
A könyvtárközi kérések számának alakulása az
elmúlt öt évben
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Teljesítések
száma 524 638 816 232 1623
Ebbõl másolat 162 199 202 225 340

A kisebb könyvtárak technikai fejlõdésével
párhuzamosan nõ az elektronikus úton érkezõ
kérés ek száma. Ott, ahol már rendelkeznek meg-
felelõ technikai felszereltséggel, szinte csak ezt
a formát használják, mert rendkívül gyors és
egyszerû. Jelentõsen megemelkedett a nem a
webes felületrõl indított, hanem on-line keresés-
bõl adódó, egyszeru e-mailben megküldött kéré-
sek száma. 2001-ben 218 ilyen kérés érkezett,
2002-ben 398, ez az elektronikus úton érkezett
kérések egyharmadát jelenti.

A Somogyi-könyvtár -állománya összetételének,
nagyságának köszönhetõen -mindig jelentõs
szerepet töltött be a déli régió könyvtárközi
kölcsönzésében. A környezõ kisebb települések
lakói ezzel a szolgáltatással egy gazdag gyûjte-
méntlyel rendelkezõ, városi és megyei feladato-
kat ellátó közmûvelõdési intézmény használóivá
váltak.

1997-ben a könyvtári terület stratégiai céljai
között elsõ helyen szerepelt az Országos Doku-
mentumellátási Rendszer létrehozása, amely a
könyvtárak közötti dokumentum szolgáltatás mi-
nõségi feltételeinek javulását eredményezte.

Könyvtárközi szolgáltatásunk fejlesztésében
fontos állomásnak számít 1998, amikortól kata-
lógusunk interneten is elérhetõvé vált. Ezzel
párhuzamosan állományunk kereshetõ lett az
aDR-adatbázisban is, amelynek keresõfelületén
keresztül biztosított az on-line hozzáférés kata-
lógusunkhoz, és indítható a könyvtárközi kérés
elektronikus úton. Továbbképzések keretében
megismertettük a megye könyvtárosaival az adat-
bázis használatát, az elektronikus úton történõ
kérés ügyintézését. A hozzánk érkezõ kérések
nyilvántartását, az adminisztrációs munkát 2001-
tõl számítógéppel végezzük.

A könyvtárközi szolgáltatások számának
emelkedését segíti az is, hogy központi támoga-
tás terhére átvállalhatjuk a csomagok visszakül-
désének költségét. Így a nehéz anyagi helyzet-
ben lévõ kiskönyvtárak is igénybe vehetik szol-
gál tatásunkat.

A könyv- és tudomány történeti szempontból
rendkívül értékes régi állományunkból, megfe-
lelõ eszközök hiányában, másolatszolgáltatást
egyelõre nem tudunk végezni. A szolgáltatás
technikai feltételei csak lassú javulást mutatnak,
a jövõben erre szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni, többek között ODR-támogatással.
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.
kerültek, hanem a könyvtárunk elektronikusan
eddig feltárt teljes állománya is, 136380 rekord.
(2003. március 3-ai adat). Az adatbázis bizton-
ságos találatot jelent, gyors visszajelzésre, illet-
ve lebonyolításra nyújt lehetõséget. Ennek kö-
szönhetõen egyre több kérés érkezik a megye
határain túlról, az ország minden területérõl, és
az OSZK közvetítésével külfóldrõl is.

Az ötvenhat ODR-tagkönyvtár viszonylatában
az ötödik legtöbb kérést kapó könyvtár voltunk
2002-ben. (Könyvtári Levelezõ/lap 2003/1. 10-
11. p.) A megyei könyvtárak statisztikai össze-
hasoniEtását nézve a legtöbb -915 -kérést
intézményünk kapta az idézett statisztikai kimu-
tatás szerint.

Ez a mennyiség csupán az ODR lelõhely-adat-
bázisa felõl indított megkeresés eket fedi, ami éves
könyvtárközi kéréseinknek megközelítõleg egy-
harmad része. A többi kérést részint e-mailben
(398 eset), részint hagyományos úton (levélben
és telefonon) juttatták el a Somogyi-könyvtárba,
sõt, nem egyszer fogadunk a környék kistelepü-
léseirõl személyesen behozott, szabályosan ki-
töltött formanyomtatványt is. Ezeket a kéréseket
ugyanúgy adminisztráltuk és igyekeztünk telje-
síteni vagy továbbítani, mint az ODR lelõhely-
adatbázisából érkezõket.

Az aDR-támogatás intézményünk doku-
mentumvásárlási keretének jelentõs részét képe-
zi. Segítségével lehetõség nyílt keresett mûvek
többespéldányainak megvásárlására, a kölcsön-
zõi gyûjtemény minõségi és mennyiségi fejlesz-
tésére.

Az állomány mennyiségi gyarapításánál a
dezideráta-katalógus mellett a kielégítetlen
könyvtárközi kéréseket is figyelembe vesszük.

Szeged iskolaváros, így sajátos helyzetet te-
remt, hogy a megyében lakó, de a megyeszék-
helyen felsõoktatási intézménybe járó diákok a
tanuláshoz szükséges irodalmat gyakran a lakó-
helyükön lévõ könyvtáron keresztül kérik meg
intézményünktõl. Ennek oka, hogya kölcsönöz-
hetõ állomány mellett gazdag, a tanulást, kuta-
tást segítõ prézens gyûjteménnyel rendelkezünk,
természetesen ezek a dokumentumok is megje-
lennek a könyvtárközi kölcsönzésben.

A példányszámok növelésével a ki nem elé-
gített, de továbbított kérések számát szeretnénk
csökkenteni, bár vannak olyan "sláger" könyvek,
amelyekbõl szinte lehetetlenség az olykor csak
kérészéletûen nagyszámú kérésnek megfelelõ
mennyiséget beszerezni.

Az aDR-adatbázisba nem csak az aDR-tá-
mogatásból beszerzett dokumentumok rekordjai
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A különféle formában érkezett kérés ek

2001 2002

2086 2515Kérések összesen
Ebbõl a dél-alfóldi
régióból érkezett 1419 1672

A kérés ek megoszlása könyvtártípusok szerint

A könyvtárunktól kérte kölcsön például a
tilburgi (Hollandia) Katolikus Egyetem Galavics
Géza Kössünk kardot az pogány ellen címû köny-
vét. A könyv 1 986-ban jelent meg, több könyv-
tárban is megtalálható, valószínûleg azért ide
futott be a kérés, mert on-line katalógusunk vá-
laszt adott arra is, hogy hozzáférhetõ a könyv,
nincs kölcsönzésben.

Az érkezett kérés ek túlnyomó többsége szak-
irodalmi mûvekre vonatkozik. Meglepõen kevés
szépirodalmat és gyermekkönyvet kémek könyv-
tárközi kölcsönzésseI. A társadalomtudományon
belül a legkeresettebb téma a szociológia, a pe-
dagógia és a politikatudomány. Az egyeteme-
ken, fõiskolákon kötelezõ irodalomként kiadott
történettudományi, irodalomtudományi mûvek
vezetik a legtöbbször kért könyvek listáját.

A hasmálói igények változását jól mutatja,
hogy a konkrét dokumentumokra vonatkozó
kérések mellett megjelentek az egy adott téma
irodalmának összegyûjtését igénylõ kérések is,
mint például a spanyol kultúra irodalmának
összeállítása.

Akadnak néha meglepõ könyv- vagy kiadás-
történeti vonatkozású kérések. Egy Nagy Lajos-
kötet adott kiadását csak abban az esetben kérte
át könyvtárközivel az olvasó, ha a példányon az
eredeti borító szerepel. Nem egyedülálló eset az
sem, amikor egy településre vonatkozó adatok-
nak a kigyûjtését és másolatban történõ elküldé-
sét kéri a helyi könyvtár, ezzel is bõvítve hely-
ismereti állományát.

A könyvtárközi kérések és szolgáltatás ug-
rásszerû emelkedését eredményezheti, hogy ha-
marosan elérhetõ lesz adatbázisunkban a mu-
zeális törzsanyag autopszia alapján rekatalogi-
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A vásárosnaményi
Városi Könyvtár

Személyes véleményemet és tapasztalataimat
szeretném e lap hasábjain nyilvánosságra hozni
az Országos Dokumentumellátási Rendszer mû-
ködésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit, hogy
szerencsés embemek érzem magam, mert 1997
októberében tanítói diplomával és könyvtáros
asszisztensi képesítéssel könyvtáros lettem.
(2000-ben a Nyíregyházi Fõiskolán diplomáztam
könyvtár szakon, s ebben az évben másodéves
,informatikus könyvtáros hallgató vagyok a Deb-
receni Egyetemen.) A szerencse ebben a kijelen-
tésben nemcsak a szakmai váltásnak szól, ha-
nem az évszámnak is. Egy kisváros könyvtárá-
nak felnõtt olvasószolgálatába akkor csöppentem
bele, amikor a könyvtárosság kezdett kilépni

addigi hagyományos könyvkölcsönzõ-tájékozta-
tó szerepébõl. Egy-két számítógép és egy hazai
fejlesztésû könyvtári szoftver már a könyvtár
tulajdonában volt, s a retrospektív katalógus-
konverzió munkálatai is elkezdõdtek akkorra
V ásárosnaményban. Azóta csak öt év telt el, de
olyan nagy léptékû fejlõdésnek lehetünk tanúi,
hogy ha nem itt dolgoznék nap mint nap, bizto-
san én sem érteném, hogyan lehetséges ez.

.1998-ban a Soros Alapítvány által kiírt pá-
lyázaton nyertünk öt Pentium 1-es számítógépet,
három évre ingyenes bérelt vonali internet-
elérésseI.

.2001. január elejétõl az NIIF-program na-
gyon kedvezõ lehetõségével élve, HUNGARNET
tagsággal tudjuk a folyamatos nagy sebességû
internetszolgáltatást biztosítani.

.2002 májusában újabb hat számítógéppel
gyarapodtunk, az Informatikai Kormánybiztos-
ság által kiírt pályázat megnyeréséveI.

.Ma már tíz számítógép áll a könyvtáros ok
és az olvasók rendelkezésére, s csak azért nem
több, mert fizikailag lehetetlen a százéves, nem
könyvtári célra épült házban többet elhelyezni.
Ezek segítségével történik a könyvek kölcsön-
zése, az új dokumentumok rendelése és az olva-
sók gyors tájékoztatása helyi és interneten elér-
hetõ adatbázisokból.

Technikai feltételeink biztosították, hogy 2000
januárjától a hagyományos könyvtárközi kölcsön-
zést az ODR által nyújtott magas szintû, gyors,
hatékony szolgáltatásra váltsuk. Úgy gondolom,

zált, 24449 rekordot jelentõ adatállománya.
Eddig az RMNy-anyagot, az 1956 elõtt beszer-
zett és feldolgozott szakrendi gyûjtemény egye-
temes és magyar történettudományi állományát,
valamint az alapítványi gyûjteménynek az Em-
lékkönyvtárban elhelyezett, kiemelkedõ könyv-
történeti és tudományos értékkel bíró, megköze-
lítõleg kilencezer kötetét dolgoztuk fel újra kéz-
bevétel alapján. Katalóguskonverzió szóba sem
jöhetett, hiszen ez az állományrész még a 'Po-
rosz Instrukciók' alapján, kalligrafikus betûkkel,
kézzel írt fõlapokon került eredetileg feldolgo-
zásra. (Így néhány közbülsõ lépcsõt kihagyva,
hatalmas ugrással on-lirie keresés váltja fel a mai
keresési szokásoktól teljesen idegen, nehezen
kezelhetõ PI-katalógust.)

Ebbõl az állományrészbõl, természetszerûleg,
a továbbiakban sem fog eredetiben teljesíteni
könyvtárközi kérést a Somogyi-könyvtár. A szol-
gáltatást pályázati támogatásból beszerzett esz-
közök munkába állításával kívánjuk megoldani.
Terveink szerint a régi szegedi hírlapok eseté-
ben erre egy mikrofilm-leolvasó és visszanagyí-
tó berendezés, a muzeális állomány esetében
könyvkímélõ másolást biztosító, 'book-eye'-
szkenner lenne/lesz megfelelõ.

Célunk minden esetben a kérések gyors, pon-
tos teljesítése, a szolgáltatás népszerûsítése.
Munkatársaink -annak ellenére, hogy amióta

ODR-tagkönyvtár lettünk, jelentõsen megnöve-
kedett a feladatuk -szeretik a könyvtárközi
kölcsönzéssei kapcsolatos teendõket. Az is nyu-
godtan kijelenthetõ, hogy büszkén végzik ezt a
munkát, hiszen a Somogyi-könyvtár gyûjtemé-
nye iránti kereslet mutatói erõsítik, emelik a
könyvtár értékét, elismertségét is. Könyvtárunk
honlapján pontos tájékoztatás olvasható a könyv-
tárközi kölcsönzésrõl, illetve a szolgáltatás bel-
sõ szabályozásáról.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 441.
Telefon: (62) 425-525
Fax: (62) 426-521

http: www.sk-szeged.hu
e-mail: library@sk-szeged.hu
könyvtárközi kölcsönzés: ügyintézõ:
Galát Gabriella, DOmJán Helga, Kórász Mária
e-mail: kkozi@sk-szeged.hu
Sikaláné Sánta Ildikó -Szõkefalvi-Nagy Erzsébet
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ODR-t, mosta-
nában az a
bosszantó, ha

olyan könyvtár-
ból vagyok
kénytelen do-
kumentumot
kérni, amelyik-
nek rendszere-
sen nem elér-
hetõ a honlap-
ja, így aztán a
kéréssel egy
idõben nem tu-

dom, hogya
kért könyv bent
található-e pil-
lanatnyilag, és

hogy mennyi
idõ múlva fo-
gom megkapni.
S ha még egy
válaszra sem
méltat a könyv-
tárközi kö 1-
csönzésért fele-

lõs kolléga, holott könyvtárunk e-mail címe hon-
lapunkon megtalálható, akkor talán érthetõ, hogy
többször is meggondolom, kérjek-e máskor az
adott könyvtártól bármit is.

Mindebben a bosszankodásban nem azért
mélyüIök el, mert szeretek bosszankodni, hanem
mert nekem mint könyvtárosnak az a legfonto-
sabb, hogy az OLVASÓ minél hamarabb kezébe
kaphassa a kért dokumentumot. Az én gyakorla-
tomban ez azt jelenti (s ez itt a reklám helye),
hogy a Debreceni Egyetem Központi Könyvtárá-
hoz intézett kéréseim két-három nap alatt meg-
érkeznek, a Szegedi Egyetem Központi Könyv-
tárából és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárá-
ból hét-nyolc nap múlva kapjuk meg a doku-
mentumokat. Ezért aztán, ha lehet, ebben a sor-
rendben keresem a könyvek lelõhelyeit. Talán azt
sem kell magyarázni, miért olyan fontos a gyor-
saság. Olvasóink közül a legtöbben felsõfokú
tanulmányaikhoz (házi dolgozatok készítése, vizs-
gák) keresnek nálunk szakirodalmat. A felsõok-
tatásban mesterségesen felduzzasztott hallgatói
létszám következtében nincs az a fõiskola, ame-
lyik kellõ számú szakkönyvet, jegyzetet tudna
vásárolni. Másrészt a magas könyvárak miatt a

hogy az aDR létrehozásának célja -miszerint
az információban gazdagok és az információban
szegények közötti különbség minimálisra csök-
kenjen és megteremtsük az információhoz való
hozzájutás azonos esélyét az ország bármely
részén élõ állampolgár számára -a városok szint-
jén egyre inkább megvalósul. (Sajnos a beregi
falvak internetelérésre alkalmatlan MATÁV vo-
nalai továbbra is hatalmas szakadékot húznak az
ország más részei és Bereg közé.)

Mi, Vásárosnaményban, nagyon fontosnak
tartjuk, hogy -bár távol vagyunk Budapesttõl,
ahol a legtöbb tájékoztató és újdonság elhangzik
-minél többször eljussunk a fõvárosba és más
helyekre, mert az elsõ kézbõl hallott információ
sokszor juttatott már bennünket lépéselõnyhöz.

