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Az Országos Dokumentumellátási Rendszer-
rel foglalkozó rovatunk huzamosabb idejt folya-
matosan megjelenik. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztályának támo-
gatásával segítséget nyújtott a rendszer kezelésé-
hez, bemutatta a legnagyobb szolgáltató könyvtá-
rakat, és közreadta a felhasználók tapasztalatait
is. Legközelebb akkor jelentkezik ismét, ha új-
donságokról, érdekességekrõl, fontos tudni-
valókról szólhat. -a szerk.

A Sinka István Városi Könyvtár szolgáltatásai
között a könyvtárközi kölcsönzés fontos, ha nem
az egyik legfontosabb tevékenység.

Ezt a munkát olyan eredményesen végezzük,
hogy az aDR statisztikája szerint 2002-ben a
legtöbbet kérõ könyvtárak között országosan a
18. helyet foglaltuk el.

Mielõtt a könyvtárközi kölcsönzés helyi tapasz-
talatait elemeznénk, néhány szóval és adattal sze-
retnénk bemutatni könyvtárunkat.

Berettyóújfalu és a bihari térség legjelentõsebb
kulturális intézménye, szellemi mûhelye a Sinka
István Városi Könyvtár, amely a 16 500 fõs te-
lepülés és a bihari térség lakossága széles rétegei-
nek kulturális igényeit szolgálja ki. 2001. augusztus
I8-a óta egy felújított, korszerû, a "város legszebb
épülete" jelzõvel illetett épületben mú'ködik.

A beíratkozott olvasók száma megközelíti a 2900-
at, 58 ezer dokumentum áll a rendelkezésükre. Az
elmúlt években fokozódott az igény a könyvtár szol-
gáltatásai iránt, ami megmutatkozott a forgalom ala-
kulásáhan is: 2001 és 2002 között például 38%-kal
nõtt a kölcsöllZÓ'k és 15%-kal a kölcsönzött doku-

mentumok száma. Az ol-

vasók igen nagy hánya-
dát teszik ki a középis-
kolás és a felsõfokú ta-
nulmányokat folytató di-
ákok, akik igen differen-
ciált igényekkel jelent-

ORSZÁGOS keznek a könyvtárban.
DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI Könyvtárunk körül-

RENDSZER tekintõ és tervszerû ál-

lománygyarapítási tevékenységre törekszik, de a
szú'kös beszerzési keret néha az alapmûvek meg-
vásárlásának is gátat szab. Ilyen és egyéb hiány-
zó dokumentumok esetében élünk a könyvtárkö-
zi szolgáltatás lehetõségeivel. Ehhez nagyon fon-

tos feltétel a hagyományos könyvtári lehetõségek
helyett a korszerû információs eszközök megléte.

Az új típusú szolgáltatások bevezetését könyv-
tárunk több évvel ezelõtt kezdte meg, közülük a
legfontosabbakról szólunk:

-1996-ban irodalomtörténeti analitikus bibli-

ográfia adatbázisban;
-HUNDOK-PRESSDOK adatbázis haszná-

lata a tájékoztatásban;
-2000-ben elkezdõdött a könyvtár gépesítési

folyamata, az SR-LIB integrált könyvtári rendszer
alkalmazása a dokumentumok gépre vitelénél.

Könyvtárunk életében nagy változást hozott
az 1998-as év. A könyvtár a Soros Alapítvány tól
másfél éves idõszakra internet-hozzáférési lehetõ-
séget kapott, melyet a lakosság is igénybe vehe-
tett. Ezzel a tájékozódásnak, az információ meg-
szerzésének új, modem formáját alkalmazhattuk.
Tájékozódhattunk a nagyobb könyvtárak web-
felületén, megismerhettük gyûjteményeiket, szol-
gáltatásaikat. Felhasználtuk az internetes adatbá-
zisokat, keresési technikákat az olvasói kérések
teljesítéséhez. Új alapokra helyeztük a könyvtár-
közi kölcsönzést, hiszen kibõvült a kínálat, egy-
szerûsödött az eljárás. Például a nagy egyetemi,

fõiskolai könyvtárak katalógusai alapján
(KÖZELKAT, VOY AGER, OPAC) e-mailen

keresztül továbbítottuk a kéréseket.
1999-tõl a könyvtárközi kölcsönzést az ODR

igénybevételével az interneten keresztül bonyolít-
juk. A tapasztalataink nagyon kedvezõek. Kéré-
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seinket konkrétan ahhoz
az intézményhez továb-
bítjuk, ahol megtalálha-
tó a kért dokumentum.
Ezzel a postai átfutási
idõ jelentõsen lerövidillt.
A kollégák tájékoztat-
nak e-mailen keresztül,
ha a kéri dokumentumot
nem tudják küldeni.

Ma már a kérés ek
zömének továbbítását az
aDR-adatbázis ûrlapján
intézzük. Ritkán alkal-
mazzuk a hagyományos,
papír kérõlapokat, elsõ-
sorban a kisebb könyv-
lárdkhoz továbbított ké-
rések esetén. Internet-
elérésünk korszerûsö-
dött. 2001-tõl az új épületbe költözés seI ISDN-
vonal kiépítésére került sor. 2002-ben az infor-
mációs társadalom megvalósításáért kiírt Széche-
nyi-teiV pályázaton hat korszerû számítógépet,
nyomtatót, a Nernzeti Infonnációs Irodától pedig
ingyenes internetvonalat kaptunk. A helyi tapasz-
talatokat három év adatait elemezve vizsgáltuk.

nan, ebból 20-at kielégítettünk. A fennmaradó 337
kérésbó1287-et aDR-felületen küldtünk el, 15-öt
e-mailen, 35 kérést nyomtatványon. Az aDR-es
kérés ekbõl 255-öt teljesítettek a kollégák, ami
88,9%-os hatékonyságot jelent. Látható tehát,
hogy az aDR jól bevált út, és egyre javul.

A három vizsgált év számadatai alapján
messzemenõ következtetéseket nem akarunk le-
vonni, de a növekedés intenzitása érzékelhetõ.
.A fentiek mellé még egy adat: a kérések szá-

ma mellett nõ a kérõ személyek száma is, 2000-
ben 90, 2001-ben 82, 2002-ben pedig 102 fel-
használó vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat.

Miként a beíratkozott olvasók között a közép-
iskolások és a felsõoktatásban részt vevéK, vala-
mint az értelmiségi olvasók használják a legin-
tenzívebben a könyvtárat, ugyanúgy a könyvtárkö-
zi szolgáltatást is óK igénylik leginkább. Kéréseik

indítéka tanulmányaikhoz, munkájukhoz kapcsoló-
dik. Az õ arányuk meghaladja az igények 80%-át.

Említést érdemel a nyugdíjasok kérésaránya
(hét-nyolc százalék). 6k szórakoztató olvasmá-
nyaik bõvítéséhez, illetve tanulmányokat folytató
családtagjaik segítéséhez veszik igénybe a könyv-

tárközi szolgáltatásokat.
Adatnyilvántartásunk lehetõvé teszi, hogy

számba vegyük e szolgáltatással élõket nemük

2000-ben 407 könyvtárközi kölcsönzést intéz-
tünk, amibó1 61 kérés más könyvtárakból futott
be hozzánk, s ezekbõl 21-et teljesítettünk. 40 ké-
rést továbbítottunk. 346 kérést küldtünk az or-
szág különbözõ könyvtáraihoz. Ebbó1 292 az
aDR-en keresztül, 48 e-mailen, 6 nyomtatványon
jutott célba. A 292 kérésbó1 az ODR 70,2%-ot
teljesített, azaz 205 kérést.

2001-ben 356 könyvtárközi kölcsönzést bo-
nyolítottunk. Azért csak ennyit, mert ekkor ki-
lenc hónapot kölcsönöztünk, ugyanis ebben az
évben állományellenõrzést végeztünk, és egy
korszerû, felújított épületbe költöztünk át. A 356
tételbó147 futott be hozzánk más könyvtárból,
ebbó120-at teljesítettünk és 27-et továbbítottunk.
309 kérést küldtünk olvasóinktól, amiból245 kérés
irányult az aDR felé, 25 kérés e-mailen, 39 pe-
dig nyomtatványon. A 245 aDR-es kérésbõl213-
at teljesítettek, azaz 86,9%-ot.

2002-ben 416 tételes könyvtárközi forgalmunk
volt. A 416 tételbõl 79 kérés futott be máshon-
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szerint is A statisztikák alapján a nõolvasók két-
szer, egyes években háromszor többen részesültek a
más könyvtárakból kért dokumentumokból, mint a
férfi olvasók. Ez persze nem csupán a "nõi alapos-
ság" bizonyítéka, hiszen a szolgáltatás kezdeménye-
zõje igen gyakran a könyvtáros, aki nemtó1 függet-
lenül ajánlja az olvasó figyelmébe a lehetõséget. De
mint érdekesség, figyelemre méltó.

A

Könyvtárközi kérések
és azok teljesítése

A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyûjtemény 1949 óta mú'kö-
dik, alapításakor népkönyvtár volt, késó'bb lett
városi könyvtár. Az ötvenedik évfordulón, 1999-
ben vette fel Ipolyi Arnold tudós püspök nevét,
aki városunkban 1860 és 1863 között az Olvasó
és Társalkodó Egylet elnöke volt. Az intézmény
nevében szereplõ Helytörténeti Gyûjteményt
gyakran összetévesztik a könyvtár helyismereti
gyûjteményével. Ez valójában egy kisebb múze-
um, mely közgyûjteményként szervesen kapcso-
lódik a könyvtárhoz. Könyvtári rendezvények,
közös elõadások és kiadványok is tükrözik, hogy
ebben az esetben szerencsés volt a fúzió.

