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Az aDR-rõl Borsod-

Abaúj-~mplén
megyébõl nézve

A célul kitûzött, de csak lépésrõl lépésre meg-
közelíthetõ könyvtári es~lyegyenlõség felé ve-
zetõ úton minden b'ízonnyal mérföldkõnek kell
tekintenünk azt a döntést, amikor a magyar
könyvtárügy stratégiai céljai között az élre ke-
rült az aDR-program megvalósítása. Segítségé-
vel elvben -és egyre inkább a gyakorlatban is
-bárki bárhol élvezheti a szolgáltató tagkönyv-
tárak, az egész magyar könyvtári rendszer doku-
mentumvagyonánakjótékony szellemi hatását. A
"bárki bárhol" igaz minden olyan településen élõ
honfitársunkra vonatkoztatva, ahol az igények
fogadására és továbbítására, a dokumentumok
közvetítésére alkalmas könyvtár vagy könyvtári
ellátóhely mûködik. Mellettük akadnak azonban
szép számban olyanok is, akiknek lakóhelyén a
fenntartó financiális forrásai -jó szándéka elle-
nére -alig képesek életben tartani a könyvtárat,
az iskolát, s újabban talán még a posta is csak
amolyan "utazó" szolgáltatássá válik.

Az õ könyvtárukba (ha .van könyvtáruk) ne-
hezebben kerül számítógép, s ha mégis, internet-
elõfizetésre saját erõbõl már valószínûleg nem
futja. A különbözõ pályázatok azonban az õ
számukra is kínálnak fogódzókat. Ilyen a jól
bevált felzárkóztató, érdekeltségnövelõ vagy a
könyvtárpártoló önkormányzat pályázat, és hogy
a legfrissebbet is említsem, a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma és a Gyermek-, Ifjú-
sági és Sportminisztérium közös pályázata.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az átlagos-
nál is érzékenyebben figyelnek minden olyan
rezdülésre, ami a hátrányos helyzetû települések
sorsát javíthatja. Az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszernek, a könyvtárközi kölcsönzés-
nek itt hatványozottan nagy a jelentõsége, hi-
szen a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzá-
férés megbízható, reális lehetõségét kínálják.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtar az
észak-magyarországi régió és Borsod-Abaúj-

Zemplén megye könyvtári ellátásában fontos
szerepet játszik. Ez a szerepkör tradicionális,
hiszen az intézmény 1978 és 1998 között, bõ
húsz éven át egyike volt az ország öt nagy
kötelespéldány-fogadó, részben továbbosztó
könyvtárának. Az évtizedeken át beáramló, tar-
talmában és mennyiségileg is szinte felbecsül-
hetetlen értékû dokumentumanyag (évente átlag
hat-nyolcezer kötet, több száz periodikum, meg-
számlálhatatlan egyéb kiadvány) páratlan mér-
tékben gazdagította a könyvtár állományát.

De már az 1978 elõtti idõszakban is értékes
gyûjteményt tudhatott magáénak a könyvtár. A
nagy tudású elõdök és a pozitív hagyományokat
továbbvivõ utódok munkájának, továbbá a min-
denkori fenntartók támogató, de legalább nem
gátoló magatartásának köszönhetõen dokum en-
tum vagyona kiváló alapul szolgált a könyvtár-
közi kölcsönzés számára, melynek jelentõs ha-
gyományai alakultak ki a megyében.

Mint mindenütt az országban, nálunk is mély-
reható változásokat hozott a korábbi hálózati
rendszer felbomlása, s ezeket a megye könyvtár-
ügye csak nehezen tudta kiheverni. Az egyik -

témánk szempontjából alapvetõ -következmény
az volt, h6gy a könyvtárak, szolgáltatóhelyek
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száma, ezzel együtt a könyvtárközi kölcsönzést
igénylõk száma is erõsen csökkent.

Az elmúlt néhány esztendõben a leépülési
folyamat megállt, meg a sokáig mozdulatlan
körzetekben is pozitív változás vette kezdetét. A
pályázatok, különféle központi támogatások és a
helyi erõfeszítések segítségével újra erõsödnek,
mûködõképessé válnak és a használók tényleges
szükségleteihez igazodnak a könyvtárak a kiste-
lepüléseken is. Ez a könyvtárközi kölcsönzések
alakulásában is tükrözõdik, amely dinamikus
fejlõdést mutat megyeszerte.

Nem készült átfogó felmérés arról, hogya
megyében hány és milyen típusú könyvtár él
ezzel a lehetõsséggel. A megyei könyvtár könyv-
tárközi kölcsönzési adatai azonban -bár termé-
szetszerûleg nem adhatnak teljes képet a könyv-
tárközi kölcsönzés megyei gyakorlatáról -, arra
mutatnak, hogy a szolgáltatás népszerûsége nõ,
és egyre szélesebb kört érint.

Az elmúlt évi és az idei szak-
felügyeleti vizsgálatok is alátá-
masztják, hogy a kisebb könyvtá-
rak közül is egyre többen igyekez-
nek bekapcsolódni az Országos
Dokumentumellátási Rendszer vér-
keringésébe a szolgáltatás igény-
lõiként. A megye városi könyvtá-
rainak körében végzett gyors fel-
mérésünk pedig azt mutatja, hogy
mindegyikük rendszeresen bonyo-
lít könyvtárközi kölcsönzést egyre
növekvõ számban, az esetek több-
ségében mint kérõ, de sokszor,
fõleg helytörténeti-helyismereti té-
mákban, mint szolgáltató intéz-
mény is.

A városi könyvtárak többsége és
jó néhány községi könyvtár elsõ-
sorban a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtárhoz fordul könyvtár-
közi kérésével, de gyakran felke-
resik közvetlenül is a Debreceni
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárat,
az MTA és a Miskolci Egyetem
könyvtárait, és ott találhatók a szol-
gáltatók között a BME OMIKK,
az OSZK, az EL TE, az SZTE, a
PTE, a SOTE könyvtárai, valamint
az OIK és az OGYK is.

Mindebbõl kitûnik, hogy könyv-
táraink, illetve olvasóik egy jelentõs része már
"belakta" a rendszert, és tudatosan él az elõnye-
ivel. A már említett szakfelügyeleti vizsgálatok
azonban nemcsak pozitív tapasztalatokkal szol-
gáltak. Az alapvetõ mûködési nehézségekkel
küzdõ kis könyvtárak, noha általánosságban is-
merik az ODR lehetõségeit, a gyakorlatban nem
élnek velük. Különösen ott jellemzõ ez, ahol a
fenntartó nem tud szakképzett könyvtárost al-
kalmazni, illetve gyakoriak a személycserék a
könyvtárban. Az állandó, szervezett képzésben,
valamint a megyei könyvtár által biztosított to-
vábbképzéseken részt vevõ könyvtárosok viszont
ismerik és propagálják olvasóik körében ezt a
szolgáltatást, technikai feltételek híján pedig a
hagyományos módon, de felkínálják és biztosít-
ják a könyvtárközi kölcsönzést minden érdeklõ-
dõ számára.

A megyét járva úgy tapasztaljuk, hogy az
ODR további kiteljesítéséhez nálunk döntõen a
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között dokumentumbeszerzésre 13 millió, szá-
mítástechnikai fejlesztésekre 2550 ezer forint
aDR-támogatásban részesült. Ez az állomány
jelentõs gyarapodását és a szerény, de hasznos
technikai fejlesztéseket biztosította:

Összességében tehát eddig az aDR Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébõl nézve is jól vizsgá-
zott. Nem feledhetõ azonban, hogy rajta keresz-
tül a könyvtárak és a könyvtárosok is vizsgáznak
naponta. Nem közömbös, vajon sikerül-e megsze-
reznünk az olvasóktól a jeles osztályzatot.

Környey Lászlóné dr.

.Az O D R

egy fogadó könyvtár
szemszögébõl:
Könyvtárközi
szolgáltatások

a celldömölki Kresznerics
Ferenc Könyvtárban

Celldömölk és
Kemenesalj a

közkönyvtára
1953. február 8-
án nyílt meg, és
Kresznerics Fe-
renc nevét 1993-
ban, mûködésé-
nek negyvenedik
évfordulója al-
kalmából vette
fel.

A könyvtár
feladata a város
és vonzáskörze-

te lakosságának könyvtári ellátása. A korábbi "al-
központi" szerepkör tartalmát megõrizve kapcso-
lódik a Vas megyei lakóhelyi könyvtárak együtt-
mûködésén alapuló rendszeréhez. A Vas Megyei
Könyvtári Informatikai Rendszernek (VAS KIR)
1994-tõl, a HUNGARNET Egyesületnek pedig
1998-tól vagyunk a tagjai. Az internet elérését a
Soros Alapítvány támogatásával 1998-ban tud-
tuk megvalósítani. Korszerû ISDN2 vonal 1999
júniusa óta mûködik az Open Society Institut.
(DSl) pályázati támogatásából, mely által a gyors

kis könyvtárak fogadóképességének a megerõsí-
tése szükséges. Ehhez természetesen elengedhe-
tetlen a megyei könyvtár állományának további
ütemes, aDR-szempontú gyarapítása, technikai
feltételeinek fejlesztése és az állomány teljes körû
megjelenítése a könyvtár on-line katalógusán: Ez
utóbbi érdekében szorgalmazzuk a Joetrospektív
munkálatok mielõbbi befejezését.

Bízunk benne, hogy a kis könyvtárak fejlesz-
tése és a megyei könyvtár megfelelõ szolgálta-
tási képessége az országnak ezen a térfelén is
belátható közelségbe hozza mindenki számára a

könyvtári esélyegy~_n.lõséget.
Áttekintve a Könyvtári Levelezõ/lap ODR-

hírek rovatában megjelent tudósításokat úgy tû-

nik, hogy megyei tapasztalataink összecsenge-
nek az ország más megyéiben leszûrt következ-
tetésekkel. Nálunk is érzékelhetõ, hogy az
interneten is hozzáférhetõ katalógusok jelentõ-
sen kitágították az együttmûködõ partnerek kö-
rét, vagy hogy a számítógépes adminisztráció
elsõsorban a szolgáltatás felgyorsulásában érez-
teti pozitív hatását.

Itt is többnyire a felsõfokú oktatásban, átkép-
zésben részt vevõk köre, valamint a kutatómun-
ka áll a könyvtárközi kérések mögött. Jellemzõ,
hogy az igények növekvõ számban érkeznek
elektronikus úton, de kapjuk õket minden más
lehetséges formában is. (Talán egyedinek számít
a falugondnok által személyesen lebonyolított
"könyvtárközi" egy-egy kistelepülés érdekelt
olvasói számára. A fogadó könyvtár szerepét ez
esetben a falu ügyes-bajos dolgait intézõ megbí-
zott vállalja.)

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárnak
mint ODR-szolgáltatónak a könyvtárközi forgal-
mát évente mintegy ezerötszáz-ezerhatszáz ké-
rés kielégítése jelenti. Ha a városon belüli, illet-
ve a szolgáltatóhellyel nem rendelkezõ települé-
sekre rendszeresen eljuttatott dokumentumokat
is tekintetbe vesszük, a forgalom jócskán túllépi
az évi kétezret. Ez a szám a kis községek könyv-
tárainak megerõsödésévei, reményeink szerint,
jelentõsen növekedni fog.

A legintenzívebb könyvtárközi kölcsönzõink
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és részben a ré-
gió városi könyvtárai. Öket követik százalékará-
nyukat tekintve a községi könyvtárak. A szol-
gáltatást azonban jóval szélesebb körben,.? me-
gyehatárokat átlépve is igénylik az ország szá-
mos településérõl. Könyvtárunk 1998 és 2002
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Balázs Géza
és Dessewffy Horváth
Marietta, lent:
a közönség egy része
a könyvtár 50 éves

jubileumi ünnepségén
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hang- és adatátvitel-szolgáltatás feltételei terem-
tõdtek meg.

A könyvtárhasználók és a könyvtárosok egy-
re inkább természetes módon igénylik az új tech-
nológiák használatát az információszerzésben.

Az internetes katalógusokban történõ tájéko-
zódás tudatos kérésirányítást indukál, és könyv-
tárközi munkánk hatékonyságának javulását ered-
ményezi. Kiskönyvtári jellegünkbõl adódóan
térben, idõben és munkaszervezetileg sem' vál-
nak szét karakteres en az olvasószolgálati, tájé-

koztatási, könyvtárkö-
zi kölcsönzési felada-
tok, s ezt sikeresen ka-
matoztatjuk a könyv-
táros-olvasó informá-
cióközvetítési és mode-
rátori párbeszéd során.

.Könyvtárközi-au-
tomatizmus: amennyi-
ben a kért dokumen-
tum nem található meg

könyvtárunkban, rög-
tön felajánljuk a könyv-
tárközi kölcsönzés le-

hetõségét.
.Azonnaliság: a

kérés felvételétõl az el-
küldéséig az esetek
döntõ többségében alig
egy-két perc telik el.

.Átláthatóság:
gyakran az olvasó
szeme elõtt zajlik a
dokumentum beazo-
nosítása, ami számá-
ra a kérés követhetõ-
ségét biztosítja.

.Kérésgenerálás:
tematikus olvasói ér-
deklõdés esetén az ol-
vasóval közös keresés
során a katalógusok-

ban történõ búvárkodás szinte mindig újabb ké-
réseket eredményez.

.A hasmálat ösztönzése: az aDR közös ke-
resõfelillete nyílt internetes rendszer, amelyet
hasmálóink szívesen felkeresnek önálló tájéko-
zódásra is.

.A személyes bizalom légköre: a könyvtárközi
kölcsönzés vázolt folyamatán az olvasót lehetõség
szerint ugyanaz a könyvtáros kíséri végig.

Könyvtárközi kölcsönzés útján olvasóink
megrendelésére 2002-ben 395 dokumentumot
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tárközi kölcsönzés igénybevételének további
fokozódását vetítik elõre.

Javaslatok
az ODR fejlesztéséhez

.Az egységes normatív szabályozás jegyé-
ben fontos lenne a visszacsatolás kérdése: jelen-
leg az elküldött kérés három-tíz napon belül
teljesül akkor is, ha a másodpercre is rögzített
elküldés pillanatában hozzáférhetõ. Természetes,
hogy egy külsõ raktárból lassabban jut el a
dokumentum a postázóba, de ha várni kell rá, ak-
kor ~ megkeresett könyvtár elõre elkészített, auto-
matikus e-mailben értesítse a kérõ könyvtárat.