Be kell látnunk, hogy az elektronikus formá-
ban való dokumentumkérés új kihívást jelent a
régi könyvtárosok számára. Vannak közöttünk
még ma is(!), akik idegenkednek egy webes
kérõ lap kitöltésétõl. Pedig a hagyományos könyv-
tárközi kérõ lap a legtöbb nagy könyvtárban las-
san nevetséges múltbeli emlék már, s kifejezet-
ten nyûgnek tartják, ha ilyeneket kell nyilvántar-
taniuk. Számomra, aki három éve használom az
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hogy a kérõ könyvtárak két kilogrammig szab-
ványdobozban, külön formanyomtatvánnyal
visszaküldhetik a szolgáltató könyvtárnak a do-
kumentumokat térítésmentesen, s õk rendezik a
(nem portós!) költségeket, melyeket aztán az év
végén a szokásos módon visszaigényelhetnek a
minisztériumtól. (Errõl a lehetõségrõl Litauszky
Györgyné részletesen beszámolt a lap 2002. évi
8. számában. -A szerk.)

Nagy reményekkel várom az újabb megálla-
podásokat, hogy felhõtlen legyen végre az örö-
münk ezzel a szolgáltatással kapcsolatban.

Fejes Csilla

hallgatók rna már nem saját jegyzetbõl tanulnak,
viszont határidõre kell felkészülniük.

Tehát ha én, a könyvtáros, tudom, hogy az
olvasó idõben hozzájut a kért könyvhöz, folyó-
iratcikkhez, többszörösen is elégedett vagyok.
Örülök, hogy segíthettern, és örülök, mert való-
színûleg megtartottam egy olvasót annak ellené-
re, hogy nem volt pénzünk a drága egyetemi-
fõiskolai jegyzetet megvásárolni. Ez az olvasó
pedig valószínûleg megosztja másokkal az így
kialakult pozitív véleményét a vásárosnaményi
Városi Könyvtárról.

Az egyetlen fájó pont ebben a szolgáltatásban
az, hogy eddig nem sikerült megoldani a vissza-
küldés postaköltségének térítését. Kis könyvtár
vagyunk, alacsony költségvetéssel. Az alábbi sta-
tisztikai adatok bizonyítják, hogya könyvtárközi
kölcsönzések száma könyvtárukban 1997 óta
folyamatosan növekszik.

Év Kérés Teljesített kérés

l2.2l~

1999
2000
2001
2002

7 aD I

28 db~
6 db
10 db
13 db
61 db

121 db
102 db

20 db
74 db
137 db
108 db

Költségvetésünk, amely a dologi kiadás ré-
sze, ezzel szemben évek óta stagnál vagy csök-
ken, ezért nem terhelhetjük csillagászati postai
díjakkal. Számomra egyébként is elvi kérdés,
hogy ha a {örvény kimondja, hogy a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja a
visszaküldés postaköltségét a szolgáltató könyv-
tárakon keresztül, akkor meg KELL egyezni a
Magyar Postával ennek kivitelezésében. Ezt a
kérdést kezdtem feszegetni 2002 májusában a
KATALIST-en, bár nem tudtam, kit is kellene
kérdezni a témáról. Amióta cikksorozatot olvas-
hatunk az aDR-rõl a Könyvtári Levelezõ/lap
hasábjain és megjelent az ODR-t népszerûsítõ
kiadvány (az NKÖM támogatásával, a Veszpré-
mi Egyetemi Kiadó jóvoltából), sokkal tájéko-
zottabb lettem.

Boldog voltam, amikor a napokban azt hal-
lottam, hogy annak ellenére, hogy a központi
megegyezés kudarcba fulladt, felcsillant a re-
mény, hogy hamarosan országszerte megoldód-
hat a probléma. Néhány területileg illetékes pos-
taigazgatósággal ugyanis sikerült megbeszélni,
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Világszerte megnövekedett az érdeklõdés a he-
lyi információk, jelenségek, folyamatok iránt. A
társadalmi mozgás mindenkori földrajzi tagoló-
dásán -mint eredendõ okon -kívül alighanem
közrejátszik ebben a globalizáció elkerülhetet-
len, szinte mindent elsodró, ám sokak számára
riasztó áramlata is: az emberek jelentékeny há-
nyada a szûkebb környezethez, a szülõföldhöz, a
lakó- és munkahelyhez való érzelmi-tudati ra-
gaszkodással, a lokálpatrióta érzéssel is próbálja
ellensúlyozni a világméretû folyamatok közvet-
len vagy közvetett hatását, a nemzeti identitástu-
dat zavarait. Jól érzékelhetõ tény az is, hogy bi-
zonyos történelmi körülmények között -pl. a
kisebbségi sorsban, a diktatórikus hatalomgya-
korlás idején -az emberek a helyi értékekben
keresik a fogódzót, a támaszt.

Sokkal régebbi, még a felvilágosodás eszme-
körében gyökerezõ, sõt némelyek szerint az óko-
rig visszanyúló felismerés: a lokálpatriotizmus,
a szülõ- vagy lakóhelyhez kötõdés a patriotiz-
mus, a hazaszeretet egyik megnyilvánulási for-

mája.

gógusoknak és a könyvtárosoknak a helyismere-
ti információk közvetítésére.

A NAT "fontos szerepet szán a nemzeti ha-
gyományoknak, a nemzeti azonosságtudat fejlesz-
tésének" és a nemzeti önismeret, a hazaszeretet
elmélyítésének. Ezért a mûveltségi területek ok-
tatásának közös követelményei között elsõ hely-
re állította a Hon- és népismeret elnevezésû in-
formációanyagot. Ezen belül az alaptanterv meg-"
kívánja a tanulóktól azt is -és éppen ez az, ami
minket most közelebbrõl érint -, hogy "sajátít-
sák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat
az egyéni és közösségi tevékenységeket, ame-
lyek az otthon, a lakóhely, a szülõföld, a haza és
népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az
ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék
meg a városi és a falusi élet hagyományait,
jellegzetességeit." Elvárja továbbá, hogy az is-
kola "ösztönözzön a szûkebb és tágabb környe-
zet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek,
hagyományainak feltárására, ápolására." Mind-
ezt megismételte, vagyis megerõsítette a NA T
módosításáról2000-ben kiadott kormányrende-
let is.

A kiemelés, az idézett szöveg a különbözõ
tantárgyak oktatóitól megköveteli, hogya peda-
gógiai gyakorlat során -a tanórai és a tanórán
kívüli munkában -vegyék figyelembe a helytör-
téneti-helyismereti vonatkozásokat. Ugyanakkor
a konkrét elõírások a lokális információk elsajá-
títását elsõsorban a tanulók öntevékenységétõl

(megfigyelés, gyûjtés, tárgykészítés, látogatás
stb.) remélik, a pedagógusnak inkább irányító,
mint ismeretközvetítõ szerepet szánnak.

S éppen a tanulók aktivitását, önálló tevékeny-
ségét elõtérbe állító követelményrendszer felté-
telezi a jól mûködõ, jól felszerelt iskolai könyv-
tárak létét, olyan könyvtárakét, amelyek képesek
eleget tenni a helytörténeti ismeretek oktatásá-
val, közvetítésével kapcsolatos elvárásoknak is.
A N~ T megalkotói a nyolcvanas években ná-
lunk is elterjedt eszményt, a forrásközpont gon-
dolatát fogadták el; ebbõl következõen az isko-
lai könyvtáraknak a helyismereti-helytörténeti
információk oktatásával kapcsolatos feladatok
megoldásáh~z is segítséget kell nyújtaniuk.

A Nemzeti alaptanterv elõírásai

Ez a felismerés tükrözõdik az 1995-ben köz-
readott Nemzeti alaptanterv szemléletében és
konkrét elõírásai ban is. E fontos oktatáspolitikai
állásfoglalás összegezte és megerõsítette a hely-
történeti és más lokális ismeretek oktatásában
mintegy két évszázada jelentkezõ, ám részletei-
ben még feltáratlan törekvéseket, és egyúttal
kitágította azok körét és új feladatokat is megha-
tározott. Elvi kiindulópontja és pedagógiai-didak-
tikai elvárásai tág lehetõséget kínálnak a peda-

* Budapest-Hegyvidék könyvtárostanárai részvételé-

vel a Kós Károly Ének-zene Tagozatos Általános Iskolá-
ban 2003. március 20-án rendezett Gyõri Gáspár-emlék-
ünnepségen elhangzott elõadás.
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Az iskolai könyvtárak elsõsorban közvetlen
szolgáltatásaik révén támogatják a pedagógusok
és a tanulók munkáját, másodsorban közvetítõ
szerepet töltenek be a helyismereti dokumentu-
mokat, infom1ációkat õrzõ, tartalmazó gyûjtemé-
nyek, adatbázisok és az iskola pedagógusai, ta-
nulói között. Közvetlen szolgáltatás a saját hely-

ismereti-helytörténeti gyûjtemény kialakítása,
gyarapítása, az állomány szakszerû elrendezése
és feltárása, a használat feltételeinek biztosítása,
a helyismereti tájékoztatás, rendezvények szer-
vezése, könyvtári órák és szakköri foglalkozá-
sok tartása stb. Közvetett szolgáltatás a pedagó-
gusok és a tanulók kéréseinek továbbítása az
önkom1ányzati és egyéb könyvtárakhoz, a mú-
zeumokhoz, levéltárakhoz, illetve a többi könyv-
tár és a közgyûjtemények, más intézmények
dokumentumainak, szolgáltatásainak, a számító-
gépes adatbázisok infom1ációinak eljuttatása a
pedagógusokhoz, tanulókhoz.

Az iskolai könyvtár helyismereti
gy ûj tõ kö re

Az iskolai könyvtárak helyismereti tevékeny-
ségében is döntõ jelentõségû a gyûjtemény létre-
hozása és gyarapítása, az állomány hozzáigazítá-
sa az oktatás-nevelés igényeihez. A helyismereti
dokumentumok gyûjtése korán megkezdõdött a
hazai iskolák könyvtáraiban. A protestáns kollé-
giumok professzorai és egykori diákjai már a
XVI. században megajándékozták az alma ma-
tert saját könyveikkel, a XVIII. század végétõl
számos középiskolai könyvtár õrizte a székhely
anyagát, a XX. század harmincas éveiben diák-
filmes mozgalom bontakozott ki stb. A NAT,
tágabban a hazafias nevelés követelményei és az
iskolák önbecsülése, identitástudatának kialakí-
tása, a hajdani kultusz felelevenítése megkíván-
ja, hogy azok az iskolai könyvtárak is foglalkoz-
zanak a helyismereti anyag gyarapításával, ame-
lyek errõl eddig lemondtak vagy nem is gondol-
tak rá; ott pedig, ahol eddig is folyt ilyen tevé-
kenység, indokolt újragondolni a feladatokat, az
állományalakítás konkrét céljait és lehetõségeit.

A gyûjtõkör meghatározására, körülhatárolá-
sára eddig két érdemi kísérlet volt. Mindkettõ a
hazai tapasztalatok, a külföldi példák, a tantervi
programok és a gyér szakirodalmi utalások alap-
ján történt: a jeles neveléstörténész, Mészáros
István és jómagam (a Helytörténet, iskola, könyv-
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bumok stb. Különösen fontos a pedagógiai cél-
zattal összeállított munkák megszerzése: pl. hely-
történeti -helyismereti olvasókönyvek, didaktikai
szándékkal készített videofilmek.

-A településrõl, településrészrõl írt regények,
drámák és a versek, novellák antológiái, a helyi
folklórkincsbõl merítõ gyûjteménye~pl. a pesti
viccek tudományos igényû válogatásai). A szép-
irodalmi alkotások az érzelmi nevelés kitûnõ
eszközei, tehát érdemes rájuk fokozott figyelmet
fordítani.

-Azok az ún. országos helyismereti-helytör-
téneti segédletek, amelyek a településrõl, telepü-
lésrészrõl is tartalmaznak fontos, hézagpótló,
ennélfogva nélkülözhetetlen információkat: pl.
Fényes Elek geográfiai szótára, a Magyar váro-
sok c. összeállítás.

-A településhez, településrészhez kötõdõ, ott
élõ kiemelkedõ alkotók (írók, tudósok, mûvé-
szek) munkái, különös tekintettel az ún. összes
mûvekre, összegyûjtött írásokra vagy reprezen-
tatív hanglemez- és hangszalag-válogatásokra, a
település, településrész szépíró inak mûveibõl
szerkesztett antológiákra.

-A település, településrész fontosabb perio-
dikumai, amennyiben azok lokális jellegûek: mú-
zeumi és levéltári évkönyvek, helyismereti-hely-
történeti folyóiratok, oktatástörténeti lapok stb.

-A helyismereti-helytörténeti oktatás, kuta-
tás és gyûjtés módszertani irodalma.

Ezeknek a dokumentumoknak a gyûjtésében
az iskolai könyvtárnak kiegészítõ szerepe van.
Voltaképpen azt teszi lehetõvé, hogy az iskolá-
ban is tarthassanak helytörténeti foglalkozáso-
kat, a pedagógusok és a tanulók könnyebben,
közvetlenebbül hozzáférjenek a fontosabb, sû-
rûbben használt dokumentumokhoz. Vagyis nem
teszi feleslegessé az önkormányzati (vagy tudo-

mányos) könyvtár(ak) látogatását, szolgáltatása-
inak igénybe vételét, de elõnyösen hozzájárul az
iskolai könyvtár forrásközpont-jellegének erõsö-

déséhez, kiteljesedéséhez.
A második csoportot az iskola történetére (és

részben jelenére), tehát az anyaintézményre vo-
natkozó dokumentumok és információk alkot-
ják. Az iskolatörténeti dokumentumok gyûjtése,
feltárása, közvetítése elsõdlegesen az iskolai
könyvtára feladata. Mint mondottam: ez az a
terület, amelyen mélyebbre hatolhat, többet nyújt-
hat, mint az önkormányzat könyvtára. (Megem-
lítendõ még: ha ott nincs külön könyvtár, magá-

ra vállalhatja az iskolához kapcsolódó kollégi-
um történeti anyagának õrzését is.) A teljesség
igénye nélkül felsorolva, az iskolatörténeti gyûj-
temény az alábbi dokumentumokat foglalhatja

magában.
-Az iskola történetérõl megjelent könyvek,

tanulmányok és egyéb közlemények, beleértve a
poligráf mûvek részleteit; az iskola történetérõl
vagy annak valamely szakaszáról, tartalmi szele-
térõl készült kéziratos dolgozatok (pályamunkák,
szakdolgozatok, doktori értekezések stb.).

-Az iskola múltjáról és jelenérõl a folyó-
iratokban, újságokban megjelent cikkek. Besze-
rezh~tõk lapkivágat vagy fénymásolat formájá-
ban is, sõt a gazdaságos helykihasználás szem-
pontja eleve azt diktálja, hogy az egyébként nem
õrzött periodikumokból vágják ki a cikkeket.

-Az iskolatörténet egyidejû kéziratos forrá-
sai közül azok, amelyek nem kerültek, kerülnek
levéltárba és a jogszabályok szerint egy idõ után
az irattári õrzésük sem szükséges: pl. jelentések,
beszámolók, kimutatások (ha levéltárba kerül-

nek, másolatuk), osztálynaplók, érettségi dolgo-
zatok stb.

-Az iskoláról, pedagógusairól és tanulóiról,
az iskolai élet eseményeirõl készült állóképek:
érettségi tablók, osztályképek, a tanárok és jele-
sebb tanítványok portréfotói, esetleg a róluk
készült rajzok, festmények stb.

-Az iskolai rendezvények (ballagás, hang-
verseny, színielõadás, bál, önképzõköri foglal-
kozás, sportverseny stb.) hang- és filmfelvételei,
újabban videofelvételei; az iskolai rádió és tele-
vízió mûsorainak rögzítései.

-Az iskola egykori és mai pedagógusairól,
hajdani tanulóiról és mai diákjairól írt, készült

könyvek, cikkek, versek, képek, hangzó anya-
gok stb.

-Az iskola egykori és mai tanárainak, tanít-
ványainak munkái: könyvek, cikkek, kották,
képek, hangfelvételek, filmek stb. A visszaemlé-
kezések az elõzõ kategórián ál is említhetõk.

-Az iskola saját kiadványai, mindenekelõtt
a rendkívül fontos történeti forrásnak minõsülõ
értesítõk, évkönyvek; továbbá az aprónyomtat-
ványok (meghívók, mûsorok, plakátok stb.) és
az iskola lapjai, ideértve a diáklapokat és a szak-
köri híradókat is.