Törökszentmiklós alföldi kisváros, Szomoktól
húsz kilométerre, a Tisza bal partján fekszik, közel

24 ezer fõ a lakossága. Kistérségi településrend-
szeréhez kilenc település tartozik, és három önál-
ló belterülettel rendelkezik. A kisrégió gazdasági,
kulturális és oktatási központja. A könyvtár állo-
mánya 110 ezer dokumentum. A beíratkozott ol-
vasók száma 2002-ben 4543 fõ volt.

Könyvtárunkra jellemzõ a nyitottság. Mindig
törekszünk az új dolgok befogadására, ami ajobb
feltárást, a gyorsabb keresést és végsõ soron az
olvasók jobb kiszolgálását biztosítja. Így használ-
tuk a lyukkártyát, a Commodore 64-re kezdetle-
ges adatbázist építettünk, és olyan gyorsan elkezd-

tük az állomány retrospektív katalógusfeltárását,
hogy többször is újra neki kellett fognunk. Mára
már befejeztük, most folyik a katalógusrevízió,
az õsszel mint tartalomszolgáltatók is megjelenünk.
Természetesen elsõsorban a lokális, városi, kis-
térs égi olvasóknak szeretnénk ezzel megfelelõ
szolgáltatást biztosítani.

A könyvtár informatikai fejlesztése hasonlóan
alakult a többi városi könyvtáréhoz; elõször a
Soros Alapítvány, majd a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma telematikai fejlesztési
pályázata és végül a Széchenyi-terv pályázata
során építettük ki internetkapcsolatunkat és terem-

tettük meg a mai gépesített könyvtár alapját.
A könyvtár fejlõdése az utóbbi hat-nyolc év-

ben vált dinamikus sá. Elsõsorban a szakminiszté-
rium és a Nemzeti Kulturális Alapprogram

A szolgáltatás sikerességét nyilvánvalóan a
kérések teljesiliési aránya jelzi. Ezen a területen
is nagyon kedvezõek a tapasztalatok, hiszen há-
rom év alatt 70-ról közel 90%-ra nõtt a teljesített
kérések százaléka.

A legtöbbet a Debreceni Egyetem Központi
Könyvtárából kölcsönözzük, több meggondolás-
ból is:

-már 1998-ban jó kapcsolat alakult ki közöttünk;
-Berettyóújfalu és Debrecen közelsége;
-mint második nemzeti könyvtár széles sáv-

ban tud &zolgáltatni;
-mindvégig ingyenesen kölcsönöztek, és a

csomag visszaküldésének költsége itt van a leg-
biztosabban rendezve. A többi könyvtár esetében
ezt nem mindig érezzük.

A Debreceni Egyetem könyvtára mellett más
szakkönyvtárhoz, egyetemi, fõiskolai könyvtárhoz
is fordulunk könyvtárközi kéréssel. Az ide irá-
nyuló kéréseink esetlegesebbek, ezt erõsen befo-
lyásolja a kérés tematikus jellege, hozzáférhetõ-
sége, a státus alkalmazhatósága. (Gyakori hiba,
hogy státuspozícióból nem lehet visszalépni lelõ-
hely pozícióba, sok könyvtárnál nincs is státus.)

Küldünk kérést a Pécsi és a Szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárának, az E~ TE-nek, a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. Közöttük
nem állítottunk fel rangsort, mert az évenként
változó lenne. Miskolc felé is több kérés irányul-
na, ha a státus meg lenne oldva. A harmadik
csoportot alkotja a mi gyakorlatunkban a Somo-
gyi-könyvtár, a Tiszántúli Református Egyházke-
rületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a
Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár. Hozzájuk elsõ-
sorban a tematikus vagy régóta keresett kérések-
kel fordulunk, és részükról is messzemenõ segí-

tó Készséget tapasztalunk.
Faragó Flaskay Béláné és Papp Gyula
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szobrász alkotása), melyet a könyvtárat támogató
"civileknek" és könyvtárosoknak ad, példaértékû

munkájukért.
Napi gondot jelent a könyvtár elhelyezése. Bár

patinás, szép épületben van, kinõtte a helyet, és
fuilkcionálisan sem megfelelõ. Raktározni alig
tudunk, nehézkes a vagyonvédelem.

Könyvtárunk évtizedek óta él a könyvtáI-közi
kölcsönzés lehetõségével, mintegy kiegészítve
ezzel az olvasóink számára rendelkezésre álló
dokumentumszolgáltatást. 2000 óta használjuk az
Országos Dokumentumellátási Rendszer adatbá-
zisát.

Korábban hagyományos kérólapon, postai úton
továbbítottuk a kéréseket. Ez a folyamat akár több
hétbe is beletelt, hiszen nem tudtuk, hogy a kért
dokumentum az adott könyvtárban éppen milyen
státusban van. Emellett be kellett ta11ani a hivata-
los utat, vagyis a kéréseket a területileg illetékes
megyei könyvtárba kellett postázni. A kérólapok
vándoroltatása a könyvtárak között azt eredmé-
nyezte, hogy sokszor hetek teltek el, mire a kért
mû megérkezett- Éppen ezért olvasóink éltek
ugyan a felkínált lehetõséggel, de sokszor elõfor-
dult, hogy mire a kért dokumentum megérkezett,
már nem volt rá szükség. A kérések sz~~~s_~=-

Könyvtári Kollégiuma által kiírt változatos, a
könyvtári munka valamennyi szegmensét lefedõ
pályázatok tették lehetõvé, hogy több területen

megújuljunk.
A könyvtár

pályázatait, mun-
káját az önkor-

mányzat mindig
megkülönbözte-
tett figyelemmel
kísérte (és itt nem
csak a szükséges
önrészre gondo-
lok). Nem vélet-
len, hogy 2000-
ben a Könyvtár-
pártoló Önkor-
mányzat meg- Ká Pál: Ipolyi Amold
tisztelõ címet is (bronzplakett)

megkapta.
A könyvtár munkáját segíti még az 1995-ben

alapított Pro Bibliotheca Alapítvány, mely ma már
a város kulturális életének is egyik markáns kép-
viselõje. Számos kiadványt, kulturális, irodalmi
rendezvényt szervez, és még egy Könyvtárért
Emlékérmet is alapított (Kõ Pál Kossuth díjas
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veket ritkábban keresnek. Az elõforduló kérések el-
sõsorban az eredeti nyelven történõ olvasásra irá-
nyu111ak, de kértünk már irodalmi ritkaságokat is.

A legtöbb dokumentumot a Szegedi Tudo-
mányegyetem Könyvtárából kaptuk, majd a Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár-
tól, ezt követi a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
a Pécsi Tudományegyetem KönY\/tára, és jelen-
tõs a Somogyi-könyvtártól kapott dokumentumok
száma is. Teljesítette kérésünket az Országos
Idegennyelvû Könyvtár, a Katona József Megyei
Könyvtár, az ELTE könyvtára, a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár, a Miskolci Egyetemi Könyvtár,
az Országos Mezõgazdasági Könyvtár stb.

Hiányossága a rendszernek, hogy nem mindig
tudjuk megnézni a könyv státusát, ezért gyakran
elõfordul, hogy eleve nem kölcsönözhetõ doku-
mentumot kérünk. Így veszítünk a rendszer gyor-

saságából.
Egyik erénye a könyvtárközi kölcsönzésnek,

hogy a kért dokumentumok néhány nap alatt
megérkeznek. Ezért is van, hogy egyes könyvtá-
rakra "rákapnak" a kérõ könyvtárak, mert gyor-
sabban teljesítik a kéréseket társaiknál.

1. 40

~~~

2.

3.

4. 60

5.~~

~~~

6. 78

10050o

6. Szegedi Tudományegyetem Könyvtára
5. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
4. FSZEK
3. Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
2. Somogyi-könyvtár
1. Egyéb

kély volt, éves szinten harminc-negyven kötet,
és nagy volt a teljesítetlen kérések száma.

Amikor a könyvtár bekapcsolódott a RBONE
internetszolgáltatás ba és kiépítettük a belsõ
Ínternethálózatot, az olvasói terminálokon túl
minden könyvtáros munkatárs számítógépére rá-
tettük az internet-hozzáférést. Lassan mindenki
megtanulta a használatát. Sorban keresték meg a
különbözõ "kapukat", fedezték fel a könyvtárak
honlapjait és kezdték el egymásnak ajánlani.

A honlapokon böngészve kezdtük meg a do-
kumentumok internetes kérését. Elõször a legtöbb
dokumentumot a Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tártól és más könyvtáraktól közvetlenül kértük, ké-
sõbb bejelentkeztünk és regisztráltuk magunkat az
ODR kérõ könyvtárai közé. Egy dolgozó neve alatt,
de gyakorlatilag minden könyvtáros adott fel kéré-
seket. Ma már csak egy kolléga végzi és fogja össze
a könyvtárközi kölcsönzést.

A kezdõ lépeseknél, az indulásnál sokat segí-
tett a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár munkatársa, Dávid Boglárka.

Ez a 'lehetõség nagyon hamar népszerû lett az
olvasók körében, és nemcsak szívesen használ-
ják, de erõsen propagálják is, ajánlják egymás-
nak. Könyvtárunkat e-mailen, telefonon, sms-ben,
nagymamán, anyukán, apukán keresztül is elérik
a diákok. Így hét elején megjön az e-mail vagy
az üzenet, egy egész "lista" a kívánt dokumentu-
mokról, és legtöbbször már a hét végére a könyv-
tárban várja az olvasót a szakirodalom.

A kiskönyvtárak és a könyvtárosok presztízsét
hihetetlenül megnövelte a számítógép használata,
az internet, az ODR. Az, hogy nem az olvasó
utazik a könyvhöz, hanem a könyv hozzá, szin-
tén tekintélyt ad a könyvtáraknak. Megnõ az ol-
vasó önbizalma, kézzel foghatóvá válik számára
a könyvtári rendszer. Saját esélyeit érzi növeked-
ni, amikor egy kistelepülés könyvtárában ülve
válogat a nagy könyvtárak irodalmából.