.Az ODR közös keresõfelületébe belsõ link-
kel nem integrált könyvtárak (pl. a Somogyi-
könyvtár kivételével a megyei könyvtárak) kata-
lógusaihoz a külsõ linkes kapcsolat feltétlenül
indokolt lenne. Ez elõsegíthetné az információ-
keresés felgyorsítása és pontosítása mellett a
túlságosan néhány könyvtárra koncentrálódó
kérések racionális teríté sét is.

.Szintén a felületkezeléshez kapcsolódva: a

találati halmazok képernyõnkénti megjelenítési
maximumát a jelenlegi húsz rekordról legalább
ötven tételre kellene emelni.

.Távlatokban az országos, minden település-
re kiterjedõ internetes (és aDR-es) hozzáférés a
jelenlegi centralizált gyakorlat helyett égetõ fel-
adattá fogja tenni a szoftveres kérésirányítás
kérdését. A regisztráció kiegészülhetne egy te-

rületi és/vagy regionális regisztrációs kóddal,
amelynek birtokában a keresõfelilletre történõ
kölcsönzési jogú belépést követõ keresés során
a rendszer a területileg illetékes könyvtárak ál-
lományát rangsorolná a találati lista élére.

."Függõ kérések archívurná"-nak létrehozása:
az aktuálisan nem vagy csak várhatóan hosszabb
idõtartamú elõjegyzés útján teljesíthetõ kérések
nyilvántartó helye, ahonnan bármely (!), az ODR-
rendszerben regisztrált könyvtár teljesíthetné a
kérést. Célszerû lenne e feladatra némi minimá-
lis aDR-támogatást elkülöníteni, s abból a telje-
sítõ könyvtárakat honorálni. A rendszer hatékony
mûködését ez a rugalmas, vertikális modul to-
vább növelhetné, egyúttal pedig demokratizmu-
sát is demonstrálhatná: az ODR a teljesítésre
képes könyvtárakat támogatja, filggetlenül attól,
hogy formálisan ODR-szolgáltatók-e vagy sem...

.Németh Tibor

kértünk, ebbõl 376 kérést teljesítettek a szolgál-
tató könyvtárak. Országos viszonylatban a
Kresznerics Könyvtár 2002 végén a hatodik
helyen állt az elküldött kérések száma alapján.
(Könyvtári Levelezõ/lap 2003/1. 10-11. p.) A

kérések teljesítési aránya az 1999. évi 70, a 2000.
évi 82,7, a 2001. évi 86,9 százalékr~ 95,2 szá-
zalékra nõtt 2002-ben, ami -az áthúzódó kéré-

seket is figyelembe véve -kiemelkedõ aránynak
számít, és a kérés irányítás pontosságát, valamint
könyvtárközi munkánk hatékonyságát dicséri. A

dinamikus fejlõdés motorja az Országos Doku-
mentumellátá~i Rendszer~datbázisa, de igény és
szükség esetén egyre gyakrabban élünk más

közös katalógusok, keresõfelületek (MATARKA,

MOKKA, SZIRÉN, THECAstb.) szolgáltatása-
ival is. Széles spektrumú kapcsolatrendszerün-
ket bizonyítja, hogy 2002 folyamán összességé-
ben 17 könyvtártól kaptunk dokumentumokat a
szekszárdi Illyés Gyula Könyvtártól a Pénzügyi

és Számviteli Fõiskola Könyvtáráig.
2000 és 2002 között az alábbi könyvtárak

állnak a teljesítõk összesített listájának élén:

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 326
Szegedi Tudományegyetem Könyvtára 292
Berzsenyi Dániel (Megyei) Könyvtár, Szombathely 204
Pécsi Tudományegyetem Könyvtára 44
Somogyi-könyvtár (Szeged) 29
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 22

A három év alatt teljesített 927 aDR-es kérés
közel 89 százalékát a lista elsõ három könyvtá-
ra, 98,9 százalékát pedig a fenti hat könyvtár
szolgáltatta. Az ODR-kérések teljesítési haté-
konysága a kérések folyamatos bõvülése mellett

látványosan emelkedett.
A teljes kép érdekében jelezzük, hogy az

aDR-rendszeren kívül három év alatt 64 egyéb
helyre küldött kérésünk volt, amelyek közül 26

(40 százalék!) nem teljesült.
A teljesített kérések tartalmi megoszlása te-

kintetében a tanárképzésre épülõ, uralkodó fel-
sõoktatási regionális profil a meghatározó. Dön-
tõen ennek köszönhetõ, hogy 221 természet- és
alkalmazott tudományi, továbbá 119 szépirodal-

mi mû mellett 625 társadalomtudományi jellegû
dokumentum (64,7 százalékos arány!) jutott el a

könyvtárközi együttmûködési rendszer segítsé-

gével olvasóinkhoz.
A 2003. év elsõ negyedévi adatai (öss'zesen

98 teljesített és 4 nem teljesített kérés) a könyv-
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On-line információkeresés
és szolgáltatás
a LibInfóban'

Liblnfo mûködésének ezen alapelvei összhang-
ban állnak az Országos Széchényi Könyvtár -a
szolgáltatás moderátora és koordinátora -jelen-
legi stratégiai terveivel.2

Úgy véljük, a fenti elsõ pont nem igényel
részletes~bb magyarázatot. Fontos azonban ki-
emelnünk, hogy a szolgáltatás mûködése ez idõ
szerint nem kizárólag modernizációs törekvésekre
épül, hanem nagy hangsúlyt fektet a hagyomá-
nyos olvasási kultúra értékeinek (könyv, szemé-
lyes kutatás, könyvtár és így tovább) fenntartá-
sára és továbbítására (2. pont). Tudatosan törek-
szünk arra, hogy a hozzánk érkezett kérdésekre
rövid, de könyvtári-könyvtárosi minõséget kép-
viselõ, releváns válaszokat adjunk, amelyek
mintegy a könyvtárakba csábítják az érdeklõdõ-
ket, az újabb olvasói generációk érdeklõdését is
felkeltve azok iránt. Sok esetben, ha a kérdezõk
internetes forrásokat keresnek, hagyományos
alapmûveket és lelõhelyeket is megadunk. Noha
a válaszadás anonim, "az internetkönyvtáros"
nevében történik, a közremûködõ könyvtárak
számára lehetõséget biztosítunk arra, hogy saját
elérhetõségeiket a szolgáltatás révén is népsze-
rûsítsék. Lényeges még, hogy az internetet nem-
csak passzív felhasználóként használjuk, hanem
aktív, építõ és orientáló módon (3. pont). Mûkö-
désén túl a Liblnfo különbözõ adatbázisok épí-
tésével (válaszarchívum, internetes hivatkozás-
gyûjtemény) és kulturálisan orientáló on-line
forrástájékoztatással is igyekszik hozzájárulni az
internet tartalommal való feltöltéséhez.

Fel kell ismernünk, hogy végsõ soron min-
den fejlesztést egyedül az a cél legitimálhat,
aminek ,a jegyében és érdekében végrehajtják.
Ha nincs mit továbbadnunk, ha nem akarunk
valódi értékeket közvetíteni vele, akkor a fej-
lesztés értelmetlen és öncélú. Ezt a Liblnfo min-
den jövõbeli irányítójának is figyelembe kell
majd vennie.

Tartalmi feltárás
és megújult, m'ûködés

A LibInfo stratégiája

A magyar könyvtárosok és könyvtárak konzor-
ciumi keretek között mûködõ internetes tájékoz-
tató szolgáltatása jelenleg olyan könyvtári stra-
tégiáriak megfelelõen fejti ki a tevékenységét,
amelyet három pontban lehetne röviden össze-
foglalni. 1) Új technikai eszközök segítségével
kívánjuk bizonyítani a könyvtárak életképessé-
gét, a megváltozott, modem körülmények köze-
pette is fennálló értékességét.1 2) Nem csupán a
könyvtárak jelenkori érvényét és értékét szeret-
nénk demonstrálni, hanem a digitalizálás, az
internet stb. nyújtotta új lehetõségeket a hagyo-
mányos könyvtári értékek idõbeni meghosszab-
bítására, megõrzésére kívánjuk fordítani. 3) Sa-
ját lehetõségeink keretei között igyekszünk hoz-
zájárulni az internet tartalommal való feltöltésé-
hez, a modem eszközök nemesebb célokra való
felhasználásához és megfelelõ használatához. A

I "A könyvtáros ok az Internet korában is az infonná-

ciókeresés mesterei." Részlet a LibInfo régi és új honlap-járól.

2 "Olyan korszakfordulóhoz érkezett ugyanis a ma-

gyar kultúra, és ezért a magyar közgyûjtemények is,
amelynek hatásaival szembe kell néznünk, és ki kell ala-
kítani azt a stratégiát, amellyel a közgyûjtemények meg-
találják és betöltik szerepüket az új kulturális (az új
technico-culturalis) korszakban." L. Monok István: A
nemzeti könyvtár évfordulójára. In: Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 2002. július, 3-6. o. -"A magyar kultúra
egyetlen esélye arra, hogy a következõ generációk tagjai
figyelemre méltassák az, ha gyorsan, rövid idõ alatt, jó
minõségû feldolgozásban elektronikus formában is meg-
jelennek az írott emlékek, az írott emlékekrõl rögzített
adatok (katalógusok, nyilvántartások, bibliográfiák stb.),
illetve a dokumentumok digitalizált változatai." Uõ: Be-
vezetés. In: Az Országos Széchényi Könyvár informati-
kai fejlesztései. 1999-2002. [Ismertetõ.] Budapest, 2002,3. 

o.

Az információbrókel' és az internet-

könyvtáros

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallhat-
juk az infonnációbróker kifejezést. Ahhoz, hogy
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Egy hét viszonylatában szerdai és csütöl"töki
napokon a legmagasabb a kérdések száma.

Egy napra vetítve 12 és 14 óra között teszik

fel a legtöbb kérdést.
A kérdések éves számában megfigyelhetõ

látványos emelkedés azt mutatja, hogya Liblnfo
egyre ismertebbé válik. A havi bontás eredmé-
nyei arra utalnak, hogy leginkább iskolai tanul-
mányokhoz veszik igénybe (március a szakdol-
gozatok írásának ideje, az õsz az iskolakezdésé
és a szemináriumi dolgoza~oké), míg a napi
bontás eredményeibõl arra lehet következtetni,
hogyamunkahelyekrõl élnek az internet e lehe-
tõségével is.

Tartalmi szempontokra térve és a felhaszná-
lási területeket tovább vizsgálva, 1999 novem-
berében a kérdések 34 százaléka kapcsolódott
iskolai tanulmányokhoz (szakdolgozat-disszertá-
ció, tanulmányok-dolgozatok), 66 százaléka pe-
dig többé-kevésbé független volt a tanulástól
(munkavégzés, tudományos munka, személyes
érdeklõdés, egyéb ).3 2002 decemberében ugyan-
ez az arány már ötven-ötven százalék volt.

j!%,

a Liblnfo mibenlétét és mûködését tisztán lás-
suk, érdemes röviden összehasonlítani az "infor-
mációbrókerséget" az on-line könyvtári tájékoz-
tatással.

Mikulás Gábor definíciója szerint az infor-
mációbróker olyan "képzett és piacképes sZak-
ember", aki "a megrendelõ igén~re szabott
(minõségi) infomlációt állít elõ térítésért, általá-
ban önállóan". Az internetkönyvtáros hasonló-
képpen infomlációt szolgáltat, ám ezt általában
és elsõsorban nem térítés ért teszi, munkáját pe-
dig intézménye és kollégái is segítik. Mindket-
ten az internet segít.5.égével keresnek (noha egy-
aránt használnak off-line forrásokat is), az
internetkönyvtáros azonban nagyobb gyakoriság-
gal használ hagyományos nyomtatott forrásokat
(vagy azok adatbázisait), mint az infomlációbró-
ker. Az infomlációkereskedõ felkutat ja az infor-
mációs igényeket, megrendelõket keres, az on-
line könyvtári tájékoztatás ezt nem (vagy igen
kevéssé) teszi. Az elõbbi csaknem bámlilyen
témában közvetít infomlációkat, míg például a
Liblnfo nemcsak a tudakozók kompetenciájába
tartozó kérdésekre nem válaszol (vagy csak rit-
kán válaszol), hanem üzleti, jogi, orvosi taná-
csokat sem ad.

Ebbõl a rövid összevetésbõl is látható, hogy
a hasonlóságok ellenére az internetkönyvtáros
nem tekinthetõ infomlációbrókemek. Amíg az
infomlációkereskedõ alapvetõen a gazdasági élet
és a piac szereplõje, addig az internetkönyv-
tárosnak továbbra is döntõen a kulturális élet té-
nyezõjének kell maradnia.

J. ábra: Felhasználási területek 1999 novemberének

kérdései alapján

(Forrás: Payer Barbara)

A 

LibInfo-vála:szok tartalmi feltárása

2. ábra: Felhasználási területek 2002 decemberének
kérdései alapján

1999 szeptemberétõl, a szolgáltatás kezdete-
itõl 2003 márciusáig a LibInfo (és elõdje, a MIT-
HOL) mintegy tizenegyezer kérdésre adott vá-
laszt. Amíg 2001-ben összesen 3033 kérdést
válaszolt meg, addig 2002-ben ennek 144 száza-
lékát, évi 4357 kérdést.

Havi bontásban mind a 2001., mind a 2002.
év adatai azt mutatják, hogy márciusban és az
õszi hónapokban érkezik a szolgáltatáshoz a leg-
több kérdés, a legkevesebb pedig nyáron.

A szolgáltatás a kérdések száztíz-százhúsz
százalékát válaszolja meg, ami azt jelenti, hogy
bár vannak nemleges válaszok, az összes válasz
száma tíz-húsz százalékkal meghaladja a kérdé-

sekét.
1999 novemberében a válaszok tizenegy szá-

zaléka tartalmazott kevés információt. Három
évvel késqbb, 2002 decemberében már csak öt

százalékuk.