-Az iskolai könyvtár történetére és jelenére
vonatkozó dokumentumok. Ezek gyûjtése a

könyvtárostanár elengedhetetlen, önmagával
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-a róla készült képes ábrázolások, filmek.
Mint szó esett róla, az iskolai könyvtár ezek-

nek a dokumentumoknak a beszerzésével, õrzé-
sével hozzájárul a névadó szellemi örökségének,
kultuszának ápolásához, és ezáltal az iskolához
való érzelmi-értelmi kötõdést is erõsítheti.

A helyismereti állomány gyarapít~ísa

Hogy e három nagy csoporton belül egy-egy
iskolai könyvtár mit akar gyûjteni, illetve tény-
legesen mire van módja, az mindig a helyi, egyedi
szándék, döntés eredménye, és a helyi körülmé-
nyek függvénye. Javasolható, mert célszerû és

hasznos, hogya helyismereti gyûjtés szempont-
jait is rögzítsék a kötelezõen elõírt gyûjtõköri
szabályzatban (netán annak külön fejezeteként).
Indokolt konkrétumokat megfogalmazni, egye-
bek között azt, hogy milyen dokumentumfélesé-
geket gyûjtenek, milyen mélységben, mit kíván-
nak eredetiben õrizni és mikor elégszenek meg
a másolatokkal stb.

A szabályzat egyik pontja lehet a gyarapítás
módj.amak és forrásainak megjelölése. Az isko-
lában is a könyvtári gyarapítás jól ismert formái-
val találkozunk: vásárlás, elõfizetés, csere, aján-
dékozás, dokumentumok helybeli készítése és
készíttetése (ideszámítva a fénymásolatokat és a
digitális másolatokat is).

A gyarapításnál alapelv, illetve gyakorlati
követelmény, hogy az egyidejûleg keletkezett,
kurrens helyismereti dokumentumok (pontosab-
ban: a gyûjtõkörben megjelölt dokumentumok)
minél teljesebb gyûjtésére kell törekedni. Azaz,
ha valamely iskolai könyvtár most határozná el,
hogy helyismereti állományt alakít ki, ettõl kezd-
ve elsõdlegesen a friss, kurrens anyag beszerzé-
sére fordítsa energiái zömét, hiszen e tekintet-
ben valós esélye van a gyûjtõköri szabályzatban
körülhatárolt keretek között a teljesség megkö-
zelítésére. Nyilván nem lehet, nem szabad le-
mondani a visszamenõleges beszerzésrõl sem, e
téren viszont számos akadállyal, gyakran leküzd-
hetetlen akadállyal kell szembenézni (persze,
ezek olykori leküzdése különleges sikerélm~nyt
okoz), gyakori az esetlegesség, a véletlenszerû-
ség. Például nehezen gyûjthetõk össze egy-egy
lap régebbi évfolyamai, az aprónyomtatványok
ritkán maradtak fenn, a hangzó dokumentumok-
nál gyakori a technikai kopás, az antikváriumi
(fõleg aukción) vagy a magánosoktól történõ

szembeni kötelessége és szép, sok örömet okozó

teendõje.
-A könyvtár olykor iskolamúzeumi felada-

tot is ellát; ez esetben tárgyi (ún. háromdimen-
ziós) dokumentumokat is gyûjt: szemléltetõ esz-
közöket, technikai berendezéseket, természeti
képzõdményeket stb.

-A muzeális értékû, azaz 1945 elõtti könyv-
tári anyag (ha van ilyen) az iskolatörténet, köze-
lebbrõl az iskolai könyvtártörténet sajátos for-

ráscsoportját képezi. Többségében tartalmilag
nem lokális jellegû, ám az iskola életének, peda-
gógiai törekvéseinek, kapcsolatrendszerének,
szellemiségének, a tanárok érdeklõdésének stb.
számos eleme tükrözõdik benne.

Az iskolatörténeti források és irodalom, audio-
vizuális anyagok õrzése, feltárása túlmutat a tan-
tervi elõírásokon, tudományos hozadéka is van,
azaz részben az utókornak szolgáló vállalkozás.
Legalább ilyen fontos, hogy a tapasztalatok sze-
rint erõteljes nevelõ hatása van: a tanulókban
(különösen, ha maguk is részesei ezen dokumen-
tumok gyûjtésének) erõsíti az iskolához, az alma
materhez tartozás érzését, a közösségi szellemet;
megismerve az állomány ezen darabjait a peda-
gógusok is jobban sajátjuknak érzik az intéz-
ményt, õk is büszkék lehetnek iskolájuk múlt já-
ra, eredményeire stb.

A harmadik csoportba -ha van -a névadóra
vonatkozó dokumentum- és információanyag tar-
tozik. Amennyiben az illetõ helyi személyiség,
netán a tanintézet diákja vagy pedagógusa volt,
a róla szóló anyag megszerzése, feltárása nem
igényel külön törõdést, pusztán az áltagosnál
jobban oda kell figyelni ezekre az információkra
és az õket hordozó dokumentumokra. Más a
helyzet, ha a névadó nem minõsül helyi szemé-
lyiségnek. Ilyenkor is két eset lehetséges:

a) mégis van valamiféle helyi kötõdése (járt
ott, adományt tett az iskola javára stb.) -ilyen-
kor a kapcsolat információit teljességre törekvõ-
en kell gyûjteni, feltárni;

b) ha semmiféle helyi kötõdése nincs, legalább
az alábbi dokumentumokat be kell szerezni:

-az illetõ könyvei, fontosabb hangfelvéte-
lei, mûvészeti alkotásai;

-a róla írt életrajzok vagy munkásságának
valamely területét tudományos szinten elemzõ,
bemutató közlemények (ha mód van rá, a kéz-
iratos dolgozatok, illetve azok másolatai is ),szép-
irodalmi mûvek;
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bibliográfiák, levéltári segédletek, faktográfiai
adattárak, bár bizonyos idõ múltán információik
beépülhetnek más összeállításokba. A feldolgo-
zások zöme hosszú ideig aktuális marad, viszont
szemléletüket (akárcsak az esszékét) gyakran
kikezdik a történelmi változások és az új tudo-
mányos eredmények. Az ismeretterjesztõ mûvek,
még inkább a publicisztikai írások általában
hamar vagy hamarabb elvesztik idõszerûségüket,
bár némelyikük évtizedek múltán is ûrt tölt be.

Az iskolai könyvtár helyismereti
állományának használata

vásárlás komoly anyagi terhet jelent. Mindezért
elõtérbe kerülhet a másolatok készítése (ha ez
nem ütközik a szerzõi jogi törvény tilalmaiba):
fotózás, mikrofilmezés, fénymásolás, hang- és
videofelvételek átjátszása, digitalizálás stb.

A gyarapítás formái közül közvetett nevelõ
hatásánál fogva kiemelendõk az egykori diákok
és pedagógusok ajándékai (különös~, ha saját
alkotásaikról van szó), mert az iskola jelenlegi
(mindenkori) tanulói számára példamutatóan
demonstrálják a szoros érzelmi kötõdést. Jelen-
tékeny gesztus, ha más könyvtárak -az önkor-
mányzati, valamely szak-, felsõoktatási vagy
egyházi, netán egy másik iskolai gyûjtemény -

felesleges duplumaikat átengedik az adott iskola
helyismereti állományának. A helyismereti gya-
rapításban segíthet az iskola vezetése, fõleg az-
zal, ha nem hagyja magára a könyvtárostanárt.
Sokat tehetnek a pedagógusok, a tanulók és szü-
leik. Vagyis az állomány kialakítása, tudatos
fejlesztése igazi csapatmunka, és ezt a könyv-
tárostanár irányítja, hangolja össze. Maga a gyûj-
tés (a dokumentumok felkutatása és közelebbi
megismerése) nevelõ hatású, hiszen a gyerekek,
serdülõk számára mással nem pótolható élményt
nyújt, erõsítheti az összetartozás érzését, az ön-
bizalmat és az önbecsülést.

A gyarapításról szólva röviden ki kell térni a
gyûjteményszervezés, állományépítés másik ol-
dalára, irányára, az avulásra is. Az iskolatörté-
neti dokumentumok (a most másodikként emle-
getett tartalmi csoport) forrásértékük, egyedisé-
gük révén végleges megõrzésre érdemesek. Az
elsõ csoport, a településre, településrészre vo-
natkozó anyag és a harmadik, a névadó informá-
cióit tartalmazó kategória esetén idõnként indo-
kolt a törlés tartalmi avulás címén is. Az iskolá-
ban ugyanis az oktató-nevelõ munka érdekeit, a
mindenkori pedagógiai hasznosítás lehetõségeit
kell szem elõtt tartani. Ebbõl következõen a tar-
talmilag, pedagógiailag elavult dokumentumok-
kal nem helyes terhelni a helyismereti állományt,
tehát ezeket rendszeresen ki kell vonni. A ta-
pasztalatok alapján a forrásjellegû (szakkifeje-zéssel: 

szinkronikus) dokumentumok örökre meg-
õrizhetik pedagógiai értéküket (a szemléltetés-
ben, a szakköri munkában, a pályázatokra való
felkészülésben stb.), így a forráspublikációk -

amennyiben megfelelnek a szöveghûség köve-
telményének -nem avulnak el (hacsak nincs
újabb, bõvített kiadásuk). Sokáig használhatók a

, Bár a hazai közkönyvtári gyakorlat a helyis-

mereti állomány darabjait prézens jellegûként
kezeli, az iskolai könyvtárakban a kölcsönzés
tilalma rugalmasabban értelmezhetõ. Itt ugyanis
az elsõdleges cél az oktatás segítése, ennélfogva
a védett (elsõsorban iskolatörténeti) anyagok
kivételével az egy példányban meglévõ doku-
mentumokat is célszerû tan órai vagy szakköri
foglalkozásra odaadni, természetesen az érintett
tanár felelõsségére. Mindazonáltal szerencsésebb,
ha az ilyen órák, foglalkozások a könyvtár helyi-
ségében zajlanak. A második, hannadik példá-
nyok egyéni olvasóknak is kölcsönözhetõk.

Az iskolai könyvtárakban a helyismereti tájé-
koztatás különféle szolgáltatásai (útbaigazítás,
felvilágosítás, bibliográfiai és ténybeli adatszol-
gáltatás, irodalomkutatás, bibliográfiák készíté-
se, referálás stb.) elsõsorban az oktatás-nevelés
igényeihez igazodnak vagy az iskolában folyó
helytörténeti-helyismereti kutatást támogatják.
Nagyon helyeselhetõ gyakorlat, ha a könyvtáros-
tanár a használókat azokról a helyismereti doku-
mentumokról, információkról is tájékoztatja,
amelyek csak más könyvtárakban, gyûjtemények-
ben érhetõk el. E tekintetben óriási segítséget
jelent a számítógépesítés, amely új távlatokat nyit.
Például közvetlen kommunikációs kapcsolat
építhetõ ki a többi könyvtárral, átemelhetõk bib-
liográfiai és faktográfiai adatok, elérhetõk a nem-
zetközi adatbázisok, ugyanakkor az adott iskolai
könyvtár állománya is feltárul az egész telepü-
lés, az egész ország, sõt a világ elõtt.

A helyismereti-iskolatörténeti gyûjtemények-
re alapozott vagy ezeket is felhasználó iskolai
rendezvények szintén az oktatás-nevelés folya-
matának szolgálatában állnak: elõadások, kiállí-
tások, vetélkedõk, szerzõ(alkotó)-olvasó találko-
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net tanulmányozása. A levelezõ tagozatos felsõ-
oktatásban szerzett személyes tapasztalataim
alapján állíthatom: a könyvtárostanárok az ilyen

irányú mélyfúrásokkal nagyban hozzájárulnak,
hozzájárulhatnak a magyar könyvtártörténet
számtalan fehér folt jának eltüntetéséhez.

A könyvtá."ostanár szerepe

zók, iskolanapok, fórumok, névadó-, évfordulós
és egyéb ünnepségek, emléktábla állítás, emlé-
kezések a névadóra stb. Talán idesorolhatók az
osztályok látogatásai is a könyvtárban. A hasz-
nosítás sikeres fórumai a szakkörök, valamint a
tanulmányi versenyek és pályázatok.

Kiemelkedõen fontos a könyvtári tanóra,
amely csak megszorítással nevezhetõ rendezvény-
nek. A NAT követelményrendszere, a kerettan-
tervek és a helyi tantervek, még inkább az okta-
tó-nevelõ munka tapasztalati tényei arra utalnak,
hogya lokális információk bármely iskolai tan-
tárgy keretében helyet kaphatnak. Hagyományo-
san nagy teret szentel a helyismereti-helytörté-
neti tudnivalóknak a történelem, a magyar nyelv
és irodalom és tennészetesen a földrajz. Valójá-
ban -ismétlem -a többi tantárgy is közvetíthet
helyi infonnációkat, még a matematika (tudo-
mánytörténet), az idegen nyelvek (testvérvárosi
kapcsolatok) és a testnevelés (népi játékok) is. S
erre a leghatékonyabb módszer a tanórai foglal-
kozás. A szakirodalomban az utóbbi idõben sû-
rûbben olvashatunk a helyismereti órák, speciá-
lisan a könyvtárban tartott helyismereti órák mód-
szertanáról, sõt egyre több mintavázlatot is köz-
zétesznek.

Az iskolai könyvtár helyismereti állományá-
nak használatában sajátos szerepe van a kutatás-
nak, akár a pedagógusok, akár a diákok, akár az
ún. kívülállók végzik. A dokumentumokban rej-
tõzõ forráskincs tudományos feldolgozása a nem-
zeti örökség feltárásának szerves része, hozzájá-
rufás múltunk és jelenünk alaposabb megisme-
réséhez. Tanulmányok, esszék írására, forráspub-
likációk sajtó alá rendezésére stb. elsõsorban az
iskola pedagógusai vállalkoznak, köztük -ha
kedve, hajlama van hozzá -a könyvtárostanár.
A tanulók is megoldhatnak kutatási feladatokat,
pl. a nagy múltú és kedvelt országos középisko-
lai tanulmányi verseny keretében. Az iskola he-
lyesen teszi, ha arra érdemes helyismereti-isko-
latörténeti gyûjteményét megnyitja a külsõ kuta-
tók elõtt is. Egy-egy iskolai könyvtár gyûjtemé-
nye fõleg az iskola- és oktatástörténeti témák
kutatói számára vonzó, de a mûvelõdés-, a tudo-
mány-, az irodalom-, a mûvészet-, a sajtó-, a
nyomda-, a kiadás- és a politikatörténet mûvelõi
is gyakran találnak hasznos adatokat, dokumen-
tumokat. A könyvtárostanárok számára ezek
mellett vagy még inkább ezek elõtt szinte ön-
kéntelenül kínálkozik az iskolai könyvtártörté-

Lehet, hogy a szubjektív elfogultság mondat-
ja velem, de szeretném hinni, hogy a valóságban
is így van: a helyismereti-iskolatörténeti állomány
gyarapítása, kezelése, feltárása, népszerûsítése,
a ~ájékoztatás a lokális dokumentumokról, infor-
mációkról vonzó feladat lehet az iskolai könyv-
tárat vezetõ vagy ezzel a munkával megbízott
könyvtárostanár számára. (A tapasztalatok sze-
rint az a leghelyesebb megoldás, ha több alkal-
mazott esetén is a vezetõ irányítja a helyismereti
tevékenységet.) Magától értetõdik, hogy ez a
munka csakis akkor végezhetõ el kellõ színvo-
nalon, ha a könyvtárostanár ehhez anyagi és -

talán ez a fontosabb -erkölcsi támogatást kap
az iskola igazgatójától és a pedagógusoktól.
Olykor a fenntartó segítségére is szükség lehet:
pl. egy-egy értékesebb régi iskolatörténeti doku-
mentum beszerzésekor.

A helyismereti állomány létrehozása, kezelé-
se, fejlesztése -sokak egybehangzó vallomása
szerint -nemes, szép feladat. Talán a bevezetõ
gondolataimban sikerült bizonyítanom: a nem-
zeti önismeret elmélyítését, a nemzeti értékek
megbecsülését, a hazaszeretet és a hazafiság ki-
teljesítését szolgáló tevékenység, felemelõ szol-
gáltatás, ha úgy tetszik: szolgálat.

