tartott elõ-
rencnek a tájékoztatóját Halász Magdolna, a adást _Magyarország csatlakozása az Európai
ZKSZ elnöke tolmácsolta, mivel az elnök úr nem Unióhoz, a csatlakozási tárgyalások m.enete cím-
tudott jelen lenni. A határon túli könyvtárak mel. Kiemelten beszélt a lakosság felkészülésé-
számára pályázhatnak magyar nyelvû könyvre nek fontosságáról, arról, hogy amikor reménye-
magyar könyvtárak. A hallgatóság soraiban azon- ink szerint az EU tagjai leszünk, azonnal tud-
nal megkezdõdött az egyeztetés, a megyaszói junk élni az unió adta elõnyökkel, támogatások-
könyvtáros, Szegediné Erzsike például felaján- kal. Ehhez praktikus, azonnal alkalmazható gya-
lotta, hogy egy Munkács környéki kis település korlati ismereteket kell szerezni. Elõadása után
számára szívesen ír pályázatot, hadd bõvüljön a a kárpátaljai kolléganõ megkérdezte, hogy ez-
magyar nyelvû állományuk. után Záhonynállesz-e a "vasfiiggöny". A fõosz-

Ebéd után a város nevezetességeit, a Reformá- tályvezetõ úr válaszában elmondta, Hegyesha-
tus Kollégium Nagykönyvtárát, a Vártemplomot és lornhoz hasonló határátkelõhelyet szeretnének
a Rákóczi-várat tekintették meg a vendégek. A kialakítani, s az Ukrajnában élõ magyarok szá-
délután kedves és megható színfoltja volt Fülöp mára a magyar igazolvány és a tíz évre érvényes
Géza marosvásárhelyi szakíró Az inforn1áció címû vízum lehet a biztosíték arra, hogy nem lesznek
kötetének a bemutatója. A kötetrõl Oroszné Kato- elzárva Magyarországtól és Európától.
na Anna, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Ezután Csákó Beáta, az Országgyûlési Könyv-
Könyvtár igazgatója, Papp József, a murakeresitúri tár munkatársa az európai integráció történetét
könyvtár igazgatója és Papp István, a FSZEK nyu- vázolta fel a hallgatóságnak. Beáta elõadás'a
galmazott fõigazgató-helyettese beszélt. A rendez- nagyban bõvítette ismereteinket.
vény végén a szerzõ dedikálta kötetét. A vacsora Ebéd elõtt Tormássy Zsuzsa, a Külügyminisz-
után pincelátogatáson vett részt a társaság. térium EU Kommunikációs és Társadalmi Kap-
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A túloldalon:
A határon túli magyar

könyvtárosok a

sárospataki kollégákkal
Szerencsre érkeztek.

A szerencsi program
elõadói

..":'~.': .~

csolatok Föosztályának projektvezetöje beszélt a A nap utolsó elöadója Aradi Mária, a Mis-
kormányzat közvélemény felkészítési stratégiája kolci Európai Információs Pont szakreferense

.keretében a Külügyminisztérium által meghirde- .volt, aki bemutatta a miskolci EIP-t, a gyönyörû
tett közkönyvtári programról. 200 1-ben és 2002- helyet, az Andrássy-kúriát, és ismertette a szol-

ben hirdették meg a programot. Harminc-har- gáltatásaikat.
mincöt könyvtár nyert. A nyertesek közül négy Ezután a vendégek nagy érdeklödéssel néz-
könyvtár képviselöi hallgatták büszkén a beszá- ték, mi pedig büszkén mutattuk be gyönyörû
molót. Az ózdi, a sárospataki, a tokaji kollégák könyvtárunkat, amely a tíz éve felújított, késõ

és a házigazda szerencsiek. Az elöadó beszá- reneszánsz stílusú Rákóczi-várban kapott helyet.
molt arról, hogy a pályázatok színvonala egyre Egyedi tervezésû bútorok teszik még különlege-
magasabb, a számuk növekszik. A nyertesek sebbé a történelmi miliõt. A falakon, ablakpár-
feladata; hogy a megvásárolt könyvek, dokumen- kányon, ablakmélyedésben Duray Tibor Mun-
tumok, a továbbképzéseken nyert tapasztalatok kácsy-díjas festömûvész, szobrász, grafikus al-
segítségé\!el terjesszék az uniós ismereteket ve- kotásai képviselik a képzõmûvészetet. Történel-
télkedõk, elö adások, újságcikkek, különbözö mi környezetben a legkorszerûbb ismeretek és

.uniós rendezvények formájában. Örömmel hal1- technika, az európai uniós különgyûjteményünk
gattuk a Külügyminisztérium terveit, amelyek és a számítógépeink internet-hozzáféréssel.
között gyakoribb továbbképzés, söt luxemburgi, Úgy éreztük, kellemes, hasznos nap esemé-
strasbourgi és brüsszeli tanulmányút is szerepel a nyei után integettünk távozó barátainknak, aki-
könyvtáros ok számára. ket még várt a világörökség részévé lett Tokaj-

Délután ismét Csákó Beátáé volt a szó, aki az Hegyalja gyönyörû "fõvárosa", Tokaj. Várhelyi
Országgyûlési Könyvtárban lévö "nagy testvért", Gyula, intézményünk munkatársa, tokaji lokál-
az Európai Unió Letéti Könyvtárát mutatta be. patrióta kalauzolásával látogattak el a Tokaji

Koreny Agnes, az Európai Bizottság Magyar- Múzeumba, ahol az egyháztörténeti és ikonkiál-
országi Delegációjának információs menedzsere lítást, majd a szölészeti-borászati kultúrtörténeti
Az Európai Unió információs, dokumentációs kiállítást tekintették meg, végül egy kis séta után
forrásai -hivatalos kiadványok és magyar for- a város új gyöngyszemében, a Dégenfeld-palotá-
rások címmel tartott igen érdekes elö adást. A ban gyönyörködhettek.
hallgatóság lassan fáradt ugyan, Ági mégis re- Pénteken kirándult a társaság, Abaúj, Zemp-
meküllekötötte a figyelmüket, hiszen talán a leg- lén nevezetességei vel ismerkedtek meg.
inkább hasznosítható ismereteket nyújtotta arról, Simonné Tarnóczy Katalin szerencsi
hogy honnan és hogyan lehet beszerezni az in- könyvtáros, a Zempléni Könyvtárosok
formációkat az Európai Unióról. Szervezetének titkára
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Közhírré tétetik -Postánkból

A tudás és mûveltség táros ma is aktív kollégánk, egy budapesti fõis-
L" " . fi ' t .. k kolai könyvtárban dolgozik napi négy órát, s mint
OrZOje, orrasa, u re: mondta, a szeretett mu~ának s a könyvek, olva-
50 éves a megyei könyvtár sók ~ö~ött élt életnek köszönheti szellemi fris-

sesseget.
1952 augusztusában nyitotta meg kapuját az iro- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
dalomkedvelõ nagyközönség elõtt a Tolna ~e- mának képviseletében a könyvtári osztály veze-
gyei könyvtár, amely azóta is folyamatosan szol- tõje, dr. Skaliczki Judit tisztelte meg ünnepsé-
gálja a megye és a város kulturális életét, meg- günket, a könyvtárak jövõjérõl, a jövõ könyvtá-
õrzi és közkinccsé,teszi az összegyûjtött tudást. ráró 1 beszélt nekünk. Hogy kell-e a könyvtár -
Helyét régen kinõtte, kopottas, szûk kereteit már- ez ma már nem kérdés. A könyvtári hálózat in-
már szétfeszítve teszi ma is a dolgát, gyûjt, meg- tézményei az elsõ helyen állnak az esélyegyen-
õriz, rendelkezésre bocsát írott, hangzó és elek1ro- lõség megteremtésében, a kis településeken élõk,
nikus információkat, tanít, nevel, szórakoztat, min- a hátrányos helyzetûek információhoz juttatásá-
denki dolgozószobája igyekszik lenni. ban. A tárca megteremtette a tág lehetõségeket

Az ötvenedik születésnapot kölcsönkért he- nyújtó jogszabályi kereteket, miszerint bárki,
lyen, a Mûvészetek Házában ünnepeltük mi, bármilyen információhoz hozzáférhet a könyvtá-
egykori és mai könyvtárosok, s velünk együtt a rak rendszerén keresztül. A feladathoz pénzt is
fenntaI"tók, a társ intézmények munkatársai és rendeltek, az ország 3200 könyvtárának többsé-
érdeklõdõ olvasóink. Elekes Eduárdné igazgató gében megvalósult a telernatikai fejlesztés, or-
asszony rövid köszöntõje után Koltai Tamás, a szágos dokumentum ellátási rendszert.hoztak lét-
megyei közgyûlés elnöke tett ismét ígéretet arra, re. Kidolgozták az érdekeltségnövelõ támogatást,
hogy -úgy is mint országgyûlési képviselõ -tehát amelyik önkormányzat többet költ könyv-
megszerzi az új könyvtár építéséhez szükséges tárára, az a közösbõl is többet kap hozzá. A jövõ
pénzt. (Szavait reményteljes, nagy taps fogadta.) nagy kihívása a tartalomszolgáltatás. Ebben is
Ezután az igazgató asszony foglalta dióhéjba a megtették az elsõ lépéseket az intézmények.
bibliotéka krónikáját, a kívülállók számára lzelí- Elmondta, a könyvtárosság szakma, mással .nem
tõt adva fél évszázad irodalmi történéseibõl, helyettesíthetõ tudással, az információ világában
aranykorokból, szûkös esztendõkbõl, a kultúrharc való azonnali eligazodás képességével. Ma már
jegyében elõírt kötelezõ beszerzés ekbõl, s a tudjuk a választ a költõ kérdésére: könyvek nél-
mindenkori könyvtárosi leleménybõl, amely át- kül nem megy a világ elébb.".
mentette az értékeket, izzó hangulatú író,.olvasó Kedves pillanata volt az ünnepnek, amikor
találkozókból, amelyek révén mindig sikerült az Elekesné igazgató asszony köszöntötte a könyv-
országos vérkeringésbe kapcsolni a gazdag iro- tár névadójának, a nagy költõ, író Illyés Gyulá-
dalmi múltú kisvárost. És persze beleszõtte a kro- nak körünkben megjelent lányát, Illyés Mária
nológiába a számos átalakítási, bõvítési tervet, a mûvészettörténészt és férjét, Kodolányi Gyulá
reménykedést, azt, hogy hányszor hittük már: új költõt. Orbán György elõadómûvész részletet
otthona lesz végre közös kincsünknek. Az össze- olvasott fel Gacsályi József Illyés Máriával ké-
foglaló után Lovas Henrik, a könyvtár korábbi szített korábbi interjújából. Ezután Illyés Mária
vezetõje emlékezett az elõdökre, a régi igazga- beszélt apja könyvtáráról és a hagyaték sorsáról,
tókra: Szarka Ferencre, Máté Gézára, Vadóc majd néhány Illyés-kéziratot ajándékozott a
Kálmánra, akik mindegyike markáns nyomot könyvtárnak, s könyveket, amelyeket apja dedi-
hagyott maga után. Nagyon megható és váratlan ká It. Pár perc múlva Kocsis Imre Antal polgár-
fordulat következett ezután: a közönség soraiból mester arról a szellemi ívrõl szólt, amelyet az
felállt egy idõs úr, Máté Géza egykori könyvtár- intézmény az öt évtized alatt átfogott. Ez a könyv-
igazgató, s köszöntötte a mai könyvtárosokat. A tár mindig többet vállalt, mint ami kötelezõ. A~
nyolcvanas éveiben járó idõs pedagógus, könyv- elsõ pillanattól kezdve kisugárzott szellemisége,
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mindig élet volt a könyvtárban, fény volt benne, kacagása visszhangzott a kopott falakról. Dél-
mindig sütött a nap. Hangsúlyozta, a kõvet/y"éi6 után ugyanez a pódium Gacsályi József esszéis-
négy évben meg kell épülnie az új könyvtátnak, ta kollégánk könyvbemutatójának adott helyet.
s bízik abban, hogy a most beadott terv inegva- A Meditáció és beszélgetés címû kötetet Kis Pál
lósul végre. (Az õ bíztató ígéretét is vastaps István tanár mutatta be az irodalmár, a riporter,
köszöntötte.) az alkotótárs hozzáértésévei. A kötetben olvas-

