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A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár

Zenei Gyû..iteménye

Az elsõ magyarországi zenei könyvt..ír 1836-ban
alakult Hangászegyleti Zenede, majd Nemzeti
Zenede néven. Ez a könyvtár a jogelõdje a Bar-
tók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola könyv-
tárának. 1875-ben a Zeneakadémia megalapításá-
val második zenei gyûjteményûnk alapjait is
megteremtették. A következõ jeles dátum 1924,
ekkor alakult meg az Országos Széchényi Könyv-
tár Zenemûtára. A Kossuth Lajos Tudmnányegye-
tem Könyvtára mint második nemzeti könyvtá-
runk is jelentõs zenemûtárral rendelkezik (1952).

A Magyar Tudományos Akadén1Ía Zenetudo-
mányi Intézetének Könyvtára 1962-tól múKödik.
Az 1960-as években és a '70-es évek elején sorra
alakultak a megyei és városi könyvtárak zenei
részlegei. A fõváros zenei életéból hiányzott egy
mindenki számára korlátozás nélkûl hozzáférhetõ
kölcsönkönyvtár, mely a hivatásos muzsikusok
és a zene iránt érdeklõdóK, zenekedvelóK igénye-
it egyaránt ki tudja elégíteni. Részben ezt a fel-
adatot látta el az 1956-batl alapított Állami Gorkij
Könyvtár Zenemûtára (ma Országos Idegennyelvû
Könyvtár), és ezt hivatott szolgálni a FSZEK
Zenei Gyûjteménye.

A zenei könyvtárak kialakulásával párhuzamo-
san léu-ejöttek a zenei könyvtáros szervezetek. Egy
kiemelkedõ szervezõ egyéniség, dr. Pethes Iván
nevéhez fûzõdik a hazai és a nemzetközi tevé-
kenység alapjainak lerakása. 1970-ben alakult meg
a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a Zenei
Szekció.

1971-ben minisztériumi támogatással létrejön
a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége
(AmM) Magyar Nemzeti Bizottsága. A nelnzet-
közi szervezetben több ciklusban töltmtek be al-

elnöki tisztet magyar kollé- r1~ '--.

gák (Pethes Iván és Kárpáti ,""" ~
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,. , 1. 1964. maJus 30-an ORSZÁGOS

nyitás a Fehérhajó utca 5 DOKUlIt1ENTUf.4-EliATÁSI
.RENDSZER

szám alatt.
2. 1982-ben alapterület-bõvülés, ami lehet(5vé

tette egy új szolgáltatás, a zenehallgatás beveJ;e-
tését.

3. 1998. október 13-án nyitás az Ötpacsirta u.
4. sz. alatti Pálffy-palotában.

A fenti események a gyûjtó'kör alakulásában.
a szolgáltatások megfogalmazásában és bõvítésé-
ben is fontos szerepet játszottak. A Zenei Gyûj-
temény fennállásának lassan negyvenéves tapasz-
talatai igazolták Szalai Ágnesnek, a könyvtár
megteremtõjének koncepcióját, aki szakértõi ta-
nácsadó testület bevonásával és a nemzetközi
szakirodalom figyelembevételével formálta a gyûj-
teményt. A közmûvelõdési és szakkönyvtári fe}-
adatok ellátása érdekében minden. zenetörténeti
korszak zeneirodalma és zenei szakirodalma,
minden jelentõs zeneszerzõi életmû, minden nép
és minden földrajzi terület zenéje helyet kap a

gyûjteményben.
A Pálffy-palotába költözés a zenei könyvtár

olvasói, használói és természetesen munkatár-
sai számára is új lehetõségeket biztosított. A
gyûjtó'köri elvek kiszélesítésében a felhaszná-
lók igényeinek sokrétûségéhez alkalmazkod-
tunk. Az olvasók körének differenciálódása az
óhaj ok szaporodását hozta magával. Az új ki-
hívásokra a gyûjtó'kör tartalIni bõvítésével rea-
gáltunk. Az utóbbi években kottatárunkat és
hangtárunkat jelentõsen gyarapítottuk nép zenei
és dzsessz darabokkal, és igyekszünk besze-
rezni az operett és a musical klasszikusait is. A

könnyûzene iránt érdeklõdó'k igényeit a szom-
szédos palotában, a Központi Könyvtár épüle-
tében elhelyezett Médiatár elégíti ki.

Komplex gyûjtemény kialakítására törekszünk,
azaz a tárgykörbe tartozó valamennyi dokumen-

tumtípust igyekszünk beszerezni.
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letve tudOlnány-

ágak kapcsola-
táról szóló mû-
veket. Könyv-
anyagunk hat-
van százalék-
ban idegen -

fõként angol,
német, francia
és olasz -nyel-
vû irodalmat
tartalmaz.

Az érdeklõ-
dõk 30 magyar
és 23 külföldi
folyóirat friss

és régi évfolyamaihoz férhetnek hozzá. Hangfel-
vételeink (nyolcezer LP, tízezer CD) beszerzésé-
nél elsõsorban arra törekszünk, hogya zenetörté-
neti szempontból fontos mûvek felvételeit megta-
lálják nálunk. Lényeges szempont, hogy különfé-
le elõadói felfogásban is beszerezzük a mûveket,
azaz többféle interpretációban, több felvételen.
Gyûjt jük az operák, balettek, oratóriumok, zene-
kari mûvek, kamatazenei darabok, dalok és kóru-
sok, szólóhangszerre írt elõadási darabok hang-
felvételeit. 1998-ban új szolgáltatásként bevezet-
tük a CD-kölcsönzést, ezért a lemezekbõl két
példányt vásárolunk, egyet helyben használatra,
egyet pedig kölcsönzésre.

ÁllományuI1k legnagyobb részét a 47 ezer
kotta teszi ki. Ennek a legfólJb oka az, hogy 01-
vasóil1k jelentõs része aktív muzsikus (kutató, elõ-
adómûvész, zenetanár, zeneiskolai növendék), de
a zenével csupán érdeklõdésbõl foglalkozó olva-
sóinknak is felkináljuk a kottával való zenehall-
gatás lehetõségét. A tanulmányaikban a haladó
szintet elért zeneiskolásoknak és a hangszerjáték
mûvészi fokán álló zenészeknek, zenetanároknak,
valamint a mú'kedvelõ 01vasókI1ak egyaránt szé-
les választékot kínálunk. Kottatárunkban színpa-
di és egyházi zenéket, vokális, szóló és kamara-
darabokat, valamint hangszeres mûveket egyaránt
meg lehet találni, parti túrák, zongorakivonatok

vagy szólamanyagok formájában.
A zenekari mûvekbó1 csak partitúrát tartunk, a

verseny- és kamaramûvekbó1 par-titúrát és szólam-
anyagot is. Nagyon keresettek az egyházi zene
hangszeres és vokális mûfajai: orgonamûvek,
misék, oratóriUlllok, passiók, különbözõ vallások
liturgikus és népénekei, szertartáskönyvek stb.

Õrzünk nép zenei kottákat, eredeti gyûjtéseket
és feldolgozásokat egyaránt. Varu1ak olyan kottá-
ink, amelyek csak helyben használhatók. Ezek-
nek részleteibó1 másolat készíthetõ, a szerzõi jogi
törvény figyelembevételével. Ide tartoznak példá-
ul a szerzõi összkiadások, valanllnt a középkor és
a reneszánsz eddig kiadatlan mûveit elsó'ként
megjelentetõ Corpus Mensurabilis Musicae soro-
zat kötetei.

A lnintegy 22 ezer
kötetból álló könyvál-
lomány gerincét a ze-
nemûvek alkotóiról és
elõadóiról szóló mun-
kák, a zenetörténet ál- :

talános és országon-
kénti összefoglalásai,
a hangszerekró1, meg-
szólaltatásuk techniká-
járól szóló mûvek, ze-
netudományi soroza-
tok alkotják.

Gyûjtünk zenepe-
dagógiai, zeneelméle-
ti, zenefilozófiai, ze-
neesztétikai, zeneszo-
ciológiai munkákat,
népzenei szakirodal-
mat, valarnint a zene
és más mûvészeti, il-
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nek nyolc különbözõ felvétele. Ötven eredeti ja-
pán népzenét és kortárs zenét tartalmazó CD is
gazdagítja választékunkat.

Feltárás

Igen népszerûek az operaelõadásokról, balet-
tekról, zeneszerzÓK, elõadómûvészek munkássá-
gáról szóló portréfilmjeink, a hangversenyeket
tartalmazó videofelvételeink (hatszáz van belólük).

Néhány multimédia kiadványunk is van, ezek
egy-egy zeneszerzõt, zenetörténeti korszakot be-
mutató összeállítások.

A gyûjtemény kialakításánál elsõsorban arra
törekedtünk, hogy az alapvetõ munkákat sze-
rezzük be. De található itt néhány értékes kiad-
vány is. Olvasótermünk büszkeségei: a köny-
vészeti és szakmai szempontból egyaránt ritka-
ságnak számító Fétis-féle életrajzi lexikon és
bibliográfia (Fétis, F. J.: Bibliographie uni-
verseile des musiciens et bibliographie général
de la musique. 1866-1881.), vagy J.G. Walter
munkájának fakszimiléje (Musikalisches Lexi-
kon oder musikalische Bibliothek), ami elõször
1732-ben jelent meg. A zenetörténet képekben
(Musikgeschichte in Bildem) címmel megjele-
nõ sorozat egyes kötetei anyagukat egy zene-
történeti korszak vagy egy földrajzi hely szem-
pontjából tárgyalják. Védett régiségeink egyi-
ke Rousseau vokális mûveinek gyûjteményes
kiadása 1781-bõl.

Néhány kortárs zeneszerzõ egy-egy kéziratát
gyûjteményünk õrzi.

A népzenében tudományos kutatómunkát vég-
ZÓK nélkülözhetetlen segédeszközei az UNESCO
által kiadott népzenei sorozat lemezei. A régi zene
iránt érdeklõdóK gyakran hallgatják az Archiv
Produktion, Das alte Werk sorozat tagjait.

Hangfelvételekbõl is gyûjt jük az összkiadáso-
kat, például Beethoven és Brahms teljes jubileu-
mi kiadása, Ligeti György mûvei. Olvasói igé-
nyeknek tettünk eleget a különbözõ elõadómûvé-
szek életmûvét bemutató sorozatok gyûjtésévei
(Horowitz, Stem, Gould). Különbözõ elõadói
felfogásban is beszerzünk mûveket, erre szép
példa Bartók A kékszakállú herceg címû mûvé-

A zenei könyvtár a kezdetektó1 nagyon fon-
tosnak tartotta a sokrétû feltárást, ezt tükrözte a
sokszempontú cédulakatalógus-rendszer. A doku-
mentumok gépi feltárását 1995-ben kezdtük a
Textar könyvtári számítógépes rendszerben, majd
áttértünk a TextLib, 2000-tó1 pedig a Corvina
integrált adatbázis-kezelõ rendszer használatára.
Kóruskotta adatbázisunk ma is Textarban van,
külön adatbázisként. 1996-ban kezdtük meg a
könyvadatbázis építését, ez az adatbázis teljes,
megtalálható benne minden könyv a sz~bványok-
nak megfelelõ mélységû leírással.

1999-tó1 a CD-ket, videókat, multimédia kiad-
ványokat, 2000-tó1 a kottákat is a számítógépes
adatbázis segítségével dolgozzuk fel.

A kották és a hangfelvételek retrospektív ka-
talóguskonverziójára még nem futotta energiánk-
ból. Minden kölcsönözhetõ kotta és CD megta-
lálható az adatbázisban, de csak rövid leírás for-
májában. Ezért a hagyományos kotta- és hangfel-
vétel-katalógus még mindig fontos tájékoztató
eszközünk.

A Zenei Gyûjtemény megalakulása óta szoros
kapcsolatban áll a zenei szakkönyvtárakkal és a
zenei állománnyal rendelkezõ közkönyvtárakkal.
Aktív résztvevõje a könyvtárközi kölcsönzésnek.
A mai napig érkeznek a kérések hagyományos
kéró1apon, levél, telefon és e-mail formájában. Ez
a folyamatos együttmú'ködés természetes úton
vezetett az aDR-ben való részvételhez.

A Zenei Gyûjtemény elérhetõsége:
Webcím: www .fszek.hu
Levélcím: 1088 Budapest, .Ötpacsirta u. 4.
Telefon -kölcsönzés: (1) 411-5011
könyvtárközi kölcsönzés:
(1) 411-5000/5121 mellék
Fax: (1) 411-5010
E-mail: zene@fszek.hu

zenei.konyvtarkozi@fszek.hu
Nyitva tartás:

hétfõn és csütörtökön 14-tó1 20 óráig
kedden, szerdán, pénteken és szombaton
10-tó116 óráig

Gócza JulialU'la

osztályvezetõ
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Az irodalmi bibliográfiákkal foglalkozó cikkem-
ben (Magyar válogatott. Érett bibliográfiák dicsé-
rete = Könyvtári Figyelõ, 2002. 4. szám) arról
írtam, hogy az irodalmi bibliográfiákból (adatbá-
zisokból) a legjobban az irodalom hiányzik, elsõ-
sorban az idõszaki kiadványokban megjelent szép-
irodalmi alkotások hiányoznak.

Mivel az Országos Idegennyelvû Könyvtár
Mûfordítás adatbázisában a világirodalmi alkotá-
sokat feltárják, így ami hiányzik, az a magyar
irodalom. Megemlékeztem egy régi vállalkozás-
ról, arról, amit 1981 és 1982 között Magyar fo-
lyóiratok szépirodalmi publikációinak válogatott
repertóriumaként félévenkénti kötetekkel, késóob
Idõszaki kiadványok szépirodalmi publikációÍlwk
válogatott repertóriuma (1983-1988) címen ké-
szítettek az ELTE BTK Központi Olvasóterrné-
ben. (Más összefüggésben szó esett a Látóhatár
címû folyóiratról -alcíme: Válogatás a magyar
kulturális sajtóból -, amelyben szépirodalmi mû-
vek és tanulmányok újraközlése mellett bibliog-
ráfiák is megjelentek, a havonta megjelenõ Cikk-
bibliográfia mellett negyedévenként Magyar szép-
irodalmi mûvek, irodalmi tanulmánykötetek kriti-

káinakjegyzéke).
A Szépirodalmi Figyelõ címû, kéthavonta

megjelenõ Irodalmi, kritikai, szemlézõ folyóirat
(a Balassi Bálint Intézet és a Fiatal Írók Szövet-
sége közös folyóirata) némileg emlékeztet a Lá-
tóhatárra. Már 2002-es számaival is találkoztan1,
de nem találtam olyan érdekesnek, mint a mosta-
ni, 2003. évi 5. számot (talán a Látóhatáaa em-
lékezve valan1ilyen bibliográfiát hiányoltan1 belõ-
le), ebben viszont mái- van, s ha nem is a Látó-
határban megjelentekhez hasonló, de épp olyan,
amit nem sokkal korábban hiányoltam: a Buda
Attila által összeállított bibliográfia címe Szépiro-

dalmi bibliográfia, megjelölése szerint a 2003.
július-augusztusi anyagot tartalmazza.

A bibliográfia bevezetõje meghatározza céljait
(a kihagyott részek a mûfaj okkal kapcsolatos
kérdéseket tárgyalják).

"A Szépirodalmi Figyelõ ez évi utolsó két
számában kísérleti jelleggel, 2004-tó1 pedig rend-
szeresen teljes körû szépirodalmi bibliográfiát fog
közölni az általa szemlézett folyóiratok anyagá-
ból. A bibliográfia magyar szerzó'k magyar nyel-
vû szépirodalmi alkotásait tartalmazza: a lírai, a
prózai és a közönség elõtt elõadásra szánt mûve-
ket. ...A két-két hónapra terjedõ bibliográfiák
elején minden esetben olvasható lesz azon folyó-
iratok listája, amelyek az összeállítás alapjául szol-

gáltak."
Ezt követi egy 27 címbó1 álló lista, minden

esetben megadva, hogy melyik számot dolgozta
fel a bibliográfia az adott lapból. Ez a lista önma-
gában is érdekes lehet, kiegészítve azokkal, ame-
lyeket ezeken felül a Szépirodalmi Figyelõ által
szemlézett folyóiratok listáján még megtalálhatunk,
mivel ezeknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy
a jövóoen a bibliográfiába bekeriiljenek.