Az ODR nagy lehetõség, amelyet a könyvtá-
raknak ki kell használniuk.

A könyvtárközi kölcsönzést intézményünkben
elsõsorban a diákok, a felsõoktatási intézmények
hallgatói, illetve a felnõttoktatásban tanulók ve-
szik igénybe. A másolatszolgáltatást inkább a
dolgozó felnõttek keresik, ami arányát tekintve a
kérések lO%-a. Az olvasók kérései között elsõ
helyen a szociológiai témájú könyvek állnak, majd
a pszichológia, a pedagógia, az irodalomtudomány
és aszánútá.~technika következik. Szépirodahni mû-~

TelepüIésünk többszörösen hátrányos helyze-
tû, forráshiányos kisváros, ezért is kezeljük ki-
emelt szolgáltatásként a könyvtárközi dokumen-
tumszolgáltatást, hiszen ezáltal az esélyegyenlõ-
ség legalább a dokumentumok hozzáférhetõségé-
ben realizálódik.

Szabó Ferencné
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Múhe y

A

A katalógus szerkesztõ csak addig pihen nyug-
ton (babérjain), amíg a mondott katalógus nem

jelenik meg.
Elméletileg.
Gyakorlatilag egyetlen perc pihenõt sem ad

neki a szerkesztés utáni látszólagos tûzszünet,
hiszen rengeteg aggály szítja, szíjja kebelét: mi-
lyen lett a kötet? Vajon kimaradt-e valamely na-
gyon fontos tétel? Pontosak a besorolt és rendbe
szedett adatok? Egyáltalán rend, áttekinthetõség
uralkodik-e a kötetben? Miféle szarvashiba bõg a
katalógus rengetegében, s ki lesz az az undok-sze-
rencsés vadász, aki ismertetõjében (a kötethez fûzött
kritikájában) kilövi majd mint értékes trófeát?

Az ám, lesz-e a könyvre, munkára egyáltalán
reflexió, visszatükrözés -hatás, felszisszenés, elis-
meré.<;, dicséret, ehnarasztalás? Miként vélekedik majd
a szakma, a szélesebb, a könyvtárhoz kötõdõ, ún.
értõ közönség, a jövendõ és célba vett serege/egye-
dei, bár egyetlen egy egyedecskéje?

Milyen visszhangot vált ki, hogyan fogadják,
kérik, megrendelik, benne lesz-e a hivatkozások
dzsungel ében, használják-e majdan más könyvtá-
rakban, gyûjteményekben modellként, forrás-
anyagként? Szidják tán és csepülik? Elrettentõ
példa gyanánt idézik a könyvtárosi egyetemek,
szaktanfolyamok hallgatói elõtt?

Minden lehetséges. Még az is, hogy valakinek
tetszik, elégedetten mázsálja, és jó forgatni, néz-
ni, õrizgetni a könyvtárak szabadpolcán.

Elhangzik (sõt már el is hangzott) kritikaként
fó1eg a sietõsebb és/vagy fiatal(abb)olvasók ré-
széró1, miért nem kerül ez CD-re, internetre, ho-
lott akkor a keresés könnyebb és egyszeruób,
kisebb helyen elfér, egyszerúoben kezelhetõ a
rengeteg értékes adat, járulék, index, hivatkozás,
kereszthivatkozás, utalás és sejtetés stb. Csupa
jogos és helytálló észrevétel, amelynek azonban
rögtön nyakát kellett volna szakasztania még az
elõszóban. A szerkesztõ kötelessége lett volna

elmondani, hogy a katalógus apapíralapú infor-
mációhordozókat tekintette az ideálisnak; olyan
társadalmi megrendelés bõl készült, melynek
struktúrája hagyományos stb. A vagy illett vón'
töredelmesen bevallani, hogy mielõtt a kötetet
egyáltalán CD-sítette volna, elszállt a számítógép
winchestere.

De elég már a lányos zavarból, szepegésból,
hiszen a szakma elõtt ismeretes, hogya marosvá-

sárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár anyaga végre
húszévi keresgélés és nekiiramodás, munka, fél-
retevés, törlés és betoldás, átírás és tüzetes adat-
összevetés, konfrontáció, könyvról könyvre lépe-
getés, katalógus okkal megtámogatott kutatás, fel-
fedezések és kiábrándulások után kilencszáznál
több oldalon, két kötetben megjelent Catalogus
Librorum Secimo Saeculo Impressorum Biblio-
thecae Teleki-Bolyai Novum Forum Siculorum
egyszeru cím alatt Marosvásárhelyen, még 200 l-
es impresszummal, 2002 legelején. Éppen a
könyvtáralapítás kétszázadik évfordulójának elõ-
estéjén.

Lezajlott közben az említett emlékezéssorozat,
megjelent az évfordulós ülésszak közleményei-
nek kötetbe gyûjtött változata, a Teleki Téka
Emlékkönyv, melyben a könyves belvilágunk leg-
ismertebbjei közül jó néhányan rangos tanul-
mánnyal szerepeltek. A hazai régikönyvesek kö-
zül csak Jakó Zsigmond neve hiányzott, s az azóta
sajnálatosan fiatalon elhunyt Tonk Sándor kitûnõ
bevezetõ tanulmánya jelölte ki az erdélyi értelmi-
ségtörténeti kutatások jövendõ irányait. Ezeknek
a munkálatoknak szerves tartozéka a történetileg
kialakult neves könyvtárak állományának feltárá-
sa, a hozzáférhetõ adatforrások közé történõ be-
sorolása, a kutatások többréteges közzététele, a
címleírások mellett a példányi sajátosságok kive-
títése is.

Mi sem egyszerúob, mint azt mondani: "nos,
hölgyeim és uraim, kár tovább az idõt elpancsol-
ni, tessék nekilátni a további munkákhoz, újabb
katalógus sal elõrukkolni belátható idõn belül".

És a láthatatlan könyöknek, mely oldalba bök,
sajnos igaza van. Nem lehet többé kifogás, mint az
eltelt húsz év alatt, hogy nincs papír, halovány,
rongyos az írógép szalagja, nincs, elfogyott, nem ad
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a raktár. Rengeteg szánútógép keliilt idó"közben,
vannak megfelelõ adatkezelõ programok is. Az sem
mondható, hogy nincs elõttünk használható minta.
Ember is akad, az alkotáshoz szükséges emberi és
pszichés, munkahelyi környezeti tényezóK is kedve-
zõ csillagállás alatt szervezõdtek körénk. .~

Szóval elkészült a XVI. századi, Vásárhelyen
õrzött nyomtatványok összeírása, tetszetõs külsõ-
vel megjelent a kötet két tomusban, volt propa-
ganda is: bemutató, ajándékozás, árusítás, küld-
tünk a jelentõsebb könyvtáraknak tiszteletpéldányt,
kaptunk vállonveregetõ dicséretet is -szóban, S
ígéretet, hogy írnak is róla a szaksajtóban, nem a
napilapok érdekesség oldalain. ..Ám egyelõre ott
tartunk, hogy még nincs a szakmai oldalról meg-
felelõ visszajelzés.

Visszhangtalanok lennénk? Miénk az isteni
tökéletesség virtusa? A vagy hallgatni kell tapin-
tatosan, mert az okkal-joggal elmarasztalható al-
kotókat, szerkesztó'ket megütné a guta?

Nem hiszem. Bizalommal töltött el az a tudat,
hogy más kötetekró1, hasonló vagy azonos témá-
jú katalQgusokról már megjelentettek szakvéle-
ményt a közelmúltban, sõt a késõbben napvilágot
látott Teleki Téka Emlékkönyvró1 is megszületett,
nyomtatásban olvasható a Magyar Könyvszemlé-
ben egy terjedelmes vélekedés.

Elõttünk a feladat, hogy ezentúl a téka (igazá-
ból a tékában található gyûjtemények) XVII. szá-
zadban megjelent nyomtatványait hasonló avagy
jobb és teljesebb kötetekben, katalógus ban szed-
jük betûsorba és tárjuk fel a kutatás számára.

A XVII. századi állomány legalább kétszerese
az egy századdal korábbi kiadványok összessé-
gének, vagyis mintegy hat-hétezer címró1 van szó
elõzetes becsléseink szerint. A három nagy törzs-
gyûjteményben jelentõs és jóval karakteresebb a
XVII. századi anyag. Jellegzetességeik onnan fa-
kadnak, hogy a történeti kialakulás körülményeit
és a kialakítók választásait, preferenciáit jobban
és érzékenyebben viselik magukon, mint a XVI.
századiak vagy az õsnyomtatványok. Ugyanis
gyûjteményeink gyökerei, forrásvidéke a XVII.
századba mélyen és hosszan belenyúlnak, illetve
az elsõ erdélyiek (magyarországiak), akik e köny-
veket megszerezték, megvásárolták, számításaink
szerint átlagosan tíz-tizenöt évvel a megjelenést
követõen már birtokában voltak a kiadványnak.
Ez azt jelenti, hogy a régebbi kiadványok mellett.
melyeket szintén megvásároltak, a XVII. századi-
kortárs könyveket még viszonylag frissiben, me-

legében olvashatták. Erról tanúskodnak a tulajdo-
nosok bejegyzései, a beszerzés, bekötés idõpont-
jának megjelölésével. Emellett ezek a könyvek
(tömegükben egy tulajdonos esetében) már vilá-
gosan tükrözik gazdájuk felekezeti hovatartozá-

sát, világnézeti tájékozottságát, olvasmányigényét,
ízlését, a modernségre való nyitottságát, azt, hogy
tudatosan törekedett-e a könyvtára kialakítására
vagy azt vásárolta, amit a véletlen elébe sodort.