Ezután Elekes Eduárdné kitüntetést adott át ható riportok, elemzések tulajdonképpen irodal-
Horváthné Vadóc Szilviának (Szekszárd), mi "fényképek" és kordokumentumok, a kriti-
Pinczési Lászlónénak (Nagydorog) és Zsók kák pedig -írójuk szerint -az irodalmi és lelki
Andrásnénak (Szekszárd), Béresné Kollár Éva, környezetvédelem szolgálói. A színpadon az iro-
Gacsályi József, Nagy Andrea, Palkó Borbála dalmat egy rövid ideig a zene követt~, a Tücsök
és Sági Györgyné emlékplakettet vehetett át, s klub hangulatos toborzója után pedig a lassan
ezúttal került sor egy új alapítású díj átadására: leszálló alkonyatban dr. Töttõs Gábor hely törté-
" Tolna megye fiatal könyvtárosa" elsõ ízben nész tartott kóstolóval egybekötött elõadást A bor
Kiem Viktória, a megyei könyvtár olvasószolgá- kultúrája, a kultúra bora címmel. Fáklyákat
latos munkatársa lett.. gyújtottunk, éppen a nevezetes kadarka került

A komoly ünnepi órák után a könyvtár derû- volna a poharakba, amikor leszakadt az ég, és
jébõl kaptak ~zelítõt a jelenlévõk. Orbán György ránk zúdult a soros felhõszakadás -nem elõször
elõadómûvész ("mûködését pillanatnyilag szüne- ezen a nyáron-õszön. Berecz András mesemon-
teltetõ könyvtáros") olvasott fól az évek alatt dó fél nyolckor már akár vízisível is érkezhetett
öss,zegyûjtött humor-morzsákból, majd a Szek- volna, úszott a könyvtár udvara. Két perc alatt
szárdi Kamarazenekar rövid hangversenye után. menekült be a közönség a tágasnak nem mond-
-az asztali örömöknek is hódolva -beszélget- ható olvasóterembe, mindenki segített menteni a
tek, emlékeztek, anekdotáztak a könyvtárosok és technikát, a berendezést, no meg persze a boros-
vendégeik. palackokat. Az összerendezõdés után a szép sza-

vú mesemondó másfél óráig fárasztotta arc- és
, Kulturális sokszínûség, avagy rekeszizmainkat, s végül még meg is énekeltette

közönségprogramok nagy számú közönségét.
emléktáblaavatástól mesehallgatásig Kétnapos ünnepünk ezzel véget ért, de azóta

is mindennap várjuk az olvasókat, a mûvelõdni,
A könyvtári ünnep másnap (szeptember 5-én) tanulni vágyókat, az internetezni szándékozókat

közönségprogramokkal folytatódott. A gyerrnek- és mindazokat, akik már tudják: könyvtárba jár-
könyvtárban 'aszfaltrajz verseny, kézmûves fog- ni jó. Azután, majd ha megint kitalálunk vala-
lalkozások, diavetítés, multimédiás bemutató volt, mit, szólunk a többieknek is.
s az olvasók találkoztak Horgas Béla íróval. A Udud Teréz

"nagykönyvtárban" mint egy forgószínpadon,
délelõtt Haász László alpolgárrnester avatta fel a
száz éve született festõmûvész, Mattioni Eszter
emléktábláját a könyvtár falán. (Tudniillik a
mûvésznõ -rendkívül rossz állapotban lévõ -

szülõháza a könyvtár udvarában áll, raktárnak is
csak jóindulattal használható.) Ezután a Portaga- K~.iI,
lérián Méry Éva, a Mûvészetek Háza nyugalma- vzi:: ,
zott igazgatója nyitotta meg a Híres mûvészcsa- ~.,.~
1 '

d k '7' 1 ' b '" k .' 1, , , " ~~" c_."ón.ltrol,_"~
a o 1 o na an c1mu 1al1tást ezuttal idosebb <;""~"'" """"~""";,-'"

, "-J,"oI,"_,obb

Koffán Károly festõmûvész, Koffán Károly gra- ~::: ~:":::ok~=':;:- :',"," f"""tnok.T"nOk m_"'" "

fikusmûvész és Cziránsky Mária szobrászmûvész ,.::;'1~c ",g"~r
lk ' . 1'

th ' k ( ' 1 , h .' k ' . ) ~~ K60 :~""f_~I.,
a otasazt a atta es at at1a meg ma IS az ,. c,."" .."tilj";"'"J ._",~-.,._.
érdeklõdõk. Kicsit késõbb az udvaron berende- :C=~Yibil~OiY'"

zett szabadtéri színpadon Fábián Éva mesemon- =~.!i=ó:dó varázsolta el a gyerekeket, akiknek jóízû' c
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Ötvenéves a Vörösmarty m~t az, hogy ~. taná~skozás ~bb~ a te~emben

1\ _J.h l' 1 1\. '1 . K .., zajlott, ahol a kozelmultban -lmmar a vegleges
1,..' 1 a y 111 egyel onyvtar helyén -felállították Aba-Novák Vilmosnak az

1937-ben a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert
A székesfehérvári városi és körzeti könyvtár. Magyar-francia történelmi kapcsolatok címû, két-
összevonása után, 1952. augusztus 19-én avat- száz négyzetméteres pannóját, máris történelmi
ták fel Fejér megye azóta is legnagyobb köz- baI1gulatot teremtett a rés:ztvevõkben.
könyvtárát, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv- Az ünnepségen Komlósi József igazgató -

tál-at. Korábban mind~ét könyvtár a város egy- megemlítve, hogy az intézmény azon kevés me-
kori mûszaki tanácsosa, Schmidi Ferenc által gyei könyvtár közé tartozik, amely a régi épületé-
tervezett városi kultúrház épületének 198 m2-es ben ümlepli meg az ötvenedik évfordulóját -, majd
könyvtári egységében kapott elhelyezést. Fertõ László, a megyei közgyûlés elnöke köszön-

A megyei könyvtár -az épületen belül, illet- tötte a résztvevõket. Ezt követõen Warvasovszky
ve a szomszédos, volt ciszterci gimnáziumban Tihamérnak, Székesfehérvár polgármesterének a
újabb helyiségeket nyerve -azóta is itt mûkö- köszöntõ levelét olvasták fel. A megemlékezés
dik. Mindezt azért érdemes megemlíteni, mert -elõadásokkal folytatódott.
szintén az épületben kialakított Csók Képtál-ban, Papp István (a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
ahol a szeptember 6-án rendezett évfordulós meg- tár nyugalmazott fõigazgató-helyettese) A megyei
emlékezésre sor került, a Schmidl Ferenc mun- könyvtárak 50 éve -ellentétek és fesziiltségelc
kásságát bemutató kiállítást, a könyvtár tervrajzait címû szellemes eszmefuttatásában a könyvtárak
is megtekinthették a megemlékezés résztvevõi. A mûködésének néhány jellegzetes, részint felol-
kiváló, Ybl-díjas építész személye egyébként azért dódó vagy újrateremtõdõ ellentmondás áról be-
is számot tarthat a könyvtárosok megbecsülésére, szé It.
mert õ tervezte az elsõ könyvtári bútorokat. (Dr. Mivel az elõadás megjelenik a Köny\!, Könyv-
Gerõ Gyula szíves közlése.) Ez a kiállítás, vala- tár, Könyvtárosban, csupán néhány tárgykört (fe-
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-jozetcimet) idézünk bollS!o: a szék- ..
helyi és megyei ellátás, polgári
könyvtár -szocialista viszonyok

között, értékorientáció, gyermek-

könyvtári szolgáltatások (Fõhaj-
tás a szüfrazsettek elõtt), helyis-
mereti gyûjtemény (Vén Márkus),
ingyenes vagy térítéses szolgálta-
tások (P1'ofit vagy proszit) stb.
Kégli Ferenc, az Országos Szé-

chényi Könyvtár osztályvezetõje
a megyei könyvtár elõdeirõl, a vá-
rosi és a körzeti könyvtárról, azok
összevonásáról tartott a tõle meg-

szokott tárgyszerû, adatgazdag
elõadást. (Könnyû dolga volt, hi-
szen a megyei könyvtár erre az
alkalomra jelentette meg újabb he-
lyi vonatkozású, A Székesfehérvá-
ri Körzeti Könyvtár (a Vörösmar-
ty Mihály Megyei Könyvtár elõd-
je) története 1950-1952 címû
könyvét, amelyet minden résztve-

võ ajándékul kapott.
Ezután a könyvtár egykori

munkatársai -Román Károly,
Csaba Orsolya, Hegedûs Évq,
Neményi László, dr. Murányi La-
jos -az intézmény és saját mun-
kájuk történetébõl idéztek fel ér-
dekes, jóízû epizódokat, nem egy-

.szer kacagtató anekdotákat.
Mindezzel még közel sem ért

véget a megemlékezés, ünnepség.
A könyvtár az évfordulóra alapította meg a Tóth
György Emlékérmet, anlelyet azok között osz-
tottak ki, akik maradandót alkottak a megye
könyvtárügyében. A díjkiosztás elõtt Komlósi Jó-
zsef emlékezett meg Tóth Györgyrõl (1932-

A fiel W k ' b 1 '1 . bb 1995), aki több mint negyven évi g dol g ozott elsõ
so epen a ro JO ra: , "'. ,

Fertõ László, a megyei közgyûlés elnöke, es egyetlen munkahelyen, a megyeI konyvtárban,
Komlósi József, a megyei könyvtár s igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba. Tóth

igazgatója, valamint a rendezvény két elõadója: György Emlékérmet (készítette Nagy Benedek
Kégli Ferenc és Papp István szobrászmûvész) kapott: Csaba Orsolya (a me-

.., , gyei könyvtár ny. munkatársa), Escher ilona (a
Alatta: a konyvtar regi munkatársai, ..., , ., .

Román Károly, Csaba Orsolya, Hegedüs Éva és me~,yel konyvtar n~. .~Imz~tes Igazgat,o]a),. He-
Neményi László idézték fel az elmúlt 50 év eseményeit. gedus Éva (a megyeI konyvtár ny. megbizott Igaz-

gatója), Kégl Ferenc, Keller Józsefné (a sárbo-
A .túloldalon: az ünnepség közönsége gárdi városi könyvtár ny. könyvtárosa), Molnár

Istvánné (a Székesfehérvári Városi Könyvtár ny.
igazgatója), Nagy Benedekné (a móri Radó An-
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tal Városi Könyvtár könyvtárosa), Némethné
Felföldy Magdolna (a megyei könyvtár munka-
társa), Szabó Istvánné (a mezõfalvi nagyközségi
könyvtár ny. vezetõje) és dr. Varia Gyuláné (a

megyei könyvtár csoportvezetõje).
A megemlékezés és ünnepség záró eseménye-

ként (no persze ez után még következett a foga-
dás) Komlósi József igazgató együttmûködési
megállapodást írt alá a Kolozs megyei Octavian
Goga Könyvtár igazgatójával, Doina Popával,
valamint az Opolei .Vajdasági Könyvtár igazga-
tójával, Tadeusz Chrobakkal.