Mielõtt bárki figyelmeztetne arra, hogy van
azért egy adatbázis, amely nagymértékben dol-
goz fel szépirodalmi mûveket, magam említem
ezt meg. .Ez: a Neumann-ház által készített
WebKat.hu.

Bár ennek a folyóiratbázisát nem olyan könnyû
megállapítani, mint a nyomtatott bibliográfiákét,
kísérletet teszek arra, hogy összevessem az 1989-
ig megjelent bibliográfiában, a most indult Szép-
irodalmi bibliográfiában és a WebKat.huban fel-

dolgozott lapokat.
A régi bibliográfiában a kilenc év alatt 45 lap

szerepelt, 1989-ben kettõ kivételével valamennyi
(táblázatos formában a Könyvtári Figyelõben
megtalálható listájuk annak jelölésévei, hogy
melyik kötetekbe kerültek be), ezek közül 15-öt
a Szépirodalmi bibliográfia forrásai között is
megtalálhatunk (Alföld, Élet és Irodalom, Életünk,
Forrás, Hitel, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Liget,
Mozgó Világ, Palócföld, Somogy, Tekintet,
Tiszatáj, Vigilia), más megközelítésben a mostani
bibliográfia forrásainak több mint fele szerepelt
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forrásokbóllehetl1e megállapítani: Hét, A Hét, Új
Szó Vasárnapi kiadás, Utunk, Üzenet. Találhattunk
a listán világirodalmi folyóiratot (Nagyvilág), an1ely
terrnészetszerú1eg nincs a mostaniban benne, ezt az
Országos Idegennyelvû Könyvtár tárja fel nagy ala-

possággal), napilapokat (Magyar Nemzet, Népsza-
badság, Népszava), amelyeket érdemes lenne meg-
fontolni (a Népszabadságban szombatonként meg-
jelenõ két vers évente százat is kiad, jelentõs szer-
zõktó1), s még hat további, ma is létezõ lap: Hevesi
Szemle, Jászkunság, Kapu, Szabolcs-Szatmári Szem-

már 1989-ben is, s további ötöt szemléz a Szép-
irodalmi Figyelõ (2000, Híd, Korunk, Mú'hely,

Új Forrás).
1989 körül nagy változások voltak, így több

Iap megszûnt akkortájt, az IKB alapján a pontos
éveket is meg lehet adni: Könyvvilág 1995 (de
ez csak 1981-ben szerepelt a bibliogl:áfiában),
Látóhatár 1992, Magyar Ifjúság 1989, Napjaink
1990, Stádium 1993, Szovjet Irodalom 1990, Új
Auróra 1989, Új Idõ 1991, Új Írás 1991, Új Tükör
1989. A határokon túli lapok változásait más

, ..-

NI*: nincs az interneten
NI**: (a 2003-as év megtalálható ugyan, de rossz a html-oldalak struktúrája)
A táblázat a 2003-as adatokat tartalmazza, mostani indulása miatt a Szépirodalmi bibliográfia esetében ez a teljes

anyag, a WebKat.hu esetében a korábban feldolgozott évek adatait is megadom, ahogy azt is, ha a lap anyaga azért
nincs a WebKat.huban, mert az interneten sem található, s gyakorlatilag mindig ez a hiányoka.

(A felsorolás szerint július végén, augusztus elején két szám kimaradt a bibliográfiából.)
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Ritkábban megjelenõ lapok a SzépirodaI.mi
bibliográfiában: Helikon júl.. 10., júl.. 25., aug.
10. (a WebKat.huban neln szerepel, nincs az
interneten), Az Irodalom Visszavág: 2. (tavaszi
nyár) (WebKat.hu: 1998-2000), Tekintet: 3. (a
WebKat.huban nem szerepel, nincs az interneten),
Új Holnap 2. nyár, (WebKat.hu 1996-1998: el-
tûnt a forrás).

A huszonhét lap közül. tízbó1 dolgoztak fel
2003-as anyagot a WebKat.huban, ezek közül
négyben van frissebb anyag, a többi az Alföld
kivételével vagy ugyanott tart, vagy alig van le-
maradva. A többi tizenhét közül kilenc egyálta-
lán nem szerepel az adatbázisban, nyolcból pedig
korábbi évek anyaga található meg benne.

Különféie forrásokban eddig is megfigyelhetõ
volt, hogya versek kisebb terjedelmük miatt
egyenként kisebb helyet igényelnek (például egy
folyóiratszámban), ugyanakkor a feldolgozásuk-
kor számuk miatt több tételt adnak. A Szépiro-
daI.mi bibliográfia esetében a 889 tétel közül 713
vers, a többi hat kisebb csoport között oszlik meg

-(rövid) pI.óza: 120, (hosszú) próza: 16, esszé:
18, közönség elõtt elõadásra szánt mû: 14, átme-
neti mûfajok: 7, keveredés (vers és próza): 1.

A WebKat.huban a tárgyszavak között az egyik
kategóriát a mûfajok képezik, ezek közül a vers
itt is megtalálható, míg a prózai mûfajokra nincs
egységesített csoport, ezért a versekkel végzek
egy kis összehasonlító vizsgálatot.

Ha a táblázatot megnézzük, az Árgus június-
júliusi száma az elsõ, amelyet mindkét forrás fel-
dolgozott~ Ebbó1 a folyóiratból227 2003-as tétel
került be a WebKat.huba (az URL részlet alapján
kereshetünk adott folyóiratban megjelent anyagot),
ezek közül 104 volt vers. Mivel adott számra
nem tudjuk szûkíteni a keresést, a találatokat pedig
a mûvek címének sorrendjében kapjuk meg, a
rövid leírásokat átfutva tudjuk összeszedni az adott
számban megjelent közleményeket, így ebben az
esetben a 104 tételt kellett átnézni. (Egy nyomta-
tott bibliográfiában pedig általában nem is keres-
hetünk a forrás szerint.) A Szépirodalmi bibliog-
ráfia az adott csoporton belül szerzõi betûrend-
ben közli az anyagot, az adatbázisban megtalált
szerzó'k (Baán Tibor, Kelemen Lajos, Kenéz
Ferenc, Kerék lIme, Kocsis Klára, Leszkovszky
Anna, Török-Zselenszky Tamás) mûvei hiányta-
lanul megvannak a bibliográfiában is. Közülük
Kerék lrnrétó1 került be máshol megjelent vers is,
három a Somogy címû lapból, így összesen 4.~

le (ma már Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle), Szín-
ház, DráInan1elléklet.

Ha megfordít juk a dolgot, a Szépirodalmi bib-
liográfiába bekerült további lapok döntõ többsé-
ge késóob indult (Árgus 1990, Bárka 1993, Lyu-
kasóra 1992, Az Irodalom Visszavág 199? [az
IKB sem tudja a pontos indulási idõt], Új Holnap
1995), néhány már megindult az elõzõ idõszak
vége elõtt (Ezredvég 1987, Magyar Napló 1989.
október, PoLíSz 1989), továbbá itt is vannak
határon túli lapok (Helikon, Irodalmi Szemle,

Látó, Székelyföld).
A Szépirodalmi Figyelõ által szemlézett további

lapok között még sokkal fiatalabbakat is találha-
tunk: A Dunánál 2002 (próbaszám: 2001), Új
Balaton 2002, Huszonegy 2000, V ár Ucca (bizo-
nyára Vár Ucca Múnely) 2000, Napút 1999, Prae
1999, Esõ 1998, Pannon Tükör 1996, Parnasszus
1995, C. E. T 1993, Hévíz 1993, Pannonhalmi
Szemle 1993), de ne maradjon ki a többi határa-
inkon belülró1 és kívülró1: Beszélõ, Budapesti
Jelenlét, Európai Utas, Kalligram, Magyar Mû-
hely, Szõrös Kõ (erre nagyon kíváncsi vagyok,
mi is lehet, nem jutottam még hozzá), Várad, de
találhatunk itt olyat is, amely csak az interneten
létezik, alcíme szerint Az irodalmi portál (Litera),
amely nemrég volt egyéves. Ennek megemlítése
jó átvezetést jelent a WebKat.huval való összeve-
téshez. (A szem1ézett lapok közül a WebKat.
huban leginkább feldolgozott lapok: 2000, Be-
szélõ, Esõ, Európai Utas, Korunk, Lettre, Új
Forrás, Új Horizont.)

Közös táblázatban foglalom össze a Szépiro-
dalmi bibliográfiában feldolgozott lapok közül a
havonta, esetenként dupla számokkal megjelenõ
lapokat, továbbá a kéthavonta napvilágot látó
Bárkát, a WebKat.huban való feldolgozottságuk
jelzésévei. (Az ettó1 jelentõsen eltérõ periodicitá-
sú lapok, s így a táblázatba nehezen illeszthetõ
lapok adatait külön adom meg.) A W a WebKat.
huban, az SZ a Szépirodalmi bibliográfiában való

feldolgozottságot jelzi.
Mivel a WebKat.hu az interneten található, a

magyar kulturális örökséghez tartozó dokumen-
tumokat dolgozza fel, ki van annak szolgáltatva,
hogy mi kerül fel a hálózatra, s ennek megfelelõ-
en esetlegesebb az, hogy mit találhatunk meg ott.
(A feldolgozottnak vett szálnok esetében is lehet,
hogy különféle megfontolásokból nem minden
közleményt tesznek ilyen fonnában hozzáférhe-
tõvé.)
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amely a Szépirodalmi bibliográfiának is fOITásu
volt már most is (Alföld 1, Árgus 104, Bárka 39,
Élet és Irodalom 257, Ezredvég 221, Forrás 54,
Hitel 88, Liget 40, Mozgó Világ 52, Tiszatáj 117),
vagy a lista alapján az lehet: Korunk 16, Lettre
5 (megnevezése máshol Lettre Internationale vagy
Magyar Lettre Internationale), de eddig nem
említett, nyomtatásban is megjelenõ lap szintén
van itt (Dunatükör 13), s internetes lap is: Kaláka
213. Ez utóbbiról megtudtam, hogy ide akárki
küldhet be mûveket, ismerõs szerzõt nem is talál-
tam. Kicsit hasonló elveken mú'ködik a Litera
megfelelõ része, erre utal az is, hogy innen a
Szépirodalmi Figyelõ is átvett verset -Aletta Vid:
A százszemû esõ, eredeti címe, de lehet, hogy
változott is, mert a Literát nemrég alakították át:
http://www .li tera.hu/primor/ elson yil vanossag/
alkotas/12351.htm. Az is érdekes, hogy dátum-
ként a tartalomjegyzékben augusztus 23. szere-
pel, a vers mellett már augusztus 28., az interneten
azonban már 2003.09. ll. olvasható mellette. A
nyomtatott bibliográfiában kicsit nehezebb lenne
a forrás megjelölése a Literában található mûvek
felvételekor, ezek vagy a Terasz (http://
www.terasz.hu) irodalmi szekciója elsõ látásra
igazán a WebKat.huba illõnek látszana, de Ignéczi
Lilla, a Neumann-ház munkatársa állítása szerint
erre nem fog sor kerülni, mert nincs archívumuk,
határozott struktúrájuk. (Meg kell jegyezni, hogy
az elõzõ években a versek száma sokkal maga-
sabb volt, 2002-ben is kilencezer felett, koráb-
ban, 2000-ben tízezernél is több [ahol már min-
denképp szûkíteni kell], hiszen a klasszikus szer-
zó'k mûveit, a Digitális Irodalmi Akadémiába
bekerült szerzó'k alkotásait nagy mennyiségben
dolgozták fel, s úgy tûnik, ezt a feladatot nagy-
részt már elvégezték.)

2003. november eleje van, amikor ezeket a
sorokat írom, s mivel több hete rI;legvettem a
Szépirodal1ni Figyelõ 5. számát, körülbelül egy
hónap múlva várható, hogy megjelenik a követ-
kezõ, amelyben elsõsorban szeptember-október-
ben megjelent mûvekról tájékozódhatunk, tehát
nagyon friss anyagban. Az 1980-as években
megjelent bibliográfiát utolérte az a sors, amit már
sok magyar bibliográfiánál tapasztaltunk, hogy
egyre nagyobb lett a lemaradása, kezdetben az
elsõ félév kötete még az adott évben jelent meg,
az éves megjelenés után tennészetes volt, hogy
csak a következõ évben jelenhetett meg, de az
1987-es már 1989-ben, az 1988-as 1991-ben, az

Ha szerzó'ként õt keressük a WebKat.huban, ak-
kor is 4 verset találunk, a másik 3 februárban
jelent meg a Hitelben. De ha csak az évet és a

szerzõ nevét adjuk meg, elhagyjuk tárgyszóként
a vers megjelölését, 7 találatot kapunk, további 3
tételt a júniusi Hitelbó1. Pál' kattintással (hiszen itt
az interneten megtalálható dokumentul;Dokat dol-
goznak fel) megállapíthatjuk, hogy ezek is ver-
sek, csak még nincsenek tárgyszavazva. Hason-
lót tapasztalhatunk a Bárka címû lap esetében is,
a felvett 236 közlemény közül 38 verset kapunk.
Ezek mind a 2003/1. számból származnak, a
másik háromból is körülbelül ennyi lehetne (erre
utal az is, hogy 2002-ben 271 közlemény közül
167 volt vers).

Ha Kerék Imre mûveiben megyünk vissza
2002-be, ott 14 találatot kapunk (akár szerepel a
vers, akár nem): Árgus 3, Ezredvég 1, Hitel 4,
Napút 6. Ez az utóbbi a Szépirodalmi Figyelõ
listáján szerepel, de a Szépirodalmi bibliográfiába
még nem került be. 2001-ben 9 találatot kapunk,
három lapból 3-3-at, a Hitel és a listán szereplõ,
de fel nem dolgoz')tt Új Forrás mellett egy eddig
sehol nem említett lap, a Jel szerepel még. Ez
arra utal, hogy lehet még bõvíteni a bibliográfia
forrásainak körét.

Az is eszünkbe juthat erró1, hogy 2003-ból is
találhatunk a WebKat.huban olyan lapokból ver-
seket, amelyek idáig nem kerültek szóba. 2003-
ból 2302 verset találhatunk. Ez a szám csak kor-
látozottan vethetõ össze a bibliográfiában szerep-
lõ kéthavi 711-gyel, mert nem felejthetjük, hogy
még nincs minden tárgyszavazva, ugyanakkor
nemcsak idõszaki kiadványokat dolgoznak fel,
hanem köteteket is, valamint a szolgáltatók szá-
mára sem az elektronikus forma frissítése a leg-
sÜrgetó'bb. Mivel, mint már említettem, a találato-
kat a címek betûrendjében kapjuk meg, a forrá-
sokról teljes képet csak az összes tétel alapján
kaphatnánk, de az elsõ 400 átnézése alapján fel-
tételezhetõ, hogy igazán komoly anyag nem ma-
radhatott ki, hiszen ugyanazokat láthatjuk ismé-
telve, néha egy újabbal kiegészülve. A kötetek
között nem túl ismert szerzõket találhatunk, fó1eg
a MEK-en szereplõ anyagból (Gubcsi Lajos 280,
Földeáki-Horváth Anna 52, Mosonyi György 167,
Õri István 89, Tercsi Mihály 135, a már rango-
sabb neveket tartalmazó Nyugati magyar költó'k
antológiája egészíti ki ezeket 807-re.

Néhány kivétel mellett a többi már idõszaki
kiadványból szánnazhat, ezek többsége olyan lap,~
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utolsó, az 1989-es 1993-ban jelent csak meg.
Ennek az oka a feldolgozott folTások számának
növekedése lehetett.

Mit kívánjak Buda Attilának, a mostani vállal-
kozás elindítójának? Ajánljak további feldolgo-
zandó lapokat? Kívánjam azt, hogy minél fris-
sebb legyen a megjelenés? Ezt a kettõt együtt?

Talán azt, hogy a magyar könyvtárak ne csak
úgy figyeljenek fel elTe a bibliográfiára, hogy
beszerzik maguknak és használják (pedig talán
már ennek is örülni kellene), hanem esetleg még
közremú'ködnének is benne. Mint Buda Attilától
megtudtam, a folyóirat túlzott terjedelemnöveke-
dést nem tenne lehetõvé, de tervezik éves kötet
megjelentetését, amibe több anyag bekerülhetne,
ha pedig az internetre kerülne, ott igazán nem
lennének terjedelmi korlátok.