3 Payer Barbara: A MIT-HOL? szolgáltatás három

hónapjának statisztikai elemzése. L. http://www.mek.
iif. hul porta! szin t/tarsad/k on yvtar /hasznal/m i th o l/h tml/m it -

hol.htm



Tartalmi szempontból a megadott források
alapján is vizsgálhatjuk a válaszokat. Lehetnek
csak könyvtári (nyomtatott), csak internetes és
mindkét forrástípust tartalmazó (vegyes) vála-
szok. Ez a vizsgálódás azt mutatja, hogy egyre
inkább nõ a könyvtári és internetes forrásokat
egyaránt megadó válaszok száma, vagyis ma az
internet és a hagyományos könyvtári források
együttesen jelentik ~z információs bázist.

ként tárgyszavazzák, s feltüntetik a válaszban
adott tájékoztatási tevékenység módját (témabib-

liográfia, forrásszolgáltatás, lelõhely tájékozta-
tás stb.). Ilyen módon hatezer kérdés és válasz
feldolgozása történt meg eddig, de a LibInfo új
mûködési rendszere már közvetlenül a válasz-
adáskor lehetõvé teszi a tárgyszavazást.4

Megújult mûködés

[J~emS
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3.ábra: A LibInfo válaszok források szerinti
megoszlása, 1999 novembere (Forrás: Payer Barbara)

!~

A LibInfo 2003 júniusában megújult honlap-
ja nemcsak grafikai és küllem beli változásokat
fogl~1 magában, hanem az eddig bevált keretek

figyelembevételével kialakított, gyökeresen új
mûködési rendszert is.5 A változtatások elsõsor-
ban a válaszadás technikai menetét és a szolgál-
tatás hátterét érintik. Törekedtünk arra, hogya
kérdezõk az eddigi gyakorlatnak megfelelõen
járhassanak el, ugyanakkor részletesebben ismer-
tetett, könnyebben elérhetõ, biztonságosabb szol-
gáltatást kapjanak.6

A megújulás, az új rendszer alapvetõen két
dolgot jelent: áttérést a (csaknem teljesen) web
alapú, közvetlenül az interneten történõ válasz-

2f~

4. ábra: A Liblnfo válaszok források szerinti
megoszlása, 2002 decembere

A Liblnfo által adott válaszok tartalmi fel-
tárásának legkifejezõbb módja a témakörök sze-
rinti áttekintés. Két, egymástól három év távolság-
ban lévõ hónap esetében a különbözõ tárgykörök
iránti érdeklõdés az 5. ábra szerint alakult.

A legnagyobb számban tehát irodalomtudo-
mánnyal kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, s
továbbra is magas az általános információt ké-
rõk aránya (sokan nem a könyvtárak kompeten-
ciájába tartozó kérdé-sek esetében is igénybe
veszik a szolgáltatást). Ezen kívül jogtudomá-
nyi, mezõgazdasági kérdésekkel találkozhatunk
nagy arányban, valamint a ma oly divatos tudo-
mányterületekre, a menedzsment-marketingre
vagy az informatikára vonatkozó kérdésekkel.
Azonban a könyvtártudománnyal kapcsolatos
kérdések száma is növekszik.

Mindebbõl egy szerteágazó érdeklõdés kielé-
gítésének feladata tûnik ki, amelynek a szerve-
zett szakreferensek mellett csak széles körû ér-
deklõdéssel bíró válaszadók tehetnek eleget.

A Liblnfo-válaszok teljes körû tartalmi feltá-
rása folyamatban van. Ezt maguk a szolgáltatás
közremûködõi végzik, akik az eddigi, archivált
kérdéseket-válaszokat az Országos Széchényi
Könyvtár által használt tezaurusz alapján egyen-

4 A tárgyszavas archívum jelenleg nem nyilvános, a

szolgáltatás résztvevõi használják munkájukhoz. Elvileg
bármikor nyilvánossá válhat. Mind szabadszöveges, mind
tárgyszavas kereséssel böngészhetõ.

5 A szolgáltatás korábbi idõszakainak különbözõ

mûködésével kapcsolatban 1. Moldován István-Drótos
László: MIT-HOL (Magyar Internetes Tájékoztatás -
Hungarian Online Librarian). In: Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros, 2001. 1. sz., Szili Erika: Tapasztalataim a
MIT-HOL mûködésével kapcsolatban. In: Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2001. 6. sz., Tóth Ferenc Tibor:
"LibInfO-MIT-HOL" -a hazai könyvtárak összefogásán
alapuló internetes tájékoztató szolgáltatás. In: OSZK
Híradó, 2001. 7-8. sz. Tokaji Nagy Erzsébet-Tóth Fe-
renc Tibor: A magyar köny\1árak internetes tájékoztató
szolgáltatása. In: Könyvtári Levelezõ/lap, 2002. 3. sz.,
Tokaji Nagy Erzsébet: Elektronikus referensz szolgálta-
tások, különös tekintettel a magyar Liblnfo-ra. In: Negy-
venéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Tanulmányok
az oktatásról és a szakma gyakorlatából. Szombathely,
2002. Tokaji Nagy Erzsébet-Tóth Ferenc Tibor: Könyv-
tárak együttmûködés én alapuló on-line referensz szolgál-
tatás és internetes tartalomszolgáltatás: a Magyar Könyv-
tárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása, a LibInfo. In:
TMT, 2002. 12. sz.

6 Az új honlap és rendszer kialakítása Horváth Róbert

és Rohács Iván munkája, gyakorlati megvalósítása pedig
Márk Gergelyé, amihez mind az OSZK, mind az NKÖM
támogatást biztosított. Nem jöhetett volna létre Tóth Fe-
renc Tibor, Tokaji Nagy Erzsébet és a LibInfo Konzor-
cium aktív tagjainak segítsége nélkül.

o .Könyvtári Levelezõ/lop. 2003. július



5. ábra: A Liblnfo kérdések és válaszok témakörei két hónap összehasonlításával

adásra, másrészt adatbázis alapú honlapot és
szolgáltatási hátteret.

Az eddigi web hely és a szolgáltatás koordi-
nálását biztosító különbözõ nyilvántartások ko-
rábban egyszerû táblázatos formában készültek.
Ez azzal járt együtt, hogy a változó adatokat
több helyütt kellett javítani, külsõ és bels(;), hasz-
nálatú nyilvántartásokban, listákban külön-külön.
Nehéz volt ezeket egymással szinkronban tarta-

ni, a változó és bõvülõ adatokat folyamatosan
követni, a megfelelõ részeket naprakészen nyil-
vánosságra hozni. Az adatbázis alapú honlap és
szolgáltatási háttér mindezt könnyebben és pon-

tosabban teszi lehetõvé.
A megújult szolgáltatás öt adatbázis alapján

mûködik, és a jövõbeli kívánalmaknak megfele-
lõen továbbiakkal bõvíthetõ. A jelenlegi adatbá-.
zisok a következõk: a beérkezett megválaszo-

Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. július.
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landó kérdések adatbázisa; az összes beérkezett tõ szolgáltatás lehetõségének technikai alapját
válasz adatbázisa; az archivált kérdés és végsõ (nagyobb terjedelmû csatolt dokumentumok ese-
válasz adatbázisa; a szolgáltatás internetes link- tében). Mindemellett az új rendszer az eddigi
gyûjteményének adatbázisa; a szolgáltatás válasz- gyakorlatnak megfelelõen e-mailben is továbbít-
adó taglistájának adatbázisa. Valamennyi nélkü- ja a választ, azokra gondolva, akik nem rendel-
lözhetetlen a szolgáltatás mûködéséhez, kettõ keznek olcsó internet-hozzáféréssel és elektroni-
ezen kívül a nyilvános információkat, egy pedig kus postafiókjuk kedvezõbb hozzájutást biztosít
a személyre szóló információkat is biztosítja. a válaszhoz.

Az adatbázis alapúyá váló szolgáltatás és Az elõbbi ekkel egyidejûleg a válaszadás is
webhely mellett a leglényegesebb változás két- webfelületen, a honlap IRODA aloldalain történik. A
ségtelenül az, hogy az olvasók levelezõ program szolgáltatás közremûködõi bármikor beléphetnek
használata nélkül, webfelületen is megtekinthe- ide (jelszóval), kiválaszthatják azt a kérdést, amit
tik a kérdéseikre adott válaszokat. 7 Ez logikus meg tudnak válaszolni, majd a VÁLASZADÁS mezõ-

pluszszolgáltatás, hiszen magát a kérdést eleve re klikkelve, írható válaszûrlapon válaszolhatják
internetoldalon teszik fel. Így megoldottá válik meg. Az internetes irodában a sokrétûen kereshetõ
a megtelt elektronikus postafiókok problémája, és rendezhetõ internetes linkgyûjtemény, valamint
minthogy ezekben az esetekben korábban nem a korábbi válaszok szintén különbözõ szempontok
tudtuk eljuttatni a kérdezõkhöz válaszainkat. alapján kereshetõ és rendezhetõ archívuma segíti
Függetlenítve a LibInfót, leválhatunk a levele- munkájukat. A kész válaszok a moderátor kolIégá-
zést eddig biztosító (és archiváló) listáról és hoz érkeznek, aki -szintén internetes felületen,
programról.8 Megteremt jük a bõvítés és a kor- más jelszóval belépve és mást látva -megformáz-
szerûsítés lehetõségeit is, lerakva például a fize- za és véglegesíti azokat, majd elérhetõvé teszi a

,,~,-"YK~:!J kérdezõk számára
'::.1 " , , .

Cc"C::'-'C"C'-'~"";'~':"t,,-,..c;,ie";, Az Orszagos SzechenYI~~ 'é""'c",K,ic""""""""c";,,t'"',,"'C"K'cK,",, ecc, .., ..,

"-- , Konyvtár LIbInfo csoportjat,

f I = E -vagyis a moderátorokat leszá-
mítva a válaszadóknak nem

kötelességük mindig figye-
lemmel kísérniük a kérdése-
ket. A moderátor elektronikus
levélben értesíti õket (szintén
webfelületrõl), ha olyan kér-
dés érkezik, amely a szakte-
rületükbe vág (közli a kérdés
számát stb.).

Mint már említettük, a
közremûködõk természete-
sen maguk is választhatnak
a kérdések közül. Azok kü-
lönbözõ színei alapján látják,

~r l h 1 k ' d ' ' 1==, c, ",'~-~'-;:'~.. ~==='L"",~c, -, ,. ogy me y er es megva a-
6, ábra: A folyamatban lévõ kérdések, ahogy azokat szolt, megválaszolatlan vagy valakinek már
a válaszadó látja moderált, látják, hogy melyiknek jár Ie kétnapos

7 A válasz elérésének módjáról a kérdezés után válaszadási határideje stb.
weboldalon adunk -személyre és kérdésre szabott -ér- Az új rendszer továbbra is lehetõvé teszi, hogy
tesítést, amit e-mailben ís elküldünk. k ' d , ..bb '1 d 'unk ' ,

8 Egy ideig még használnunk kell a korábbi kérdések e~y er esre to va ~szt ~ ~, ' Ig~ a mar ~eg-
és válaszok archívumát (http://listserv.iif.huJArchives/ valaszolt vagy moderalt kerdesekre IS lehet ujabb
hunrefer.html), amíg tárgy szavakkal ellátva valamennyi választ adni (ha az érdemi információkat tesz a
régebbi kérdés és válasz a saját, testre szabott archívu- korábbi válaszhoz mely az archívumból keres-
munkba nem kerül. Addig is kapcsolatban kell állnunk a ". " , , ..'
HUNREFER listával, amíg önálló levelezõ listánk és heto vIssza). A moderator csak egy het után torl1
fórumunk a saját honlapon és szerveren el nem készül. a már megválaszolt, helyet foglaló kérdéseket.

2 .Könyvtóri levelezõ/Iap. 2003. július



~

~

';:r~;;;~~-L~,-,~~~~
\'~"'1.i,',
, ,.,,"
1-\,.,0-:.,40".'

~

Mostohagyerek?

Hogyan
nevezzem?

000;11" -1..,,'

S,olg:-"u, Irx

~..",' ro:
":/.0'."'"

"',;'6" .."'t" ".,.1.

~

:.J

r ~

.r",,- I

~
.1~1JI,..rJt..,

Miközben óriási szellemi
energiát fordítunk a könyvtá-
rakban tárolt információ, ilIet-
ve sokkal inkább hordozója
minél teljesebb feltárására,
még mindig mintha kissé hát-
térbe szorulna tartalmának
"belbecse". Pedig fenyeg~t a

I vész. Elvesz(het)ünk a tornyo-
suló dömpingben, a feltáran-
dó információk tömkelegében.

-'-r"-[-I.~--'== Minden írás/mû szól vala-:~~NWfii:~"",
.mirõl. De mirõl? Hová helyez-

ze a feldolgozó könyvtáros a kezébe került do-
kumentumot a tartalma szerint? A felületes fel-
dolgozó (persze ilyen nincs!) kétszeresen véte-
ne, ha csupán a cím alapján tárná fel pl. Dávid
Rózsa Atomkori zsoltárok címû (verses)kötetét:
Atom. Atomkor. Zsoltár. Helyük szerint: fizika,
fizika/fizika (emberiség?)történet (?), irodalom(?)

elmélet, liturgia, egyház?
Hogyan tanítják, hogyan kell megoldani?
A közép- és felsõfokú könyvtárosképzésben

s persze a gyakorlatban egyaránt létezik (a for-
mai mellett) tartalmi feltárás. Osztályozás és
tárgyszavazás. Az osztályokba sorol ás általános
alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás. Egy
ötszáz évvel ezelõtti, baconi tudományfelosztási
elven alapuló, hierarchikus és összefüggéseiben,
kapcsolataiban átlátható rendszer, amit sokan
foltoztak kialakulása óta. Kibontható az egész-
bõl a rész(letismeret). Növénytermesztés/Gabo-
nafélék. Szemestermények/Búzajelzetelési szint-
je: 633/633.1/633.11. A baj vele, hogy jelzet-
szerkesztéssel használható, márpedig a szerkesz-
tés logikáját kell követni a keresésben is, vagyis
a keresõkérdés is csak megszerkesztett jelzet-
rendszer lehet. Az egyiket a feldolgozó könyv-
táros alkotja meg, a másikat az információt ke-
resõ olvasónak kell "kitalálnia". (Tovább nehe-
zíti a jelzetalkotó dolgát, hogy a példában leírt
fótáblázati számsor általánosan közös és speciá-
lis alosztásokkal, a formára, helyre, idõre, nyelvre
stb. vonatkozó meghatározásokkal és fogalmak
kiterjesztéséveI, összevonásával egészülhet ki.)

~~- c , -:'-:~
~1~6~~ '~'.J.~""".!I~-.I~~~- ,"""

7. ábra: A moderátor válaszûrlapja a végsõ válaszhoz

Azok kiegészítõ megválaszolására -web-
felületen -tehát egy hétig van lehetõség. Utána
már csak az archívumban találhatók meg.

