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A keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár
félszáz éves jubileuma

hogy mit jelentett ez az idõszak a késõbbi pálya

szempontjából.
A múltra való emlékezés után megszólalt a

könyvtár egy mai olvasója, Hadobás Edit jog-
hallgató. Ö a mai kor eszközeit, a legmodernebb
szolgáltatásokat veheti igénybe a könyvtárban,
számára természetes, hogy a világhálón keresz-
tü~ végzi egyetemi tanulmányait. Mindehhez a
város könyvtára nyújt segítséget.

Az évforduló alkalmából A Fejér György
Városi Könyvtár 50 éve címmel emlékkönyvet
jelentetett meg az intézmény. Ennek bemutatá-
sára az igazgatónõ Kiss Gábort, a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatóját kérte
fel, aki fejezetenként ismertette a kötet tartal-
mát. Méltatta A városi könyvtár 40 éve címû
fejezetet, melyet a néhai könyvtárigazgató, Bé-
csi János írt, ebbõl ismerhetõ meg a könyvtár-
ügy elindítása a városban. A Könyvtárospor(rék
címû, nyugdíjas és ma is dolgozó munkatársakat
bemutató rész minden mondatából árad a szak-
ma iránti szeretet. A kötet tartalmazza a látoga-
tók és a kölcsönzött kötetek grafikáit, a dolgo-
zók névsorát a kezdetektõl, a vendégek vélemé-
nyét, az író-olvasó találkozók emlékeit. A meg-
érkezéskor minden vendég ajándékba kapott egy

emlékkönyvet.

..

" .~..,

z'

c'"~I J,..~. 
"'"'":rt .:,".

~
~;~;

Ötven év egy könyvtár ~letében már jelentõsnek
mondható. Keszthélyen 2003. április 23-án em-
lékeztünk meg errõl az évfordulóró.!.

Rendezvényünket a helyi Pestetics György
zeneiskola klarinét quartett jének kis mûsorával
indítottuk. Dr. Müller Róbertnénak, az intézmény
igazgatójának köszöntése után irodalmi összeál-
lítást hallhattunk Az irott szó ereje címmel,
melyet a Helikon színpad tolmácsoIt.

Keszthely város alpolgármestere, Zemankovics
Ferenc intézett a vendégekhez és a könyvtáro-
sokhoz néhány kedves mondatot, méltatva a
könyvtár mai és korábbi munkáját, kiemelve
eredményeit, hangsúlyozva szerepét a város kul-
turális életében.

A gazdag program elsõ elõadójaként Varga
Béla nyugalmazott címzetes veszprémi könyv-
tárigazgató beszélt Emlékeink a múltból címmel
a járási könyvtárak megalakulásáról, illetve a
könyvtárügy kezdeti nehézségeirõl.

Ezután Kardos Józsefnyugalmazott gimnázi-
umi tanár rövid vissza- .".-,'~C,-~~

emlékezése következett, 8;
aki a könyvtár megala- P

I

kulásától napjainkig hû- i
séges olvasója az intéz- II
ménynek.

Mesélt a könyvtár
mûködésének kezdeti'
nehézségeirõl, a fejlõdés
fokozatairól, valamint a
könyvtáros ok áldozatkész

munkájáról.
Saját pályakezdésérõl

beszélt a könyvtár igaz-
gatója, a gyermekkönyv-
tárban töltött évekrõl.
Szép gondolatokat hall-
hattak a vendégek a gyer-
meki tisztaságról, arról,



Az emlékkönyv második része szól Fejér
Györgynek, a város szülöttének, egyetemi
könyvtárigazgatónak, a könyvtár névadójának
az életérõl, a városban betöltött szerepérõl, és
tartalmazza termékeny munkásságának bibli-

ográfiáját. ...
A kötet bemutatását követõen az igazgatónõ

köszöntötte azokat a munkatársakat, akik több
éven keresztül dolgoztak vagy még ma is dol-
goznak az intézményben, és emléklapot adott át
nekik.

Bécsi János néhai kö,nyvtárigazgató emléké-
nek tiszteletére márvány táblát készíttetett a
könyvtár, melyet Varga Béla és dr. Müller
Róbertné koszorúzott meg. Névadónk, Fejér
György emléktábláján Szabó Ilona és Pappné
Beke Judit helyezte el a megemlékezés virágait.