Felmerült az a gondolat, hogy hallgatóink is
bekapcsolódhatnának, talán nem is ártana, ha ilyen
munka kapcsán kézbe vennének olyan lapokat,
amiket különben nem nagyon, s talán ilyen igény
is kialakulhatna bennük.

Addig azonban annak is örülök, hogy 18 ol-
dalon majdnem ezer közlemény adatait tudom
áttekinteni. S közben elképzelek olyan eszközt,
amely nyomtatott és webes foaások adatait együtt
tartalmazza. (Murányi Péter)
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Weben is elküldheti könyvtárközi kéréseit
a BME-OMIKK-nak!

2004. január l-jétó1 bevezet jük a könyvtárközi kérések

számítógépes nyilvántartását.

Az új rendszer használata lehetõséget nyújt a
kérés ek webes kéró1apon történõ feladására és nyomon követésére.

Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel!

A szolgáltatásról
részletesebben a http://orca.omikk.bme.hu/integra címen olvashatnak
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Az egyházi kön)'Vtárak
változásai, sikerei és

kudarcai az elmúlt másfél
évtizedben

Esztergom, 2003. november 12.

Szerte az országban Maulbretsch, Dorfmeister és
más neves mûvészek könyvtári freskói õrzik nem-
zedékek erõfeszítésének eredményeit. Mindez
tartalmilag is érvényes: jelentõs részben egyházi
könyvtárak ápolják azt az örökséget, alnit a régi-
ek lényegesnek éreztek.

Mi értendõ azon, hogy az egyhá7i könyvtárak
története tükre az országélwk? Két sarkalatos pél-
dát említek. A török hódítás nyomán püspöki könyv-
tárak sora, jeles kolostorok állománya pusztult el
vagy szóródott szét az ország távoli pontjain. Esz-
tergom, Kalocsa, Eger, Veszprém, Pécs, Székesfe-
hérvár, V ác története, könyvtári állománya mutatja,
hogy a tudomány és az ffásbeliség egyházi köz-
pontjait a XVI. századtól a Rákóczi-szabadságharc
bukásáig szinte állandó veszély fenyegette. A kö-
zelmúltat, a XX. sz. második felét pedig az jellemzi,
hogy az az erõ, amely évtizedeken át ideológiai
ellenfelének tekintette az eOgyházakat és a múltat
eltörlendõnek ítélte, 1970 utáni, mérsékeltebb for-
májában sem kedvezhetett érdemük szerint a régi
idó'k tanúinak. Könyvtáraink ezért leromlott állapot-
ban, nemritkán kezelõszemélyzet nélkül érték meg
a XX. század utolsó évtizedét.

Mi jellemzi az 1989 utáni fordulatot? A sike-
rek, kibontakozás, fejlõdés egyértelmû jelei mel-
lett elmaradt az egész kérdés alapjainak módsze-
res vizsgálata. A következmény esetlegesség, bi-
zonytalanság és néhány kiaknázatlan lehetõség.
Nem történt meg, és anyagi eszközök szú'kössége
miatt talán nem is történhetett meg az az áttörés,
amelynek köszönhetõen a társadalom által igé-
nyelt mértékben állithattuk volna a használók, el-
sõsorban a tudomány és az oktatás szolgálatába
mindazt, amivel rendelkezünk.

Kezdjük a sikerekkel: A nagy hagyományú
szervezetek igen mélyre hatoló gyökerekkel ren-
delkeznek, így az ellenséges, majd a korlátozó
légkör megszûnése önmagában is kedvezõ hatást

gyakorolt. Befolyásolta intézményeink helyzetét,
hogy minden történelIni egyház nagy lépésekkel
haladt iskolarendszerének újjászervezésében. A
megélénkült érdeklõdés nemcsak a könyvtárak
fokozódó használatában mutatkozik, hanem a
könyvkiadók tennésén, a könyvpi~c ítéletén is
lemérhetõ.

Az egyházi könyvtárak elsõsorban értékes régi
könyvek és kéziratok õrzõ helyeiként ismertek.
Néhány történeti utalás éppen ezért elkerülhetet-
len helyzetük vázolásakor, még abban az esetben
is, ha a cél ezúttal a közelmúlt tapasztalatainak
ismertetése. Szembetûnõ tény, hogy gyûjteménye-
ink évszázados idõi metszetekben is tükrözik az
ország sorsát, nemcsak tartalmukkal, de hiánya-
ikkal is tanúskodnak bizonyos tendenciákról. Ha
egy intézményrendszer változása képes kifejezni
a környezõ társadalom állapotát, akkor joggal
kereshetünk választ arra a kérdésre is, mi tükrö-
zõdik az egyházi könyvtáraknak a rendszerváltás
óta eltelt imnwr több mint tíz esztendejébõl.
Melyek a számottevõ eredmények és az esetleges
mulasztások?

Minek köszönhetõ könyvtáraink értéke? An-
nak a közismert ténynek, hogy a szekularizáció
érvényesüléséig szinte minden új eszmei tartal-
mat fó'ként egyházi intézmények közvetítettek. Az
oktatásügy a felvilágosult abszolutizmus jelentke-
zéséig Magyarországon is a különbözõ felekeze-
tek belügye volt. Sõt, amikor az állam érdeklõdé-
se Mária Terézia korában kiterjedt az iskolázás
kérdéseire, az iskolák fölötti állami felügyeletet is
az esztergomi érsek gyakorolta... Egykor nem-
csak állam és egyház, de a hatalmi ágak, sõt (amint
könyvtáraink összetétele is mutatja) a tudomány,
a vallás és a mûvészet területei sem különültek el
élesen egymástól.

Nyilvánvaló az is, hogy mint lninden társada-
lom, úgy a magyar is kitüntetett figyelmet tanúsí-
tott az Istennel való találkozás helyszínei és a velük
szoros kapcsolatban lévõ intézmények iránt. Gon-
doljunk arra, mennyivel szegényesebb volna a
magyar könyvtári kultúra öröksége Sfu'ospatak,
Pannonhalma vagy Eger könyvtártermei nélkül.
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Ma még be sem látható az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése (a továbbiakban EKE) létrejötté-
nek valóságos hozadéka, a rokonjellegû intézmé-
nyek belsõ infonnációáI"amlásának kedvezõ hatá-
sa. Abban a közegben, amelynek napjainkban az
a rendeltetése, hogy az infonnáció szolgáltatás á-
nak központja legyen -a könyvtárak világában -
ez a belsõ áramlás az élet újraindulásának talán a
legfontosabb feltétele volt. Részben ennek is
köszönhetõ, hogy az új körülmények között szak-
mai munkánk sok tekintetben egységesült.

Nagy késéssel, minden egyházi intézményben
elkezdõdött a számítógép alkalmazása. Van in-
tézményünk, amely a legnagyobb sebességû op-
tikai kábellel, kitûnõ SUN szerverrel rendelkezik
és OPAC katalógusából 160 ezer rekord érhetõ
el az interneten. De a helyzet természetesen nem
mindenütt változott ilyen ütemben, sõt ez az álla-
pot az EKE-n belül inkább számít kivételesnek,
mint általánosnak. Az eredmény olykor a szeren-
csés földrajzi elhelyezkedés, oktatási intézmények-
hez fûzõdõ szorosabb kapcsolat és más tényezóK
együtthatásának köszönhetõ. Vannak könyvtára-
ink, ahol csak egy-két PC-t alkahnaznak (ezek is
elavultak), nincs megfelelõ belsõ hálózat, és a
külsõ hálózati csatlakozás sem mindenütt bizto-

sítja igényes szolgáltatások lehetõségét.
A jogszabályi háttér változásainak ismerteté-

sében nem kívánom megismételni mindazt, amit
a 2002. évi Könyvtári Figyelõben publikált dol-
gozatban leírtaInI. A probléma lényege nem is-
meretlen a könyvtári irodalomban. Említett mun-
kámban sorra vettem a jogi helyzet változásait,
külön elnlítve mindazokat a rendelkezéseket és
paragrafusokat, amelyek név szerint foglalkoznak
az egyházi könyvtárakkal, kiváltképpen az állami
intézményekkel azonos finanszírozással.

A közelmúlt tanulságai között elsõ helyre kí-
vánkozik az a rendkívül pozitív fejlemény, hogy
a demokratikus fordulat óta eddig egyetlen kor-
mányváltás sem hozott drámai fordulatot intéz-
ményeink életében. Sikereink közé sorolható, hogy
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) megoldást talált az egyházi könyvtárak
szmnára az érdekeltségnövelõ támogatás biztosí-
tására és a dokumentum vásárlási kedvezmény

kiterjesztésére.

Kedvezõ fejlemény, hogy csaknem minden
könyvtárunkban napirenden vannak a digitalizá-
lás folyamatának munkálatai vagy elõmunkálatai,
és az adatok tárolásával kapcsolatos képességek
fejlesztése is. Az országos tervezés során a Könyv-
tári Intézet kellõ figyelmet tulajdonított az egyhá-
zi intézmények11ek, hiszen a digitalizálás fontos-
sági sorrendjét a dokumentumok régisége, ritka-

sága, egyedi volta, forrásértéke, tudománytö11é-
neti jelentõsége és esztétikai kvalitásai, esetleg
bibliofil különlegességei határozzák meg, azaz
olyan szempontok, amelyek terén nem kerülhe-
tó'k meg gyûjteményeink. Az elsó"bbséget a fel-
dolgozásban egyrészt az iménti mutatók, másrész-
rõl a hozzáférhetõség szempontjai, a használat gya-
korisága és az állományvédelmi érdekek alapján
célszerû meghatározni. Remélhetó1eg intézménye-
ink feldolgozása a szú'kös források ellenére sem
késlekedik majd más intézménytípusénál nagyobb
mértékben. Említendõ, hogy a régi nyomtatvá-
nyokat egyedijellelnzõik miatt (margináliák stb.)
akkor is gyakran unikális darabként kell kezel-
nünk, ha világi könyvtár is õrzi egy-egy példá-
nyukat. A digitalizálást eló'készítõ országos fel-
mérésbó1 nyilvánvaló, hogy az egyházi gyûjte-
ményekben nagy jelentõségük van a kézirattárak-
nak, ezen belül a középkori kódexeknek, okleve-
leknek, a különféle levéltári jellegû forrásoknak,
nagy tanáregyéniségek dictatumainak, térképgyûj-
teményeknek, hazai és külföldi régi nyomtatvá-
nyoknak, metszet-, plakát-, aprónyomtatvány-gyûj-
teményeknek, különbözõ helytörténeti forráscso-
portoknak, egy-egy téma, történelmi korszak,
nevezetes családok vagy személyiségek életét
dokumentáló különgyûjteménynek, a teológiához
és az egyházi oktatáshoz kapcsolódó folyóiratok-
nak, illetve a könyvtárakkal nemritkán közös irá-
nyítás alatt lévõ egyházi múzeumok, kincstárak
sok ezer tárgyának.

Milyen kudarcokra utaltam a korábbiakban?
Állományaink imént ismertetett jellegébó1 is kitû-
nik, hogy könyvtárainkban vannak állományré-
szek, amelyeknek néhány év múlva már a köze-
lébe sem volna szabad engednünk olyan könyv-
tárosokat, akik tudományos minõsítéssel nem ren-
delkeznek. Jelenleg sok helyen szolgálnak kiemel-
kedõ képességû, tapasztalt kollégák, akiknek a
felkészültsége megfelelõ, de közöttük sajnálato-
san kevés a tudományos minõsítésû, mert a poli-
tikai körülmények korábban nem spk esélyt kí-
náltak pl. egy szerzetes számára, hogy tudomá-

1 Címe: A magyarországi egyházi könyvtárak helyze-

te, céljai és jövó'képe. KF 2002/1.
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tétben nem kérhetik közgyûjteményi minõsítésü-
ket. Ami egyúttal azt is jelentené, hogy Arany
János Debrecenben, Bél Mátyás Esztergomban
õrzött kéziratai más elbírálás alá esnek, mjnt
ugyanezen szerzó'k állami könyvtárakban õrzött

iratai.)
Ú gy vélem, mindent meg kell tennünk az azo-

nos esélyek érdekében, így azért is, hogya köz-
gyûjteményi státus fogalmának valóságos tartal-
ma legyen. Annál is inkább meg kell ezt tennünk
-és itt érkeztem a lényeghez -, mert sem egyhá-
zi, sem világi részró1 soha, se/wI, senki nem vizs-
gálta meg, mi volna az állarnmal kötött egyezmé-
nyekben rögzített, állami intézményekkel "azo-
nos támogatás" reális mértéke. A Könyvtári Inté-
zet által kiadott statisztikák világosan jelzik, hogy
az egyházi könyvtárak jelenleg minden egyes mu-
tató terén lényegesen rosszabb körülmények kö-
zött múködnek, mint a hasonló nagyságrendû ál-
lamiak. Mindössze annyi történt, hogya rend-
szerváltozás után észrevehetõen megemelkedett az
állami támogatás, de a tényleges mú'ködó'képes-
ség anyagi feltételeiró1 még el sem kezdõdött a
közös gondolkodás. .

A XVIII. században a tudós debreceni pro-
fesszorok dolgoz6szobáját múzeumnak hfvták,
amely kifejezés nem "használaton kívüli" tár-
gyak gyûjtónelyétjelentette, hanem olyan szel-
lemi múnelyt, amely a könyvek sokaságán túl

távcsövet, nagyítót, térképet, glóbuszokat, oly-
kor ásványi kristályokat és grafikai metszeteket
is tartalmazott. Jellemzõ módon Bod Péter latin
szótára is "tanuló ház "-ként magyarítja a mú-
zeum jelentését.

Az egyházi gyûjteményeket napjainkban is-
mét arra készteti a szakma egyetemes fejlõdé-
se, hogy a tanulás színtereiként, a tudomány
eszközeit, információt biztosító múnelyekként2
is szolgáljanak. A tudásra építõ társadalmak fel-
értékelik könyvtáraikat. Ebben bíznak az egy-
házi könyvtárak is, mert helyzetük rendezése
közös érdekünk.

nyos fokozatot szerezzen. Ezért országosan js
csekély az érintettek száma, de szerencsére nö-
vekvóoen van.

Az említettek mjatt rendkívül nagy jelentõ-
ségû volt az NKÖM 2001. évj kezdeményezé-
se a mjnõsített egyházi kutatók bértámogatásá-
ra. Ez a támogatás forráshjány miatt 2,O02-ben
és sajnos 2003-ban js a kezdõév szjntjén ma-
radt, nem követi a személyj változásokat, így
vannak jntézményeink, amelyek a minisztéri-
um által egykor jogosnak mondott összeg ne-
gyedrészét kapják, és a hiányzó egy-két millió
forintot az állami intézményeknél jóval nehe-
zebben tudják saját eróoól fedezni. Csak re-
ménykedni tudunk a mielóobi megoldásban,
mert a pénzügyi politika gyakran halad a cse-
kélyebb ellenállás irányában.

A kulturális örökség védelméról szóló 2001.
évi LXIV. törvény megjelenésekor szintén nagy
reményeket fûztünk bizonyos új lehetõségek-
hez. A legígéretesebbnek az a részlet tûnt, hogy
(a törvény hetedik paragrafusának harmadik be-
kezdése értelmében) az egyházak kérhetik
könyvtáraik, levéltáraik, múzeumaik közgyûj-
teménnyé minõsítését, az á11amiakkal azonos
elbírálás érdekében. (Az egyes egyházak, és az
állam megállapodása szintén az azonos támo-
gatás elvét rögzíti.)

A törvényhozók tehát a szektorsemlegesség
alapján biztosítani kívántak egy lehetõséget, Gobb
túlélési esélyt bizonyos nemzeti szempontból is
számottevõ egyházi értékeknek), de ez a lehetõ-
ség a mai napig nem válhatott valóra, mert eddigi
tájékozódásaink során a minisztérium semmiféle
konkrét értelmet vagy jelentõséget nem tulajdoní-
tott a törvény adott részletének.

