
aDR-hírek

A Budapesti Mûszaki Iyén 45 számítógépes hozzáféréssel. Állománya
és Gazdaságtudományi döntõ részét kölcsönzi, illetve ígény szerint a

E t O ' dokumentumokból másolatot készít. Könyvtár-
"gye em rsza gos 1 1 '1 t k ..l'/;..ld "1 . b .I -1 "b". , ., /tOZI SZO ga a a u 'JO ro IS eszerZI \ ereuetl en

MuszakI InformaCIOS vagy másolatban) a könyvtárban vagy az ország-
Központ és Könyvtár ban fel nem lelhetõ dokumentumokat.

(BME OMIKK) A könyvtári szolgáltatások hétfõtõl péntekig
szolgáltatása. .:~~;;=- 9-tõl 20 óráig vehetõk igénybe.

1 OR~GOS A 't tt ' 't " k 1, "d "', , ODR DO~E~"M.ELLAlo!.S , z.egyesl eszamI ogepes ata ogus 1 0- es
es az RENDSZE).. terbelI korlátozás nélkül elérhetõ a könyvtár

A BME OMIKK nehéz, de sikeres évet zárt honlapjáról (ahol még sok más hasznos in for-
2002-ben. A két könyvtár nehezen fogadott és mációt talál a látogató): www.omikk.bme.hu
véghezvitt összevonása elõtti és utáni viharos A két könyvtár évtizedek során kialakult alap-
hónapok elteltével mégis elmondhatjuk, hogy feladatai mit sem változtak az egyesüléssei, az
könyvtárunk, különösen építészeti szempontból, új könyvtár célkitûzése továbbra is, de ma már
mára nagyszabású fejlõdésen ment át, és a közel- közösen
jövõt illetõen nagy lehetõségeket tartogat az olva- -országos feladatkörû nyilvános mûszaki
sók korszerû és minõségi kiszolgálása terén is. szakkönyvtárként a mûszaki információk iránt

Az egyesített könyvtár az ország legnagyobb érdeklõdõ szakemberek, kutatók, intézmények,
mûszaki könyvtára. 8200 m2 területen több mint a vállalkozói szféra és a nagyközönség többszintû
kétmillió dokumentummal, 3400 kurrens folyó- és teljes körû (a népszerûsítõ irodalomtól a tu-
irattal, 60 -az egyetemi hálózaton elérhetõ -és dományos infomláción át az igényelt dokumen-
17 -csak helyben használható -adatbázissal, tum mal történõ) kiszolgálása.
közel háromezer elektronikus folyóirattal, száz- -egyetemi könyvtárként a hallgatók, okta-
ezer kötetes szabadpolcos állománnyal áll olva- tók, kutatók, a felsõfokú mûszaki képzés szak-
sói rendelkezésére hét olvasóterem 521 férõhe- irodalmi ellátása.,
-
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Gyarapítási politikája: mánybevitellel gyarapszik, hanem a régebben
-A mûszaki tudományok területén az eddi- megjelent kiadványok és periodikumok bibliog-

gi hagyományoknak megfelelõen teljességre tö- ráfiai és állományrekordjaival is.
rekvõen gyûjti a hazai, válogatva a külföldi
mûszaki szakirodalmat. Az ODR és a dokumentumbeszerzés

-Egyetemi könyvtárként a hallgatói igények-
nek megfelelõ példányszámban gyûjti az egye- A könyvtár beszerzési forrásainak bõvítésé-
terni jegyzeteket és tankönyveket. Biztosítja a hez évrõl-évre segítséget nyújt az egyetemi költ-
természet- és gazdaságtudományi képzéshez és ségvetési kereten és az Oktatási Minisztérium
kutatáshoz, valamint a rokon diszciplínákban és "KMÜF A" támogatásán túl a Nemzeti Kulturá-
az interdiszcipllláris határterületeken a széles- lis Örökség Minisztériuma (NKÖM) által mû-
körû ismeretszerzéshez szükséges szakirodalmat. ködtetett ODR-program, melynek keretében
Gondoskodik az egyetemi hallgatók általános dokumentumbeszerzésre, technikai eszközök fej-

mûveltségéhez elengedhetetlen szépirodalom leg- lesztésére és a könyvtárközi kölcsönzés által
fontosabb mûveinek és idõszaki kiadványainak szolgáltatott eredeti dokumentumok postaköltsé-
beszerzésérõl. gének visszatérítésére kapunk támogatást.

-Szakirodalmi adatbázisok és elektronikus A Könyvtárellátó Kht. (KELLÓ) adatbázisát
folyóiratok beszerzésével és szolgáltatásával rendszeresen használjuk az ODR-támogatás fel-
igyekszik áttekintést és hozzáférést biztosítani a használásánál és egyéb forrásból történõ magyar
világ legújabb mûszaki és természettudományi nyelvû könyvek beszerzésénél is. Az utóbbi
információihoz. években az oktatásban is egyre fontosabb szere-

Külön felhívjuk e cikk olvasóinak figyelmét, pet betöltõ és olvasóink által is széleskörûen
hogy az elõfizetett adatbázisok és elektronikus használt és keresett társadalomtudományi mû-
folyóiratok jegyzéke a BME OMIKK honlapján vek megítélésénél abeszerzõ könyvtárosok
megtekinthetõ. munkáját évek óta megbízható recenziókkal se-

A gyarapítási, feldolgozási, kölcsönzési stb. gíti a Könyvtári Intézet és a Kqnyvtárellátó Kht.
munkák támogatását, a könyvtár korszerû és Új Könyvek címû közös kiadványa.

hatékony használhatóságát számítógépes integ- Az adatszolgáltatás az ODR-adatbázis részére a
rált rendszer biztosítja. KELLÓ-nál rendelt könyvek esetében automatiku-

A korábbi két könyvtár integrált rendszerei- san történik. Az összes többi beszerzésünk bibli-
nek (adatbázisainak) egyesítése -2002 szeptem- ográfiai adatait az ALEPH adatbázis katalógus-
bere -után az ALEPH rendszer bibliográfiai rekordjában alkalmazott azonosító jelzés alapján
adatbázisa közel 418 ezer rekordot, és ehhez leválogatjuk, és lemezen továbbít juk.
kapcsolódóan mintegy 877 ezer példányrekor- A két elõdintézmény a 2001-es támogatási
dot tartalmaz. (Ez nagyjából a könyvtár állomá- szerzõdést még külön-külön kötötte meg, a keret
nyának 1980 után beszerzett része.) felhasználását is külön kezdte meg, majd az

A folyóiratok bibliográfiai és állományi nyil- egyesített intézményben fejezte be.
vántartása jelenleg még két -eltérõ szoftvert
használó -adatbázisban történik (és ebbõl kö-
vetkezõen ezek két külön katalógus ban kereshe-
tõk), de folynak az elõkészületek az integrálás

végrehajtására.
Az OP AC katalógus használható a könyvtár

nyilvános tereiben elhelyezett munkaállomások-
ról a nyitvatartási idõben, és az interneten ke-
resztül a nap huszonnégy órájában. A használat
kiterjed a keresésen túl a könyvek elõjegyzésére
és a kölcsönzött könyvek lejárati idejének meg-
hosszabbítására is.

A folyamatos retrospektív feldolgozás ered-
ményeként az adatbázis nemcsak a kurrens állo-

~
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A 2002. évi ODR-támogatás mértékének meg- 2002-ben a BME OMIKK az ODR-támoga-
állapításakor az NKÖM figyelembe vette az egye- tásként kapott keretet fõként magyar nyelvû
sítés révén a beszerzés terén elérhetõ ésszerû meg- dokumentumok beszerzésére fordította. A könyv-
takarítás mértékét, ugyanakkor a megnövekedett tárban kialakított szabadpolcos tankönyvolvasó
szolgáltatási feladatok ellátásának költségigényét elõkészületi munkái során nyilvánvalóvá vált,
is méltányolta. hogy tankönyvállományunk egy része elavult, és

A dokumentumbeszerzésre kapott támogatás a szabadpolcra kerüléssei egy idõben megnövek-
összege 1998 és 2002 között az alábbiak szerint võ olvasói igények kielégítéséhez a példányszám
alakult: növelésére is szükség van. Ezért a rendelkezésre

OMIKK BME KTK BME -OMIKK Összesen álló összeg nagyobb részét új, korszerû és meg-
összevonva felelõ példányszámú tankönyvek, jegyzetek il-

1998 2000000 1 000000 3 000000 letve szakkönyvek vásárlására fordítottuk.
1999 5400000 2400000 7800000 Tapasztalataink szerint a BME-n oktatott tár-
7000 3500000 2500000 6000000 gyak (mûszaki, természettudományi, gazdasági
7001 3500000 3000000 6500000 és társadalomtudományi szakok) tankönyveit,
002 5000000 5000000 jegyzeteit és az oktatáshoz, kutatáshoz nélkü-

2001-ben a BME KTK -a harminc százaI é- lözhetetlen szakkönyveket a más egyetemeken és
kos kedvezményt kihasználva -a támogatási fóiskolákon levelezõ vagy távoktatásban részt vevõ
összegbõl elsõsorban magyar szakkönyveket budapesti és vidéki hallgatók is elõszeretettel hasz-
vásárolt a KELLÓ-tól. Tankönyvek, jegyzetek, nálják, sok esetben úgy, hogy a könyvtárközi köl-
informatikai és számítástechnikai kiadványok, csönzés statisztikájában nem mutatkozik a forga-
illetve oktatást segítõ monográfiák beszerzésére lom, csak a normál kölcsönzésében.
került sor. Az idegen nyelvû állományunk gya- A 2001. évi BME KTK-támogatásból beszer-
rapításánál az oktatók igényeire és szakvélemé- zett mûvek nyelvi és tematikai megoszlása:
nyére alapozva a legfrissebb szakkönyvek, illet- ..
ve tankönyvek beszerzését preferáltuk. A meg- Nyelv Kotet

vásárolt kiadványok túlnyomó része 2000-2001- Magyar nyelvû 529

es kiadású volt. Vásárlásaink zömét magyar Angol nyelvû 71
könyvkereskedõ cégeken keresztül végeztük, ki- Német nyelvû 6
használva a kiadók kedvezményes ajánlatait. ",' .

2001-ben az OMIKK részére juttatott összeg- ~ magyar nyelvu beszerzesek tematIkaI meg-
bõl túlnyomó többségében gyakran keresett oszlasa:

magyar nyelvû számítástechnikai könyveket vá- Tudományágak Kötet

sároltunk több példányban. Az OMIKK a gyara- Számítástechnika 284
pítás során a könyvesbolti m,egtekintést részesí- Építészet mûvészet 52
tette elõnyben, így a KELLO és a kiadók nyúj- N lk'" k 16
totta kedvezményeket kevésbé tudtuk kihasznál- ye v onyve

ni. Az idegen nyelvû beszerzés zömét a standing Közgazdaság 27

orderként elõfizetett OECD kiadványok tették ki. Egyéb 150

A 2001. és 2002. évi ODR-beszerzések nyelvi megoszlása:

Év Magyar nyelvû könyv Idegen nyelvû könyv Egyéb Összesen
dokumentumok

Gegyzet, CD)
OMIKK BME OMIKK BME OMIKK BME

KTK KTK KTK
2001 693 529 96 77 1 30. 1426

BME OMIKK

2002 1101 137 71 1309

-
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Az idegen nyelvû beszerzések tematikai meg- A magyar nyelvû beszerzések tematikai meg-
oszlása: oszlása:

Tudományágak Kötet Tudományágak Kötet

Matematika 25 Számítástechnika 156

Fizika és mechanika 22 Építészet, mûvészet 24

Építészet, építészettörténet, Nyelvkönyvek 161

építõmérnöki tudományok 6 Közgazdaságtan 308

Kémiai tudományok 3 Kémia, fIZika, matematika 286

Informatika Egyéb 237
és villamosmérnöki tudományok 2 I

Az idegen nyelvû beszerzések tematikai meg-
A 2001 évi OMIKK -támogatásból beszerzett oszlása:

mûvek nyelvi és tematikai megoszlása:
Tudományágak Kötet

Nyelv Kötet Közgazdaságtan 7

Magyar nyelvû 693 Informatika

Angol nyelvû 96 és villamosmérnöki tudományok I 1

Német nyelvû O Kémia, fizika, matematika 81

Építészet, építõipar 25
1\ magyar nyelvû beszerzések tematikai meg- Egyéb 13

oszlasa:

Tudományágak Kötet Az ODR és a könyvtárközi kölcsönzés

Számítástechnika 274 A BME OMIKK k " t ' k ". 1 ' It t ' , onyv ar OZI szo ga a asa

Epítészet, mûvészet 139 magában foglalja a hazai és nemzetközi eredeti
Nyelvkönyvek 2 dokumentumok kölcsönzését és a nem kölcsö-
Közgazdaság 77 nözhetõ dokumentumokból (idõszaki kiadvá-

Egyéb 201 nyokból) másolatok szolgáltatását,
A megrendelés és a kölcsönzés menete a

A ' d 1 " b ' k ' k ' következõ:
z I egen nye vu eszerzese tematl al meg- , ", ," '"

oszlása: A kero könyvtar vagy szemely reglsztracloja:
, , ,- költségvetési intézmény számára egyszeri

Tudomanyagak Kötet díjtalan regisztráció (az elsõ hivatalos megren-

Közgazdaságtan 78 delés),

Informatika -magán cégeknek -mint jogi személyeknek
és villamosmérnöki tudományok 18 -kötelezõ beíratkozás a könyvtárba,
Egyéb 36 -magánszemély: vagy egyénileg beírat-

kozva, vagy más könyvtáron keresztül a meg-

A 2002 évi BME OMIKK támogatásból be- rendelõ könyvtár beíratkozott olvasójaként jo-
szerzett mûvek megoszlása: gosult a megrendelésre,

A következõkben a könyvtárközi szolgáltatást
Nyelv Kötet két külön fejezetben tárgyaljuk, nevezetesen ha-

Magyar nyelvû 1172 zai (saját és egyéb belföldi), valamint nemzetkö-
Angol nyelvû 135 zi (külföldi könyvtárak) állományából és adat-

N ' 1 .. 2 bázisaiból történõ dokumentum- és másolatszol-
emet nye vu '1 '

ga tatás,
-
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Hazai könyvtárközi kölcsönzés ményekhez. Az egyesítést követõen a kön~ra~
, , " egy része máshova irányította kéréseit, mIvel bl-

.A ~ME ?~I~ -: a ;edett áll.om~y e~ a ~o~- zonytalanok voltak a folyamatos mûködést illetõ-
ton dlsszertáclok kIvetelevel. -teljes allomanyab~l en. Aforgalmi visszaesés okainak elemzésekor nem

szol~~ltat.könY':eket (ere~~tl do~mentu~okat) ,e~ hagyhatjuk .figyelmen kívül, hogy az egyesülést
folyol:a~clkk-mas~latot k,onyvtár~ak es egyem követõen a két könyvtár egymás felé irányuló fté-
hasmalokt1ak, amIvel -mgabban ertelmezve ~ ~e: rései belsõ kölcsönzéssé váltak, valamint azt sem,

véken~séget -~ Országos Dokume~tum~lla~1 hogy az EISZ és a könyvtári konzorciumok által
Rendszerben, mInt d?ku~e~.mms~,o!galtat~".~~- elõfizetett teljes szövegû folyóirat-szolgáltatások
v~ r~szt vesz. Szolg~ltato kon~n,funkcl,ojabol (Elsevier, Science Direct) széles körû hasmálata
adodoan az o,~R lel?hely-ada~bazls,~t k,o~latozot- csökkentette a könyvtárközi másolatkérések szá-
tabban hasmalja, mIvel a beerkezo .keresek ~7 mát. A 2002. évi adatok alapján megállapítható,
százalékát saját állományból szolgáltatja, míg mas hogy szolgáltatásaink igénybevétele több mint ti-
könyvtárak állományából mindössze kb. há~om zenöt százalékkal növekedett 2001-hez képest, és
százalékot kér be. A kérések fogadása e-matlen amennyiben a fenti tényeket is figyelembe vesszük,
jelentõsen meggyorsította az évekig lassús,ága mi- a 2000. évi szinten stabilizálódott.
att bírált könyvtárközi szolgáltatást. A masolatok Eredeti dokumentumok könyvtárközi kölcsön-
faxon vagy ARIEL-en történõ továbbítása jelentõs zésének évenkénti alakulása:

idõmegtakarítást eredményezett.
Kérések a saját állományból

A szolgáltatás igénybevételének módja: Könyvtár 1998 1999 2000 2001 2002

A könyvkölcsönzés a kölcsönzési szabályzat BME 370 360 345
elfogadásával és betartásával történik. Egy köl- OMIKK 720 680 621
csönzõnél maximum tíz könyv lehet egy idõben. BME OMIKK közös 596 367
A kölcsönzési idõ négy hét, hosszabbítást lehet
kémi levélben, e-mail en, telefonon vagy faxon. Más könyvtárak állományából teljesített kérések száma

Idõszaki kiadványokból csak másolatszolgál- OMIKK 8 32 35
tatás igényelhetõ. A megrendeléseket három ...3
napon belül teljesítjük, abban az esetben, ha BME OMIKK kozös ' 27 5
minden bibliográfiai adat pontosan a rendelke- A könyvek kölcsönzése esetében sajnálatos
zésünkre áll. módon a 2002. év sem hozott pozitív változást,

A másolatszolgáltatás évenkénti alakulása: bár a más könyvtárakból teljesített kérés ek szá-

Kérések száma a saját állományból ma növekedett.

Kö~ár 1998 1999 2000 2001 2002 Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés
BME 1095 1090 1100 .,

k... k..l ..,.,OMIKK 4031 3878 3444 A nemzet~özl, ~öny~tar oz~ o cso?zesl es
BME OMIKK közös 2516 2916 másolatszolgaltatasl tevekenyseg .k~rete~en,. ha

a kért dokumentumnak (könyv, Ido szakI kla~-
Más könyvtárak állományából teljesített kérések száma vány, kutatási jelentés, kongresszusi kiadv.ány

OMIKK 24 48 62 stb.) nincs bejelentett hazai lelõhel,ye vagy n!n,cs
BME OMIKK közös 59 52 az országban kölcsönözhetõ példanya, a kerest

külföldi lelõhelyre továbbít juk.
A statisztikai adatok tükrözik az átszervezés Ez a szolgáltatás több éves, igen sikeres múltra

okozta átmeneti forgalmi visszaesést. Kétségtelen, tekint vissza. Az országos jelentõségû projekt
hogy a 2001-ben lezajlott egyesítés idõszaka alatt 1997-ben indult, célja a nemzetközi könyvtárkö-
csökkent a könyvtárközi kölcsönzés forgalma. A zi kölcsönzés és a külföldrõl történõ másolat-
költözésseI, a számítógépes átállással járó nehéz- szolgáltatás fejlesztése volt, hogy ez által vala-
ségek tennészetesen gátolták a folyamatos szolgál- melyest ellensúlyozni lehessen a hazai könyvtá-
tatást. A könyvtárközi szolgáltatást igénybe vevõ rak szûkülõ gyarapítási lehetõségeit. A projekt
egyéni ügyfeleinknek és intézményi partnereink- keretében korszerû, internetre támaszkodó kül-
nek alkalmazkodniuk kellett a megváltozott körül- földi szolgáltatásokat vezettünk be. A nemzet-

~
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közi könyvtárközi kölcsönzés gyors és hatékony ár csak a tényleges köl~égek egy részét fedezte,
lebonyolításának érdekében bekapcsolódtunk a ennek kiegészítése részben az intézmény gyarapí-
világ legnagyobb számítógépes könyvtári rend- tási keretének terhére történt.
szerébe, az OCLC-be (USA). Az EBSCOdoc Intézményünk jelentõs szerepet játszik az

(USA) számítógépes dokumentumküldõ rend- Országos Dokumentumellátási Rendszerben, il-
szerhez való kapcsolódássallehetõvé tettük tet- letve annak fejlesztésében: a projekt ráirányítot-
szõleges dokumentum másolatának külföldrõl ta mind a szakma, mind a felhasználók figyel-
történõ beszerzését. mét e szolgáltatástípusra. Az ügyfeleinknek nyúj-

A Nyílt Társadalom Intézet regionális könyv- tott kedvezményes ár nagy mértékben fellendí-
tárprogramjának támogatása révén olyan nagy- tette az országos forgalmat is. Már az elsõ év-
ságrendû forrás állt rendelkezésünkre, melybõl ben, I 998-ban -az Országos Széchényi Könyvtár
megvalósíthattuk az on-line nemzetközi könyv- és a többi nagy könyvtár által bonyolított -tel-

, kölcsönzõ szolgáltatás bevezetését, mely lehetõ- jes hazai forgalom több mint egyharmadát mi
ii vé tette az országban fel nem lelhetõ idegen teljesítettük, miközben elméleti, gyakorlati és

nyelvû dokumentumok on-line kölcsönkérését. technikai szempontból is a többi könyvtár szá-

mára modellértékû megoldást nyújtottunk.
A beérkezõ eredeti dokumentum 1999 szeptemberében új dokumentumszolgál-
átkölcsönzése tatókkal létesítettünk kapcsolatot, teszteltük

mûködésüket, majd ennek eredményeként a DBI-
A külföldrõl kért dokumentum beérkezésérõl vel (Deutsche Bibliotheksinstitut, Berlin) alakí-

budapesti ügyfeleinknek értesítést küldünk, vi- tottunk ki együttmûködést.
déki partnereinknek postai úton "továbbít juk. Elõ- 2001-ben az OMIKK és a BME KTK össze-
fordul, hogya külföldi könyvtár kiköti, hogyavonásakor a szolgáltatás június 30-án a korábbi
kikölcsönzött dokumentumot kizárólag a helyén lezárult, bár a könyvek regisztrálása a
könyvtári helyben olvasásra bocsáthatjuk rendel- költözés ellenére folyamatos maradt. A teljes
kezésre. körû szolgáltatás csak szeptember l-jétõl indult

A könyvek továbbítására két lehetõség van, újra a BME könyvtárépületében. Megrendelõink
ez igény szerint a következõ: részben szóbeli, részben írásbeli tájékoztatást

-hagyományos postai úton, kaptak a változásokról, tájékoztató anyagot je-
-személyes átvétel útján. lentettünk meg a könyvtár honlapján, amely
A szolgáltatás további bõvítésének érdekében vélhetõen elõsegítette a szolgáltatásaink iránti

1998-ban a British Library Document Supply Cent- igény növekedését.
re-rel (BLDSC) is kapcsolatot létesítettünk. A 2003. január elején a DBI megszûnése miatt
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumtól elnyert áttértünk a német SUBITO dokumentum szolgál-
pályázati támogatásból beszereztük és installáltuk tató rendszer (tizenhat könyvtár) használatára,
az ARIEL teljes változatát, amely nemcsak a do- így a British Libraryvel és az OCLC hálózatával
kumentumok fogadására, hanem küldésére is al- kb. ötszázötven könyvtár adatbázisából és állo-
kalmas. Ezáltal technikailag felkészültünk arra, mányából tudunk dokumentumokat szolgáltatni,
hogy mind a nemzetközi, mind a hazai szolgálta- lefedve ezzel szinte a teljes angolszász és német
tásnál e-mailen vagy az ARIEL Internet-fax szoft- nyelvû szakirodalmat.
verrel kiválóan olvasható minõségben érkezzenek
ml egkaTm~ bo- Az eredeti dokumentumok nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési forgalmának alakulása
ato. ova-
bá ebbõl a Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002

pály~ti b~-l Szolgáltató OCLC BLDSC BLDSC BLDSC BLDSC BLDSC
mogatas o db OCLC DBI DBI DBI DBI

fejlesz~ett~k db OCLC OCLC OCLC OCLC
a szol~al.tatás db db db db
technikai fel- K .' k" I "" onyv o cson-
teteleit. A "" k 500 ]065 918 1104 1120 10011 ' It t ,. zeSi sigenye
szo ga a aSI

~
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A szolgáltatást 1997-ben vezet-
tiU{ be. Kezdeményezésünk létjogo-
sultságát az indokolta, hogya Ma-
gyarországra járó külföldi folyóira-
tok száma folyamatosan csökkent,
ugyanakkor a tudományos publiká-
ciók iránti igény folyamatosan nö-
vekedett. A másolatbeszerzés anya-
gi fedezetét alapítványi pályázati tá-

J mogatás biztosította.