A program befejezéseként a könyvtár ötven
évét felelevenítõ kiállítás megtekintésére, vala-
mint baráti találkozóra invitálták a házigazdák a

vendégeket.
Remélhetõleg ez a nap emlékezetes marad

mindazok számára, akik megtisztelték jelenlé-
tükkel az intézményt, hisz képet kaphattak egy
hivatásról, annak múltjáról és szeretetérõl. Ezen
a délutánon elõtérbe kerülhetett a könyvtáros ok által
végzett munka, valamint maga a könyvtár is.

Pappné Beke Judit

o LIB a KSH
Könyvtárában is!

netig) is. A nagyszerûen szemléltetett elõadás
során "betekinthettünk" a könyvtár elsõ címlel-
tárkönyvébe, amely az 1867 és 1871 közötti-
gyarapodást tartalmazza. A klasszikus címleltár-
könyveket a kötetkatalógusok követték, majd az
állomány gyarapodása kikényszerítette a cédula-
katalógus bevezetését. A könyvtár létrehozását
kezdeményezõ Keleti Károly (a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elsõ elnöke) már 1869-ben szor-
galmazta a hazai államtudományi és statisztikai
munkák kötelespéldányként való biztosítását, és
felhívta a figyelmet a nemzetközi cserekapcso-
latQk kiépítésének fontosságára. Keleti szándéka
1897-ben valósult meg. Az 1897. évi XXXV.
törvény nemcsak a könyvtár nyilvános jellegé-
rõl határozott, de biztosította a kötelespéldány-
gyûjtési jogot, amelyet 1929-ben és 1952-ben
megerõsítettek. 1986 után csak a gyûjtõkörhöz
tartozó szakkönyveket kapta a könyvtár, de 1999-
tõl ismét teljes kötelespéldány-sorbó1 válogathat
~ könyvtár. Az állomány bõvülését, tartalmi
gazdagodását segítik a nemzetközi cserekapcso-
lataink. Több mint négyszáz cserepartnere van
jelenleg a könyvtárnak!

1990-ig cédulakatalógus épült -mondta Ne-
mes Erzsébet -, amely szerzõ, cím és sorozat-
cím alapján tette visszakereshetõvé a dokumen-
tumokat. A tartalmi feltárást az ETO rendszere
biztosította. Már félmillió dokumentum volt a
könyvtár állománya, amikor 1990-ben beveze-
tésre került a TEXTAR rendszer, amely kezdet-
ben ETO-jelzetekkel és tárgyszavakkal egyaránt
segítette a visszakeresést, majd 1991 után el-
hagyták az ETO-t.

A TEXTAR DOS felülete nem tette lehetõvé
a ma már alapvetõ fontosságú internetes alkal- .
mazást, ezért 2002-tõl megkezdõdött az OLIB
7.1 telepítése. A rendszer minden modulja éles-
ben indult 2003 januárjában. A fõigazgató hang-
súlyozta, hogy az OLIB webfelületének elérhe-
tõségét több fokozatban valósítják meg. A
könyvtár után elõbb a Központi Statisztikai Hi-
vatal munkaszobáiban, végül még ebben az év-
ben mindenki számára elérhetõ lesz az internetes
katalógus. A jövõ feladatairól, terveirõl szólva
az állomány teljes körû feldolgozása mellett a
digitalizálás megkezdésének fontosságát emelte
ki, mivel az állományban számos muzeális érté-
kû dokumentum található, amelyek védelmérõl
és hozzá,férhetõségérõl egyaránt gondoskodni
kell. Ezek az elképzelések jól illeszkednek a~

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálata egy éves elõkészület
és felkészülés után ez év elején élesben is elin-
dította új integrált könyvtári rendszerét, az OLIB
7.1 verzióját, amelyet 2003. március 17-én szak-
mai rendezvény keretében mutatott be a hivatal,
a szakma és a sajtó számára. A nagy érdeklõ-
déssel kísért rendezvényt dr. Soós Lõrinc, a KSH
elnökhelyettese nyitotta meg. Beszélt a hivatal
és a könyvtár kiegyensúlyozott kapcsolatáról,
hangsúlyozta a könyvtár szerepét a hivatal min-
dennapi munkájában és tevékenységének széle-
sebb körû megismertetésében.

Dr. Nemes Erzsébet, a könyvtár fõigazgatója
bemutatta a több mint 135 éves könyvtárat. A
történeti áttekintés a könyvtári tájékoztatás tör-
ténetét hangsúlyozta, amit jól tükrözött elõadá-
sának címe (Az elsõ könyvlajstromtól az inter-
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