A mai napig fenntartóink sem merítették ki
minden lehetõségüket az állammal való tárgyalá-
sok során. Ennek ellenére úgy vélem, az EKE-
nek élnie kell a lehetõséggel, hiszen hasonló hely-
zetról van szó, mint az ún. érdekeltségnövelõ tá-
mogatás esetében: a törvény szövegében megje-
lent az egyházi könyvtárakkal kapcsolatban egy
részleteiben ki nem munkált, végjg nem gondolt
elem, amelynek anyagi vonatkozása is van. Eb-
ben az esetben is adódik lehetõség az elõrelépés-
re, az országos jelentõségû egyházi könyvtárak
kiemelt elbírálására. (Ellenkezõ esetben meg kel-
lene változtatni a törvény szövegét és kimondani,
hogy az egyházi intézmények az állami, önkor-
mányzati és közalapítványi intézményekkel ellen-

Gáborjáni Szabó Botond

2 Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy stratégiai

fejlesztési tervének telematikai koncepciója. TMT ,1 ~991
1.3-4.
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Szolgáltatások újjászel'vezése
az Alpok-Adria l{égió nyilvános

k()n:

Maria Horti-Zsombok (Graz, Steiern1arkische
Landesbibliothek) arról beszélt, hogyan vezettek
be új módszereket és eszközöket egy régi épület-
ben, az olvasók szolgálatába állítva azokat.

A horvát nyilvános könyvtárügy érdemes pél-
dáit, amelyekrõl Erõfeszítések az igényeknek
megfelelõ könyvtárépületért címmel Andrea Silié
tolmácsolásában hallhattunk, Andrea Silié és Ma-
rija Segota-Novak (Rijeka, Gradska Knjiznica)
hozta el.

Rövid szünet után dr. Giorgio Lotto (Vi-
cenza, Biblioteca Civica Bertoliana) számolt be
Veneto régió új könyvtárainak legfrissebb ta-

pasztalatairól.
Barbara Kovar Szlovéniából Nyilvános könyv-

tár az infOrl11ációs társadalomban: új trendek a
Maribori Nyilvános Könyvtárban címmel tartott
elõadást.

Ebéd után "hazai vizekre eveztünk". Elsó'ként
dr. Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója mutatta be a gyönyörûen rekonst-
ruált Központi Könyvtár megújulásának történe-
tét, és ismertette a további terveket.

Ezt követõen Varga Róbert igazgató elõadá-
sából a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
példáján hallhattuk, hogyan lehet kis pénzból
nagyot alkotni.

Pallósiné Toldi Márta a Berzsenyi Dániel
Könyvtár szolgáltatás szervezési tapasztalatairól
számolt be a hallgatóságnak. Megtudtuk, hogyan
haladnak, a hagyományos könyvtári szerepek
megtartása mellett az újakat is f~vállalva.

Az elõadásokat követõen az érdeklõdó'k vá-
rosnézõ sétán ismerkedtek Szombathely neveze-
tességeivel. Az esti fogadáson Kapiller Sarolta,
az Alpok-Adria Kulturális Munkacsoport alelnö-
ke köszöntötte a szeminárium résztvevõit.

Másnap Czupi Gyula igazgató a nagykanizsai
Halis István Városi Könyvtár életének megújulá-
sáról tartott részletes, szemléletes ismertetést.

Ezután került sor az elmúlt évben szépen fel-

újított vendéglátó könyvtár megtekintésére.
A további események helyszíne a Bécsi Fõ-

könyvtár volt, ahová autóbusz vitte át a társasá-
got. Elõször dr. Alfred Pfoser (Hauptbücherei
Wien) ismertetõjét hallgattuk meg a könyvtár új-
jászervezésérõl, majd "mú'ködés közben" is meg-
tekinthettük az intézményt. Mint megtudtuk, né-
met nyelvterületen ez a legnagyobb önkölcsönzõ
rendszerrel mú'ködõ könyvtár. Az önkiszoXgáló
kölcsönzésen kívül sok más újdonságot is megta-

A fenti címmel szervezett nemzetközi ,,>zeminári-
umot a Berzsenyi Dániel Könyvtár és Vas Megye
Közgyûlése a Nemzeti Kulturáli,,> Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásá-
val 2003. október 28-29-én Szombathelyen, illet-
ve Bécsben.

Amint az a meghívóból is kiderült, Vas me-
gye 1978 óta aktív közremú'ködõje az Alpok-
Adria Munkaközösség programjainak. A Berzse-
nyi Dániel Könyvtár pedig a Nyilvános Könyv-
tári Munkacsoport megalakulásától (Schio, 1989.)
kezdve részese a régiók, városok és falvak polgá-
rainak dokumentum- és információellátását, a
nemzeti kulturális örökség közvetítését végzõ, a
kultúrák közti toleranciát küldetésként gyakorló
közkönyvtárak együttmûködésének. A közös
konferenciák, projektek és tapasztalatcserék érté-
kes ismeretekkel gazdagították megyé nk könyv-
tárügyét és megerõsítették a könyvtárosok fejlesz-
tési törekvéseit.

Szombathely több n1Ínt tíz évvel ezelõtt -1992.
július 14-15-én -fogadta elõször az Alpok-Ad-
ria Munkaközösség könyvtárosait: tanácskozásuk
középpontjában a zenemûtárak tevékenysége állt.

A mostani szemináriumon a szolgáltatásaikkal
az információs kor kihívásaihoz alkalmazkodni
képes és kész könyvtárak munkatársai adták át

egymásnak tapasztalataikat. Kísérõprogramként
fotókiállítás várta a vendégeket az Alpok-Adria
Régió országaiban az utóbbi öt évben épült vagy

felújított nyilvános könyvtárakról.
Mivel az elõadások szövege hamarosan meg-

tekinthetõ lesz a Vasi Digitális Könyvtár oldalain
(www. vasidigitkonyvtar .hu), most csak vázolom
a két nap eseményeit.

Miután Pallósiné Toldi Márta könyvtárigaz-
gató megnyitotta a rendezvényt, Markó Péter, Vas
Megye Közgyú1ésének elnöke köszöntötte a részt-
vevó'ket, bemutatta a vendéglátó könyvtárat, s kitért
a könyvtárak jövó'beli európai uniós szerepére is.

A beszámolók sorát Werner Molitschnig (Kla-
genfurt, Landesschulrat für Kamten) kezdte Kis
könyvtárak új perspektívái az iskolákkal való
együttmûködés révén címû elõadásával.

4 evelezö/lop .2003 decembe!.Könyvtári
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pasztalhattunk az április 27-én megnyílt intéz-
ményben. Hatalmas és egyedi formájú épületét a
földalatti egyik megállójával kombinálták, így
négy bejáraton közelíthetõ meg. A hely kiválasz-
tása egy jó várospolitikai döntésnek köszönhetõ,
ugyanis egy lepusztulóban lévõ területet akartak
rehabilitálni a könyvtár ideépítésével. A terv si-
kerrel járt, a környék nívója emelkedett és folya-
matosan emelkedik: zenemúoolt, mûvelõdési, ven-
déglátó és turisztikai intézmények költöznek a
közelbe, a bécsiek hamar elfogadták és már
magukénak érzik ezt a "tudás gyárat", ahol
ott jártunkkor is hatalmas volt a forgalom. (Na-
ponta három-három és félezer látogatót fogadnak.)

A lnintegy háromszázezer egységnyi állomány
nagy része szabadpolcról kölcsönözhetõ. Hat kol-
légiumba (osztályba) osztják be a dokumentumo-
kat azok típusától függetlenül, elkülönítésükre
pedig különbözõ színeket, azokon belül alfanu-
merikus jeleket használnak. Ausztriában
könyvtárosképzés nem lévén egy-egy tudomány-

terület SZ,lK
embereit ta-
nítják be a

könyvtáros-
ságra. A Bé-
csi Fó'könyv- -

tárban nyolc-
van fõállású,
haI1ninC mel-
lékállású al-
kalmazott
dolgozik, és

negyvenöt
fiókkönyvtá-
rában egy-

egy könyvtá-
ros. Az in-

I tézmény bu-

sza naponta

! végiglátogat-i ja a fiókegy-

ségeket,
ugyanis a fõ-

könyvtárból
kikölcsönzött

I dokumentu-

mok a fiók-
)/-

könyvtárak-
ba is vissza-
vihetõk. A

könyvtár technikailag nagyon jól felszerelt. Az
ingyenes internethasználatot mintegy száz gép
biztosítja. A bemutatást élénk figyelem kísérte,
amit a számos feltett kérdés is ékesen bizonyított.
(Programok, nyitva tartás, biztonságtechnika, jog-
díjak stb.)

Ezzel a látogatás sal zárult a követhetõ példá-
kat gazdagon felsorakoztató, a tapasztalatokról
számot adó kétnapos nelnzetközi szeminárium. A
szakmai lapokban és a Kataliston meghirdetett
rendezvényt országos érdeklõdés kísérte: a nem-
zeti könyvtárból, a felsõoktatási intézmények
könyvtáraiból és a közkönyvtárakból egyaránt
érkeztek kollégák. Nagyszerû dolognak tartom,
hogy vannak ilyen alkalmaink.

Kissné Rentkó ZS'uzsanna
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SiófokonWorksh A kiadvány fõ forrása, a Balatoni Archív Saj-
tóadatbázis, helyi könyvtári szolgáltatás ból indult
(helytörténeti gyûjtemény lnikrofilmtára), a Bala-
ton környéki könyvtárak egyilitmú'ködésével pá-
lyázati forrásból jött létre, s az internetnek kö-
szönhetõen már országos, illetve világméretben is
tanulmányozható a régi Balaton körüli sajtókiad-
ványok két jelentõs periodikuma, a Balaton és a
Balatoni Kurír.

A kiadvány hátteréül szolgáló archív sajtóadat-
bázis elérhetõ a http://www. biblioteka.hu/mikro-
film/index.html és http://konyvtar-siofok.hu
internetcímeken.

A hasznos találkozót délutáni beszélgetés zár-
ta, melynek során külhoni kollégáink a digi-
talizáció erõteljes folytatásának szükségességét
hangsúlyozták, ami a világháló segítségével való-
ban határtalanná teszi kapcsolatainkat és az infor-
máció' szabad áramlását.

Dr. Fazekasné Mulesza Olga

igazgató
V árosi Könyvtár, Siófok

Konferencia
a szegedi Somogyi-könyvtárban2003. 

október 18.

A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szer-
vezete és a siófoki Városi Könyvtár szervezésé-
ben 2003. október 28-án Siófokon találkoztak
Somogy megye és a Balaton-környék könyvtáro-
sai, valamint Erdélybõl érkezett kollégáink. A
szakmai napon betekintést kaptunk az európai és
hazai közkönyvtári programok, tervek körébe,
megismertük az elért eredményeket, bõvítve tájé-
kozottságunkat az elektronikus infonnációs forrá-
sok ismerete terén.

A rendezvény alkalmat nyújtott arra, hogy
megismerjük más típusú közgyûjtemények, jelen
esetben a múzeumok gondjait, problémáit, jövõ-

képét.
Billédiné dr. Holló Ibolya, a Pulman-projekt

magyarországi koordinátora a közkönyvtárak
európai nagy projektjeirõl, a várható trendekró1
és az ezekhez kapcsolódó hazai programokról
beszélt, Payer Barbara, a Könyvtári Intézet mun-
katársa pedig bemutatta a Pulman digitális útmu-
tatót, hogy segítségünkre legyen az elektronikus
Európa megvalósításához vezetõ teendó'k kidol-
gozásában, megvalósításában.

Meghallgattuk dr. Praznovszky Mihálynak, a
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár kö-
zelmúltban kinevezett igazgatójának gondolatait
a könyvtár által nyújtott szolgáltatások terén szer-
zett friss benyomásairól, s a könyvtárak, múzeu-
mok és levéitárak együttlnú'ködési lehetõségeinek

eddigi tapasztalatairól, jövóoeni lehetõségeiró1.
Ezt követõen dr. Winkler Ferenc, a Somo~y

Megyei Múzeum igazgatója vázolta az intézmény
jövó'képét, a szolgáltatások kiterjesztésének, a

közgyûjtemények együttmú'ködésének lehetõségeit
a muzeológus szakember szemszögébó1.

A helyi közkönyvtári szolgáltatások társadal-
mi méretû hasznosíthatóságáról a siófoki Városi
Könyvtár igazgatónõje foglalta össze röviden gon-
dolatait, s a könyvtár kiadványát ismertetve be-
mutatta, hogyan is valósítható meg mindez a
gyakorlatban. A Városi Könyvtár a közelmúlt-
ban jelentette meg a Széles a Balaton vize... ? címû
kötetet. A Balaton vízállása körüli aktualitást
megragadva százhetven év sajtójából közöl válo-
gatást, melyet átolvasva 1836-tól kezdõdõen nap-
jaink parázs vitákat kiváltó eseményeiig nyomon
követhetõ a tó élete és a vele kapcsolatban véle-
ményt forn1áló ember látásmódja.

Az információszabadság fogalma az utóbbi évek
egyik kuJcsfogalmává vált, s nem kizárólag az
infom1ációk hagyományos és természetes gyûjtõ,
megõrzõ ~S szolgáltató intézményeinek szakterü-
letein, hanem az élet minden területén. Megkoc-
káztatom: talán egy kicsit elcsépeltté is vált a
kifejezés, sok más mellett ezt is divat lett használ-
ni, s -személyes tapasztalat! -még mi, könyv-
tárosok sem mindig tudjuk, mit is takar ez a fo-
galom pontosan. Ezzel kapcsolatban egy rövid
történetet engedjen meg a kedves olvasó:

"Mi is ez?" --a magát kérdezõ könyvtáros
töpreng, homlokát ráncolja, miközben megpró-

* A konferencia egyik dán vendégének elõadását e

számunkban olvashat ják, a 18. oldalon, másikuké janu-
árban jelenik meg.
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A.fot(ín ba/ró/jobbra F/emming Th~ger.~en e/(íad(í, Sz(ík((fa/vi-Nagy

En~ébet könyvtárigalgat(í, T(íth Z~(?fia to/mác.~ é.~ Marion Th~gel..~en

e/õad(í

-elektronikus demokrácia
-egyéni információs jogok és on-line privát

szféra
-információszabadság és üzleti titok
-közháló-elv (a Magyar Teleház Szövetség

célja: az önkormányzati intézmények közérdekû
adatainak gyûjtése)

-a kormányzati átláthatóság és annak on-line
fonnái

Szakmai napunkon, melyre Csongrád megyei
könyvtáros okat hívtunk meg, négy elõadás hang-
zott el. Rátkai Erzsébet (Somogyi-könyvtár, Sze-
ged) a könyvtári szolgáltatások szerzõi jogi kér-
déseiró1 beszélt, Vida Andrea (Szegedi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtár) Egyetem és infor-
máció -egyetemes infonnáció címmel adott tájé-
koztatást. A délutáni program keretében két dáni-
ai elõadónk tolmácsolásában tájékozódtunk az
infonnációszabadság megvalósulásának társadal-
mi jelentõségérõl. Flemming Thf/Jgersen
(Stadsbiblioteket i Lyngby, Denmark) Infonná-
ciószabadság és szellemi szabadság a dán könyv-
tárakban és Marion Thf/Jgersen (Rebak Söpark,
Hvidovre, Denmark) A civil szféra, a népfõisko-
lák hagyományai Dániában címmel tartotta meg
elõadását.

Könyvtárunk évek óta tart kapcsolatot dániai
könyvtárosokkal, a dán Demokrácia Alapítvány
segítségével Csongrád megyei könyvtáros ok cso-
portja vett részt tanulmányúton 1999 decemberé-
ben Koppenhágában. A Dániában megismert tár-
sadalmi viszonyok, a jól mú'ködõ társadalmi ön-
rendelkezés, a polgárok aktív részvétele közös
ügyeik menetében, a könyvtárakban folyó mun-
kába való betekintés a mai napig arra ösztönöz
bennünket, hogy a skandináv mintákat tovább
tanulmányozva próbáljunk mi magunk is tenni a
magyarországi helyzet javulása érdekében.

Konferenciánk megrendezésével az volt a cé-
lunk, hogy ösztönözzük magunkat: a napi rutin-
feladatok teljesítésén kívül minél szélesebb látó-
körrel végezzük munkánkat. Szerettünk volna
rámutatni, hogy milyen jelentõsége van könyvtá-
ros és könyvtárhasználó számára az információ-
robbanásnak, hogyan kell az infonnációt jól ke-
zelni, használni, és milyen jelentõsége van, lehet
a napi tájékoztatásban.