Választ kapunk a könyvek beszerzésének for-
rásaira: peregrináció, kolostori kikölcsönzés (ad
usum típusú bejegyzések), könyvvásárlás hagya-
tékokból, vásárokon, iskolák tanulói csereberél-
nek egymás között, adják át évjáratról évjáratra a
könyvet, ajándékozás, hódolattétel, iskolai-fõisko-
lai jutalmazás, öröklés stb. Még a hazai könyvvá-
sárlási szokások is felbukkannak olykor, nem is
beszélve az ajándékozás alkalmairól. A XVII.
századi könyvek bejegyzéseit olvasgatva azt ta-
pasztaljuk, hogy a könyv Erdélyben is a nélkü-
lözhetetlen személyi könyvtár része volt egy

meghatározott értelmiségi-hivatalnok csoport (ré-
teg) számára. Használt, keresett darabok, ame-
lyek hasznát a bejegyzések gyakorisága vagy teljes
elmaradása, a címlapok teleírottsága, sérültsége
(olykor sajnos hiánya), vagyis az áIlaguk mutat.ja
mindennél ékesebben.

Könyveink -eleddig az egykori Református
Kollégium tanári nagykönyvtárának és az ún.
vegyes állomány könyveinek 65 százalékát dol-
goztuk fel (mintegy 3500-4000 tételt) -könnyeb-
ben azonosíthatók címlapjuk alapján. Ámbár a
század nagy politikai drámái (pl. az angol polgári
átalakulás, a harmincéves háború) rengeteg álne-
ves szerzõjû, feloldhatatlan névrövidítésû auktor-
ral és helységgel is megörvendeztetik a bibliográ-
fust. TÖbbel, mint a reformáció kora (mennyi-
ségileg), s feladatunk is nehezebb, mert míg a
XVI. század antikvái iránt töretlen volt az érdek-
lõdés az utóbbi háromszáz év alatt, addig a XVII.
század valahogy félárnyékban maradt. Az álta-
lunk látott katalógusok vagy el sem jutnak a XVII.
századig, vagy csak bizonyos számú nyomtatványt
tudnak felölelni.

Természetesen mennyiségileg óriásit ugrott a
könyvkiadás, fóleg a közép-európai vált sûrûvé,
áttekinthetetlenül szerteágazóvá. (Ezt nem követ-
te lényeges minõségi javulás, sõt, mintha a köny-
vek külcsíne visszaesett volna a tömegtermelés
hatására, a nyomdászat egyeduralkodása miatt.)
A kiadók óriási változatosságot teremtettek a pi-
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acon tematika és alak, kiadás és kommentár,
szerzõ és szerkesztõ tekintetében, és mindent meg-
jelentettek. Ezért aztán a nemzeti katalógusok
XVII. századi tételeit -ott, ahol a nyomdászat
prosperáló iparág, fontos alkatrésze a propagan-
dagépezetnek, a tudatalakításnak, a közvélemény
befolyásolásának -fölöttébb nehéz mindent ki-
merítõ exhaustive katalógusba szedni. Az RMNY,
mely lemond a külföldi nem magyar nyelvû
hungaricumok kiadásáról, 1655-nél áll, bizonyá-
ra a további kötetek is készülnek, ezért a foly ta-
tás hoz a jó öreg Szabó Károly nélkülözhetetlen
marad. Az RMK III. kötetéhez kapcsolódó ki-
egészítések öt füzete derék munka, tûzoltásnál
jóval több, ámbátor korántsem meríti ki a magya-
rok és hungarus alattvalók nem Magyarországon
megjelentetett 1701 elõtti irományainak sorát.

Jöcher örökbecsû szerzõ lexikona, a Gelehrten-
Lexikon négy kötete továbbra is nélkülözhetetlen
segédkönyvünk marad. Becsületesen felsorolja egy
szerzõ munkáit, már amennyit õ és munkatársai a
XVIII. század derekáig felderítettek, elegendõ fo-
gódzkoqót ad az életrajzi adatok tekintetében,
hogy elválaszthassuk az azonos nevû szerzõk
murlkáit egymástól.

Néha még segít a szerzõ nevének kialakításá-
ban, az egységes és legismertebb szerzõnév felle-
lésében, máskor azonban kétségek között hagy, s
úgy látszik, hogy a külföldi Uóval nagyobb adat-
bázissal kérkedõ/szerénykedõ) kollégák sem tud-
nak eligazodni: ahány könyvtár jegyzék, kataló-
gus, annyiféle szerzõnév. Van, aki a XVII. szá-
zad erõteljes nemzeti jellegére alapozva mind~n
ius-os családnevû szerzõt visszanémetesít, -fran-
ciásÍt, -lengyelesít (Sturmius -Stunn, Wishwmius
-Wiesheim stb.), mások viszont szentül õrzik azt
a nevet, amit a címlapon lelnek, holott tudják,
hogy a szerzõ -mondjuk -spanyolul írt inkább
és neve latinosított alakja nem is tõle, hanem
kül honi kiadói utókorától származik. E tekintet-
ben sajnos a szerzó'k felszaporodása miatt a kü-
lönben hihetetlenül jó Világirodaiini lexikon ti-
zenkilenc kötete sem csillapítja lázas keresésün-
ket. No igen, angol szerzó'k esetében, ha szeren-
csénk van, ott a Britannica, a franciákhoz a
Grande Larousse stb., de a nemzeti és akadémiai,
egyetemi könyvtárakban véges az információfor-
rás lexikoni alakja. Marad az internet, meg a fo-
lyamatban levõ, el-elakadó szerzõn év katalógu-
sok kiadásai, fasciculusai, amennyiben hozzá tu-
dunk férni.

A címleírás még komplikáltabb. Túl az"'egy-
szerûsített változaton, amikor abban a szerenc~e-':i
helyzetben vágyunk, hogy egy konvencionális
címmel is megfejthetjük az egyedi, eltérõ kiadói
címvariánst, ugyanannak vagy vélhetõen ugyan-
annak a címnek számtalan változata van forga-
lomban. A kiadó kénye-kedve szerint változtatja,
betold, elvesz a címbó1, más szavakkal. mondja el
ugyanazt, valamit látszólag indokolatlanul kiemel,
s ember legyen a talpán, aki ezekbó1 a variánsok-
ból kiokoskodja, melyik az eredeti (ha löcher
lexikona is csak tapogatózik), a legvalószínúob,
hogy aztán az egymást követõ kiadások a kataló-
gusban is lehetó1eg egy helyen, egymás után
sorakoztatva kerüljenek feltüntetésre. Gyakran
indokolatlanul jelenik meg a javított, bõvített, lé-
nyegesen átdolgozott kiadás megjelölés a
círnnegyedben. Inkább csak vevõcsalogató fogás
volt. Máskor a második vagy hatodik kiadás nem
az elsõ megjelenéstõl (az õsbemutatótól) számí-
tott editiót jelzi, hanem az egy kiadón belüli ki-
adások (variánsok) számát. Legbölcsebb, ha el-
tüntetjük katalógusunkban ezt a megjegyzést,
abban a reményben, hogy akad majd valaki, aki
ezek között megállapítja egyszer a távoli jövóoen
a valódi sorrendet.

A szerkesztõk, kiadók, fordítók, átdolgozók,
kommentárok, dedikálók, elõszóírók, tézist védõ
defensorok felfedése, közzététele a leírásban egyé-
níti a kiadást. Peltüntetésüket fontosnak tartjuk,
hiszen gyakran csak ezeknek a közremú'ködó'k-
nek a kivetítésévei tudjuk szétszálazni az olyan

egy idóoen, egy helyen megjelent "sikerkönyve-
ket" (például az örökzöld ókori szerzó'két, mint
Caesar, Ovidius, Titus, Livius, Xenophon), ame-
lyeket hajlamosak lennénk elsõ pillantásra ugyan-
azon könyv két példányának látni.

A XVII. században nem ritka az sem, hogy
bizonyos kiadók alkalmilag összeállnak, közösen
jelentetnek meg nagyobb és fontosabb mûveket,
melyeket aztán, aszerint, hogy az egyes kiadók hol
teszik pénzzé a kötetet, csak az egyik, a saját nevük
alatt publikáljanak, kiküszöbölve a társak megneve-
zését. Különösen a katolikus és protestáns kiadások
esetében figyelhetõ meg ez a kettõsség.

lavasIatunk a külön-külön leírás, jelezve akár
a megjegyzések rovatban a tételek közötti apró,
formális, mégis lényeges eltéréseket.

Az alkalmazott nyomdatechnika, a papír- mi-
nõsége, a kötés milyensége, ha semmilyen más
adat nem áll rendelkezésünkre, elég biztonsággal
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járunk feltöretlen szûzföldeken, gyakI'an reánk
fognak hivatkozni az utánunk következóK. Fo-
lyománya: egyúttal. mi leszünk számos makacs
tévedés õsforrása is. Nincsen két egyforma könyv
és két tökéletesen azonos eset, hogya szakma

egyik közhelyes igazságát idézzem.
Ne keseredjünk el. A régi könyvek pora, szép-

sége, vaskossága, kecsessége, tartalma, a bejegy-
zések annyi meglepetést hordoznak, hogy efféle
katalógus sal és a beló1e felmagzó irodalommal

(kommentárokkal, publikációkkal) nyugodtan
megalapozhatjuk és betölthet jük akár harminc
munkás esztendõ teljes terjedelmét, doktori kala-
pot szerezhetünk beló1e, a professzori méltóság
birtokába juthatunk. Ennek feltétele a kitartás és
a szorgalom, a találékonyság, a munkaszeretet és a
munkatempó helyes megválasztása, jó szemüveg és

fényforrás, gépesítés, tapasztalatgyûjtés, ügybuzga-
lom stb. Na és persze az, hogy elegendõ számú régi
könyv álljon rendelkezésünkre. A Teleki Könyvtár
ez utóbbit igazán nem nélkülözi.