Arató Antal

Az emlékérem névadója
Tóth György (1.932-1.995)

Még most, közel hét esztendõ múltán is ne- Voltak kitûnõ tanáraim is, akik elérték azt, hogy
héz elhinni, hogy 1995. november 29-én végsõ a tankönyvön túl, többet, mást is olvastam, kí-
búcsút vettünk Tóth Györgytõl, vagy ahogyan váncsiságbó1, élvezettel." Az érettségi évében
mindenki szólította õt, Gyurkától, a rövidesen jelentkezett az EL TE taná~-könyvtáros szakára,
elsõ ízben kiosztásra kerülõ emlékérem névadó- de akkor még a jelentkezõket "irányították", így

jától. végül az Állam-és Jogtudományi Karon felvéte-
Közel négy évtizedes, küzdelmes, egy mun- lizett. Fel is vették, a legmagasabb ösztöndíjjal,

kahelyen töltött könyvtárosi pálya zárult le vég- kollégiumi elhelyezéssei. A vizsgabizottság tag-
leg halálával. jai -látva elkeseredését -megemlítették, hogya

Gyulán született, 1932. augusztus 11-én. Tíz- szomszédos épületben, az Apáczai Csere János
éves volt, amikor elvesztette állatorvos édesap- Pedagógiai Fõiskolán könyvtár szak indul. Át-
ját. Az 1944/45-ös tanévben édesanyja húgához küldték a jelentkezését, és egy újabb felvételi
került, aki -férjével együtt -azzal kívánt segí- után itt kezdte meg fõiskolai tanulmányait. 1954
teni a család nehéz anyagi helyzetén, hogy vál- júliusában kitüntetéses oklevéllel végzett, és még
lalta taníttatásának költségeit. A frontvonal né- ebben a hónapban segédkönyvtárosi kinevezést
hány hónap múlva elvágta családjától, így elõbb kapott a székesfehérvári megyei könyvtárban.
Németországba, majd -mivel nagybátyja olasz Önálló könyvtárossá 1955 szeptemberében, cso-
származású volt -Olaszországba került. portvezetõvé 1957 júniusában, igazgatóhelyettes-

Hazatérését nehezítette, hogy az akkor már sé 1971-ben nevezték ki.
a Szovjetunió területén élõ családjáról, édes- "Mikor lettem könyvtáros? Öszintén szólva,
anyjáról és testvéreirõl semmit nem tudott. Egy ezt nem tudom. Az biztos, hogy nem akkor,
sikertelen próbálkozás után végül 1947 janu- amikor beíratkoztam a fõiskolára, nem is akkor,
árjában érkezett haza. Édesanyja azonban csak amikor oklevelet kaptam, de még akkor sem,
1948-ban tudott visszatelepülni Magyarország- amikor a könyvtárba kerültem. Elbizakodott per-

.ra, ezért addig a távolabbi rokonok segítségé- ceimben úgy érzem, hogy most már könyvtáros-
re szorult. nak tekinthetem magam, de szerencsére az ilyen

1952-ben érettségizett a székesfehérvári 1ó- perceim ritkák. Ma is -munkavégzés közben -
zsef Attila Gimnáziumban. Bár nem szeretett tanulója vagyok e szakmának." -nyilatkozta
magáról beszélni, 1983-ban interjút adott a Fej- ugyancsak az 1983-as interjúban, harminc évi
ér Megyei Könyvtárosnak. Pályaválasztásáról a munka után.
következõket mondta akkor: "Miért, hogyan let- Mindvégig feldolgozói munkaterületen dolgo-
tem könyvtáros? ...Érdeklõdésem mindig szé- zott, az elsõ naptól kezdve mint a csoport, ké-
les körû volt, és ez elvezetett a kön~vekhez. sõbb az osztály munkájának kialakítója, irányí-

.
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tója. A kezdetekrõl ismét érdemes emlékezõ A kikapcsolódást és a pihenést a család, az
szavait idézni: "A könyvtárban én voltam az elsõ unokák, a pákozdi hétvégi ház és kert jelentette

»képesített« könyvtáros. Ezért az akkori számára.
könyvtárvezetõ úgy döntött, hogy a feldolgozó Munkájáért 1965-ben Szocialista Kultúráért,
munka terén van szerény tudásomra a legnagyobb 1977-ben Kiváló Népmûvelõ kitüntetést, 1988-
szükség. Hárman dolgoztunk a gyarapítást, a nyil- ban Szabó Ervin-díjat, a Fejér megyei szakszer-
vántartást és a feldolgozást átfogó munkaterüle- vezeti könyvtáraknak nyújtott segítségéért 1970-
ten. Nem voltam kinevezett vezetõ, de vezetnem ben Szakszervezeti Munkáért kitüntetõ jelvény
kellett, mert én »tanultam«. Munkákat kellett el- ezüst fokozatot kapott.
indítani, alapokat kellett lerakni azokban a hó- 1968 óta volt tagja a Magyar Könyvtárosok
napokban, olyanokat, amelyekrõl tudtam, hogy Egyesületének, a Fejér Megyei Szervezetnek
évtizedekre hatnak. Kínlódtam és tanultam. 1970-tõlI982-ig, és 1983-tólI985-ig elnöke volt.
Megszereztem az egyetemi jegyzeteket és min- 1992. augusztus 31-éveI vonult nyugdíjba. Sze-
den hozzáférhetõ magyar nyelvû irodalmat. Éj- rettük volna, ha nyugdíjasként is segíti munkánkat,
szakánként ezekbõl, nappal pedig a kollégáimtól erre azonban sajnos már nem vállalkozott. Több
tanultam. Olyan kollégáim voltak, akiktõl volt mint tíz év távlatából úgy tûnik számomra, az 1980-
mit tanulnom. Õszinték, nyíltak, munkaszeretõk as évek vége felé egy kicsit keserûvé vált: a könyv-
voltak." tárak és a megyei könyvtár jelene, jövõje miatt ag-

Õ kezdte meg a könyvtár meglehetõsen pon- gódott azokban az években, amikor valóban nem
tatlan nyilvántartású állományának elsõ szelek- nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz velünk. Néha-
cióját, és nevéhez fûzõdik az állomány tervszerû napján azért természetesen "benézett" hozzánk egy
gyarapításának e1indítása is. Az, hogy a néhány kis beszélgetésre, és azt is tudjuk feleségétõl, hogy
ezer kötetes gyûjteménybõl, amelyet munkába voltak tervei a könyvtár történetének feltárásával

lépésekor az intézményben talált, húsz év alatt kapcsolatban.
egy 150 ezer kötetes állomány jött létre, gyakor- Betegségérõl, egyéni problémáiról, gondjairól
latilag az õ érdeme. Óriási könyvismerettel és nem, vagy csak keveseknek és nagyon ritkán be-
helyismereti mûveltséggel rendelkezett. Neki széIt. Nem tudtuk, és amikor hallottuk, akkor
köszönhetõ, hogy a múlt század elsõ felének, sem akartuk elhinni, hogy súlyos beteg. Halála
illetve az elõzõ század végének fontosabb törté- elõtt néhány hónappal bejött felesége a könyv-
neti, helytörténeti monográfiái, helyismereti ki- tárba: Gyurka arra kért engem és a "másik Jós-
adványai megtalálhatók az állományban: a hiá- kát" (õ Harmat József, aki ugyancsak a közvet-
nyokat fólöspéldány-jegyzékek, antikvár árveré- len munkatársa volt): látogassuk meg. Ez volt az
si katalógusok alapján igyekezett pótolni. utolsó találkozásunk vele. Nem nagyon tudtam

Ki váló szakmai felkészûltség, szorgalom, mire vélni, hogy önmagához képest miért nyílt meg
pontosság, rendszeretet jellemezte. Mindezeket akkor annyira. Sajnos, rövidesen kiderült: elbúcsú-
másoktól is elvárta, de másokhoz sem volt szi- zott tõlünk. Még búcsúajándékot is kaptunk: né-
gorúbb, mint önmagához. hány régebben megjelent könyVtári kiadványt,

Országosan ismert és elismert szakember volt, amelyek létrejöttében õ is közremûködött.
részt vett a az új bibliográfia'i leírás szabványát Sokan vagyunk még, akik együtt dolgozhat-
elõkészítõ munkacsoport munkájában. A szak- tunk vele és tanulhattunk tõle. Munkám során
sajtóban sajnálatosan keveset publikált, és nem nagyon' sokszor eszembe jut, hogy egy-egy dön-
tartozott a konferenciák állandó elõadói közé téshez, eseményhez mit szólna, ha élne. Ahogy
sem. Ha máskor nem, a "folyosói" beszélgetése- Arany János írja Emlények címû versében:
ken azonban mindig elmondta véleményét, és erre "Hallom suhogni könnyü lépteit
sokszor jobban oda kellett figyelni, mint sok És önfeledve ajkam szól: te itt?..
elõadásra. Irodalom-, könyv- és sajtótörténeti S döbbenve ismerek fel rajzomon
tanulmányai a Fejér Megyei Könyvtárosban je- Egy-egy vonást, mit szellemujja von.
lentek meg. Sajtó alá rendezte a Fejér megyei »Övé! kiáltom, itt, ez itt övé:
hirlapok és folyóiratok bibliográfidja címû kiad- A szín erõs, nem illik együvé.«
ványt, több helytörténeti munkát jegyzett szer- És áldom azt a láthatatlan kezet...
kesztõként. Múlass velem soká, szelíd emlékezet!"
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Arany János balladaest Atomkori zsoltárok! 
Hajdú-tanyán* Második kiadás

'i Irodalmi színpadunk csupa szép, komoly, tragi- Ritka élmény, hogy egy olyan, kis létszámú szak-
, '.Ii I kus hangvételû Arany balladát tanult be. Eppen mai közönségnek szóló lap, mint amilyen a mi-l: 

egy ~stre ~.alót. Több he}yen is ~emuta.ttuk. énk (k~zvetve ugyan).. ir,?dalm~ és k~z~nségs~-; 
Mmdenutt csendben, lelegzet vIsszafojtva hall- kerhez juttasson egy koltot. PedIg ez tortent. Ket1. 

gatták ezek az egyszerû parasztemberek a hosszú évvel ezelõtt bemutattuk Dávid Rózsa Atomkorii 
verseket. Ahogy a Tetemre hívásban írva vagyon: .zsoltárok címû " tenyérbe simuló kis versesköte-

~ "Lélek az ajtón se be, se ki!" Hajdú-tanyán is tét, amelyben elfér a világ" -ahogy aposztrofál-
j így történt. Fülledt, meleg nyári estén az egyet- tuk, s a napokban jött a jó hír, hogy az elsõ
~ len osztályteremben zsúfolódott össze a hallga- kiadás (ezer példány) elfogyott, és megjelent a

~ tóság a felnõtteknek kicsit szûkre szabott, második.l' 
századeleji iskolapadokban. Mindez persze a költõ nem csillapuló elõadói

r Jó k~zön~é~sze~ezõnek b~~onyult Fiath né?i, hevének köszönhetõ :lsõsorb~n, hiszen nem ér-i: 
az OttanI autokonyvtárosunk. Jottek vegyesen: fer- kezhetett olyan meghivás, amIre nemet mondott!: 
fiak, nõk, gyerekek, öregek. Némelyik után be- volna, legyen a helyszín akár az ország másik\1 
settenkedett kutyája, macskája, ahogy az ilyen végén, pedig "gyalog jár". Különösen kedves

1i : helyen lenni szokott. Persze a hõség miatt az számára az a két helység, ahová visszahívták:
I ajtót be sem lehetett csukni. A hûséges jószágok Tárnok és Mórahalom. Az utóbbi település hon-

lábnál, a padok alatt nyúltak el, lógó nyelvvel lapja máig õrzi a költõi estjérõllelkendezõ sorokat.
élvezve az olajos padló hûvösét. Ez szemmel Az elsõ kiadás borítója porcelánfehér volt, a

: láthatólag senkit nem zavart, minket se. Sorra mostanié halvány aranysárga, ami talán jobban
r mondtuk a verseket. kiemeli Gyulai Líviusz szép grafikáját. A versek
l Csak amikor Fejes Erzsi a Vörös Rébékben -ugyanúgy (ha hívják a költõt, saját tolmácsolá-

szépen csengõ, magas fekvésû hangján -eljutott sában s így a leghívebb értelmezésben) szólnak
a versszakok végén ismétlõdõ refrénhez: "... kár! (a fejezetek sorrendjében) A Földért, Az Embe-
Hess madár!" -elszabadult a pokol. Az éles rért, a költõ (hivalkodás nélküli) Önmagáért, s
hangra fólneszelt kutyák egymásnak estek, sõt a szólnak utunkról: Honnan jövünk, mik vagyunk,
macskáknak. Éktelen morgás, ugatás, nyávogás hová megyünk?
tört ki a padok alatt. A gazdák -kizökkentve a Gratulálunk hozzá, hogy mint írja, versei közülI
mély, balladás áhitatból -irodalminak semmi- a Gyerekek nevében címût óvodások, kisiskolá-,; 
képp nem nevezhetõ hangon, mások harsány ne- sok szavalják; az Ima az emberhez kezdõsorait

:; I vetés közepette üldözték ki a terembõl szegény több civil szervezet jelszavául választotta; a Fák
l i mûértésbõl megbukott jószágokat. dicsérete környezetvédõk kedvence lett, A nem-
r:t Erzsi ezalatt rezzenéstelen arccal állt a tábla létezés nem létezik gyászjelentésen, a Zászlósors
l' i elõtt. Nem hagyta magát kizökkénteni az átélés- pedig (az elõzõekkel ellentétben engedélye nél-
r : bõl, akárhogy is kuncogtunk, és ott folytatta a kül) választási hirdetésen szerepelt.
\ balladát, ahol abbahagyta: ,,»Hadd jöjjön hát a Jólesik újra fellapozni a kötetet, s idézni a,

, kasznár.« Hess, madár!" kiérlelt sorokat.