A délutá nt kötetlen beszélgetés zárta, melyen
szót ejtettünk a további együttmú'ködés lehetõsé-
geirõl is.

bálja összegereblyézni emlékezetében a szerteszét
heverõ infogondolatok nyesedékeit, hátha azok
összeállnak valamiféle elfogadható szakmai szin-
tû kazallá... hû, az infós kiskésit, nem megy...,
de kivágja magát, s próbálja elhitetni veled:
emészthetetlen a cím, amit a rendezvénynek ad-
tál, szóval kivágja magát, imígyen: "na..., az
információ szabad száguldása, vagy áramlása,
vagy mi a szösz..."

Megnyugtatásul: egy mondatban alighanem
lehetetlen meghatározni, mit takar a fogalom.

Ezek voltak azok a gondolatok, melyekbó1 ki-
indulva az Összefogás a könyvtárakért rendez-'
vény sorozat keretében, októberben, szakmai prog-
ramjaink között az információszabadságról kon-
ferenciát szerveztünk.

Az információszabadság témakörének fóob
elemei -terjedelmi korlátok miatt csak -érintõ-
legesen, címszavakban:

-az információhoz való szabad hozzáférés
alkotmányos joga mint az információs társadalom
és a demokratikus jogállam mú'ködésének alap-
feltétele (1997. évi CXL., "könyvtári" törvény)

-az információszabadság és a szellemi sza-
badság szoros összefüggése

-az IFLA 1997-ben létrehozott FAIFE prog-
ramja (az információkhoz való szabad hozzáférés
és a kifejezés szabadsága)

-vélemény- és szólásszabadság (az ENSZ
emberi jogokról szóló 19. pontja)

-a társadalom ügyeiben való informált rész-
vétel, melynek feltétele az államapparátus informá-
cióinak nyilvánossá tétele, a nyílt közigazgatás

-információszabadság és adatvédelem Juhász Zoltánné
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Filológus vagyok, az egyetem angol nyelv és iro-
dalom szakán végeztem. Nem vagyok könyvtá-
ros, de éveken keresztül szoros kapcsolatban áll-
tam velük.

Elõször is szeretném meghatározni a civil tár-
sadalom fogalmát, ahogyan azt mi látjuk Dániá-
ban; valamint elmondani, hogy mi miért tartjuk
azt olyan fontosnak. Pár száz évet vissza kell
mennem az idóoen, hogy lássuk, hogyan alakult
ki a mai dán helyzet. A dán civil tradíció alapján
az egyénnek lehetõsége van az információszer-
zésre, hogy a hozzá hasonló módon gondolko-
dókkal találkozzon, s velük egyesületeket hoz-
hasson létre. Dániában a civil társadalom legfon-
tosabb megjelenési fornlája az egyesületi élet.

Egyesek a civil társadalmat az úgynevezett
harmadik szektornak tartják, mely a társadalmat
jelképezõ háromszög harmadik oldala. A két másik
oldal adott: az állam, azaz a hivatali oldal és a
piac, vagyis a privát szektor. Az ideális az, ha e
három oldal között egyensúly áll fenn.

Azonban nem csak egyensúlynak kell fennáll-
nia e három szektor között, hanem kapcsolatnak
is kell köztük lennie. Ez azt jelenti, hogy pl. a
civil társadalom az állami szektor feladatait át tudja
venni, és talán piaci feladatokat, problémákat is
meg tud oldani. A téma fontosságát mutatja az is,
hogy az Európai Bizottság a civil társadalomról
1997-ben kiadta a Direktíva az egyesületekrõl és
alapítványokról nevû okiratot.

A civil szervezeteknek nagy kezdeményezõ
szerepük van, azok fedezik fel az új problémákat
a szociális területen, és meg is próbálnak a prob-
lémákra megoldást találni. Az idõ elteltével gyak-
ran megtörténik, hogy a felfedezett problémák
áthárulnak a hivatali szervezetekre. Meg is tudok
említeni ilyen esetet. A '60-as években még min-
dig sok nõ volt, aki csak hét osztályt fejezett be.
Õk nagyon szerettek volna iskolai végzettséget,
hogy jobban megállják a helyüket a munkaerõpi-

acon, vagy hogy megértsék gyermekeik házi fel-
adatait. Az egyesületek lehetõvé tettek számukra
egy oktatást tanfolyami keretek között, melyn~k
során elvégezhették az általános iskola 8. és 9.
osztályát. Ma már ez a felnõtt oktatási forma az
állami feladatok közé tartozik.

Mint ahogy említettem, a dánok az egyesüle-
teket tekintik annak a bizonyos harmadik szek-
tornak. Nem számoljuk ide az alapítványokat -
bár azok is jó hatásúak, de gyakran gazdasági
jellegûek, mint pl. a Tuborg vagy a CarIsberg
sörgyár alapítványa. A korábban említett EU di-
rektíva az alábbi nevet viseli: The Promotion of
Assotiations and Foundations, a száma: nr. KOM
(97) 241.

Az EU-t érdekelte, mivel foglalkoznak az

egyesületek Európa-szerte.
Néhány példa:

Németország: szociális helyzet, egészségmeg-
õrzés
Nagy-Britannia: kutatás, oktatás
Franciaország: szociális ellátás, szolgáltatások
Olaszország: szociális juttatások
Északi országok: kultúra és szabadidõs foglal-
kozások, sport
Most térjünk át Dániára. Láthattuk az elõzõ

példák alapján, hogy a civil társadalom az északi
országokban jelentõs mértékben a kultúra és a
szabadidõs foglalkozások körül tevékenykedik. Ez
persze nem jelenti azt, hogy nálunk nem ismertek
a nagy nemzetközi segélyszervezetek, mint a
Vöröskereszt, vagy a gyermekvédelmi szervezet
(Unicef). Természetesen óK nálunk is tevékeny-
kednek.

Sokan azt vallják, hogy Dánia az egyesületek
országa. Viccesen úgy szokták ezt említeni, hogy
ahol három dán érdeke találkozik, rögtön alapíta-
nak egy egyesületet. Dániában számtalan civil
szervezet múKödik. Tulajdonképpen nem is tud-
juk pontosan, hány, hiszen nem regisztrálják éKet.
Minden dánnak alkotmányos jogában áll, hogy
az állam engedélyezésével saját egyesületet hoz-
zon létre. A dán alkotmány 78. §-a (az egyesülési
szabadságról) szerint: Az állampolgárnak jogá-
ban áll elõzetes engedélyeztetés nélkül egyesüle-
tet alapítani, amennyiben az a törvényi keretek-
nek megfelel.

Hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz, hogy
valójában mennyi egyesület létezik Dániában,
vegyük az én otthonom, Hvidovre példáját.
Hvidovre városának ötvenezer lakosa van, és kb.

*A Somogyi-könyvtárban 2003. október 18-án el-
hangzott elõadás
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háromszáz egyesülete. Nekünk, dánoknak szoká-
sunk, ha van egy közös érdekü.nk, amit más
emberekkel együtt szeretnénk érvényre juttatni
vagy ha észreveszünk egy problémát, amivel
kezdeni kell valainit, akkor bejelentkezünk az erre
megfelelõ szervezetbe, ha létezik már ilyen szer-
vezet, ha nem, akkor egyszerûen alapírnnk egyet.
Ha szereulénk magyarázatot találni erre a szokás-
ra, vissza kell mennünk a történelemben egészen
a XIX. századig.

A XIX. század kezdete több szempontból is
katasztrofális volt Dánia számára. Az l800-as
években Dánia dán-norvég kettõs monarchia volt,
a dán határ lenyúlt egészen a mai németországi
Hamburgig (Altona). Jöttek a napóleoni háborúk,
Dánia megpróbálta megõrizni sernlegességét, de a
szomszédos Anglia nem hitte, hogy ez sikerülni fog.

Mindezek az események hozzájárultak ahhoz,
ahogyan a mai Dánia az európai együttmú'ködést
támogatja. A nagy európai hatalomból egy kicsi
ország lett, mely szegény volt energiahordoz0k-
ban (akkor még nem tudtuk, hogy van olaj az
északi tengerben). Tehát mit is tehettünk volna,
energiahordozók hiányában az emberi tartaIékok-
ra kellett összpontosítani.

Ez a gondolat egy teljesen új iskolaformát
hozott létre, amely igazán dán találmány. Ez egy
bentlakásos iskola felnõttek részére, elsõsorban
fiatal felnõttek részére, népfõiskolánaknevezték
el. Az elsõ ilyen iskolát 1844-ben alapították.
Fó'ként vidéki fiatal lányokat és férfiakat foga-
dott. A lányok nyáron, a férfiak télen jártak isko-
lába. Nem csak földmûvelést, háztartási ismerete-
ket tanultak, hanem dán történelmet, világtörté-
nelmet, dán irodalmat, északi mitológiát és test-
nevelést. Mindezek között megtanulták azt, ami a
legfontosabb: az önbizalmat. Dániában ma több
száz népfõiskola található, de mivel mára csak a
lakosság kevesebb mint öt százaléka foglalkozik
mezõgazdasággal, az iskolák kínálata is megvál-
tozott: ma már sokféle szakot oktatnak itt. A di-
ákok három-nyolc hónapot töltenek az iskolában,
iskolától függõen. Ma már a nemeket sem vá-
lasztják el egymástól, mint régen. Egy külföldi
hallgató, aki részt vett egy ilyen népfõiskolai
kurzuson, a következó'képp nyilatkozott az ott
töltött idõró1: "Gazdagabb emberként tértem haza
-gazdagabban a tanfolyamokon szerzett tudás-
sal, de legfó'képp az emberekró1 szerezett tudá-
somban gyarapodtam és nemzetközi kapcsolatok-
kal gazdagabban tértem haza. Az itt tartózkodás

távlatot adott nekem, tapasztalatot, bátorságot, ön-
bizalInat -és sok kedves barátot."

A népfõiskola ötlete Nikolaj Frederik Severin
Grundtvigtól származik, aki pap volt, történész,
filozófus, író és költõ (körülbelül ezernégyszáz
egyházi éneket és zsoltárt költött). Õ a népfõisko-
lát eredetileg alternatív megoldásként képzelte el
a Koppenhágai Egye~em mellett, de végül telje-
sen más lett belõle. Grundtvig inkább teoretikus
volt, mint gyakorlati ember. Egy nála gyakorlati-
asabb kollégája, Cresten Kold fejlesztette tovább
az alapötletet, és 1851-ben megalapította elsõ nép-

fõiskoláját.
Egy rövid anekdota maradt fenn arról, amikor

egy diákja megkérdezte Koldot, hogy tulajdon-
képpen mi is a célja ezzel az iskolatípussal. Kold
tanár úr egy kérdéssel felelt: "Mi van a mellény-
zsebedben?" "Öö..., egy zsebóra" -válaszolt
elképedve a diák. "És mit teszel az órával, hogy
járjon?" -kérdezte Kold. "Hát, felhúzom." -

hangzott a diák értetlen válasza. "Éppen ez az, amit
én szeretnék veled tenni -válaszolta Kold -, fel-
húzlak, hogy sose állj meg a fejlõdésben."

Ez a válasz tulajdonképpen a népfõiskolák
célkitûzése dióhéjban: minket, embereket aktív,
tettre kész egyedekké, élõ emberekké nevelni.

Egy dologhoz ragaszkodott Grundtvig, ami
aztán rányomta bélyegét a népfõiskolák rendjére:
nem szerette a vizsgákat, ezért ebben az iskolatí-
pusban nincsenek is vizsgák.

Nagyon sokan azt tartják, hogya népfõisko-
lák álltak a fejlõdés mögött, és talán ez részben
igaz is. De bizonyára szerepet játszott a fiépfõis-
kolák és a fejlõdõ civil szervezetek közötti kap-
csolat is.

Ezek az eló'bb említett történések hozták el
nekünk azt, ahol ma tartunk. A vilag azonban
1844 óta rohamosan fejlõdik, és bizony nehéz
lenne megmondani, hogy ez a rendszer a XXI.
században is megállja-e a helyét. Én remélem,
hogy az embemek az a tulajdonsága, hogy szeret
és tud szervezkedni, részt vesz a társadahni fejlõ-
désben és hatni tud a fejlõdési folyamatokra, meg
fog maradni a jövó'ben is.

Végezetül beszélek arról a fogalomról, amit
mi az északi országokban néptájékoztatásnak
nevezünk. Ez egy lehetõség minden egyes ember
számára -a tanultságára való tekintet nélkül -,

hogy informálódjon bizonyos témákról, amelyek
érdeklik. Ugyanez érvényes akkor is, ha valaki
figyehnes lesz egy társadalnli problémára, amin
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Mindezek fontosak ahhoz, hogy jól mú'ködõ
demokráciában éljünk. Szeretném ismét hangsú-
lyozni, hogy mennyire lényeges az egyén bele-
szólása a folyamatokba.

Végezetül megemlítek egy gondolatot, ami
bennem fogalmazódott meg az után, hogy én már
több mint negyven éve részt veszek az egyesületi
munkában: mindenkinek igaza van, amikor azt
állítja, hogy õ valamit másképpen tudna tenni.

Marion Thf/Jgersen

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
(NKÖM) könyvtári osztálya és a Könyvtári Inté-
zet 2003. november 14-én 10 órai kezdettel szak-
mai napot szervezett a szakfelligyeletró1.

Az Országos Széchényi Könyvtár nagytermé-
ben lezajlott összejövetelen vezetõ szakfelligye-
ló'k, szakfelügyeló'k, az NKÖM és a Könyvtári
Intézet képviselõi vettek részt. A szakmai tapasz-
talatcsere délelõtt jén az NKÖM könyvtári osztá-
lyának vezetõje, Skaliczki Judit köszöntötte az
összegyú1teket, hangsúlyozva a szakfelügyelet sze-

repének fontosságát, aminõségelvû, minõségala..;
pú szakfelügyelet közeljövóoeni kialakításának
szükségességét a könyvtári terület stratégiai céljai
megvalósítása érdekében. A köszöntõ után a szak-
felügyeleti vizsgálatokkal kapcsolatos eddigi ta-
pasztalatokról, probléptákról, tanulságokról szóló
elõadások hangzottak' el.

Az elsõ elõadó, Kopcsay Agnes (NKÖM
könyvtári osztálya) elmondta, hogya szakfelügye-
letró1 szóló jogszabály megjelenése után a mi-
nisztérium kialakította a szakfelügyelet tartalmi,
személyi feltételeit. A 2002-2003. évre a szakfel-
ügyeleti vizsgálatok célját a következóoen jelölte
meg: hogyan teljesül a nyilvánosság törvényben
rögzített feltételrendszere a megyénként vizsgá-
latra kiválasztott kistelepülések könyvtáraiban. Az
elsõ évben nyilvános és nem nyilvános könyvtá-
rakat egyaránt bevonva a vizsgálandók körébe
427 vizsgálat zajlott le, az idei év 544 tervezett
vizsgálatából pedig a szakmai találkozó idõpont-jáig 

347-et fejeztek be a szakfelügyeló'k. A szak-
felügyeleti folyamat elsõ eredményei között köny-
velhetõ el az, hogy ráirányítja a könyvtárra a
fenntartó figyelmét és kötelezi a feltárt hiányossá-
gok megszüntetésére, segítséget nyújt a helyi

változtatni kellene, amire megoldást kellene talál-
ni. Ekkor is lehetséges másokkal szövetkezni,
hogy kezdeményezni lehessen a dolgok, problé-
mák mieló'bbi megoldását. Természetesen nyilvá-
nos találkozókat, vitákat lehet szervezni több té-
mával kapcsolatban.

Ma vaJószínûJeg egy internetes honlapot ké-
szítenénk. A néptájékoztatásnak a civiJ társa-
dalom ad otthont, az egyesületi élet, amit a kö-
vetkezó'képpen lehetne jellemezni: oJyan önkor-
mányzó szerv, amelyet egy csoport tenni akaró
ember szervez -ez semmiben nem hasonlít egy
hivatalos szervhez. Formailag olyan, mint egy
egyesület, tehát rendelkeznie kell alapító ok-
irattal, alaptõkével, a tagok által választott ve-
zetõséggel, tagokkal. Dániában három típusa
található azon szervezeteknek, ameJyek a nép-
tájékoztatás területén tevékenykednek. Ezek a
következó'k:

Népfõiskolák, melyek három-nyolc hónapos
kurzusokat szerveznek és rövid, egy-két hetes
nyári tanfolyamokat -még mindig bentlakásos
vagy étkeztetéses iskolaként.