Bényei Miklós

Keresztes Dóra grafikusmûvész képeibõl nyilt kiállitás
2003. április l-jén a Gyõr Városi Könyvtárban
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Bemutatkozik a Kisfaludy

Károly Megyei K(1nyvtár
új igazgatója

2003. március elsejétõl va-
gyok a gyõri Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár
kinevezett igazgatója. Be-

mutatkozásként, úgy gon-
dolom, három témáról kell
az alábbiakban röviden,
szólnom: t!J1. ~~.

.magamról, eddigi szak-,
mai munkámról;

.az intézményrõl, amelynek vezetésével meg-

bíztak;
.valamint fontosabb terveimrõl, szakmai el-

képzeléseimrõl.
Magamról. 1976 szeptemberében, egy sike-

res érettségi és egy helyhiány miatt elutasított
bölcsészkari -történelem-latin szakra benyújtott
-felvételi után munkát keresve kopogtattam be
a gyõri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár ajta-
ján, ahol állománykezelõként alkalmazást nyer-
tem. Ezzel kezdõdött könyvtárosi pályám, me-
lyet csupán a sorkatonai szolgálat szakított meg
másfél esztendõre -egyébként azóta is elsõ

munkahelyemen dolgozom. "Anyagismeretemet"
megalapozó raktárosi ténykedésem három és fél
éve után 1980 tavaszán -immár az ELTE BTK
harmadéves, történelem-könyvtár szakos levele-
zõ tagozatos hallgatójaként -"módszertanos"
lettem. Az akkor még létezõ Gyõri Járás negy-
venkét községi könyvtárának munkáját igyekez-
tem segíteni, közben rengeteg hasznos ismeretet
szerezve nemcsak e munkáról és ezen települé-
sekrõl, de a megye egészérõl is. 1984-ben kap-
tam kézhez az egyetemi diplomát, mely újabb
változást hozott szakmai munkámban: az olva-
sószolgálathoz kerültem, ahol szaktájékoztatóként
tevékenykedtem közel egy évtizedig. Közben
1989-ben megvédtem egyetemi doktori disszer-
tációmat, majd 1992 és 1994 között másoddip-
lomát szereztem az ELTE könyvtörténész-

könyvmuzeológus szakán. 1994-tõl tudományos
munkatárs lettem: a régi könyvállomány gondo-
zása mellett a megyei sajtó bibliográfia munkála-
tainak befejezése lett fõ feladatom. Ez utóbbi
kiadvány -amelyet többek közremûködésével ké-
szítettünk -2001-ben látott napvilágot Gyõr-
Moson-Sopron megye idõszaki sajtójának bibli-
ográfiája (1779-1995) címmel; míg kutatói ér-
dekl§désem alakulását a város és a megye könyv-
tár-, sajtó- és nyomdászattörténetével kapcsola-
tos, kisebb terjedelmû tanulmányok jelzik.

A könyvtári munkám mellett szívesen foglal-
kozom helytörténeti témákkal, fõként a kora-új-
kori mûvelõdéstörténet körébõl; különösen a
végrendeletek kutatásában mélyedtem el az utób-
bi két évtizedben. Részt veszek továbbá több
kiadvány -így a gyõri Mûhely címû irodalmi és
kulturális folyóirat -szerkesztésében. 1997 óta
elnöke vagyok a Magyar Tudományos Akadé-
mia Veszprémi Területi Bizottsága Könyvtártu-
dományi Munkabizottságának; e tisztemben a

"VEAB-régió" könyvtárosainak tudományos
munkáját igyekszem -fõként tanácskozások
szervezésével, a kutatások és kutatók "számon-
tartásával" -segíteni.

Az intézményrõl. A gyõri megyei könyvtárat
-mely 1956-ban vette fel Kisfaludy Károly nevét-1952. 

december 21-én alapították meg, a Vá-
rosi Közkönyvtár és a Körzeti Könyvtár egyesí-
tésével. Jogelõdei közül az elõbbi múltja 1898-
ig nyúlik vissza; ennek, valamint az egykori
vezetõk és munkatársak következetes munkájá-
nak köszönhetõen a KKMK viszonylag jó állo-
mánnyal rendelkezik. Az elhelyezésrõl ugyanez
nem mondható el. Az intézmény 1975 végén
költözött jelenlegi -már akkor is ideiglenesnek
gondolt -helyére, 123 ezer kötetes állománnyal.
Ma már 320 ezer könyvet és bekötött periodiku-
mot, valamint másfél százezer egyéb dokumen-
tumot õrzünk... (Hogy az arányokat érzékeltes-
sem: akkor minden negyedik kötetünk fért el sza-
badpolcon -ma az állomány egytizede sem.) In-
tézményünk már régen kinõtte fõépületét: köté-
szetünk és zenei részlegünk kb. egy, raktárunk
mintegy három kilométerre van, ami jelentõsen
megnehezíti és megdrágítja a könyvtár mûköd-
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tetését. A százéves, ötszintes központi épület is
egyre több gondot okoz; különösen az erõsen
leterhelt villamoshálózat veszélyezteti a szolgál-
tatások folyamatosságát. Ez utóbbi "méreteirõl"
legyen elegendõ itt csupán annyit mondanom:
2002-ben 8792 olvasó íratkozott be a könyvtár-
ba, akik több mint 160 ezer dokumentumot köl-
csönöztek, és 120 ezernél többet használtak hely-
ben. Hogy a nehéz -és egyre nehezebbé váló -
körülmények között is színvonalas munkát tud-
tunk végezni, az mindenképpen az intézmény
eddigi felsõ- és középvezetõinek, valamint a jól
felkészült "csapatnak" köszönhetõ. Ami az elõb-
bieket illeti, meg kell említenem, hogy a megyei
könyvtár élén ez iaáig tekintélyes szakemberek
követték egymást: a sokoldalú tudós dr. Bay
Ferenc, a lelkes lokálpatrióta-irodalomtörténész
Pernesz Gyula, a szakmai körökben országosan
ismert, helytörténeti munkákkal is jelentkezõ
Sinay Jenõ, valamint a szerkesztõként, kutató-
ként, könyvtári tárgyú tanulmányok és cikkek
szerzõjeként egyaránt számon tartott Tuba Lász-
ló viselte eddig ezt a tisztséget -ez meglehetõ-
sen "magasra tett mércét" kell, hogy jelentsen
számomra!

Elképzeléseimrõl a legnehezebb röviden szól-
nom, hiszen a könyvtári munka minden területé-
rõl lehetne mondanivalóm. A vágyam "csak" az
lehet, hogy egy jól mûködõ megyei könyvtár élén
dolgozhassak, és egy jól felkészült, összeszokott,
egymás munkáját megbecsülõ munkatársi gár-
dával együttmûködve hasznosíthassam tanulmá-
nyaim és munkám során szerzett szakmai isme-
reteimet, tapasztalataimat. Ehhez természetesen
sok minden szükséges; így pl. egy jól átgondolt
elvek alapján, következetesen és folyamatosan
gyarapított és gondozott állomány -szeretnék
minél többet tenni ennek érdekében is! Az állo-
mány hozzáférhetõvé tétele ma már csak számí-
tógépen lehetséges, hiszen -köszönhetõen az
utóbbi évtizedben e téren elért jelentõs eredmé-
nyeknek -könyvtárunk 1999. január elsejéveI
"befagyasztotta" hagyományos katalógusait; de
más szempontok is a gépek egyre nagyobb fon-
tossága mellett szólnak -mindez fontos és meg-
kerülhetetlen feladattá teszi az informatikai fej-
lesztés átgondolását. De át kell gondolnunk az
állomány védelmének fontosabb kérdéseit is: a
ritkaságok megóvására tett eddigi intézkedése-
ink -pl. restauráltatás -folytatása mellett tervet
kell készítenünk állományunk legfontosabb ér- ]~

tékeinek digitalizálására, valamint a "tömeges"
állományvédelemre is.

Feladataink jelentõs része az olvasók közvet-
len szolgálatára irányul; ezért fontosnak tartom,
hogy minél több ismeretünk legyen igényeikrõl,
az intézménnyel kapcsolatos elvárásaikról. Eh-
hez felmérések, vizsgálatok szükségesek; az
1990-es évek derekán végzett könyvtárhasznála-
ti felmérés megismétlése számos hasznos tapasz-
talattal járhatna nemcsak az olvasószolgálat, de
pl. az állománygyarapítás számára is. Szeretném,
ha minél több embert sikerülne megszólítanunk,
bár a körülmények ezt jelentõs mértékben meg-
nehezítik; jó lenne rendezvényekkel, kiállítások-
kai is felhívni magunkra a figyelmet!

Különösen fontosnak tartom a helyismereti
gyûjtemény szerepét, hiszen az itt õrzött állo-
mány a megye kutatása szempontjából kivételes
fontosságú. Törekednünk kell arra, hogya törté-
nelmi elõzményekbõl adódó hátrányokat -a mai
megyét három történelmi vánnegye Trianon után
megmaradt részeibõl egyesítették -csökkentve
pótoljuk az állomány hiányait. Legalább ennyire
lényeges feladatunk a hatékony.abb együttmûkö-
dés kialakítása más intézményekkel: nemcsak a
megyénkben mûködõ könyvtárakra gondolok, de
pl. a múzeum okra, levéltárakra is. (Ez utóbbi
fontosságát érzékeltetendõ csupán azt említem,
hogy Moson vánnegyére vonatkozóan a legjobb
régi könyv- és sajtóanyagot a mosonmagyaróvá-
ri Hansági Múzeum, Sopron megyérõl viszont a
Soproni Levéltár õrzi.)

Az "épületen kívüli" tevékenységünk kapcsán
fõként a módszertani osztály által végzett terüle-
ti munkáról kell szólnom. Az utóbbi években is

"gyarapodó" megyénkben jelenleg nyolc város
és 174 község található, ezek könyvtárainak se-
gítése komoly feladatokat ró intézményünk mun-
katársaira is.

Központi ellátórendszerünkhöz -mely az
1980-as évek elején tucatnyi Gyõr környéki köz-
séggel indult -ma már ötvenöt könyvtár tarto-
zik; emellett mi végezzük a nemzetiségi ellátást
is, tíz helyre juttatva el a német, illetve horvát
nyelvû kiadványokat. Végig kell azonban gon-
dolnunk a kistelepülések könyvtári ellátásának
egyéb lehetõségeit is; a Nemzeti Kulturális Örök-ség 

Minisztériuma stratégiai tervében említett,bevezetni 
tervezett mozgókönyvtári forma talán

megyénkben is célszerû megoldás lehetne a leg-
kisebb falvak könyvtári ellátására.
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Sok mindenrõl nem szóltam még; két kérdést
azonban mindenképpen szükségesnek tartok
megemlíteni. Szeretnék hatékonyan hozzájárulni
-munkatársaim ez irányú ténykedését is segítve
-az intézményben folyó tudományos munka
fellendítéséhez! Szeretném elérni, hogya me-
gyei könyvtár rendszeresebben jelentkezzék tu-
dományos és szakmai kiadványok~l, melyek
belsõ publikációs lehetõséget biztosítanak kollé-
gáimnak, öregbítik az intézmény hírnevét, és -

nem mellékesen -hozzájárulhatnak cserekapcso-
lataink kialakításához, ezáltal állományunk gya-
rapításához is! Tudom, hogy ez nem megy "má-
ról holnapra", de néhány év alatt bizonyosan
elõbbre juthatunk e téren is, talán "a könyvtárosi
pálya vonzóbbá tétele"-célkitûzés megvaló.sítá-
sához is hozzáj árulva.

A másik kérdés már lényegesen nehezebb:
nagyon nagy szükségünk lenne egy új épület-re! 

Azt hiszem, hogy az intézményrõl a beve-
zetõben elmondottak után ezt aligha kell rész-
letesebben bizonyítanom. Az 1990-es években
több ízben is felmerült megyei-egyetemi
könyvtár koncepciója már bizonyosan nem fog
megvalósulni, hiszen az önálló egyetemi

könyvtár építése már a tervezés stádiumában

van; így fenntartónknak, Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlésének egy önálló megyei
könyvtár építésében kell gondolkodnia -ez
azonban csak központi, címzett támogatással
valósítható meg. Reméljük, mielõbb siker ko-
ronázza fenntartónknak e címzett támogatás
megszerzésére irányuló törekvéseit!

Milyen intézményt szeretnék tehát vezetni a
következõ években? Egy olyan megyei könyvtá-
rat, mely az egyre nehezedõ köl"Ülmények között
is sikerrel küzd meg szaporodó feladataival, és
amely minden nehézség ellenére is képes meg-
õrizni -de ha lehet, inkább gyarapítani -olva-
sótáborá~ egy olyan világban, amelyben számos
tényezõ az olvasás ellen szól. Egy olyan könyv-
tárat, mely fontos a környezete számára, mely-
ben a kollégák jól érzik magukat, van "sikerél-
ményük"; és amelyben együtt készülünk arra,
hogy -reményeink szerint néhány év múlva -

egy átgondoltan gyarapított és feltárt állományt
költöztethessünk át a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár korszerûen felszerelt, a XXI. század

követelményeinek megfelelõ új épületébe!
Horváth Józse!

~~:
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A kilencvenes évek elején-közepén a könyv-
tári fejlesztéseket tekintve két -egymást erõsítõ
-nagy stratégiai projekt mûködött, az ún. "vi-
lágbanki fejlesztési projekt" és az Országos Szak-
irodalmi Információs Rendszer projektje. Mind-
kettõnek az a sorsa, hogy úgy, olyan támogatás-
sal és olyan széles körben, ami e projektek célja
volt -a közönyös szemlélõ azt mondhatja -nem
va.lósult meg egyik sem. A magyar könyvtárügy
elmúlt tízéves fejlõdését szakmai szemmel vizs-
gáló azt mondja: nagyon sok minden megvaló-
sult, mert e két projekt kijelölte az irányokat, Iehe-
tett rájuk építeni, vagyis megvolt a mit és a ho-
gyan. Ehhez Iehetett támogatásokat rendelni, vagy
adódó lehetõségekre meggyõzõen pályázni.

Ha végiggondoljuk, akkor e stratégia eredmé-
nye a hazai tudományos és szakkönyvtárak, fel-
sõoktatási könyvtárak lényegében teljes auto-
matizációja, az integrált számítógépes rendsze-
rek megvalósítása ezekben a könyvtárakban.
Ennek eredménye az ország szinte minden könyv-
tárára kiterjedõ telematikai fejlesztés. Ennek az
eredménye az egyre népszerûbb ODR, az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer. Ennek az
eredménye az elektronikusan is elérhetõ könyv-
tári tartalmak ugrásszerû növekedése, ennek az
eredménye pl. a Neumann-ház. S természetesen
ennek az eredménye a MOKKA is.

A nem könyvtáros számára is egyértelmû, s
különösen az internet napi használója számára
rossz tapasztalatai nyomán evidens, hogy az in-
formációt, az azt tartalmazó dokumentumot
könnyen és gyorsan megtalálni nem egyszerû.
Számos elõmunkálat kell hozzá, magát a doku-
mentumot valamely szabályok alapján mindenki
számára azonosíthatóan kell feltüntetni, s arra is
utalni kell, hogy a dokumentum mit tartalmaz,
tartalma alapján hova sorolható. A könyvtári
világban ezt formai és tartalmi feltárásnak hív-
ják, eredményként egy adott könyvtárban létre-
jön a dokumentumok adatait tartalmazó kataló-
gus. A folyamat egyre inkább elektronikus, a
végén elõáll az elektronikus katalógus, az OP AC.
A különféle könyvtárak a megvett dokumentu-
mokat szabványok szerint dolgozzák fel. Ha a
dokumentum pl. egy könyv, annak van általában

Ha patetikusan kezdeném mondókámat, akkor
azt mondanám: a magyar könyvtárügy nagy ün-
nepe van ma. Ha száraz objektivitásra törekszem,
akkor azt mondom: a magyar könyvtárügy nagy
ünnepe van ma.

Az e beszédre felkérõim nem tudták, milyen
veszélyekkel játszanak, amikor egy alapvetõen
bölcsész irányultságú valakit olyasmire kémek,
aminek címében a "története" kitétel is szerepel.
Ez indíttatást adna arra, hogy ott kezdjem, kez-
detben vala a sötétség. Visszatartva magam
mégsem ott kezdem, hiszen a magyar könyvtár-
ügyben túlságosan mély sötétség talán nem is
volt, hanem ott, ahol már világosság van, a rend-
szerváltás kezdeteinél.