Csaba Orsolya

Katonadolog

Elmentek a katonák!
De nem fordult meg a világ!
Az ostoba nem lett okosabb,
a naplopó se szorgosabb,
a hivatalnok se kedvesebb,

* Elhangzott a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a só hivatal se kevesebb,
jubilewni ünnepségén. ma is megeshet bármi gazság,
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más tészta a jog, és más az igazság. A világ
Ki vizet prédikál, nem a vizet issza, makulátlan és eredendõ szövetét

I a tolvaj a szajrét nem adja vissza! nem téptem el,
.A gátlástalan a világát éli: csak finom ujjakkal t8;pogattam

;'~"ij Justitia. szemé? .a kötés a régi, a ~akok bölcs mosolyával
y::' s a legjobb alIbmk elveszett: felIsmerve

Kiment a szovjet. hadsereg! az ujjbegynyi részekben az egészet,
gyûjtögetve újkori meséket

A nemlétezés nem létezik a gyerek11ek, akit õrzök magamban.

A nemlétezés nem létezik! .A magánkiadású verseskötet kereskedelmi
Felhõk szülték a vizeket! forgalomban nem kapható. Megrendelhetõ a szer-
Idõk méhében teremtõ csodára zõ címén:
várnak csillagtengerek Dávid Rózsa, 1052 Budapest, Károly kft. 14.

parányi magba zárva. (e-mail: davidroz@freemail.hu).
Ára 900 Ft + postaköltség. (F. L.)

Maga a fogantatás ,
is egy fajta õsrobbanás: Agak és gyökerek

Táguló világegyetem
az én leendõ gyermekem!

De egyszer majd megáll növése és
kezdõdik a leépülés, .
és gyorsul, ahogy. az idõ halad,
s a végén egy fekete lyuk marad.

Láthatatlan. De létezik!
Az égitestek érzékelik!
A nemlétezés nem létezik.

Fák dicsérete

Irigylem a fákat, mert sokáig élnek
Hajlott korukban is megújhodni készek
N~m az ellenségük, dajkájuk az idõ.
A fa, míg csak él, egyre nõ, egyre nõ
Az utolsó percig törnek fel az égnek
Bölcs gyökereikkel mind mélyebbre érnek Móser Zoltán Ágak és gyökerek címû könyve
Egyre erõsebbek, egyre szilárdabbak megrendelhetõ a Városi Könyvtár címén (7030
Senkit sem bántanak, mindenkinek adnak Paks, Villany u. 1., tel.: 75/421-499, e-mail
Gyümölcsöt kínálnak, levegõt teremnek info@vkpaks.hu) 280.0 Ft+postaköltség árban.
Rabul ejtik a port, amelybõl születtek Agh István Kossuth-díjas költõ így ajánlotta
Akkor sem múlnak el, mikor kivágatnak hallgatóinak a fotómûvész kötetét abemutatón:
Holtukban élõknek tovább szolgálhatnak Móser Zoltán "legújabb albumában visszatért a

kezdetekhez, a bölcsõj éhez, Tevelhez... a bony-
hádi gimnáziumhoz... mindenhová, amit Tolna

Számadás (Pilinszkynek) megyében magáévá lakott... fölfedezteti azt a

közeli jelenlevõt, amin átsiklik a tekintet, így
Nem törtem el azt, sarkall részévé, részesévé válni egyszerre a
ami egy és oszthatatlan. múltnak és a jövendõnek."

.
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Új helyismereti kiadványok KiSkunfélegyházán
Ismét gyarapodou helyismereti irodalmun\:. Urbán amelyekben ismét elnyerte eredeti funkcióját és helyét

, Miklósné kulalómunkájának eredményeként a Pel6fi a városképben. és lakóinak szívében.
1; Sándor Városi Könyvtárban bemutatták az ErekJyés A gonáoSAn összeállított kiadvány záródokumentu-

Orszá6~ászló Kiskunfélegyházán címú kiadványt. ma az utódoknak szánt üzenet, amelyet az országz.ász-

Sajátos bemutalón vehetlek részt a megjelentek, hi- ló talapzalába helyeztek. Ebb61 megtudhatják az utá-

szen együu Jálhauák a Kiskun TV 2(XK).ben készült nunkjövõk," ...Kiskunfélegyházán 200 1-ben olyan

, ' kisfilmjét az emlékmû felállílásár6I, s a történet írásos nép él, amely a mindennapok harcaival, a boldogulá-
~ : : változalát Urbán Miklósné tollából. A komplex meg- sért folytatott küzdelmeivel, a közös ügyek megoldá-

[ : i közelítés is mutatja közérdeklõdésre slÁnÚtó a gondo- sában tanúsított buzgalmával nemcsak a saját, hanem a

! ! latkör, amit a dokunlentálás különböz6 eszközeivel szülõvárosa, az otlhona, a magyar haza el6rehaladását .

;' ,lártakazérdeklõdõkelé. issrolgálja".
~ : Az Ereklyés Országzászló Kiskunfélegyházán ki- A srolgálat alázata az ismeretek átadásának, hagyo-

advány azels6 helyismereti munka városunkban, amely mányozásának ösztönz6 ereje vezeti a kiaávány szer-

történelmünk tragikus emlékét állítja középpontba. wjét, s vezette akiadókat e szép kivitelû, Gulyás Sán-
Teszi ezt egy emlékmú múltjának és jelenének feltárá- dor jó minõségú fotóival illusztrált összeállítás köue-

sával úgy, hogy az apró helyi momentumokat az or- adásában. Köszönelérte.
': szágos egészbe illeszti. Eddig nem ismert részietekr61 Az Ereklyés Országz.ászió Kiskunfélegyházán nem
1 : tudósít körültekintõ pontossággal, hiteles dokumentu- az els6 a 200 1. évi kiadványok sorában, hiszen Urbán
í ' mokra támaszkodva. Miklósné a Hattyúház történetél is megírta, s az meg-

,1 i ' A kiskunfélegyházi országzászió emlékmû és ren- jelent a Pet6fi Sándor Városi Könyvtár kiadásában.
i i dezett környezete a helybeliek ts az átutazók számára A ma már mGemlék Hattyúház városképi -és iroda-

I egyaránt szemet gyönyörködtet6 látvány. Az emlék- Iomtörténeti jelentõsége miatt kiemelten megbecsült
mú tetején elhelyezett bronz turulmadár. a hatméteres épülete Kiskunfélegyházának- Urbán MikJósné levél-
nídon lengedez6 nemzeti zászló, a talapzat bronzba Iári dokumentumok segítségével teljes áttekintést ad
öntött képei külön-külön is beletanoznak a magyarság az építkez4s történetérol, az épület sorsáról napjainkig. netét, megismerheti az építés, a felújítás viszontagsá-
jelképrendszerébe. Együtt, egymást kiegész.ítvr ~ser6- A Duna-Tisza közén talán a mi Hattyúházunk a leg- gait. A füzet záró fejezete Petrovits István mészár-

sítve a magyar történelem fájó emlékének megjelenit6- szebb építészeti emlék, amely Pet6fit idé1.i. Rá gondol- székbérletének történetét, és a könyvtár Pet6fi kiállít:
jévé, nemzeti emlékmûvé válhattak. Urbán MikJósné ni is szörnyû. milyen veszteség lenne, ha az 1950-es sát mutatja be dióhéjban.
írása v"::,'gkiséri az ernlékrnG sorsát a létrehozás gon- években leromlott ház áldozatul esik egy át nem gon- Kívánom, hogy a sorozat folytatódjon, s Urbán

~I dolalának megszületését6l az ünnepélyes avatásig, dolt városrendezési ko!1Ctpciónak. Szerencsére nem Miklósné gazdag ismereteit Kiskunfélegyháza neve.
! majd az egy évtizedes tündöklést követ6 lebontásig így történt. Az értékes emlékhely megmenekült a pusz- zetes épületeirol, a szobrokr61 és az emlékláblákról

! Bemutatja azokat a stációkat, amelyek múzeumi mG- tulástór;és 1966 óta a Pet6fi Sándor Városi Könyvtár- újabb kiadványban, kiadványokban olvashassuk.
..tárggyá alakították a köztéri eml~kmûvet. s azokat is. nak ad méltó helyet. Aki elolvassa a Hattyúház törté- Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

f ,
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Kü I hon ból jelenti ü k

Ír és olvas termek, illetve olvasói terek hívogatnak. Terje-
delmes a zenei részleg és nagy a hangzó állo-

(Tudósítás Dublinból) mány, sok minden található szabadpolcon. Az

eligazodást számítógépes katalógusok segítik.
A fõcím állítását misem bizonyítja jobban, mint A klasszikus könyvtári feladatok mellett meg-
a ~ok olvasnivaló körülöttem. Amit ugyanis az ír lepõen sok egyéb tevékenységet végeznek: kiál-
(le)ír, többnyire igényes, jól szerkesztett és intel- litást szerveznek az amerikai bûnügyi irodalom-
Iigens, olvasásra méltó. Miután lelkiismeretesen ból, délutáni beszélgetéseket. Olasz, spanyol,
összegyûjtöttem minden ii látogatóknak szóló francia, német, japán, orosz, angol nyelvû cso-
anyagot, nyugodtan mondhatom, hogy informa- portok jönnek össze este hat órától. Sok rend-
tiv és hatékonyan segíteni akaró a többnyire in- szeres programjuk van a süketeknek és rosszul
gyenes tájékoztató-irodalom. Hogy miért hasz- hallóknak. Havonta egyszer jön össze a könyv-
nálom az "irodalom" kifejezést a nyomtatott klub, amelynek tagjai elõre megállapodnak a
brosúrákra? Azért, mert gyakori bennük az iro- megbeszélendõ olvasmányról (szeptember 23-án
dalmi idézet, hivatkozás, aktualitás, vagy egye- például Henry James Daisy Millerje volt soron).
nesen magát az irodalmat népszefÜsítik. Van emellett kismamaklub, a "Fák és gyökerek"

Már a heti program-összefoglaló (amolyan Klub vendége pedig legközelebb Colette O'Flaherty
Pesti Mûsor féle) is lenyûgözõ. A lépcsõzetesen lesz, aki a Nemzeti Könyvtárban folytatható'
felépített kiadványb.ól az is kitûnik, hogy a kul- geneológiai kutatásokhoz kínál segítséget.
túra és a szórakozás milyen széles skálán értel- A könyvklub ok országos mûködésérõl a köz-
mezhetõ. A sportesemények, lóverseny-hirdeté- szolgálati rádió egyik délelõtti mûsorából érte-
sek (oh, Széchenyi!) egyetlen oldalával szemben sültem, amibõl kiderült, milyen remek ez a rend-
a város nevezetességeit képekkel is bemutató, szer. A legtöbb helyen könyvtárak mûködtetik,
meglátogatásra ajánlott helyek több oldalas le- és várólistával dolgoznak. Az ideális taglétszám
írása áll. A vendégl õk, teázók, egyéb vendéglá- köl-ûlbelül 12-1-5, a csoportokat fõleg idõsebb
tóhelyek is rövid, érdekes történeti bemutatóval hölgyek alkotják.
csábítgatnak a finom falatok mellett. A riportok tanúsága szerint -igen tiszteletre

A rangos zenei események között, a hagyo- méltó szellemi elfoglaltságot jelent egy ilyen klub
mányos ír zene és az élõ kocsmai zene mellett tagjának lenni, az egyik csoport például a mai
szívet-lelket gyönyörködtetõ en kap helyet Schiff afrikai irodalmat olvassa következe,tesen. Egyéb-
András, Perényi Miklós és Yuuko Shiokawa ként is úgy látom, az ír társadalom megbecsüli a..
hangversenye a Nemzeti KoncertteremlJen, há- mûveltséget és a tudást. Törekszenek arra, hogy
rom estén át. Az egyik napilapban megjelent mûvelõdjenek, tanuljanak, magas a másoddiplo-
háromnegyed oldalas interjú mint a világ egyik máért dolgozók és a felnõttoktatásban részt ve-
legjelesebb zongoramûvészét szólaltatja meg võk száma. Sok beszámoló van a rádióban kul-
Schiff Andrást, és az ír zenekritikus nagy meg- turális eseményekrõl, rendszeresen és hosszan
tiszteltetésnek tartja ezt az eseményt (The Irish foglalkoznak mûvészeti és kulturális kérdések-
Times, 2002. szeptember 30). kel. Az írek filozófikusak, és gyakran idéznek

De nézzük, mit olvas az ír, mikor és hogyan. versekbõl, közismert irodalmi mûvekbõl. Min-
Már az elsõ hétvégén megtaláltam Dublin város den héten két-három alkalommal író a délutáni
(Baile Atha Cliath) központi könyvtárát. Bemenni mûsor vendége, aki saját munkájáról, esetleg
csak ezen a hétvégén volt idõm. Egy forgalmas felkért elõadóként egy adott témáról beszél, il-
bevásárlóközpont kellõs közepén van, sokan és letve beszélget a mûsorvezetõvel, a betelefoná-
sokszor látogatják. A könyvtár hétfõtõl csütörtö- lókkal. Egy élõ közösség reflektál így a felvetett
kig 10-tõl 20 óráig, pénteken és szombaton 10- gondolatokra, szolgálva ezzel is, a legjobb érte-
tõl 17 óráig tart nyitva. Az elsõ szinten oktatási lemben, a közösségépítést.
központ segíti a diákokat, és szakosított olvasó- Bobok Beáta
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Számítógépes oldalaink

Megszólal a számítógép megismertethessem ezt az érdekes, a számítógépI

' minden képernyõüzenetét, a gépkezelés mozza-

hogy alá tás sérültek is natait hanggal megjelenítõ módszert. Találkozá-

használhassák s~ megbe.s,zélt idõpontja véletlenül esett a fe-
her bot napJ ara...