Tájékoztató szervezetek, melyek a téli hóna-
pokban nappali és esti oktatást szerveznek felnõt-
tek számára, napi két-három órában.

Egyesületek, melyekbe lehet jelentkezni tagsá-
gi díj befizetése ellenében, részt lehet venni az
egyesületi tevékenységben, amibõl nagyon sokat
lehet tanulni. Az egyesületek vezetõségi tanfo-
lyamokat is szerveznek. Nem is csoda, hogya
dán politikusok rengeteget tanultak a demokráci-
áról és a demokratizmusról az egyesületi életben
való részvétellel.

Elõadótársam, Flemming minden bizonnyal
idesoroina egy negyedik csoportot is, a könyvtá-
rakét. És ebben némileg igaza is lenne. Hiszen
Dániában a könyvtárak, akkoriban népkönyvgyûj-
temények formájában, átvettek a hivatali szektor-
tól egy informáló feladatot. A dán könyvtárak
segítenek a tájékoztató szervezeteknek, amennyi-
ben ingyen tennet biztosítanak számukra, de a
könyvtárak szívesen együttmú'ködnek velük a tá-
jékoztató rendezvények szervezésében is.

Néhány példát említettem most arról,
-hogyan szerezzünk magunknak tudást, ho-

gyan legyünk felvilágosultak,
-hogyan szervezõdjünk, hogy a társadalmi

fejlõdésbe mi is beleszóihassunk,
-hogyan kezdeményezzünk valamit, amit

fontosnak tartunk.
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könyvtári su"atégia kialakításához és összegzett
megállapításai helyzetképet adnak akistelepülési
könyvtárakr"ól. A gyakorlati tudnivalók között szó
esett az utóvizsgálatok fontosságáról (eddig öt
megyében kezdõdtek meg), a szakfelügyeleti kér-
dõív kitöltésének problémáiról és a jövõ évi fel-
adatokról, hiszen 2004-ben elkezdõdik a városi

könyvtárak minõségalapú szakfelügyeleti vizsgá-
latának eló'tészítése.

A szakfelügyeletró1 szóló rendelet értelmében
a Könyvtári Intézet a minisztérium elõírása sze-
rint vesz részt a szakfelügyelet folyamatában, a
szakfelügyeleti dokumentumok gyûjtésében, meg-
õrzésében. 2003 tavaszán a lmnisztérium felkéré-
sére az intézet elemzést készített a 2002-ben le-
adott szakfelügyeleti jelentések alapján. Fehér
Miklós, a szervezési és elemzõ osztály vezetõje
elõadásában (Minõség a könyvtárügyben minõ-
ségi szakfelügyelettel) az elemzés eredményeit
ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes
eseteket feltáró szakfelügyeleti jelentések olyan
információkat rögzítenek, amelyek értékelése alap-
ján a teljes könyvtári rendszer mú'tödésének fej-
lesztése valósítható meg. Az elõadás a szakfel-
ügyeleti kérdõív kérdéseibó1 kiindulva, a kérdések-
re adott válaszok tartalmát, szám- és százalékará-
nyait is bemutatva tette fel a "kérdések kérdéseit",
amelyekre a választ a 2002-ben rögzített jelentések
még nem adják meg, de amelyekre a minõségbizto-
sítás szempontjait is szem elõtt tartó szakfelügyelet-
nek fokozottabban oda kell majd figyelnie. (pl. az
"Akadálymentes-e a bejutás?" kérdését körbejárva
szóba hozta a rámpát, a lépcsõ-megvilágítást, a par-
kolást, egyáltalán a könyvtárépület lépcsõ nélküli

megközelíthetõségének vetületeit.)
A szakfelügyelet dokumentumai elektronikus

formában eljutnak a nyilvános könyvtári jegyzé-
ket vezetõ szervezési és elemzõ osztályra, így a
nyilvános könyvtárak adatbázisában rögzítésre
kerül -és a webes felületen azonnal visszakeres-
hetõvé válik -a lezajlott szakfelügyeleti vizsgá-
latok naptári idõpontja (www.ki.oszk.hu/

nyilvanos/).
A jegyzék intézeti felelõse, Hangodi Ágnes

elõadásában (A szakfelügyeleti jelentések és a
nyilvános könyvtári jegyzék) jelezte: mivel a szak-
felügyeleti vizsgálatok kérdõíves részének elsõ
egysége olyan alapinformációkat tartalmaz, ame-
lyek a nyilvános könyvtáI"ak adatbázisának is al-
kotóelemei (hivatalos név, székhely/cím, könyv-
tárvezetõ/könyvtáros, fenntartó), az elemzés so-

rán lehetõség nyílt ~ két adathalmaz összevetésé-
re. A vizsgált könyvtárak mintegy egy harmad
részében a nyilvános könyvtári jegyzékI'e jelent-
kezés óta bekövetkezett változások bejelentését.
különbözõ okok miatt és a jogszabályokban leír-
tak ellenére a femltartó elmulasztotta, ezekben az
esetekben a szakfelügyeló"k segítsége elengedhe-
tetlen. Ha jelentésükbe és a vezetõ szakfelügyelõi
összefoglalóba bekerül, hogy a megváltozott ada-
tokról szóló hivatalos és hiteles dokumentumokat
a Könyvtári Intézetbe kell beküldeni, akkor ezzel
naprakészebbé és pontosabbá tehetõ a nyilvános
könyvtári jegyzék. A 2002-ben szakfelügyelettel

vizsgált könyvtárak egyhatoda még egyáltalán,
egy tizede pedig elutasítás miatt nem szerepelt a
jegyzéken, a szakfelügyeló"k módszertani segítsé-
gét ezekben az esetekben sem nélkülözhet jük a
jelentkezéshez szükséges iratok összeállításánál.
(A szakmai nap délelõtti elõadásainak Power-
Point-változata elérhetõ a Könyvtári Intézet hon-

lapján: http://www.ki.oszk.hu/hirek.html)
A program rövid szünet után kora délután

folytatódott. A minisztérium felkérésére elõször a
kistelepülési vizsgálatokat idén befejezõ Csong-
rád megye vezetõ szakfelügyelõje, Rátkai Erzsé-
bet számolt be a szakfelügyelet megyei tapaszta-
latairól, a kérdõív egyes kérdéseire adott válaszo-
kat összegzõ táblázatokkal támasztva alá monda-

nivalóját.
Õt Szilágyi Irén, a megyei könyvtár módszer-

tani osztályának vezetõje, a Hajdú-Bihar megyé-
ben mú"ködõ szakfelügyeló"k képviselõje követte,
aki hozzászólásában -szintén a kérdõíven meg-
jelenõ válaszokra hivatkozva -négy-négy közsé-
gi és nagyközségi könyvtár mûködésének körül-
ményeit vetette össze a szakfelügyeleti vizsgála-
tok fényében. A harmadik felkért elõadó a bony-
hádi városi könyvtár szakfelügyelõi feladatokat is
vállaló igazgatója, Antal Mária volt, aki elõadá-
sának egyik súlypontját a szakfelügyeleti vizsgá-
latok kapcsán sorra kerülõ, polgánnesterekkel,
jegyzó'kkel és könyvtárosokkallezajló beszélge-
tések, tárgyalások ismertetésére helyezte.

A program a szakfelügyelet napi gyakorlatát
és távlati feladatait (pl. városi és iskolai könyvtári
szakfelügyelet, szolgáltatás-megrendelés kialakí-
tása) érintõ hozzászólás okkal (Ramháb Mária,
Elekes Eduárdné, Gellér Ferencné, Herczigné
Mlakár Erzsébet, Zselinszky Lászlóné, Varga
Zsuzsanna és mások) zárult.

Hangodi ÁgileS
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Legyesbénye egy 1730 fõs község Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, Szerencstó1 öt kilométerre.

Az utóbbi években nagy fejlõdésen ment át a
település, hiszen Hlivják László polgármester
meghirdetett programja keretében megvalósult a
földgázberuházás, melynek eredményeképpen
minden telekre be vezettük a földgázt, tavaly avat-
tuk a csecsemó'központot, felújítottuk az orvosi
rendelõt, új buszmegállók készültek. A könyvtár
megvalósítása is a program egyik része volt, és
most ez is teljesült.

Egy, az Ipari Robbanó Kft. tulajdonát képezõ,
XIX. században épült kúriát az önkormányzat
rendelkezésére bocsátott a cég. Az épületet kívül-
belül átalakítottuk, alnihez a Robbanó cég ötszáz-

ezer forinttal járult hozzá. A belsõ berendezése-
ket az önkormányzat saját eró'bõl finanszírozta,
de a teljes átalakításhoz nagy segítséget kaptunk
a Belügyminisztérium részéró1 Lampert Mónika
minisztertõl, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzattól, személy szerint Gyár-
fás Ildikó elnöktõl és Szabó Györgyalelnöktõl.

Szabó György a könyvtárunk avatásán sze-
mélyesen is vendégünk volt, és ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy nagyon örül a kezdeménye-
zésnek, hiszen manapság az önkormányzatok
nehéz anyagi helyzete miatt talán ezek a kulturá-

'lis létesítmények kissé háttérbe szorultak.
Az avatóünnepségen megjelent a község apra-

ja-nagyja. Mindenki érdeklõdéssel várta, hogy az
új könyvtárunk megnyissa kapuit. Az iskolás
mazsorettcsoport színvonalas mûsort adott, de az
énekkar és a szavalatok is hozzájárultak az ün-
nepség színvonalához. Profi zenészek is szóra-
koztattak bennünket, egy dél-amerikai együttes

fellépésével.
Bár községünknek volt lakossági kölcsönzés-

re alkalmas könyvállománya, annak nem volt egy
állandó helye, sokszor méltatlan körülmények
közé kényszerült az utóbbi évtizedekben. A most
kínálkozó lehetõséget azonban az önkormányzat
nem szalasztotta el.

Új könyvtárunkban helyet kapott egy iroda,
egy nagy könyvtárhelyiség és egy olvasószoba.

Az olvasószobában az iskolások könyvtári
órákat tartanak, késóob pedig pályázatok segítsé-
gével egy "teleház" kialakítását szeretnénk meg-
valósítani, az internetezés lehetõségével a község
lakossága részére.

Jelenleg 4200 kötetünk van. A helyhiány mi-
att már évek óta szinte egyáltalán nem vásárol-
tunk könyvet. Most összeraktuk a községi könyv-
tárat az iskoláéval, ahonnan kb. ezer kötet könyv-
vel gazdagodott állományunk. Így egy kétfunkci-
ós könyvtárunk lett.

Az új, szép, színvonalas könyvtárunkat már
csak fejleszteni kellene. Reméljük, hogy pályáza-
tok benyújtásával és az önkormányzat további
támogatásával állományunk gyarapodni fog, és
színvonalas szórakozási lehetõséget tudunk kínálni
a község lakossága számára. Folyóiratok meg-

22 december.Könyvlóri levelezõ/Iap. 2003



rendeléséveI, melyek helyben olvashatók, próbál-
juk azokat a lakosokat is becsalogatni, akik eddig
kevésbé szerettek olvasni.

Bízunk abban, hogy aki ide betér majd egy
újságot elolvasni, egy-egy könyvet is a kezébe
vesz, és így észrevétlenül olvasóvá válik.

;-.. ,

Németh Eva

könyvtárvezetõ

ségi önkormányzatok egyaránt használhatják,
mú"ködjön közösségi házként. Használjuk közö-
sen, érezzük otthon magunkat benne, és vigyáz-
zunk is rá közösen, hogy ne jusson arra a sorsra,
amelyre az alsó tagozatos iskola épülete! Erre
hívok fel ma itt mindenkit" -mondta a polgár-
mester asszony.

Ozora, december 1. Profi könyvtáravató szer-
vezése, profi pályázatírás után. Az iskolai és köz-
ségi könyvtár felújítására az NKÖM "Korszerû
könyv.tárakkal..." pályázati támogatásából, illetve
öneróoõl került sor. (Az épületrészben festés, új
burkolat, berendezés, számítógépek, internet-hoz-
záférés, és a könyvtárban két részmunkaidõs
könyvtáros alkalmazása.) Egy rendkívül hátrányos
helyzetû faluban több intézmény felújítása után a
település önkormányzata irodalmi, történelmi tá-
jai örökségének õrzéséhez (Petõfi Sándor, Illyés
Gyula, Ozorai Pipo, Csapó Vilmos) s természe-
tesen a lakossághoz méltó könyvtárat nyitott.

Döbrököz. Avatás december 9-én, a téli gyer-
mekkönyvhét gazdag irodalmi-mûvészeti megyei
programsorozatába illeszkedõen. Korábban a
mûvelõdési ház (könyvtárral) használhatatlanná

Könyvtá,ravatások loInában

Új, felújított könyvtárhelyiségeket, korszerû szol-
gáltatások fogadására, közvetítésére képes, Csip-
kerózsika-álmukból felébresztett könyvtárakat
adtak-adunk át az ünnepek elõtti hetekben Tolná-
ban.

A kedvezõ változásoknak Váraiján, Ozorán,
Döbröközön, majd Õcsényben, Kisszékelyben,
Kakasdon örülhetnek az olvasók. Hõgyészen épül
kb. tízmillió forintos beruházással az új nagyköz-
ségi könyvtár (pályázati támogatás: Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma /NKÖM/,
"Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba").

Mindenütt bõvítették a nyitvatartási idõt, iga-
zodva a lakosság (várható) igényeihez.

Ízelítõ az eseményekból

Váraija, november 16. Ködös vasárnap reg-
gel. Aggódunk, lesz-e közönség. S jönnek, isten-
tisztelet elõtt, sokan. Búcsú, Erzsébet-naphoz kö-
zel, évszázados sváb hagyományok szerint.
Kerbájtolás. A templomi búcsú szokásai szerint
egy-egy pohár bor kínálása az ünnepi mûsor
közben (a köszöntó'k között az utolsó vagyok,
így szerényen eltakarom a poharam a töltögetés-
kor). A magyar-német nyelvû irodalmi-zenei
mûsor után birtokba veszik az olvasók a hat szá-
mítógéppel felszerelt "búcsúfia" könyvtárt.

A váraljai bibliotéka emeleti, zsúfolt raktár-
könyvtárból került új helyre.

"Nagyon fájó momentum volt mind jómagam,
mind a képviselõ-testület, mind a falu életében
az, hogy ez év szeptemberében a testület az isko-
la bezárása mellett kellett, hogy döntsön. Aztán
rögtön felmerült a kérdés, hogy mi történjen az
épülettel. Több ötlet is kavargott a fejekben erró1,
végül úgy döntöttünk, hogy legyen az épület
mindenkié. Fiatalok, idõsek, egyesületek, kisebb-
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Sióagárd és Fácánkert jegyzõje kapott oklevelet,
elismerést a könyvtáros egyesületi tagságtól a helyi
könyvtárak korszerûsítésének kezdeményezéséért,
gyors kivitelezéséért, vagy éppen a szolgáltatá-
sok felébresztéséért.

Remélhetem az eddigi "könyvtárkerülõk" mind
gyakoribb megnyerését, az információs hátrány
csökkentését, sõt, ezeken a településeken a könyv-
tárak kínálta versenyelõny érvényesülését.

Régi-új könyvtárosainknak tanulniuk kell.
Helyben szolgáltatni ténylegesen és virtuálisan,
kihasználva a könyvtári rendszer elõnyeit.

Mi pedig felkészülünk kistérségenként is, egye-
di szerzõdéskötések alapján, az egyéb elõnyök
mellett szakmai megerõsítést jelentõ beszerzési
társulások, ellátórendszerek kialakítására, a regio-
nális szolgáltatások bõvítésére. Tudjuk, a vidék
iránt megmutatkozó érdemi szolidaritás segíthet
hozzá egy harmonikusabban fenntartható területi

fejlõdéshez.
Felújított, bõvített, gazdagított könyvtárainkat

-az egyik polgármesterasszony szavaival-vala-
mennyiünk karácsonyfája alá tesszük ajándékként.