Az alapítványi támogatás lehe-
tõvé tette, hogy a könyvtár a má-
solatszolgáltatásra az elsõ évben
80%-os kedvezményt nyújtson
ügyfeleinek, a késõbbiekben ennek
mértéke évente 10%-al csökkent.
2000-tõl a felhasználók a tényle-

ges ráfordítás ötven százalékát fedezik, míg a
Nemzetközi könyvtárközi könyvtár minden egyes kérés esetében további öt-

másolatszolgáltatás ven százalékkal egészíti ki a költségeket saját for-
rásból. A kérések teljesítése nem korlátozódik a

A nemzetközi könyvtárközi másolatszolgál- könyvtár gyûjtõkörére, bármilyen szakterület do-
tatás az országban nem fellelhetõ fo1yóiratok- kumentumaibóllehet másolatot kémi. A szolgálta-
ból, könyvekbõl, konferencia kiadványokból, tás sikerét és létjogosultságát bizonyítja, hogya
szabványokból és szabada1makból fénymásolt bevezetéstõl kezdve a kérések száma a három-
cikkek saját részre történõ egyszeri megvételét ezer közelében volt annak ellenére, hogya ked-
és továbbítását foglalja magában. vezmény mértéke harminc százalékkal csökkent.

A másolatok továbbítására igény szerint a Legfontosabb partnereink: EGIS RT., Veszp-
következõ lehetõségeket kínáljuk: rémi Egyetem Könyvtára, MTA KFKI, MOL RT.

-hagyományos postai úton, Százhalombattai Mûszaki Könyvtár, Országos
-az elektronikus úton érkezett cikkek elekt- Állategészségügyi Intézet Könyvtára.

ronikus úton való továbbítása e-mailre vagy A szolgáltatás anyagi feltételeinek biztosítá-
ARI EL-re (ily módon a cikkek érkezése és to- sában kezdettõl fogva jelentõs és nélkülözhetet-
vábbítása egy-két héten belül lezajlik). Felhív- len segítséget nyújtott az ODR. 2001-ig a saját
juk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus állományból történõ eredeti dokumentumszolgál-
(e-mail/ARIEL) úton történõ küldés esetén kü- tatás postai költségét fedezte. 2002-tõl a támo-
lön díjat (nyomtatási, postaköltség) nem számí- gatási terület kibõvült és az összeg megsokszo-
tunk fel. AZ erre vonatkozó igényt azonban kér- rozódott, mivel az NKÖM a külföldrõl bekért
jük elõre jelezni! dokumentumok visszaküldésének postaköltségét

-személyes átvétellel. is átvállalta.

Az igények és a szolgáltatás alakulása, változása

Év .1997 1998 1999 2000 2001 2002

Szolgáltató EBSCOdoc EBSCOdoc BLDSC BLDSC BLDSC BLDSC
AIC BLDSC AIC AIC Infotrieve Infotrieve

AIC Infotrieve Infotrieve

Igények -3000 2883 2957 3063 2052 1707

Kedvezmény 80% 70% 60% 50% 50% 50%

-
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ODR-támogatás a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségének fedezésére

BME OMIKK BME OMIKK

1999. 'an. 1-2000. márc. 31. 92 032 98 834

2000. ápr. 1-2001. szept. 30. 137 332 135 822

2001. okt.l-dec. 31. 414670

I 2002. jan. 2-nov. 30. 3264 947

I A közeljövõben szeretnénk a könyvtárközi A korábbi idõszakhoz hasonlóan, a növekmé-

kölcsönzés terén is fejlesztéseket végrehajtani. nyekbõl havi megjelenésû ruzeteket is kiadunk.
Ez elsõsorban a komplex számítógépes nyilván- Mindkét adatbázis korlátozás nélkül elérhetõ a

I
tartási rendszer bevezetésére irányulna, amely honlapunkról, és továbbra is szolgáltatunk má-
lehetõvé tenné a megrendelések web-platformon solatokat a primer dokumentumokból.
történõ feladását, a kérés, másolatrendelés, köl- A tömörítvényes kiadványok (2002-ben tizen-
csönzés adatbázis-szintû nyilvántartását, a kü- hat cím) nemcsak papíron, hanem elektroniku-
lönbözõ pénzügyi, számlázási és statisztikai san, CD-hordozón is elõfizethetõk. További elõ-
nyilvántartások kezelését. relépés, hogy a kiadványokban megjelenõ cik-

A könyvtárközi kölcsönzés különbözõ részle- kekbõl teljes szövegû, interneten is kereshetõ,
geire, ügyintézõire, a díj tételekre és a megren- elõfizetõi rendszerben mûködõ adatbázis-szolgál-
delés módjára és feltételeire vonatkozó informá- tatás indul 2003 folyamán.
ciók megtekinthetõk honlapunkon: www.omikk. Az ötvenedik évfolyamába lépõ Tudományos
bme.hu Mûszaki Tájékoztatás (TMT) megújult arculat-
A szakirodalom tartalmi feldolgozása, tal ~,elent ~eg, elektr~~ik~s formáj~hoz az e!õ?-
infol-mációszolgáltatás, kiadvány- zeto~ korlatlan~l, a.tobblek hat honapos keses-
szerkesztés a BME OMIKK-ban seI fe:ne~ ~ozza az Interneten. Fo!yamatban:an

akorabbI evfolyamok retrospektlv elektronikus
Az információ-feldolgozó és -szolgáltató te- konverziója is.