Négyen dolgoznak a csoportban a szervezet
Valamikor a 90-es évek elején volt egy bemuta- Hermina úti, gyönyörû, Lechner Ödön tervezte
tó a nemzeti könyvtár "kupolájában": egy akkor hajdani fõúri villájának padlásterében. Egy fiatal
valóban szenzáció számba menõ beszédszinteti- kolléga kivételével mindannyian látás sérültek.
zátorral ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Elég- Az egyik asztalon két kis hangfal között áll a
gé valószínû persze, hogy nem éppen azok, akik- BraiLab beszéd szintetizátor, a számítógép meg-
nek errõl az újdonságról feltétlenül tudniok kell szólaltatásának kulcsa. Ez a példánya BASIC-
és érdemes. Ráadásul: azóta is szenzáció szám- re, majd a CP/M-re alapozott megoldás után már
ba megy, hiszen kevesen ismerik, s végképp: a harmadik generá-
kevesen jutnak hozzá a rászorultak közül. ció képviselõje. A

Legutóbb a szeptember 2. és 7. között, a KFKI Beszéd- és re-
PULMAN projekt keretében rendezett Elektro- habilitációs labora-
nikus Szolgáltatások KÖZkönyvtárakban tóriumában dolgozta
(ESzKÖZ) tréningen került szóba a látás sérültek ki az Arató házas-
számítógép-használatát megkönnyítõ "szet". (A pár, dr. Arató And-
továbbképzést a Publika Magyar Könyvtári Kör rás és Vaspöri Te-
és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár szervez- réz. A következõ
te a hátrányos helyzetû felhasználóknak nyújtan- lépcsõ is látszik
dó könyvtári információs szolgáltatások mene- már: a BraiLab CD,
dzsereinek.) Itt mutatta be a folyamatosan fejlõ- amellyel nemcsak
dõ újdonságot Szuhaj Mihály, aki a Magyar szintetizált beszéd-
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hang érhetõ el, ha-
(MVGYOSZ) informatikai csoportjának vezetõ- nem wav fájlokat is
je. Öt kerestem meg, hogy lapunk olvasóival is kezel.

r ~; A BraiLab szoftverei DOS-
! osak, de ~egészítéssel Windows

alól is használható ak. A rendszer
alapja a képernyõolvasó és a
felolvasó modul, ezek segítségé-
vel vakok számára is kezelhetõ
a személyi számítógép. Magyar-
országon nincs ilyen jellegû
szoftverfejlesztés. A külhoni kí-
nálatból a cseh WinTalker a leg-
olcsóbb, ezt forgalmazza az
MVGYOSZ is.

A Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének székháza
a Hermina úton
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Részlet az interneten is olvasható árukataló-

gusukból:

179. Brailab CD 40 000 Ft
180. Brailab PC tagságival 27 410 Ft
181. Brailab PC 29 410 Ft
182. Akkumulátoros

Brailab PC tagságival 30 710 Ft
183. Akkumulátoross Brailab PC 32 710 Ft
189. Wintalker 3.3 .69 000 Ft
190. Wintalker 3.3 tagságival ~ 1 7'50 Ft

A WinTalker a DOS-os robothanghoz képest
már intonált hangot ,ad. A képernyõolvasáshoz
itt a Windows Eyes nevü amerikai programot
használják. Ennek az a szerepe, hogy a képernyõ Hangoskönyv tárolódobozban, kölcsönzõjeggyel
kurzorral aktivált részén lévõ szöveget a beszéd- Lent: a számítógép elõtt Szuhaj Mihály

szintetizátorh,oz juttassa el, amibõl aztán hangos
információ lesz a windows-felület kezeléséhez,
program ikon kijelöléséhez, megnyitásához.

Ez év májusában jelent meg a 'kínálatban a
magyar fejlesztésû Multivox beszédszintetizátor-
program, amely hangkártyán és hangfalakon
keresztül ad -,.obothángot. Utódja, a Profi vox
már emberi hangú. Kifejlesztésében közremûkö-
dött: Olaszy Gábor, Németh Géza, Olaszi Péter,
Kiss Géza, Zainkó Csaba, Gordos Géza (Kem-
pelen Farkas Beszédkutató Laboratórium, MTA
Nyelvtudományi Intézet, BME Távközlési és Te-
lematikr.i Tanszék).

A szövetségen keresztül ingyen hozzá lehet
jutni a programokhoz, száz licenc erejéig. értékû mûködéshez szükséges összetevõket. Már

A párj~t ritkító programfejlesztés szerte a tesztelik a próbacsomagot, remélhetõen még az
világon egyedülállóvá vált azzal, hogy elkészült idén kapható lesz, Profi vox hanggal. A kezde-
a webes változata. Ez letölthetõ a http:// ményezés mögött az Informatjka a látássériilte-
www. vilaghallo.hu cílnrõl. Telepítés. után a prog- kért alapítvány áll az Informatikai J(ormánybiz-
rammal kliensként lehet bejelentkezni a Magyar tosság támogatásával. Az alapítvány száz pél-
Könyvklub webes áruházában elérhetõ digitális dányt vásárol az alkalmazáscsomagból, és ingyen
könyvekhez, amelyek felolvasott tartalomjegy- adományozza a rászorultaknak.
zékbõl választhatók ki és hallgathatók végig. A A szövetségben dolgozó informatikai csoport
nem látó PC-használót hangos súgó igazítja el a maga is építi digitális könyvtárát, a Vakok Elekt-
vezérlõmûveletekhez tartozó billentyûk haszná- ronikus Archívumát (VEA), amelyben most két-
latában. ezernél több mû található. (Összehasonlításul:

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindezek- ezer alatti a Braille-könyvek száma.) Állományuk
hez (vagyis ahhoz, hogy a számítógép windows- úgy is gyarapszik, hogy számítógéppel bíró vak
felületét kezelni tudja a látássérült ember) szük- társaik beszkennelten átadnak könyvfájlokat.
ség van képernyõolvasó programra, ennek ára Ezekbõl közönséges szövegállományokat készí-
elég magas, kb. 150 ezer forint. Most készül egy tenek, amelyeket a még mindig legelterjedtebb
amerikai program honosítása. A szövetség sze- DOS-os megoldásokkal tudnak hangzóvá tenni.
retne egy komplett rendszert összeállítani, hogy A szerzõi jogi törvény a vakok számára mentes-
ne kelljen külön-külön összeválogatni a teljes séget ad az átalakításhoz. A szövetség informa-

Könyvtórl Levelezõ/Iap. 2002. október. 27



_cc,..,!-8]

tikai csoportja kéri, hogy (mûfaji korlátozás nél- A egyesület életében 2001-ben is meghatározó
küli) hasznosítható szövegfájlok felajánlásával se- szerepe volt a Nemzeti Információs Infrastruktú-
gítsék állományuk gyarapítás át, és várja értesíté- ra-fejlesztési Programmal (NIIF) meglévõ szoros
süket letölthetõ szövegállományokról, amiket a együttmûködésnek. A nemzetközi mércével mér-
vakok könyvtárába beépíthetnek. Elérhetõsége- ve is kimagasló jelentõségû eredmények közül ki
ik: (1) 384-8440/110, (20) 337-1621, fax: 384- kell emelni: az .európai kutatási-oktatási gerinchá-
5028, e-mail: mvgyosz@axe1ero.hu, szuhaj. lózathoz (GEANT) kiépített 2,5 Gb/s kapcsolódá-
mihaly@mvgyosz.hu. si sávszélesség mellett hasonló sebességû belföldi

Egy korábbi Soros-pályázatban 18 hazai g~rinc~álózattal re~de!~ez,ik az e?y,~s.?let (ld. té~-
könyvtár kapott támogatást "látógép" beszerzé- kep), es, a sz.u~erszamIto~epekre ~pulo al~alma~a-
sére ez egy komplett (PC+scanner+Recognita sok beleptetesevel eredmenyesen IgyekszIk felzar-

, ) k ' ll ' t ' 1 t kózni a kontinens legjobbjaihoz. A hazaiak mel-
program mun aa omas Je en .".,..' ..",.,

M ' .. ts , data ' , t kb lett nott az egyesulet nemzetkoz1 egyuttmukodes-
agyarorszagon a szove eg alszenn . b b .'1 " . lak ' , .

44 k ' 1 K .' " l '. k . d" " t ' l 'kr en eto toti szerepe IS: csat ozasa az europal
ezer va e, OZU u mm ossze oszaza e a IP 6 ~ '1 Zt " kí ' 1 ~ lk 1 ,. ~ 1 d t k EUh " kn k ' akik ' ", h v lej es esI ser elol a a mazas1 le a a o

te eto azo a aszama, szam1togepet asz- ' It 1. t ' t tt 6NET . kt ' ' h ' , '
t' 1 k E ' k ' , , hn'k ' ' b a a IS amoga o proJe Je ez es reszve e-

nana, szamo esazuJtec 1 a Ismerete en 1 d ' lklt ' ' kutat " h 'l ' tk tk .'
1, .k ' , .1 ~ . th ' eae e e -europal 01 a oza o nemze 0-
a~s~l , Igazan, ml yen J.ontos szerep JU at a sza: zi konnektivitását megteremtõ SEEREN projekt-

~Itogepn~k ab?an, ~o~y,a .~elhalmoz~tt s~ellem1 ben a GEANT mellett a legfontosabb össz-európai
kmcset kozvetItse latasserult embertarsa1nkhoz, fejlesztésekben vállalt aktív közremûködést jelenti.
s akár abban is, hogy a gépet munkaeszközül Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûködõ
használva, például bekapcsolódva egy otthoni hazai számítógép-hálózat által kiszolgált intézmé-
gépen végezhetõ távmunkába, teljesebb emberi nyek és felhasználók köre lefedi a teljes magyar
életet élhessenek. (Kérem a Könyvtári Levelezõ/ tudományos, felsõoktatási és közgyûjteményi kö-
lap olvasóit, hívjákfel a könyvtárukbajáró, kör- zösséget, nemzetközi színvonalú szolgáltatásokat
nyezetükben élõ látássérültek figyelmét ezekre a kínálva az alkalmazók számára.
lehetõségekre!) (Fejõs László) A közgyûlésen Nagy Miklós a hazai fejlesztési

eredményekrõl, Bálint Lajos a nemzetközi kap-

Hun g arnet-köz gy ûlés csolat?~~l, K~k~s ~árol~ a könyvtári,~zak~sztál,y

munkájarol, Tetenyz Istvan, az NIIF muszak1 tana-

csának elnöke pedig a mûszaki infrastruktúráról
A Magyar Tudományos Akadémia székházának szólt.
dísztermében tartották meg október 17-én a Az egyesület beszámolóját és a 2002-re vonat-
Hungarnet Egyesület évi rendes közgyûlését, A na- kozó gazdálkodási tervet, valamint költségvetést a
pirenden az egyesület 2001. évi tevékenysége és közgyûlés elfogadta,
gazdálkodása, szervezeti és mûködési szabályza- Az egyesületet a Fõvárosi Bíróság 2002, már-
tának módosítása, 2002. évi gazdálkodása és költ- cius 28-ai határozatával közhasznú szervezetté mi-
ségvetése, valamint a Hungarnet-közösség számá- nõsítette, emiatt volt szükség a szervezeti és mû-
ra 2002-ben nyújtott infrastruktúra átte~tése sze- ködési szabályzat módosítására, amit a közgyûlés

repeit. egyhangúlag jóváhagyott. (FL)
Dr. Zombory László, az egyesület s egyben a

közgyûlés elnöke bejelentette, hogy a június 28-ai
elnökségi ülés államtitkár-helyettesi megbízatása
miatt és saját kérésére határozatlan idõre felfiig- ""
gesztette Bakonyi Pétert ügyvezetõ elnöki megbí-
zatása alól, egyúttal felkérte Bálint Lajost e fel-
adat ellátására,

Az egyesület 2001. évi tevékenységérõl részle- A
tes jelentés készült a közgyûlés számára, ezt a tagok
írásban megkapták, A Hungarnet Egyesületnek 763
rendes és 1200 fõ pártoló tagja van. A rendes ta- -2.5 QJil
gok szavazati, a pártolók tanácskozás joggal vehet- -~~5M~);t
nek részt a beszámoló közgyûlés munkájában. ,..
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Tud jon róla 1

A közszolgálat legyen
a nemzet gerince!

