
Ismét találkoztunk... munka. Berecz Agnes, a Dunamelléki Refonná-
tus Egyházkerület Ráday Könyvtár vezetõje és

ll.. ODR-konferencia Tatabányán, Czékli Béla, az Esztergomi Fõszékesegyházi
a József Attila Megyei Könyvtárban Könyvtár vezetõje az egyházi könyvtárak állo-

mányáról és a már mûködõ számítógépes adat-

Tavaly októberben, amikor elõször gyûltünk bázisokról tartott elõadást. Elmondták, hogy
össze a "könyvtárközis" kollégákkal, az egyik könyvtáraik a lehetõségeikhez mérten a könyv-
legfontosabb cél a személyes találkozás volt. Mi, tárközi kéréseknek is igyekeznek eleget tenni.
könyvtárközi kölcsönzéssei foglalkozó könyvtá- Asványi Ilona, az Egyházi Könyvtárak Egyesü-
rosok tudjuk a legjobban, hogy mennyire sze- lés ének titkára többek között a technikai hátrá-
mélyfüggõ ez a tevékenység, amely elhivatottsá- nyokról és a kellõ támogatás hiányáról beszélt.
got és kitartást igényel. A felvetett problémákra Tóth Elek, az NKÖM

Ha nem szívügyünk, ha nem figyeljük kéré- könyvtári osztályának munkatársa reagált. Sza-
seink útját, ha nem indít juk újra és újra sikerte- vaiból kiderült, hogy a könyvtári osztály folya-
len kéréseinket, ha ráérõsen teljesítjük a tõlünk matosan keresi azokat az anyagi lehetõségeket,
kérteket, ha ki sem nyitjuk a postafiókunkat, melyekkel ezek a gondok megoldhatók.
hiába a központi akarat, minden technikai csoda, Gregorovicz Anikó, az MTA könyvtárosa és
pontos lelõhely-információ. Tõlünk függ, hogy Kürti Lászlóné, az Országos Széchényi Könyv-
mennyire mûködünk együtt más könyvtárakkal. tár Dokumentumellátó Szolgálat osztályvezetõje
Azért is tartottuk fontosnak a személyes találko- vállalkozott az Ariel bemutatására. Elsõ lépés-
zást, hogy végre megismerhessük egymást. Ú gy ben elindítottak egy másolatkérést villámpostá-
gondoltuk, hogy a napi munkánk során felmerü- val 'az Akadémia könyvtárába, ahonnan a
lõ, néha félreértésekbõl adódó gondokat a leg- beszkennelt másolatot az Ariel program segítsé-
eredményesebben együtt, közösen megbeszélve gével gyorsan és biztonságosan, még az elõadá-
lehet megoldani. Nem tévedtünk. A magas szín- sok alatt megküldték postafiókunkba. Kiderült,
vonalú elõadásokon túl a legnagyobb eredmény hogy egy nagyon célszerû, könnyen kezelhetõ
az egymásra figyelés, a segítõ szándék, az azóta másolatküldõ programról van szó, amivel meg-
is egyre javuló együttmûködés volt. spórolható a postaköltség, a másolt dokumentu-

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer- mokat -ha kell -megõrzi, bánnikor elõhívha-
ben együttmûködõ könyvtárak szinte hiánytala- tók és újabb kérésre azonnal küldhetõk, még-
nul képviseltették magukat, és a tanácskozásnak hozzá kiváló minõségben.
akkora sikere volt, hogy úgy döntöttünk, az idén A megnövekedett könyvtárközi forgalom mára
is megrendezzük. már szükségessé tette a nyilvántartások gépre