vékenység 2002-ben lényeges változáson ment A nagyszámú jelentkezés miatt 2002-ben
~~~!: át úgy a szolgáltatások számának, mint azok párhuzamosan két csoportban is folyt az oktatás.

minõségének szempontjából. A BME OMIKK továbbra is koordinátora az
A BME OMIKK a 160/2002 (IX. 12.) kor- EU Magyarországi Innovációközvetítõ Központ-

mányrendeletnek megfelelõen létrehozta a Nem- jának (IRC-Hungary), és mûködteti az EU Tech-
zeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert, melybe nológiai Tájékoztató és Tanácsadó Szolgálatot.
kötelezõen bekerülnek az állami költségvetés Közremûködik az Energia Tematikus Kapcso-

~~j bármely alrendszerébõl támogatott kutatás-fej- latteremtõ Iroda és a Budapesti és Közép-ma-'c lesztési projektek, továbbá a projekteket megva- gyarországi Tematikus Kapcsolattartó Iroda pro-

lósító szervezetek és személyek adatai. 2003-tól jektben. Kéthavonként papíron és elektroniku-
az adatszolgáltatók, a feldolgozók és a böngé- san is kiadja az EU KTF Hírlevelet, a Nemzet-
szõk egyaránt webes felületen férhetnek hozzá közi Technológia Transzfer híreit és az EU Ener-
az adatbázishoz. getikai Híreket. Az elektronikus változat gyors-

A nemzetközi és hazai szakirodalom feldol- híreket is közöl.
gozásából -a korábbi CIKK adatbázis helyett -Az INIS inputszolgáltató tevékenységünk -

a magyar mûszaki és gazdasági periodikumok -ami évi több mint ezer angol nyelvû referátum-
kb. háromszáz cím és a Magyarországon tartott mal is ellátott rekordot jelent a magyar nukleáris
konferenciák kiadványai (harminc-negyven kö- tárgyú publikációkból -eredményességét az is
tet) -cikk-mélységû feltárásával épül a Magyar reprezentálja, hogy közvetítésünk révén számos
Mûszaki és Gazdasági Repertórium adatbázis egyetem és kutatóintézet ingyen jut hozzá az
(MMGR). A növekménye kb. évi tízezer rekord. INIS adatbázis internetes változatához.
A korábbi Hungarian Research and Development A Tudománytörténeti Csoport 2002. évi gyûjtõ
Abstracts (HRDA) helyett adatbázis formátum- és feldolgozó munkájának eredményeképpen
ban is létezik az angol nyelvû változat. 2003-ban Csonka Jánosról, Neumann Jánosról

-
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meg a Tennészettudományi olvasóval szemben, 2002 szeptemberétõl saját fejlesztésû számí-
nyolcvan olvasói hellyel és nyolc számítógépes tógépes olvasótermi statisztikai rendszert vezet-
munkaállomással. A korábban önálló intézeti tünk be. A tényleges forgalom, használtság, le-
könyvtárként mûködõ könyvtár a BME OMIKK terheltség folyamatos mérése lehetõvé teszi, hogy
egyesítésével egy idõben integrálódott az intéz- objektív adatok ismeretében megfelelõ könyvtá-
ménybe. Állománya mintegy huszonkétezer kö- ri, szolgáltatási fejlesztéseket és intézkedéseket
tet, melynek csaknem egésze szabadpolcon, spe- valósítsunk meg. Az adatok bevitelét on-line
ciális szakrendben került elhelyezésre, kilencven- módon végzik, a különbözõ felvételi pontokon
két folyóirat kurrens számaival együtt. A teljes és a webfelületen táblázatos vagy grafikonos for-
állomány helyben hasmálható, fénymásolási le- mában jeleníthetõk meg. Néhány érdekesebb
hetõséggel, a többes példányok kölcsönözhetõk. adat: 2002 szeptemberétõl december végéig több
Olvasótermi, kÖlcsönzési és tájékoztató szolgá- mint 23 500 látogató fordult meg az olvasóter-
lat biztosítja helyben a színvonalas kiszolgálást. mekben, 18 100 BME-hallgató, 1100 BME-ok-

A 2002 szeptemberében megnyitott T AN- tató, 1100 hallgató más oktatási intézményekbõl
KÖNYVOL V ASÓ, melyet a központi épület és 3200 egyéb beíratkozott olvasó. A legtöbben
alagsorában, 1991-ben létesült szakolvasó helyén (nyolcezer olvasó) a nagyolvasót-mûszaki olva-
alakítottunk ki, alapvetõen a mûegyetemi hall- sót használták. A helyben hasmált dokumentu-
gatók kiszolgálását biztosítja, de más felsõokta- mok közül a folyóiratok a legkeresettebbek, szá-
tási intézmények diákjai és egyéb érdeklõdõk is muk elérte a harmincezer füzetet.
szívesen látogatják. Az olvasóterem huszonhat A központi épület elõtt fekvõ zöldterület alatt
férõhelyes. A kölcsönözhetõ tankönyv-állomá- 1995-ben létesült a négyszázezer kötet elhelye-
nyunkat helyeztük el mintegy kétszázhetven zésére alkalmas, tömör polcrendszerû mélyrak-
polcfolyóméteres szabadpolcon, karok szerint, tár. További hasmos eredménye a végrehajtott
tematikus rendben, ezen belül cím szerinti el- építészeti fejlesztéseknek a mélyraktár földalatti

..rendezésben. Az olvasó maga keresi ki a tan- folyosókkal való összekötése a könyvtárépület-
könyvet, melyet helyben olvashat, vagy kölcsö- tel és a központi épület könyvtári részével. A
nözhet. raktárból történõ kiszolgálás körülményeit, gyor-

A Tankönyvolvasóból juthatunk el a SYFED- saságát javította ez a beruházás.
REFER Központba, mely a kilencvenes évek Összességében elmondható, hogy a 2002. év
elején a francia kormány és az egyetem közötti -minden nehézség ellenére -a könyvtári vala-
megállapodás eredményeként jött létre, és az mint az infoflnáció-feldolgozó és -szolgáltató
egyetemen folyó francia nyelvû képzés szakiro- tevékenységünk szempontjából is eredményes
dalmi információs bázisát hivatott biztosítani. A volt. Reméljük, hogy a BME OMIKK a jövõben
központ internetes hozzáférést nyújt francia nyel- korszerû, jól szervezett és nem utolsó sorban
vû információs rendszerekhez, adatbázisokhoz. népszerû mûszaki és egyetemi könyvtárként szol-

Lehetõség van könyvek, folyóiratok, video- gálja majd az olvasóit.
anyagok, CD-ROM-ok helyben hasmálatára és .a BME OMIKK munkatársai
kölcsönzésére. Fotók: Bartalis Mátyás
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Mûhely

A papírkor végén 1. dás Egyeteme3 soha nem remélt és soha nem látott

sikerének egy részét is az internet adja, hiszen az

Kétségtelen, hogy az elmúlt félezer év -elõadások, demonstrációk, illusztrációk ott újra és

Gutenberg "isteni találmánya" segítségével -részletesen megnézhetõk -s nagyon-nagyon so-

eltömegesítette a betûkultúrára alapozott jelen- kan töltik le ezeket az anyagokat.)

tésátadást, értelemtulajdonítást (vö. Luther: "A
könyvnyomtatás Isten legutolsó és legnagyobb *

adománya. Hiszen ennek révén Isten meg akarja Talán nem volt esetleges, de nem is hisszük,

ismertetni az igazi vallást az egész világgal, a hogy elõre látható lett volna a legfejlettebb (?)

földkerekség határaiig"Z). civilizációk betükötöttsége. Hisz ma is élnek a

Kétségtelen, hogy kialakultak olyan jelentés- földön nem betüre alapozott kultúrák, füst jelek-

konvenciók (a Szentirás írásbeli szimbolikája -kel, rajzzal, zenével, tánccal kommunikálók. Mi

egyáltalán elnevezése; a szépirodalom szimboli- indokolatlanul nézzük le, s mérhetetlen önzésünk-

kája stb.), amelyeknek elveszítésétõl félünk, ben "primitívnek" nevezzük ezeket a kultúrákat,

amikor a digitális kultúra térhódítását aggoda- felsõbbrendünek véljük magunkat pusztán azért,
lommal szemléljük. mert azt gondoljuk, hogy betükkel differenciál-

Hisz az is kétségtelen, hogy nehezen fogad- tabb jelentéstartalmakat tudunk kifejezni, mint

juk el a megszokott kommunikációs és kultúra- ahogyan ez mondjuk tánccal vagy hangjegyek-
hagyományozó módszereinkkel szemben rajzolt kel lehetséges. Magam ebben nem vagyok biz-

elsõ igazán komoly kérdõjelet, melyet a számí- tos, sokkal inkább abban, hogy eme jelrendsze-
tógép és az internet elterjedése tett föl mind- reket sokkal kevésbé -és sokkal kevesebben -

annyiunknak -a mobiltelefonokkal, bankkártyák- értik, mint a betükultúrát, amelybe jól szervezett

kal, internetbankokkal s (a borzalmas) valóság- iskola- és hagyományrendszer vezet be bennün-

show-kkal immár végképp a hétköznapokba ket 12-16 éven keresztül. (Gondoljunk csak

hatolóan. (Tegyük hozzá, egyelõre csak zárójel- Sztravinszkij, Bartók, Schönberg -Van Gogh,

ben, bár ez volna az igazán fontos: a Mindentu- Picasso, Klimt és a többiek -megértetlenségére

a maguk korában! Évszázadnak kellett eltelnie,

.míg az általuk megalkotott mûvészi formák va-

l A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Ma- lamennyire konvencionálissá -vagyis sokak szá-
gya~orsz~gi E~esülete (IBBY) konferenciáján, a Szabó mára jelentésessé -váltak.)
Ervm Könyvtárban 2002. december 3-án A holnap teg- , ., ..,
napja avagy az olvasás jövõje címmel elhangzott elö- Marshall McLuhan IrJa le hIres konyveben a

adás megírt szövege. Párhuzamosan megjelenik a For- szomorú-szép példát a bennszüIöttekrõl, akiknek

dulópontban és a Könyvtári Levelezõ/lapban. filmet vetített "a nagy fehér ember"4 oktató cél-
2 Idézi Jean Franyois GILMONT, A reformáció és zattal, s kiderült, hogy õk egészen mást láttak a .

az olvasás = Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világ- képsorokon, mint a mozgóképolvasásra szocia-
ban, szerk. Guglielmo CA VALLO-Roger CHARTlER, 1" 1 b k A 1 fi '" .

, BP B 1 . 200078 (A k ' " bb ' kb . A l ' k 1 lza t em ere. tapaszta t llmnezok ugyamsI 
., a asSI, ,. eso le en. z o vasas u -" kk l ' '" ,i 

túrtörténete.) szemu e a vaszon ele fokuszalnak, s ezert

3 Talán célszerû itt megjegyezni, hogy (a puszta is- egészben látják a filmet, a tapasztalatlanok pe-

meretterjesztésnél valójában magasabb szintû) tudomá- dig a vászonra fókuszálnak, s mivel a képek igen

nyos elöadássorozatról van szó, amely 2002 õszén -so- gyorsan továbbmozdulnak, õk csak kis részlete-

kak m~glepetésére és örömére -a magyar közszolgálati ket érzékelnek. Ebben az esetben például csak
televízlókb.an (illetve a "valóságban" és az interneten) egy csirkét láttak ott (mel véletIeni kosztatlan sIkerrel kezdõdött, s folytatódik a jövöben. A. " Y u s csa eg:

sikerrõl lásd bövebben: Palugyai István Az ismeretter- pIllanatra tunt fel a filmben -a "nagy feher
, b " 'jesztés feltámasztása, Népszabadság, 2003. január 2. em er eszre sem vette, mert tudta, hogy ez

4 Az ironikus szókapcsolat és idézõjel tölem való -lényegtelen részlet), ahol a szemétkezelésrõl és

F. B. a pocsolyák megszüntetésérõl, vagyis a szúnyog-

,'" -l 
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irtásról szóló didaktikus filmet kellett volna lát- olvasni szeretõ embereket. Ennek okán gyereke-
niuk.5 S mivel nem észlelték a kép egészét, még ink nem értik saját irodalmi jelenüket, nem értik
kevésbé érzékelhették az elbeszélõ módban fo- a posztmodern jelrendszereket, melyek között
galmazó képek narrativitását. Nem ismerték a élnek, s melyeknek egy részét használják! Ezért

! filmes konvenciókat, s ezért nyilván nem is ér- hogyan is érthetnék, hogyan is tudhatnák, hogy
r tették meg a "mozit". a valóságshow-nak nevezett agymosás és min-
.Semmi okunk nincs arra, hogy ami kultúrán- denféle egyéb manipulációsorozat káros és íz-
i kat (szinkron és diakrón kódjainkat) fejlettebb- léstelen, hogyan is tudhatnák, hogy az nem kép-

! nek tartsuk másokénál. Jól-rosszul megcsináltuk visel értéket, s csak kárt tesz a lélekben?! S mit
I a tömegesítést (Gutenberg) -ennél többet azon- tehet egy magyartanár, ha tanítványai elmesélik

ban aligha mernék felelõsséggel állítani. neki: "az egyik csatornán a szabályok megsze-
géséért a legszörnyûségesebb büntetést kapta az

i * egyik játékos: Ady-verseket kellett olvasnia órá-
I Ha a jövõt fürkésszük az olvasás szempont já- kon át"7.

ból, akkor nem megijedni és siránkozni kell, ha- Az olvasás mint büntetés, Ady mint büntetés:
I nem elébe menni a dolgoknak, azok ugyanis nél- rémséges jövõkép a betûvel élõ ember számára.
, külünk is megtörténnek, s pillanatok alatt A kulturális-nyelvi-kódrendszerbeli szakadék

túllép(het) rajtunk a világ. Gyerekeink egyik lá- nem teljesen új jelenség a nemzedékek között,
bukat már a posztmodern korban lógázzák, s. ter- de most elõször átütõ erejû. Ezért kell rá felké-
mészetesen így is gondolkodnak és olvasnak, mi szülnünk, hogy gyerekeink (egyre inkább) más
pedig száz év elõtti pedagógiai módszerekkel pró- nyelven beszélnek, mint mi, s bizony mi abból
báljuk õket "békés egymás mellett élésre" kény- nem értünk mindent (olykor semmit). De itt is
szeríteni. Holott -szempontunkból elsõ lépés- elébe mehetnénk a mindenképpen bekövetkezõ
ként -legalább végre ki kellene tágítanunk az változásoknak azzal, ha a két értékrend között, a
olvasás fogalmát: .fogyasztói-vegetatív és az autonóm-szellemi

"Az olvasás szón nemcsak egy bizonyos szá- között világos alternatívát mutatnánk fól.
mú jel azonosításának és dekódolásának képes- Nagyon is lehetséges, hogy gyermekeink éle-
ségét értjük, hanem azt a szubjektív képességet tében több kódrendszerváltás lesz. Ezt mi éljük
is, amelyejelek és más jelek között kreatív meg elõször; korábban, a sokkal lassabban moz-
viszonyt hoz létre; egy olyan képességet, amely duló idõben a szülõk joggal remélhették, hogy
önmagában feltétele annak, hogy az ember töké- gyermekeik élete hasonlítani fog az övékre, hogy
letesen tudatában legyen környezetének."6 nagyjából ugyanolyan dimenziók mentén zajlik

Másodikként alaptantárgyak szemléletét kel- majd, mint az övék, legfeljebb "egy (társadalmi)
lene megváltoztatnunk: az iskolában a történeti osztállyal feljebb". Ez a (külsõ) hasonlóság ma
jellegû tantárgyaknak nemcsak a múltról, hanem szinte kizárt. Ezért nekünk bizony erre, a .1ehet-

: a jelenrõl és a jövõrõl is szólniuk kellene (erre séges többszöri váltásra kellene felkészítenünk a
, egyelõre nem jut idõ, energia, koncepció a magyar jövendõ nemzedékeket.

I oktatási rendszerben), mert gyerekeink különben Lássuk be, hogy (már most) gyorsabban és
1.: elvesmek a jelenben, s majdan a jövõben. intenzívebben kommunikálnak, mint mi. Lássuk
'1 Például: mivel az irodalomtanítás mereven az be, hogy nem olvassák ugyan a Légy jó
,( irodalomtörténetre koncentrál, kis irodalomtör- mindhaláligot, s Nyilas Misit hülyének tartják
íf ténészeket, okos érettségizõket képez, s nem (hovatovább Nemecsek Ernõt is), de legalábbis
,I::j baleknak; ám olvassák a Harry Potter-sorozatot,
~I olvassák A Gyûrûk Urát és más efféléket. Nem
1~ 5 McLUHAN, Marshall, A Gutenberg-galaxis, Bp., értik a Toldit, lassan a János vitézt sem; Adyt,
~ Trezor, 20?1., ~~51. "" József Attilát, Babitsot (lásd föntebb!) büntetés-
!~ 6 Ternlt Idezl.STUART Hall',Kodo!as, de~odolas In: nek tart.ák s maholna Petõfi alól is elszalad a
il: A posztmodern Irodalomtudomany kIalakul asa, szerk. , ,J , P '" "
:' BÓKA Y A., VILCSEK B., SZAMOSI G., SÁRI L., Bp., valosag... (azon egyszeru oknal fogva, hogy ok

JI. Osiris, 2002, 431. (Az eredeti lelõhely nincs megadva.) már a szabadságba születtek bele, s ezért igen

i, .? MÁ TY ÁS Gyõzõ, Pig Brother és a haló világ In: nehéz. elmagyarázni nekik például a szabadság-
il KrItika, 2003/1, 19-21. vágy természetrajzát), de értenek, tudnak valami
,
,
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mást. Ugyanolyan okosak és szépek, mint az digitális emlékezeti tárak nem mást tesznek, mint
elõzõ nemzedékek voltak, s épp ugyanannyira ezeket a lehetõségeket fejlesztik tovább, s ne-
szeretnének mások lenni, mint amazok szerettek künk nem mást kellene tennünk, mint megtanul-
volna különbözni elõdeiktõl. nunk használni õket, lehetõségeiknek legalább a

Látnunk kell azt is, hogy az új típusú tudás- tizedét megismerve. (Mint ahogyan egy könyv-
és kultúraátadás nem vertikális, hanem horizon- tárnak is körülbelül a tizedét használják "állan-
tális alapon történik majd, s ez alapjaiban kérdõ- dóan" a könyvolvasók. Annyi a különbség, hogy
jelezi meg az egész magyar oktatási rendszert. most a világ összes könyvtára a "lábunk elõtt
Nyugodtan fel is készülhetünk a magyar oktatá- hever" egy pillanat alatt, ha elég gyorsan kat-
si rendszer összeomlására, mert az (egyelõre?) tintgatunk az egérrel.)
teljességgel alkalmatlan arra, hogy szimmetri- A Gutenberg-találmány lényege elsõsorban
kus, együttmûködésen alapuló kapcsolatokat civilizációtörténeti (mennyiségi jellegû, mint
építsen, arra, hogy az iskolai munkát ekként ahogyan a nyomdagép feltalálása is az volt a
szervezze. XVIII-XIX. század fordulóján). Ad absurdum:

De ha a számítógép, a digitalizálás pár év Gutenberg félezer évig "akadályozta" az olvasás
alatt teljes egészében átalakított szakmákat fejlõdését, hiszen az eredendõen többrétegû, az
(nyomdászat, fotózás, zenerögzítés stb.), akkor emberi gondolkodás természetének sokkal job-
miért épp a pedagógia és a tudás átadás egyéb ban megfelelõ, ide-oda ugrál ó, asszociatív-digi-
(iskolai) mezõi maradnának érintetlenek (ezért tális olvasást a linearitás béklyójába kény-
is kell elébe menni a történéseknek!)? szerítette (lásd eredendõen a kódexolv~sást9, lásd

Ottlik Géza olvasási "technológiáját"lo, lásd
* Esterházy Péter Termelési [kisssJregényét, len-

El kellene fogadnunk, hogya fõ érték nem a tebb pedig Enzensberger, illetve Márai Sándor
könyv könyvszeruségében, tárgyi, akár mûvészi gondolatait az olvasásról)!
megjelenésében, hanem a benne, általa megva- S persze meg kell barátkoznunk azzal is a
lósuló értékek tudáshordozásra és -rendszerezésre jövõben, hogy létezik ún. "fogyasztói olvasás"
alkalmas funkcióiban van (tudástár, információ- is, mely ráadásul a könyvpiac egyre nagyobb
tár, információkeresésre alkalmas "külsõ emlé- szegmensére jellemzõ: [Vannak olvasók, akik]
kezeti tár" [Pléh Csaba kifejezése]). "A könyvet manipulálják, hajtogatják, gyürik,

A nagy újító nem Gutenberg, hisz a minõségi erõItetik, intenzív és erõszakos használat révén
fordulatot nem õ hajtotta végre, hanem az az teszik magukévá, amely nem annyira az olvasás
ismeretlen feltaláló, aki a tekercsbõl ('volumen') és a tanulás, mint inkább a fogyasztás jellemzõ-
az elsõ, lapokból álló könyvet készítette8. Ez je."11 Továbbá: "... [egy könyv újraolvasásának
jelentette a minõségi ugrást, mert az egyik kéz mûvelete] a könyvnek mint meditálni, megta-
felszabadult, a lap mindkét oldalára lehetett írni, nulni, tisztelni és feleleveníteni való szövegnek
s lehetõvé vált a gyors visszakereshetõség. A a koncepciójából származik, s ezt váltja fel

manapság az az elképzelés, hogy a könyv köz-
vetlen használatra és fogyasztásra való tárgy,

8 Guglielmo CA VALLO, A volumentõl a codexig. amelyet szinte olvasás után el lehet dobni"12. "E
Az olvasás a római világban = Az olvasás kultúrtörténe- szabadságnak része, hogy az olvasó az egyik, 

te, különöse~.: :°.-:94. , oldalról a másikra lapozhasson, hogy egész
i 9 Uo., kulönosen 90. es 93. k t ' h h k ztü ' l k 110 A 1 .'

t t 1 ., 1 1 , ' tk .' passzuso a atugor asson, ogy eres -asu

"... zeeje uojaraovasome,avege a oze- .,..,
pén, a közepét háromszor esetleg. Ezzel a gyalázatos olvashassa a mondatokat, kIfacsarhassa, ujjaszer-
módszerrel mégis mindent megtudok, de csak a jó re- vezhesse, összekapcsolhassa s mindenfajta
génybõl." = A régi városi szinház lejtõs folyosója = O. asszociációk segítségével feljavíthassa õket; hogy
G., Próza, Budapest, Magvetõ, 1980, 68. a szöveg által nem sejtett konklúziókat vonhas-

1 ~ ~~~~do PETRUC~I, Ol~as.~s ,az olvasásért. Az son le belõle, hogy ott foghasson az olvasáshoz,
olvasas JovoJe = Az olvasas kulturtortenete, 398. h l k h Iti 1 .th 1 .' Ih " t12 Ua. 399. a o a ar, ogy e e ej esse, p aglza ass a, so

13 Han's Magnus ENZENSBERGERt idézi Armando a sarokba h:ljíthassa a könyvet."13
PETRUCCI: Olvasás az olvasásért. Az olvasás jövõje = Márai Sándor másfajta (?) olvasásról beszél:
Az olvasás kultúrtörténete, 399. "Erõvel olvasni. Néha nagyobb erõvel olvasni,

-
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mint amilyen erõvel az írás készült, melyet 01- Mi pedig vigasztalódunk, mert már tudjuk, hogy
vasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és könyvek nélkül lehet élni, de (szélesebb érte-

.kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te lemben vett) olvasás, világértés nélkül nem. S
olvass szûkszavúan. Minden szót, egymás után, immár azt is végképp tudjuk A prédikátor köny-
elõre és hátra hallgatódzva a könyvben, látva a vébõl, hogy "Ami volt, ugyancsak az, ami lesz".
nyomokat, melyek a sûrûbe vezetnek, figyelni a S még egy igen-igen fontos okunk van a vi-
titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán gaszra, ezt pedig egyre erõteljesebben vegyük
elmulasztott észlelni, mikor elõrehaladt mûve figyelembe jövõképeink megfogalmazásakor: ma
rengetegében. Soha nem olvasni fitymálva, mel- egyetlen kilogramm papír elõállításához négy
lékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s kilogramm fára van szükség, ugyanakkor egy
csak a villa hegyével turkál az ételekben. Ele- elektronikus könyvtár miatt egyetlen fát sem kell
gánsan olvasni, nagylelkûen. Úgy olvasni, mint- kivágni a Földön. Ha tetszik, ha nem tetszik, az
ha a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, élet maga kényszerít rá bennünket a közeli jövõ-
melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre- ben arra, hogy minél több információt minél
halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi kisebb helyen, minél több ember számára hoz-
ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember 01- záférhetõen, minél többféle (újra)strukturálási
vas."14 lehetõséggel tudjunk tárolni (a kõtáb 1 áktó 1 az

* internetig vezetõ technológiai fejlõdést ez a haj-

"A regényt már csak a hallgatás elõzi meg" -tóerõ mozgatta). Az internet megfelel ezeknek a
mondja Ottlik Géza JS. Több mint különös, hogy kritériumoknak: helyigénye gyakorlatilag nulla,
betüírásra alapozott mûvek végsõ értelmüket az a -benne?, általa?, rajta?, hogyan kell ezt mC}n-
elhallgatásban, a csendben találják meg. Mintha dani? -tárolható, új meg új szempontok szerint
azért szólaInának meg szónyelven és betûnyel- rendezhetõ információk mennyisége szinte vég-

ven, hogy felépítsenek egy jelentéskonstrukciót, telen, energiaigénye és környezetszennyezõ ha-I melynek végsõ célja, hogy az ember -gyönyö- tása pedig a 4 kg : 1 kg arány okozta károsító

'ii ru-paradox módon -szavak nélkül is megértse a igénynek és hatásnak talán nem is mérhetõ töre-
Ii másik embert. Ez történik Arany János balladá- déke.
i!,'i iban éppúgy, m:int az Iskola a határonban vagy A kõtáblák, az agyagtáblák és agyaglapocs-

Esterházy Péter ama "rajzlapján", "képregé- kák, a viasztáblák, a papirusz, a pergamen és a
nyén"16: megszûnnek a szavak, s ezzel teremtõ- hártya "hegemóniája" után a papírkor lassan
dik meg az esély a végsõ megértésre. véget érni látszik. Õrizzük meg hát a papír illa-

Szabó Lõrinc keseruen szól, amikor a könyv- tát, finom tapintását, kézzel írott s nyomtatott
kultúrára alapozott szellemi-erkölcsi értékeket betûinek emlékét múzeumokban, levéltárakban,
veszni érzi: "Égesd el a könyveket, Kalibán!" könyvtárakban, gondolatainkban. S próbáljuk

meg elfogadni azt is, hogy a verset, a nagy vers
képeit egyre nehezebb lesz megértetnünk gyer-
mekeinkkel: "A csillagászat egy vak koldus

14 MÁRAI Sándor, Füves könyv, Bp., Helikon, 2000, asszony / Condráin méri a világokat: / Világ és
36-37. vakság egy hitván lapon! (...) Az írt betûket a

15 "Nem a szó volt kezdetben, hanem a mondat, azt sápadt levél/Halotti képe kárhoztatja el" (Vö-
bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kez- rösmarty: Gondolatok a könyvtárban).

I detben, hanem a bekezdés, azt fejtettük ki mondatokban.
~ Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a regény. A re- "tí 

gényt már csak a hallgatás elõzi meg." O. G., A regény- "IrodalomII 
rõl = Próza, Budapest, Magvetõ, 1980. 185.