Évtizedek óta folyó vitát zárt le a kormány szeptember 13-ai döntése azzal, hogy kötele-
zettséget vállalt a közszolgálat reformjára, az-egységes közszolgálati munkajogi, bér- és szo-
ciális törvény megalkotására. A jóléti rendszerváltás megvalósításának, az esélyegyenlõség, a
társadalmi igazságosság érvényesítésének egyik legfontosabb eleme a köz szolgálatának újra-
élesztése, stabilizációja és korszerûsítése. Azaz, hogy az állam és az önkormányzatok az
emberek számára -többek között -jó minõségû közigazgatást, oktatást, kulturális alapszol-
gáltatást, egészségügyi és szociális ellátást, közrendet, közbiztonságot nyújtsanak.

Ennek egyik elõfeltételeként kell megteremteni a köz szolgálatának rangját, 800 ezer mun-
kavállaló (közalkalmazott, köztisztviselõ, szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló
ember) megbecsülését. Azokét, akik arra vállalkoznak, hogy egész életük munkájával a tár-
sadalom egészét, a köz javát szolgálják.

Úgy kell létrehozni ezt a stabilitást, hogy az egységes közszolgálat munkavállalója pártpo-
litikától fúggetlenül, kiszolgáltatottság nélkül, szakmai tudása, képessége, teljesítménye alap-
ján nyerjen státusban, bérben, szociális juttatásokban a piaci szférával és az európai bérszinttel
összemérhetõ elismerést. Jó teljesítményéért cserében foglalkoztatási biztonságban, tisztes
jólétben, stabil szociális ellátásokban részesülve -lehessen a közszolgálat dolgozója szakmai
tekintélyével, erkölcsiségével, a közjó szolgálatával a nemzet egyenes gerincét alkotó, példát
mutató ember mindannyiunk számára.

E célok valóra váltása érdekében kell reformot érvényesítve megalkotni az egységes köz-
szolgálati törvényt. Amely a piaci szféra világát átfogó Munka Törvénykönyvétõl függetlenül,
átfog6an és egységben szabályozza a korábbi közalkalmazottak,- köztisztviselõk, szolgálati
jogviszonyban állók foglalkoztatásának, bérezésének, szociális juttatásainak új rendjét.

Egyszerre teremtve egységes és a szakmai sajátosságokat is figyelembe vevõen differenciált
szabályozást. Ennek megfelelõen a reformnak, a törvénynek négy feladatot kell megoldania.

1) Foglalkoztatásban a törvénynek a szakmai szabályok által megkövetelt létszám köz-
szolgálati foglalkoztatására kell teljes életpályát teremtõ stabilitást vállalnia. Visszafogadva a
közszolgálatba az ügyviteli, fizikai dolgozókat is. .

2) Bérben a törvénynek három elembõl álló rendszert kell megalkotni a, amely egységes
közszolgálati bértáblában ismeri el minden közszolgálati dolgozó jogát az elõmenetelhez az
életkor és a kvalifikáció alapján. Emellett, második elemként -szakmai pótlékok útján -a
bérrendszert a szakmai sajátosságok, speciális követelmények alapján differenciálttá kell ten-
ni. Végül hannadik elemként az intézményben, a hivatalban, a szolgálati helyen ismert telje-
sítmény, eredményesség -kollektív szerzõdéssel megalapozott -~yagi elismerését kell

megteremtenie.
3) Szociális juttatásokban -a versenyszféra így is magasabbnak megmaradó béreit ellen-

súlyozandó -többek között 14. havi bérfizetés bevezetése, önálló üdültetési, egészségügyi és
nyugdíjrendszer fokozatos megteremtése lesz a törvényben.

4) Az egységes közszolgálati törvény új érdekegyeztetési rendszer létrehozását követeli
meg, amelyben az állam és az önkormányzatok mint munkáltatók kell, hogy megállapodáso-
kat kössenek országos, ágazati és intézményi szinten a reprezentatív szakszervezetekkel. A
Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács mint az országos megállapodások színtere áll majd
ennek a rendszernek az élén.

.
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:.1 A közszolgálati refonnot jelentõ törvényalkotás megvalósulása kizárólag az érintett mun- I! iii kav~llalói és szakmai ~épv~selete~el köz~s g,on?olk~dásb.an' v~lük e~y~!értésre ~~r~kedve
i II~ törtenhet meg. A konnany es szemely szerInt en IS szovetsegeskent tekIntünk szocIalIs part-

" nereinkre, mint felelõs, felkészült képviseletekre, amelyek szintén érdekeltek a refonn meg-

valósításában.
"'1;; Abban bízva látok munkához, hogy a közszolgálati reformról legkésõbb a jövõ év elejénI ! 'cc c megállapodást köthet a konnány az érdekképviseletekkel. Ezután kerülhet sor az Országgyû-

J. 1) lés határozatára a reformról és a megvalósítás menetrendjérõl. Azt szeretném elérni, hogy az
j ./: egységes közszolgálati törvényt a Parlament az EU-csatlakozással azonos idõpontban, azaz
I ;: 2004-ben fogadja el, s hogy az EU-s bérszínvonal alsó határát elérõ új bérrendszer bevezetése
i l 2005. január 1-jén megtörténjen. Ezt követõen pedig a szociális juttatások rendszerének érvé-
I I nyesítése -az ország anyagi teherviselõ-képességétõl fiiggõen -2006-tól fokozatosan, évrõl

I : évre haladva váljék teljessé.
I :, Ehhez a történelmi jelentõségû munkához a konnány meg fogja kapni a jó minõségben
! : szolgáltató, mindenki számára használható közszolgálatok létében érdekelt embereknek, ,a
i : társadalom egészének a támogatását, s a szociális partnerek együttmûködését is.

Vadász János

PONT hálózat Romániában

Minden kiadvány megvásárolható, megrendelhetõ"
~!:' A PONT Kiadó minden könyve hozzáférhetõvé vált a romániai olvasók számára azáltal,

hogy a budapesti kiadó a romániai PONTfix kiadóval közösen szeptember elején mûködtetni
kezdte a PONT Hálózatot. A sepsiszentgyörgyi Pumukli írószerbolt könyves részlegének

" felavatásával létrejött az elsõ "Bemutató Fix PONT", ahol a budapesti PONT kiadványok
mindegyike fellelhetõ, megvásárolható, de helyben, kellemes körülmények között olvasható
is. A sepsiszentgyörgyi Bemutató Fix PONT -ot a közeljövõben újabbak követik más erdélyi
városokban. A PONT Hálózat könyvküldõ szolgáltatása révén azonban a legkisebb faluba is
eljutnak a kiadványok. A PONT Kiadó könyvei és a FORDULÓPONT címû folyóirat meg-
rendelhetõk egyszerû postai levelezõlapon a következõ romániai címen: PONTfix 4000 Sfintu
Gheorghe, cp. 1-137. Jud. Covasna vagy e-mailen: mszksz@planet.ro

A könyveket a romániai olvasók kedvezményes áron rendelhetik meg, a kiadó kínálatáról
a MUSTRA címû lapból, a PONT Hálózat szórólapjairól vagy a sajtóból értesülhetnek. Az
erdélyi iskolák, könyvtárak, a mûvelõdéstörténet iránt érdeklõdõ olvasók a Szószóró címû
kiadvány (Tarján Tamás rejtvénykötete) révén benevezhetnek a Nyerjél egy könyvtárat pályá-
zat õszi fordulójára.

A kezdeményezést igen kedvezõ visszhang fogadta (lásd honlapunkon).
www .pontkiado.com

Közhasznúsági közlemény

Az Országgyûlési Könyvtár részére az adófizetõ állampolgárok által felajánlott 1 %-ból
befolyt összegbõl Leonard Dick Guide to the European Union címû könyvét szereztük be.
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A CIVIL TÁRSADALOM FEJLÕDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY FELH/VÁSA

NONPROFIT MENEDZSMENT TRÉNINGSOROZAT

A Civil Társadalom Fejlõdéséért Alapítvány (CTF) nonprofit menedzsment tréningsorozatot rendez
Budapesten, melyre nonprofit szervezetek munkatársait várja. A tréningeket a CTF Alapítvány trén erei

tartják, külsõ szakemberek bevonásával.

Tréningnap Téma Jelentkezési
határidõ

2002. október 15. KÉTNAPOS Szervezeti kommunikáció (PR) 2002. október 7.
2002. október 16. Szervezeti kommunikáció (PR) 2002. október 7.
2002. október 29. KÉ1NAPOS Projekttervezés és pályázatírás 2002. október 14.
2002. október 30. Projekttervezés és pályázatírás 2002. október 14.
2002. november 5. Adományszervezés külföldrõl 2002. október 21.
2002. november 6. Adományszervezés ma~ánszemélvektõl 2002. október 21.
2002. november 12. KÉTNAPOS Szervezetfejlesztés 2002. október 28.
2002. november 13. Szervezetfejlesztés 2002. október 28.
2002. november 19. .Eseményszervezés 2002. november 4.
2002. november 20. Ertékelés és monitoring 2002. november 4..

Kérjük, akkor jelentkezzen a kétnapos képzésekre, ha mindkét napon részt tud venni a tréningeken.

A tréningek 9-17 óráig tartanak.

.JELENTKEZÉS:

A JELENThEZÉSI LAP kitöltésével majd levélben, e-mailben vagy faxon történõ visszaküldésévellehet a
tréningre jelentkezni. A jelentkezési lap letölthetõ a www .ctf.hu weboldalról is.

Cím: 1117 Budapest, Mészöly u. 4. III. 3. Fax: (06-1) 381- 00- 11

Az egyes tréningtémákra külön lehet jelentkezni a fenti táblázatban olvasható határitlõig. A
jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk el. Mivel egy tréningnapon maximum 15 fõ jelentkezését
tudjuk elfogadni, ezért kérjük, mielõbb jelezze részvételi szándékát. Az elfogadott jelentkezõknek
postafordultával küldjük az értesítõt a befizetés módjáról és a tréninget illetõ egyéb részletekrõl. A
végleges regisztráció a képzési nap(ok) kezdete elõtt egy héttel befizetett részvételi díjjal biztosítható.

" ,
RESZVETELI DU:

E on való részvétel dí.a: 4. 000 Ft I na I fõ

A részvételi díj árában benne van a képzés költségén kívül a tréningen átadott segédanyagok díja,
valamint a szünetekben általunk biztosított kávé, frissítõ.

További információkat Pataky Anna koordinátortól kérhetnek a ,(06-1) 385-3938, 385-2966

telefonszámokon.
,

.
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JELENTKEZÉSI LAP
(Ha egy szervezettó1 többen kívánnakjelentkezni,

kérjük, külön jelentkezési lapot küldjenek 1)

1, Jelentkezõ neve: , 2. Beosztása: """""...,."".,.".."""",."""."",."." : .

il'
i 1!,!