A hazai könyvtárak egy intézményrendszer
részeiként számos kihívással találták szembe
magukat a kilencvenes évek elején. A kihívások
egyike (bár e fogalmat akkoriban még alig hasz-
náltuk) az információs vagy tudástársadalom
-kialakításához való hozzájárulás, illetve az ilyen
társadalom igényeinek való megfelelés.

Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom,
a hazai könyvtárügy reakciója a kihívásokra azon-
nal jelentkezett, gyors volt és a megfelelõ irá-
nyokat jelölte ki.

A kiindulás a könyvtári rendszer fejlesztési
koncepciójának kimunkál ása s a mûködéshez

alapot jelentõ új könyvtári törvény megalkotásá-
nak kezdeményezése volt. A választott módszer
kiválónak bizonyult, s azóta is ez mûködik: a
szakma hazai és számos esetben nemzetközi
képviselõinek bevonása a stratégia kialakításába
és a megvalósításba.

* Az Országos Széchényi Könyvtárban, márciu~ 4-én

elhangzott elõadás szövege

1 
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szerzõje, címe, kiadója, ára, adott nyelven író-
dott, mûfaja meghatározható stb. S persze van
tartalma is, amit a könyvtáros általában vagy
tárgyszavakkal, vagy szakjelzetekkel fejez ki. Ha
az adott könyvet megveszi pl. háromszáz könyv-
tár, akkor háromszáz különbözõ helyen könyvtá-
rosok háromszázszor írják le sajákelektronikus
adatbázisukba a szerzõ nevét, a mû címét stb.,
tehát készítenek tulajdonképpen háromszáz
ugyanolyan leírást, s az egyetlen különbség -jó
esetben -, hogy mondjuk a könyv raktári elhe-
lyezésére utaló jelzet az mindenhol más lesz.

Ilyen -talán túl primitív -példa nyomán, azt
hiszem, mindenki ~zámára világos a MOKKA
mint közös katalogizál ás egyik fõ célja: h~ egy-
szer valamely könyvtár az adott mû leírását el-
végezte s ezt egy olyan adatbázisba, rendszerbe
juttatja, amely a többi könyvtár számára is elér-
hetõ, a többieknek ezt az elkészült leírást -ne-
vezzük rekordnak -kell csak átvenniük, saját
katalógusukba letölteniük. Eredmény: a feldol-
gozó munka látványos felgyorsulása, az analiti-
kus feltáró munka lehetõsége. Szinte automati-
kusan teljesít a közös katalogizá:lás közös adat-
bázisa egy újabb célt is: az adott könyv egyes
könyvtárakban meglévõ példányairól is tájékoztat.

Mi haszna ebbõl a mindennapi könyvtárhasz-
nálónak? Egyrészt az, hogy a meglátogatott
könyvtár katalógusát használva már az esetleg
csak napokkal azelõtt megjelent könyvet is meg-
találja, s használhatja. Másrészt az, hogya
MOKKA adatbázisát mint katalógust nézve azt
is megállapíthatja, hogy az adott könyv mely más
könyvtárakban van meg, illetve egyáltalán -
korábbi kiadású mû esetén -hol van meg.

Nos, ez a MOKKA. Szakmai részletekbe nem
megyek, errõl szólnak majd azokat jobban isme-
rõ kollégáim.

Hogy jutottunk el idáig? Néhol göröngyös,
de egyenes úton. Az ún. világbanki projektnek
volt egy automatizálási részprojektje. Ennek ki-
dolgozása is számos hazai és külföldi könyvtá-
ros és informatikus szakember segítségével tör-
tént. Feltétlenül meg kell emIítenem az osztott
katalogizál ás magyarországi megvalósításának
egyik külföldi kezdeményezõjét, az errõl tanul-
mányt is író Christine Bormann professzor-
asszonyt, az UCLA oktatój át. Meg kell monda-
nom, a megvalósítás kezdeti lépései is kapcsol-
hatók az õ személyéhez. 1996-ban ugyanis az
Open Society Institute Network Library Prog-

ramja nem véletlenül adott jelzést számunkra,
hogy pályázzunk az osztott katalogizálási prog-
ram megkezdésére. -

A történet ~ttõl kezdve szívmelengetõ esemé-
nyekben gazdag. A pályázatot nem egy könyv-
tár, hanem olyan könyvtárak konzorciuma nyújt-
hatta be, amelyek nagy állománnyal és jelentõs
elektronikus rekordmennyiséggel rendelkeztek. A
nemzeti könyvtáron kívül így elsõsorban a nagy
egyetemi könyvtárak, az országos szakkönyvtá-
rak és a legjelentõsebb közmûvelõdési könyvtá-
rak jöhettek szóba. Tizenöt könyvtárból létrejött
a pályázó konzorcium, a késõbb hivatalosan is
bejegyzett MOKKA Egyesület. Megszületett a
pályázát, nekem jutott a megtiszteltetés, hogy
több kiváló szakember munkáját egybedolgoz-
zam. A pályázat -a hazai Soros Alapítvány
könyvtáros kurátorainak támogatását is megnyer-
ve -sikeres volt, az itt és a Nemzeti Kulturális

Alap könyvtári kollégiuma támogatásával nyert
összegek az induláshoz, vagyis a rendszert mû-
ködtetõ alapszoftver kiválasztását eredményezõ
tárgyaláshoz elegendõnek látszottak. A pályázat
egyik feltétele kezdettõl fogva az volt, hogy pro-
jektmenedzser vigye az ügyeket, az egyesület erre
a szerepre Vajda Eriket tartotta a legalkalma-
sabbnak.

Az a tény, hogy a hazai könyvtárak -magya-
rázható okokból -az integrált könyvtári rend-
szerek közül sokfélét mûködtetnek s ezeken belül
az alkalmazott MARC szabványok is eltérõek, a
rendszer gyors létrehozását eleve nem engedte.
Jelentõsen lassította a munkát, hogy idõközben
kiderült, az egyesület tenderén gyõztes szoftver
számos fontos követelményt nem teljesít, új alap-
szoftvert kellett beszerezni. Talán kissé. lassítot-
ta az indulást a könyvtári informatikában is je-
lentkezõ szemléletbeli ambivalencia. Az egyik
nézet -számos okkal megindokolva -azt tartja,
hogy egyértelmû, teljes elvi tisztázottság és sza-
bályozottság esetén lehet csak indítani, a másik
szemlélet -szintén sok érvvel alátámasztva -

úgy véli, hogy nemcsak lehetnek, hanem mindig
lesznek is nyitott elméleti kérdések, tehát indíta-
ni a feltételek zömének meglétekor már minden-

képpen szükséges.
Azt hiszem, most ez a helyzet. Vannak tisz-

tázandó kérdések, de ettõl a rendszer mûködik.
A MOKKA birtokában a magyar könyvtári világ
egyértelmûen felzárkózott a modern nemzetközi
rendszerekhez. Mi is tudjuk azt, amit õk e tekin-
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ten az NKÖM könyvtári osztályának, amelynek
állandó és biztonságot nyújtó támogatása nélkül
nem lenne MOKKA. Köszönjük az IIF-nek, majd
az NIIF-nek, amely (az utóbbi idõben az OM
fennhatósága alól is) támogatott bennünket, és
bízunk az IHM további jóindulatában is.

Végül köszönet mindazoknak a könyvtáros,
könyvtári informatikus kollégáknak, akik világ-
színvonalú elméleti és gyakorlati munkájukkal
lehetõvé tették ennek az intézménynek és egy-
ben szolgálatnak a beindítását.

Dr. Mader Béla

~ónyvtártörténeti
kötetbemutató
és generációs találkozó
a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Könyvtárban
Az elmúlt esztendõ az évfordulók éve volt a
magyarországi közkönyvtárak, így a Vas megyei
közkönyvtárak életében is. Õszi szakmai tanács-
kozásunkon, a VIII. Vas Megyei Könyvtári Na-
pon már könyv- és könyvtártörténeti kiállítással
felidéztük a legaktuálisabb eseményeket: Szom-
bathely városi könyvtára ötven éve egyesült a
körzeti könyvtárral, s alakult megyei könyvtárrá,
valamint több városi könyvtárunk ünnepelte és
ünnepli a közeljövõben mûködésének félévszá-
zados évfordulóját.

tetben. Ez a jelen. A jövõt illetõ feladat kettõs,
tökéletesíteni és szélesíteni, minden hazai könyv-
tár számára szolgáltatni.

Melyek voltak a korábban emlegetett szív-
melengetõ részletek és események a MOKKA

létrejöttének folyamatában? Néhányat felsorolok.
Nem olyan magától értetõdõ, hogy tizenöt

nagy könyvtár a maga hagyományaival, eltérõ
rendszerével, olykor eltérõ érdekeivel olyan kö-
zös megegyezésre jut, amely az egész, az ország
számára hasznos, egyedi könyvtáranként azon-
ban sok többletmunkát, az egész iránti szakmai
alázatot követel. Mégis gyorsan és gyümölcsö-
zõen létrejött a MQKKA Egyesület.

Nem szokványos, hogya rendszer mûködte-
tésében érintett számos fenntartó, hatóság, kor-
mányzati intézmény nem azt a lehetõséget kere-
si, hogy a másik feladatának tekintse a (rendsze-
res!) támogatást. A MOKKA esetében a kezdet-
tõl fogva mindenfelõl segítséggel találkoztunk.
A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
(MKM), késõbb a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) és az Oktatási Minisz-
térium (OM), az Információs Infrastruktúra-fej-
lesztési Program (IIF), késõbb Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra-fejlesztési Program (NllF), az
Informatikai Kormánybiztosság (IKB), majd ké-
sõbb az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
(IHM) kezdettõl fogva együttesen -természete-
sen különbözõ arányban -támogatta és támo-
gatja ezt a projektet.

A szakma nem mindig fogadja elismeréssel
az újdonságokat. A MOKKA-ra sokat várt, örül
neki.

A MOKKA-val csereképesebbek leszünk az
elektronikus adatok külföldi könyvtári piacán.

A MOKKA segíti a határon kívüli, a világ
bármely részén élõ magyarság tájékozódását,
jelentõs információs forrásként szolgálva számuk-
ra lS.

A folyamat során a részt vevõ könyvtárak az
együttmûködés valóságos értelmét tapasztalhat-
ták és tapasztalhat ják meg. És azt is, hogy nagy
dolgokra képes munkatársaik vannak.

Tisztában vagyok azzal, hogy személyes kö-
szönetem nem túl nagy érték, de bízom benne,
hogy ez esetben mögöttem áll nemcsak az indu-
ló tizenöt könyvtár, hanem ennél sokkal több is.
Köszönjük hát mindazoknak, akik a létrehozás-
ban és a mûködtetésben segítettek és segítenek.
Kiemelten az aSI NLP-nak, megkülönböztetet-
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jelenésérõl is (a könyvterv Sellyei
Tamás Ottó munkája).

A több mint százhúsz éves idõ-
szakot három tanulmány öleli fel:
Szombathely rend. tan. város köz-
könyvtárától a Megyei Könyvtárig

(N agy Éva, igazgatóhelyettes),
Szemelvények a megyei könyvtár
félévszázados múltjából (Németh
Tiborné, a könyvtár munkatársa),
Modernizáció az ezredfordulón
(Pallósiné Toldi Márta, könyvtár-
igazgató). A kötet tartalmazza to-
vábbá a Berzsenyi Dániel Könyv-
tár és jogelõdje vezetésében hosz-
szabb idõn át tevékenykedõ igaz-
gatók rövid pályaképét; Vas me-

gye könyvtárügyének Zsámpárné
Szalay Mária által összeállított bib-
liográfiáját 1980-tól 2000-ig; va-
lamint rangos válogatást a könyv-
tár régi kincseibõl, melynek doku-
mentumjegyzékét Janics Edi-
na és Szabó Márta készítette el.

A kötetbemutató után a Berzse-
nyi Dániel Könyvtár és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Vas Me-
gyei Szervezete közös programja-
ként a megyei és városi könyvtá-
rak ötvenedik születésnapja alkal-
mából rendezett generációs talál-
kozón vehetett részt a megye
könyvtáros társadalma -a jelenle-
gi és a nyugalmazott munkatársak.

A rendezvényen Markó Péter, Vas Megye Köz-
gyûlésének elnöke, valamint Kapiller Sarolta, a
Vas Megyei Önkonnányzati Hivatal Mûvelõdési
és Sport Titkárságának vezetõje köszöntötte a
megjelenteket, majd a kollégák születésnapi aján-
dékként a könnendi Faludi Ferenc Városi Könyv-
tár zenebarát munkatársaiból alakult Cutter
Singers kórus mûsorát hallgathatták meg. A

program házigazdájaként lehetõségem nyílt
összeállítani és levetíteni egy közel nyolcvan
fényképbõl álló anyagot, mely a személyes em-
lékeknek, a pályakezdés nehézségeinek, öröme-
inek, az elmúlt évtizedek személyiségeinek fel-
idézését, a történetmesélést színesebbé, élveze-
tesebbé tette. Minden egyes képhez fûzõdött leg-
alább egy érdekes, humoros vagy éppen tanulsá-
gos történet, legenda. Láthattuk az 1952., az 1970.

Ezen kiállításunk anyaga is szerepel március-
ban megjelentetett gyönyörû könyvtártörténeti ki-
adványunkban, mely felidézi a szombathelyi
könyvtárügy kezdeteit, de nem hiányoznak belõ-
le a jelen kor, sõt a jövõ törekvései sem. A kö-
tetbemutatóra a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a
Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei
Tudományos Testülete közös rendezvényeként
március 18-án került sor. A házigazda Pallósiné
Toldi Márta könyvtárigazgatónak, valamint dr.
István Lajos PhD professzornak, az MTA VATT
elnökségi tagjának köszöntõje után Takács Mik-
lós nyugalmazott könyvtárigazgató és Nagy Éva
szerkesztõ mutatta be A Berzsenyi Dániel Könyv-
tár. Fejezetek Szombathely könyvtártörténetébõl
1880-2002. címû kötetet. Mindketten eli&lnerõ-
en szóltak a kiadvány tartalmáról és külsõ meg-
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és a 2002. évi könyvtáravató ünnepségeket, meg-
nézhettünk ma már nagypapa korú gyermekol-
vasókat, "megleshettük" az olvasószolgálat, a
gyermekrészleg munkatársait farsangi jelmezben
-fáraóként, angyaIkaként, ördögként. Megható
volt az idõs kollégák arca, amikor megpillantot-
ták a rég nem látott falakat, polcokat, termeket,
a kedves munkatársakat, akikkel már nem talál-
kozhatunk. A rendezvény sikerét, visszhangját
bizonyítja, hogy a szolgálatot ellátó s ezért kény-
szerûségbõl távol maradó kollégák kérésére a ve-
títést egy késõbbi idõpontban meg kellett ismé-
telnünk. A jó hangulatú találkozó estig tartó be-
szélgetéssel zárult.

Az évfordulók kapcsán országosan is nagyon
sok szakmai ös,szejövetelt, találkozótszerveztek,

kiállításokat, katalógusokat készítettek, vagy
éppen könyvtártörténeti írásokkal emlékeztek
meg az elmúlt évtizedekrõl. Mindez nagyon
hasznos, ugyanis szakrnánk gyökereinek, elõde-
ink munkájának, életpályájának megismerése
rendkívül fontos, részben az új generációk, rész-
ben a társadalom számára, hiszen lendületet ad a
jövõhöz, valamint ismertebbé, elismertebbé,
megbecsültebbé teszi munkánkat.

Virághné Vámos Kiffi

könyvtáros

Zrínyi Ilona

emlékünnepség
a sárospataki ~árosi

könyvtárban
"Tiszteld az embereket,
érintkezz szívesen az
idegenekkel, mert aki
másokat tisztel, önmagát
tiszteli. ..."

(Zrínyi Ilona)

Intézményünk a millennium évében, 2000. szep-
tember 6-án vette fel Patak egyik nagyasszonya,
Zrínyi Ilona nevét. Kiemelkedõ feladatunknak
tekintjük a fejedelemasszonnyal kapcsolatos re-
likviák és dokumentumok gyûjtését, szerzemé-
nyezését és bibliográfiai feltárását. Terveink

megvalósításához hatékony segítséget nyújtanak
a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtár és a kassai
Jan Bocatius Városi Könyvtár munkatársai is.