~ 16 Mint az közismert, Esterházy Péter Ottlik Géza Arcanum DVD Könyvtár 1., Bp., Arcanum
~ hetvenedik születésnapjára egyetlen rajzlapra lemásolta Adatbázis Kft., 2001.I~ 

az Iskola a határon címû regényt. A szöveget ezzel 01- Az ARCANUM AD A TBÁZIS KFT. CD-II 
vas?~t.~tlanná te~e, a regényt ~onban áte~elte a vizualitás ROM kiadványai (VerstárlAz ember tragédiája

1', szfera]aba -az Igy hagyomanyos olvasassal befogadha- 25 Dd' 'b .MIKSZA TH K' 1 ' Ö1: 
tatlanná, lineárisan értelmezhetetlenné vált, mint kép azon- ,,~r It~~ a.n'. , a man ..sszes1; 
ban "megfejthetõ". Sokan innen eredeztetik a posztmo- muvel, krItIkaI kladas; SHAKESPEARE Osszes

~1 dem magyar irodalom kezdetét. mûvei stb.)
"

-
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Az o.lvasás kultúrtörténete a nyugati világ- MIKLÓS Pál, Olvasás és értelem, Bp., Szép-
ban, szerk. Guglielmo CA VALLO-Roger irodalmi, 1971.
CHARTIER, Bp., Balassi, 2000. NYÍRI Kristóf, A virtuális egyetem filozófiá-

Az új média = Vigília, 2003/1 (tematikus jához, http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/

összeállítás, szerzõk: Balázs Géza, Blaskó Ág- kutatas/nyiri/ve_fil.htm -
nes, Draskovits Imre, Reinhold Esterbauer, NYÍRI Kristóf, Információs társadalom és
Mi1osevits Péter, Orlovszky Géza, Szûts Zoltán). nemzeti kultúra, http://nyitottegyetem.phil-

BALLA D. Károly honlapja: http://www.hhrf. inst.hu/kmfil/kutatas/nyiri/nk.htm
org/ungparty/ www.dokk.hu (új típusú, interaktív költészeti

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI lNFORMA TI- portál)
KAI ÖNÁLLÓ PROGRAM (BALASSI Bálint, www.kontextus.hu (irodalmi portál)
JÓZSEF Attila és más költõk mûveinek hálózati www.litera.hu (irodalmi portál)
kritikai kiadqsa; továbbá: SZÛTS Zoltán, A -www.meek.iif.hu (Magyar Elektronikus
hypertext; PALFI Norbert, Irodalom, szöveg, Könyvtár)
információ; HORVÁTH Iván, Az internet feno- www.mekka.hu (Ingyenes olvasóprogramok
menológiája stb. [részben jelszóhoz kötve]) és e-bookok letölthetõk. Egyelõre még nem túl

http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/ gazdag a választék, de ínycsiklandó! Aki letölt
index.html egy elektronikus könyvet, attól a portál ekét, ..

HORV A TH Iván "minden munkái", kü1önö- mondattal búcsúzik: "On elektronikus könyvet
sen: Magyarok Bábelben, digitális könyv: vásárolt. A fák köszönik".)

http://magyar-iroda1om.e1te.hu/gepesk/index/) www.neumann-haz.hu (Digitális Irodalmi
Irodalmi Internet Napló: http://www.inaplo.hu/ Akadémia hatvannál több magyar író [gyakran
Irodalmi Vademecum: www.extra.irodalmiva letölthetõ] mûveivel és a róluk szóló szakirodal-

demecum.hu mi bibliográfiákkal, fotókkal, életrajzokkal -s
Könyv Portál: http://www.konyvportal.hu/ nem utolsósorban a digitális irodalom szerzõi jogi

kiadoorsz.php elveinek alapvetéséveI)
MANGUEL, Alberto, Az olvasás története, www.oszk.hu (Országos Széchényi Könyvtár)

Bp., Park, 2001. www.konyvtar.lap.hu (induló keresõoldal)
McLUHAN, Marshall, A Gutenberg-galaxis, www.terasz.hu(irodalmi szekció egy nagyobb

Bp., Trezor, 2001. portálon)
Fûzfa Balázs

A nemzeti könyvtár hírmondója

Mercurius 2002 címmel gyönyörû kiállítású füzetet jelentetett meg az Országos Széchényi Könyvtár.
Korábban a szerény külsejû OSZK Híradó tudósított az intézet életének megörökítésre érdemesített esemé-
nyeirõl, utóbb meglehetõsen nagyelmaradásokkal, "hézagokkal", idõbeli eltolódásokkal. Az intézmény
vezetõi kollégiuma a lapot megszüntetve egy új bulletin mellett döntött, így jelent meg az elsõ Meréurius.

TARTALOM:

Az Országos Széchényi Könyvtár stratégiai terve elé. A nemzeti könyvtár jövõje. (Monok István)
On-line szolgáltatások a nemzeti könyvtárban (Bánki Zsolt)
A nemzeti könyvtárban mûködõ Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai (Moldován István)
A magyar könyvtárak internetes on-line tájékoztató szolgáltatása. A LIBINFO (Tóth Ferenc)
Könyvtári Intézet (Dippold Péter)
Bemutatkoznak az Országos Széchényi Könyvtár kü!öngyûjteményei (Plihál Katalin)
Uralkodók és Corvinák (Karsay Orsolya)
Bibliotheca Eruditionum. Régi magyarországi nyomtatványok és olvasmányok adatbankja (Káldos János)
A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár bicentenáriumi programsorozata (Kiss Barbara)
A bicentenáriumi év díszvendégei (Ekler Péter)
Aere Perennius -Ércnél maradandóbb (Ferenczy Enqréné)
CENL-konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban 2002. szeptember 26-27. (Kiss Barbara)
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Az Európai Unió a könyvtárakban

,
GAZDALKODJ OKOSAN Mi lesz, ha a piaci ár az intervenciós, az EU-
AZ EURÓPAI UNIÓBAN' banjelenlegérvényes24476Ft/t ár alá csökken?

.Akkor a termelõ, kereskedõ, tulajdonos felajánl-
Válaszo k a g azdáka t h~tja búza-, durumbúza-, árpa-, rozs-, kukorica- és

cIrokkészleteit felvásárlásra november l-jétõl a
foglalkoztató kérdésekre* következõ év május 3l-éig. A minimálisan felajánl-

ható mennyiség 80 t.
Hogyan történik az uniós mezõgazdasági támo- Konkrét példa: egy átlagos, 6,9 t/ha termésátla-

gatások meghatározása a csatlakozást követõen? got elérõ kukoricatermesztõ vállalkozás hektáron-
Egyrészt a termelési kvóták, másrészt a közvet- kénti bevétele a cs.atlakozás elõtt 7000 Ft/hektár

len kifizetések mértéke, illetve ütemezése alapján. f6ldalapú támogatás mellett, kb. 22 000 Ft!tonna
Minden egyes kvótával szabályozott terméknél a felvásárlási árral számolva 157 ezer Ft körül ala-
kiharcolt kvóta nem csak ajelenlegi termelési szÍn- kul. A csatlakozás elsõ évében 55%-os induló köz-
vonal fenntartását biztosítja, de többségük megfe- vetlen támogatási szint mellett, legalább 24 300 Ft!
lelõ mozgásteret nyújt a fejlõdéshez is. Mindezek tonna intervenciós árral számolva, a hektáronkénti
mellett a csatlakozási tárgyalás9kon alapvetõ elv bevétel 207 ezer Ft-ra emelkedik.
volt, hogy a magyar lakosság növekvõ fogyasztása
hazai mezõgazdasági termékekkel biztosítható le- Hogyan érvényesül ez a durumbúza esetében?
gyen. Megjegy~ndõ, hogy a kvóták elsõdlegesen A durumbúzát termesztõ gazdálkodók kiegészí-
nem termelési plafont, hanem a támogatott értéket tõ támogatásra is jogosultak, melynek összege a
jelentik. hagyományosan durumbúza-termesztõ körzetekben

83 541 Ft/hektár, míg a nem hagyományos körze-
A szántóföldi növények -gabonafélék, olaj- és tekben 33 683 Ft/hektár lesz.

fehérjenövények -termelési támogatása hogyan
alakul? Hogyan lehet hozzájutni a támogatáshoz? Mit kell tudniuk a cukorrépa-termelõknek?

Az egy hektárra jutó kifizetés 2004-ben 55%-os Az EU védi belsõ piacát a harmadik országok-
támogatási szint mellett (25% EU-forrás + 30% ból származó importtal szemben, export-visszatérí-
nemzeti kiegészítés) 39 745 Ft, a fehérjenövények tést alkalmaz a belf6ldön nem értékesíthetõ feles-
esetében 45 738 Ft. legek értékesítésének elõsegítésére, valamint inter-

A szántóf6ldi növények terület alapú támogatá- venciós felvásárlást is biztosít a gazdák számára.
sának kifizetése az adott gazdasági évet követõ no- Konkrét példa: egy átlagos, 44 tonna/hektár ter-
vember 16. és január 31. között történik majd. A mésátlagot elérõ cukorrépa-termelõ hektáronkénti
támogatási jogosultság feltétele, hogya 19 hektár- bevétele 2001-ben 354 O 17 Ft volt. A csatlakozás
nál nagyobb területen gazdálkodók a terület meg- elsõ évében azonos körülmények között a hektá-
határozott százalékát úelenleg 10%-ot) ugaroltas- ronkénti bevétel 502542 Ft-ra emelkedik. Ez hek-
sák. Erre is jár a terület alapú támogatás, sõt, lehet táronként 148,5 ezer Ft bevételnövekedést jelent.
nem élelmiszer és nem takannány célú növényter-
mesztést folytatni (pl. repce). Igaz, hogy az Európai Unió támogatja a do-

hánytermesztõket? S ha igen, miért? Mi várható

Magyarországon?
* E ' ." 6 l k . k "II Igaz, elsõsorban magas munkaerõigénye, a ked-

uropal um s csat a ozasun , l etve a hamarosan" , , , , ., .
sorra kerülõ népszavazás kapcsán egyre több kérdés merül vezotlene~b adottsa~ ters.ege~?en a vIdeki foglal-
fel honfitársainkban, amikre nyilván a könyvtárban is koztatottsag fenntartása mIatt jatszott fontos szere-
keresik a választ. Olvas6szolgálatos kollégáinknak sze- pe miatt. A támogatott termelés alapja a kvóta,
retnénk segíteni a Földmûvelésügyi és Vidékfejfesztési .amely a száraz dohányra vonatkozik, és fajtánként
Minisztérium honlapján talált összeállítással. változó támogatásban részesül.

-
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Konkrét példa: Egy átlagos, 1,62 tonna/hektár Mi a helyzet a húsmarhatenyésztés terén?
termésátlagot elérõ dohánytermesztõ egyéni gaz- A tárgyalások eredményként a jelenlegi támo-
daság hektáronkénti bevétele 2001-ben 532 658 Ft gatásra jogosult, 9 hónapnál idõsebb magyar
volt. A csatlakozás elsõ évében változatlan feltéte- húsmarha-állolnányt tekintve mintegy 50 OOO-es
lek mellett a hektáronkénti bevétel 870497 Ft-ra növekedésre nyílik lehetõség. -
emelkedik. A gazdálkodó bevétel növekedése a Támogatási szintek 2004-ben
csatlakozással 338 ezer Ft hektáronként. Speciális húsmarha prémium átlagos egyeden-

kénti összege: 26 675 Ftlállat
Hogyan alakul a magyar tejtermelõk helyzete Anyatehén-támogatás: 28 008 Ftlállat

és feltétele a csatlakozást követõen? Vágási prémium: 10 670 Ftlfelnõtt állat, illetve

A tárgyalásokon sikerült elérni, hogy a tejkvóta 6 669 FtlboIjú
közel 2 millió tonnás lesz, annak dacára, hogy a Fontos: a húsmarha-támogatásra jogosult álla-
hazai fogyasztás alig haladja meg a másfél millió tokhoz megfelelõ nagyságú takarmánytermõ terü-
tonnát. Magyarországon az országos referencia lettel kell rendelkezni (2 nagyállat-egységenként 1
zsírtartalom 3,85%, s ez további fejlõdési lehetõsé- hektár). Az a gazdálkodó, aki ennél extenzívebb
geket is biztosít az ágazat számára. Itt is lesz in- tartást vállal, további támogatásokhoz juthat, ami a
tervenciós felvásárlás, ez a vaj ra, illetve sovány támogatásra jogosult egyedenként további 20 000

tejporra teIjed majd ki, s e termékek piaci árának Ft lehet.
stabilizálásán keresztül biztosítható a tejtermelõ
gazdák megfelelõ színvonalú jövedelme. Milyen támogatási lehetõséghez juthatnak a ser-

A piaci egyensúly fenntartása érdekében lehe- tés- és baromfitenyésztõk s a tojástermelõk?
tõség van bizonyos tejtermékek (vaj, tejszín, so- Az Európai Unióban a sertés és a baromfi, va-

vány tejpor és egyes sajtféleségek) magántárolásá- lamint a tojás támogatási lehetõsége sajnos megle-
nak költségtámogatására is, valamint a belsõ fel- hetõsen szûk. Támogatásokhoz csak pályázat útján
használást ösztönzõ támogatásokra, mint az isko- lehet jutni (pl. állománycsökkentés, piacra jutás
latej-program. elõsegítése, marketing-támogatás).

Fontos feltétel, hogy kizárólag a hazai extra mi- A sertésre és a baromfira (tojásra) nincsen ter-
nõségnek megfelelõ tej kerülhet emberi fogyasz- m~lési kvóta, közvetlen kifizetés, intervenció. A
tásra. Az EU nyerstejjel szemben támasztott higi- meglévõ szabályozó elemek elsõsorban élelmiszer-
éniai és minõségi követelményeinek teljesítésére biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti, takarmá-
2003-ban 50%-os kiemelt beruházási támogatás nyozási, illetve az elõállított termék minõségére
igényelhetõ technológia korszerûsítés ére, tejet vonatkozó elõírások.
összegyûjtõ csarnokok fejlesztésére, de át lehet állni
a húshasznú szarvasmarhatartásra is. Igaz-e, hogy a tojás értékesítési szabályai meg-

Konkrét példa: a kõrösszakáli tejtermelõ gaz- szigorodnak?
dák termelõi csoportot alakítottak, és pályázati pén- Különösebben nem. A tojások forgalomba ho-
zekbõl modem tejcsarnokot (tejbegyûjtõt) építet- zatalára vonatkozó szigorú EU-s szabályozás elõ-
tek. Ezek után természetes, hogy extra minõségû írja az emberi fogyasztásra szánt tojások minõség,
tejet tudnak termelni, és a termékükre szükségük illetve súly szerinti osztályozását, valamint az al-
van a tejfeldolgozóknak. kalmazható csomagolási technológiát és anyago-

kat s a csomagoláson feltüntetendõ információkat.
A tejnél milyen támogatási formák lesznek? Mi Az unióban csak olyan termék forgalmazható,

lesz a 2,8%-os zsirtartalmú tejjel? értékesíthetõ boltokban és élelmiszer áruházakban,
Az EU-ban 2005-ben bevezetésre kerülõ támo- amely megfelel az EU követelményeinek. A hazai

gatási forma az extra minõségû nyerstej után lite- feldolgozóüzemek közül sok teljesíti ezeket az elõ-
renként vehetõ igénybe, tervezett nagysága 1,32 írásokat, amelyek elteIjedését elõsegítette a nagy
Ftll. A jogosultság meghatározásnak alapja az elõ- élelmiszerláncok térhódítása.
zõ évi igazolt kvótateljesítés. A belépést követõ öt
évig hazánkban elõállíthatunk és forgalmazhatunk A háztól, illetve a helybeli kisebb piacokon tõr-
2,8% zsírtartalmú tejet (a többi tagországban csak ténõ é"tékesitésre is vonatkozik ez?
0,5%, 1,5% és 3,5% lehet a zsírtartalom). Nem.

-
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Milyen támogatási lehetõséghez juthatnak a juh- borkülönlegességekre vonatkozó elõírásokat. A
tenyésztõk? csatlakozás várhatóan a borszõlõ értékesítési átlag-

Az uniós támogatás anyajuhra, jerkére és anya- árának emelkedését hozza.
kecskére igényelhetõ, mértéke: 5061 Ft/állat/év Konkrét példa: a 2001. évben 9,89 t/ha átlagos
(anyakecske esetében ezen összeg 80%-a). A tá- teffi1éshozamot elérõ borszõlõ-teffi1esztõ gazdaság
mogatás felsõ határa I 146 000, azaz kb. a jelen- hektáronkénti bevétele 494 222 Ft volt. A csatla-
legi állománynak felel meg. kozás elsõ évében, változatlan teffi1ésátlag esetén,

közvetlen támogatások nélkül, az értékesítési át-
Milyen módon juthatnak zöldség- és gyümölcs- lagár prognosztizálható emelkedésének köszönhe-

termelõink támogatásokhoz? tõen e gazdaság hektáronkénti bevétele 646 347
Esetükben könnyebbség, hogy Magyarországon Ft-ra emelkedik.

már jelenleg is az EUrópai Unióéval megegyezõ

minõségi elõírások, minõségellenõrzési rendszer, Minõségi boraink élveznek elõnyöket?
szabványok vannak érvényben. Igen, sõt különleges státust élveznek, rájuk gya-

Nagyon fontos, hogy a magyar gazdák csak a ter- korlatilag nem vonatkoznak a piacszabályozási
melõi értékesítõ szervezeteken keresztül kaphatnak intézkedések. Az EU csak keretszabályokkal tö-
támogatást évente meghatározott mennyiségû paradi- rekszik bizonyos szempontokat, alapkövetelménye-
csom, õszibarack és körte feldolgozására (gyürnölcs- ket egységesen érvényre juttatni, ezáltal egyben a
lére ez nem vonatkozik). Paradicsomnál 130 790 ton- versenyegyenlõséget szavatolni.
na után 1,1 milliárd Ft, õszibarack esetében 1616 ton-
na után 18,7 millió Ft,.körtére 131 tonna után 40,4 Mi lesz az asztali borokkal?
millió Ft az éves támogatási keret. Az asztali boroknál tíz évig marad a jelenlegi

16 fajta zöldség-gyümölcs teffi1ék után túlkíná- 7, 7%-os minimális alkoholtartalmi elõírás. Az asz-
lat esetén árukivonási támogatás kapható, de csak tali borok és a must piaci szabályozás alá esnek, a
a szabványnak megfelelõ, osztályozott árura. borpiaci egyensúly helyreállítása érdekében. Cél-

Az ipari paradicsomteffi1esztés támogatása már juk a teffi1elõi árak támogatása, így az asztali bo-
a csatlakozás év.étõl 100%-os szinten adható. rok ára biztosí~a a gazdák számára a megélhetést.

Telepitésre vagy kivágásra igényelhetõ támo- Megnehezedik-e a hizott sertésekfelvásárlása?
gatás? Nem, viszont néhány olyan intézkedés kerül be-

A gyümölcsösök telepítés ének támogatását az vezetésre, amelyek részben már jelenleg is meg-
EU általában véve nem til~a, nincsen területi kor- vannak Magyarországon, részben mindenki számára
látozás, mind nemzeti, mind EU-forrásból -így a gazdáknak is -elõnyösek lesznek. Az el-
(EMOGA Orientációs Alap) adható támogatás. Az végzendõ feladatok között szerepel, hogy ki kell
egyetlen korlátozást az jelentt, hogy az alma, a építeni az ún. "nyomon követhetõség" érdekében
körte és az õszibarack esetében új ültetvények lét- az EU-s elõírásoknak megfelelõ egyedi nyilvántar-
rehozása nem támogatható. Meglévõ ültetvények tási és azonosítási rendszert, eleget téve ezáltal a
felújítása, korszerûsítése (pl. fajtaváltás) azonban vonatkozó élelmiszerbiztonsági követelményeknek.
ezeknél is támogatható, a Strukturális Alapok elõ- A csomagoláson feltÜ11tetendõ jelölések alapján a
írása szerint. teffi1éknek azonosíthatónak kell lennie (mely állat-

A túlteffi1elés csökkentése érdekében idõnként tartó teleprõl szám1azik az adott állat, mikor és hol
(legutóbb 1 997/98-ban) az alma, körte illetve õszi- vágták le, hol dolgozták fel stb.).
barack ültetvények kivágására támogatást ad az EU.
A támogatás mértéke akkor 1 205 000 Ft/ha volt; Tényleg nem lehet moslékot etetni a sertések-
az érintett területen ez a három gyümölcsfaj 15 kel?
évig nem telepíthetõ, tulajdonosváltás esetén sem. De lehet. A nedves, vizes dara etetése nem,

csupán az emberi élelmiszerhulladék feletetése ti-
Mi lesz a magyar szõlõ- és borágazattal? Emel- los. Ez ma is így van Magyarországon, a csatlako-

kedik-e a borszõlõ értékesitési átlagára? zás ebben nem hoz változást. A tapasztalatok alap-
Itt kiemelkedõen jó esélyeink vannak. .A bor- ján az emberi élelmiszerfogyasztásból megmaradt

ágazat területén az EU elfogadta és átveszi a tokaji étel közvetítésével is terjedhet az egyik legveszé-
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Iyesebb állatbetegség, a sertéspestis. Ezen valós ál- ri mák esetében sem lesz olyan várható korlátozás,
Iategészségügyi indok alapján tiltják az élelmiszer- amely miatt szükségszerûen visszaesne a termelés.
hulladék sertésekkel való feletetését. Az EU-ban ugyanis nincs egységes szabályozás a

máktermelést illetõen, a tagállamok a termesztés
Mi számít élelmiszerhulladéknak? feltételeit külön-külön, nemzeti szinten alakítiák ki
Élelmiszerhulladéknak számít az emberi fo- -Franciaországban például jelentõs mennyiségû

gyasztásra szánt élelmiszerekbõl származó bánnely ipari mákot takarítanak be, amelyhez úgynevezett
hulladék, amely éttermekbõl, feldolgozóüzemek- kábítószer üzemi engedély szükséges. Ausztriában
bõl, konyhákból vagy a sertéstartó személy háztar- nemzeti szintû szabályozás sem létezik, a mák tel-
tásából kerül ki. jesen szabadon termeszthetõ.

Tiltva lesz-e a házi disznóvágás? Milyen eredeti magyar termékek részesülhetnek
Nem. Ugyanakkor a disznóvágásra vonatkozó- -átfogó védelemben?

an meg kell említeni az állategészségügyi elõírá- Az Európai Unióban átfogó védelemben része-
sok szigorodását, amelyekrõl már az 1999. január sül a pálinka (csakis így, a magyar helyesírás sza-
1-jétõl hatályos -állatvédelemrõl szóló -1998. bályai szerint írva!) elnevezés a Magyarországon
évi XXVIII. sz. törvény rendelkezik. Ennek értel- gyártott, 100%-ban gyümölcsbõl és törkölybõl
mében 2003. január 1-jétõl a házi sertés-, juh- és készülõ párlatokra. (Hasonló védelemben eddig
kecskevágás alkalmával az állatot el kell kábítani. csak három szeszes ital részesült az EU-ban: a

grappa, a Kom és az ouzo).
A libát és a kacsát nem lehet tömni?
De lehet. A csatlakozást követõen fi-ancia min- Melyek az agrár- és vidékfejlesztésre fordítható

tára a továbbiakban is lehetõség lesz -a lúd és a uniós források?
kacsa élettani-étkezési szokásaira jellemzõ jó étvá- Magyarország a csatlakozás után, 2004 májusá-
gyára és falánkságára alapozva -a hízott máj kí- tól jogosulttá válik az EU Strukturális Alapjainak
méletes, töméses-hízla1ásos elõállítására. támogatására, melyek elsõdleges célja a tagálla-

.mok és a régiók közötti fejlettségi különbségek
Tiltott lesz-e a libák tollának tépése? csökkentése.
Egyelõre nem. A tolltépés tevékenységének foly- A Strukturális Alapok igénybevételéhez a tag-

tatása a csatlakozást követõen hosszabb távon vi- államok, illetve a jelöltek Nemzeti Fejlesztési Ter-
szont veszélybe kerülhet, tekintettel arra, hogy a vet (NFT) készítenek, melyben összefoglalják a leg-
jelenlegi EU-szabályozás ezt nem teszi lehetõvé. fontosabb célkitûzéseket és prioritásokat.

-0-
Megszûnik-e a hordós káposzta értékesítésének

lehetõsége?
Nem. A hordós káposztával, annak forgalmazá-

sával kapcsolatban piacszabályozási jellegû válto-
zások nem lesznek a csatlakozás után.

Az õstermelõk értékesíthetik-e a megtermelt zöld-
ségeiket és gyümölcseiket a heti piacon?

Igen. Fontos alapinformáció továbbá, hogy kvó-
ták nem lesznek, a megtermelt termékek szabadon
értékesíthetõk.

Szabad-e mákot termelni a csatlakozás után?
Szabad. Nem megalapozottak ~ok a félelmek,

amelyek szerint az étkezési mák hazai termelési
feltételei az Európai Unióhoz való csatlakozást
követõen annyira megszigorodnak, hogy draszti-
kUsan csökkenni fog a belföldi fogyasztás. Az ipa-

-
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Na pl ó

OVID konferencia t~rületek könyvtárainak együttmûködése, konzor-

a Semmelweis E gy etem clU~ok alakítása, ~ p:ogram kiírásai hamarosan

" m~g}~lennek:, a palyazatokat várhatóan 2003,

KozpontJ Konyvtaraban m,ar~Ius 31-eIg lehet benyújtani, Szögi László

nehany mondatban szólt az Elektronikus Infor-

O,V~D -"Energize your thinking" (Vasas Lívia mációsz~lgáltat~s (EI SZ) nemzeti programról,

hazIgazda szellemes fordításában "Kapjuk össze annak ~eJlesztés1 lehetõségeirõl,

magunkat!") címmel 2003, február 13-án konfe- RÖVId kávészünet után Reiner Klimesch, az

renciát rendezett a Semmelweis Egyetem Köz- OVID Technology GmBH regionális menedzse-

ponti Könyvtára, re ?r~zentációjában bemutatta az OVID szolgál-

~z elõadások sorát Préda István egyetemi tatasI ren?s,zerét, ~ü~önös tekintettel a könyvtári

tanar, az egyetem tudományos és külkapcsolati alkalmazasI Iehetosegekre, Megtudhattuk, hogy

rektorhelyettese nyitotta meg, tallózva a 175 éves az OVID elsõsorban orvosi, gyógyszerészeti (pl,

könyvtár történetében. MEDLINE, PsycINFO, EMBASE), illetve ter-

Ezután Hámori Józsefakadémikus, a Magyar m,é~zettudományi, mûszaki (pl, INSPEC) adat-

Tudományos Akadémia (MTA) alelnöke a Sem- bazIsokat szolgáltat, de gazdasági információk

melweis Egyetem kutatóprofesszora ex-kultusz- (pl. EconLit), illetve elektronikus könyvek

minis,zter, Elektronikus könyvtár -'tudományos (Books@O,:,I?) is kereshetõk az OVID-nál,

kutatas ~Immel tartott kitûnõ hangulatú, ugyan- V,asa,~ LIv~a~ a Se~melweis Egyetem Köz-

~kkor!endk~vül tartalmas elõadást, melyben el- pontI,Kon~:tar~nak foIgazgatója Bibliográfiától

Ismeroen szolt a könyvtárak tevékenységérõl és a ~e~es szoveglg, egy platform alatt címû elõ-

a könyvtárosok munkájáról, Hámori József saját a?asaban felelevenítette a szakirodalmi informá-

példáin keresztül világította meg az elektronikus C1ÓS rendszerek fejlõdéstörténetét, majd az OVID

információforrások, adatbázisok használatának rendszerének egyetemen belüli alkalmazásáról

nélkülözhetetlenségét, valamint kitért a könyvtár b~sz~lt. Kihangsúlyozta az OVID azon tulajdon-

társadalmi szerepének fontosságára. sagaIt: ~iszerint lehetõség van egyszerre több

Szögi László, az Eötvös Loránd Tudomány- adatb~Is~a? ;örténõ kere~é~re és a duplikátu-

egyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtárának fóigaz- mok kIszuresere, az adatbazIsok rekordjai helyi

gatója rövid áttekintést adott a könyvtárak elekt-

roniz~ci,ójáról, majd az Országos Tudományos Keresés a MEDL/NE adatbázisban

KutatáSI Alapprogram (OTKA) könyvtá- .,ri bizottságának elnökeként praktikus ta- _f~_S~~~~--~~'-[~ _}.~~_~l_~~:c ~i_, .x

,