1: 3. Szervezetének neve: '.:.' ,..
I ,
I
"

!;í 4 S t ' k '1,,; .zerveze ene CIme: ; Iii!

'iji'"

í 5. sze~ezeti tel~fon: Fax: """""."""""""""."'.,'.".."'.'

1, 6. MobIl telefon. ij

",
r 7 E . \.rr .-mal. , """"'."."."..."...'.

i

8. Kérjük, hogy a következõ rovatot akkor töltse ki, ha nem a jelentkezõ szervezet nevére kéri a számlát!

A befizetett összegrõl számlát kérek a következõ szervezet nevére, címére:

., ,

, , , , 9. Kérjük,tegyen X jelet a "Részt kívánok venni" oszlop megfele]õ sorába!

Tréningnap Téma Részt kívánok
venni

2002, október 15. KÉTNAPOS Szervezeti kommunikáció {PR)

2002, október 16. Szervezeti kommunikáció (PR)

2002. október 29. KÉTNAPOS Projekttervezés és pályázatírás

2002. október 30. Projekttervezés és pályázatírás

2002. november 5. Adományszervezés külfóldröl

2002. november 6. Adományszervezés magánszemélyektöl

2002. november 12. KÉTNAPOS Szervezetfejlesztés

2002, november 13. Szervezetfejlesztés

2002. november 19. Eseményszerve'zés

2002. november 20. Ertékelés és monitoring

A részvételi díjat a képzési nap/ok kezdése elõtt egy héttel kell befizetni.

10. A CTF Alapítvány a befizetett részvételi díjat nem téríti vissza, a részvételi díj befizetésének
elmuJasztása esetén részvételi helyét nem tartja fenn!

ll. Alulírott nyilatkozom, hogy a megjelölt képzési nap( ok) teljes idõtartama alatt (naponta 9-17 -ig) jeJen
leszek, valamint a részvételi díjat egy összegben a tréning/ek kezdése elõtt legkésõbb két héttel
befizetem.

Dátum: .'..""".".""'.'.""""" ph Aláírás: , I
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TARTALOM -MINDENEKFELETT!

DAT -2002

A Magyar Tartalom.ipari Szövetség (MA TISZ) XII. konferenciája
'. Idõpont: 2002. november 25-26.

~i Helyszín: MATÁV RT. -Tölösi Péter Konferenciaközpont

i~! (Budapest 1., Krisztina krt~ 55.)
Ilii,
II:!:'
~11 PI ' ... 1 '
i enarl.s II es
:1
'j
I~'I 2002. november 25. (hétfõ) 08.30-17.00
It!
:1
'i' 08.30 Regisztráció

09.30 Megnyitó: dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal
09.35 A házigazda köszöntõje
09.40 Egyedül nem megy -a kOffi1ányzat szerepe az infoffi1ációs társadalom megvalósításában

Dr. Csepeli György politikai államtitkár, Infoffi1atikai és Hírközlési Minisztérium
10.00 A társult országok szerepe az eEurope és az eContent programban

EU elõadó
10.50 SZÜNET
11.10 A Nemzeti Fejlesztési Terv

Dr. Baráth Etele államtitkár,
f;1;:J~ MEH Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala

, 11.40 Az információs társadalom stratégiája

Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár, Infoffi1atikai és Hírközlési Minisztérium
12.00 A tartalomipar lehetõségei Magyarországon

Z. Karvalics László tudományos igazgató, BME ITTK
12.30 EBÉD
14.00 Az osztrák-magyar együttmûködés lehetõségei az EU programokban

Gerhard K. Wagner titkár, VIW e-Business Austria
14.40 Magyar részvétel az EU K+F keretprogramjaiban

Hanák Péter fõosztályvezetõ, Oktatási Minisztérium
15.20 SZÜNET
15.40 Az állam, a vállalkozói és a civil. szféra együttmûködése az infoffi1ációs társadalom

építésében. Panelbeszélgetés
Moderátor: Dr. Mlinarics József elnök, MA TISZ
Résztvevõk:
Dr. Suhajda Attila helyettes államtitkár, Infoffi1atikai és Hírközlési Minisztérium
Dr. Balassy Zsolt hivatalvezetõ, Koffi1ányzati Infoffi1atikai és Társadalmi
Kapcsolatok Hivatala
Polányi Sándor vezérigazgató, VIVENDI RT.
Dr. Beck György vezérigazgató, HP KFT. / elnök, Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum
Reszler Akos vezérigazgató, ScanSoft-Recognita Rt. / elnök, Infoffi1atikai Vállalkozások

Szövetsége
Gáspár Mátyás elnök, Teleház Szövetség
Alföldi István ügyvezetõ igazgató, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Szittya Tamás ügyvezetõ igazgató, NOVELL Magyarország Kft.
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Szekcióülések

2002. november 26. (kedd)

Idõ 1. terem 2. terem' 3. terem

Dr. Mlinarics József Fonyó Istvánné Iczkovits Klári
Szekciószervezõk -MAllSZ -BME-OMIKK -MATISZ

tel.: 213-5089, e-mail: tel.: 463-2444, e-mail: tel.: 213-5089, e-mail:
jmlinarics@matisz.hu ili@kkt.bme.hu kiczkovits@matisz.hu

09.00-12.45 A) Az információs társa- B) A jövõ könyvtára, a C) Az egész életen át tartó
dalmat támogató K+F könyvtár jövõje és a kö- (felnõtt) képzés és az

tevékenység zösségi hozzáférés jelentõ- eLearning

sége

12.45-14.00 Ebédszünet.

Lengyel Tibor Fekete János Dr. Lendvay Judit -eFestival
-Euroexpert -SBG&K Ügyvédi Iroda Projektiroda

S k .' n k tel.: 236-3300, e-mail: tel.: 342-4950, tel.: 213-0001, e-mail:
ze closzervezo .. 1 fi k @ b k htibor.lengyel@euroexpert.hl e-mal: e ete s g .u lendvay@chello.hu

D) Az ekormányzat, a E) A tartalomfejlesztés C) Az eLearning tartalmak
civil és az üzleti szféra technológiái, fejlesztése és a piac

együttmûködése a digitális szellemi tulajdon ACTEN üzleti kerek-
14.00-17.00 .védelme asztal (EU IST Projekt)

" ,
DAT 2002 KONFERENCIA RESZVETELI FELTETELEI:

Befizetési idõpont Napijegy Konferenciajegy
MATISZ, IVSZ, NJSZT, MEISZ, MKKSZ, OFE, MISZ tagok részére 20% kedvezmény

október 22.000 40.000 Ft
november 24.000 44.000 Ft

.A napi- és a konferenciajegyek a 25% árát nem tartalmazzák.

.Tanárok, föállású oktatók, könyvtárosok, múzeumi alkalmazottak, orvosok részére 50% kedvezményt biztosítunk!
(A kedvezmények nem vonhatók össze!)
Részvételi {1íj befizetése: az alábbi jelentkezési lap alapján a MATISZ titkárság által megküldött számla szerint.
A regisztrációt a bemutatott banki átutalás másolata alapján biztosítjuk a konferencia helyszínén.

További információ a MA TISZ Títkárságon: Darabont Csilla

Telefon: 213-5089. Telefax: 375-9722. E-mail: info@matisz.hu. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.

X X X X X

Visszaküldési faxszám: 375-9722 DAT 2002 Budapest, 2002.. novembe.. 25-26.

E-mail: info@matisz.hu ., .Budapest.
JelentkezesJ Iap

Résztvevó neve Napijegy Konferencia-
jegy

Nov. 25. Nov.26.

O O O

O O O

O ,0 O

Cégnév:

Postai cím:

Telefon: I Fax: .1 E-mail: Iwww.

Egyéb szolgáltatás: O Reklámanyag az egységcsomagban O reklám a kiadványban O kiállítás

O MAK tag O tag 0 0 Könyvtáros O Tanár O Múzeumi alkalmazott O Orvos

Kelt... Cégszerû aláírás
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al ban emlekezunk meg rola.

Augusztusi számunkban sajnálatos módon *
hiányosan jelent meg az idei MKE Emlékérem
kitüntetettjeinek névsora, ezért most a teljes lis- L " 1, kí ' 1 ttát közöljük. opasgat 0- na a

2002-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete A Berzsenyi Dániel Könyvtár (9700 Szom-
MKE Emlékéremmel jutalmazta bathely, Dr. Antall József tér 1.) felkínálja meg-
Dr. Ambrus Andrásné (Könyvtáros tanárok Egye- vételre 3M típusú, keveset használt, áthelyezhe-
sülete) tõ, egykapus lopásgátló berendezését bruttó J, 5
Gáncsné Nagy Erzsébet (Helyismereti Könyvtá- millió Ft-ért (áfatartalom 25%), a szállító
rosok Szervezete) MEDIMAT KFT, telepítés ében biztosított garan~
Haraszti Pálné (MKE fõtitkár) ciával, részletfizetési lehetõséggel. Érdeklõdni a (94)
Kégli Ferenc (Bibliográfiai Szekció) 313-530-as telefonon lehet, a gazdasági osztályon,

Timkó lstvánné (Békés Megyei Szervezet) ,
Zs ok Gizella (Dunamenti Könyvtár, Komárom) Uj könyvtár Kabán

áldozatos munkáját.

Kocsi László politikai államtitkár (NKÖM) ün-
Dr. Ambrus Andrásné az emlékérmetmég át- nepi beszédével avatták fel október 14-én Kabán

vehette, az elismerés szavai még neki is szóltak, a Nagyközségi Könyvtárt.

A m~e ~k t.bb könyvtárában
A közelgõ uniós csatlakozás eg}~ inkább hat a kisközösségek h}formációszüks(~g.letPr~

~b;I (HU.'i K, Z\.) Rit!:! A ,~~j rounJ..;j.:'ll,,)~~'PI: "
"lm;1 vált \,,1ór;) ~ Irlrltötb' koriÍbb! f1\'~ b.1cgfQlI\.ínrfJ! ~U
:t,'k ilual. b~y ..kO~ \l'f\'e, U ~i túttkNtIn 3Üt;t :it
K~11Y'lár It voJt ulct,(lg.1!Aa' ot tlajd:uotlillílti Ál k k!:I~f'\'!.[:"
~~'Í ~\"nk\'~t t~A. ~.. time(. Az tlUm~l (!l'Ilt
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Sajtófigyelõ ~

Az Egyetemi Könyvtár
ILYEN VOLT .ILYEN

AZ 1777 SZEPTEMBEREBEN megalapított Egyetemi Kön)Vtár a rült az egyetemi építkezések általános tervébe felvetetnie. Az
legrégibb hazai tudományos könyvgy(iJteményb6i, a jezsuiták épftkezés megkezdését azonban el6ször a Irl>zponti igazyatás bé-
nagyszombati kollégiumi köny.'tárábóf vált hazánk meghatáro- csi szer'.-ei hátráltattá~ majd 1848-ban végleg lekerült a napirend-
z6 és egyik leggazdagabb gyajteményévé. r61. ,t'Vti2edeken át a Ferenczrendiekzárdája melletti börtönszeru

A nagyo;zombatl jezsuiták kollégiumi kön)Vtárát 1561-ben és szurtos ~ségbe ~It az egyetem köny..-tára szorftva, az ifjú-
hozták létre. A szerény gyûjtemény a nagyszombati ~m ság számára egy tömlóczféle szûk és sötét terem állt nyitVa, hová
megalapftásakor vette át az egyetemi kön>~r szerepét A rend csak kis része fért be az olvasni kfván6knak, a könyvek fol}'"Jást sza-
feloszlatása kor, 1777-ben az egyetemet és vele egYQtt a 'KÖnYV'- porod6 ezrei ~sra halmozva heveltek és hevemek, az egye-
tárat -amelynek állománya a feloszlatott rendek értékes kézira- terni tanács és a kÖZI:Ikra1ási ministerium csak a IegsürgetiSbb
taival, c5snyomtatványaivalls b6vü1t -Budára, a királyi palotába $21j~nek engedett, midõn végre egy, ~ orii2:ág els6 tudomá-
költöztették Két év múlva az egyetemi könyvtári szabályzat ki- nyos intézetéhez és a fóvároshoz méltó dfszes könyvtári palota
adásával látott napvilágot az elsõ magyar állami könyvtári sza.. épftését elhatározta' -írta a Magyarország és a Nag)oVilág eQtIik
bályozás, amely többek között az összes hazai nyomdát kötelez- korabeli száma az új épQlet keleti<ezésének körülményeirõl.
te a köteles példányok beszolgáltatására. Ez is nagyban hozzájá- A Toldy által is képviselt egyszeru, de modem, praktikus bel-
rult az Egyetemi Könyvtár állományának gyarapodásához. só elosztású épftmény helyett az akkori minisztérium által táma-