A válaszok internetes hozzáférése dacára nem
hagyható el teljesen a korábbi honlapról ismert
"Gazdátlan válaszok" gyûjtemény. Habár a meg-
telt postafiókok problémáját az új mûködési rend
megoldja, arra az esetre gondolva, hogy valaki
elírja e-mail címét és nem is jegyzi meg a válasz
elérhetõségét (amelyet a rendszer a kérdés el-
küldése után írt ki), továbbra is fenntartjuk a
gazdátlan válaszok nyilvános elérhetõségét. A
bizonyosan hibás e-mail címû kérdések válasza-
it azonban szintén nem "manuálisan" helyezzük
el a szolgáltatás webhelyének meghatározott ol-
dalán, hanem miután a moderátor felismerte az
elírt e-mail címet, a végsõ válasz elküldését meg-
elõzõen a Rossz CÍM mezõre klikkel: az ilyen
válasz az archívum mellett így a "Gazdátlan
válaszok" gyûjteménybe is bekerül, amely köz-
vetlenül elérhetõ a honlapról.

Végill megemlítjük, hogy a moderátor nem
tudja elérhetõvé tenni a kérdezõ számára a vá-
laszt mindaddig, amíg azt az említett tárgysza-
vakkal el nem látta. Ennek következtében a tö-
mör, de szándékaink szerint minõségi válasz egy-
szersmind feldolgozott, a Liblnfo archívumából
szakszerûen visszakereshetõ válasz is lesz.

A fõbb pontokat kiragadva, tehát ezek bizto-
sítják a Liblnfo megújult mûködését. .,

Horváth Róbert-Tóth Ferenc Tibor
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záférhetõ..." (A pontosság kedvéért: az ETO
középkiadásának egy munkaközi anyaga szere-
pel az összeállításban, az ETO-szerkesztés le-
zártával ezt cserélni kell majd.)

További izgalmas kérdés: hogyan használha-
tó, hogyan hozható egy fedél alá ez az ismeret-
rendszerezõ anyag bármilyen feldolgozórendsze-
rekkel, pl. a könyvtári számítógépes katalógu-
sokkal a feldolgozás és a keresés során. A két fõ
felhasználási módhoz minden bizonnyal külön-
féle helyi megoldások születnek.

A keresést illetõen lehet reménykedni egysé-
ges felületben, ennek jeleivel találkozhatunk már
a kÖZÖ'S katalógusok esetében, ezt szolgálja a
Z39.50-es szabvány, ezt valósítja meg az iKron
Kft. Monguz nevû új rendszere, amelynek segít-
ségével a MOKK4 közös katalógus ban is keres-
hetünk sallangmentesen egyszerû keresõjelüle-
ten, s az immár tekintélyes mennyiségû tételt tar-
talmazó adatbázis méretéhez képest meglepõen
gyors találati eredménnyel. (http://www.

monguz.hu)
Az átfogó, hatalmas információhalmazokat

egyszerre pásztázó keresési megoldások kidol-
gozását többen is kihívásnak tekintik. Közéjük
tartozik a Totalzoom Kft., amely az általa kidol-
gozott Totalzoom Technology révén korlátlan ter-
jedelmû tudásbázis olyan kereshetõségét kínál-
ja, amelynek kezelése nem igényel elmélyült
jártasságot sem ismeretrendszerekben, sem tu-
dományokban, sem szakmákban, hiszen bármely,
személyi adottságokhoz kötõdõ ismeretszintrõl
indítható a keresés abban a (térben ábrázolt)
fogalomrendszerben, amely az emberi tudás tel-
jes tárházát fedi le. Hogy ebben mi legyen a
rendszerezõ elv, még nem eldöntött kérdés. Fi-
gyelemre méltó azonban, hogy õk mindenfajta
könyvtári ismeret nélkül az ETO-ra gondoltak.
A világszerte érdeklõdést keltett találmány grá-
fok, hálók segítségével képezi le a feldolgozott
ismereteket. Keresik az alkalmazás befogadó
területeit, így fordult érdeklõdésük a könyvtárak
irányába, s tartottak is bemutatót nagy gyûjte-
ménnyel rendelkezõ könyvtáraknak (Neumann-
ház, OSZK). Érdeklõdéssel várjuk a fejleménye-
ket. (A cég honlapja: http://www.totalzoom.com)

Erõsen hinnünk kell, hogy a könyvtári infor-
mációfeldolgozás és a programtechnológia szak-
embereinek együttgondolkodása és -dolgozása
meghozhatja a remélt eredményt.

A szöveges, tárgyszavas feltáráshoz kidolgo-
zott tezaurusz a nem szakmabeli számára idege-
nül hangzik. Ide jut, ha elveivel szeretne megis-
merkedni: "A tezauruszcikk a deszkriptorcikk és
a nemdeszkriptorcikk közös elnevezése..." "A
vezérdeszkriptorhoz betûjelekkel azonosítható
szinonimája (H), fólérendeltje (F), alárendeltje
(A), egésze (T), része (P), meghatározója (R),
meghatározott ja (E) és rokonsági kapcsolata
kötõdhet." Logikája sajátosabb az ETO-énál, de
rendszerbe szervezi a fogalmakat.

A szabad tárgyszavazás szavai ezzel szem-
ben medertelenül szétgurul(hat)nak.

Sommásan azt mondhatnánk tehát, egyik tar-
talmi feltáró eszköz se igazán jó, de egyelõre
nincs helyettük más, jobb. Túl sok ismeretet
várnak a használótól nem csak elveiket illetõen,
ami a precíz mûködés alapfeltétele, de a szakte-
rületek ismeretében is, amelyeket feltárnak, jel-
lemeznek.

Mi lenne az üdvözítõ megoldás? Talán, ha az
ETO-t s a tezauruszt összegyúrná valaki, hogy
ebben a hibrid anyagban ötvözõdjön a különbö-
zõ rendszerekben rejlõ elõny, erõsítsék egymást
és tompuljanak hibáik.

Meg is van erre már a megoldás. Az OSZK
honlapjának újdonságai között találjuk:

"Elkészült az ETO középkiadásának jelzetei-
vel, a jelzetekhez tartozó magyarázatolckal és mu-
tatószavakkal kiegészített új OSZK tezauruszJ
KÖZTAURUSZ 3.0 változata. A tezaurusz álta-
lános tárgyszójegyzékként, az ETO középkiadá-
sának mutatójaként, továbbá az ETO jelzetei
közötti böngészésre is használható. .

Az OSZK tezaurusz és a közmûvelõdési
könyvtárak számára készült KÖZTAURUSZ
általános, átfogó tezaurusz (egyben általános

tárgyszójegyzék).
A két tezauruszt egyszerre szerkeszt jük és

tartjuk karban, az elõszavak kivételével minden-
ben megegyeznek.

A teljes tezaurusz vagy egymást átfedõ társa-

dalomtudományi, természettudományi, növény-
és állatrendszertani (Taxaurusz), földrajzi és
történelemfóldrajzi (Geotaurusz és geohistaurusz)
részei és a kapcsolódó alkalmazási dokumentu-
mok WORD állománya, továbbá az ETO közép-
kiadásának jelzeteivel, a jelzetekhez tartozó
magyarázatokkal és mutató szavakkal kiegészí-
tett teljes tezaurusz RELEX tezauruszkezelõvel
használható mdb-állománya bárki számára hoz- Fejõs László
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A Publika Magyar Könyvtári Kör 2003. május
30-ára konferenciát_szervezett Fogyatékkal élõ
emberek a közkönyvtárakban. Követelmények és
lehetõségek az információs technol6gia tarsa-
dalmában címmel. Helyszíne a szolnoki megyei
könyvtár volt.

A szervezõk célul választották, hogy széles
körben megismertessék az európai könyvtárfej-
lesztési politikát, a hazai kiemelt fogyatékos-
programokat, a könyvtárak elektronikus szolgál-
tatásaira való felkészítést, a könyvtári szolgálta-
tások fejlesztésének társadalmi, pszichológiai,
technológiai szempontjait, hogy fórum kereté-
ben lehetõséget nyújtsanak a speciális tréninge-
ken felkészült könyvtárosok és a fogyatékkal élõ

felhasználók képviselõinek eszmecseréjére.
Tokajiné Demecs Erzsébetnek, a Szolnok Me-

gyei Közgyûlés alelnökének megnyitója után dr.
Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztályának vezetõje
Modern közkönyv~ári szolgáltatások, európai
, I

t4~C

trendek, hazai stratégia címmel tartott elõadást,
amelyben kiemelte, hogy a szaktárca az esély-
egyenlõséget a könyvtári állomány, a szolgálta-
tások és a társadalmi integráció szempontjából
vizsgálja, és mindent megtesz a pénzügyi háttér
megteremtéséért. Az elégedett könyvtárhaszná-
lóért dolgozunk -fogalmazott.

I~' Jenny Glayzer, az
, Essex Localities and

: Development Mana-
ger Libraries munka-
társa volt a követke-
zõ elõadó, aki az
essexi könyvtárháló-
zat tevékenységét, a
fogyatékkal élõ embe-
reknek nyújtott szol-
gáltatásokat mutatta
De. Elõadásában szó

esett a fogyatékosság társadalmi modelljérõl,
amely igazolja tevékenységüket, a fizikai, intel-
lektuális és virtuális hozzáférésrõl, a képzésrõl
és a fõ irányokról, amelyek alapján dolgoznak.
Egyebek mellett egy új modellrõl szólt, misze-
rint nem a fogyatékkal élõkre, hanem a környe-
zetükre kell koncentrálni, hiszen éppen az innen
jövõ negatív hatások teszik õket fogyatékossá.

Továbbmenve: ne a könyv-
tárosok határozzák meg, mit
tudnak tenni a fogyatékoso-
kért, hanem õk maguk
mondják meg, mire van

szükségük.
Az Országos F ogyaté-

kosügyi Tanács titkára,
Végh Miklósné Országos
programok a fogyatékkal
élõ emberek érdekében cím-
mel az 1998-as esélyegyen-

Az elnökségi asztalnál:
a házigazda, Bertalanné

Kovács Piroska

könyvtárigazgató,
Tokajiné Demecs Erzsébet

és dr. Skaliczki Judit
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Fent: A fórumon Bertalanné Kovács Piroska
és dr. Nagy Attila moderátor
Lent: Az elsõ sorban középütt Pál Zsolt
és Takács Péter ..
(Fotók: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)

te: "a kis nemzetek egyetlen lehetõsége a minõ-
ség", s Bibó Istvánt: "egy demokrácia minõsé-
gét az dönti el, hogyan bánik a kisebbségekkel".
Mindezeket annak kapcsán, hogy személyes vé-
leménye szerint nem igazán vagy csak nagyon
lassan megy végbe a szemléletváltás a fogyaték-
kal élõk életminõségének, esélyegyenlõségének
javításában. Példaként említette a rokkantak szá-
mára fenntartott parkolókat, amiket õk használ-
hatnak legkevésbé, mert vagy elfoglalják a nem
rászorul tak, vagy egyszerûen elfelejtenek ilyet
kijelölni még a közintézmények, minisztériumok
szomszédságában is.

A fórumot számtalan hozzászólás gazdagítot-
ta mind a könyvtáros ok, mind a fogyatékkal élõk
részérõl.

lõségi törvény
nyomán létrejött
tanács tevékeny-
ségérõl szólt.
Munkájuk ered-

ményeként egy
évvel késõbb,
1999 decemberé-
ben került az Or-
szággyûlés elé az
országos fogyatékosügyi program, amelyet el is
fogadtak (100/1999. /XII. 10./ OGY határozat
az Országos Fogyatékosügyi Programról), mi-
közben létrejött a Fogyatékosok Esélye nevû köz-
alapítvány is.

Bobokné dr.
Belányi Beáta

egyetemi adjunk-
tus A hátrányos
helyzet. történeti
megítélése és tár-
sadalmi elfogadá-
sának változása
címmel tartott fi-
lozofikus mélysé- ..
gû elõadást, amelynek egyik leglényegesebb ele-
me: a hátrányok kompenzálása helyett az esély-
egyenlõség megteremtését, a szolidaritás társa-
dalmi élményének hangsúlyozását tartja fontos-
nak. "Az esélyek egyensúlyának megteremtésé-
re jó megoldásnak látszik az a szakmai összefo-
gás, amelyikben huszonhat ország tesz kísérletet
arra, hogy növelje a társadalom információs kom-
fortját. A Publica/Pulman projekt keretén belül,
az esélyegyenlõség szolgálatában következete-
sen növeli az információhoz való jutás formáit
és színvonalát. Az együttmûködésben minden
tenni kész erõ részt vesz, a hivatalos könyvtár-
ügyi politika és az államigazgatás megfelelõ
szervei csakúgy, mint a civil társadalom és a
közgyûjtemények jelentõs része. Ez a szemléleti
váltás, hogy kompenzálás helyett az esélyek
egyenlõségét kell biztosítanunk, megerõsítette a
közgyûjteményi összefogás szükségességét is. A
leglényegesebb azonban a társadalom számára
fontos értékek egyeztetése és elfogadása, társa-
dalmi konszenzus nélkül kisebb a siker lehetõ-
sége" -mondta.

A délelõtti elõadásokat fórum követte, a1:t?ely-
nek moderátora dr. Nagy Attila (Könyvtári Inté-
zet) volt. Bevezetõjében Klebelsberg Kunót idéz-
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hozzá 

szükséges program is letölthetõ innen, s
ez már nem gépies, hanem intonált hangon teszi
, hozzáférhetõvé az ol-

vasnivalót. A honlap ot
a Magyar Könyvklub
üzemelteti.

A konferencia aján-
lástervezet elfogadásá-
val zárult, ezt Eü/édi
Ferencné ismertette a
résztvevõkkel. (F. L.)

A "FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREK
A KÖZKÖNYVTÁRAKBAN"

címmel2003. 
május 30-án Szolnokon megrendezett

konferencia

ajánlásai

Hozzáférés a tudomány, a kultúra forrásaihoz

Kormányzati, regionális és helyi együttmûködõ
hálózatok kiépítésével és mûködtetésével elõ kell
segíteni a lehetõ legteljesebb hozzáférést a könyv-
tárak információs forrásaihoz a társadalom minden
tagja számára -tekintet nélkül a személyes korlá-
tozottságra -, az egyetemes információs jogok ér-
vényesülésének érdekében. Az együttmûködõ irá-
nyító szervezeteknek, intézményeknek, társadalmi
szervezeteknek közös fejlesztési projekteket kell
indítaniuk a szellemi és anyagi erõk jobb kiaknázá-
sával és felerõsítésévei, az információs technológia
társadalma lehetõségeinek eredményesebb felhaszná-
lására, az információs szükségletek kielégítésére.