Van, aki úgy osztotta szét a szeretetét,
hogy megéreztük. Van, aki úgy érezte meg
a szeretetét, hogy szétosztotta...
(Pére de Sophie Blaise: Karácsonyi ajándék:

Kívánok boldog karácsonyt
Elekes Eduárdné

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer
forint értékben pályázatot hirdetett nappali tago-
zatos, az elsõ diploma megszerzésére irányuló
képzésben részt vevõ könyvtár-informatika sza-
kos egyetemi és fõiskolai hallgatók számára. Pá-
lyázni a Kovács Máté életmûvéhez kapcsolódó
témákban (a professzor által mûvelt könyvtári
szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -po-
litika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK-
és szakdolgozattallehetett. Az október közepéig
beérkezett dolgozatok közül az alapítvány kura-
tóriuma kettõt ítélt egyenlõ díjazásra érdemesnek:
a Debreceni Egyetem Matematikai és Informati-
kai Intézetének Komputergrafikai és Könyv-
tárinfonnatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildi-

vált, a települési könyvtári szolgáltatás is elsor-
vadt (az iskolai könyvtári funkció ellátásáról gon-

doskodtak).
Az új Qnkonnányzat pályázatokkal próbálko-

zott a könyvtár megfelelõ elhelyezésének megol-
dására, nem sikerült. A helyi lakosság sürgetésé-
re(!) a volt gyógyszertárba költöztették a községi
könyvtár állomány át, s az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium pályázatán két számítógépet
nyertek, hamarosan a közösségi internethasználat
is megvalósulhat. Kell még sok minden, falbon-
tás, új bútorzat, berendezés..., de van egy hely,
ahol a tudás kincsét kínálják, s ez a szórakozás,
az együttlét, a találkozások szinte egyetlen helye
is a faluban. Az összefogás öröme, az újdonság
varázsa érzékelhetõ volt a szerény avató ünnep-
ség, B. Horváth István zenés irodalmi mûsora
minden pillanatában. A könyvtár zsúfolásig meg-
telt gyerekekkel, fiatalokkal és sok-sok nyugdí-
jassal; jöttek bottal, járókerettel, kíváncsian és
meghatottan, várakozással, nem szervezetten.

A megyei könyvtár munkatársaiként jó volt
érezni a visszaigazolást, hogy érdemes segíteni:
állományt megtisztítani, selejtezni, központi be-
szerzéssei gyarapítani, raktári rendet kialakítani,
tanácsot adni, ajánlani, mûsort szervezni ott, ahol
megmutatkozik a helyi akarat, van fogadókész-
ség. (Ez természetesen minden településre, ön-
kormányzatra vonatkozik).

Kisszékely. Egy 408 lakosú, üdülõfaluvá szé-
pített kistelepülésen közösségi házat -könyvtá-
rat, teleházat alakítottak ki a Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium táInogatásával s jelen-
tõs helyi költségvetési forrás igénybevételével, s
adnak át 14 millió forintos beruházással.

Kakasdon szebb, tágasabb helyre költözik a
székely-sváb együttélést szimbolizáló, Makovecz
Imre építette faluházban, s új internetszobával
egészül ki a községi könyvtár (bútorzata, beren-
dezése a Soros Alapítvány támogatásával korsze-

rûsödött).
Az építkezések, felújítások megvalósulásánál

központi pályázati támogatások elnyerésér61, a
Tolna Megyei Önkormányzat s a megyei könyv-
tár segítségér61, valamint a helyi források összemé-
hecskézésér61 van szó. Összetartozásról és aka-
ratról. A megtartó erõ hitér61. Én így gondolom.
Nemcsak hiánypótlásról, kötelezettségekr61, lel-
kiismeret-furdalás ideiglenes gyógyításáról, alkal-
mi felbuzdulásról. S fontosak az apró biztatások.
Novemberi hagyományos Illyés-ünnepségünkön
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Kedves Olvasóink!

..

A Könyvtári Levelezõ/lap megrendeléseit továbbra is
foJyamatosnak tekintjük. Ha el6fizetésükön nem
kívánnak változtatni, nem szükséges külon meg-
rendelést írniuk.

Minden kedves Olvasónknak békés ünnepeket, boldog
új esztendot kívánunk!

A szerk.

módszer megválasztásában, annak isme11etésében
és alkal1nazásában. Adatgyûjtésük során mindket-
ten építettek az interjú nyújtotta lehetõségekre. Az
interjúalanyok megválasztását, az interjúkészítést
és a nyert adatok értékelését kellõ kontrollal és
szakértelelnmel végezték. Balla Ildikó jól párosít-
ja ezt statisztikai elemzésekkel, Merc Hajnalka
pedig különösen meggyõzõen ötvözi a hagyomá-
nyos filológiai adatfeltárás módszereivel, nyom-
tatott forrásait bõvítve a modem média körével.
Balla Ildikó a könyv, a könyvtár és az újabb
információforrások szerepét és hatását kísérelte
meg tényszerûen kimutatni a tudás és az emberi
helytállás, azaz a siker megvalósításában. Ennek
eredményeit alapul véve az egyéni információ-
szerzés és a szakszerû könyvtári tájékoztatás le-
hetõségeit szembeállítva és összekapcsolva, az új
típusú könyvtári intézményi magatartás felvázo-
lására tett kísérletet. Merc Hajnalka történeti össze-
függésbe helyezve, de mértéktartóan behatárolva
vázolja fel a hazai enciklopédia- és lexikon-kon-
cepciók sorsát, közöttük Kovács Máté elképzelé-
seit. Ebbe a perspektívába illesztve követi nyomon
korunk két nagy megvalósult enciklopédia-, illetve
lexikonkiadását: a Britannica Hungarica és a
Magyar Nagylexikon kiadás történetét. A tudo-
mánytörténet számára is értékes elemzés a közel-
múlt tényeit és adatait, egy kor lenyomatát össze-
gezi." (Részlet Kovács Ilona értékeléséb61)

A program szünetében a kuratórium jelen lévõ
tagjai a díjazottakkal folytatott kötetlen beszélge-
tések során a tanulmányok további sorsának gon-
dozásához és a választott témákban folytatható-
folytatandó kutatómunkához szakmai segítséget
ajánlottak fel. A díjazottaknak ezúton is sok si-
kert kívánunk, és szeretettel gratulálunk.

A kuratórium 2004-ben is tervezi a fentiekhez
hasonló pályázatok kiírását. A pályázat a Kovács
Máté-életmû, illet61eg a professzor tevékenységé-
hez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanul-
mányozására szeretne ösztönözni, eredményeit a
2006-ra, a professzor születésének századik év-
fordulójára tervezett megemlékezések alkalmával
szeretnénk hasznosítani. A kuratórium egyidejû-
leg felhívja a hazai felsõoktatási intézményekben
tanuló könyvtár-infonnatika szakos hallgatók fi-
gyelmét arra is, hogy pályázatok kiírásán túl ter-
vezi tehetséges, rászoruló hallgatók rendszeres

tanulmányi támogatását.

kó (Az információ és a könyvtár szerepe sikeres
életpályák alakulásában) és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Informatikai és Könyvtártu-
dományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének
harmadéves hallgatója, Merc Hajnalka (Magyar-

országróllexikonügyben) tanulmányát.
Az ünnepélyes díj- és oklevél-átadásra 2003.

november 20-án Debrecenben került sor, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szek-
ciójának ünnepi ülésén. Az alapítvány köszönet-
tel tarto-zik a Bibliográfiai Szekciónak, hiszen
Kovács Máté életútja szempontjából olyannyira
fontos helyszínen, a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtárában segített ünnepélyessé
tenni a díjátadást. Az alapítvány kuratóriuma szá-
mára biztosított programpont során Bényei Mik-
lós, a kuratórium tagja ismertette a Kovács Máté
Alapítvány alapító okiratban rögzített céljait, a
pályázati kiírás és a döntéshozatal körülményeit.
Ezután az egyik alapító tag, Kovács Máté lánya,
Kovács Ilona ismertette és értékelte a kuratórium
nevében a díjazott tanulmányokat és adta át az
okleveleket és a pályázati díjakat.

"Figyelemre méltó mindkét dolgozat bátor té-
maválasztása. Az egyik az olvasás szociológia, a
másik a könyv- és mûfaj-, illetve tájékoztatástör-
ténet témakörében keresett új felvetésekre új vá-
laszokat. Ez az önálló kérdésfelvetés és válasz-
adás pályázatuk alapvetõ értéke. Mindkét dolgo-
zat világos szerkezetben, széles összefüggésbe
helyezve tárgyalja témáját. Bár mindkét fiatal
kutatónk fejlesztheti még képességeit a tudomá-
nyos értekezõ stílus és helyenként a társadalom-
történeti elemzések terén, kiváló teljesítményt
nyújtottak a témájuk feldolgozásához szükséges

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár
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Beíratkozás
(Nem nálunk tijrtént)

-Á, nem kell. Itt az olva.\"(Jjegy-igénylõ lapja. Gratu-
lálok.

-Hurrá. é~ mo.\"t mi a teend()?
-Ha kitöltötte, kopog;on be azon az ajtón. A kollé-

gám, aki mege.\"küdött a gyermekei életére, hogy senkinek
.\"em fog kiadni olva.\"ójegyet, majd tájékoztatja.

Komlósi József

Megjelent az OSZK
2003. évi Mercuriusa

-Jó napot kívánok. Olva.rójeg.yet .rzeretnék.
-Ho/!,yne. Fogla~jon helyet. Tehát kérn ék .rzemélyi

igazolványt, jogo.rítványt, születési anyakönyvi kivona-
tot, útlevelet, e/!,y hu.rzonijtezer é.r egy tizenötezer Ft-os
illetékbél.yeget, három (Jráncíl nem ré/!,ebbi AIDS-te.rztet,
ve.rzettsé/!, é.r .rzopornyica elleni oltá.ri bizonyítványt, vala-
mint a különle/!,e.r okiratkérõ ûrlapot kitijltve két példány-
ban. Ez utóbbit úgy szereVleti be, hogy elrepül Kuala-
Lumpurba, aztán a Svon/!,ana utca hét alatt...

-Tes.rék.
T 'k ? M . h 'k ?J es.re. 1 az, ogy te.r.re .

-Tessék, itt van. Fogja. Ki i.r van töltve. Malájul é.r

magyarul. ,..É k' . 1?-.r ma/uo
-Természetesen.
-Nem felejtette el kézi technikával rákopírozni az

ujjlenyomatát?
-Dehogyis. Ott van mind a húsz. A lábujjakat külön

bejelöltem, hogy ne legyen gond megkülönböztetni.
-Szük.rég volna továbbá 6x9-es é.r 9x6-os fényképek-

re, melyek nyomon kijvetik az ön egyed fejlõdését c.recse-
mõkorától napjainkig legalább félévenként.

-Milyet parancsol? Színeset? Fekete-fehéret?
Vegye.ret. Ér persze háromdimenzióst.

-É'voilá!
-Most megfogtam. Ez hami.rítvány. Mikor maga c.re-

c.remõ volt, még nem i.r létezett háromdimenzió.r fotó-
technika. Ez eg.y ann.yira új eljárás, hogy még most sincs.

-De én szcímítottam rá, hogy kérni fogja, úgyhogy
gyor.ran kidolgoztam a mód.rzert két szoptatás közt az
újszülöttosztál.yon eg.y lázlap hátára. Úgyhogy ezek a
vilá/!, egyetlen eredeti 3D-.r fotói. Parancsoljon.

-Ez nem igaz. Létezik egyáltalán olyan papír, ami
nincs magánál?

Hát... Az eredeti c.raládi bárói oklevelünket elvit-
ték a tatárok még 1242 vé/!,én. Rögtön be is adtuk a
pótlási kérelmet, de mé/!, nem értesítettek. Nagy baj?

-Jajjj, de sajnálom. Hát pont ez a papír nélkülözhe-
tetlen lenne.

-Csak vicceltem. Itt van.
-A francba. A francba!!! Hogy lehet, hogy bármit

kérek. mindent el(jad? Egy mobil irattárral közlekedik
netán?

-Neg.yvenkét éve ké.rzültjk erre a pillanatra. Bejö-
vök... Leültjk... É.r nem lehet zavarba hoZ/li, akármit kér.
Gyõztem. Kérem azt az olva.r(Jjeg.y-igénylõ ûrlapot.

Dehát... izé... elfogyott...
-Na ne vicceljen. Ott van az a kétméteres stósz a bal

kisujjától három centi re, a tetején egy lap, .rorszáma No.
0000001. Mondja, miért nem aka/ja ideadni?

-Fogadtam a kollé/!,ámmal egy fagyiba, hogy nyug-
dijig senkinek ki nem adok egy okmányt sem, akárhogy
ügye.rkedik is az illetõ. Mé/!, három nap van hátra. Van
magának szíve?

-Hogyne. Még papírom is van róla. A«jam?
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Szerelmes levelek Vermeer

és kortársm képein
Ír Nemzeti Galéria, Dublin, 2003.

október 1.-jétó1 december 31.-éig

Érdemes kissé eltûnõdnünk a ma oly divatos e-
mail korában az írott szó, az írás történelmi jelen-
tõségéról és társadalomtörténeti szerepérõl. Az írni
és olvasni tudó nagyközönség számára a levélírás
mint általános üzenetváltási lehetõség a XVII.
század elsõ felében vált elterjedtté és népszerûvé.
Habár a levélváltás évezredes hagyományokkal
rendelkezik, széles körben, a köznapi ember szol-
gálatára ez idõ tájt vált biztonságossá és megszo-
kottá.

A menetrendszerû postakocsikra alapozott kéz-
besítõszolgáltatás, a posta, rendeltetésszerûen
mú'ködött és megbízhatóan szolgálta a társadalom
igényeit. A XVII. században szerte Európában
már kialakult a literátus olvasóközönség, és Hol-
landia ebben az idóoen kétségtelenül vezetõ sze-
repet töltött be.

A levélírást festészeti témává a holland festõ-
mûvészet aranykorának legnagyobb mestere,
Johannes Vermeer és kortársai tették, bemutatva
szerepét a hétköznapi emberek életében, megörö-
kítve a levélíró szándékát és miliõjét.

A dublini National Gallery (Nemzeti Galéria)
millenniumi ágában különleges kiállítás kapott
helyet, negyvennégy, magán- és közgyûjtemé-
nyekból válogatott, különleges festményt látha-
tunk nagy holland mesterektól, mint Dirck Hals,
Gerard ter Borch, Gabriel Metsu, Frans van Miers,
Jan Steen, Pieter de Hooch és mindenekfelett
Vermeer.

A képek 1630-körül készültek, és most elõ-
ször került sor ilyen jellegû, tematikus összegyûj-
tésükre. Kölcsönözött képeket az amsterdami
Rijksmuseum csakúgy, mint a washingtoni, rot-
terdami, hágai nemzeti galéria, illetve több euró-
pai és észak-amerikai múzeum és mûgyûjtõ. A
kiállítás az Ír Nemzeti Galéria és a Bruce Múze-
um (mûvészeti és tudományos gyûjtemény,
Greenwich) közös munkája, a dublini után, 2004.

január 31-étó1 május 2-áig itt lesz az anyag kiál-
lítva. Peter C. Sutton, a Bruce Múzeum kurátora
elkészítette a tárlat igen színvonalas katalógusát,
ami a képek története mellett egy hasznos és ér-
dekes, történeti-szociológiai összefoglaló tanul-
mányt is tartalmaz (Lisa Vergara és Ann Jensen
Adams tollából).

Minden képen központi téma ugyan maga a
levél (írása vagy olvasása), a gazdag háttérbó1,
környezetbó1 mégis képet kapunk a korabeli élet
szÍntereiró1, az otthonok bútorzatáról, az életmód-
ról, a hangulatról. Az üzenet fogadtatását és fo-
gantatását árnyalt testbeszéd- és arckifejezés-áb-
rázolás közvetíti.

Nagy mesterek "lesnek be" a mindennapok
emberének írószobájába és mutatják be e pillana-
tokat.