kk l 1 , l ~ '" ,,(,,1' ~lmLIM: -,

nacso a atta e a palyazru szandeko- " -<lS1ió 10 Jc""YW,.k22OJ3- ~

zókat, Fõigazgató úr hangsúlyozta, hogy ,,~, -.-~--~-;~-:~-~ a 2003, évben az OTKA elsõsorban -az , ,.. """" ,... Too. --,... ..,~ ,~::. ",oh

"
k k ' , , " r--'--' '---~':';ka.; :- , Igenye et te Intve -orszagos lefedettse

g uk " , " L__I__;~~~-_x"YS\"dr-(FXP"YchoIoII': mó i ~O;'

onyvtán konzorcIumokat kíván támo g at- : 2 -~llo~;;~;;;;, t-:-7 ~ -If

ni, annak érdekében, hogy az egyes tu- VP...'.- o$o...~;-o~r_"H~~""'-=-

dományterületek legfontosabb adatbázi- ..,.,Ko'-"p""" "1.\opT""'.t"'Í.,'H,.~
sai minden olyan intézményben rendel- I L'~~

k' 'll' ak h LiodI.' ezesre a Jan, a ol azokra szükség van, rOv"':FI.IT..."."""" rHIa", r~"L_'8' r~.;...Ju\it'" r "b "o

I' lletv k " lt ' gtak ' k ,. riBMRo ~,,~
e o se are ossagI szempontból, ~-.Y..I- .:1-1- .:J

hiszen kis országunkban igencsak pazar- "~-~~;;! .: :lásnak számít, ha egy-egy adatbázist több ~=~;1.1a_"" ,..-,. ~t '

k '. ' k 1 O...R.,..dl; ~ "., ",.. , , ""'.0,,]1 ' .'onyvtar u on-kulon IS megvasarol. """""." ;.. =-,_M.-"~.J I!JI» ~ ..

Ezért elengedhetetlen az e gy es tudomán y ---'--~ ~.
CO~ s...dt F.. ;g
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adatokkal (pl. raktári jelzet) kiegészíthetõk, il- Nagy Ferenc
letve egyre több találat esetében már nemcsak a
bibliográfiai adatok és referátum ok, hanem a tel- 1958-2003
jes szövegek is a felhasználó rendelkezésére áll-
nak. Fõigazgató asszony véleménye szerint az
OVID által kínált egységes platfonll rendkívül Megdöbbentõen szomorú a
hasznos a könyvtár szolgáltatásainak integrál á- hír: életének 45. évében,
sában. hosszú szenvedés után elhunyt Nagy Ferenc, az

Az ebédet követõen Kozák Rózsa, a Semmel- OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
weis Egyetem internet-könyvtárosa és az OVID egykori munkatársa, a Budakeszi Könyvtár és
egyik trén er munkatársa bemutatót tartott, ahol Információs Szolgálat egykori igazgatója, az
a jelenlévõk nyomon követhették több konkrét Európai Tájékoztatási Központ egykori fõmun-
on-line keresés folyamatát -a stratégia megfo- katársa, az Antenna Hungária Rt. Elektronikus
galmazásától a találatok megjelenítéséig. Ezen Információs Központjának vezetõje.
kívül Kozák Rózsa statisztikai adatokkal alátá- Temetése 2003. március 3-án, hétfõn 15 óra-
masztva elemezte az OVill platfoffi1 alatti adat- kor volt a Budakeszi Temetõben.
bázisok, illetve az EI SZ használati szokásait a
Semmelweis Egyetem intézményeiben, 2002. Búcsú
decemberre és 2003. januárra vonatkoztatva. " , 88 , ,

Geges Józsefnek, az OVillIUS Ltd. ügyveze- egy huseges konyvtarostol
tõ igazgatójának dinamikus hangvételû záróelõ-
adásában a hazai könyvtárak adatbázis-beszer- Hetvenedik életévében meghalt Onika Ol ga,
zési szokásairól hallhattunk, valamint az OVill a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
cég kiskönyvtárak számára kidolgozott szolgál- nyugalmazott osztályvezetõje.
tatásairól esett szó. A konferencia után fogadás Amilyen szerényen élt, dolgozott, olyan feltû-
vette kezdetét. nés nélkül távozott nem sokkal egy jelentõs év-

A rendezvényhez kápcsolódóan február 12-én forduló elõtt, hiszen 1933. április 9-én született
és 13-án OVill-tréningek is zajlottak. Az OVill a híres szász városban, Brassóban.
rövid idõre (2003. február 28-áig) szabad hozzá- Csak egy munkahelye volt, a veszprémi
férést biztosított szolgáltatási rendszerének ki- könyvtár. 1954-ben állt munkába, már nem sok
próbálására. hiányzott a félszázados jubileumhoz. Mert õ

Bõvebb infoffi1áció: http://www.ovid.com 1990-es nyugdíjba vonulása után is szorgalma-
http://www.lib.sote.hu san dolgozott, szállította a cédulákat szeretett

Kiszl Péter (EL TE BTK) fõnökének, Varga Bélának, akinek szeme láttára
pkiszl@ludens.elte.hu érte a hirtelen halál. Jelentõs munkákat hagyott

ránk, köztük a Veszprém megye irodalma 1945-
Az OVID e-book szolgáltatása 1969 címû, kétkötetes bibliográfiát.

.Szorgalmas munkájáért számos elismerésben
'ól ~.- , ,- \ i.,. részesült. Többek között birtokosa volt a Kiváló

cc : I ' .'

I .Népmûvelõ és a Szabó Ervin-emlékérem kitünte-

~ tésnek. ,A könyvtáros szakma is~er~e é~ szerette.

I~- "',-- "', Segztette a fiatalokat. Hozza mindig lehetett,...,.. , -.-'"-- '-_.~ '--. -'- ~I =-- fordulni tájékoztató kérdések megoldásához se-

"~ .~ ~ gítségért, lelki bajok, személyes gondok orvoslá-

~.;;;",. ~ sa Ügyében.,.,- ., ..", 0"'" o_c -;::~~,. "_:"'" Február 21-én sokan búcsúztunk tõle a veszp-

~== F1 -~ . rémi r ám?si úti. t~metõ?en. A V esz prém Megy~i
..~ "","-'. Kortars Eletrajzz Lexzkonban, melynek egyik~,- .". ,,-,- 1.,';" , szerkesztõje volt, és emlékezetünkben mindig

,.,_.' velünk marad.
, ,Wi"i.1 Nyugodjon bekeben! (h. b.)

-

Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. m6rcius .23



.'. 

,
Számítógépes oldalaink I

..., 1, . 1 1 ( 2 ' ) Fontos lett volna még, hogy -legalább a

DIgitallZa asI x .resz visszakeresés szempontjából -felhasználóbarát

és a WinISIS és magyar kezelõfelületû legyen választottunk,

I errõl azonban gyorsan le kellett mondanunk.
Legutóbbi eszmefuttatásomat valahol ott fejeztem Itt a történetet egy picit meg kell szakitanunk.
be, hogy a megyei lappal való megegyezés értel- Persze valamennyien tudjuk, hogy Magyarorszá-
mében 1997-tõl hozzájutunk a lap anyagának digi- gon létezik nagy tömegû szöveg megjelenitésére,
tális változatához, s megpróbáltam leimi, miként visszakeresés ére alkalmas, a fenti kritériumok-
készitünk a nyersanyagból általunk is elérhetõ szer- nak bõven megfelelõ szoftver, s azt is, hogy nem
kesztõprogrammal kezelhetõ szöveges állományo- volna lehetetlen szöveges állományainkat ezzel
kat. Ennek az irásnak az alapkérdése, hogy mit kezeltetni. Mégsem életsze,'û, hogy egy kisköz-
csináljunk ezekkel a szöve~ekkel.., ség könyvtárosa önkormányzati anyagait f~léven-

A könyvtáraknak ma mar tulajdonkeppen csak ként, egy városi a helyi lapot negyedévenként, egy
a kezüket kell kinyújtaniuk, hogy számítógéppel megyei könyvtár a megyei lapot havonta ezt az
olvasható szövegekhez juth~ssanak. ~egszere~- eljárást választva tegye elérhetõvé, kezelhetõvé.
hetõk ilyen formában a helYI önkormanyzat elo- Más lenne persze a helyzet, ha a jobban hoz-
terjesztései, jegyzõköny~ei~ a helyi"joga~~ag, ~ záértõk ajánlanának számunkra egy olyan eljá-
településekre vonatkozo, "mternetrol letoltheto rást amely megfelel e követelményeknek (persze
információk, a helyi szerzõk mûvei, a szakdol- leh~tne ezekrõl vitát nyitni), megvásárolható
gozatok, a helyi lapok szerke.sztett a?yaga .:. a (pályázati úton persze), és az erre ;állal~ozó
lehetõségek. -ahogy mondarn szoktak -SZInte (megyei? regionális?) könyvtárak vallalnak ~
korlátlanok. hálózatukba tartozó intézmények -megfelelo

Tapasztalatból mondom, gyorsan összejön ily formátumban -hozzájuk beküldött anyagainak
módon akkora információhalmaz, melynek hasz- konvertálását...
nálatához már segé~es.zkö~ le~ne .sz~ség~s~ ~e Majd eljön ennek is az ideje! Szóval barká-
e dokumentumok bIblIografiaI SZIntû feltarasa- csoljunk tovább...
hoz, tárgyszavazásához nem igazán fûlt a fo- Történeti rész következik, akár át is lehet
gunk (bár kétségtelen, hogya statiszti,kai adat- ugrani, de nem hagyhatom ki.
szolgáltatás szempontjából e megoldas sokkal A nagy mennyiségû szöveg tehát már 1997-ben
üdvösebb lenne), no meg ebben az esetben ez a rendelkezésünkre állt. Akkor még -ki emlék-
fajta eljárás nem is tûnt túl célszerûnek. Szét- szik már erre... -DOS operációs rendszerre
néztünk tehát, és megoldásokat kerestünk a tel- kellett megoldást keresnünk, s hihetetlen szeren-
jes szövegben való keresés megvalósítására. csénk volt.

Az elfogadható megoldással kapcsolatban Nem volna jó, ha a könyvtártörténet elfelejte-
viszonylag kevés követelményünk volt. Olyan né az elsõ magyar "elektronikus könyvet", Dró-
programot kerestünk, amelyik olcsó (lehetõle~ tos László (akkor Miskolci Egyetemi Könyvtár,
ingyen van...), korlátozás nélkül továbbadhat.o ma OSZK MEK) Hálózati információforrások
használatra a többi (elsõsorban megyénkbell) használatát (1992), melyben a hipertext prog-

.könyvtár számára, mûködõképes winchesteren, ram mellett ott csücsült egy Lookfor.com nevû
CD-RaM-on és helyi hálózaton. (Mivel e doku,~ állomány és csodákra volt képes:
mentumok java része az interneten nem teheto
közzé, az ott használt keresõprogramok nem
jöhettek szóba.) No és persze: ~eg(elel.õ~~ keze-
li a magyar ékezeteket! Ez utobbI krrtenumon
buktak meg egyébként szinte kivétel nélkül a
freeware programok, pedig sokszor vérzett a
szívem értük...
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A kedvezõ végkifejlet érdekében lehetõleg A baloldali oszlopban a le-fel nyilakkal a me-

"hagyományos" módon, nyolc betûnél nem zõk adatlapon való megjelenésének sorrendjét
hosszabb, ékezet nélküli nevet adjunk adatbázi- tudjuk beállítani. (Ha adatbevitel közben ki de-

sunknak. Ne lepõdjünk meg azon, ha a név min- rül, hogy más sorrend jobb lenne, késõbb módo-

den ellenkezõ törekvésünk ellenére csupa nagy- síthatunk, de azért érdemes ezt elõre, alaposan

betûvel jelenik meg a DATABASE NAME mezõben. átgondolni.)
Így van és kész! A jobb alsó sarokban a balra mutató nyíllal

Az OK gomb "megnyomása" után a DATA BASE visszaléphetünk az elõzõ adatbeviteli laphoz, ha

DEFINITION -FIELD T ABLE adatlapra kell beírnunk, rájöttünk, hogy valamit elfelejtettünk, a jobbra

hogy milyen mezõket szeretnénk adatbázisunkba: mutatóval továbbléphetünk a nyomtatási formá-

i(",I,;~";r' rJJ,ri1í.it'c" '1,'",); ",.!,~" ~illi\!J,111~ [!; tum elkészítéséhez.

T09' Nome' Typo: Rop: P~: r;:;-l A gép elõször megkérdezi, hogy igénybe
.ISzijveg:I~K.:J ~ I~ vesszük-e ehhez a WinISIS segítségét:

1 Szo[z6: Alphanuao[ R
2 Cí.: Alphanuao[ R
3 Alcí.: Alphanuao[ R4 ROV~[~ Al~h,:"u»O[ R [!] ~[J=~fJ,~~~~ \!iji!~~CJ~ -.; OC ..' ~. c 4,:::1

[!] ~ Do you w~nt Winisis to launch the Print Form~t Assist~nt?

I [g~6) .J I &em j

IClearEntry ~ I 1':=Y'"'dat.bosebv-i'9~f_' IGEN válasz esetén pedig felajánl egy pár
1 ~..a. L"UY U I ~"" types old patterns. tá . fi ' tISort Fleld. J.!I .nyomta SI ormatumo:

IDelctoEntry Ol ~~~:=IJ m -
,I:",i,j~,;;, 1:"rJc..",itUl ~~rl" lTJ.,," ,ifJ ~;~Jcc," "',"-~~" ---

A TAG oszl.op automatikusan fogja sorszámomi c.'; ten.,iate from tloe foUoM1g tWleS:

mezõinket. A NAME: oszlopba a mezõ nevét, a TypE

választómezõben tartalma típusát adhatjuk meg. .s~e1
Egy mezõ lehet Ar.,PHABEnC (alfabetikus -csak I;-~:~ Compatible Format

betûket tartalmazó), NUMERIC (numerikus -csak ted Format
számokat tartalmazó) vagy Ar.,PHANUMERIC (alfanu- L'HTMLNormal
merikus -betûket és számokat egyaránt tartalma- L HTML Table with Header.

zó). Ebeállításokkal (bár mint látszik, én nem tet-

tem meg) elkerülhetjük, hogy egyszer 2003.02.26.,

e'i!jYszer meg 2003.1I.26.. f~rm~ban adj~ me? ,a 'F[=~~~"~[~J;\j~dátumadatot. A REp: alattI kis negyzet beikszelese- 2'; I c "",."," ~C\ c ..-,,"cc,

vel ismételhetõvé tehetjük mezõinket, Erre pl. a
többszerzõs cikkek miatt lehet szükségünk. Hogy Kezdetnek válasszuk a legegyszerûbbet
a P ATTERN/SUBFIELDS: oszlop mire jó, nem tudom, (NORMAL STYLE). Az OK után megjelenik válasz-

de még sosem éreztem hiányát... (Almezõket defi- tottunk forrása, amihez (egyelõre) ne nyúljunk

niálhatunk benne. Pl. a szerzõket közremûködésük hozzá:

jellege szerint megkülönböztetjük. -A szerk.) !IJ,c,I,.. '1,,;;, il1,rú',"'} rl""",c,I;, :r~~,,;:r:~,!~~lt:. -,
Egy sor szerkesztését (egy mezõ definiálását) J~~n~' _II
A b k ., l fi . h ." k b .Format namejPROBA ,;j

az DD gom ra attmtassa eJez etJu e, s mI-
2,c14,a(1905,-1905) r:i"1után összes mezõnket felvettük a J.obbra mutató (it p(vl) tJten 'S.or.&: (1): ',r.8b(1905),v1/ti) ~

, (it p(v2) tJten 'Cia: (2): ',r.8b(1905).v2/ti)
nyílra kattintással lé p hetünk a DATABASE (it p(v3) tJten 'A1cim: (3):' ,r.8b(1905) ,v3/ti) [!J

(it p(v4) tJten 'Rovat;: (4): ',r.8b(1905),v4/t.)
DEFINITION -DATA ENTRY WORKSHEETS ablakba. (it p(v5) tJton 's.övog: (5): ',r.8b(1905),V5/ti) 0

Itt azt határozhatjuk meg, hogy a mezõink közül [!J

melyik látszódjon majd az adatbeviteli fulapon. (A

jobbra mutató nyíllal tudjuk a baloldali hasábból
a meoieleníteni kívánt mezõket a jobb hasábba 0 jStep3.Prrt_Defri",n

the~0/ ~.,. the W.Y ISlS "'1#- Y"'W dit. to the ..t .-er.

átvinni, a balra mutatóval pedig a tévedésbõl átvit- I~___:.. ,,11.._,- ,,1 ~ r-;;;;:-l... A d l '1 . d . ) I.c.ancel 8.lltlelp ? I ~ ~
tet VIsszavInnI, up a nYI mm ent VISZ.
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Késõbb persze egyadatbázishoz akár több ~~[Il!!~["I;~;;;r ---~~tj~~~~~ttiJ.".0 --~-"."" .megjelenítési formátumot is készíthetünk, ehhez ---

célszerû, ha tanulmányozzuk a DOS-os ISIS-hez ~ Data base has been createdi

kiadott Mikor/SIS. Felhaszná~ói k~zik~n~vet (Bp., 10-Ki I
MTA SZTAKI, 1990). De Igy IS latm fogunk I ~.~:j ..

mindent.
A továbbhaladáshoz kattintsunk rá a jobbra Ezután mindjárt fel is ajánlja nekünk a gép,

mutató nyílra, hogy a DATA BASE DEFINITION -hogy nyissuk meg az adatbázist (a proba.mst

EXTRACTION TABLES adatlapon meghatározhassuk, feliratra kell kattintani kétszer),

melyik mezõnket milyen módon szeretnénk adat- bázisunkban indexelni, invertálni. Ehhez egy köz- 11.1, ,~~i~i~[ii'"jir B '-' -,- ;. L):]

beesõ ablakon még IGEN-t kell mondanunk, File Name: Qirectories:

, .c:lwinisisldata

lJ~J[i~'i~~:;í[;; I::;í[:rfl'll[[I:T ~!l!jllr~]:ii G proba.mst IQk o I

l,Cancel Al
,J; Do you want Winisis to launch the Dictionary Assistant?

I. ~err."j r-,"n1QQQ 'Help 11
err.

-list Files ol Iype: Driyes:

I'.mst'.par ~ 118c: ;j
majd -vélhetõen programhiba miatt -NE hatá-

rozzuk meg, hogy melyiket miként kívánjuk
visszakereshetõvé tenni, hagyjuk úgy, ahogy van: s tulajdonképpen meg is kezdhetnénk a munkát,

ha nem kellene visszatérnünk az egyes mezõk

Inn"o, _II visszakereshetõségi módjának beállitásaihoz,
FST File: IPROBA ~ ' d k ' b d b ' ' , , ,

Enneker e e en aza at azlS megnYItása után

Tag/Name: I~Szerzó: :J Technlque: IO,by!i1O ::7] a felsõ menüsorban kattintsunk rá az EDIT pont-

Format: r-r--~ [~~~~:J ra, a legördülõ menübõl pedig válasszuk ki a

FIELD SELECTION TABLES lehetõséget,

Itt tudjuk beállitani, hogy melyik mezõt mi-

ként kívánjuk feldolgoztatni a programmal:

~.ih i:"',i;; !IJ,,'fliiii[Q, " ll~i"~i~[i1i1)J rt,JL!~~ [~lr!Jf!:Jl] -_B:-.-"'i :~

"" crteria fa oxtra~"," a!!OoelementsfromaMasterFilerecadfor~Xi19, wt~a FST File: IPROBA ;j liave "~I!Now ~ I rn
eformatti'l9. IHelp 1 I l,Cancel Al [!J1~ermlnate II Tag/Name: I~Cín: .:1J Technlque: 14-by_d .:JI

I DC'!' r I l~a""cl =1 Format 'ah!, (v2/) PI'" I
Ebben a helyzetben minden mezõnkben a sor j LJ I ~ I

egészét fogja visszakereshetõvé tenni a program, Entries:
I o ntj,(vI/)

amin természetesen változtatni fogunk, Ha most ~:~:~~~
tennénk meg, az adatbázis létrehozását a folya- ~Ontj vi

mat végén hibaüzenettel lehetetlenné tenné a op~.F~5*ct"nTableOef~

W inIS IS (legalábbis tíznél több próbálkozás után uteria for oxtractínQ "'" a!!Oo olements fr~ a Moster Fit recrxd fa i1dexi1g, srxti'l a
is ezt tapasztaltam), ezt tehát késõbb, az adatbá- efrxmatt~.

zis módosításánál érdemes megtenni, ~=:ZJ~ ~~ ~

Most tehát kattintsunk rá a TERMINATE gomb-

ra, hogy a végsõ kérdésre Ez egy picit nehézkes, érdemes jól odafigyel-

ni! Elõször az ENTRIES: ablakban kattintsunk rá

kétszer a szerkeszteni kívánt mezõre, Akkor jó a
? j Wnisis wi now creato the database. Do yoo want to contOXJe? (c:\wnsis\data\PRÓ8A.MST)k .' 1" 1 ' h F bI kb k " 1 zt tt"-"',.- IJe O es~ a a ORMAT: a a an a Iva as o

(..lgen..! [~ mezõ utáni karaktersorozat jelenik meg (a ké-

pen: mhl, (v5/), a TAG/NAME: mezõben pedig a

igent mondhassunk, és létrejöjjön adatbázisunk: megfelelõ mezõnév (5 Szöveg:), Ezután a
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TECHNIQUE: választómezõben ki kell választanunk A megnyugató visszaigazolás amentésrõl:

az indexelés módját. Én a választékból kettõt

szoktam használni, a O -by line vagy a 4 -by ll.l'1~\~...t'118~

word lehetõséget. Az elõbbi a sort indexeli (te-

hát Lópici Gáspár szerzõ Lópici Gáspárként, egy ~h I . 1 .k . d b ' bb ' d , Saved!
e yenje enI meg az In ex en, az uto I pe Ig .

az egyes szavakból készít a visszakeresésnél
használható szótárt. I p:kj 1

A mezõ többi lehetõsége is biztosan nagyon

hasznos, ha majd valaki könyvet ír a WinISIS- Nem tudom, hány kedves olvasónak volt tü-

rõl, nyilván részletesen fogja tárgyalni azokat. relme ezt az írást idáig végigbogarászni. Min-

Az indexelési/invertálási' mód kiválasztása denesetre, ha nem küldenek tiltakozó leveleket a

után az ADD gombra kell kattintani, hogya be- szerkesztõségbe, a következõ számba megírom,

állítás megõrzõdjön. Itt sem baj, ha késõbb hogy történik az adatbevitel, hogyan lehet egy-

meggondoljuk magunkat, új beállítással újrain- szerûen és gyorsan keresni, nyomtatni, s mit

dexelhetjük adatbázisunkat. ügyetlenkedtem össze ahhoz, hogy az ékezetes

Változtatásainkat természetesen jóvá is kell magyar betûk is kezelhetõek legyenek a WinISIS-

hagyatnunk a géppel: ben. Aki viszont türelmetlenebb, s már a fentiek

é~I:~~rl:~~~l1lj~Jj'1cm:~:' .;- [~ al~~ján bele~ágna adat?ázi~a,létrehozá~ába, s ú~

velI, valamIt nem eleg vIlagosan fejtettem kl,

(~ Data have been modified. keressen a takats@mail. vfmk.hu e-mail címen,

.Do you want to save the changes? vagy az (56) 510-112-es telefonon.

r Don~ display this screen again. Save without ~sking, Takáts Béla könyvtáros

[~~ C~~~ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Yes N~: Verseghy Ferenc Könyvtár

, .~-:---"""~~:~W:t,~1;y'i'!.

~,.fi~;,;: '~',...,~, .. Könyvtári ..~~~:~ ~,~- ! '-!';:~~~Jj
,.,,- '~~i"""c ~ '.;t' , Inte:zet
--'t,.."" ""';':":";~'.;""i ~;~"

Nyilvános könyvtárak adatbázisa

Ho~an keressünk?

KERESÉS

Bevezetõ

Az 1997 évi CXL tONény új alapokra het)'ezte a magyar köny'f'tári rendszert szabát)'ozta a mindenki számára hozzáférhetö nyilvános köny'f'tári
ellátást, meghatározta a nyilvános könyvtár alapkövetelményeit, alapfeladatait és elõírta, hogya nyilvános könyvtárakról jegyzéket kell vezetni A
Könyvtári Intézet a 64/1999 (IV 28)Korm rendelet szerint közremûködik a jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában A jegyzékre
került nyilv*nol könvvt*rak Kulturáiii Közlönyben megjelentetett hivata101 Illtája -a NyllvánOI könvvt*rak jegyzéke -

hozzáférhetõ a NKÖM honlapján (www.nkom.hulinfotekallconyvA.

A KOnYlllári Intézet adatbázisa az 1995-96-ban kiépített Mlcrolsis alapú KALAUZ-adatbázis és az adatbázis alapján 1997-ben kiadott
KOnyot/ári MineNa 19.96: a kOnyottárak szolgáltatási kalauza c. kézikönyv továbbfejlesztésével jött létre, napjainkban -konvertálás után -a
Microso!? Access 2000 (90) változatával épül Az adatbázis hetyben hozzáférhetö a Könyvtári Intézet Szervezési és Elemzö Osztályán, a
nyilvánosságnak szánt adatai elérhetöek a Könyvtári Intézet honlapjáról, ahol SaL alapú adatbázis JAVA keresöfelületen blztosftja a

többszempontú vi sszakeresést

Az adatbázisban a beérkezés pillanatában megjelen ft jük mindazokat a változásokat, amet)'ek a már nyilvános joggal bíró könyvtárak ~dataiban
következnek be: ill a miniszteri döntés után (a Kulturális Közlöny megjelenésének átfutási ideje alatt) azonnal közöljük az újonnan nyIlvanos jogot
szerzett könyvtárak adatait. A nyilvánosság ténye, ill. a módosftott adatok természetesen ebben az esetben is csak a Közlöny megjelenése után

válnak hivatalossá

A kormányrendelet szabát)'ozta a nyilvános könyvtárak jegyzékének tartalmát: a jegyzékre való bejelentkezést a könyvtárfenntartók feladatává
tette, elöírva a benyújtandó dokumentumok körét. Az adatbázisban szereplö adatok tehát a benyújtott Alap/t6 okiratok, a kormányrendelet
mellékleteként kitöltött Nyilatkozatok (esetleg SzeNezeti és MúkOd~si Szabályzatok) alapján kerültek felvételre.
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Közhírré tétetik -Postánkból

Az elsõ ötven év mai méltatáson túl elmondta, hogy e kisváros
bibliotékájának szépsége, hangulata mindig le-

"Emberlétünk nélkülözhetetlen nyûgözte. Kiemelte, hogy Bonyhádon mindig tör-
áUomásai az ünnepek" ténik valami érdekes, különös, s hogy ebben a

könyvtárban is az olvasó áll az elsõ helyen.
A bonyhádi könyvtár 2002. december 28. és 30. Elekes Eduárdné külön köszöntötte Bertalan
között ötvenórás folyamatos nyitva tartással ün- Sándornét, a bonyhádi könyvtár "örökös" igaz-
nepelte félévszázados fennállását. December 28- gatóját, aki neki is példaképe, szakmai segítõje
án tíz órakor vette kezdetét az ötvenórás felol- volt. Bertalan Sándorné -harmincnégy éven
vasás és az Internet Fiesta, amely foJyamatosan, keresztül vezette a könyvtárat -visszaemléke-
december 30-án tizenkét óráig tartott. A felolva- zésében az ún. hõskort, a kezdeteket elevenítette
sók között a legfiatalabb hat-, a legidõsebb hat- fel, az örömöket és a bánatokat. "A könyvtáros-
vannégy éves volt. A résztvevõk tolmácsoltak ságot nem hivatásként mûvelni nem lehet"-
egyebek mellett verseket, meséket (cigány és mondta.
rémmeséket), novellákat, meghökkentõ történe- Nagy László -alig a harmincon túl -vallott
teket, részleteket háború elõtti olvasókönyvbõj, gyermekkönyvLári élményeirõl, majd Oroszki
a Büntetõ Törvénykönyvbõl. A rekordok köny- István beszélt, aki a rendszerváltozás után tizen-
vébe is beleillõ felolvasásban az volt a legszebb, két éven át volt a város polgármestere. Ö a kö-
hogy hivatalosan bejelentett rekordkísérlet nél- zeI múlt, az elmúlt több mint egy évtized esemé-
kül is sikeresen lezajlott. Igazán örömteli, hogy nyeit idézte fel. Bibliofil ember lévén mindig
csak a könyvtárért, egymásért, a sajátos hangu- szívügyének tekintette a város kultúrájának,
latú eseményben való részvétel kedvéért jöttek könyvtárának ügyét, s lehetõségeihez mérten
el az olvasók. mindig támogatta is.

A hivatalos ünnepség 28-án tizennégy órakor Az évfordulón jelent meg a könyvtártörténeti
kezdõdött. Potápi Arpád, Bonyhád város pol- füzet (A bonyhádi Solymár Imre Járási-városi
gármestere köszöntötte a könyvtárat, a megje- Könyvtár 1953-2002), melyet dr,' Kolta László
lenteket, Rövid könyvtártörténeti áttekintése után írt. "Nem a szakmának, hanem a bonyhádiak-
az intézményünkhöz kötõdõ személyes élményeit nak, ismeretterjesztõ szándékkal írtam a helyi
(melyeket elõször a gyermekkönyvtár rendsze- könyvtár történetérõl szóló dolgozatomat" -

res látogatójaként, majd diákként, a késõbbiek- mondta bevezetõjében a szerzõ. Az ünnepségen
ben pedig pedagógusként szerzett) osztotta meg ismertette a füzet felépítését: az általános könyv-
a szép számú, velünk együtt ünneplõ érdeklõdõ- tártörténeti áttekintés után leírja a település
vel. A bonyhádi könyvtár neki a tanuláson, a könyvtárait a XIX. századtól (egyesületi, isko-
mûvelõdési és szórakozási lehetõségeken túl lai, egyházi stb.), ezt követi a szocializmus
szép, emberi kapcsolatok létrejöttének színtere könyvtárhálózatának bemutatása. Külön fejezet
is -vallotta. szól az 1953 és 1976 közötti idõszakról -Bony-

A köszöntõk között { ; hád J977-ben lett város. A dolgozat második
ott volt az Illyés Gyula I .részében -1977-tõl 2002-ig -a városi könyvtár
Megyei Könyvtár ve- területeIt, az ott folyó munkát, a fejJesztéseket
zetõje, Elekes Edu- , tárgyaJja. A dolgozat befejezõ része a távlati