A könyvtári szolgáltatások kiterjesztése és minõségi

javítása

A könyvtárak fenntartói és irányítói gondoskod-
janak arról, hogy minden könyvtárhasználó saját ál-
lapotának természetes módján tudja igénybe venni
a könyvtári szolgáltatásokat. A környezet kialakítá-
sa során különös gonddal figyeljenek a hátrányos
helyzetben lévõ emberekre és igényeikre, technikai

és technológiai alternatív megoldásokkal, minõségi
fejlesztéssel segítsék elõ, hogy teljes jogú felhasz-
nálóként vehessék igénybe mind a hagyományos,

mind az elektronikus szolgáltatásokat.

Felkészültség, képzés, továbbképzés

A könyvtári szakemberek a szükséges ismere-
tek birtokában tudatosan foglalkozzanak a fogyaték-

kal élõ emberekkel. Az informatikus könyvtáros alap-
és továbbképzési programok különbözõ szintjein
intézményesen be kell építeni a tananyagba azokat
az ismereteket, amelyek a fogyatékkal élõ emberek
minõségi könyvtári ellátásához szükségesek, felhasz-
nálva a nemzetközi tapasztalatokat és megoldásokat.

Azok a könyvtárak, amelyek fizikailag és intel-

lektuálisan képesek megfelelõ szolgáltatást nyújtani
a fogyatékkal élõ emberek számára, alkalmasabbak
minden más olvasójuk számára is!

I

Délután bemutatók
következtek. Dr. Ara-
tó András (KFKI be-
széd- és rehabilitáció- I
tecnológia laboratóri- i

um) az általuk kidol-
gozott hibrid könyvek-
rõl szólt. Látássérültek
számára az 1960-as
évek eleje óta olvasnak
fel könyveket kazettára a vakok szövetségében. A
számítógépek mai fejlettsége már lehetõvé teszi,
hogy a hangrögzítés ne ~alóg módon egy magnó-
val, hanem egy haiígkártyával, digitálisan történ-
jék, ezért születhetett meg a digitális hangoskönyv
ötlete. A felvett anyag a könyv írott (HTML-szeru)
változatával együtt egy CD-re kerül, s a kimondot-
tan erre a célra kifejlesztett olvasóprogram segítsé-
gével meghallgatható, illetve a képernyõn el is
olvasható. A szoftver alapszolgáltatásait úgy ter-
vezték meg, hogy a számítástechnikához nem so-
kat értõ felhasználók is hamar elsajátíthassák azo-
kat. Ennek jegyében egyetlen billentyû (az enter)
lenyomásával meg lehet hallgatni az egész CD
hanganyagát. A prograri1 számos praktikus, a gya-
korlatban jól használható, kényelmes szolgáltatás-
sal rendelkezik. A hibrid könyv elnevezés onnan
származik, hogy a tárolt információ kétféleképpen
is meghallgatható. Egyrészt az elõre felvett emberi
hangon, másrészt pedig beszédszintézis segítségé-
vel. Az utóbbi mód lehetõséget nyújt például sza-
vak hangonkénti meghallgatására. (Egy ilyen hib-
rid könyvet kézhez is kaptunk a konferencián. Lásd
a 30. oldalon!)

Pál Zsolt informatikus és Takács Péter újság-
író (mindketten látás sérültek) " Vakosított" inter-
nettartalmak címmel tartott bemutatót, s egy
nagyon fontos kívánságot is elmondott. Csekély
figyelem kell hozzá mindösszesen, hogya hon-
lapok készítõi gondoljanak honlapjaik szerkesz-
tésekor a vakokra, akik a felolvasóprogram se-
gítségével tudják megszólaltatni a számítógép
monitorán megjelenõ szövegeket, s ily módon
hasznosítani az ott fellelhetõ információkat.
Apróság, hogy pl. az ott rendszerint grafikával
elfedett e-mail cím is elõbukkanjon az átpásztá-

zás során...
Fejõs László (Könyvtári Intézet) egy (tapasz-

talata szerint) kevéssé ismert honlapra; a Világ-
hallóra hívta fel a figyelmet. Itt bõvülõ kínálatot
találni felolvastatható szépirodalmi mûvekbõl. A
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Koger Tamás, aki a nagy nemzedék egyik utolsó
képviselõje volt Komárom-Esztergom megyében,
nincs többé közöttünk. Ismét eggyel csökkent azok
száma, akik tudták még, mi volt a fizetõhely és láttak

könyvtárládát.
A budapesti tanárképzõ fõiskola frissen indított

könyvtár szakán végzett 1954-ben, és a komáromi
járási könyvtárban kezdett dolgozni. Jöttét nagy vá-
rakozás elõzte meg, hiszen õ volt az elsõ a megyé-
ben, aki nappali tagozaton szerzett felsõfokú képesí-
tést. Ajárási könyvtár igazgatójaként alaposan meg-
ismerte a községi könyvtárak helyzetét, a könyvtá-
rosok gondjait, és ezt munkája során mindig figye-
lembe vette. Ezért is szorgalmazta, szervezte késõbb
fáradhatatlanul az alapfokú könyvtárosi tanfolyamo-
kat, pontosan tudva, mely ismeretekre van szüksége
egy-egy kis könyvtár vezetõjének. Még a komáromi
könyvtárban készítette elõ az ácsi mintakönyvtár ki-
alakítását, amivel megindult a megyében a községi
könyvtárak tárgyi feltételeinek javítása. E folyama-
tot már. az egész megyében irányította, 1960-ban
ugyanis a megyei könyvtár munkatársa, rövidesen
igazgatóhelyettese és a módszertani osztály vezetõje
lett. A mintakönyvtár mozgalom keretében részt vett
a könyvtári bútorok tervezésében, a berendezések ki-
alakításában.

A tájékoztatás fontos eszközének tartotta és sú-
lyának megfelelõ gondossággal szerkesztette a me-
gye hálózati híradóját, a Komárom Megyei Könyv-
tárost.

Ha valaki belelapoz a régi számokba, minden
bizonnyal meglepõdve tapasztalja, hogy a kiadvány
minden apró részletre kiterjedõen tükrözi a megye
könyvtárainak legfontosabb eseményeit. Nemcsak az
idõszerû feladatokról szól, hanem a megvalósítás-
ban is igyekszik segítséget nyújtani, és formailag is
igényes. Az akkori -ma már szinte elképzelhetetlen
-eszközök ellenére illusztrációkkal oldotta a szöveg
egyhangúságát. Gyûjtötte a felhasználható képeket,
a sormintákat, elválasztó jeleket, és sok-sok éjszaká-
ba nyúló estét áldozott arra, hogy a megjelenõ szá-
mok az akkori lehetõségekhez képest igényesek, szé-
pek legyenek. A híradó sajátossága volt a személyi
hírek közlése: az új és az eltávozott dolgozók, a szer-
vezett képzésben részt vevõk neve, még a házasság-
kötések és a könyvtáros csemeték születési adatai is
megjelentek. Tudta, amíg a hosszabb írásoka,könyv-
tári munkát segítik, addig a személyi hírek a kijnyv-
táros társadalom összetartását erõsítik. Ez utóbbi

miatt tartotta fontosnak a könyvtáros egyesületet és
a szakszeJ'Vezetet is.

Munkájához tartozott a kapcsolatok ápolása. 6
tudta a legtöbbet a megye szakszervezeti könyvtára-
iról, a különbözõ mûvelõdési intézményekrõl. Nagyon

fontosnak tartotta a helyi tanácsokkal való kapcso-
lattartást. Kezdeményezte, hogy a testületek ismerjék
meg a helyi könyvtárak munkáját, igényeljék a könyv-
tárosok beszámolóit. Ezeken az üléseken õ is gya-
korta megjelent, hangsúlyozta a mûvelõdés, önmû-
velés fontosságát, ebben a könyv semmivel sem pó-
tolható szerepét. Ilyenkor sem nézett az órájára. És,
mert kötött munkaidõben dolgoztunk, másnap reggel
ugyanúgy jött be a munkahelyére, mintha elõzõ nap
négy órakor hazament volna.

A könyvek szeretete, a nyomdász édesapa emléke
is vezette, amikor 1974-ben megszervezte a könyv-
tárban a Szinnyei kört, a szép könyvet szeretõ, a
helyi kutatásoknak fórumot adó közösséget, amely-
ha tartalmában valamelyest módosult is -napjaink-
ban is mûködik.

Több mint két évtizedes könyvtárosi munka után
döntött úgy, hogy kipróbálja magát más területen is.
A Családi Intézet vezetõje lett, de a könyvtártól nem
sokáig tudott távol maradni. Két év múlva már ismét
a szakmában dolgozott, a Bányász Körzeti Könyvtár
igazgatóhelyettese, majd Horváth Géza nyugdijba
vonulása után a megyei könyvtár igazgatója lett.
Munkája során a jó hagyományok megõrzésére töre-
kedett.

A betegsége 1990-ben nyugdijba kényszerítette,
de a munkától nem tudott megválni. Szervezõje, ve-
zetõje, mozgatója volt a megyei cukorbetegek társa-
ságának, segítve sorstársait az életmód megváltozta-
tásában. A betegség mellett, annak ellenére is teljes
életet élt, és ebben erõsítette társait is. Természete-
sen a könyvtári munkát sem hagyta abba teljesen. A
kórházi ágyak mellett fel-jeltûnt szálas alakja, sza-
vaival, a figyelmet lekötõ olvasmányok ajánlásával
segítette a betegek gyógyulását.

Szinte mindig második emberként, csöndesen, a
háttérben dolgozott. A bélyeggyûjtéstõl a történele-
mig nagyon sok minden érdekelte. Folyamatosan
bõvítette ismereteit különbözõ szaktanfolyam okon,
amikor csak lehetõsége volt rá. Bizonyára kevesen
tudták róla, hogy ifjú korában versenyszerûen kerék-
pározott. Jó ember volt, mondta róla egy ismerõse,
értesülve a hírrõl. Igen, õ elsõsorban jó ember volt.
Mindenkinek jót akart tenni, ha kellett, közvetített,
csillapította az indulatokat. Közvetlen volt, nyitott,
örömét, bánatát megosztotta munkatársaival. Mun-
kásságáról az általa írott cikkek, tanulmányok és a
korszerûsi.tett könyvtárak vallanak. Emlékét szívünk-
ben õrizzük.

Takács Anna
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A celldömölki
Kreszn erics ~ eren c

Könyvtár
ötvenéves jubileuma

-Mi így ünnepeltünk

elismerést. Szólt arról is, hogy ismét pályáztak
címzett támogatásra, a könyvtár épületének
bõvítésére, korszerûsítésére a kulturális törvény,
az európai uniós normák figyelembe vételével.

Majd dr. Bellérné Horváth Cecilia könyvtár-
igazgaté) -a használókkal való törõdés jegyében
-ismertette annak a 2003 tavaszán, a celldö-
mölki tizennégy éven felüli könyvtárhasználók
kör.ében készített felmérésnek az összesítését,
amely része a megyei könyvtár igazgatója,
Pallósiné Toldi Márta által végzett, a Pannon-
térség országainak, helyi társadalmainak könyv-
tárhasználati szokásait vizsgáló programnak.

A hét százalékos mintavétel megközelítette a
könyvtár felnõtt olvasóinak nem, kor, iskolázott-
ság, foglakozás szerinti összetételét. Tükrözte a

mindennapi tapasztalatot, vagyis azt, hogya
könyvtárat kétharmad részben a középiskolások
és a felsõoktatási intézmények hallgatói látogat-
ják. Ezt bizonyítja az is, hogya "Milyen célból
veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait?" kér-
désre a legtöbben az elsõ helyen jelölték meg az
" iskolarendszerû tanulmányaihoz" választ. Még
mindig a könyv a leggyakrabban használt doku-
mentumtípus, de rögtön utána következik az
internethasználók száma, akik mára már a fel-
nõtt olvasók felét jelentik. Bizonyára rohamosan
emelkedik az internet és az e-dokumentumok
használata. Ez még csak egy folyamat kezdete,
öt éve sincs, hogya celldömölki városi könyvtár
rendelkezik internetelérésseI.

A kérdések harmadik fõ csoportjában az ol-
vasó véleményt nyilvánított a gyûjteményrõl, a
szolgáltatásokról, a technikai feltételekrõl, a
könyvtár külsõ és belsõ esztétikumáról, a sze-
mélyzetrõl és a lakosság tájékoztatásáról (PR-
munka). Az érzelmi töltést sem nélkülözõ vála-
szokból kiderült, hogy a többség elégedett az
intézménnyel és a könyv;tárosokkal. "Ha módjá-
ban állna, mit fejlesztene nálunk leginkább?
Miért?" Az erre a látszólag egyszerû kérdésre
adott válaszok tartalmazták a legtöbb kritikát,
javaslat formájában. A megszívlelendõ javasla-
tok egy része pénz kérdése (gyûjteményfejlesz-
tés, korszerûbb könyvtártechnológia, elkülönített
és a szolgllltatás funkciójának megfelelõen be-

Az év elején emlékeztünk meg a települési,
önkormányzati könyvtárak fennállásának ötve-
nedik évfordulójáról a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban, a könyvtáros generációk találkozásán. De
sorra emlékeztek meg errõl az eseményrõl az
egykori járási, ma városi könyvtárak is, melye-
ket a könyvtárügy fejlesztésérõl szóló 2.042-13/
1952.(V.14.) minisztertanácsi határozat alapján
létesítettek. Vas megyében 2002 õszén a Faludi
Ferenc Könyvtár szép és méltó ünnepségén,
Körmenden hallhattunk a közmûvelõdési könyv-
tári hálózat létrehozásának történetérõl. Számos

könyvtári szaklap cikkei, tanulmányai foglalták
össze a közmûvelõdési könyvtárak fél évszáza-
dos múltját.

Kisebb nagyobb eltéréssel, de végsõ soron ha-
sonló utat futott be a celldömölki városi könyvtár
is. Ezért a jubileum kapcsán -intézményünk
történetének saját szempontunkból még oly fon-
tos állomásaira és az abba fektetett sok-sok
munkára gondolva, azt nem lebecsül ve -nem
kívántunk ismétlésekbe bocsátkozni.

Végül a mi ünnepségünk célja is a találkozás
volt: legyenek együtt az egykori és a mai mun-
katársak, a megye könyvtáros társadalma. A ta-
lálkozó ne nélkülözze az intellektuális élménye-
ket, legyen szó szakmánkról, érvényesüljön a
helyi jelleg, és legyen idõ a beszélgetésre.

Május 23-án szép napunk volt, sok kolléga
fogadta el meghívásunkat, nagy örömmel kö-
szönthettük itt régi munkatársainkat.