Sebestyén Mihály

A Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásai
látássérült felhasználók

számára és az XML-
formátmll szerepe

igazít el a nyomtatás századát illetõen. Egyszerû
logikával is kiszûrhetjük, a szerzõ életrajzi adatait
figyelembe véve, ha a kötet még a XVI. század
végén vagy csak az általunk vizsgált század ele-
jén látott napvilágot legkorábban. Ugyanez vo-
natkozik az "idõtlen" szerzó"kre is, a köz~.emú'kö-
dák életrajzának, az elõszó keltének, a nyomtatá-
si engedély dátumának ismeretében is meghatá-
rozhatjuk a kiadás hozzávetóleges idejét. Segíthet
a kötéstáblákra sajtolt supra-libros évszáma, a non
post quam idó'batár felállításával.

KataJógusunk, figyelembe véve a XVI. száza-
di antikvák katalógusának tapasztalatait és tartal-
mi felépítését, tartalmazni fogja az elérhetõ köny-
vészeti referenciák mellett a tulajdonosok felsoro-
lását, a kibetûzhetõ possessorokat. Akár sorrend..
be is állíthatjuk éKet, ha a nevek mellett és az
adatsorokban évszám is található, vagy tudjuk, az
(erdélyi) tulajdonos nagyjából mikor volt élete vi-

rágában. A csonka, hiányos, apokrif, pszeudonim
kiadások idó'böz kötésében ez szintén segíthet.
(Ugyanolyan non ante quam hatállyal, mint az ex
libris, a s(upra-libros stb. esetében.)

Amint ez már lenni szokott, a tételek teljes
feltárása után kiugranak az azonos példányok,
amelyeket csupán egyszer, egy helyen írunk le, s
a megjegyzések rovatban tüntetjük fel a példá-
nyok egyediségét. A Teleki Téka gyûjteményében
sok a másod- és harmadpéldány ugyanazon mû-
vekból, ami egyben jelzi azt is, hogy melyek voltak
a legkeresettebb könyvek egy adott korszakban, vagy
hosszú távú tendenciákra utal az ízlésben, oktatás-

ban, egyházi életben, értelmiségi képzésben.
Ugyancsak a duplumok felfedezésével sikerül

sokszor a címlap nélküli, csonka és rongált pél-
dányokat is azonosítani, azaz rájönni arra, hogy
egészen más vagy ugyanazon könyvvel van-e dol-
gunk, habár egyiknek a papírja idó'közben meg-
sárgult, elrongyolódott, barbárul körbevágták az
újrakötések során, tintával ki- és behúzogattak
passzusokat az egymással feleselõ régi nebulók,
papok, vitatkozó elmék. Mindig a legépebb pél-
dányt tekintjük a leírás alapjának, ahogy ez ter-
mészetes, s a csonkák között is rangsorolunk.

Egy-egy XVII. századi katalógus elkészültét
számos felfedezés közzététele kíséri, s legalább
ugyanannyi kérdõjel. A tételek meghatározása lát-
szólag bizonyosabb, mint az õsnyomtatványoké
vagy a kéziratoké, de a módszert minden esetben
magunknak kell megkeresnünk, felfedeznünk. '"

mert hiányoznak a nagy katalógusok, gyakran

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) -át-

gondolva látássérült olvasóinak helyzetét -új,
összetett felületén kívül egyszerú'bb belépési ol-
dalt, letöltésre pedig egyszerû text-formátumot
kínál, valamint on-line felolvasási lehetõséget az

erre alkalmas dokumentumokra.
Az on-line felolvasás és a text-formátum kiin-

dulópontja egyaránt az XML-formátum. Tekint-

ve, hogy ezek kialakítása nagy munka, igyekez-
tünk minél szabványosabb formában, a Text

Encoding lnitiative (TEl) alapján elkészíteni, hogy
késõbb már gépi konverzióval kinyerhetõ legyen
az e-book vagy kielégíthetõ legyen más, idó'köz-

ben felmerülõ igény.

.I~lõzmények

A hálózati technológíák fejlõdése a vak és
csökkentlátó felhasználók számára kedvezõtlen
irányba fordult a grafikus felületek térhódításá-

-
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formázónyelvek oldják meg, így a tartalom és a
forma tökéletesen elválik egymástól.

A sokoldalú késó'bbi felhasználás egységes,
lehetóleg nemzetközi szabványon alapuló szerke-
zeti meghatározottságot igényel. Erre a célra a
TEl (Text Encoding lnitiative, http://www.tei-
c.org) ajánlásai alapján készíttetett a MEK min-
den dokumentumtípusra kiterjedõ DTD-t (docu-
mentum type definition), amely a késóobiekben
az OSZK egyéb digitalizálási projektjei ben is
felhasználható lesz, ezért el helyeztük a MEK
szerverén. A DTD szabja meg a logikai jelölõk
nevét és struktúráját, ez az egységesítés kulcsa.

A DTD-t az Empolis Magyarország készítet-
te, az IHM-ITEM pályázat keretében.

A vakok és gyengénlátók
internethasználata

A látássérültek többsége beszélõ rendszerrel
használja az internetet (kivételesen Braille-kijel-
zõvel) Általában karakteres böngészó'ket használ-
nak DOS és Linux alapon, fó'ként a Kaliforniai

Egyetemen kifejlesztett Lynx programot, melyet
több platforrnra is adaptáltak.

Window st is használnak ma már, de DOS vagy
Linux alól könnyebb dolgozni. A "laws for
Windows"-zal az angol nyelvû honlapokat lehet
olvastatni, és ehhez hozzákapcsolható a ma már
szabadon terjeszthetõ, magyar nyelvû Multivox
felolvasó. A windowsos használat jóval költsége-
sebb programokat igényel, azonban bizonyos tÍ-
pusú ,látásproblémáknál elõnyös, és mindenkép-
pen több információval szolgál. Tehát a vakok
számára is olvasható weboldal karakteres és gra-
fikus böngészõvel egyaránt értelmes.

Egy rövidített lista arról, milyen legyen az
ideális webhely a WAl (Web Access Initiative)
szerint:

1. Az input és output eszközök minél széle-
sebb skáláját támogassa. Például egér helyett bil-
lentyûzet, hang használata, outputként karakteres
böngészõ, esetleg Braille-író.

2. Ha olyan tartalom van a lapon, aminek
megjelenítéséhez fejlettebb eszközök kellenek,
alternatív információ elhelyezése ajánlott, pl. kép
helyett szöveges leírás.

3. Biztosítsa, hogy ki lehessen kapcsolni a
képek, hangfájlok automatikus letöltõdését, ami
megakadályozná, hogy az alapinformációhoz

val. Az eredetileg karakteres programokra ki-
dolgozott felolvasó programok (text to speech)
segítségével a bonyolult képeket tartalmazó
oJdalakon már nem lehet eligazodni. Az egér
mint. fõ navigálási eszköz a vakok számára al...
kalmö tI é'J.n " f\ fejlõdé.s irányát követve a MEK
is áttért. összetettt,-bb szolgáltatást nyújtó újabb
tf,chnológiákra, a látássérült olvasók nagy szá-
mára való tekintettel azonban egyidejûleg va-
kos használatra optimalizált belépési pontot is
kíván nyújtani. Ezt a célt szolgálja a http://
vmek.oszk.hu internetcímen nyíló oldal, az on-
line felolvasás lehetõsége, valamint a text-
formátumban is feltöltött szövegek. Az így ki-
alakított oldal egyben a gyengébb kapcsolattal
rendelkezõ olvasók számára is elõnyös, a gra-
fikus elemek kis száma miatt.

A tervezés során derült ki, hogya fejlesztésbe
ma már nem érdemes belefogni az XML techno-
lógia alkalmazása nélkül. A logikai jelöló'kkel
ellátott szövegbõl ugyanis a letöltés re és felolva-
sásra szánt szövegek éppúgyelõállíthatók kon-
v'erzióv;Jl. mint a látók számára is alkalInas HTML
oldaJ.:;J.k., pdf-fájlok, valamint a jövõben várható
(eser.le.~ váratlan) igényeknek is eleget lehet tenní
(mint pl. az e-book).

Az XML (eXtensible Markup Language) 1998
óta W3C ajánlás. Az XML az ISO szabvány
SGML (Standard Generalized Markup Language)
leszúKítése. Az SGML-ben formális nyelvtan
hozható létre egy-egy speciális nyelv leírására.
Ha,,;;ználata, definíciója azonban igen bonyolult,
ezért csak a nagy szervezetek tudják kihasználni
az elõnyeit. Óriási figyelmet kapott ez a techno-
lógia amikor a World Wide Web elterjedt, mert a
HTML nyelv az SGML egyik alkalmazása.

A HTML korlátainak felismerése tette szüksé-
gessé az XML kidolgozását, amely az SGML-
hez hasonlóan nyelvek leírására alkalmas, de
megszabadították az SGML legkörülményesebb,
nehezen feldolgozható elemeitõl. Az XML alkal-
mas strukturált dokumentumok vagy más adatok
leírására, validitási (érvényességi) kritériumok el-
lenõrzésére. Szabványos, cég- és platform-
független leíró nyelv, mely az információ tartalmi
struktúrájára koncentrál. Ez teszi oly népszerûvé
mind a tartalon1kezelésben, mind kommunikációs
adatforrnátulnként.

Az XML fontos tulajdonsága, hogy az infor-
máció megjelenítésérõl nem rendelkezik. Ezt a
hozzá kapcsolódó szabványos XML szintaxisú
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Az elkészült webhely sa,játosságaihozzáférjenek azok, akik egyszerú'bb böngészõ-
vel rendelkeznek.