árdné is, aki a szak- r ~ terveket ismerteti. "Ha végigpillantunk Bonyhád

" e fontos intézményének féJévszázados útján s

, gondolatban felidézzük, honnan indult és milyen-
né vált, akkor Játjuk, mekkora a különbség.., A

Bebrtalahn 'dS~nk~orné" könyvtár együtt fejlõdött az igényekkel és a te-a ony a 1 onyvtar . l " 1 ' l F .1 'k ' '1 " '
1"örökös ,. igazgatója ~ epu esse, ej esztette egymast, me tova va-

.tak egymáshoz."
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., Ezen a napon 335-en iratkoztak be, és számos
rég nem látott dokumentumunk is visszakerült.

30-án délelõtt került sor a legaktívabb (min-
den részprogramban szerepet vállaló) résztvevõk
közötti ajándéksorsolásra, és a rendezvény ün-
nepélyes zárására.

A háromnapos rendezvény családias, jó han-

gulatához nagyban hozzájárult, hogya látogatók
egy-egy kis tálca süteménnyel kedveskedtek
egymásnak, a könyvtár szendviccseI, teával, ká-
véval, ásványvízzel várta vendégeit.

A "régi" bonyhádi könyvtárosok köszöntése Ötven óra a gyermekkönyvtárban
zárta az ünnepi mûsor elsõ részét.

Az ünnepség második részében Molnár Pál A gyerekek birodalmában, a gyermekrészle-
újságíró megnyitotta Fazekas Józsefkardkovács- gen is színes programokkal köszöntötték a könyv-
nak, a Balassi-kard készítõjének a kiállítását. A tárat születésnapján. A gyerekek aktívan kivet-
jubileumi ünnepségre a koronát a Balassi-kard- ték részüket az ötvenórás, megállás nélküli fel-
dal kitüntetett három költõvel -Buda Ferenc- olvasásból, majd maratoni Harry Potter-klubfog-
cel, Döbrentei Kornéflal és Nagy Gáspárral -lalkozáson tehették próbára varázstudományukat
való találkozás, a velük folytatott kötetlen be- -és türelmüket is. Ennek keretén belül ugyanis
szélgetés tette fel. "Bonyhád egy napra az iroda- 29-én reggel nyolc órától kockacukorból meg-
lom fóvárosa lett" -mondta Nagy Gáspár. (Fent.) építették az egykori Perczel-kúriában mûködõ in-

29-én került sor a már szeptemberben meg- tézményünk makett jét, aztán pihenés gyanánt
hirdetett pályázatok (Az én könyvtáram címmel óriási, rízsbõl készült kép formájában alkották
rajz- és prózaíró pályázatot hirdettünk meg) ér- meg könyvtárunkat, s mikor ezzel elké~zültek,
tékelésére. mesedélutánon vettek részt.

A Holló együttes koncert jén megzenésített Mindezt kézmûves foglalkozás követte, ahol
verseket hallgathattak az érdeklõdõk. Délután a kicsik és a nagyok együtt készíthettek vidám
négy órakor került sor Fehér L. Géza rendhagyó szilveszteri lámpásokat. Hogy az este se legyen
könyvbemutatójára (Az ördög utolsó fortélya), unalmas, a késõi nyitva tartást igencsak élvezõ
majd a "bibliofil teadélutánra", ahol a könyvtár- gyerekek kirakták a könyvtár poszter méretûre
barátok látták vendégül azokat, akik a jubileum kinagyított, majd összedarabolt fotóját, házilag
alkalmából örökbefogadtak egyet-egyet a gyártott puzzle-játék formájában. A mozgalmas-
könyvtár dokumentumai közül. (Alsó kép.) ságával kissé kimerítõ, tartalmas napot filmvetí-

tés zárta.
A rendezvénysorozat utolsó napján a gyere-

kek befejezhették lámpásaik elkészítését (mivel
azoknak 24 órát száradniuk kellett), beszerez-
hették a még hiányzó bónuszaikat, hogy aztán
végigizgulhassák a sorsolást. Minden gyerek
nyert valamit, senki nem ment haza üres kézzel.

Az ajándékokon túl azonban egy olyan él-
ménnyel is gazdagodtak e három nap alatt, ami
talán sosem adatik meg még egyszer életükben,
hiszen melyik könyvtárban lehet éjjel egymás-
nak vicceket mesélni vagy felolvasni?

Talán ötven év múlva újra kipróbálhatják, de
A 29-én nulla órától huszonnégy óráig meg- akkor már saját gyermekeikkel.

hirdetett ingyenes beíratkozás és a késõk bünte- Antal Mária

tésének elengedése meghozta az eredményét.
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:ajd hazájában tevékeny- kaptak lehetõséget a 2004- konferencia meg-
kedve az egész európai kultúra számára adott új szervezésére. Színes diákon mutatták be a ren-
tudományos eredményeket -hûen reprezentálta dezvénynek jövöre otthont adó rigai helyszínt,
az európai állampolgárság lényegét. és ismertették a témát is -könyvtárak és infor-

A szervezõk nagy hangsúlyt fektettek a len- máció multikulturális társadalmakban -, mely
gyel kultúra bemutatására. Az elsö napon a toruni szintén különös jelentöséggel bír az Európai Unió
néptáncegyüttes bemutatóját élvezhettük, mely- bövítése szempontjából. Jó lenne, ha Rigába a
nek során közös táncra is nyílt alkalom. Az együt- viszonylag nagy távolság ellenére többen tud-
tes tagjai rendre bevontak minket is a mulatság- nánk menni magyarok, ugyanis a konferenciaso-
ba, egyszerûbb lépéseket tanítottak, így a közös rozat magyar-holland közös rendezvénynek in-
tánc élménye még inkább összekovácsolta a kü- dult, és bizony ahhoz képest igen szerény lét-
lönbözö népeket. Végül' egy igazi európai tánc- számban képviseltettük magunkat. Az pedig
caI, a keringöveI záródott az együttlét. Nem csak egyelöre csak az álmainkban szerepelhet, hogy
a szimpózium résztvevõi barátkoztak össze a han- esetleg újra Budapesten rendezzünk a szimpózi-
gulatos estét követõen: a fiatal lengyel táncosok umot... (Bella Katalin -Giczi András -Peer
elkísértek bennünket a városháza alatti szórako- Gábor -Szabó Tamás Péter -Tóth Máté)
zóhelyre, ahol hajnalig tartott a mulatság., ,

A második napon a városháza dísztermében MeseI: Berecz Andras

komolyzenei koncertet hallhattunk az egyetem A kép let szabadságával
kórusától és vonószenekarától. Ezt követõen a" o , zed ' k o

embe rtk " k ' " k 1 ", megajan e ozm egy ,
eptárat te mtettü meg, me y SZInten a varos- l bb o,k Ok "

h ' "' 1 ' b l ' Ih ' .d 1"" h a eg nagyo Jo egYI eaza epu ete en ta a ato, maj az e ozo nap oz ~

hasonlóan újra az épület pincéjében található Mindannyian tudjuk, hogy a népmese száj hagyo-
mulatóhelyre vonultunk. Az informális együttlé- mány útján terjed, szövege változó, tesznek hoz-
tek kevesebb szakmai vonatkozással bírnak, zá, vesznek el belöle.
mégis nagy a jelentõségük, elsösorban a kapcso- Manapság a népmesék kötetekben összegyûjt-
latok és barátságok építésében, Az idén például ve olvashatók, neves íróink vagy néprajzosok
a tavalyi ismeretségek után ketten is a toruni szorgos gyûjtömunkájának köszönhetõen. Olvas-
egyetem fiatal tanársegédjének, Pio tr Malaknak suk is gyermekeinknek, unokáinknak, ajánljuk
és kedves feleségének vendégszeretetét élvezhet- olvasóinknak kultúránk e gazdag, kifogyhatat-
tük, akik saját otthonukban láttak minket vendé- lan tárházát. Alkalmanként hagyományõrzõ cso-
gül a konferencia teljes idõtartama alatt. portokban, óvodákban, iskolákban, különbözö

Már korábban is volt alkalmunk megtapasz- versenyeken elhangzanak: szépen is, kedvesen
talni, hogya lengyel-magyar barátság nem ve- is, az írásban lejegyzett formában. Szívesen hall-
szett el a történelem süllyesztöjében. Évek óta a gat juk. Élvezzük is, tetszik is, de már nem ru-
lengyelekkel vagyunk a leginkább baráti viszony- runk hallatára, szemünk láttára születik a cselek-
ban, Bennük is elevenen él a mondás: "Lengyel- mény. Nincs hiányérzetünk, mert nem is tudjuk,
magyar két jó barát, együtt harcol, sissza bo- milyen az. Mígnem egyszer Berecz András éne-
rát!" (Polak-Wengier dwa bratanki ido szabli, kes, mesemondó szájából a tekergö, kanyargó,
ido szklanki). Így természetesen kötelességünk- burjánzó, tempósan lépõ, lépegetö, folyondáros
nek éreztük, hogy amikor a lengyel szervezõk mondatokból szõtt történeteket meg nem halljuk.
egyike, Katarzyna kórházba került az utolsó na- Elvarázsolva figyeljük öt, derülünk, elgondol-
pon, meglátogassuk öt. Persze csúsztak hibák is a kodunk, vagy éppen szomorkodunk fordulatos
szervezésbe. Sajnos nem készült el a konferencia történetein, s önfeledten örvendünk a mese csat-
elöadásainak írásos változatát tartalmazó kötet, így tanóján. Nyelvünk õsi gyökerei élednek fel sza-
azt csak késöbb fogjuk megkapni, postai úton. Az vai nyomán. Hangjában érezzük a pásztor ráérös
elöadások tartalmáról így a helyszínen csupán az nyugalmát, az Alföld kopárságát, a Kárpátok hûs
elõzetesen beküldött tartalmi tömöritvényeket tar- páráj át. Megsejtünk egy, a mi énktö l már telje-
talmazó fiizetecskéböl tájékozódhattunk. sen különbözö világot, amelyet azért örzünk

A záró szekció végén a BOBCA TSSS zászló zsigereinkben. Talán éppen a sokat olvasott,
ezúttal a lettekhez került, akik a svédekkel együtt összegyûjtött, leírt mesék hatására?
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Gyermekkönyvhónap
Szab91cs-Szatmár- Bereg

megyében
Harmincegy éves hagyomány már, hogya Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekrészlege évente megrendezi a gyermekolva-
sók, a gyermekkönyvek ünnepét, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónapot.
2002-ben a hagyományostól eltérõ idõpont-

ban -november 6-ától december ll-éig -tartott
a programsorozat. Korábban minden évben már

A magyar kultúra napja alkalmából több Vas tavasszal rendelkezésünkre álltak a pályázati
megyei könyvtár -köztük a celldömölki források, ám tavaly -ezek hiánya miatt -csak
Kresznerics Ferenc Könyvtár -vendége is volt õsszel tudtuk megszervezni a gyerekek várva-
a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében és a várt eseményét. A rendezvények koordinálását a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával2000-ben alakult Szabolcs-Szatmár-Beregi
Berecz András. Gyermekkönyvtáros Mûhely végezte.

A könyvtár zsúfolásig megtelt. A közönség A gyermekkönyvhónap keretében százhúsz
együtt lélegzett a mesemondóval. A dorombból programot szerveztünk -kb. hat és félezer gye-
kicsalt dallamok, majd az énekszó, az eredet- és rek, illetve érdeklõdõ részvételével. A megye
a teremtés-mesék után az elsõ és a második vi- huszonhét kistelepülésének, városának könyvtá-
lágháború keserves élményeinek hatására szüle- raiban, iskoláiban tölthették hasznosan szabad-
tett, hihetõen elõadott, hihetetlenül nagyotmon- idejüket az óvodások, a kisiskolások és a felsõ
dó, hazudós mesékkel folytatódott az elõadói est. tagozatos tanulók. A programsorozatot úgy állí-

Ahogyan Erdélyi Zsuzsanna az utolsó órák- tottuk össze, hogy minden korosztály megtalál-
ban gyûjtötte össze az archaikus népi imádságo- hatta az õt érdeklõ témát, rendezvényt.
kat, úgy szedegeti most csokorba Berecz András Nagy sikerrel zajlottak az író-olvasó találko-
idõs, háborút, fogságot megjárt emberek katona- zók. Marék Veronikát, a Kipp-kopp történetek
történeteit, történetváltozatait, a nagyotmondó, íróját örömmel fogadták a nyírbátori, a jándi, a
vicces meséket, amelyek segítségével a szegény tornyospálcai, illetve a nyíregyházi óvodások,
ember képes volt túlélni balsorsát. kisiskolások. Nógrádi Gáborral Tiszalökön,

Végül videofilmet vetített elõadónk a legutób- Tiszavasváriban és Nyíregyházán találkozhattak
bi délvidéki és erdélyi gyûjtõútjáról, s a mesélõ az irodalomkedvelõ felsõ tagozatos tanulók.
emberek, az "adatközlõk" Gyergyóból vagy Weinrauch Katalin beregszászi költõnõ "adta
Bácskából már ismerõsként tekintettek ránk a önmagát", s újra elvarázsolta a fehérgyarmati, a
képernyõrõl, holott most láttuk õket elõször.

Egy hónap is eltelt azóta, hogy Berecz And-
rás Félbevágott pipajUst címû elõadói est jének
részese lehettem. Többször kerestem titkát,
amellyel kicsit és nagyot, öreget és fiatalt -jobb
szót nem tudok -elvarázsolt, székhez ragasz-
tott. Csak szavakat ,sorolok fel, amelyek eszem-
be jutnak róla, jellemzik õt: kedvesség, humor,
derû, emberszeretet, emberismeret, figyelem és
türelem, képesség és tehetség, hit, hazaszeretet.
Ám ez nem elegendõ a rejtély megfejtéséhez.

Berecz Andrást meg kell hallgatni.
Dr. Bellérné Horváth Cecilia

Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk

-
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nyírszõlõsi és a nyíregyházi kicsiket és nagyobba-
kat. Kanizsa József, az óbudai Krúdy Kör elnöke
szívesen látogatott Krúdy szülõfóldjére, ahol "értõ"
közönségre talált a nyírtelki, a nagykállói, vala-
mint a nyíregyházi tanulók körében.

Helyi költõink rendszeres szereplõi a gyer-
mekrendezvényeinknek. Ez alkalommal Bodnár
István verseskötetének, a Ha nagy leszeknek a
nyíregyházi bemutatója kapcsán tartott rendha-
gyó irodalomóra jelentett élményt a kisiskolá-
soknak. A helyi Dongó együttes néhány -a kö-
tetbõl választott -megzenésített verssel kedves-
kedett a hallgatóságnak.

Mihálka György Tisztán címû gyermekvers-
kötetét is rendhagyó irodalomórákon mutatták
be, a nyíregyházi kisiskolások nagy örömére.

A madárvonulásról, a madárvédelemrõl tar-
tott -diafilmvetítéssel egybekötött -érdekfeszí-
tõ ismeretterjesztõ elõadást Ajakon és Kisvárdán Gyula bánnelyik meséjét illusztrálhatták -sza-
a népszerû Schmidt Egon ornitológus, szakíró. bad on választott technikával. A megye huszon-
Gera Pál dia- és videovetítéssel egybekötött nyolc településérõl 454 alkotást küldtek be a
rendhagyó ternlészetismereti óráin többek között gyerekek. A legtöbben A háromágú tölgyfa tün-
érdekes állatkerti történetekkel ismertette meg a dére, A kisgömböc, A három kívánság és az Égig
nyírmeggyesi, a nagykállói és a nyíregyházi érõ fa címû mese cselekményét, szereplõit örö-
gyerekeket. kítették meg. A rajzokat H. Németh Katalin gra-

Programjainkat színesítették B. Horváth Ist- fikusmûvész és Székhelyi Edit festõmûvész bí-
ván zenés irodalmi mûsorai. Nyíregyházán és rálta el. A zsûri ötven képet tartott .kiállításra
Csengersimán a Teddy mackó születésének szá- érdemesnek (huszonnyolc alsó tagozatos és hu-
zadik évfordulója alkalmából medvenótákkal szonkét felsõ tagozatos diák munkáját). Mindkét
szórakoztatta a kisiskolásokat az elõadómûvész. kategóriában öt-öt tanulót díjazott, egy gyerek
Nyíregyházán és Fehérgyarmaton a Luca naptól különdíjat kapott. A nyertes gyerekek oklevelet,
Vízkeresztig címû mûsora jelentett maradandó könyvajándékot és emléklapot kaptak. Az ünne-
élményt a gyerekeknek. pé]yes eredményhirdetésre és díjkiosztásra no-

A megye több te]epülésén készségfejlesztõ vember 6-án került sor, a gyermekkönyvhónap
manuális foglalkozásokon a népi szövés techni- megnyitó ünnepségén. A programsorozatot Pa-
kájával, a gyöngyfûzésseI, bábok, dísztárgyak, taki József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
termésképek és játékok készítésével, a textilfes- Önkormányzat mûvelõdési és ifjúsági osztályá-
téssel és a batikolással ismerkedhettek meg az nak vezetõje nyitotta meg. A díj kiosztás után a
érdeklõdõ gyerekek. résztvevõk Illyés-meséket hallhattak Abonyiné

Évrõl-évre nagy népszerûségnek örvendenek Antal Anna könyvtárostanár tolmácsolásában,
a pályázatok, versenyek, vetélkedõk, melyek té- majd ezt követõen a Rege együttes zenés irodaI-
máit mindig az adott év aktuális évfordulóihoz mi mûsorában gyönyörködhettek.
kapcsoljuk. A rajzkiálIítást a gyermekkönyvhónap ideje

2002-ben Kossuth Lajos születésének kétszá- alatt több mint kétezer érdeklõdõ tekintette meg.
zadik, valamint Illyés Gyula születésének száza- Négyéves hagyománya van már a városi
dik évfordulója jegyében folytak e programok. hangosolvasás-verseny megrendezésének. Ez

Nagy érdeklõdés mellett zajlott Ie az Illyés alkalomma] Nyíregyháza negyedik osztályos ta-
Gyula születésének évfordulója alkalmából ki- nulói részére, a Kossuth-évforduló alkalmából
írt, A háromágú tölgyfa tündére címû megyei hirdettük meg a versenyt Mentsétek meg a ha-
rajzpályázat. Az alsó és felsõ tagozatos kategó- zát! címmel. A benevezett tizenhat versenyzõ-
riában meghirdetett pályázatra benevezõk Illyés nek Lengyel Dénes Kossuth Lajos öröksége címû
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, beszédtechnika, az elõadásmód és a
N HIRD ErESI szövegválasztás. A zsûri mindkét ka-

ff ENCIKLOPEDIA tegóriában három díjat adott ki. A
tanulók oklevelet, emléklapot és

Média Hirdetési Árak és Szolgáltatások könyvajándékot kaptak.
22. kiadás 2003. március Új kezdeményezésként -hagyo-

mányteremtõ szándékkal -hirdettük
HAZÁNK EGYE11.EN MÉDIA ADA1TÁRA meg Bolondos mesék címmel a me-
féll~vC))l(' b<í\'Ítve és aktuali7.á1\/"d gyei csalimese-iró palyazatot, harma-

..ff dik-negyedik és ötödik-hatodik osztá-
KONNYEN KEZELHETOEN 1 k ,. ' b E 1 ,

1 fi 1(100 1 .l 1 k -

140()() ' d. da . Yos ategona an. gy tanu o eg e -
.o ( a 011 'oze me la a 'tal
10 tartalomjegylék l,s 4 regiszter se!,TÍlségévc1 jebb két mesével nevezhetett be. A

.megye huszonhárom általános iskolá-
ÁTFOGÓAN jából 107 tanuló 123 pályamunkát
média adatok + média aclalbankije1enlések nyújtott be. Értékelési szempont volt,
ki~iteJe~.õk m~I:(!c~l ~l.a~tcrl~l~tr~l +,s7.ak(~ikkek, .hogy az írásmû egyéni legyen, és fe-
szovctsegek, uJsaglrok es szonvok reszletes adataI 1 1. 1."~ ai I' ko" ve...eJen meg a csa Imese muli j -

BARÁTSÁGOS ÁRON telményeinek. Igazi "szellemi cseme-
",. 1 b ' ' l ' kn k k '

k()n}'V] Ft-()s médiánkénti fu'on get Je entett a Ira o a a so SZIn-

CD 0.5 Ft-os médiánkénti fu-on vonalas, vidám, csattanós történet. 01-
ingyenes faxbanki és fe1\ilágosítási lehetõségek vasása. A zsûri a két kategóriában ti-

zenegy gyereket díjazott. Az ünnepé-

la t ' ",~, A t l~es eredményhirdeté,sre és ..díjkiosz-
"1 ~ 1! f l ~ tas:~ nov~mber 28-an ~erul,~ s?r a

Moncz ZsIgmond Könyvtar eloadoter-
Megrendelhetõ mében, ahol Kóka Rozalia mesemon-

S&S !(arakter Kft." .1055 Bp. Honvéd u. 40. dó élvezetes történetekkel kedveske-
Telefon: 302-7288,301-0239 Fax: 475-0803 dett a gyerekeknek.

E-mail: mediaasz@vnet.hu Rendezvényeink lebonyolításához a
Nemzeti Kulturális Alapprogram

kötetébõl kellett felolvasnia -elõzetes felkészü- Könyvtári Kollégiumától ötszázezer forintot
lés után -, folyamatosan három percig. (A be- nyertünk, amit a helybéli szponzorok támogatá-
mutatásra kerülõ szöveget a verseny napján vá- sával egészítettünk ki.
lasztotta ki a zsûri.) Értékelési szempont volt a Tapasztalataink szerint érdemes évrõl-évre
pontos szövegalkotás, szövegtagolás és a kifeje- újra megrendezni e rendezvénysorozatot, hiszen
zõ olvasás. A szakértõ zsûri három tanulót díja- az általános iskolások minden korosztálya érdek-
zott, akik oklevélben és könyvajándékban része- lõdésére számot tartó, változatos programokkal
sültek. sokszínû élményt nyújtunk számukra: elõsegít-

Az égig érõ fa címmel nagy sikerû megyei jük szabadidejük hasznos eltöltését, az írókkal,
mesemondó versenyt rendeztünk Illyés Gyula költõkkel való személyes találkozások pedig
születésének évfordulója alkalmából. A két ka- megnövelik a gyerekek érdeklõdését az adott író,
tegóriában -elsõ és második osztályosok, illet- költõ mûvei, illetve a megismert témakörök iro-

ve harmadik és negyedik osztályosok -meghir- dalma iránt. S szolgálhatnánk-e mi, gyerekekkel
detett versenyen összesen ötvenhárom tanuló foglalkozó könyvtárosok, gyermekkönyvtárosok
mérte össze tudását. A versenyzõknek egy sza- ennél jobban, hatékonyabban a gyerekek olva-

badon választott -Illyés Gyula által gyûjtött -sóvá nevelését?
mesét kellett elõadniuk, maximum három perc- Dr. Bihari Albertné

ben. A legtöbb tanuló A rest macska, A loncsos igazgatóhelyettes
medve, A ratóti csikótojas, Matyas kiraly meg Móricz Zsigmond Megyei és Városi

az igazmondó juhasz és az Így jar, aki irigy címû Könyvtár
mesét választotta. Értékelési szempont volt a Nyíregyháza

-
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Kü I hon ból jelenti ü k

o PPO RTUNITIES 2003 évtiz:d ~latt Ír?rszág ~elentõs fej,lõdésen me~t ,k:-, resztul, es Europa egYik legszegenyebb orszagabol
Dublin az egyik legsikeresebbé vált.

Ma egyre többet emlegetik az EU-ban kelta tig-
risként az országot, ami azzal a váltással függ össze,

Európa legnagyobb oktatási hogy nemzeti prioritást és igen nagy támogatást
kiállítása képzési/továbbképzési kapott az oktatás. Jelentõs mértékben nõ a "kimû-
b t t ,'. 1 '., II ' b "" ,. veIt emberfõk" száma, és komoly, végiggondolt be-

emu a oja -va amInt a as orzeje fektetési politikával segítik a kutatást.. Az oktatás

nemzeti közügy. A családcentrikus Írországban ezt
Az írek nem élnek a nagy számok bûvöletében, ta- viszonylag könnyen el lehetett fogadtatni, és figyel-
karékosak a felsõfok alkalmazásával, és nem jellem- ve a költségvetés ez évi vitáját, imponáló volt szá-
zik õket az olcsó, hatásvadász hirdetések sem. momra az a felismerés, hogy hosszú távon és a kö-

Ez a február elsõ hetében megrendezett kiállítás vetkezmények gondos számbavételével folyik a gaz-
valóban impozáns méretû és minõségében is külön- dálkodás ezen a téren is. A munkanélküliség itt a
leges volt, Európai viszonylatban is. legalacsonyabb az EU-s tagországok között, a kor-

A kiállítás és állásbörze megnyitójának fó vendé- mány hivatali idejének megkezdésekor 5,6% volt,
ge Mary Harney miniszterelnök-helyettes (gaelül: an mára ez 1,2%! Ebben számunkra az a fontos, hogy
Tanaiste) volt, aki igen ügyes és lényegretörõ beszé- folyamatosan növekszik a munkába állók képzettsé-
dében felvázolta, miért érdemel különleges figyel- gi szintje és intelligenciája. Az már vitatottabb kér-
met ez a rendezvény. A miniszterelnök- helyettes, dés lehet, hogy a felsõoktatást segítõ könyvtárügy
aki egyben a gazdasági ügyekért felelõs vállalkozá- mennyire képes lépést tartani ezzel a növekedési
si, kereskedelemi és munkaügyi miniszter is, a kor- ütemmel, amire pedig egyre nagyobb szükség lesz,
mány legfontosabb feladataként és eredményeként a hiszen jelentõsen nõ az önálló munka aránya a kép-
folyamatos munkahelyteremtést jelölte meg. Utalt a zésben és a továbbképzésben. Általánossá. válik a
Delors Bizottságnak a növekedésrõl tíz évvel ezelõtt számítógéppel segített oktatás, a távoktatási forma.
megjelent Fehér Könyvére, amely a merev struktu- Fontos, hogy van stratégia, és a támogató felek
rális munkanélküliség leküzdésévei a versenyképes- egymással egyeztetve dolgoznak.
ség fokozása és új munkahelyek teremtése mellett A kiállítás fõ szervezõje, egy kormányközi, félig
érvelt. civil szervezet (FÁS), igen hatékonyan érvényesíti a

Ezen a téren Írország saját tapasztalataira hivat- társadalmi érdekeket és a szakmai elvárásokat.
kozhat. Harminc éve a munkahelyteremtés és a piac- A kiállításon minden számottevõ felsõoktatási és
nyitás lehetõsége miatt váltak EU-taggá. Írország képzési/továbbképzési intézmény jelen volt, konzul-
elmúlt negyven évi gazdaságtörténete bemutatja, tációkkal, elõadás- és szeminárium-sorozatokkal se-
hogyan lehet egy krónikus munkanélküliséggel küz- gítve a diákokat. A képzõ és továbbképzõ intézmé-
dõ, lassan fejlõdõ gazdaságból csaknem teljes fog- nyeket munkavállalók és munkaadók egyaránt láto-
lalkoztatást biztosító, dinamikus gazdaságot terem- gatták, válogatva a kínált kurzusokból. Meghatáro-
teni. zott pontokon állásbörze-állomások mûködtek, kb.

Anélkül, hogy az ír gazdasági transzformációt húszezer betölthetõ helyet kínálva.
magyarázó okokat részletezte volna -elismerve az A kiállítás fószponzora, az Irish Independent címû
EU hatékony támogatásainak jelentõségét -, az elõ- napilap, az oktatási ügyekért felelõs szerkesztõ nyi-
nyös demográfiai helyzetüket és a képzés, oktatás latkozata szerint, elkötelezetten vállalja évek óta a
terén befektetett erõfeszítések megtérülését hangsú- kérdéskör képviseletét, külön rovatokat tart fenn és
lyozta. Felhívta a figyelmet az általa legfontosabb- érdemi riportokkal, tanácsadó-szolgálattal segíti a