A kiállításhoz érdekes elõadás-sorozat is kap-
csolódik színvonalas hazai és meghívott elõadók-
kal, továbbá az fr Nemzeti Galéria, alapításának
százötvenedik évfordulóját ünnepelve, bélyeg so-
rozatot készített a Szerelmes levelek címû kiállí-
tás anyagából és anyagához -természetesen a
Nemzeti Postával közösen, saját gyûjteményébó1

válogatva.
A szép kiállítású kis füzet angol és kelta nyel-

ven foglalja össze a galéria létrejöttének történe-
tét. Bemutatja a legterjedelmesebb, XVII-XVIII.
századi gyûjteményrészt. Ebbó1 válogattak a kiál-
lításhoz is, és most ezen festmények egy része
szerepel a 48 cent értékû, nagy fonnátumú bélye-
geken. (Összesen 16 darab, James Barry, Jean-
Antoine Watteau és Gabriel Metsu alkotásai.) A
bélyegek négyes csoportban és stílszerûen, kép-
keretbe illesztve impozáns látványt nyújtanak, a
mellettük lévõ oldalon a kép részletes elemzését
kapjuk -a filatelisták nagy örömére.

Episztolám (stílszerúj befejezéséhez még az a
személyes megjegyzés kívánkozik, hogy sokszor
jutott eszembe a képek között járva és üldögélve
Fogarassy Miklós kollégánk Vermeerró1 írott,
varázslatos könyve. Miklóstól tanultaIn meg érte-
ni és élvezni a festészet különlegesen nagy mes-
terének alkotásait, a fény játékát, a perspektíva
adta lehetõségeket.

Bobok Beáta
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Szomszédoló

Mura-

Lendván

nemzetiségû. Zsoldo.\' Z\'uz.\'anna igazgató mutatta be cso-
portunknak a könyvtárt. Elmondta, hogy az épületet
1976-ban kapták meg véglegesen. Az állományuk össze-
sen 112 ezer dokumentumból áll, ebbõl negyven száza-
lék magyar nyelvû mû. Összetételét tekintve hírlap, fo-
lyóirat, könyvek, videók, CD-k, hangkazetták stb. Gyak-
ran tartanak Irodalmi órák címen író-olvasó találkozó-
kat, amelyekre neves írókat, költõket, elõadómûvészeket
hívnak meg, többek között Magyarországról is.

Az igazgatónõ tájékoztatása után Gönczi László, a
Muravidéki Magyar Intézet igazgatója tartott egy na-
gyon érdekes elõadást munkájukról, kutatási eredménye-
ikrõl. Említést tett azokról a hírességekrõl, akik sokat
tettek a térségben élõ magyarok szokásainak, minden-
napjainak, kultúrájának megmentése érdekében. (Idõköz-
ben megkapta a 2003. évi Márton Áron-emlékérmet.)

Mielõtt a Bánffy-várkastélyba feltornáztuk volna
magunkat (csatornázási munkálatok miatt az utat feltúr-
ták), megnéztUk a félig kész, Makovecz Imre terve alap-
ján épülõ színházat. A tervek szerint jövõre adják át a
nagyközönségnek ezt az impozáns épületet.

A várkastélyban Gerics Ferenc, a lendvai múzeum
igazgatója rövid köszöntõt mondott, majd megnéztük a
Lendva története címû kiállítást és az ifjú képzõmûvé-
szeknek a nyári alkotótáborban készült alkotásai ból ren-
dezett kisplasztikai triennálét. Lendva szülöttének, Zala
György szobrászmûvésznek (a budapesti Hõsök terén álló
Millenniumi emlékmû megalkotójának) külön emlékszo-
bát rendeztek be. A látogatás végén a múzeumi kollégák
egy kis fogadásban részesítettek bennünket a díszteremben.

A csoportunkkal utazott Hadrovics Gábor, akinek
édesapja, Hadrovics László író, nyelvész, akadémikus,
tanár Alsólendván született. Többféle szláv nyelvû szó-
tár szerkesztése fûzõdik a nevéhez. Szü16'házát az elmúlt
évben felújították, és egy emléktáblát helyeztek el falán.
Fiát mi is elkísértük egy rögtönzött koszorúzásra.

Ebédre Ivanovciba, a Bbrtermelõk Szövetségének
Lendva környéki vendégházába mentünk. A borvidék
látványa, a szikrázó napsütés magalapozta a jó hangula-
tot. Ezt csak fokozta a bõséges ebéd, és a nosztalgiaze-
nét játszó tangóharmonikás muzsikája.

Összegezve elmondhatjuk, hogy jól éreztük magun-
kat, és sok élménnyel lettünk gazdagabbak a két nap
alatt. Köszönetet mondunk kollégáinknak, Nagy Zoltán-
nak, a Mûszaki Szekció titkárának, Stroh Piroska elnök-
ségi tagnak és Papp Józsefnek, lelkiismeretes útikalau-
zunknak, akik fáradtságos munkával szervezték meg ezt
az utat.

Reméljük, hogy aki most nem tudott eljönni velünk,
annak ízelítõt tudtunk adni programunkból, és kedvet a
következõ útjainkhoz.

Október 8-án borús, esõs idõben indultunk el a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Szekció által szerve-
zett kétnapos szlovéniai túránkra, hogy a most átadott
Muraszombati Területi és Tanulmányi könyvtárt megis-
merjük. Harmincnyolc fõs csapatunk hamar otthonosan érez-
te magát a tágas, kényelmes buszban. Mire a határhoz ér-
tünk, elhagytuk a zord felhó'ket, és a nap is kisütött.

Muravidéki házigazdánk, Papp Józse! könyvtáros
nagy szeretettel fogadott bennünket. Mielõtt Muraszom-
batra mentünk, megálltunk Rakitanban (Batthyányfal-
ván) és megnéztük a barokk Batthyány-kastélyt és a
ménest. A kastélyban ma továbbképzési központ, okta-
tási centrum és szálloda mûködik.

Utána megmutatta a 2004 februárjában -az olvasók
számára is -megnyíló tartományi könyvtárat, a három-
szintes, belül négyezer négyzetméteres, hatalmas, mo-
dern, korszerû üvegpalotát. Jelenleg a polcok~, bútoro-
kat rendezik, kezdik otthonossá varázsolni. Az állomány
280 ezer dokumentumból áll, melynek egy része termé-
szetesen magyar nyelvû.

A könyvtár évek óta jó kapcsolatot ápol az Országos
Széchényi Könyvtárral -ahonnan sok segítséget kapnak
-, és a határ menti kis könyvtárakkal is folyamatos a
munkakapcsolat. Nagyon büszkék a bibliobuszukra,
amely több mint ötezer kötettel járja a szlovén-magyar,
magyar-szlovén településeket, ezzel is elõsegítve az
olvasók és a kultúra találkozását.

A Szapáry-várkastél.yhoz egy gyönyörû parkon ke-
resztül vezetett az utunk. A fákat már megfestette az õsz
színeivel a napsugár. A kastélyban megnéztük a Mura-
vidéki Múzeum történeti és néprajzi kiállítását.

Meglepetésként elvittek bennünket Morav.\'ke
Toplice'be, a TERME 3000 gyógy- és egészségcentrum-
ba, ahol a szálloda menedzser igazgatója bemutatta a
korszerû létesítményt és a hozzá tartozó óriási parkot.
Utána közös sétát tettünk a városban, majd egy kis aján-
dékvásárlás után elfoglaltuk szálláshelyünket Muraszom-
baton, egy korszerûen felszerelt középiskolai kollégium-
ban. A bõséges vacsora után baráti beszélgetéssel zártuk
ezt a kellemes napot a közeli Jávor vendéglõben.

Másnap a program szerint Lendva városába mentünk,
a könyvtárba. Elõtte egy rövid kitérõvel megnéztük
Szentmárton (Martjanci) középkori, gyönyörû freskók-
kal díszített templomát.

A lendvai járá.\' a szlovén-horvát-magyar határ köze-
lében, a Mura folyó partján található, mintegy 26 tele-

pülést foglal magában. Lakóinak száma kb. 25 ezer fõ,
ebbõl hatezer a magyar, a többi szlovén, illetve más

Fazekas Judit

MKE Mûszaki Szekció

28



..,.
Bács-Kiskun Megyei Onkormányzat Katona József Megyei Könyvtára

Kecskemét, Piaristák tere 8. 6001 Pf.: 127.
Tel.: 76/500-550 Fax: 76/500-570

MINÕSÉGMENEDZSMENT 

A KÖNYVTÁRBAN
Akkreditált könyvtáros-továbbképzés

"Minõségmenedzsment a könyvtárban" címû könyvtáros-továbbképzési programunkat a Könyv-
tári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta és a programindítási engedélyt megadta (engedély-
szám: In/47/120/I021200I. (XI. 13.) Kvtár. OKtV száma: 06-125-02.
A tanfolyam célcsoport ja: a könyvtárakban minõségbiztosítás sal és fejlesztéssel foglalkozó fel-

sõfokú végzettségû munkatársak.

A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll.

A nwdulok tervezett idõpontjai 2004-ben:
1. modul-február 9-13.

II. modul- május 17-21.
Ill. modul- szeptember 20-24.
IV. m.odul- november 15-19.

A modulok tantervi egységei:
1. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtárak. Változások mene-
dzselése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei, eszközei
ll. Szolgáltatásmenedzsment: Szolgáltatásszintek, irányelvek, elõírások. Szolgáltatások mi-
nõségének fejlesztése, biztosítása, értékelése. Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Telje-
sítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment 1. Információ-
feldolgozás.
ill. Információmenedzsment ll. Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment. Humánerõfor-
rás-menedzsment Szervezetmenedzsment. Gazdálkodásmenedzsment. Marketing. Projekt-
menedzsment.
IV. A minõségmenedzsment dokumentációja. Jog, etika és minõség
A tanfolyam elõadói: Alföldiné Dán Gabriella, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Ramháb Mária, dr.
Skaliczki Judit, dr. Téglási Ágnes, dr. Tószegi Zsuzsanna, Zalainé dr. Kovács Éva.
A tanfolyam J. moduljának idõpontja: 2004. február 9-13.
A jelentkezés határideje: 2004. január 19.
A tanfolyam helyszíne: Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
A tanfolyam részvételi díja, modulonként: 33 ezer Ft
A tanfolyam résztvev(finek .\'záma: legalább J 5, legfeljebb 22 .fõ
A tanfolyam szervezõje megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.
A tanfolyamra való felvételét írásban visszaigazoljuk.

További infornláció kérhetõ: Tanács Lászlóné Éva, oktatásszervezõ
Tel.: (76) 500-558 ; fax: (76) 500-570
www.kjmk.hu ; e-mail: eva@kjmk.hu
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JELENTKEZÉSI LAP

Minõségmenedzsment a könyvtárban tanfolyamra
1. modul -2004. február 9-13.

Visszaküldési határidõ: 2004. január 19.

Név:

Születési év: Anyja neve:

Születési hely, idõ:

Munkahely:

Beosztás:

E~ ~ ~. ~
rlesltesl Clm:

Telefon: ; Fax: E-lnail:

Számlázási cím:

Fizetési mód: átutalás

Szállást kér-e? igen nem

5100 Ft
7600 Ft

PÁLMA HOTEL, Kecskemét, Arany János u. 3. Tel.: (76) 321-045

1. kategória 1/f6/szoba 6600 Ft -II. kategória 1/f6/szoba
(TV, htít6szekrény) 2/f6/szoba 8900 Ft 2/f6/szoba

igen nemEbédet kér-el (380 Ft/nap)
(A kívánt részt kérjük aláhúznif)
(A fenti árak a 2003. éJ'ben érJJényesek!)

A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
Postacím: Katona Józse! Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
Telefax: (76) 500-570

A borítékon kérjük feltüntetni: Minõségmenedzsment tanfolyam

,2004.

, jelentkezõ
munkáltató cégszerû aláírása

30 .Könyvtári levelezõ/Iap. 2003 december
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Elkészült a MOKKA tükörszervere. Elsõ-
sorban biztonsági okokból jött létre, de termé-
szetesen használható is bibliográfiai adatok ke-
resésére. Rövidesen a lelõhelyadatok is megje-
leníthetó'k lesznek. Cím: http://mokka.bibl.u-
szeged. hu/opac (a Book szóra kell kattintani.)
A statisztikai lap URL-je: http://www.iif.hu/
webalizer/www. mokka.hu/

A mentés minden éjszaka történik. Az adat-
bázisban jelenleg 1885477 rekord található. A
tagkönyvtárak több mint a fele már folyamatos
feltöltést végez, a többiek esetében is remélhe-
tóleg egy hónapon belül megtörténik a fol~a-
matos feltöltés beindítása.

Legutoljára az Országgyûlési Könyvtár re-
kordjait töltöttük be (80 ezer rekordbó143 ezer
van most az adatbázisban).

A MOKKA használata fokozatosan nõ: ok-
tóberben 9028, novemberben 10801 felhaszná-
ló volt, decemberben eddig 2767. A napi átla-
gos felhasználói szám 350 körül van. Ezek
tényleges felhasználók, azaz aktívan keresnek,
és letölté st végeznek. A legtöbb letölté st Ma-
gyarországon kívül a következõ országok vég-
zik: USA, Szlovákia, Csehország, Franciaor-
szág, Németország, Románia. (Bakonyi Géza)

Elkészült az új MEK vakok és gyengén-
látók számára fejlesztett felülete a http://
vmek.oszk.hu/ címen. Mivel az idén nyáron
megindult új Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK) grafikus felületét a vak olvasók mái- nem
tudják jól használni, számukra egy külön, al-
ternatív felületet fejlesztettünk ki. Az új felü-
let fejlesztését egy, a MEK Egyesület által nyert
Infonnatikai és Hírközlési Minisztériumi pályá-
zati támogatás tette lehetõvé. A fejlesztésben
és honlaptervezésben az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) MEK osztálya munkatársa-
in és régi programozó partnerünkön, a Vitéz
Bt.-n kívül a Média az Emberért Alapítvány
vett részt.

A felületet teszt jelleggel tettük nyilvánossá,
a tesztelésben a Vakok Országos Szövetsége is
segít. Megkérjük továbbá vak és csökkentlátó
olvasóinkat is, hogy az új felületrõl vélemé-
nyüket, javaslataikat juttassák el számunkra az
info@mek.oszk.hu cílme. A borítólap okon ta-
lálható "On-line felolvasás" egy másik, párhu-
zamos fejlesztés eredménye lesz, amelynek el-
indítását a közeljövó'ben tervezzük.

Örömmel jelenthet jük be, hogy hosszas elõ-
készítés után az OSZK, az NIIF és a somorjai
Fórum Kisebbségkutató Intézet együttmú'ködé-
se nyomán a http://www.mek.sk/ címen elin-
dult a MEK szlovákiai tükrözése is. Az erdélyi
együttmú'ködésünkhöz hasonlóan a szlovákiai
magyar kutatóintézet is aktívan segít az ottani
kiadványok digitális beszerzésében. Saját kiad-
ványai jelentõs részét már el is juttatta elektro-
nikus fonnában a MEK-hez. (Moldován István)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
december 12-én tartott tagozati ülésein és köz-
gyûlésén a szövetség elnökségi tagjának
D ippo ld Pétert, a Könyvtári Intézet igazgató-
ját, a Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
vezetõjének Fonyó Istvánnét, a BME-OMIKK
fõigazgatóját, a Városi Könyvtári Tagozat ve-
zetõjének pedig Csirmazné Cservenyák Ilonát,
a mezó'kövesdi Városi Könyvtár igazgatóját
választották meg.

Bocsánat. Novemberi számunk egyik beszá-
molójában (a 20. oldalon) Pálvölgyi Mihály kol-
lég át docensként említettük, holott a Berzsenyi
Dániel Fõiskola tanára. A tévedés ért elnézésü-
ket kérjük.

Az Információs Társadalom Szakkönyv-
tárat Csepeli György avatta fel november
27-én (lIll Budapest, Goldmann György tér
3., V2 épület, VII. 717.). Célja szerint a
könyvtár az információs társadalom sajátos-
ságainak, az új kommunikációs és informati-
kai eszközök társadalmi, gazdasági és kultu-
rális hatásainak megértéséhez korszerû, a
kutatók és az érdeklõdõk által jól használha-
tó szakirodalmi bázist alakít ki.

Helyesbítés. A novemberi számunk 34. ol-
dalán található, Hangoskönyvtárak Magyaror-
szágon címû cikk szerzõjeként tévesen szere-
pelt Molnár Mária, az írást Móricz Nikoletta
készítette.

Az érintettek és olvasóink szíves elnézését
kérjük. -a szerk.
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