Az emlékek ápolása mellett elengedhetetlenül
fontosnak tartjuk a nagyasszony életével, tevé-
kenységével kapcsolatos tudományos kutatási
eredmények közkinccsé tételének lehetõségét, a
történelmi ismeretek közvetítését, hiszen Zrínyi
Ilona személyisége, felkészültsége, anyasága,
magatartása, helytállása és nõiessége példa a
huszonegyedik században élõk számára is.

Ez év elején névadónk halálának háromszá-
zadik évfordulója alkalmából rendezvénysorozat-
tal tisztelegtünk emléke elõtt.

Általános iskolás gyermekek részére hirdet-
tük meg az Így élt Zrínyi Ilona címû könyvil-
lus~rációs pályázatot. Zrínyi Ilona és Sárospa-
tak, valamint Zrínyi Ilona a történelemben cím-
mel pedig irodalmi pályamunka készítésére is
biztattuk a tanulóifjúságot. Örömünkre a sáros-
pataki pályázók mellett a munkácsi II. sz. Kö-
zépiskolából és a nagykaposi általános iskolából
is kaptunk igen értékes és színvonalas munká-
kat. Munkájukhoz nagy segítséget nyújtott a
Zrínyi Ilona élete címû reprezentatív könyvkiál-
lítás, amelyet könyvtári dokumentumainkból
(könyv, képek stb.) rendeztünk.

Február 13 -án küldöttség utazott Kassára,
hogy (a városi könyvtár és a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szer-
vezete nevében) Zrínyi Ilona végsõ nyughelyén,
a Dóm altemplomában elhelyezhessük az emlé-
kezés és a tisztelet koszorúját.

Az emlékünnepség kétnapos programja feb-
ruár 17-én délután R. V árkonyi Agnes A fejede-
lem gyermekkora címû könyvének bemutatójá-
vaI kezdõdött meg. A neves író és történész új
kiadásban megjelent reprezentatív kötetét dr.
Dienes Dénes, a sárospataki Református Kollé-

gium Tudományos Gyûjteményeinek fõigazga-
tója mutatta be a nagyszámú hallgatóság elõtt. A
neves egyháztörténész kiváló pszichológiai ér-
zékkel rajzolta fel a kötet borítóján látható (ti-
zenkét éves) gyermek II. Rákóczi Ferenc szemé-
lyiségét, lelkiségét, jellemét és korunk olvasójá-
ra gyakorolt hatását. A könyvbemutató a jubile-
um tiszteletére kiírt képzõmûvészeti és nemzet-
közi irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségéveI
zárult.

Február 18-án délelõtt, a nagyasszony halálá-
nak háromszázadik évfordulója napján bensõsé-
ges ünnepségre került sor. A zsúfolásig megtelt
városi könyvtárban elõször dr. Jánosdeák Gá-
bor, Sárospatak polgármestere üdvözölte meleg

')')
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Fent: Dr. lánosdeák Gábor polgármester

ünnepi beszédét tartja

(elöl az avatásra váró Zrínyi Ilona-festmény)

Alatta: R. Vákonyi Ágnes megnyitja a Zrínyi Ilona

élete és kora címû képeslevelezõlap-kiállítást

hangon a kassai, a munkácsi és a beregszászi
vendégeket, a könyvtárosokat és a többi jelenlé-
võt, majd a neves évfordulóra készült olajfest-
mény avatására került sor. A "gyöngyös" Zrínyi
Ilonát ábrázoló nagyhatású mûalkotás készítõje
Frimmerné lhnáth Mariann, a sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnázium igen tehetséges müyész-
tanára.

Ezt követõen a Mûvelõ-
dés Háza Galériájában Zrí-
nyi Ilona és kora címmel

képes levelezõlap-kiállítás
megnyitására került sor. A
felbecsülhetetlen értékû, igen

gazdag dokumentumanyag
Steiner Józsefné nagyatádi
gyûjtõ több évtizedes lelki-
ismeretes munkáját prezen-
tálja. A különleges kiállítást
R. Várkonyi Ágnes pro-
fesszor nyitotta meg.

Az emlékünnepség prog-
ramja a "Nincs a világon
szebb és dicsõbb dolog,
mint a becsületes név és a

jó hír" címû nemzetközi tu-
dományos felolvasó üléssel

folytatódott.
R. V árkonyi Ágnes, a ne-

ves történész Zrínyi Ilona és
fia, II. Rákóczi Ferenc címû
nyitó elõadásában az édes-
anya és fia szeretetteljes
kapcsolatát a nagy fejede-
lem visszaemlékezései alap-
ján mutatta be. Megismer-
hettük II. Rákóczi Ferenc
neveltetésének körülménye-
it, a nagyasszony nevelési
módszereit, a fia iránt érzett
gyengéd és féltõ szeretetét,
valamint a politikai életre
történõ tudatos felkészítését.

Dr. Köpeczi Béla akadé-
mikus nálunk kevésbé ismert források alapján
különleges elõadást tartott Zrínyi Ilona a kora-
beli irodalomban címmel. Prechac, a tizenhete-
dik századi francia irodalom jeles képviselõje
"történelmi novella" formájában dolgozta fel Zrí-
nyi Ilona és Thököly Imre kapcsolatát. Ez a szel-
lemes, kissé bonyolult szerelmi történet több (né-
met, olasz, holland stb.) nyelven is megjelent, és
a korabeli európai olvasók körében is nagy tet-
szést aratott.

Dr. Gyûre Lajos kassai történész-tanár Felsõ-
Magyarország leggazdagabb fõurainak, a Rákó-
czi családnak a városhoz fûzõdõ kapcsolatát ele-
mezte. A Rákócziak Kassán (1619-1700) címû
elõadásábql a premontrei templom kriptájában



A jubileumi irodalmi pályázat nyertesei

A nemzetközi tudományos ülés elõadóinak egy része
ûobbról balra: R. Várkonyi Ágnes, dr. Köpeczi Béla,
dr. Gyüre Lajos, Dobay Béla)

eltemetett 1. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Bá-
thory Zsófia hamvainak tragikus sorsáról eddig
ismeretlen részleteket is megtudhattunk.

Zrínyi Ilona és a felsõ-magyarországi várak
címmel dr. Csorba Csaba történész, író, fóisko-
lai docens a fejedelemasszony kedvelt tartózko-
dási helyeit (Patak, Regéc, Munkács) mutatta be
igen szemléletesen. A jelenlévõk figyelmébe aján-

lotta a CD-RaM-on is fel-
dolgozott, különös hangula-
tú várakat, amelyekrõl rész-
letes leírást és mûvészien
szép felvételeket is találha-
tunk.

Fakász Mihály munkácsi
tanár, hadtörténész "Személy
szerint is nagyságodnak udva-
rolhatok" címû elõadásában
Zrínyi Ilona és Thököly Imre
szerelmi házasságáról, vala-
mint a munkácsi vár 1685-
1688-as ostromáról, a fejede-
lemasszony példa értékû helyt-
állásáról adott elemzõ tájékoz-
tatást.

Zrínyi Ilona életének utol-
só, kevésbé ismert és igen
szomorú szakaszáról Egy bõ
évtized a török félhold ,,01-
talma" alatt címmel Dobay
Béla sárospataki történész-ta-
nár tartott meghatóan szép
elõadást.

Balassa Zoltán kassai új-
ságíró, történész Ahol Zrínyi
Ilona megpihen címmel pub-
likált és publikálatlan forrá-
sok alapján számolt be a fe-
jedelemasszony és bujdosó-
társai hamvainak 1906-os ha-
zahozataláról és újratemeté-
sérõl.

A felolvasó ülést követõ-
en Patak nagyasszonya: Zrí-

nyi Ilona címû kötetünket is bemutattuk, amely
a 2000. szeptember 6-ai névadó ünnepség és a
nemzetközi tudományos ülés elõadásait (R.
Várkonyi Ágnes, dr. Csorba Csaba, dr. Fehér
Erzsébet, Kristofory Olga, Dobay Béla) közli.

A jubileumi rendezvénysorozat február 26-án
a Páncél alatt szív címû történelmi vetélkedõvel
zárult. A sárospataki iskolák négy csapata nagy-
szerûen versenyzett. Az elsõ helyet az Árpád
Vezér Gimnázium tanulói szerezték meg, amit

értékes könyvekkel jutalmaztunk.
A neves évforduló programjához a Nemzeti

Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram, Sárospatak Város Ön-

kormányzata, a Rákóczi Szövetség Sárospataki
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Szervezete és az MKE Zempléni Könyvtárosok
Szervezete nyújtott támogatást, amelyet nagy tisz-
telettel köszönünk meg.

Halász Magdolna
könyvtárigazgató

Nekünk, könyvtárostanároknak, mindig is szük-
ségünk volt azokra a lobogó, energikus társakra,
akiknek életfelfogása példaként, megtartó erõ-
ként állt elõttünk -az elkeseredett, pályaelha-

gyás gondolatával játszó pillanatokban.
Ilyen lehetett Gyõri Gáspár is. Lehetett, mert

személyesen nem ismerhettem. Az elsõ "nyom",
amely hozzá vezetett, csak most válik értelmez-
hetõvé számomra, most, amikor a kettõs évfor-
duló kapcsán egyre jobban megismerhettem
munkáját. Hadd kezdjem hát ezzel a nagyon

személyes foszlánnyal!
Pályakezdõ, kisgyermekes anyaként munkát

kerestem. Akkor épült Budapest új gimnáziuma
a Városmajorban. Természetesen a jövendõ igaz-
gató a meghirdetett állásokra "gyûjtötte" a tan-
testületet. Amikor átadtam önéletrajzomat, egy-
ben fölvázolta, milyen könyvtárost keres: a
könyvtár vezetése mellett érts en a technikai be-
rendezések kezeléséhez, tanítson egy osztályban,
akár legyen osztályfõnök és könyvtárpedagógus,
természetesen. Most már tudom, akit minden
pályázóban keresett, az Gyõri Gáspár volt...

Gyõri Gáspár. Olvasom sorait, amelyekben
lelkesen számol be a gyûjtemény változásairól,
büszkén ír az akkor igen modernnek és nagyon
soknak számító technikai bereridezésrõl, a
könyvtárostanár és a diákok-tanárok-könyvtáros-
tanár kapcsolatáról. Gyõri Gáspár igen modern
nézeteket vallott vagy inkább valósított meg a
Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárostaná-
raként. Olyan könyvtárat teremtett, amely for-
rásközponttá lett, s amely a szolgáltatást olyan
fokon biztosította diáknak-tanárnak, hogy az már
egy gimnázium kereteit szinte szétfeszítette.

Nézem az irányító táblákat, feliratokat, kataló-
gusát, amelyek mind a jobb tájékozódást szolgál-
ták. Igazi könyvtárépítõ volt, akánnerre keresem a
nyomát, újabbakra bukkan ok. Nevelõotthontól a

, ,
Virányosi Altalános Iskolán át a Kós KárolX ,Alta-
lános Iskoláig mindenhol könyvtárat teremtett. Tette

ezt úgy, hogy emberi kapcsolatai egyre szerteága-
zóbbak lettek. Akárhol említem a nevét, minden-
hol újabb és újabb diákok, tanítványok, tanártár-
sak, helytörténészek szeme csillan fól...

Nyomokat keresek, egy gazdag éJetút nyoma-
it. ..TaJán minden könyvtárostanár számára ad
tanulságot életmûve, annak sokszínûsége.
Merítkezzünk meg tehát a múltban, hogy feltöl-
tõdjünk a jövõ kihívásaira.

Erre adott aJkaJmat a hegyvidéki könyvtáros-
tanárok kezdeményezése, ameJynek keretében -

kapcsolódva Gyõri Gáspár haJálának huszadik,
születésének nyolcvanadik évforduJójához -né-
hány mindannyiunk számára fontos kérdéskört
vitattunk meg. Március 21-én a Kós Károly Ének-
Zene Tagozatos Áltajános Iskolában találkoztunk,
ahol Holtságné Csipán Agnes igazgató méltatta
Gyõri Gáspárt, majd három témát jártunk körül
egy-egy elõadó segítségével: a helytörténetet
(Bényei Miklós), a könyvtárostanár kapcsolatrend-
szerét (Könyves-Tóth Lilla) és a könyvtárépíté-
szetet (Papp István).

A déli harangszó bensõséges ünnepségre hí-
vott minket: a Hegyvidék könyvtárostanárai Gyõri
Gáspár Emlékdíjat adományoztak két kollégá-
juknak életmûvükért. Ez évben Gyõri Gáspárné
nyugdíjas könyvtárostanárt és Dercsényi Kriszti-
nát, az EL TE TÓFK Gyakorló Általános Iskolá-
jának tanárát köszöntöttük.

A délután Farkasréten kezdõdött, ahol az
emlékezés virágait helyeztük el. A Táncsics
Mihály Gimnázium kedves kiállítását, amelyet
Gyõri Gáspár tárgyaiból, írásaiból állított össze
Tóth István könyvtárostanár, dr. Acs Katalin
igazgató nyitotta meg. Balogh Mihály, az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazga-
tója a könyvtárostanár életútját bemutatÓ köny-
vérõl szólt az egybegyûltekhez. A napot a kerü-
leti nyugdíjasok találkozója zárta.

Péntek délutánra csupán egyetlen, de nagyon
szerteágazó témát terveztünk: a könyvtár-
pedagógia módszertana -sok tekintetben még
kiforratjan terüJete a könyvtárostanári páJyának.
Ezért is neveztük módszertani ötJetbörzének a
Városmajori Gimnáziumban megrendezett talál-
kozót. A vártnál is sokszínûbbre, csapongóbbra
sikerült ez a délután. Igyekeztünk minden lénye-
ges kérdést körbejárni: a bejövõ diákok és az
évenkénti követõ mérések, a könyvtárhasználati
ismeretek oktatásának keretei, a fõbb könyvtári
ismeretek Ca kézikönyvek típusaitól a katalógus-,
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használaton át a szakrendig) oktatásának mód-
szertani lehetõségei, használható eszközök az
oktatásban. Csapongtunk, de egyben vala-
mennyien egyetértettünk: ezen a délutánon olyan
folyamat kezdõdött meg, amelyet érdemes foly-
tatni, hiszen van mit tanulnunk egymástól.

Egy könyvtárostanár életútja kapcsán gyûl-
tünk össze, s észre kellett vennünk, hogy milyen
sokan vagyunk, akik a nyomdokain járunk: ki
azért, mert könyvtárat teremtett, ki azért, mert
fontos számára a helytörténet, ki pedig azért, mert
könyvtárpedagógiai munkája kiemelkedõ. Rég
láttam ennyi egymásra csodálkozó, mosolygós
könyvtárostanárt együtt gondolkodni. Vala-
mennyiükre illett ott, abban a pillanatban, amit
Gyõri Gáspár mondott nem sokkal halála elõtt:
"Az is lehet boldog, aki könyvtárostanárrá lesz

Magyarországon!" (H. Zs.)

elénk, segítségével feltárul elõttünk a középkori
Magyarország XVI. század elejére kialakult te-
lepillésszerkezete, amelynek egy része a százöt-
ven éves török uralom alatt elpusztult.

A térkép készítõjérõl annyit tudunk, hogy egy
bizonyos Lázár (kereszt)nevû személy volt a XVI.
század elsõ évtizedeiben. Foglalkozásáról a for-
rások csak azt tartották szükségesnek Iejegyemi,
hogy "secretarius", azaz "titkár" lehetett, és
Bakócz Tamás (1442-1521) esztergomi érsek
idején és környezetében élt és mûködött. Egye-
temet nem végzett, szakértelmét a mai középfo-
kú oktatásnak megfelelõ iskolák keretei között
végezhette, azaz "deák" volt. Lázárt a források
magyarként említik, és ezt térképének névanya-
ga is megerõsíti.

Mivel a térképen a XVI. századi Magyaror-
szág határain túli területeket csak az ország déli
részein ábrázolták, feltételezhetõ, hogy a török
elleni harc szempontjából fontos déli végvárrend-
szer ábrázolása volt a mû elkészítésének legfõbb
célja. A rendszert két párhuzamos, egymástól
száz kilométernyi távolságban húzódó végvár-
Iánc alkotta. Az elsõ a magyar királyság déli
határain kívül Havasalfóld határától az Adriáig
tartott. E védelmi vonal mögött húzódott a má-
sodik védelmi rendszer, amely Temesvártól in-
dult, érintette Nándorfehérvárt, és Zenggnél érte
el az Adriai-tengert.