Kihasználva a könyvtárközisek levelezõ listá- vitelét is. Ennek egy lehetséges módját mutatta be
ját, megkérdeztük a kollégákat, hogy mire kí- Dávid Boglárka és Molnár Sándor Gábor, a Deb-
váncsiak, mi legyen, a téma. Több javaslat is receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Kön~
érkezett, ezek közül választottuk ki az egyházi könyvtárosa. Láthattuk, hogy az excelbe vitt ada-
könyvtárak bemutatását és az Arielt. A cél az tokból gyorsan és sokféle statisztika is készíthetõ.
egyházi könyvtárak adatbázisainak megismeré- A közös ebédet jó hangulatú beszélgetés kö-
se, az együttmûködési lehetõségek bõvítése volt, vette, melynek során megvitattuk gondjainkat.
és hogy megismerhessünk olyan technikai újdon- Kiderült, hogy szinte mindenhol ugrásszerûen
ságokat, melyek gyorsíthatják munkánkat. Az megemelkedett a könyvtárközi kérések száma.
anyagi fedezetet a Nemzeti Kulturális Örökség Az egyik legnagyobb probléma a postaköltsé-
Minisztériuma (NKÖM) könyvtári osztályának gek elszámolása, annak bonyolult nyilvántartá-
pályázata biztosította. sa. Richlich Ilona (NKÖM) válasza alapján úgy

Október 7-én kilenc órától fogadtuk a közel tûnik, amíg a postával országos szinten nem
száz vendéget, így volt idõ kávézásra és egy kis születik megállapodás, addig ez mindig is gond
kötetlen beszélgetésre. Mindenki nagyon örült a marad.
viszontlátásnak. A kérések gyors kielégítésének legfontosabb

Tizenegy órakor dr. Monostori Imre meleg feltétele a pontos lelõhelyismeret. Több kolléga
hangú köszöntõje után kezdõdött az érdemi elmondta, hogy ugyan az ODR-en keresztül még
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nem tudnak pontos választ adni arra, hogy egy- A magyar résztvevõk a felmérésben meglehe-
egy dokumentum kölcsönözhetõ-e, de a saját tõsen gyengén szerepeltek. (Ez sajnos erõsen em-
opacjukon keresztül már igen. Sõt, egyre gyako- lékeztet a gyermekeknél végzett PISA vizsgálat
ribb az opacon keresztül azonnal indítható kérés eredményére.)
lehetõsége is. Ez óriási segítséget jelent! Ezzel Az elemzés sok fontos következtetést hozott,
idõt, pénzt és felesleges munkát takaríthatunk meg. ebbõl egyet kiragadva: az a szemlélet és élet-

Az idei tanácskozást is az együttmûködési program, amely a tanulást egy konkrét életsza-
szándék jellemezte. Az elõadások igen színvo- kaszhoz köti s amely a bizonyítvánnyal lezárul,
nalasak és hasznosíthatóak voltak. Sikerült új a mai világban nem tartható! Az átképzéssei,
informáci?kat és címeket szereznünk. továbbképzés seI mindannyiunknak számolnia

Kürti Eva délután, mikor elköszönt, a követ- kell. A magas szintû írásbeliség, szövegértés
kezõket mondta: Jó volt hallani, hogy míg ta- pedig egyszerre elõfeltétele, ugyanakkor követ-
valy azt panaszolták a kollégák, hogy nem bírják kezménye is a folyamatos képzésnek, élethosszig
a terhelést, nem tudják idõre teljesíteni a kérések tartó tanulásnak.
nagy rész~t, ké~telenek az e~õ~~gyzésekkel is Ezután dr. Erényi István beszélt az informá-
foglalkoznI, add1~ mo,st arr~ hivJak fe! a ~g~~l- ciós társadalom új kormányzati stratégiájáról.
met, hogy keressunk allomanyukban es küldjük Elmondta hogy az információs társadalom út
a kéréseket. Micsoda különbség! amely el ~ et a tudásalapú társadalomhoz. Hang~

A, szemlé!et ,v~l~ozásában, a s,egítõkészség súlyozta ve:ben a könyvtárak szerepének fontos-
te~eszete~se v~lasaban sokat seg1tenek a sze- ságát, hiszen kaput nyitnak az ismeretek meg-
melyes talalkozasok. ,., szerzéséhez, közvetítõi a tudásnak és közösségi

, .Fatr~l ~:zseb:t hozzáférési pontok. Idézte C. Sagan véleményét,
Jozsef Attila MegyeI Konyvtar aki szerint a tudomány "a szegénységbõ 1 való