Az intézmény 1784-ben Ismét költözött, II. József rendeletére gatott és számos kritikát kivált6 barokkos könyvtárpalota terve
a ferences templom és a mai ~ltanoda utca közti területen. az valósult meg. A Skalnitlky Antal elképzelései alapján 1872-ben
addig a rend tulajdonában álló egyemeletes kolostOl~ megépült tömb er6teijes saroKkupolájával és díszes homlokza-
kapott helyet Többek között ekkoriban került a könyvtár birtoká- tával a szemközti sarkon áll6 Pesti Hazai Takarékpénztár épül~
ba a Kaprinay-féle kéziratg}/Újtemény, a Wlnkler-l<ódex néven is- téhez alkalmazkodott. Ekkoriban még mlridkét épület kiemel-
mert, 15~ származó nyelvem~jtemény, de 18OO-ben kedett a kömyezc5, alacsonyabb házak gyan1jéból. Eld<or még a
József nádor könyveinek jelentõs része ís a könyvtárhoz került késc5bbl Central kávéház sem állt
Toldy Ferenc igazgatása idején vált a IcDnyvtár a tudományos és Az 1974-eS metr6építéskor, az egyik robbantáskor az Egyet~
szellemi élet középpontjává. Személyében az elsc5 világi vezetõ mi Könyvtár (1954 6ta az Eötvös loránd Tudományegyetem
került az intézmény élére, kinevezésével irodalomtudomárrji is- könyvtárainak központja) épülete komoly sérüléseket szenve-
mereteit és az Akadémia könyvtárával kapcsolatos szervezési .dett. F6falai szinte kettéváltak, és ez állományában is jelentõs ká-
munkáját óhajtották elismemi. Toldy többek között elérte, hogy a rakat okozott. Az intézmény rekonstrukciója 1982-ben kezdõ-
kor2enjtlenné és egyre szûkebbé váló intézmény felújftását sike- d~ el és néhány éve fejezõdött be. (G. R.)

Magyar Nemzet Pest-Buda 2002. szeptember 27.
.

Könyvtári levelezõ/Iap. 2002. oktáber .3/-
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l' A gazdasági pangás, a borús ..~ ~ til. :DVA~ .~ .y!~ ~~ ~ r :-n~~ ~ ~ "'" Márai Sándor, Szabó

! ma megnyfil 54. frankfUlti köoyvvásána veszlesiges Heyne ts Ullstein kiadók a Novell. Kiadó; a Perfekt Kiadó és a könyvtáram álliú soroza! mincko kötele M~gda ts Szántó György TiXJr mtivei.
! is rányomják bélyegüket, kevesebb a ki- ~ utolsó határidõt azab meg. print X Nyomda ~ a 'lilentum Kiadó. látható lesz s1andjukon, így lermWele- A Magyor Könyvklub több mini het-

állílÓ, lanyhábh az 6rdekI~ nyomot- Szerónyebb lesz a hiresstgek listája is, Mellettük a Sland kÖ7jjs kiállitási lertik- sen ~kés pál ~161én~ is -ludtuJtmeg ven könyvet Vi5Z Frankfunba, amelyek
labb a hangulat. Schröder kancellár a kollDányalakilásra ttn hazaj ~ baüroo túli kiadók (például a Kováa Attila ZDItán szerkes716tól, A ki- kö1bn t~gben vannak a Magyaror.

A tavalyinál k~ száztíz or. hivatkozva lemondta a megnyitón való jugoszláviai Fórnin Kiadó vagy a Rom~. adó vendtgC1 is Vi5Z a köoyvvásám: szágot a kûlföldieknek bemulató albu.
szágból körülbelül 6400 kiállit6 vesz rószvttelt, nem le.7. itt sem Bill Clinton, niai Magyar KlIIyves ah) mintegy lanikovszky Éva !ró.ót, akinek több IDOk, lemoook, mint ptldáuJ a Magyar-
.tSlt a világ legnagyobb kÖDyvvásárin, sem Mibail Gorbacoov, sem Peter Usti- ntgyszáz könyvcl*bor6. Buday Manina köoyveangniul ~ DlmelüJ is =rcpe! ki- ország Ktpes Thntnete, a Nagy Huszár.

'i amelyre a rosszabb gazdasági bántr elle- nov, akik kél napja még Frankfurtban" a kinálatrol aonyil:mondott: a skila igen ni1aIUkban, könyv, a Magyarol Krónikijának díszki.
, :1: ntre negyedm!J1i6lálogatÓ! várnak a bt!. Budapest Klub vendégei voltak, A meg. sztles, a baZánbI bemutató aIbumoktlJl a Az Európa Kiadó St8Ddján hetven adása vagy lppeo a k6dcxeink, nyelvem.
i :~ végi két, a nagyközönstg számára is nyi. nyitó fényt! a nigtriBi a.iuna Achele, a gyermek., ifjúsági ts szépirodalmon ke- könyvet mutatnak be, köztük a kiadó ma- Itkeink, rógi nyomtatVányaink, I,géné.
j i. tntt.napon. litVániaIosz a diszvendtg, ts ~ klmyvkiadók idei btkedijasa eme. resztüla ~ik~ekig minden megta. gyar lZCIWinek múveil is. ott Jesz pél. kesebb darabjail bemutaló Kincsek a

,1 az uJ konyvvásár.,gazgaló, Volker Neu lj. Jn lesz Izraelból Amosz oz, továbbá lálbató diuJ Özv. Horthy lstVánnt ElIelsbeim- nemzet kÖDyvtárál.sl cúnú kötet
: ' mann akarala szerinI központi ttmaktnl az újabb könyvvel jelentkcw keletnémet A Móra Kiadó például több mini het. Gyulai llona Bét.oülél és kötelesstg dma Berlin-lJudDpest, 2{)(J2. október
: : felveszik a gJobalizációkritik1l (Bridges exktmkirály Markus Wolf ~ a Németor. ven könyvvel, ebósorban sorozalaival könyve, ilietVe Darvas Iván, Fehér ~Ia, Dunai Péter-Serf6zó Melinda

Fnr a World Divlded -Hi. ' ".'...' '..' '.' szágOI ilÓrakOZlat6-meg. , ' dok egy megosztott világ. , botránkoztató, bálószo. ., ,. , .

, ban), hogy ,a vásár, mint A szaznegyven batilkokatS!.tll6zteI6,~ul. Az trodalom hosszu eJszakáJa
, lnlellektuális vItafórum négyzetméteres várirc.ja)mi "alkotás, a

szerepé I hangsúlyozzák. .~ a teljes igazMgot.. Az frankfurti könyvvásár lörténettben egyedülálló ez a kez- október I I.tn este tíz ~s hajnali ntgy között Az irodalom
Holnap adják ál az "aspek. magyar nemzetI szcrz6je, a Modern Tal. deményezts -idéa lengyel, borvát, boszniai, magyar, spz- hosszú tjszakája -Kis kiadók, nagy vásár -címmol nagy,
te" dfjat az idei év egyik standon körülbelül kingos Dioter Boblen. nyol, olasz és OaZIrák könyvkiadók közös standon mutatják szabású _m~ysorozatot rendeznek, abol valamennyi fenn
ntme) könyvfelfedezése, h' , A mától nklóber 14-ig be prngramjukat. Mindezt a Köúp. ~ Kelet-Európai f,lsorolt kiadó bemutatkorik, ts egy.egy kiemeJkedó szer.
Az Uszó (Der Scbwim. ezer aromszaz tanó frankfuni könyvvá. Online Könyvtáml egyiitt, ts "IZ irodalom batárokon át- wjük felolvas aktuális müvtb6l. Az ezek közti szünetokben
mer) szcrz6jénok, a Frank- könyVllel sáron a magyar nyelvte- nyúló trdekei, a má kultúrák iránti trdekl6dés és a kultúrák podig Dts UszJ6 azalofonozik. Maga a belyszín sem v~let.
funban éló magyar szár. k 'k b rület ezerbttszáz könyv- közötti szolidaritú jegyében". len: ide trkezoek meg .httköznapokon" KeJet-Európából a
mazású [ró.újságíró 23u- mutat oz! e vel képviselteti magát -A Közép- és KtJel.Európai Onlino Kön>vtár,a zágrábi nagy, gyÜlnölcsszálli!ó kamionok.

zsa Bánkn,ak. tizennégy hazai tudtuk meg B"day Mon- Durieul ts a p6cti lelenkor kozdemény'úse -melyhez A lelenkon ezútta] Márton László képvisoli. akinek
Németországban, a vi. k' d' . d inálól, a Magyar Könyv. id6közbeo csatlakozott a krakkói AS, a szarajevói Iacob Wunschwitz igaz lönénete címú kötettnek már á má.

lág cgyik legjel'nlÖ5ebb la O es nyom a. kiadók és Könyvterjesz. BuyBook, a sptio}"eral "llibune, a btcsi Folio Vorlag és a sodik német kiadása jelenik meg. Rajta kivül Láng Zsoll.
könyvpiacán is trz6dik a , tók Egyesül~tnek mUD. barcelonai TraosMit kiadó -évek óta tanó ogyüttmtiködts Weiss lános és Föld~nyi László tan ,Ióadást ktszüló vagy
macskajajos hangulat Pa- katársától. eredméilye. Miktut Csordis Gábor, .Jelenkor igazgatója már m,gjelent új múvtból. Emellett a vásáron a világ szin.
tin'-' kÖDyvkere~ed6k (mini a berlini A száznegyven Dlgy-Lelméteres ma- trdekl6désünkre elmondta, a közös bemu~tkow a gyakor- te minden tájáról Frankfurtba sorogló érdeklódök belelapoz.
Kiepen.~) búzzák Ie a redÖDyt, sok kis gyar nemzeti stando. körülbelül wrbá. lati jelentOstgen t6!szimbolikusjelentésl is bordnz; a részt- batnak ~czi UszJó: Nevetnek az angyalok, BalJa Zsófi.:
könyvesbol~ eltünik, tanaJékok híján nem romszáz könyvvel mutatkozik be tiZeD. vevOk az irodalomne=ti, rogionális, ny,lvi is potitikai A harmadik töntnel címú új múveibe is.
tudják átVWelni a neht. id6ket Folyta. ntgy hazaj kiadó és nyomda: az AIföWi köt6dtseive! szemben piaci érdekeik és kiadói programjaik Ez. moslani közös bemutatkozis persze csak a kezdel. az
tódik a kiadóvállaJatok koncentrációja, a Nyomda, az Allantisz Kolató ts Kiadó közös vonásaira ~erik a bangsályt, ts egy bosazti távú, említett kiadók Szfvtlyes földrajz címme! jöv6re közös
kicsik-kuzepesek elttinnek-beolvadnak, a Közalapítvány, a BaIossi Kiadó, IZ Euró- nemzetek feletti osyüttmtiködés alapjait szeretntk megle- könyvsorozattal szeretntk demnnstrálni regionális, kultúrá.
Luchlcrh.ndol, .Berlin Verlagol a pa Kiadó, a Grimm Kiadó, a Kossuth Ki- remteni. kon és határokon átnyiiló kötódósüket
Benel,;mann/Random House veszi át, az adó, aLibra 'Irade, Magyar Könyvklub, a Ezt demonstrálaDdó a Frankfurti Nagyvásireaarnokban J, B. SL
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~:;~:~;:::;9. Felújítják a könyvtár
,

lj: elektromos rendszeretI il

il

Több mint harn1inc évvel ez- szik il probléma, ugyanis a múlt most valóra válliat. A benlházás

elótt épült meg a városi könyvtár, hét elején s7.akemberek szállták többmílliós forrását a városházu

é.\ az elmúlt 3 é\-t1zed nem múlt el meg a bíbliotékát. hogy azelöre- állja, a murikálato!<at -anlelynek

.-nyomtalanwaz~y!~tele1<U"O~OS
rends7.eréri:Az ut
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