4. A szolgáltatás formája a felhasználó által
variálható legyen. Például a színt, betûméretet,
szintetizált beszéd ese-tén a sebességet, hangma-
gasságot állítani lehessen az eredeti be.állítások
felülbfrálásávaJ,

5, Általában a felhasználói felület. viselkedése.
minél inkább állítható legyen a felhasználói olda-
lon.

Az oldalak a következõ fõ tulajdonságokkal
rendelkeznek (lásd az ábrát):

1. A képeket minimalizáltuk.
2. A szövegméret változtatható.
3. Az információ egymás alatti sorokban jele-

nik meg, még ott is, ahol látszólag táblázat van.
4. Feltördeltük az oldalt kisebb HTML-lapok-

ra, ami kiváltja az ûrlapos keresés egy részét.
5. Bizonyos részleteket a könnyebb áttekint-

hetõség végett kihagytunk.
6. Használtuk az ún. accesskey jelenséget, az

alt+betûvel meghatározott helyre ugrást.
7. Minden listát átszerkesztettünk úgy, hogya

lényeges információ legyen elöl, tekintve, hogya
sor felolvasását abba lehet hagyatni, de csak a sor

elején lehet kezdeni.
Ahol lehetett, letöltésre szánt text-formátumot

is készítettünk, mivel a mostani felol,'asó rend-
szerekkel ez a legkönnyebben hozzáférhetõ. Egy-
szerûsége ellenére ez a szöveg is strukturált,
mégpedig a vakok igényei szerint. A sorok 75
karakteres re tördeltek, a bekezdés ek között sor-
emelés van, hogy különbözzenek az egyszerû
sorvégektõl, a fejezetek vagy egyéb dokumen-

--~

6. Legyenek olyan felületek benne, melyek-
hez kapcsolhatók a kisegítõ programok, tudjon
ezekkel együttmú'ködni, pl. beszédszintetizátor

7. Kövesse a kezelõ felületekr61 kialakult. kon-

venciókat, pl. a menük, billentyûkombinációk
tekintetében, megkönnyítve így a kezelést.

9. Kínáljon a tartalomhoz többféle módon is
hozzáférést, pl. böngészés sei, kereséssel, többféle
struktúra szerinti elhelyezéssei.

10. Adjon visszajelzést, hol áll éppen a fel-

használó navigálás közb,en.
11. Legyen a felületrõl leírás és súgó.
A vakok és csökkentlátók szánlára használha.,

tó oldalak ajánlott tulajdonságairól a részletes le-
írást éppen fordítja a MEK osztály, és a magyar
változat hamarosan bekerül a MEK-be.
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mûvet, és gyûjtemény esetén a kötetben szereplõ
összes mûvet is. Egy kötet tartalmazhat azonos
mûfajú mûveket (pl. novelláskötet), és különbözõ
mûfajúakat is (pl. antológia). Egy múoen elõfor-
dulhatnak különbözõ mûfajokhoz tartozó sz,öveg-
részek (pl. egy regényben versidézetek).

tumrészek között határolókat helyeztünk el, ne-
vezetesen a fejezetcím és egyben a fejezet elején
"'**-t, a fejezetcím végét pedig +++ jelzi.

On-line felolvasást integráltunk bele, amely
felismeri és kezeli a szö,'eg logikai egységeit, fó1eg
ott, ahol XML-foffi1átumból indulhat ki. Az így
feldolgozott szövegben navigáIni lehet, ami majd-
nem olyan, mintha lapozgatnánk egy könyvben.

Az igények igen különbözõek a segédprogra-
mok sokfélesége és az olvasók különbözõ fizikai
problémái miatt. Ezért a végleges kialakítást a vak,
illetve gyengénlátó felhasználókkal történõ folyama-
tos egyeztetés keretében, levelezó1istán tárgyaltuk.

A szemantikus elemek

meghatározása

Az XMI.J alkalmazásának cél,jaj
a M.I~K-ben

A MEK-ben a következõ célok, igények fo-

galmazódtak meg:
1. A teljes szöveg keresésénél strukturáltabb

keresés lehetõvé tétele a mûvekben (pl. címben,
szövegtestben); ehhez a strukturált XML doku-
mentum segít hozzá.

2. Azonos struktúrájú XML dokumentumok
létrehozása, ahol az egyes tartalmi elemek értel-
mezése és jelölése egységes; ezt a Dll biztosítja.

3. Internetes publikáció különbözõ formátu-
mokban. E-book publikáció. A publikáláshoz
RFT -, HTML-, PDF-, LIT-, TXT-formátum;
XSL/XSL T stíluslapok segítségével.

4. Profivox felolvasó rendszer számára text
vagy XML- formátum biztosítása; ezt szintén a
strukturált XML dokumentum teszi lehetõvé.

Az XML szerkezetét meghatározó DrfD

A DTD-t szépirodalmi mûvek és különbözõ
témájú folyóiratok digitalizálásra fejlesztettük. A
DTD céljaként a próza, vers és dráma típusú
mûvek szerkezetének leírását és a MEK által
meghatározott tartalmak megjelölésére alkalmas
elemek meghatározását tûztük ki.

A dokumentum szerkezeti felépítését és a jelö-
lõ elemek használatát a "Guidelinesfor Electronic
Text Encoding and Interchange" szerint határoz-
zuk meg.

A DTD testreszabásának eló'készítéseként ki-
választottuk azokat a szemantikus elemeket, ame-
lyeket az XML dokumentumban meg kell külön-
böztetni. Mind a négy típust (próza, vers, dráma,
folyóirat) meg vizsgáltuk. A szemantikus eleme-
ket két nagy csoportra, szerkezeti elemekre és
tartalmi elemekre bontjuk. A szerkezeti elemek
határozzák meg a digitalizált mûvek szerkezetét,
a tartalmi elemek pedig a mû meghatározott ré-
szeit jelölik. A DTD kialakításakor minden sze-
mantikus elemet egy TEl által definiált elemnek
feleltettünk meg. Ezekból az elemekbõl épül fel a
MEK DTD-je; 52 szemantikus elem és 78 TEl
elem került be a DTD-be.

V égül öt részból álló, TEl alapú DTD ké-
szült. Mind a négy fõ dokumentumtípushoz egy-
egy önállóan használható DTD rendelhetõ, és
létezik egy "mixed" típusú is, amelyben minden
elem szerepel. A kevert típusú DTD-t lehet a kü-
lönbözõ dokumentumtípusokat tartalmazó mûvek,
pl. antológiák digitalizálásához használni.

Példa egy vers XML feldolgozására és HTML

megjelenésére:
<?xml version="I.O" encoding="ISO-8859-2"?>
<!DOcrYPE 1EI.2 SYSTEM "C:'dtd'Otd\verse\1EI-MEK -verse.Dll'>

<?xml-stylesheet type="textlxsl" href="C:\mek\xsl\vers2_html.xslt"?>
<TEI.2 id="MEK-00455">

<text type="poem">

<body>
<div>

<head>
<title>WORDSWORTH. William <ltitle>

<lhead>
<div>

<head>
<title>A SZIVÁRVÁNY <ltitle>

<lhead>

<lg type="verse">

A dokumentumegység fogalma

Szépirodalmi mûveknél a legnagyobb egység
a digitalizálás alapjául szolgáló kiadvány, a kötet.
Így egy egységnek tekintjük a kötetben található

<1> Ha fenn a szivárvány ragyog,</!>
<1> megdobban a szivem:</!>
<I>így volt, hogy kezdtem éltemet,</!>
<I>így van most, hogy év évre megy,</!>
<I>így legyen mindig, s meghalok</!>
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<1> inkább, ha nem!<ll>
<bA férfi apja a gyerek;<iI>
<l>hadd fûzze hát napjaimat<il>
<I>egymáshoz a tennészet-áhitat.<iI>
<closer>KÁLNOKY LÁSZLÓ <fcloser>

<flg>
<fdiv><fbody> ..

<ftext>
<!rEI.2>

1I,~WQBIH~ VJ:lli1i!m
~ SZIVÁRVÁ,'.JV

WORDSWORTH. William

A SZIVÁRVÁNY

Ha fenn a szivárvány ragyog,
megdobban a szivem:

így volt, hogy kezdtem éltemet,
így van most, hogy év évre megy,
így legyen mindig, s meghalok

inkább, ha nem!
A férfi apja a gyerek;
hadd fûzze hát napjaimat
egymáshoz a természet-áhitat.

KÁLNOKY LÁSZ'LÓ

Az XML feldolgozás célja tehát az, hogya tá-
rolás XML-fonnátumban történjen, így a tartalom
újra felhasználható sokféle, elõre nem látható célra.

Tapolcai Ágnes
Országos Széchényi Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtár osztály
Kojnok Krisztina

Empolis Magyarország Kft.

E-termékek, e-források
bemutatói: ITS, ProQuest,

Bowker

.Info Technology Supply Ltd. (ITS)

Ebben az undok novemberi szürkületben a könyv-
tárosok egyetlen vigasza, hogy -ha bírják és
tehetik -bemutatóról bemutatóra járnak, hiszen a

nagyvárosokat megszálló adatbázis-tulajdonosok
egymást felülmúlva kínálják számukra jobbnál
jobb portékáikat. A demók és prezentációk baj-
noka az Info Technology Supply Ltd.: a kizáró-
lag minõségi elektronikai termékeket gyártó cég
saját produktumainak terjesztésén kívül más vál-
lalatok ugyancsak élenjáró alkalmazásainak kép-
viseletét, forgalmazását is végzi. November fo-

lyamán gyors egymásutánban három, az ITS által
kezdeményezett bemutató helyszíne volt az MT A

Könyvtára. (A szervezés Kmety Andrea érdeme.)
Az ITS-ról tudni lehet, hogy 1 988-ban történt

megalapítása óta jelen van a magyar könyvtári
piacon, nem utolsósorban az ISI-t is képviselték!
képviselik itthon. A cég munkatársait -az emlí-
tett kiváló minõségû termékei miatt is -a hazai
könyvtárak mindig tárt karokkal fogadják. Széles
körben ismert szoftverjük az 1 995 óta forgalma-
zott Citrix Metaframe, amely a vékony-kliens
(thin-client) technológiában úttörõ szerepet játszott,
valamint az IRIS, amely a CD-k és DVD-k háló-
zati használatát központilag vezérlõ alkalmazás.
A cég magyarországi képviseletét korábban dr.