Tudományos ülés és kiállítás
a Lázár-térkép megjelenésének
475. évfordulója alkalmából

Szép magyar térkép 2002

Digitális magyar térkép 2002

(Kiállítások és a verseny díjainak
átadása)

2003. március 21-én az Országos Széchényi
Könyvtár három jelentõs térképészeti rendezvény-
nek adott otthont. A Szép magyar térkép 2002
és a Digitális magyar térkép 2002 címû pályá-
zatok eredményhirdetésével és a díjazott pálya-
mûvekbõl rendezett kiállítások megnyitásával egy
napon Tabula Hungariae... címmel a Kárpát-
medence térképtörténete szempontjából jelentõs
Lázár-térkép megjelenésének 475. évfordulóján
tudományos konferencia és kiállítás vette kezdetét.

1528. május közepén jelent meg Ingolstadtban
Magyarország elsõ nyomtatott térképe, a Tabula
Hungariae. Az évszázadokon keresztül csak le-
Írásokból ismert mû az 1880-as években buk-
kant elõ az ismeretlenség homályából. A térké-
pet gróf Apponyi Sándor, a nagy könyvgyûjtõ
vásároIta meg, és 1924-ben az õ adományaként
került az Országos Széchényi Könyvtárba. A
térkép a Mohács elõtti Magyarország képét tárja
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beli európai térképészetrõl beszélt. Alapos -

Kortársak és kartársak címet viselõ -kitekinté-
sében Ptolemaios Kr. u. ll. századi térképének
középkori, majd humanista recepcióját, továbbá
a reneszánsz tudósok által akkor használt legfej-
lettebb eszközöket, módszereket és térképeket,
vagyis a Lázár-térkép kortársait mutatta be.

Mélykúti Gábor, a BMGE Építõmérnöki Ka-
rának docense -Guszlev Antalhoz hasonlóan -

mai szemmel elemezte a dokumentumot. A tér-
kép -átmenetet képez az atlasz-térképészet és a
topográfiai térképészet között, de a síkrajz, dom-
borzatrajz és névrajz megléte miatt nagyjából a
t,opográ~ai térképészet mai kívánalmainak felel
meg. Elkészítésekor fóldrajzi koordináták csilla-
gászati meghatározását végezhették el a közre-
mûködõk, de különféle itinerariumokat is hasz-
náltak. Munkájuk során, amelyhez Buda jelen-
tette a viszonyítási alapot, korábbi tapasztalat-
ból a nagyobb városok távolsága már eleve is-
mert volt.

V. Ecsedy Judit, az Országos Széchényi

Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok
Bibliográfiai Szerkesztõségének a munkatársa a
korai nyomtatott térképek szövegsokszorosításá-
nak jellemzõirõl beszélt. Elõadása jól szemlél-
tette a dúcok, nyomólemezek használata során a
térképeken megjelenõ kezdeti hibákat, hiányos-
ságokat, de kitért azokra a tipográfiai törekvé-
sekre is, amelyek a szövegek egyre esztétiku-
sabb elrendezésére irányultak.

Pálffy Géza -az elsõ elõadóhoz hasonlóan
történeti témát választva -a késõ középkori Ma-
gyarország törökellenes határvédelmérõl beszélt.
A törökökkel való mindennapos érintkezés és a
háborús állapotok miatt a Lázár-térképen kívül
is létezhettek térképek a vizsgált korszakban, te-
hát a rendelkezésünkre álló csekély számú ha-
sonló természetû forrás nem azt jelenti, hogya
XVI. század elsõ felében csak a Tabula Hun-
gariae és annak változatai léteztek. Továbbra is
kérdéseket vet fel, hogya Kárpát-medencét mi-
ért kelet-nyugati, és miért nem észak-déli tájo-
lásban vetették térképre.

A konferencia végén a levezetõ elnök meg-
köszönte dr. Plihál Katalinnak, az Országos Szé-

chényi Könyvtár Térképtára vezetõjének, hogy
az évfordulóra ilyen színvonalas és változatos
témájú ülésszakot szervezett. A kiállításon a
Lázár-térkép és annak változatai szerepelnek. Az
eredeti dokilmentumok mellett megtekinthetõek

Az ülésszak levezetõ elnöke dr. Klinghammer
István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektora, az ELTE TTK Térképtudományi Tan-
székének vezetõje volt. Köszöntõ beszéde után
Fazekas Istvánnak, a Magyar Országos Levéltár
bécsi delegátusának adta meg szót, aki a XVI.
századi Magyarország történeti-po~ikai viszo-
nyait taglaló elõadást tartott. Szólt a II. Lajos
magyar király halála után támadt zûrzavaros ál-
lapotokról, a koronáért harcoló két párt küzdeI-
mérõl. Az 1. Ferdinánd magyarországi uralmá-
nak kezdeteire fókuszáló nyitóelõadás a Lázár-
térkép létrejöttének megismeréséhez nyújtott nél-
külözhetetlen történeti háttérismereteket.

Tóth Gergely, az Országos Széchényi KQnyv-
tár Térképtárának fiatal kutatója Cuspinianus és
a Lázár-térkép kapcsolatát taglalta. A XVI. szá-
zadban tevékenykedõ humanista Miksa császár
követe és a bécsi egyetem rektora volt. A Lázár
által összeállított, majd Georgius Tanstetter
Collimitius által kiegészített térképet Cuspinianus
adta ki 1528-ban, Ferdinánd magyar és cseh ki-

rálynak ajánlva.
Haader Lea, az MTA Nyelvtudományi Inté-

zetének tagja, az ELTE BTK oktatója a térkép
helyesírás-történeti vizsgálatát mutatta be közel
száz helynévvel illusztrálva. Elmondta, hogya
helynevek írásmódja általában egyértelmûen árul-
kodik az adatközlõk nemzetiségérõl. A szerzett
adatokból több különféle nyelvjárási állapot,
hiperkorrekció és tudatos nyelvi archaizálás olvas-
ható ki, ezek mellett a korabeli munkálatok során
jelentkezõ német nyelvi hatásról is értesülünk.

Bak Borbála, az EL TE BTK Történeti Se-
gédtudományok Tans~ékének oktatója a térkép
nagyobb egységei: a tájnevek megjelenési for-
máit taglalta és vetette össze a mû késõbbi ki-
adásaiban található névanyaggal.

A délelõtti szekció zárásaként az EL TE TTK
doktorandusza, Guszlev Antal beszélt "mai meg-
közelítésben" a konferencia tárgyáról. A digita-
lizált dokumentumból térinformatikai elemzés-
sel vizsgálva kiolvasható, hogy milyen módszer-
rel is történt közel ötszáz éve a térkép helynév-
anyagának felvétele. A sok esetben folytonos
egyenes vonal mentén található településrajz arra
a tényre utal, hogy az adatfelvétel egymás mel-
lett láncszemként található falvak bejárása során
készült.

A szünet után Török Zsolt, az ELTE -TTK
Térképtudományi Tanszékének oktatója a kora-
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A "Ramóczy Valerián Magyarország rövid földieirása.
Egy földképpel" címû kiadvány térképmelléklete, amely
Pozsonyban jelent meg 1836-ban.
Harmadik megjobbított kiadás.
Bucsánszky Alajos tulajdona.
(Az elektronikus változatot a MEK gyûjteményébõl
vettük át.)

amelyen 1559-és évszám van feltüntetve, töb-
bek között az Országos Széchényi Könyvtár is
õriz példányt. A "C" variáns, amely Lafreri halála
után annak unokaöccse, Claudio Duchetti mûhe-
lyébõl került ki 1577 után, egyetlen önálló lapját
az Országos Széchényi Könyvtár õrzi. A "D" va-
riáns Giovanni Orlandi mûhelyében készült a XVII.
század elején, és két példánya közül az Országos
Széchényi Könyvtár õrzi az egyiket.

Zsámboky János, kora egyik legmûveltebb
tudósa, 1566-ban adta közre saját Tabula

Hungariae-változatát, amelyet réznyomó-leme-
zekrõl nyomtattak. Könyvtárunk példánya szin-
tén gróf Apponyi Sándor ajándékaként került a
Régi Nyomtatványok Tárába.

A nemzeti kincsünket bemutató kiállítás meg-
nyitójávaI egy napon került sor az Országos
Széchényi Könyvtár és a Lázár Deák Térképé-
szeti Kuratórium szervezésében a Szép magyar
térkép 2002 és a Digitális magyar térkép 2002
címû kiállítások megnyitójára és a verseny díja-
inak átadására. A díjakat dr. Monok István, az
OSZK fõigazgatója adta át. A Térinformatika
címû szakfolyóirat különdíját Szabó Szilárd, a
Túrakerékpárosok Szövetsége által alapított ván-
dorkupát Búzás Károly nyújtotta át az arra érde-
mes pályázóknak. (Ekler Péte/-j

azok nagyított, külön a kiállításra készített ki-
adásai is, amelyek a részletesebb böngészést te-
szik lehetõvé.

Dr. Plihál Katalin a Tabula Hungariae utóéle-
térõl szólva elmondta, hogy 1553-ban a velencei
Giovanni Andrea Vavassore adta közre a Tabula
Hungariae-t, amelyet fába metszettek és négy
nyomódúcról sokszorosítottak. Az egyetlen is-
mert példány Apponyi gróf adományaként került
az Országos Széchényi Könyvtárba.

Rómában a Tabula Hungariae két változata is
napvilágot látott. Az elsõ változatot Pirro Ligorio
készítette, ennek "A" variánsa a II. világháború
alatt elpusztult, a "B" variánsból több példányt
õriznek, egyet többek között az Országos Szé-
chényi Könyvtár Térképtárában. A második vál-
tozat "A" variánsát Antonio Lafreri 1558-ban
adta közre, egyetlen ismert példánya a British
Library féltve õrzött kincse. A "B" variánsból,
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Megyei német nemzetiségi
vers- és prózttmondó

verseny Babarcon

Talán nem szerénytelenség, ha néhány mondatban
visszatekintek a régebbi szavalóversenyekre, hiszen már
én is több mint tizenöt éve vagyok közremûködöjük-szer-
vezöjilk. Teszem ezt annál is inkább, mert fõként örömö-
met szeretném megosztani.

Nem csak az én megállapításom, hanem a zsûri tag-
jaival közös véleményünk, hogy hatalmas fejlõdés érzé-
kelhetõ az iskolai németoktatásban. Ez kitûnõen tükrözõ-
dött abban, ahogy a gyerekek egymás produkcióját fi-
gyelték, ahogy a másik versére-történetére reagáltak,
nev~ttek vagy elkomolyodtak. A másik nagy elõrelépést
az elõadott mûvek kiválasztásában tapasztaltuk, lassan-
ként valóban a gyerekekhez közel álló mûvek hangzottak
el, és nem Goethe különben nagyon értékes Rémkirálya.

Következõ örömünk, hogy az idén már másodszor
indult a nyelvjárás kategória, tizenöt versenyzöveI. Eb-
ben a kategóriában érthetõen a kisközségekböl induló
tanulók bizonyultak sikeresnek.

Ami pedig nekem mint szervezõnek jelent különösen
örömet, hogy egyre több segítséget, támogatást kapunk a
versenyhez. Hagyományosan jó kapcsolatunk van a Lenau
Közmûvelödési Egyesülettel, az elsõ három helyezett az
ö segítségükkel juthat el Németországba -cserébe a Lenau
Ház versenyeinek nyertesei Bólyban táborozhatnak ve-
lünk. A versenynek helyszínt biztosító iskolák mindig is
kiváló partnernek bizonyultak, és most már a helyi német
kisebbségi önkormányzatok is részt vesznek a rendezvé-
nyünkön. Az ajándékkönyvek nagy részét pedig a Pécs-
Baranyai Kulturális Szövetség pályázatán elnyert összeg-
böl tudtuk megvásárolni.

A rendszerváltás után bizony aggódtunk, lesz-e Bara-
nyában továbbra is szavalóverseny, olvasótábor, hiszen
ezek kikerilltek a megyei könyvtár finanszírozott felada-
tai közül. Úgy érzem, sikerill átmenteni ezt a két kedves
kötelezettséget a nehéz idõkön, a civil szféra megerõsö-
déséveI mindkettõ elnyerte helyét a megye kulturális éle-
tében. Avval zárom soraim, amivel a versenyt is: jövõre
újra találkozunk, Mágocson. (Lászlóné Bauer Nóra)

Hel)rreigazítás

Lapunk ez évi 2. számának 32. oldalán tévesen jelent
meg a Hallgatói Infonnációs Központról készült fotók
szerzõjének neve. A képeket Huszár János készítette. A
fotográfus és olvasóink szíves elnézését kérjük. (A szerk.)

AIIást keres

Több mint huszonöt éves hagyomány Baranyában a né-
met nemzetiségi vers- és prózamondó verseny, amelyet
kezdetben a Baranya Megyei Könyvtár rendezett, majd a
rendszerváltozás óta a könyvtár által létrehozott "Könyv-
vel Anyanyelvünkért" Alapítvány szervez évröl évre.

Az idén március 1 -jén, szombaton került sor a ren-
dezvényre. A hosszú, hideg tél után végre ragyogó nap-
sütés köszöntötte a résztvev öket Babarcon, vagy ahogy a
falutáblán is olvashatjuk, "Bawartz"-on. Baranya tizen-
négy iskolájából több mint hetven diák gyûlt össze a meg-
mérettetésre.

A verseny a már jól bevált módon zajlott: a kategó-
riánkénti elödöntökböl (nyelvjárás, vers, próza) a részt-
vevök létszámával arányosan jutottak a legjobbak a dön-
töbe.

A döntö zsûrijének nem volt könnyû dolga, hiszen
ügyesebbnél ügyesebb szereplök közül kellett eldönte-
ni, kik utazhatnak elsö helyezettként egy német ifjúsá-
gi táborba, kik nyaralhatnak Bólyban a nemzetiségi
táborban, ezért igazán megérdemlik, hogy az ö nevü-
ket is közre adj am: Sziebert Ferenc, Michelisz Józse!
Becker Róbert -mindhárman a magyarországi német-
ség rangos írói, költöi, valamint Schmidt Zoltán, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
tagja és Boros János tanár úr.

A verseny helyezettjei:
Nyelvjárás:
1. Tilimann Norbert (Somberek)
II. Berek Zoltán -Kohl Kitti (Som berek)
III. Friedrich Ervin (Palotabozsok)
Vers:
1. Szalai Kata (Magyar-Német Nyelvû
Iskolaközpont, Pécs)
II. Jennifer Starkey (Belvárosi Iskola, Pécs)
III. Klász Anikó (Somberek)
Próza:
1. Isics Lejla (Batthyány Kázmér Általános Iskola,
Siklós)
II: Sramó Kinga (Magyar-Német Nyelvû
Iskolaközpont, Pécs)
III: Móricz Veronika (Magyar-Német Nyelvû

Iskolaközpont, Pécs)
Szándékosan helyezetteket és nem nyerteseket emlí-

tek, hiszen mindenki nyert, aki indult a versenyen, és azt
hiszem, nem is az ajándékkönyv és az oklevél a valódi
nyeremény, hanem amit a felkészülés során elsajátítottak,
amennyit a német nyelvvel foglalkoztak.

Iskolabezárás miatt fólöslegessé vált könyvtárostanár,
könyvtár-pedagógia, szakmai informatika végzettséggel,
húsz év szakmai gyakorlattal, francia nyelvismerettel ál-
lást keres. Részmunkaidõs is lehetséges. Tel.: (1) 278-
2132, e-mail: csikokonyvtar@axelero.hu. Décsi Anna
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visszaemlékezést, és egyidejûleg hitelesíti Bényei
Miklós szakavatott, gazdagon jegyzetelt A Haj-
dú-Bihar Megyei Könyvtár elõzményei és létre-
jötte címû tanulmányát.

Futala Tibor kedvesen szellemes és nem
minden erudició nélküli memoárral -a válasz-
tott mûfaj keretei között az idõszak kultúrpoliti-
káját is kritikai éllel illeti -tiszteli meg az alkal-
mat, Amikor externista voltam a megyei könyv-
tárban debreceniségem kezdetén címû írásában.
Simon Zoltán a megyei könyvtár módszertani
munkáját tekinti át 1952-tõl 2000-ig.