nak tekintett két tényezõre. Az egyik a társadalom képzés ügyét.
egyetértésével végrehajtott folyamatos és jelentõs Az oktatás, képzés és foglalkoztatás összefüggé-
adócsökkentés, a másik pedig az euró bevezetése és sét persze az is mutatja számunkra, hogya megnyi-
az azzal együttjáró alacsony hitelkamatok mûködte- tót a vállalkozási, kereskedelmi és munkaügyi mi-
tése. niszter tartotta. A tudásgazdálkodás mint nemzeti

Nem csupán a kiállítás jó szervezettsége és impo- érték így külön jelentõséget kap a kormány politiká-
náló méretei ihlették tehát beszámolómat, hanem az jában és a közéletben. Van társadalmi presztízse az
is, hogy jó példaként említsük a társadalmi konszen- oktatásnak, a tanulásnak, az önképzésnek, a képzett-
zus fontosságát. A közös értékrend nagyon erõsen ségnek. A hosszú távú befektetés megtérüIni látszik.
tudja növelni a társadalmi kohéziót. Ez alatt a négy Ez jó jel! (Bobok Bea)
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Szem Ie

Pécsi múzeumi értesítõk évtizednyi szünetelés után 1928 és 1930 között
újraindult "Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egye-

és évkönyvek repertóriuma sület" Értesítõje, az 1939 és 1942 között kiadott
Pécs Szab. Kir. Város "Majorossy Imre Múzeu-

Négy évtizede már annak, hogy Péter László, a mának" Értesítõje [évkönyve], illetve az 1956-
neves szegedi irodalomtörténész, helytörténész, tól máig folyamatosan megjelenõ A Janus Pan-
bibliográfus a Nyugat-repertórium megjelenését nonius Múzeum Évkönyve hihetetlenül gazdag
követõen két cikkben is foglalkozott a repertóri- tárháza Baranya megye természeti világának,
um-szerkesztés problémáival, és megfogalmazta helytörténetének, néprajzának és mûvészetének,
az általa helyesnek tartott s ajánlott új szerkesz- amelynek feltárása már régóta váratott magára.
tési módszerét. Elöljáróban ezekbõl szeretnék Ezért is vettem kezembe a kötetet nagy várako-
idézni egy-egy részletet: zással, s tettem le nem kis csalódottsággal.

"Ellenzem a Nyugat-repertórium módszerét, A repertórium szerkesztési módszerét tekint-
amely -szintén sok ismétlésre kényszerülve -ve nem egyedülálló, megegyezik a szerkesztõ
bonyolult, részletekig tagolt tárgyrend alapján korábbi hasonló köteteivel (így például a Bara-
adta közre az anyagot, s ezzel a keresõt majd nyai Hely történetírás címû levéltári évkönyv
mindig dilemma elé állította: hol is keressem? repertóriumával). A bibliográfiai tételeket elõ-
Am ugyanakkor elengedhetetlennek tartom ezt a ször szerzõk szerint (azon belül a megjelenés
tüzetesen kidolgozott tárgyi csoportosítást mint idõrendjében), majd külön fejezetben tárgysza-
mutatót, amely viszont megkönnyiti a kutató vak szerint rendezte. Nagy kár, hogy nem vette
dolgát! A tárgymutatóban egy tétel szám nagyobb figyelembe (vagy talán nem is ismerte) Péter
pazarlás nélkül akár tízszer is leírható, ha az László fenti sorait. Az õ -pusztába kiáltó? -

illetõ közlemény bonyolult, gazdag, sokágú tar- szavai jelen esetben nem találtak meghallgatás-
talma éppen úgy kivánná." (Magyar Könyv- ra, amit nagyon sajnálok.
szemle, 1964. 2.) Nem világos, hogy kinek is szánta repertóri-

"...a repertórium akkor teljesíti igazán hiva- urnát a szerkesztõ. Úgy tûnik, nem mérte fel
tását, ha nem különbözik az eredetitõl, hanem kellõképpen a tudományos kiadványsorozat le-
annak mintegy zsugorított, miniatûr mása. A hetséges használóinak körét. Nem volt tekintet-
szakrendi csoportositás az eredeti összefiiggése- tel a magyar nyelvet nem ismerõ kutatókra,
ket összekuszálja, s amit többletként kihoz az máskülönben közölte volna a tanulmányok ide-
irodalmi folyamatból, azt tárgymutatói szerepé- gen nyelvû címfordításait, amelyek a JPM év-
ben is megoldja. Javaslom tehát, hogy folyóirat- könyvek szinte valamennyi cikkénél megtalál-
repertóriumaink (legalább is azok, amelyek elsõ hatók. (Idegen nyelvû cikkek esetében pedig a
rendben történeti kutatás tárgyai vagy segítõi) a magyar címet kellett volna közölnie, a magyar
jövõben a szigorú idõrend elvét kövessék anyag- használók kedvéért.) Nem számított a Pécset és
feltáró szerkezetükben is. A tárgyi vagy egyéb Baranyát csak kevéssé, vagy egyáltalán nem is-
elv szerinti hozzáférhetõvé tétel követelményét merõ, de itteni témák iránt érdeklõdõ kutatókra,
természetesen ugyancsak nem szabad szem elõl mert különben nem hagyott volna el fontos ada-
téveszteni. E követelmény szerint esetenként kell tokat. Nyilván magától értetõdõnek tekintette,
aztán meghatározni, milyen mutatók segitségé- hogy minden használó tudja, ki volt Buzássy
vel oldható meg a címanyag legalkalmasabb Abel, Késmárky István, hogy Ürög Pécs része,
feltárása. " (Könyv és Könyvtár, 1963. 2.) hogy hol van Malomséd és így tovább. És nem

Három, egymástól független, mégis határo- számított a távoli jövö kutatóira sem, akik szá-
zott kontinuitást képviselõ pécsi idõszaki kiad- mára valóságos rejtvény lesz egy-egy cím, fóld-
vány repertóriuma készült el a közelmúltban rajzi név megfejtése. Meggyõzõdésem, hogy egy
Pécsett. Az 1908-1917-ben megjelent, majd egy repertórium szerkesztésénél semmi sem tekint-

-
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hetõ evidensnek, minden tételt el kell látni a szük- Feltüntet viszont nemesi elõnevet. Nem oldja fel
séges kiegészítõ adatokkal, magyarázatokkal. a P.J. monogramot, jóllehet csak bele kellett

Az idõrendi rész, tehát az egyes folyóiratszá- volna olvasnia a cikkbe, melybõl egyértelmûen
moknak tartalomjegyzék-szerûen történõ leírá- kitûnik: Péter Józse! rendõrfõtanácsosnak, a
sa, amit Péter László javasolt, igen hiányzik. E Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület egyik
nélkül a repertórium nem tükrözheti a három alapítójának és elsõ titkárának nevét rejti. Re-
kiadvány sajátosságait, az egyes számok szerke- cenziók esetében nem csak azok írój át, de az
zetét, szerzõgárdáját, értékét vagy esetleges ér- ismertetett mû szerzõjét is a szerzõi mutatóba
téktelenségét, a mindenkori szerkesztõk munká- veszi fel, holott ennek -szerintem -a tárgysza-
jának színvonalát. vas mutatóban lenne a helye, hiszen ebben az

És persze az is csak körülményesen állapítha- esetben a cikknek tárgya, és nem alkotója.
tó meg, hogya repertórium mennyiben teljes, A tárgyszavas rész jóval több problémát rejt.
nem maradt-e ki belõle néhány cikk, ami sajnos A tárgyszavak megállapítása gyakran a cím, s
a jelen esetben meg is történt. Az 1962 óta kö- nem a tartalom alapján történik. A címbõl kira-
zölt éves múzeumi beszámolók egy része hiány- gadott szó nem feltétlenül felel meg a tartalom-
zik (1962-1983, 1986-1988), nem csupán a szer- nak, vagy nem pontosan fejezi azt ki (pl. Ve-
zõ nélkül megjelentek (hiszen a cím nem illeszt- gyes erdõk, Megbízólevél, Budapesti lerakatok,
hetõ a szerzõi mutatóba), hanem a múzeumigaz- Nyilvántartás, Erkély, Famaradványok). Nagyon
gatók, Hárs Éva és Újvári Jenõ által szignált öt- sok tárgyszó -akárcsak az elõbbiek -semmit-
tíz oldalas, fontos adatokat tartalmazó jelentések mondó, s nem jutna eszébe senkinek sem ott
is. Hasonlóképp hiányzik Újvárinak a Baranya bármit is keresni. (Ecet, Ellátás, Hagyaték, Jö-
Megyei Tanács 1990. évi ülésére készült beszá- vedelmek, Kultúrtáj, Utánpótlás, Színek stb.)
molója a megye múzeumügyérõl (megjelent az Igen nagy az aránytalanság a tárgyszavakhoz
1989. évi kötetben). Mindezek után további té- sorolt tételek számát illetõen. Egyes tárgyszavak
telek hiánya is valószínûsíthetõ. alatt túl sok tételt találunk, melyeket a használ-

A cikkek bibliográfiai leírásával kapcsolat- hatóság érdekében kisebb alcsoportokra kellett
ban három alapvetõ hiányosságra szeretném fel- volna bontani. Néhány példa: Síri életek (66),
hívni a figyelmet. A már említett idegen nyelvû Mecsek (64), Festészet (50), Temetõk (35), Le-
címfordításokon kívül nem utal a rejtett bibliog- velek (30) stb. Ugyanakkor viszont sok az egy-
ráfiákra sem. Így elsikkad a tanulmányok több- két tételes tárgyszó, közöttük bõven olyanok,
ségéhez csatlakozó igen jelentõs irodalomjegy- amelyeket össze lehetne vonni nagyobb csopor-
zék. A legszükségesebb annotációk is elmarad- tokba.
nak, aminek következtében a közlemények egy Nem ritka, hogy egy fogalom sannak
részérõl nem lehet megtudni, valójában mit is szinonímája is külön tárgyszavat képez: Restau-
tartalmaznak. (Elég talán Angyal Pál Spanyolok rálás -Helyreállítás, Kórbonctan -Paleo-
nálunk címû írását említeni.) pathológia, Pécsi múzeum -Városi múzeum,

A továbbiakban a szerzõi részt és a tárgysza- Moldvai csángók -Moldvai magyarok, Hiedel-
vas részt szeretném részletesebben elemezni. mek -Hitvilág stb.
Elõrebocsátom, hogy csupán az Évkönyv 1956- A szerkesztõ láthatóan nem híve a generikus
1995. évi köteteit hasonlítottam össze a repertó- tárgyszavaknak. Nincs például Szerzetesség, akit" rium anyagával, az Értesítõt és a Városi Múze- ez a téma érdekel, kénytelen végiglapozni az

[ um évkönyve it nem. Olyan hibákat teszek szó- egész mutatót. Talál is Ágostonrendieket, Ir-
~ vá, amelyek többször is elõfordulnak, ám hely galmasokat, Jezsuitákat, Kapucinusokat, Feren-

hiányában csak egy-két példára szorítkozhatom. ceseket, Klarisszákat és Notre Dame apácákat,
A szerzõi rész nem mentes a hibáktól, követ- Pálosokat, Kolduló szerzeteket, és Cisztereket

kezetlenségektõl. Utalókat névváltozatokról, (helyesen: cisztercieket). Ebben és más hasonló
összetett nevek második tagjáról, feloldott mo- esetekben nem lehetett volna legalább utalókat
nogramokról nem ad. (Kell-e tudnia a használó- elhelyezni?

! nak, hogy például Sarkadiné Hárs Éva késõbb A következetesség sem erénye a kötetnek. A
" Hárs Éva néven publikált, vagy hogy Lantosné történelem folyamán nevüket megváltoztatott

Imre Máriát Imre Mária L. alatt kell keresnie?) községek hol az új, hol meg a régi névhez sorol-
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tattak. Régi nevéhez például Németpalkonya (a rõ névváltozatokat feltüntetni (esetleg a címet
mai Palkonya) és Gusztávmûve puszta (Király- követõ / után), ezzel takarékoskodhatott volna.
egyháza), de az újhoz Mecseknádasd (az egyko- Az is sok helyet vesz igénybe, hogy az alkalma-
ri Püspöknádasd). Utaló itt sincs. Foglalkozást zott módszer lényegébõl fakadóan a bibliográfi-
jelentõ tárgy szavak is akadnak (nagyon helye- ai leírásokat többszörösen ismétli. Róna Jenõ

sen), pl. Botanikusok (két tétel), Teológiai taná- egyik cikkét például kilencszer! Nem folytatom.
rok (egy tétel). Ugyanakkor viszont nincs tárgy- Végezetül hadd tanácsolj am a jövõ repertóri-
szavuk a muzeológusoknak vagy a püspökök- um-szerkesztõinek: fontolják meg Péter László
nek, szobrászoknak. Itt jegyzem meg, hogy kí- fenti szavait. Higgyék el, javaslatait érdemes
vánatos lett volna a személynevek mellett leg- megszívlelni. És talán az is jó lenne, ha egyszer
alább a foglalkozást feltüntetni. (Ki tudja már, valamilyen fórumon közösen, kellõ alaposság-
ki volt Kisasszonyfalvi vagy Stenge Ferenc?) gal beszélhetnénk a repertórium-szerkesztés kér-

Azt sem hallgathatjuk el, hogy az egész kö- déseirõl, a már napvilágot látott jó és rossz pél-

tetet nagyfokú felületesség jellemzi. Elsikkad- dák tanulságairól.
nak értékes tartalmak, mert a cikkekbe bele sem A Janus Panonius Múzeum közel fél évszá-

nézett, tárgyszavazásukat fõleg a címek alapján zada megjelenõ rendkívül színvonalas évkönyv-
végezte. Különösen nagy hibaként említem, hogy sorozata és elõzményei -mondjuk ki -jobb

nem található a repertóriumban a Bándi Gábor- repertóriumot is megérdemeltek volna.

nekrológhoz csatlakozó Bándi-biblio gráfia, a A .'. ., t ' t d k é é kö, , "" , " pecsJ. muzeumJ. er esJ. o s v nyv
Nador Tamas "Hallhato muzeum Clmu soroza- repertóriuma 1908-1998 / Összeáll.
tában közölt interjúk, többek között Takács Jenõ Hernádi László Mihály. -Pécs: Dialóg
zeneszerzõvel, Halász Béla orgonamûvésszel és Campus, 2002. -348 p.
más jeles pécsi személyiségekkel stb. Kimarad- Surján Miklós

nak (kifelejtõdnek) egyes tételek a teljesen adek-
vát tárgyszavak alól (Baranyai fõkötõk a Népvi- A Já..\'zság biblioglAáfi4;a
sele,tb~l, ~ Sell~e~ ~l?ash~ a Népi építész~tbõl, tanulsá g ai

a Pecsl var a Vareplteszetbol). Az Avarok targy- ,

szónál összesen egy tételt találunk, pedig az avar a lektor szemevel

vonatkozású tanulmányok száma legalább húsz.
A Ciszterek (helyesen: ciszterciek) tárgyszó alatt Miért fontos ez az összeállítás?

egyetlen tétel szerepel (aminek az iskoláknál
vagy az önképzõkörnéllenne a helye, hiszen nem Világszerte megnövekedett az érdeklõdés a he-
a rendrõl szól), viszont ide kellett volna helyez- lyi információk iránt. Ú gy látszik, az embereket
ni a Buzássy Ábel-életrajzot is, mert õ ciszterci a globalizálódás szinte mindent elsöprõ, feltar-
szerzetes volt. tóztathatatlan áramlatában fokozott mértékben

Nem folytatom. De felteszem a kérdést: nem érdekli mindaz, ami közvetlen környezetükben,
kellett volna-e a kéziratot egy szakemberrellek- lakóhelyükön, szülõföldjükön történik és valaha
toráltatni? S netán a külsõ borítót tervezõ grafi- történt. Sokak számára ez a lokálpatrióta érzés

kus munkáját is ellenõrizni? (Akkor talán idõ- adhat fogódzót, erõt a mindennapokban.
ben felfedezték volna az érthetetlen módon ott Az utóbbi másfél évtizedben hazánkban is

hibásan közölt évszámokat is: 1912-1930.) számottevõ mértékben fellendült helyismereti-
A kötet igen terjedelmesre sikeredett, aminek helytörténeti kutatás megköveteli a jól használ-

nyilván súlyos anyagi vonzatai is voltak. Ahhoz ható segédleteket, köztük a bibliográfiákat. A

képest, hogya repertórium csupán mintegy 1250 címben jelzett, nemrég megjelent összeállítás
cikket tár fel, nagyon soknak tûnik a 348 Iapnyi szépen gyarapodó helyismereti bibliográfiai iro-
terjedelem. (A Péter-féle módszer ennek legfel- dal munk számottevõ terméke. Tartalmilag és
jebb a felét-kétharmadát igényelte volna.) Érthe- metodikailag egyenes folytatása, méltó társa a

tetlen, hogy a szerzõi részben a szerzõ egysége- korábbi sikeres tájbibliográfiáknak.
sített neve alatt miért kell akár ötvenötször is Tartalmilag igen fontos munkáról van szó,
(Szõnyi Ottó) leírni ugyanazt a név alakot. Talán mert a jász népcsoport története nemzeti históri-
elég lett volna csak az egységesített névtõl elté- ánk jelentékeny szelete, a Jászságnak nevezett

-
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táj egység pedig markáns arculatot felmutató,
sajátos területe országunknak. A népcsoportra,
valamint a jász városokra, falvakra vonatkozó
irodalom mennyisége szintén megkívánta a meg-
lehetõsen sokfelé fellelhetõ anyag összegyûjté-
sét, rendezését. A jászberényi Városi Könyvtár
és Információs Központ munkatársai -a Jászok
Egyesülete támogatásával -erre vállalkoztak,
mégpedig adott, szerencsésen körülhatárolt ke-
retek között. Könnyû megjósolni, hogya cím-
jegyzék nélkülözhetetlen segédlete lesz a helyis-
mereti tájékoztatásnak, a helytörténeti kutatás-
nak a Jászságon belül és nyilván Jász-Nagykun-
Szolnok megye más vidékein, sõt -az ún. szór-
vány-települések révén -más tájakon is. Min-
den bizonnyal országos érdeklõdésre is számot
tarthat a jászoknak a magyar történelemben be-
töltött szerepe folytán.

A bibliográfia módszertani tanulságai szintén
: figyelemre érdemesek, hiszen ösztönzésül, min-
i tául szolgálhatnak más, hasonló jellegû hazai veket, az iskolai értesítõket (mostani megneve-

tájegységek, területek könyvtárai, könyvtárosai, zéssel: szeriális kiadványokat) és a perio-
bibliográfusai számára. dikumokat; az elenyészõ számú hangfelvétel

beemelése is e logika mentén történt. Azaz vol-
Miért jó ez a bibliográfia? taképpen két mûfajt egyesítenek: a könyv- és a

sajtóbibliográfiáét. Elfogadható, sõt kifejezetten
Az összeállítás a tájbibliográfiák típusába tar- dicsérendõ megoldás, és így is több mint ezer-

tozik. A típus jellegéhez igazodóan tematikai és háromszáz tétel gyûlt össze. A gyûjteményes
kronológiai teljességre törekszik; összhangban a munkákat (szaknyelven: poligráf mûveket) ana-
helyismeret-helytörténet mai (némelyek szeretik litikusan tárták fel, ami lehetõvé tette a bennük
használni a korszeru jelzõt is), komplex felfogá- közölt tanulmányok és más közlemények adata-
sával. Vagyis a Jászság múltjáról és jelenérõl inak a rögzítését, illetve lehetõvé teszi róluk a
közreadott irodalmat egyaránt feltárja. Más meg- tájékoztatást. Ilyenformán az imént említett téte-
közelítésben: a táj, az érintett települések termé- lek száma megsokszorozódik; nem számoltam
szeti viszonyaira, népességére, gazdaságára, tár- meg, de feltehetõen öt-hatezer bibliográfiai le-
sadalmára, közigazgatás ára, politikai életére, írás körül lehet.
hitéletére, kultúráj ára, sport jára stb. vonatkozó A formai profil tisztaságának biztosítása szük-
mûveket mind számba vette. Örvendetes módon ségessé tette, hogy elhagyják a folyóiratokban
a könyvtárosok a tájról szóló, itt játszódó szép- és az újságokban megjelent cikkeket (kivéve a
irodalmi alkotásokat is igyekeztek összegyûjte- már jelzett különlenyomatokat). Egyébként is, a
ni, s ezáltal hozzájárulni a helyismereti tevékeny- rendkívül szórt anyag feltérképezése, számbavé-
ség egyik alapvetõ funkciójának kiteljesítéséhez, tele a feltáró munka mostani, elsõ szakaszában
a lokálpatriotizmus érzésének, tudatának elmé- nem lett volna indokolt, viszont világosan kije-
lyítéséhez. löli a következõ évek fõ teendõjét: a Jászságra

1 A jászberényi könyvtár vezetõje és munka- vonatkozó folyóiratcikkek minél teljesebb körû
: társai helyesen döntöttek, amikor a bibliográfia számbavételét, esetleg (természetesen erõsen

gyûjtõkörét formailag úgy határozták meg, hogy szelektálva) a heti- és napilapok (egybefogva:
i csak a Jászság területéhez tartozó településekrõl újságok) lokális tartalmú közleményeinek
t: önálló kiadványként napvilágot látott nyomta- bibliografizálását.
i tott dokumentumokat regisztrálják. Közelebbrõl: A könyv- és sajtó bibliográfia önmagában is
, a könyveket, a különlenyomatokat, az évköny- megáll, kiindulópontja, értékes eszköze a tájé-

:
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kozódásnak, akár a kutatók, akár az egyetemi- eligazodnak benne, ráadásul avisszakeresést
fõiskolai hallgatók, akár a pedagógusok, akár a tárgymutató is segíti. Hagyományos és jó meto-
közmûvelõk, akár más érdeklõdõk fordulnak dikai megoldás az is, hogy a szépirodalmat a
hozzá segítségért. szakrend végére helyezték, és e csoporton belül

S ha segítségért fordulnak, azt meg is kapják: végig a szerzõk (olykor a címek) szoros betû-
könnyen, átlátható rendszerben, mutatókkal tá- rendjét alkalmazták.
mogatva. A szerkesztõ, Gulyás Erzsébet és A tételek megalkotásánál a bibliográfiai le-
munkatársai gondos munkát végeztek: körülte- írás ma érvényben lévõ (eredendõen nemzetkö-
kintõen tájékozódtak és erõfeszítéseik eredmé- zi) szabványának szellemében jártak el. A gyûj-
nyeként -mint szó esett róla -tetemes mennyi- teményes kötetek feltárását úgy oldották meg,
ségû bibliográfiai adat gyûlt össze. Elsõsorban a hogyarészdokumentumok analitikus leírásai
lokális irodalom hiánytalan regisztrálására töre- közvetlenül a könyv egészének leírása után/alatt
kedtek. A külsõ szemlélõ számára nehéz meg- kaptak helyet. Ez tartalmi, módszertani és gaz-
ítélni, hogy ez mennyire sikerült. Noha abszolút daságossági szempontból egyaránt helyeselhetõ
teljesség nem képzelhetõ el (mindig kerülnek elõ megoldás, a mutatók pedig feloldják az ebbõl
újabb és újabb adatok), feltehetõen ennek a kö- fakadó esetleges kezelési problémákat. A
zelébe jutottak. De nem elégedtek meg ezzel, az periodikumok leírásai meglepõen sok, vagy in-
ún. országos érdekû önálló kiadványok közül is kább sokféle adatot tartalmaznak.
megpróbálták feltárni mindazokat, amelyek jász- A mai bibliográfia-szerkesztési gyakorlatból
sági információt tartalmaznak. E tekintetben kiindulva választották meg azt is, hogy milyen
nyilván hiányosabb a számbavétel, bár a fonto- leírási elemekre utaló mutatók készüljenek: föld-
sabb, a helyismereti tájékoztatásban leginkább rajzi, személynév, tárgyszó mutató, továbbá a
hasznosítható, vagyis regionális tagolású segéd- periodikumoknál többletként a kiadók és a nyom-
letek zömét megtaláljuk az összeállításban. Ez- dák indexe is elkészült.
zeI más tájegységek, települések bibliográfusai-
nak, könyvtárainak is sokat segítenek. Miért volt jó az együttmûködés

Külön kell szólni a periodikumokról: ez eset- a könyvtárral?
ben a topográfiai megközelítést állították elõtér-
be, azaz csak a Jászság területén kiadott (vagy Mintaszerûnek, követendõnek tartom, hogya
kifejezetten a Jászság életérõl szóló) lapokat ír- könyvtár a munkának abban a szakaszában kért
ták le. A használók számára komoly elõny, hogy fel a lektori teendõk ellátására, amikor még le-
a lapok mikrofilmre vett másolataira is utalnak. hetõség volt érdemi segítséget nyújtani. Ennél-

Szakmailag erénye az összeállításnak, hogy fogva alkalmam nyílt menet közben is figyelem-
sem a könyvek, sem a folyóiratok, újságok szám- mel kísérni a kolleginák erõfeszítéseit, és együtt
bavételénél nem alkalmaztak politikai-ideológi- gondolkodva, tépelõdve alakult ki a bibliográfia
ai megfontolásokat vagy értékszempontokat, egye- végsõ formája. Megfogadták jobbító szándékú
dül a helyi kötõdést tekintették kritériumnak. tanácsaimat.. következetesen korrigálták a szer-

Komoly dilemmát okozhatott a bibliográfia kesztési és ténybeli hibákat, továbbgondolták
elrendezése, és csak közös erõvel, sok-sok vívó- ajánlásaimat. Szeretném hinni, hogy észrevéte-
dás után alakult ki a mostani szerkezet. A lapok leimmel, javaslataimmal valamelyest hozzájárul-
címeit az egyetlen helyes tagolásban, betûrend- hattam a sikerhez.
ben közlik. A könyveknél a tartalmi szempontok Természetesen tudatában vagyok annak, hogy
kerültek az elsõ helyre, ezért a csoportosítás ez az összeállítás nem hibátlan alkotás. Horváth
elsõdleges rendezõ elve a tematikai. Az ETO Tibor kollégám és más szaktekintélyek nyomán
szakrendjét vették alapul, s azt követve (bár nem magam is úgy vélem, hogy tökéletes bibliográ-
szorosan követve) formálták a szakcsoportokat fia nincs, ám törekedni lehet ennek megközelí-
és azok sorrendjét. -Noha ez a mai korban már tésére. S véleményem szerint jelen esetben ez
belsõ ellentmondásokat eredményez, végsõ so- történt..
ron elfogadható, mert a könyvtárosok által jól Mindent egybevéve (és részben ismételve az
ismert, megszokott rendszerrõl van szó, és a elsõ mondatokat): A Jászság bibliográfiája hoz-
kutatók, más használók is viszonylag gyorsan záértõ, kitartó munka eredményeként létrejött

-
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1.'
alkotás, amely a hazai helyismereti tevékenység soknak e téren nincs okuk panaszra, eddig sem

~ jelentékeny értéke lehet. Szakmánk, a magyar voltak elhanyagoltak (mint az a füzet végén ta-

f: könyvtárosok és bibliográfusok nevében szívbõl lálható, jól válogatott bibliográfiából is kiderül).

ii. gratulálok a közremûködõknek és a könyvtár Könyvek, segédeszközök születtek egyrészt gya-

vezetõjének. Hiszem, hogy e jeles vállalkozás korlati munkájuk segítésére, másrészt igényes ké-

kedvezõ fogadtatása erõt ad a további feladatok- zi könyvek, fõiskolai jegyzetek láttak napvilágot

hoz: az anyaggyûjtés folytatásához, mindenek- fõ tevékenységük, a könyvtárhasználati nevelés