A rendezvényt a város polgármestere, Fehér
László nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta,
az önkormányzat lehetõségeinek megfelelõen
mindig támogatni fogja az intézményt, 'mely
méltán kapta meg 2001-ben az "Év Könyvtára"
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rendezett terek), másik része jobb
szervezéssel megvalósítható (a be- ,
szerzési idõ rövidítése, a szórakoz-
tató irodalom áttekinthetõ kiemelé-
se, zenei fájlok meghallgatása, haté-

konyabb PR-tevékenység stb.).
Az elõadás a jelen helyzet elem-

zésével a jövõbeni feladatokra irá-
nyította a figyelmet. Egyre kemé-
nyebb a szakmai és a financiális küz-
delem: megfelelni, megõrizni a szol-
gáltató-képességet, ami nem mást I
jelent, mint az ismeretek és a mûkö-
dési feltételek folyamatos fejleszté-
sét. A "használó könyvtára" szelle-
mében személyre szóló szolgáltatást
nyújtani, valamint a munkatársak I

teljesítményét javítani, s ehhez mind- ,
két fél részére optimális környezetet
teremteni.

Úgy gondoltuk, hogy egy közmû-
velõdési könyvtáros számára bizonyá-
ra érdekes tájékoztatást kapni egy
kutató könyvtáros munkájáról. Ezért
és celldömölki kötõdései miatt -itt
született, itt végezte iskoláit, itt élnek'
szülei, akikhez gyakran hazatér, s akik
évtizedek óta könyvtárunk olvasói, õ

maga pedig hétvégenként könyvtárunk
rendszeres látogatója, helytörténeti
gyûjteményünk részére mindig kapunk
tiszteletpéldányt mûveibõl, különle-
nyomatot megjelent tanulmányairól, s
már máskor is tartott nálunk elõadást
aktuális hungarica-kutatásairól -meg-
hívtuk dr. Németh S. Katalint, az MTA Irodalom-
tudományi Intézete könyvtárának vezetõjét. Tudo-
mányos intézet és könyvtár. Az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének tudományos és publikációs
tevékenysége címû elõadásában ismertette az
intézmény történetét, szólt a jeles elõdökrõl, az
intézet feladatairól, az egyes osztályok tudomá-
nyos tevékenységérõl, a szövegkiadásokról, a
három intézményi folyóiratról (Irodalomtudomá-

nyi Közlemények, Helikon, Magyar Könyvszem-
le), konferenciákról, ösztöndíjakról. Az idõ szû-
kössége miatt mindezt dióhéjban. Betekintést
nyertünk azonban abba a tudományos munkafo-

lyamatba, amelynek kézzelfogható eredményeit
közkönyvtári tájékoztató munkánkban naponta

gyümölcsöztetjük.

Fent jobbról balra: Dr. Németh S. Katalin, Fehér
László, dr. Bellérné Horváth Cecília
Lent: Dr. Németh S. Katalinnak a köszönet jeléül
Németh Tibor adja át a
virágot, az elõadói asztalnál Balázs Géza látható.

A jubileum alkalmai teremtett arra, hogy el-
fogadjuk, .és méltó formát adjunk Dessewffy
Horváth Marietta mûvésztanár felajánlásának,
aki Kresmerics Ferenc tiszteletére kisplasztikát
készített és adományozott a könyvtárnak (fotó-
ját 1. az ODR-hírekben.)

A szobor alkotója évtizedeken keresztül a
celldömölki zeneiskola hegedûtanára volt, nyug-
díjasként ma már szülõvárosában, Sopronban él.
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rõl, az értelmiség felelõsségérõl: "Õrizzünk meg
mindent, ami kipróbált és jó! ...Fogadjuk nyíl-
tan és örömmel, ami az új technológiában hasz-
nos! ...A kultúra, a mûveltség az embert gazda-
gabbá és felelõsségteljessé teszi."

Biztatásként ennél jobb üzenetet nem kaphat-
tunk volna!

Délután kávéházzá alakult a könyvesház. Fi-
nom sütemények, születésnapi torta, illatozó kávé
mellett helyet kapott a csevegés. A társadalom-
ban élõ eszményi könyvtároskép olyan tulajdon-
ságokkal egészült ki, mint pl. az, hogy nem árt,
ha a könyvtáros jó háziasszony és jó cukrász is
egyben. ..8 a "könyvtárosfiúk", akik honlapun-
kon megszerkesztették a könyvtár ötven évének
képes történetét (www.cellbibl.hu/50/foto.htm),
sok egyéb szakmai kiválóságuk mellett pultos-
ként is helytálltak.

Életét a zene, a képzõmûvészet és az irodalom
hatja át. A zene mûvelésére és szeretetére taní-
totta a gyerekeket, szobraiban, grafikái ban, tör-
ténelmi ihletésû életrajzi regényeiben a magyar
kultúra és történelem jeles személyiségeinek ál-
lított emléket.

Alkotásának különös jelentõsége :jibban rejlik
-miután Kresznerics Ferencrõl ábrázolás nem
maradt fenn (mindössze a tanítvány, Szilasy
János szûkszavú leírása) -, hogya sokoldalú,
tudós nyelvész, paptanár alakja úgy jelenik meg
ezentúl, ahogyan Dessewffy Horváth Marietta
megmintázta: szikár, gondolkodó, mély belsõ
életet élõ, tiszteletréffiéltó, jó és szerény ember-
ként.

A Kresznerics-kortárs, Bessenyei György

örökérvényû gondolatait (A magunk nyelvén),
amelyeket Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház
igazgatója olvasott fel, és a zeneiskola kiváló
növendékeinek kamaramuzsikáját követõen Ba-
lázs Géza nyelvész leplezte Ie, avatta fel a szob-
rot Nyelvújítás egykor és most címû elõadásá-
val.

Dr. Bellérné Horváth Cecília

Üzleti információs
ismeretek könyvtáros

hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának (ELTE BTK) Könyvtár-
tudományi-Informatikai Tanszéke elengedhetet-
lennek tartja, hogy hallgatóit a hagyományos
könyvtárosi szakértelmen kívül a modern infor-
mációs piac kihívásainak megfelelõ, korszerû
szaktudással is felvértezze. Ennek megfelelõen
az ún. kifutó rendszerben tanuló könyvtár sza-
kos egyetemi hallgatók -mind a nappali, mind
az esti (kiegészítõ) tagozaton -a 2002/2003. évi
tanév tavaszi félévében belekóstolhattak a busi-
ness szféra világába; az elõbbiek az Információ-
források, az utóbbiak a Projektmunka tantárgy
keretein belül.

A kurzusokon az üzleti, vállalkozói alapis-
meretek (a nemzetgazdaság mûködése, pénzügyi
piacok, adózás, gazdasági jog, cégeljárás stb.)
tárgyalása mellett sor került a legfontosabb üz-
leti információtípusoknak (céginformációk; ban-
ki információk; tõzsdei információk; szabadal-
mi, használati és ipari minta-, védjegy-informá-
ciók; szabványinformációk; statisztikai informá-
ciók; vállalkozásfejlesztési információk, különös
tekintettel a mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sokra; gazdasági fejlõdésre vonatkozó informá-

Kresznerics Ferenc nyelvész kapcsán, aki
tudományos tevékenységét a magyar nyelvújítás
történetének elsõ, klasszikus szakaszában fejtet-
te ki, arról beszélt, hogyanyanyelvünk alakítá-
sában mindig nagy szerepet játszott a tudatos
cselekvés, a társadalmi befolyásolás. Nyelvünk
történetében több aktív és sikeres beavatkozás
történt. Az l770-es évektõl közel száz évig tar-
tott az a szakasz, amely a XIX. századra moder-
nizálta a magyar nyelvet, alkalmassá tette a fo-
lyamatos megújulásra, fejlesztésre, a nyelvésze-
ket nyelvtan- és szótárkészítésre indította, a
nyelvmûvelés céljából létrehozta a Magyar Tu-
dós Társaságot.

Az elõadó figyelmessége révén megtudhat-
tuk, hogy pl. hidász szavunkat Kresznerics al-
kotta. A könyvtár szót Révai Miklós írta le elõ-
ször elegyes verseiben, 1 787-ben, s olyan szó-
alakok is születtek ez idõ tájt, mint a könyvház,
könyvtárház, könyves ház. Nánási Benjámintól
származik a könyvtáros szavunk (1798), s a
könyvháznak és könyvtárnak (1830) megjelölés-
re is volt kísérlet.

A XX. század eleji, második nyelvújítást
követõen napjainkban éljük a digitális (tudatos
és spontán) nyelvújítás korát. Kifejtette gondo-
latait a mindennapi nyelvhasználatra ható sajtó-
ról és médiáról, a jó kommunikáció szükségleté-
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ciók, elõrejelzések, elem-
zések; jogi információk;
európai uniós informáci-
ók vállalkozóknak; adó-
zással, számvitellel kap-
csolatos információk;
non -profit -informáci ók)
és azok szolgáltatóinak
számbavételére, rendsze-
rezésére, kategorizálásá- I
ra, elemzésére, valamint
a vállalkozói inform~ci-
ós termékek, illetve szol-
gáltatások könyvtári me-
nedzselési lehetõségei-
nek bemutatására is. Szó
esett az igényfelmérés, a
piackutatás alkalmazásá-
ról, az alapvetõ árképzé-
si módszerekrõl és -

egyéb, a tárggyal összefüggõ kérdésekrõl.
A gyakorlatokon a közgazdász és könyvtáros

végzettséggel egyaránt rendelkezõ oktató beve-
zetõ elõadásai, folyamatos konzultációi után a
hallgatók -szemináriumi dolgozatuk alapján
készített kiselõadásuk és prezentációjuk segítsé-
gével -ismertették egy-egy üzleti információtí-
pus jellemzõit, legfontosabb forrásait és szolgál-
tatóit, az információkeresés különféle techniká-
it, speciális lehetõségeit. A tan órák keresési fel-
adatok megoldásával, számítógépes információs
rendszerek aktív használatával zajlottak. Ezúton
is köszönjük azoknak az üzleti információt szol-
gáltató cégeknek, szervezeteknek a támogatását,
amelyek együttmûködési megállapodás kereté-
ben professzionális adatbázisaik használatát té-
rítésmentesen biztosították számunkra:

-Creditreform-Interinfo Kft.
-Dun&Bradstreet Magyarország Kft.
-Hoppenstedt Bonnier és Társa Információs

Kft.
-Kompass Hungária Kft.
-Központi Statisztikai Hivatal Információs

Fõosztály
-Opten Informatikai Kft.
A féléves tanegységek követelményeit sike-

resen teljesítõ kb. hetven hallgató többsége rend-
kívül hasznosnak ítélte a szemináriumokon vég-
zett munkát, különösen a kiegészítõ tágozaton
tanuló, az ország különbözõ részeibõl érkezett
közel harminc gyakorló könyvtáros. Õk -elmon:'

dásuk szerint -a mindennapi munkájuk során
egyre erõteljesebben érzik az üzleti információs
készségek hiányát. Tapasztalataik alapján min-
den tizedik könyvtárba látogató igényli a business
típusú információkat, valamint a könyvtáros
minimális szintû gazdasági tájékozottságát. Töb-
ben jelezték, hogy már a szemeszter zárása óta
eltelt rövid idõszak alatt is kamatoztatták a tan-
órákon elsajátított ismereteket, fóképpen tájékoz-
tató tevékenységükben.

Fontos megemlíteni, hogy a közelmúltban
véget ért tanévtõl kreditrendszerben tanuló in-
formatikus könyvtáros egyetemi hallgatók részére
nappali tagozaton két önálló, kötelezõ jellegû
tanegység kapcsolódik a tárgykörhöz, melyek
abszolválását -a szükséges elõfeltételeket figye-
lembe véve -a tantervi háló alapján a negyedik

évfolyamon javasoljuk:
-Vállalkozói ismeretek, üzleti információfor-

rások (7. félév);
-Információbrókeri ismeretek, térítéses infor-

mációszolgáltatások (8. félév).
Ezek nyomán a jelenleginél majd jóval na-

gyobb lehetõség nyílik a téma több szempontú
vizsgálatára, részletesebb feldolgozására, a vál-
lalkozói, illetve üzleti információs ismeretek
további elmélyítésére, szintetizálására.

Kiszl Péter
egyetemi tanársegéd

ELTE BTK
e-mail: pkiszl@ludens.elte.hu



csak nem állhatom meg, hogy néhány gyöngy-
szemet ki ne ragadjak az "is11}ertetés"-bõl. Ne-
hogy az a kifogás merülhessen fel, hogy az ér-
demi részre nem is válaszolok.

A repertóriumaimat a kutatóknak és az ér-
deklõdõknek szánom, akik nem keresnek a ká-
kán is csomót, hanem annak tekintik munkámat,
ami:~pusztán egy segédeszköz, amely nem old-
hat meg "mindent helyettük. De õk ezt nem is
várják el. Éppen ezért soha nem fogom megje-
gyezni, hogy Ürög Pécs része, Malomsédhez sem
fogom leírni, hogy merre található széles e vilá-
gon, és nem fogok apró térképeket sem mellé-
kelni az összes földrajzi kulcsszó mögé, mert a
repertórium csak keresõeszköz, és tárgyszavai
nem versenyezhetnek sem térkép ekkel, sem lexi-
konokkal, sem enciklopédiákkal. Nem árt tisztá-
ban lenni azzal, hogy mire való a repertórium.
Ha pedig valaki számára a szerzõi rész nem
tükrözi a szerzõgárdát kellõképpen, azzal én nem
tudok mit kezdeni. Az ismertetett könyvek szer-
zõi normális esetben nem tárgyai az ismerteté-
seknek, így nevüknek sem sok keresnivalója van
a tárgy szavas, annál több viszont a szerzõi rész-
ben. A következõ kifogás egyszeruen nevetsé-
ges, mert nem a repertórium összeállítójának a
feladata, hogy címfordítást adjon, pláne úgy nem,
hogy minden magyar nyelvûhöz idegen, minden
idegen nyelvûhöz magyar nyelvû címfordítást.
Ez nonszensz!

"Nem ritka, hogy egy fogalom s annak szino-
nimája is külön tárgyszavat képez: Restaurálás
-Helyreállitás, Kórbonctan -Paleopatho-
lógia... " Hatalmas tévedés! Építészek a meg-

mondhatói annak, hogy a restaurálás és a hely-
reállítás bizony messze nem egy fogalom két
kifejezése. A mai patológus pedig még rengete-
get tanulhatna, mire áttérhetne a paleopatho-
lógiára, mert bizonyekettõ sem egy fogalom,
hanem majdhogynem két különbözõ szakma.