..,. " .". felemelkedés útja, felhívja a figyelmet a kor
,:\z mformaclos tarsadalom klhlvaSal veszélyeire, fontos kérdésekben tájékoztat, s
az olvasás tükrében végül a tudomány és a demokrácia értékrendje

egybeesik".Ezzel a címmel rendezett tanácskozást a könyv- B ' It k ' t ~ 1 1" , , "1 . f' oh ' k 'b b ' ov , . K ..' esze a ormanyza le e ossegero az m -tarI et erete en a tata anyaI aros1 onyvtar ruktúr '1 1"" kü' l " b" "~
lk '

J ' . M OS ' h ' , "1 'b rast a, ese yegyen oseg es on ozole e-a aszal arI zm az epu ete en. , " k ' 'b d .o '10El " k ' t B .k T' 1 , t k SZIto programo megteremtese en, a 19lta ISso en encsl Janos po garmes er oszon- , " , ,
t OOtt ' t " k t E t ' ' 1 ' szakadek felszamolasaban. Az allam szerepe

o e a resz vevo e. zu an programva tozas bb ~ 1 b .' 1 " h 'l ' ~ Ol 't " rt ' tO TF' oP ' o t ' k .~ 1 " " e en a 10 yamat an. sze es savu a ozaheJ eszte-o en. ran eter 19azga o -a 1 a le nott 1ras- k lm d ti t ' , kb t 'bb ' o '
1 t

bbb 1 0' .." h 1 "' 1 d 1 h 1 se az e ara o ersege en, ova a mIlle oelseg, szovegertes e yzetero a ott vo na e y- k 'o t " t "" t t 1, , bO
, ..' ., , ozosseg1 pon on Szam1 ogep es meme e eres 1Z-

zetkepet egy nemzetkoz1 vIzsgalat eredmenye t ,tás' ki t 1 "1' k 'l " k ' , .
H' ,. " OSl a a s e epu ese en e o szamara IS. ang-

nyoman, betegsege miatt lemondta a reszveteit. , 1 zta h kulturálo k ' tts ,.,
tudás.o su yo , ogy a IS, epze egI es -

Tekmtve, hogy fontos volt, hogy bIzonyos meg- . t .. 1, ak ~ 1 lk ztatá ' o '
1 k t' " ,SZln nove ese nemcs a lOg a o SI ese ye e

allap1tasok elhangozzanak e rendezvenyen, egy. ,. h h " ,
1 tartalm bb k ldk '

bb . 1 1 ,.. ~ 1 1 , , J av1tj a, anem ozzaJaru a asa, so o a-

ora an meg}e ent tanu many osszelog a o re- l ' bb '1 t gt t ' 'h ." u e e me erem ese ez IS.
szet sokszoros1tottuk, s a legfontosabb gondola- o ..., ,
tokból néhányat ismertettem. I:Ialadunk az ~lektroru~us ,ko:1gazgat~~ ~e~e,

Az IALS vizsgálatról érdemes tudni, hogy az eddIg ~ m~f!:Y~szekhel~ek~g ~eszul~ el ~ k1e~ltes,
írásbeliséget nem egyszerûen írni-olvasni tudás- ?e a ~?zelJovo~en to:ab?l feJ!es~te~ ~arhato. Ez
nak tekintették, hanem azt vizsgálták, milyen Jelen~os ~ze~I,~letbel1 valt~zast.:s Igenyel ~ la-
szinten képesek alkalmazni az emberek az olva- ~ossa~ resze~~l, hog~ e~h1~g~" ele~tI.omk~s
sott információt. Ennek érdekében háromféle tí- uton IS lehet ugyeket rntezm, sot Igyerdemes.

pusú szöveget használtak fel, amelyek mindegyi- Számunkra is biztató, hogy jövõre otthoni
kére jellemzõ volt, hogy a mindennapi életben számítógéphez juthatnak pályázati úton a közal-
elõforduló olvasnivalók voltak (cikkek, haszná- kalmazottak -ezúttal a könyvtárosok is -, a vál-
lati utasítások, hirdetések, ábrák, grafikonok, lalkozások dolgozói, egyéni adókedvezmények-
menetrend, kérdõívek, megrendelések stb.). kel pedig gyermeket nevelõ családok.

1 8 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2002. december