Geges József látta el, néhány hónapja pedig régi
kollégánk, Szántó Péter, a TMT fõszerkesztõje

lett az ITS hazai képviselõje.
A bemutatók sorát az ITS egyik vezetõ mun-

katársa, Zoran Dimitrijevire kezdte, õ "énekelt"
az Info Technology Supply Ltd. legújabb sláge-
reiról. Élre kívánkozik a Deep Freeze nevû szoft-
ver-fejlesztés, amire Burmeister Erzsébet, a Mis-

kolci Egyetem Könyvtára informatikai vezetõje
már 2003 szeptemberében felhívta a figyelmet a

Katalist könyvtárosi levelezólistán:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/
W A.EXE? A2--indO309&L=katalist&O=A&P=6158

Az alkalmazás lényege, hogy -drága hard-
verberendezés nélkül -szoftveresen védelmet
nyújt a hálózati gépekre mindenhol leselkedõ
veszélyekkel szemben, és frusztrálja a notórius
buherálókat: a jegesmacikkal reklámozott Deep
Freeze hûvösre teszi a windowsos hálózati gépék

kockázati tényezõit. Egy csapásra habkönnyûvé
varázsolja a webmester dolgát, legyen szó akár
több ezer, számos campuson szétszórt munkaál-

lomásról, akár kisebb helyi LAN-ról. Hekkerek,
krekkerek és klikkerek, bánnely krakéler beavat-

kozását, általuk installált játékot, képernyõvédõt,
mp3-adatbázist, fájlcserélõ programot, vírust a

helyszínre sietõ rendszergazda egy újraindítási
paranccsal semmissé tehet.

Sõt, tulajdonképpen nem is kell fizikai valójá-
ban megjelennie, távoli módon, hangtalanul is vé-
gezheti a "reboot"-ot, távtisztítást vállalhat -ez a
"Silent Hands Off Installation ". Semmiféle kon-

figurálásra nincs szükség, se particionálásra meg
hasonlókra, a Deep Freeze mú'ködése a használó
elõtt teljesen rejtve marad. Az esetlegesen elmen-
tendõ állományokat az adminisztrátor által rezer-
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használati statisztika integrált módon nyerhetõ ki
belõle. A saját képre alakított MyOnelogban be-
állíthatjuk keresési profiljainkat, afféle hordozha-
tó kedvencek-csomagot állíthatunk össze. A
Onelog portálkezelõ szoftverré fejlesztett változa-
ta az OP lK (Onelog Porta 1 Integration Kit).

Az ITS-cég terméke még a ZyIMAGE. Ez a
digitális feldolgozásra és archi válásra szolgáló
rendszer a Direct Image Retrieval nevû új tech-
nológiát alkalmazza, amelynek révén strukturált,
teljes szövegû keresést végezhetünk a digitalizált
anyag teljes keresztmetszetén. A már szinte ol-
vashatatlan régi, elfakult szövegekbó1, töredezett
újságoldalakból varázslatos módon (a Kofax Virtual
ReScan szoftver segítségével) friss, ropogós szö-
vegtükör készül, és a ZyIMAGE webszerverén
minden anyag könnyedén elérhetõ.

ProQuest

vált "olvadási" területre tudjuk egyszerûen áthe-
lyezni. Három verziója van: a Standard, a
Professional és az Enterprise. A Standard verziót
letölthetjük hatvan napos ingyenes kipróbálásra a

cég honlapjáról:
http://www.itsltduk.com

Ez a termék az Egyesült Királyságban tarolt, a
People 's Network tudtommal a tejjes pJatformra
megvásárolta, s megkezdte diadalútját a tenge-
rentúlon is. Hogy mennyire "tuti" a termék, látható
abból, hogy az USA-beli tel.jesztésre csak ezzel az
egy szoftverrel foglalkozó céget alapítottak:

http://deepfreezeusa.com
Véleményem szerint a Sulinet és egyéb

publikus hálózatok védelmére optimális és rend-
kívül olcsó megoldás a Deep Freeze. Bizonyára
minisztériumok és országos hatáskörû szervek
meglátják ebben a termékben a radikális takaré-
kosság eszközét, túl azon a felmérhetetlen társa-
dalmi hasznon, amelyet a hálózatok biztonsága,
üzemelés ének stabilitása országosan jelent.

A Uniprint szintén nem "kispályás" program,
a nyomtatás központi menedzselésére szolgál.
Nincs többé át nem .vett print-out, olvasók által
elfelejtett és kifizetetlen nyomtatott anyag. A
publikus munkaállomáson például, amikor az ol-
vasó ráklikkel a print-gombra, rögtön kis felbuk-
kanó ablak figyelmeztet a nyomtatás várható
költségére. A hálózat bármely nyilvános gépéró1
beérkezett nyomtatási kérések a print-szerveren
át a várakozási sorba ("printer pooling") kerül-
nek: amint az olvasó kifizeti a nyomtatás árát, az
engedélyezõ ún. print release station zöld utat
ad, megindul a nyomtatás.

A One log nevû új szoftver a szétszórt, külön-
féle jelszavas és egyéb védelemmel ellátott elekt-
ronikus források használatát teszi pofonegyszeru-
vé mind az olvasó, mind a rendszerfelligyeJõ
számára. Különösen közmûvelõdési könyvtári
fiókhálózat számára ideális -a People's Network
megvásárolta, de az akadémiai szféra is növekvõ
mértékben alkalmazza a Onelogot. A nehézkes

belépési eljárás (authorization/authentication)
megszûnik, az olvasó elõtt teljesen láthatatlanul
elõre be van állítva a jelszó, egyetlen ponton kell
csak belépnie a rendszerbe -ezt hívják új kifeje-
zéssel így: single sign-on, azaz: 880 -, és onnan-
tól elveszti jelentõségét még az is, hogya vissza-
keresett információ milyen forrásból (helyi, CD-
ROM, web) ered. Nem lényegtelen erõssége
ennek a szoftvernek még az, hogy a részletes~

Az ITS látja el Magyarországon a Pro Quest
Information and Learning (2001-ig: Bell and
Howell) képviseletét is.

http://www.proquest.com
Az ITS-nél tetemesen nagyobb, igazán

multiméretû vállalat bemutatójára 2003. novem-
ber 20-án kerûlt sor. Charlotte Langhurst a könyv-
tárak által elõszeretettel használt Periodicals
Contents Index (PCI) használati tréningjére he-
lyezte a hangsúlyt, de szólt röviden a ProQuest
egyéb erõsségeiról is. A PCI honlapja:

http://pci.chadwyck.co.uk
Ms Langhurst egy évvel ezelõtt már járt Ma-

gyarországon, ugyancsak az Akadémiai Könyv-
tárban tartott elõadást -épp a könyvtári konzor-
cium tagjai számára. Errõl számoltam be a
Kataliston 2002. szeptember 30-án:

http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.
EXE? A2=ind0209&L=katalist&P=R20524&I=- 3

A konzorcium részéról azután a teszt-perió-
dust követõen megtörtént a szerzõdéskötés. Érde-
mes mai szemmel visszatekinteni, illetve frissíteni
az akkori adatokat. A PCI a humán tudományok
és társadalomtudományok területén a legjelentõ-
sebb folyóirat-adatbázis, amelyet a Patrologia
Latinával, az Acta Sanctorummal és még egy sor
kitûnõ adatbázissal együtt a ProQuest egyik al-
vállalata, az angol Chadwyck-Healey jegyez. 4250
folyóirat 13 millió cikkének részletes adatait tar-
talmazza, számos magyar folyóirat is szerepel a
kataszterben. Széles körû indexálás és keresési



lehetõség jellemzi, a periodikumok megjelenési
tartománya 1770-tól egészen 1995-ig terjed. A
bibliográfiai adatoktól, tartalomjegyzék-rekordok-
tól közvetlen linkeléssel a JSTOR archívumában
meglévõ teljes szövegû cikkekhez lehet átlépni
kilencven kiemelten fontos folyóirat esetében, s a
folyóiratok száma egyre bõvül. A konzorciális
elõfizetésnek köszönhetõen zökkenõmentes orszá-
gos elérés van a PCI-re, ám annak teljes szövegû
változatára nem -nem lenne haszontalan a
konzorciális beszerzés a JSTOR és a PCI Full-
Text esetében sem.

A bemutatón szó esett a Literature Online-ról
(közkeletû nevén: LION), amely az angolszász
irodalom kincsesbányája:

http://lion.chadwyck.co.uk
Százhúsz kulcsfolyóirat egész állománya tel-'

jes szövegû módon kereshetõ, 330 ezer mû, átfo-
gó primér irodalom és gazdag biográfiai, kritikai
és egyéb anyagok mellett linkek vezetnek a
JSTOR-hoz, valamint az Early English Boook
Online (EEBO) gigászi vállalkozás rekordjaihoz
is. (Kö1:bevetõleg itt annyit, hogy az EEBO szin-
tén a ProQuest égisze alatt fut: a Caxton által a
flandriai Bruges-ben 1473-ban nyomtatott elsõ
angol könyvtõl, a The Recuyell of the Historyes
of Troy-tól 1700-ig 125 ezer könyv mikI'ofilm-
rögzítését tartalmazza -az 1938-ban kezdett fil-
mezés még tart...