elõtt a folyóiratokban rejtõzõ cikkek számbavé- támogatására. Az iskolai könyvtárakkal foglal-

teléhez. S nemcsak számukra, hanem minden bib- kozó kiadványok örvendetes gazdagsága mellett

liográfus könyvtáros számára biztató tanulságul is hiányzott azonban e könyvtártípus jellegének,

szolgálhat, hogy egy ilyen munka nemcsak fárad- problematikájának elméleti megalapozottságú

sággal terhes, hanem igen sok öröm forrása is. kifejtése. (A Könyvtárosok kézikönyvének ide-

A Jászság bibliográfiája I [szerk. Gu- vágó -egyébként kiváló -fejezete szükségsze-

lyás Erzsébet] i [közrem. Dobos László, rûen csak szûkszavú összegezést nyújthatott.)

Hasznos Rozál,ia, Szabó Já.~osné] ; Jköz-: Most na
p vilá g ot látott az a mû mel y az iskolá-read. a] Jaszok Egyesulete, VarosJ. ,..,., ' .

Könyvtár és Információs Központ. Jász- ban folyo konyvtarosI munkahoz -a napl prak-

berény. -Jás zberény : Jás zak Egyes. ; tikummal kiegészítve -szilárd és korszerû el-

Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2002: -.23~~. méleti alapozást adhat.

Benyel MIklos Dán Krisztina a mai eredményekhez vezetõ

, "ff hazai és külföldi utak rövid történeti áttekintése

Tovabbkepzes felsofokon után a könyvtártípus korszerû modelljét, ideáltí-

pusát és feladatrendszerét írja le, majd elemzi a

A Továbbképzés gyûjteményépítés, a funkcionális téralkotás és a

felsõfokon a szakmai irányítás kérdéseit. A legrészletesebben
Könyvtári Inté- .( -indokolt módon -e könyvtár pedagógiai funk-

zet induló soro- ciójával, a könyvtárhasználati képzés tantervi

zatának címe, ,. programjába való beilleszkedés seI foglálkozik.
1 k 1 " k " Dan Krlsztma A fü h k .'" k II ' kl k ' me yne e so o: Iskolai könyvláli ismeretek zetet asznos legeszItese -me e ete zar-

tetét most vehetI ják: az iskolai könyvtárak fejlesztésének straté-

kézbe az olvasó. giai szempontjai, a vonatkozó jogszabályok fel-

Dán Krisztina sorolása és a téma válogatott bibliográfiája.

írta, Iskolai A szerzõ jól ismeri az iskolai könyvtárak

könyvtári isme- angol, amerikai, skandináv és német útját és az

retek címmel. ott kialakított modelleket. Ezek alapján építi fel

Aligha vélet- saját ideáltípusát. Széles körû, naprakész átte-

len, hogya so- kintése korszerû szemléletmódot ad írásának, a

rozatot az isko- hazai valóság ismerete viszont megóvja a reali-

lai könyvtárak- tásoktól való elszakadástól.

ról szóló füzet nyitja meg. Bár az elmúlt egy- A Könyvtári Intézet e füzet kiadásával elsõ-

másfél évtized minden könyvtártípus számára a sorban az egyetemeken és fõiskolákon folyó

nem kis erõfeszítést kívánó változások-változta- könyvtárosképzés (azon belül különösen a spe-

tások idõszaka volt, az iskolai könyvtárak a töb- ciálkollégiumi képzés) és az akkreditált szakmai

binél is nagyobb átalakuláson mentek keresztül: továbbképzések számára adott kézbe elméleti

a számítógépes technológia bevezetése mellett a összegezést, jól használható segédanyagot. Ez-

módosulások itt a könyvtár alapfunkcióját is zeI egyik legfontosabb feladatának tett eleget.

I érintették. Ez tette idõszerû feladattá az iskolai Bizakodva várjuk a folytatást.

.1 könyvtár modelljének újrafogalmazását a könyv- Iskolai könyvtári ismeretek I Dán

'.1 tárügy, a gyakorlat és nem utolsó sorban a kép- Kri~ztina ; [közread. ..aJ !<ö~yvtá~i
I "' bbk' , " ., h' Intezet. -Budapest: KonyvtarJ. Inte-
j zes es a tova epzes szamara, ez az Igeny lV- zet, 2002. -87 p. (Továbbképzés fel-

j ta létre a most megjelent füzetet. Ami a szakiro- sõfokon, ISSN 1589-1682)

'~ dalom gazdagságát illeti, az iskolai könyvtáro- KS.

i
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Tud ion róla!

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári SzakIllai
Kollégium pályázati felhívása a 2003. évre

A kollégium kiemelten támogatja:
-az Európai Unióhoz való csatlakozást elõkészítõ szakmai programokat és az unióval kap-

csolatos innovatív könyvtári szolgáltatások létrehozását,
-a könyvtári szolgáltatások korszerû módszereinek kialakítását és használatát,
-a fogyatékkal élõk könyvtári ellátását segítõ eszközök beszerzését.
A kollégium ösztönzi a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok együttmûködésével létrejövõ

projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok elõnyben részesül-
nek.

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évi szakmai és szolgáltatási fel-
adatok támogatása céljából az alábbi témakörökben:

Szakmai innováció -szakmai erõforrások

1. Könyvtári innovációs projektek
A kollégium ösztönzi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-

uma könyvtári stratégiai tervének megvalósításában. Ennek érdekében pályázatot ír ki a külön-
bözõ könyvtártípusokban létrejött innovációk széles körû hasznosítására. A kollégium célja,
hogy felszínre hozza az egyes szervezetekben meglévõ vagy bevezetésre kerülõ új megoldáso-
kat. Különösen fontosnak tartja az alábbi témák élenjáró tapasztalatainak támogatását:

Teljesítménymérés -a szolgáltatások hatékonyságát, a különbözõ célcsoportok használati
szokásait, igényeit megjelenítõ szakmai mutatók gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Könyvtáros életpálya -a hivatás el- és megismertetéséveI kapcsolatos koncepcionális és
módszertani kérdések.

Távmunka és könyvtár -a könyvtáros ok távmunka-végzésének szervezési, vezetési és
ellenõrzési kérdései, valamint a könyvtár szerepe a hazai munkavállalók távmunkára való fel-
készítésében.
A pályázathoz csatolni kell:

a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait
b) a pályázóval együttmûködõ könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt

vesznek a program kidolgozásában.Pályázatot nyújthatnak be: ...

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
A pályázat elszámolásához csatolni kell:

-nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott

javaslatokat, eredményeket.
Támogatás kérhetõ:

-megbízási díjra és annak járulékára,
-szakmai anyagköltségre,
-utazási költségre,

-szállásköltségre.

-"
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Tervezett keret: 5 millió Ft IAltéma kódszáma: 2139

2. Könyvtárszakmai kiadványok elõkészítése
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok -kivéve bibliográfia és repertórium -, tanulmá-

nyok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus
formában.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani munkák,
egy-egy sikeres projektet bemutatni szándékozó írások -különös tekintettel az európai uniós

gyakorlatra.
A pályázathoz csatolni kell:

a munka egy kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:

-megbízási díjra és annak járulékára,
-szükséges anyagköltségre (papír, CD, tlopi).
Altéma kódszáma: 2140

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok -kivéve bibliográfia és repertórium -, tanulmá-

nyok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelente-
tésére.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani, egy-egy
sikeres projektet bemutató kiadványok- különös tekintettel az európai uniós gyakorlatra.
A pályázathoz csatolni kell:

a teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább
75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:

-szerkesztõi tevékenységre (szerkesztõk díja, szedés, tördelés, korrektúra),
-nyomdai munkálatokra,
-az elõálIításhoz szükséges anyagköltségre (papír, CD, tlopi).
Tervezett keret (2. és 3. altémára): 25 millió Ft
Altéma kódszáma: 2112

4. Szakmai programok
A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok megszerve-

zését, lebonyoIítását.
A pályázatokhoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok,

ahol több könyvtártípus összefogása érvényesül.
4.1 Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak a

lakosság internettel és elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteinek elsajátítására
szervezett tanfolyamokra. A pályázathoz csatolni kell a tanfolyam tematikáját. Elõnyben része-
sülnek azok a könyvtárak, ahol már korábban is szerveztek ilyen képzéseket.

4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázatot nyújthatnak be a
gyermekek érzelmi intelligenciájának, kreativitásának fejlesztésére szervezett -irodalomköz-

pontú -programokra.
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A pályázathoz csatolni kell:
a) a programtól várt eredmények bemutatását,
b) a program folyamatossága és komplexitása, valamint a megfelelõ szakmai háttér leírását.
4.3 Pályázni lehet olyan szakmai továbbképzés megszervezésére, amely a minõségbiztosítás

gyakorlati bevezetésére, a szakma korszeru ismereteinek átadására irányul. Elsõsorban a minõ-
ségbiztosítási képzésen részt vett könyvtárosok gyakorlati tréningjére pályázhatnak könyvtárak,
szakmai szervezetek és felsõfokú könyvtárosképzõ intézetek.
Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál:

-megbízási díjra és annak járulékára,

-útiköltségre,
-tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, terembérlet, eszközhasználat, szervezett étke-

zés, szállásköltség),
-a gyerekprogram szakmai költségeire (foglalkozások anyagai, jutalomtárgyak, könyvek).
Tervezett keret: 30 millió Ft
Altéma kódszáma: 2104

5. Könyvtári rendezvények, kiállítások
A pályázat célja olyan országos, regionális és több településen megtartott megyei rendezvé-

nyek megszervezésének támogatása, ahol a szakma eredményeinek mások számára történõ
színvonalas bemutatása széles körû kapcsolatteremtõ szándékkal érvényesül.

A kollégium támogatásával segíti az uniós és a csatlakozó nemzetek kulturális sokszínûségét

megismertetõ kezdeményezéseket.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik más forrásokat is be tudnak vonni a programok

megvalósításába.
Pályázhatnak országos szakmai szervezetek, az aDR szolgáltató könyvtárai.

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,

-útiköltségre,
-dokumentációs költségre,

-propagandaköltségre. -
Tervezett keret: 35 millió Ft
Altéma kódszáma: 2108

6. Intézményi akkreditáció
Pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak,

amelyek felnõttképzést folytatnak és intézményeiket akkreditáltatni szeretnék a 48/2001. (XII.
29.) aM rendeletben foglaltak alapján. A támogatás -a 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet szerint
-kizárólag az akkreditációs díjra fordítható, így maximum 400 ezer Ft lehet.

Sikertelenség esetén a támogatást vissza kell fizetni. Amennyiben az intézmény az akkreditációs
tanúsítványt nem kapja meg, a támogatást vissza kell fizetnie.

Altéma kódszáma: 2141
Tervezett keret: 5 millió Ft

7. Elektronikus kommunikáció -digitális kultúra
Pályázni lehet webes szolgáltatások kialakítására, új adatbázisok, infonnációs szolgáltatások

létrehozásával. (Ez nem lehet dokumentumok katalogizál ása). A szolgáltatást legalább két évig
elérhetõvé kell tenni a weben.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények.

-""-
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Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-szakmai anyagokra (a szolgáltatás elõállításához szükséges papír, festékkazetta, flopi).
Szoftverek beszerzését a kollégium nem támogatja.
Tervezett költség: 5 millió Ft
Altéma kódszáma: 2122

8. Szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés
Ebben a témakörben valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását

az elõírt önrészrõl, és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyv-
tárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell termékismer-
tetõt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet.

8.1 Ellátórendszert mûködtetõ (kistelepülésen letéteti állományt biztosító), a nyilvános
könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázhatnak új gépkocsi beszerzésére a vételár
50%-áig, de maximum 2 millió Ft-ig.

A pályázatban nevesíteni kell azokat a településeket, amelyek rendszeres ellátásban részesülnek.
8.2 Fénymásológépre pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ területi

munkahelyi könyvtárak, az ötezer lakos alatti városok könyvtárai, községi könyvtárak, valamint
az országos szakmai szervezetek. A támogatás mértéke a gép árának maximum 50%-a, de
legfeljebb 300 ezer Ft lehet.

8.3 CD-íróra, DVD-lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyil-
vános könyvtári jegyzéken szereplõ városi és fõiskolai könyvtárak. A támogatás az eszközök
árának maximum 50%-a lehet. Egy pályázó legfeljebb két eszközre pályázhat, maximum 250
ezer Ft értékben.

Az altéma egyes pontjainál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 75 millió Ft .

Altéma kódszáma: 2105

9. A fogyatékkal élõk könyvtári szolgáltatásának támogatása
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak pályázhatnak olyan dokumentumok

(hangoskönyv, öregbetûs könyvek), eszközök (nagyító, olvasóléc, kerekes szék stb.) költségeire,
amelyek a fogyatékosok könyvtári ellátását javítják. A támogatás a pályázat költségeinek ma-
ximum 50%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft lehet.

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 10 millió Ft
Altéma kódszáma: 2142

10. Nemzetközi kapcsolatok
10.1 Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak a határon túli könyvtárakban

lévõ, a magyar kulturális örökség részét képezõ dokumentumállományelektronikus feldolgozá-
sára. A pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak kell -részletes szakmai program-
terv kidolgozásával -benyújtaniuk, amelyek koordinálják a szakmai programot. Elõnyben ré-
szesülnek azok, akik egy megkezdett munka befejezésére pályáznak.

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-utazási költségre,

-szállásköltségre,
-szervezett étkeztetésre,
-a feldolgozó munkához szükséges anyagköltségre.
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10.2 Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények pályázhatnak -mindkét fél nyilatko-
zatával alátámasztott -nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtárszakmai program lebo-
nyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai
könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus
dokumentum, internet), ami elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.-

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-utazási költségre,

-szállásköltségre,
-szervezettétkeztetésre,
-a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, flopi).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
Tervezett költség: 15 millió Ft
Altéma kódszáma: 2103

11. Állománybõvítés
A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, ol-

vasási lehetõségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer könyvállományának bõvítésé-

vel.
A program elsõ lépéseként a 2003. évben a tízezer lakos feletti városok nyilvános könyvtári

jegyzéken szereplõ önkormányzati fenntartású könyvtárai nyújthatnak be pályázatot állományuk
bõvítésére.

A pályázat teljes költsége legfeljebb 400 ezer Ft lehet, amelynek 30%-át önrészként a pályá-
zónak kell vállalnia, a támogatási összeg maximum 280 000 Ft.

A pályázathoz csatolni kell a fenntartó önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a teljes költ-
ség 30%-a a könyvtár rendelkezésére áll a költségvetésben tervezett állománygyarapítási kere-
ten felül, valamint, hogy a könyvtár a dokumentumok beszerzése után az áfát visszaigényli-e.

A pályázathoz csatolni kell a könyvtár 2002. évi statisztikai jelentésében szereplõ forgalmi
adatait:

-egy lakosra jutó beszerzési keretet (lakoslFt),
-egy kölcsönzõre jutó kölcsönzött kötetet (kölcsönzõ/kölcsönzött kötet),
-a település lakosainak számát.
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Altéma kódszáma: 2110

A pályázatok
2003. április 23-áig beérkezõ en

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-I062 Budapest, Bajza u. 32.).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvény telen ek.

Könyvtári Szakmai Kollégium

-
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A Kovács Máté Alapítvány pályázata

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 1 00 000 forint értékben pályázatot hirdet
nappali tagozatos, az elsõ diploma megszerzésére irányuló képzésben részt vevõ (be-
leértve a tanulmányaikat a 2002/2003. tanévben befejezõ) könyvtár-informatika sza-
kos egyetemi és fõiskolai hallgatók számára. Pályázni a Kovács Máté életmûvéhez
kapcsolódó témákban (a professzor által mûvelt könyvtári szakterületek: könyvtártör-
ténet, -szociológia, -politika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK- és szakdol-
gozattal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A megírt, kész mun- .

kákat három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titká-
rához, dr. Hangodi Ágneshez (Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F.
ép.), a benyújtás határideje 2003. október 15. A kuratórium legfeljebb két munkát
jutalmaz, a döntés után a díjakat Kovács Máté születésének évfordulójához kapcso-
lódva, ünnepélyes keretek közöt, 2003. november 11-én adja át.

A kuratórium egyidejûleg felhívja a hazai felsõoktatási intézményekben tanuló
könyvtár-informatika szakos hallgatók figyelmét arra is, hogy a jövõben (legkorábban
2004-tõl) tervezi -a fentiekhez hasonló pályázatok kiírásán túl -tehetséges, rászo-
ruló hallgatók rendszeres tanulmányi támogatását is. A támogatás feltétele a Kovács
Máté-életmû, illetve a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmé-
lyült tanulmányozása, melynek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének száza-
dik évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani.

Kovács Máté Alapítvány
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Digitalizálás, archiválás a könyvtáraknak
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alkalmazott módja a mikro-
filmen történõ tárolás, amely jó minõségben, hosszú idõn keresztül képes az információt megõrizni. A mai
napig is nagyon sok könyvtár rendelkezik mikrofilmen archivált anyagokkal, de sajnos a mindennapi
életben a mikrofilmek kezelése nem egyszerû és nem olcsó. A könyvtárak egy része nem is rendelkezik
mikrofilmolvasóval, ha pedig még van, ennek használata kicsit nehézkes, magát a mikrofilmet (még akkor
is, ha ez csak másodpéldány) óvni kell a mechanikai sérülésektõl, mert pótlása drága, idõigényes.

Mivel ma már mindegyik könyvtárban megtalálható a számítógép (több, mint mikrofilmolvasó), adódik
a lehetõség, hogy a naponta felmerülõ információigényt ennek segítségével elégítsék ki. A mikrofilmen
archivált anyagot beszkennelve, CD-n, DVD-n tárolva mindenki egyszerûen hozzáférhet ezekhez az infor-
mációkhoz, nem kell félni az információvesztéstõl, mert olcsón elõállítható több lemezpéldány is.

Természetesen nem csak a mikrofilmen már archivált anyagok tehetõk könnyen hozzáférhetõkké CD-n,
DVD-n, hanem eredeti anyagok (folyóiratok, könyvek, képek, hanganyagok, filmek) is digitalizálhatók,
így meg lehet oldani egyrészt az archiválást, másrészt a könnyû, egyszerû kezelést a mindennapok során,

és a hozzáférhetõséget mindenki számára. .
A digitalizálás információ-átalakítást jelent, amihez nagy teljesítményû számítógép szükséges, és egy

átalakító eszköz, amely kapcsolatot teremt az analóg világ és a számítógép között. Mint tudjuk, a számí-
tógépek világában csak számok léteznek. A zene éppúgy leírható nullák és egyesek milliárdjaival, mint
egy fénykép, egy film vagy egy levél. A digitális technológia megoldja azokat a problémákat, amelyek az
analóg rögzítést jellemzik. A szalagon, analóg módon tárolt információ nagymértékben megváltozik, ha az

adathordozó sérül, öregszik. A digitális tárolás sal viszont az adott információnak megfelelõ számértékét
õrizzük meg. Ha egyszer a kettes számot rögzítettük, akkor az kettes marad, és felismerhetõ akkor is, ha

az ütött-kopott vagy hiányzik egy darabka belõle.
A digitalizálás, illetve a számítógép mindig bináris (O és 1) számokkal dolgozik, ami garantálja, hogy

kétszer kettõ mindig négy legyen. Ebbõl következik, hogy a digitalizált anyag rendkívül hosszú ideig jó
minõségben megõrzi a rögzítetteket. A késõbbiekben csak a fantáziánk szab határt annak, hogy ezeket a
filmeket, képeket, dokumentumokat, hanganyagokat hogyan használjuk fel. A technikai feltételek adottak

~
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X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2003. április 24-27.

Budapest Kongresszusi Központ

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 1994-es elindítása óta nem csupán a
magyar könyv szakma, a magyarországi kulturális élet egyik legnagyobb szabású
rendezvénye, hanem a nemzetközi könyves világ egyik legrangosabb szakmai és
kulturális fórumává is vált. Az International Publishers' Association a magyarorszá-
gi könyvvásárt a földkerekség több száz hasonló rendezvénye között az elsõ húsz-

ban tartja nyilván.
A könyv és a szerzõi jog világnapján megnyíló fesztivál kétszáz standján har-

minc ország közel ötszáz cége negyvenezer kötetet állít ki, a hazai könyvkiadók
félezer újdonsággal várják a látogatókat (akik az ötszáz forintos belépõjegy árát
minden standon levásárolhatják), s a nyitva tartás három és fél napja alatt közel
kétszáz program között lehet választani. Sor kerül számos szakmai elismerés átadá-
sára is (így pl. a legjobb oktatást segítõ könyvet és CD-RaM-ot jutalmazó Budai
Díj, az Év Kiadója és az Év Kereskedõje díjak). Ismét várja látogatóit a nemzetközi
könyvvásárokon páratlan Könyvtáros Klub, amelyen több mint kétezer magyaror-
szági könyvtáros szakember évrõl-évre megvitat ja a könyvszakma és a könyvtárak
együttmûködésének fejlesztési lehetõségeit. A fesztiválon a hangsúlyos külföldi
jelenlét mellett nem csupán a hazai, hanem a felvidéki, kárpátaljai, vajdasági éserdélyi könyvkiadás is felvonul. '

A fesztivál kiemelt témája Magyarország európai uniós csatlakozása. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése a kandidáló országok közül elsõként
lett teljes jogú tagja az Európai Könyvkiadók Egyesületének, s társult tagja az
Európai Könyvkereskedõk Szövetségének. A csatlakozás könyvkultúrával kapcso-
latos kérdéseit nagyszabású nemzetközi szakmai konferencia vitatja meg. Jelentõs
szerepet tölt be a fesztivál a világ könyvvásárai között abban is, hogy az Európai
Unió tagországai eddigi legnagyobb szabású összefogásával indította útjára az Európai
Elsõkönyvesek Fesztiválját, amelyen a magyar résztvevõvel együtt az unió tizen-
négy országának legtehetségesebb elsõkötetesei mutatkoznak be.

A rendezvény nemzetközi elismertségéhez döntõ mértékben járult hozzá, hogya
Budapest fõpolgármestere alapította Budapest Nagydíjat az elmúlt években olyan
világhírû írók vehették át, mint Salman Rushdie, Viktor Jerofejev, Slawomir Mrozek,
Robert Merle, Lawrence Norfolk. A fesztivál díszvendége a világhírû latin-amerikai
író, Mario Vargas Llosa (az idei Budapest Nagydíj kitüntetett je), valamint a kortárs
francia irodalom és könyvkiadás; a rendezvény fõvédnöke Görgey Gábor kulturális
miniszter. Megtiszteli látogatásával az eseményt a francia kulturális miniszter, több
mint hatvan neves író Európából és a tengerentúlról, valamint a hazai és a határon
túli magyar irodalom és tudomány több mint kétszázötven alkotója.

A rendezvényrõl bõvebb információk a www.mkke.hu internetes oldalon olvashatók.

, ,
Arkos Ivan
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