Ezt követõen figyelemre érdemes oldalak
következnek Szilágyi Irén jóvoltából a Hajdú-
Bihar megyei ellátórendszerrõl, annak megszer-
vezésérõl, szolgáltatásairól, kapcsolatairól, a
nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásáról, külö-
nös tekintettel a cigány etnikumra.

G. Szabó Edit a Gyermekkönyvtár létrehozá-
sa és munkájának kibontakozása címmel írt nagy
lélegzetû összefoglalót. Harangozó Attiláné táb-
lázatokkal is illusztrálja a Barátunk a könyv 01-
vasópályázat Hajdú-Bihar megyei sikerét. Pap-
né Angyal Agnes gondosan jegyzetelt dolgozatá-
ban Képzés, továbbképzés a Hajdú-Bihar Me-
gyei Könyvtárban címmel ad áttekintést az 1952
és 2000 közötti évek ilyen jellegû munkájáról. A
könyvtárközi kölcsönzés múltja és jelene -Lilik
János írása a kezdetektõl az aDR-ig kíséri a
szolgáltatás alakulását. Gellér Ferencné dr., a
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgatója A
könyvtár modernizálása címû tanulmányában a
közmûvelõdési könyvtárak (köz)könyvtári infor-
mációs rendszerének szaktörténeti rögzítésére és
a jövõkép felvázolására vállalkozik.

Az emlékkötetet százoldalnyi adat (kronoló-
gia, bibliográfia, fénykép) és egy nem tudni miért
ide rejtett írás, a Gellér Ferencné által gyûjtött,
jegyzetelt Egy álom krónikája. Az új megyei
könyvtár meg nem épÍtésének története zárja.

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár* megnyitásá-
nak ötvenedik évfordulóját jubileumi kiadvánnyal
is megtisztelte. Az elõszóból megtudjuk: "mivel
rendszeres könyvtártörténet megírására nem ke-
rülhetett sor, úgy gondoltUk, hogy emlékkönyvet
adunk ki. Ebben a mostani dolgozók és a hajda-
ni kollégák tanulmányokkal és visszaemlékezé-
sekkel, adatsorok és bibliográfiák összeállításá-
val tesznek kísérletet a megtett út áttekintésére
és értékelésére, a fontosabb állomások, a múlt-
beli események felidézésére. E célt szolgálja az
egykorú újság- és folyóirat-közleményekbõl ki-
válogatott szemelv.ényanyag is."

A szemelvényanyagból, mely a könyvben több
mint hetven oldal, feltárul a megyei könyvtárak
közös és egyben különös útja. Most csak egy
hírre szeretnék utalni: "A megyei könyvtár,
megyénk új, jelentõs kulturális intézménye de-
cember 21-én, Sztálin elvtárs születésnapján
nyílik meg, hogy aztán még eredményesebben
segítse megvalósítani Sztálin elvtárs szavait, azt,
hogy: minden munkást és parasztot mûvelt em-
berré teszünk". Aki a Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtár alapítása emlékére kiadott szakmatör-
téneti kötetet kézbeveszi, az példás és pedáns
munkát vesz kezébe.

Bevezetés helyett címû írásában Arató Attila
1960-tól 1991-ig emlékezik a könyvtárban töl-
tött -életúttal felérõ -évekre. Teszi ezt a könyv-
tárpolitika és -irányítás aspektUsából. Félelmét,
mely szerint "az emlékezõ -akarva akaratlan -
mindig korának, kortársainak ír, és szükségsze-
rûen szubjektív", tárgyilagos méltósággal teszi
felejthetõvé. Arató Attila 1963-tól 1991-ig volt
a megyei könyvtár igazgatója, és ma is úgy érzi,

"érdemes ügyért dolgozott".
Ezt követõen a könyvben a már említett sze-

melvényanyag következik Dokumentumok cím-mel. 
A fejezet hûen támasztja alá a bevezetõ

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár ötven éve
1952-2002 : Dokumentumok, tanulmányok, ada-
tok / Szerk. Bényei Miklós; közread. a
Méliusz Juhász Péter Megyei Kvt. -Debre-
cen : Méliusz Juhász Péter Megyei Kvt.,
2002. -323 p.* Új nevén: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

(A szerk.) Cs. L.
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Tömd a .fejed!
Nemzetközi köhyvnap

avagy a könyv világnapja
Dublinb-an

2003. március 6.
Mottó: "Megérdemelné a békés halált
minden írnok, aki az éjszakában
tollat fog és papír föle hajol. "

Pilinszky J.: Betûk, sorok

".".- "--,"._, ,~-,.,.,._-,..

könyvet és ki kell lépnie ebbõl a világból. Az
indítékokat mindketten máshonnan eredeztették.
Az olvasásterapeuta végül is egy érdekes fel-
ütéssel búcsúzott, mondván, hogy persze, olvas-
ni jó, kell, fontos, gyógyító stb., és -tette hozzá
-írni kell, az is fontos élet-hozzájárulás. Írni,
mert az írás primer alkotás, ehhez képest az
olvasás szekunder alkotási folyamat. Egy meg-
lévõt alkotunk újjá, teszünk a sajátunkká.

A megcélzott réteg (divatosan, rparketing
nyelven szólva: a cél populáció) azért az ifjabb
korosztály volt. A programok is fõként a nekik
és velük olvasás körül forogtak, könyvtárakban,
könyvesboltokban, rádióban és tévében. Fontos
tényezõként fogalmazódott meg az élménysze-
rûség -mint a beleélés és a katarzis lehetõsége és

feltétele.
A Vigília címû folyóirat 2003. januári száma

tematikus számnak tekinthetõ, amennyiben ta-
nulmányai az új média szerepét vizsgálják. Ba-
lázs Géza a "médiapedagógiáról" szólva az értõ
olvasásra, a beszélgetésre, a megbeszélés fon-
tosságára figyelmeztet többek között. Az igényes
tájékozódás feltétele, hogy ismerjük a forráso-
kat, jól használjuk õket, és legyenek értékelõ

j

A mellékelt kis ábrával illusztrált felhívás az Irish
Independent február 28-ai számának kulturális
mellékletében jelent meg, azzal a nyilvánvaló
céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvnapi
programokra. Ezt a napot immár hatodik éve
áldozza a világ az olvasás fontosságának hang-
súlyozására, és itt, Írországban is követi majd az
év során egy teljes hét, az ún. "írók hete". Ez
nagyjából a mi könyvhetünknek felel meg, és az
irodalom további ünneplését jelenti.

A felvezetõ gondolat azt az ellentmondást
igyekszik meglovagolni, ami az olvasás adta
gyönyörûség, a magunk választotta élmény és a
tévének való kiszolgáltatottságunk között van.
Sok egyéb program és gondolat kapcsolódott a
könyvnaphoz már a megelõzõ hétvégén. Olvas-
mányélményekrõl szóló beszélgetések mellett az
idén nemzeti felmérés készült a könyv szerepé-
nek vizsgálatáról a mai ír társadalomban, azt
vizsgálva, hogy milyen könyvek mondanak a
legtöbbet napjaink emberének. A közvélemény-
kutatás kiterjedt a legkedvesebb olvasmányokra,
irodalmi hatásukra, a gondolatok erejének vizs-

gálatára.
Egyolvasáskutató és biblioterápiával foglal-

kozó kórházi munkatárs szombat délelõtti be-
szélgetése hallatlanul érdekes volt. Az olvasók
két csoportjáról esett szó: a könyveket faló, ál-
landóan gondolatokat fogyasztó olvasóról, aki le
nem teszi a könyvet, amíg nem tudja meg a sztori
végét, és a "gazdálkodó", beosztó olvasóróJ, aki
fél attól, hogy elõbb utóbb be kell fejeznie a
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stratégiáink. Kérjük ki mások (szülõk, nagyszü-
lõk, tanárok stb.) véleményét. Az egyik napilap
igen szellemes önreklámjával szólva:

Before you make your mind, open it!
Ami angolul igen jól hangzik, magyarul pedig
kb. azt jelenti, hogy:

Véleményalkotás elõtt tájékozódj!
A másik lap (Irish Examiner) azt ajánlja:

Not only read the news -examine them!
Ne csak olvasd a híreket, hanem értékeld is!
Na már most a kérdés éppen ezzel kapcsola-

tos, hogyan és milyen módon jutunk korrekt, a
tényállást több oldalról is megvilágitó hírekhez,
állásfoglalásokhoz. A Gutenberg-galaxis átala-
kulófélben van. A kultúra az életben való eliga-
zodáshoz szükséges információkat közvetíti és
az azok hasmálatához szükséges magatartási sza-
bályokat adja át. A kommunikációs helyzetek vál-
tozása emberi kapcsolatainkat is befolyásolja, erre
kell felkészülnünk és segítenünk kell egymást.

Az írek megbeszélik az életüket, és sokat
olvasnak. A közszolgálati rádió modem agora-
ként mûködik. Élményeikrõl és gondjaikról sok-
kal többet beszélgetnek, mint otthon tapasztal-
tam, és meghallgatják egymást. Mûködik a köz-
szolgálati szabályozás, és vannak ún. "védett
mûfajok" (Balázs Géza), mint a szociográfia, az
ismeretterjesztõ mûsorok, a valóságfeltáró ripor-
tok stb. Visszatérnek a felmerült kérdésekre, és a
közös problémákat több szempontból is megvizs-
gálják. Az elvek szintjén bizonyára mûködik a
BBC-kódex objektivitásra törekvése, de emel1ett
egy élõ közösség reflektál az élet kihívásaira.

BBB

Ö nkiszo IgáI Ó könyvtár
nyílik Bécsben

Kéthónapos próbaüzem után, április 8-án nyitja

meg kapuit Európa egyik legmodernebb könyv-
tára, a bécsi Hauptbibliothek -jelenti a
Compress. Az Easy-Check-rendszernek köszön-
hetõen az olvasók maguk intézhetik a könyvek
kikölcsönzését, illetve visszaadását.

Az állítólag lopásbiztos transponder-rendszer
bevezetéséhez az elmúlt hónapokban mintegy
300 ezer könyvet, magazint és egyéb audio-,
illetve video-adathordozót kellett ellátni azzal a
speciális csippel, amely rádiófrekvenciák segít-
ségével kommunikál a leolvasóberendezésekkel.
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vonal bõvítési munkálatainak 1999-es megkez-
dése volt. Az építtetõ, a bécsi városháza oktatá-
sért és fiatalok iskolán kívüli gondozásáért fele-
lõs ügyosztálya (MA 13) Ernst Mayr építészt
bízta meg a tervek kidolgozásával. A könyvtár
belsõ berendezéséhez, technikai megoldásaihoz
német és holland intézmények szolgáltatták a
példát. Az épület és technika harmóniájának,
zökkenõmentes együttmûködésének megvalósí-
tásához egyébként negyvenegy cég elképzelése-
it, munkáját kellett összehangolni á négy év

során. (Compress)

sza, a Gürtel me?tén megépített komplexum
megközeIíthetõsége olyannyira jó, hogya villa-
mossal, illetve metróval érkezõk szó szerint az
épület ajtajában szállhatnak ki. Az Urban-Loritz
téri metróállomás ugyanis a pincében van, két
villamosvonal pedig áthalad az épületen. A ki-
váló hangszigetelési technikának köszönhetõen
azonban sem az utca, sem pedig a villamos zaja
nem szûrõdik be az épület falai közé.

A több mint hatezer négyzetméter alapterüle-
tû, építészeti bravúrokat sem nélkülözõ épület
alapkõ letétele tulajdonképpen az U6-os metró-

A KSH Könyvtár
és Dokumentáci-
ós Szolgálat,
valamint az
/QSOFT Rt.
2003. március
/7-ikén szakn1ai
napot tartott az
OLIE könyvtári
rendszerrõl a
KSH-könyvtár-
ban
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Az OIK a könyvfesztiválon

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár mint a nemzetiségi kérdéskör szakkönyvtára az idén
már kilencedik alkalommal vállalkozik komplett kiállítás megrendezésére a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon (2003. április 24-27. Budapest Kongresszusi Központ).

A Magyarországon élõ tizenhárom nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrend-
szerét, tankönyveit, könyvtári és iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk
szóló elemzõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a P 17-es standon.

A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták a helyszínen megvásárolhatók, illetve megren-
delhetõk. A folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az árusítást
pedig a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt biztosítja.

Április 25-én, pénteken 15 órától 16 óráig tart hagyományos nemzetiségi irodalmi rendez-
vényünk a Kongresszusi Központ Lehár II. termében, ahol zenével, dallal, felolvasásokkal
tarkított mûsor keretében a magyarországi bolgárok irodalmi életének és legújabb kiadványa-
inak bemutatására kerül sor Gondolatok és szavak címmel.

A mûveket ismerteti: Genát Andrea
Fellépnek: Hadzsikosztova Gabriella színmûvésznõ,
Söndörgõ Zenekar

A rendezvény háziasszonya: Lukács Zsuzsanna, az Országos Idegennyelvû Könyvtár osz-

tályvezetõje.
A fesztivál április 24-én, 'csütörtökön délután 3 órától nyitva áll a nagyközönség elõtt,

péntektõl vasárnapig pedig 9 és 18 óra között fogadjuk a látogatókat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

(Lukács Zsuzsanna, aIK)

A helyismereti könyvtárosok
X. országos tanácskozása

2003. július 16. és 18. között
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartják

a helyismereti könyvtárosok tizedik országos tanácskozásukat.

A rendezvényrõl bõ,'ebb információ található
a helyismereti könyvtárosok honlapján,

melyet a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár honlapjáról,
a w\vw.vmmk.hu

címrõl indulva érhetnek el.
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Akkreditált képzés:
Hagyományos és számítógépes
formai feltárás

A továbbképz() tant{)lyam célj'" hogy tegye lehetõvé a résztvevõk számára a korábban
tanultak t'elfi.issítését, a régi és az új katalogizálási elvek közötti különbsébTtételt és az
()sszeiliggések felismerését. Legyének kepesek a megszerz.ett tudás gyakorlati szintû

alkalmazására. mind a nyomtatott, mind a számít()gépes bibliográfiai rekordok
elõáll ítására.

A 90 órás tal1tt)lyam részvételi díja: 60 000 Ft.
A tanfolyam programját a pedagógus továbbképzésben is akkreditálták,

.~,.. tehát iskolai /(ön.v~'fcírvs()k jelentkezését is várjuk.
Részükre a képzés 60 órás, ~-tj'é:zvételi díj 45 000 Ft.

.Képzési idõpOlltok:
2003. szeptember 1-2-3., 10-11.. 1.5-16., 24-25.. 29-30., október 1.

Iskolai könyvtárosoknak: szeptember 1-2-3., 10-11. 15-16., 24.
, A kurzust minimálisan 1 J. tü jelentkezése esetén indít juk.

Továhbi i1?!ormáció/(:
Varga Ildikó (tel. 224-3821, e-mail ivarga@oszk.hu),
Fejõs László (tel. 487-8643, e-mail: sunt@oszk.hu)

Jelentke=ési Iap letölthetõ a Köny'vtári intézet 110111aRiáról (llttp://l""11;~1}.ki,o,5=k,hu)

Idõ

IV. 23.

Helyszín

OSZK

Szervezõ

IKSZ

Téma

IKSZ képviselõ-testületi
ülés

Információ

Fülöp Ágnes

Idõpontváltozás!
V. 16. OSZK
V. 30. Szolnok,

megyei kvt.
VI. 16-18. Budapest,

FSZEK
X. 6. Szeged,

Somogyi-kvt.

IKSZ közgyûlés IKSZ
Fogyatékkal élõ emberek Publika MKK
a közkönyvtárakban
A helyismereti könyvtárosok MKE
X. országos tanácskozása
Összefogás IKSZ
a könyvtárakért
-megnyitó konferencia

Egyházi könyvkultúra
Magyarországon
és Európában
a XV. század végétõl
a XVIII. század közepéig I

Nemzetközi tudományos
konferencia és könyvkiállítás

Fülöp Ágnes
Billédi Ferencné

Mándli Gyula

Fülöp Ágnes

X.31 SárospatakiReformátus

KollégiumTudományos

Gyûjteményei

Kedves Csaba
Nagy Júlia

Sárospatak,
Református

Kollégium

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, min-
dig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdek-
lõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvénY,e;ikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor
is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne ~em végleges. A pillanatnyilag még
bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kédvéért.
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