"A cimbõl kiragadott szó nem feltétlenül felel
meg a tartalomnak, vagy nem pontosan fejezi
azt ki (pl. Vegyes erdõk... Erkély, Famaradvá-
nyok). Nagyon sok tárgyszó -akárcsak az elõb-
biek -semlflitmondó, s nem jutna eszébe senki-
nek sem ott bármit is keresni. (Ecet, Ellátás,

A Könyvtári Levelezõ/lap 2003. XV. évf. 3. sz.
37-39. oldalán Surján Miklós látszólag az -én
munkámat "ismertette". (A pécsi múzeumi érte-
sítõk és évkönyv repertóriuma 1908-1998.) Azért
írom: látszólag, mert valójában azt taglalja, hogy
szerinte milyennek kell lennie egy jó repertóri-
umnak, és azonnal fölemeli intõ szavát, ha a saját
szentenciáitól a legcsekélyebb eltérést is tapasz-
talja. Persze, még a saját sem egészen stimmel,
mert a negyvenéves idézeteivel más -ma már
nem is mindenben helytálló -véleményt közöl.
Arról nem is beszélve, hogy az általa javasolt
megoldások a repertóriumom szerkezete miatt
eleve nem is alkalmazhatók.

"Érthetetlen, hogy a szerzõi részben a szerzõ
egységesített neve alatt miért kell öfvenötször is
(Szõnyi Ottó) leírni ugyanazt a névalakot." -

Pedig roppant egyszerû, nemhogy érthetetlen
lenne: én csak egyszer írom le (éppen ebben van
a poén!) a szerzõt, a címet, a lelõhelyet és a
tárgyszavakat. Az egyes tételeket a Bogárdi
János kollégám által írt kitünõ programcsomag
alapján a számítógép többszörözi. A szerzõi rész-
nél ugyan feleslegesnek tûnhet, de ha a szerzõ
nevét a leírásból kihagynám, ezeknél a tételek-
nél a tárgyszavas részben egy fia szerzõt sem
lehetne azonosítani. Arról nem is beszélve, hogy
egy és ugyanaz a szerzõ nem egységesen jegyzi
a cikkeit (pl. nemesi elõnév váltakozó használa-
ta vagy házasság elõtti, alatti és utáni névhasz-
nálat: Angyal Pál -sikabonyi Angyal Pál; Hárs
Éva -Sarkadiné Hárs Éva -Hárs Éva).

Van egy íratlan szabálya az ismertetéseknek.
Vagy a címben, de legkésõbb az elsõ bekezdés-
ben illik megnevezni, hogy kinek a munkájáról
van szó. Jelen esetben én ezt már a címben
megtettem.. .

Eredetileg tételes választ akartam írni, mert
az "ismertetés" hemzseg az alapvetõ tárgyi téve-
désektõl. De a cikk hangneme, személyesk-edése
és a velem kapcsolatos valótlan állításai miatt
elálltam ettõl a szándékomtól. Ennek ellenére
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Hagyaték, Jövedelmek, Kultúrtáj, Utánpótlás,
Színek stb.)" Hát kérem, a vegyes erdõ halál-
pontosan megfelel a tartalomnak, mert nem attól
vegyes az erdõ, hogy megyünk, mendegélünk,
aztán hol van erdõ, hol meg nincs, vegyesen,
hanem azért, mert fái különbözõ fafajtákhoz
(családokhoz, rendekhez és növénytársulási ága-
zatokhoz) tartoznak. Nem látom be, hogy az
erkély, a famaradványok és a színek miért ne
lehetne kulcsszó, mikor a cikkek azokról szól-
nak, pl. "Színek a heraldikában". Itt bizony a
színek nagyon fontos tárgyszó, mint ahogy az a
többi is. Az ecet!kulcsszó alatt Zentai János írt
Két adat Ormánság népének régi életéhez cím-
mel. Mivel volt szerencsém megállapítani a bel-
sõ tartalmat magából a cikkbõl(!), megtudhat-
juk, hogy régi eleink az Ormánságban maguk
készítettek ecetet. Sõt azt is, hogy hogyan. Hát
akkor miért is ne legyen tárgyszó az ecet? Ha-
gyatékot kereshet többek között az is, aki csa-
lád- vagy gazdaságtörténettel foglalkozik, a jö-
vedelmek érdekelhetnek gazdaságtörténészeket,
szociográfusokat, a kultúrtáj agrár- vagy környe-
zetvédõ szakembereket. Tehát vigyázni kéne
ezekkel a kijelentésekkel, mert ha engem valami
nem érdekel, az még közel sem biztos, hogy
mindenki más számára felesleges.

A tárgyszavakhoz tartozó tételek számát soha
nem az összeállító szabja meg önként s dalolva,
úri kedve szerint, hanem azt maga a folyóirat
adja. Azt tudtam elõre, hogy a Mecsek tárgyszó-
nál sok tétel lesz, de hogy mennyi, azzal elõre
nem is foglalkoztam. Akit a Mecsek érdekel,
egyszer biztosan átfutja az egész Mecsek-részt,
utána válogathat a tételek közül. Mert megke-
resni minden cikknek az eredetijét, az már nem
kötelezõ. "... kisebb alcsoportokra kellett volna
bontani. " Kérem, ez betûrendes, szerzõi és tárgy-

szavas szerkezet! Egy tárgyszó kisebb egységre
már nem bontható. Netán szótagoljam???

Az meg egyenesen valótlan állítás, miszerint
nem a cikkek tartalmából, hanem a címekbõl
tárgyszavaztam volna (lásd: az ecet sincs a cikk
címében!). Engedtessék meg nekem: osztályoz-
ni, tárgyszavazni, az egyes cikkek belsõ tartal-
mát kihámozni nem most fogok megtanulni, mert
azon én egy kicsit régebbrõl már túl vagyok.
Nem folytatom, pedig még tudnám. A ciszterek
valóban zsargon (szíves elnézést kérek'- elsõ-
sorban a ciszterciektõl, hiszen egyáltalán nem
állt szándékomban megbántani õket).

Eddigi hat bibliográfiámmal és tizenhét re-
pertóriumommal 1401 évet dolgoztam fel 6642
oldalon. Az elsõ hazai számítógépes egyedi re-
pertóriumot 1980-ban adta ki a KSH Könyvtára.
Bátorkodtam elkövetni.

"Nemfolytatom. Defelteszem a kérdést: nem
kellett volna-e a kéziratot egy szakemberrellek-
toráltatni?" -Kire gondolt titokban? Sejtem a
választ.

"S netán a külsõ borítót tervezõ grafikus
munkáját is ellenõrizni? (Akkor talán idõben
felfedezték volna az érthetetlen módon ott hibá-
san közölt évszámokat is: 1912-1930.)" -Bra-
vó! Igyekszik belerúgni egy kicsit a Dialóg
Campus Kiadóba is. Mint ahogy nem létezik
hibátlan bibliográfia és repertórium sem,. úgy
idõnként incselkedik a nyomda ördöge is. Elõzõ
munkámat is a Dialóg Campus adta ki: A Tör-
téneti Szemle repertóriuma 1912-1930. Való
igaz, amikor a borítót összeállítottuk, ez az év-
számsor került az újabb munkámra, mert a borí-
tón minden kellõ dolgot kicseréltünk, csak ezt
nem. Természetesen idõben felfedeztük. Nem így
jelent meg, hanem helyesen. Csak merõ ,jóin-
dulatnak" tûnik, hogy egy ilyen példányt -amit
partizánakcióval szerzett meg, ki tudja honnan -

"ismertes sen", mert lám-lám, még a borító is...
De ezzel bizony árnyékra vetõdött.

Nem kellett hosszas kutatás annak megállapí-
tásához, hogy az "ismertetõ" önállóan még egy
fia repertóriumot sem készített el. Ez tény. (Aki
tudja, csinálja, aki nem, az "ismerteti".) Itt már
nem a lóláb lóg ki, hanem az egész ménes. Szá-
mítógépes repertóriumaim szerkezete nem kö-
veti a már negyven éve is kissé túlhaladott szer-
kesztési elveket. Ezt vállalom. De ha valami
csoda folytán a régi elképzelés ma is maradék-
talanul helytálló lenne, még mindig nem jelent-
heti azt, hogy csak az és csakis az az egyedüli
üdvözítõ módszer, a létezõ más megoldásokkal
szemben.

Minden, a lovagiasság szabályai szerint is
megalapozott kritikát nagy örömmel és köszö-
nettel várok és veszek mindenkitõl, hogy mun-
kám jobb legyen. De -mint láthattuk -a súlyos
szakmai tévedésektõl sem mentes "ismertetés"
nem ebbe a kategóriába tartozik, nem is emiatt
készült.

Ám örömmel várnám az általa elsõként, vég-
re önállóan készített valódi repertóriumot. Szí-
vesen bemutatnám az érdeklõdõknek. Kizárólag
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szakmai alapon, amitõl az õ jelenlegi "ismerte-
tése" -kedvenc szóhasználatával: mondjuk ki -

fényévekre van.
Dr. Hernádi László Mihály

nak az egységesített névre. (Ugyanilyen egysé-
gesítésre szükség van pl. a fóldrajzi nevek, tes-
tületek esetében is.) A repertórium hasmálója
szempontjából elõnyös, ha a különféle változat-
ban elõforduló nevek egy helyre kerülnek, ám
ha a névváltozattól, álnévtõl nincs utalás az egy-
ségesítettre, a használó nem találhatja meg a
számára szükséges információkat.

Az "íratlan szabályokhoz": Szemle rovatunk
mûvekrõl s nem szerzõkrõl szól, S. M. írásá-
nak címe ehhez az elvhez igazodik. (Ha merõ
véletlenségbõl nem fordulna elõ az ismertetõ-
ben a szerzõ neve, a mû bibliográfiai leírása
az h-ás végén mindenképpen tartalmazza -

ahogyan most is.)
Ha abban van elvi megegyezés, hogya re-

pertórium feladata, értelme, célja: minden lehet-
séges módon segítse használóját a repertorizált
periodikumok tartalmának minél sokrétûbb ke-
reshetõségében, akkor nincs mit hozzátenni, miért
van S. M.-nek hiányérzete. Azt minden bizonnyal
nem várja, hogya repertórium összeállítója le-
fordítsa a címet, ha az eredeti közlésben sincs,
ám ha ott van, miért ne lehetne közölni -éppen
az imént említett elv alapján. Mint ahogy az egy
tárgyszó alatt nagy tömegben összegyûlt tételek
további tárgyi finomítása sem mondvacsinált
kívánalom.. .

Hogy mennyire nem csak "majdhogynem
két különbözõ szakma" a kórbonctan és a
paleopathológia, abban igaza van H. L. M.-
nek. Az Új orvosi lexikon szerint pathológia:
kórtan, kórbonctan: anatomia pathologica,
paleopathológia: az õslények maradványainak
betegségeivel foglalkozó tudomány. Válasz
nélkül hagyja azonban S. M. néhány érdemi
tárgyszavazási kifogását, pl. Avarok.

A számítógép segítségül hívása a repertori-
zálásban óriási lehetõség, éppen ennek révén
lehet sokrétûbbé tenni azt a szolgáltatást, amit a
repertórium kínál, ha több évtizednyi forrás-
anyagban szeretnénk keresni. (Nem keresgélni,
mert ezt repertórium nélkül is megtehetjük.) A
számítógépes program természetesen visszatük-
rözi a szerkesztõ koncepcióját.

Végezetül: nem szeretnénk tetszelegni az igaz-
ságosztás (egyébként is nagyon kellemetlen és
kényelmetlen) szerepkörében. Õszintén sajnál-
juk, hogy egy szakmai szempontokat képviselõ
rovat személyes indulatok összecsapásának szÍn-
terévé vált. Reméljük, csak egyszeri alkalom-
mal. Az iggzi döntnök úgyis az olvasó, a reper-
tórium használója lesz. -A szerk.

Szokatlan s szerencsére nem sûrûn elõforduló
helyzetbe került a szerkesztõség e repertórium-
vita kirobbanása kapcsán. Könyvkritikákra, bí-
rálatokra nem szokott észrevétel érkezni, most
azonban megtörtént. A "szólaltassék meg a másik
fél is" elve és joga, okán természetesen helyt
adunk a megbírált mû szerzõjétõl érkezett ellen-
véleménynek is.

Megkérdeztünk ma is élõ, ismert repertóri-
umkészítõket, akik szívesen elmondták vélemé-
nyüket, de arra nem vállalkoztak, hogy megis-
mételjék a szakma által már korábban megfo-
galmazott alapelveket. Észrevételeiket megpró-
báltuk teljes szakmai pontossággal feljegyezni,
de fellapoztuk azok állásfoglalásait is, akik már
nincsenek közöttünk.

Kertész Gyula írta: "A szerkezet és a mutató-
zás szorosan összefüggõ módszertani kérdései
váltották ki a legtöbb vitát szakmai körökben. A
betûrendes, a tematikus vagy az idõrendi reper-
tórium-e a "legjobb"? ...A választ a periodikum
tematikai-mûfaji profiljának, a használók várha-
tó igényeinek, a feltárás mélységének és a »tech-
nikai szintnek«, vagyis az elõállítás módjának
figyelembevételével lehet megadni." (Az egyedi
sajtórepertorizálás újabb eredményei és problé-
mái. In: Könyvtári Figyelõ 1985. 4. sz. p. 387-

397.)
A bírálat és a válasz alapvetõen eltér egy fon-

tos dologban: Surján Miklós a kezében lévõ re-
pertóriumról ír, Hernádi László Mihály viszont
sokkal inkább Surján Miklósról.

A Surján Miklós által hiányolt törzsrész,
amely "az eredetinek miniatûr, kicsinyített mása"
egyszer (de csak egyszer!) idõrendben közli a
lap összes írását, s valamennyi mutató ezekre
hivatkozik tétel számain keresztül. Ez helytaka-
rékos megoldás, bár mindig oda kell lapozni, az
meg munka. Van azonban két fontos szerepe:
képet ad magáról a periodikumról és csökkenti a
veszélyét annak, hogy a szerzõ nélküli írások
kimaradjanak a feltárás ból.

A szerzõkkel kapcsolatban van a könyvtáros/
bibliográfus szakmának egy szabvánnyá' 'vált
megállapodása az egységesített szerzõi névalak-
ról. Az ettõl eltérõ névformákról utalók mutat-
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§ A Kormány 73/2003.(Jl:28.} Korm. rendelete az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerró1. (Magyar Közlöny 2003/58. szám)
1. § Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium)

által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelõhely-nyilvántartás
segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja könyYtárhasználók számára a
könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) hozzáférhetõségét.
2. § (1) A könyvtár (a továbbiakban: kérõ könyvtár) -amennyiben a könyvtárhasználó
által igényelt dokumentum nem áll rendelkezésre -az országos lelõhely-nyilvántartás
alapján megkeresi azt a szolgáltató könyvtárat, ahol a dokumentum hozzáférhetõ.

(2) Amennyiben a megkeresett könyvtárban nem hozzáférhetõ a dokumentum,

akkor a kérõ könyvtár a dokumentummal rendelkezõ másik szolgáltató könyvtárba
küldi a kérést.

(3) A kérõ könyvtár haladéktalanul a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja a

megérkezett dokumentumot, és felhívja a könyvtárhasznáJó figyelmét a szolgáltató
könyvtár által az adott dokumentum használatára meghatározott különleges, egyedi
elõírások betartására.

(4) A kérõ könyvtár felelõssége a szolgáltató könyvtárral szemben az eredetiben meg-
kapott dokumentumért az átvételtõl a szolgáltató könyvtárba való visszaérkezéséig terjed.
3. § Az ODR keretében mûködõ szolgáltató könyvtárak:

a) a nemzeti könyvtár,
b) a nemzeti gyüjtõkörü könyvtár,
c) a CXL. törvény 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak,

d) az állami egyetemi könyvtárak és
e) a megyei könyvtárak.

4. § ( 1) A szolgáltató könyvtár a gyûjteményében lévõ dokumentumokat -a
szolgáltatásukra vonatkozó elõírásokkal együtt -bejelenti az országos lelõhely-
nyi Ivántartásba.

(2) A szolgáltató könyvtár -a könyvtárhasználati szabályzatában foglalt korlátozások
figyelembevételével -a gyûjteményében lévõ dokumentumok teljes körét szolgáltatja.

A dokumentum szolgáltatásával egyidejüleg annak használatára egyedi elõírásokat
határozhat meg.

(3) A szolgáltató könyvtár -az igény beérkezése után haladéktalanul -eredetiben,
másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban elküldi a kért dokumentumot a
kérõ könyvtárnak, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadályáról.

(4) A szolgáltató könyvtár az eredetiben nyújtott dokumentumszolgáltatásért díjat
nem számíthat ról.

(5) A szolgáltató könyvtár gondoskodik a könyvtárközi dokumenrumszolgáltatás korszerû

eszközökkel történõ mûködtetésérõl, folyamatosságáról és minõségének biztosításáról,

továbbá a szolgáltatás adatainak a m-inisztérium által elõírt nyilvántartásáról.
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A KONYVTAR KAPU A VILAGRA

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK
EGYESÜLETEXXXV. 

VÁNDOR GYÛLÉSE
NAGYKANIZSA, 2003. augusztus 14-16.

Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Helyszín:

Telefon: (93) 509-529
Bognár Csilla (30) 393-0472
Strausz Ferenc (20) 944-4005
www.mke.oszk.hu

vandorgyules@kanizsa.hu

Jelentkezés:Honlap:E-posta:

PROGRAM

2003. augusztus 14. csütörtök

11.00 órától a rendezvény ideje alatt folyamatosan REGISZTRÁCIÓ a Halis István

Városi Könyvtárban
13.00, 13.30, 14.00

BELVÁROSI KÖRSÉTÁK. Indulás a könyvtártól
15.30 Mûvészeti alkotás avatása a könyvtár épületében

A vándorgyûlés tiszteletére rendezett Kanizsai Tárlat megnyitása az épületben.
A könyvtári tér vándorgyûlési térré való átalakításának jelképes befejezése

PLENÁRIS ÜLÉS16.00-18.00

Kulturális program -jazz, ének, vers -kanizsai elõadókkal20.00-21.00

2003. augusztus 15. péntek

9.00-9.20 Fejezetek a könyvtár életébõl. A Halis István Városi Könyvtár bemutatkozása

9.30-12.00 SZEKCIÓÜLÉSEK

1. szekció2. 
szekció

3. szekció
4. szekció

A könyvtár totalitása
A dokumentumtermelõ könyvtár. Digitalizálás és digitális

gyûjtemények
A könyvtár mint a kutatómunka infrastruktúrája
A könyvtár -munkaképesség -versenyképesség -élethosszig
tartó tanulás ~
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SZEKCIÓÜLÉSEK
5. szekció

14.00-14.30

6. szekció

7. szekció8. 
szekció

A tanító könyvtár.
Könyvtárhasználat és interQethasználat tanítása
A könyvtár mint a társadalmi érintkezés
csomópontj a
Mozi és zeneszó a könyvtárban
Legyen a könyvtár médiaszereplõ

16.30 Játék, gólyalábas verseny! Gyakorlás 9 órától 16 óráig a könyvtár

környezetében

" , ..,
ZARO PLENARIS ULES7.00

20.00 BARÁTI TALÁLKOZÓ. Az est vendégei Nagykanizsa szellemi életének

reprezentánsai,
Rózsás János memoáriró, dr. Ördög Ferenc nyelvész, Kustár Zsuzsa

képzõmûvész.
A vándorgyûlési térré átalakított könyvtári tér visszaálIításának jelképes

megkezdése.

2003. augusztus 16. szombat

Kirándulások Nagykanizsa környékére

1. Nagykanizsa: városnézés, Csónakázó-tó, gólyalábas vetélkedõ
Indulás: 9.00
A program vége: kb. 13 óra
Részvételi díj: 1 000 Ft

2. Principális völgye
Indulás: 8.00
Program vége: kb. 15 óra

Útvonal: N agykanizsa-Gelse-F elsõrajk -Pötréte-Hahót -Zalaszentbalázs-Homokkomárom-

Nagykanizsa
Programok: Gelse Petõfi Sándor Információs Központ (Könyvtár és teleház)

Felsõrajk, Pötréte települések bemutatkozása a felsõrajki "várban"
Homokkomárom búcsújáróhely, kegytemplom bemutatása
Borkóstolás a Homokkomárom borvidéki szõlõhegyen.

Részvételi díj: 2500 Ft

3. Örömhegyi gyalogtúra:
Indulás: 8.00
Program vége: kb. 15 óra

Útvonal gyalog: Zalaújlak-Gesztenyeház-Õrömhegy Postás kulcsosház-Nagybakónak
Táv: Zalaújlak-Õrömhegy 4,5 km

Örömhegy-Nagybakónak 5 km összesen 9,5 km
Zalaújlak: Egry 'József (a Balaton festõje) szülõháza.

Részvételi díj: 2000 Ft
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4. Zalakaros -Kis-Balaton

Indulás: 8.00
Program vége: kb. 15 óra
Útvonal: N a,gykanizsa-ZalakarQs-Zalakomár -Balatonmagyaród-Kis-- Balaton

-Zalakomár -Zal akaro s- Nagykanizsa
a.) Zalakaros termál- és élményfttfdõ

Részvételi díj: 4000 Ft
b) Kis-Balaton: Kis-Balaton bemutatóház, Kápolnapuszta bivalyrezervátum, Kányavári sziget.

Részvételi díj: 3500 Ft

5. Arborétum -Kisvasút
Indulás: 7.45 " ..
Program vége: kb. 16 óra

,U tvonal: N agykanizsa-Letenye-Kisto Imács-Bázakerettye-Csömödér- B ázakerettye-

Kisto Imács-Letenye- Nagykanizsa
Bázakerettye: olajos emlékmû, mûvelõdési ház, termálfürdõ
Letenye: könyvtár, tervezte Makovecz Imre, épült 1993-ban

Részvételi díj:
Részvételi díj:
Részvételi díj:

3500 Ft
4000 Ft
3700 Ft

a) Fürdés a kistolmácsi szabad strandon.
b) Bázakerettye termál rurdõ.
c) Séta a budafai arborétumban vezetéssel.

6. Gyékényes -Csurgó
Indulás: 8.00
Program vége: kb. 16 óra

Útvonal: N agykanizsa-Örtil os-Gyékényes-Csurgó-Gyékényes-N agykanizsa
Õrtilos: Mura-Dráva összefolyás, Szent Mihály kápolna, Fesztung
Gyékényes: kavicsbányából kialakított, kristálytiszta strandfürdõ

a) Fürdés a gyékényesi strandon. Részvételi díj: 3500 Ft
b) Csurgó: városnézés, könyvtár. Részvételi díj: 3500 Ft

7. Kis-Balaton -Keszthely
Indulás: 8.00
Program vége: kb. 16 óra.
Ú tvonal: N agykanizsa- Zalakaro s- Zalaszabar -Zala vár -Keszth e 1 y-B alatonszen tgyörgy-

Nagykanizsa
Keszthely: városnézés, Festetics kastély, Helikon Könyvtár, Fejér György Városi Könyvtár

Részvételi díj: 3000 Ft

8. Szlovénia
Indulás: 8.00
Program vége: kb. 16 óra.
Útvonal: Nagy kanizsa-Letenye- Lenti-Lendva-M uraszombat -ZalaI övõ-N agykanizsa
Részvételi díj: 5000 Ft

A www.mke.oszk.hu honlapon folyamatosan jelennek meg a vándorgyûlésseI kapcsolatos

részletesebb információk. ~
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Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

Jáki ÉvaVIII. 14-16. MKE VándorgyûlésNagykanizsa MKE
Halis István
Városi Könyvtár

aDR-konferencia József A. M. K.

Összefogás IKSZ
a könyvtárakért

-megnyitó konferencia
Egyházi könyvkultúra Sárospataki
Magyarországon Református
és Európában" Kollégium
a XV. század végétõl Tudományos
a XVIII. század közepéig. Gyûjteményei
Nemzetközi tudományos
konferencia és könyvkiállítás
A kulturális örökség Egyházi

Könyvtárak
Egyesülése

IX. 29. megyei könyvtár,
Tatabánya
Szeged,
Somogyi-kvt.

Fátrai Erzsébet

Fülöp ÁgnesX.6.

X.3I. Sárospatak,
Refortnátus
Kollégium

Kedves Csaba
Nagy Júlia

Országos
Katolikus Gyûj-
teményi Központ

Ásványi IlonaHavonta

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 rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor
is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. A pillanatnyilag még
bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.

John Ruskin Velence kövei c. könyvének alternatív multimédiás kiadását három nyelven készít-
tette el az olasz, francia és magyar szervezeteket, intézeteket tömörítõ 3t-book konzorcium. Költ-
ségeit az Európai Unió Kultúra 2000 keretprogramján elnyert pályázati támogatás fedezte.

A kiadás három CD-RaM-ból és egy tapintható ábrákat tartalmazó könyvbõl áll. A fehér köny-
vet fotótechnikával sötétítettük meg, hogya dombornyomatot láthatóvá tegyük.

1,141' 1:
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számos könyv jelent meg, de mûve egészét átfo-
gó, naprakész bibliográfia nem látott napvilágot.

Nagy Ferenc és Kis Csongor összeállítása
törleszti az eddigi adósságot, és ezen túl unikális
forrásokat is közöl a két Bolyai levelezésébõl. A
szemelvények alapjában változtatják meg a két
Bolyai egymáshoz és Gausshoz fûzõdõ viszo-
nyáról vallott jelenlegi, általános ismereteinket.

(Ek/er Péter, Országos Széchényi Könyvtár)

Átadták a Bolyai-díjakat. Bolyai forradal-
ma az életmûkiadásban és a bibliogYáfiában -

könyvbemutató. Országos Széchényi Könyvtár,
2003. június 13.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
képviseletében Fodor Péter, Ramháb Mária és

Venyigéné Makrányi Margit júniusban megbe-
szélést folytatott Pál Tiborral, a belügyminiszté-
rium politikai államtitkárával a lehetséges együtt-
mûködésrõl. Hasonló megbeszélés volt a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumában is, ahol
Hiller István miniszter fogadta Fodor Pétert,
Ramháb Máriát és Virágos Mártát. A könyvtár-
üggyel kapcsolatos kérdésekben fontos szerepet
játszó harmadik tárca vezetõje, Magyar Bálint
oktatási miniszter július 10-én találkozik a szö-

vetség képviselõivel.

Magyar-orosz szakos középiskolai tanár
egyetemi könyvtárosi diplomával, orosz
(felsõfokú), angol, német, finn és latin
nyelvtudással, Szirén-21 integrált könyv-
tári rendszer elméleti és gyakorlati ismere-
tével állást keres könyvtárban. Könyv-
tárostanári állás elõnyben, báffi1ilyen mun-
kaidõvel, Budapest területén. Szemenyei
Emília, 1054 Budapest, Zoltán u. 8. Tel.:

(1) 302-0322

Gazdasági fõiskola könyvtárába, olvasó-
szolgálati munkára, Corvina integrált rend-
szert ismerõ (vagy gyorsan megtánuló)
kezdõ diplomás, illetve középfokú végzett-
ségû munkatársakat keresünk (2 fõt). A
munka kezdése: 2003. aug. 15. A feltétele-
ket személyesen tudjuk megbeszélni július
28. után, telefonegyeztetést követõen. Te-
lefonszám: 381-8146, Somoskõi Jánosné

könyvtáryezetõ

A kiemelkedõ könyvek alkotóinak és a kivá-
ló könyvtárak teremtõinek, vezetõinek kitünte-
tésére szolgál a Bolyai János Alapítvány Bolyai-
díja. 2002-ben Életem és a mágikus kémia címû
önéletrajzi mûvéért a Nobel-díjas Oláh György
professzor és a nemzeu könyvtár élén szellemi
életünket "rendkívüli értékekkel" gazdagító te-
vékenységéért Monok István fõigazgató vette át
a Bolyai-díjat.

Ebben az évben Szögi László történész-Ievél-
táro st, az EL TE Egyetemi Könyvtárának fõigaz-
gatóját és Hámori József akadémikust részesí-
tették Bolyai-díjban. Szögi László kutatói, okta-
tói és közgyûjteményi tevékenysége elismerése-
ként, Hámori József Az emberi agy aszimmetriái
címû könyvéért vehette át a kitüntetést.

A rendezvényen bemutatták a Bolyai forra-
dalma az életmûkiadásban és a bibliográfiában
címû, a Better Kiadó és a Püski Kiadó közös
gondozásában megjelent kötetet. A 2002. .~sz-
tendõt nagy tudósunk tiszteletére Bolyai évnek
nyilvánították, a magyar nép géniuszáról ekkor
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