Pollard és Redgrave Short-Title Catalogue-ja
(1475-1640) (STC 1), Wing Short-Title Cata-
logue-ja (1641-1700) (STC II), valamint a pol-
gárháborús idó'k híres nyomdásza, Thomason 22
ezer tételt tartalmazó Tractsja (1640-1661) alap-
ján egy több évtizedes projekt keretében válik a
mikroformátumból konvertálva on-line elérhetõvé a
jelzett korszak angol nyomtatási korpusza kép, va-
lamint markup-oldalak formájában egyaránt.)

http://wwwlib.umi.com/eebo
A bemutatón elhangzott, hogya LION-t a

konzorcium az idén már nem fizeti elõ, és csupán
az MT A Könyvtárában és Pécsett érhetõ el to-
vábbra is. Ez finoman szólva téves döntés, ballé-
pés, hiszen ennek az adatbázisnak a hiánya a
nagyobb egyetemeken rossz viccé fokozza le a
humán tudományok oktatását-kutatását...

A ProQuest leányvállalata a Michigan állam-
beli Ann Arborban székelõ University Microfilms
Inc. (UMI) is, amely a világ legnagyobb disszer-
tációs adatbázisának, a Dissertation Abstractsnak
a gondozója:

http://wwwlib.umi.com
Az UMI vállalat története kész regény: 1938-

ban, a háború fenyegetése árnyékában, a kultúra-
mentõ koraközépkori ír szerzetesek afféle kései
utódaként a cégalapító, egy Eugene B. Power
nevû amerikai mérnök és fotózási szakember a
British Museum legrégibb angol nyomtatványait
kezdte mikrofilmre másolni. Ebbó1 bontakozott
ki az említett Early English Book gyûjtemény.
Számunkra fontos lehet Power portréjához, hogy
részt vett az American Society for Information
Science and Technology (ASIST) elõdjének, az
American Documentation Institute-nak (ADI)
1937-es megalapításában is:
http://www .asi s. org/Features/Pioneers/power. htm

A II. világháború kitörésének évében az UMI
elkezdte -régi amerikai folyóiratok filmezése
mellett -az amerikai egyetemi disszertációk rög-
zítését. Így indult 1939-ben a Microfilm Abstracts,
amely hamarosan Dissertation Abstracts címmel
került folytatólagos kiadásra. Power új technoló-
giára épülõ új vállalkozását az amerikai kormány
bevonta a szövetségesek hírszerzési tevékenysé-
gébe; az UMI a háború alatt 13 millió titkos né-
met oldalt filmezett le.

Ma a bibliográfiai rekordok száma 1,7 millió,
1,4 millió disszertációnak van teljes szövegû
másolata mikroformátumban. 1,2 millió disszertá-
cióhoz készült összefoglaló -az absztrakt 1980-
tól vált kötelezõvé a beküldõ egyetemek számá-
ra, 1997-tó1 pedig az elektronikus formátum. A
digitális disszertációk bõvítése érdekében nagy
erõvel folyik a retrospektív konverzió: elõfizetó'k
számára 375 ezer címhez van full-text elérés.
1998-ban hirdette meg az UMI a Digital Vault
lnitiative címû kezdeményezést, amelynek része
az EEB-gyûjtemény digitalizálása is. A kezde-
ményezésró1 írt legjobb összefoglaló Jacsó Péter
tollából való:

http://www.umi.com/hp/News/Reviews/
SiteB uilder .html

Az MTA Könyvtárában lezajlott ProQuest
bemutató másnapján Langhurst kisasszony még
egy nagyszabású bemutatót és tréninget tartott: a
Közép-Európai Egyetemen (CEU) a KnowEurope
elnevezésû adatbázis volt a téma.

A Dissertation Abstracts Online (DAO), illet-
ve a Digital Dissertations a szürke irodalom ün-
nepelt reprezentánsa, egyik legismertebb lerakata.
Értékét csak növeli, hogy a technológiai forrada-
lom ellenére ma sincs jobb archiváló eszköz a

704 febKönyv op ..evelezõ



mikrofilmnél. Személyes adalék, hogy magam is
sokat kutattam a DAO-ban, különösen a hunga-
rica-jellegû amerikai disszertációk feltérképezése
során. Ez az összeállítás megjelent a Budapest
Review of Books 10 (2000) 1/2. számában (61-
72. o.) a Bibliographia Hungarica címû rovatom-
ban, az In praise of digitallibraries or gray info
gold címû írásom mellékleteként.

R. R. Bowkcl'

Az Info Technology Supply Ltd. (ITS) látja el
hazánkban a Bowker-vállalat -s a kereteiben
forgalmazott Books in Print, Ulrich' s stb. adatbá-
zisok -képviseletét is:

http://www.bowker.com
A Bowker bemutatóját Kai-Henning Gerlach

tartotta 2003. november 26-án. A cég berlini iro-
dájából érkezett Gerlach úr nem tõró1 metszett
üzletember, hanem orientalista, korábban arab
filológiával foglalkozott -a múlt jára való ezen
rövid utalás nyomán nézettségi indexét, a hallga-
tóság szimpátiáját még jelentékenyen növelni is
tudta. Az is igaz persze, hogy az elõadónak eleve
nyert ügye volt, hiszen a bemutatott termékek -

a Bowker által forgalmazott mintegy százötven
e- forrás kis töredéke -amúgy önmagukért be-
széltek.

A külföldi cégek, adatbázis-forgalmazók mos-
tani vendégjárása mellett, még ebben a márkás
mezõnyben is, a Bowker a legveretesebb: a New
Jersey állambeli New Providence-ben székelõ R.
R. Bowker 1872-ben létesült, elsõ kiadványa
mindjárt a ma is megjelenõ kiváló lap, a Publishers'

Weekly.
Néhány évre rá, 1876-ban ez a kiadó indította

útjára és adja ki máig alaplapunkat, a Library
JournaIt. Az USA elsõ országos könyvkereske-
delmi évkönyve, a Publishers' Trade List Annual
1873-ban indult a Bowker színeiben, sebbõl
fejlõdött ki a világ egyik legismertebb referensz
mûve, a Books in Print. Az így elnevezett mo-
dern változat elsõ kiadása 1948-ra esett. (Említ-
sük meg, hogy létezik a brit rokonkiadvány, a
Whitaker' s Books in Print, az Egyesült Királyság
és Európa angol nyelvû könyvtermésének muta-
tója, amely 2000-ig a Saur gondozásában jelent
meg, de a 2001. évi ötkötetes, mintegy egymillió
címet tartalmazó mûvet már a Bowker forgalmaz-
za.) A Books in Print konszolidálásához, máig
tartó töretlen fejlõdéséhez az is hozzájárult, hogy

1968-ban a Bowker-cég lett az ISBN hivatalos
amerikai központja. A BIP-Plus, az adatbázis CD-
ROM verziója 1986-banjelent meg elõször. 1999
a Books in Print webes megjelenésének az éve:

http://booksinprint.com
A Booksinprint.com rekordjainak száma 4,5

millió, 3,2 millió könyv, 330 ezer videó, valamint
165 ezer kiadó és terjesztõ besorolási adatait tar-
talmazza, heti frissítésben. Ahogy a nyomtatott
változat, az on-line BIP is felöleli a kifogyott
mûvek (Books aut of Print)

http://booksoutofprint.com
és a várható mûvek (Forthcoming Books) jegy-
zékét. A nyomtatott változatnál sokkal gazdagabb
tartalmat kínál, fülszövegek, szerzõi életrajzok,
szinopszisok, valamint 600 ezer recenzió olvas-
ható benne, MARC2l-rekordok tölthetó'k le. (A
BIP-nek máig van papír-változata is; a 2002-
2003-as évi kiadás kilenc kötetben jelent meg, a
legfrissebb Books aut of Print pedig mintegy l,3
millió címet tartalmaz.

Hihetetlen, de még ezt is lehet fokozni, és a
BIP-nek van egy még vaskosabb rokona, a
Global Books in Print:

http://www .globalbooksinprint.com
Az amerikai, kanadai, ausztrál, angol, dél-afrikai

könyvkataszterben a rekordok száma 9,2 millió. Az
értéknövelt szolgáltatás itt még látványosabb: 110
ezer tartalomjegyzék, 470 ezer recenzió, egymillió
százezer annotáció, MARC2l letöltési opció. Az
adatbázisból közvetlenül átlépve egy megjelenített
könyvnél a Bowker rendszere a saját könyvtárunk
katalógusában is ellenõrizni tudja, hogy megvan-e
az adott könyv -ennek á link-szolgáltatásnak a neve:
Hooks to Holdings.

A Bowker adja ki az egész Who's Who kiad-
ványcsalád mellett az American Library Directoryt
is, ennek 56. kiadása (2003/2004) nemrég jelent
meg. 200 ezer elektronikus könyv (e-book) ada-
taival rendelkezik egy másik adatbázis, az E-books
in Print:

http://ebooksinprint.com
Mind a Books in Print, mind a Global Books

in Print honlapján elérhetõ és kereshetõ 13 ezer
teljes szövegû elektronikus könyv. Az Ebrary
nevû adatbázisból e mûveket az elõfizetó'k pdf-
formátumban tölthetik le.

Az amerikai kiadók szövetsége, az Aasso-
ciation of American Publishers (AAP) 1987-ben
hozta létre a Pubnetet:

http://www .pubnet.org



Ez a napjainkban már Bowker-leányvállalat-
ként viruló szolgáltatás az elektronikus rendelés
folyamatát fedi le háromezer nagy kiadónál és

terjesztõnél.
A Pubnet az általános kereskedelmi célú EDI-

szabványra (Electronic Data InterchaIige) épül.
(Az EDI honosított amerikai szabvánnyá válása
alkalmával felidézném, hogy az Európai Unió
EXCEL-projekt jének tagjaként (1998-2000) az
MTA Könyvtára sokat tett az EDI hazai megis-
mertetéséért-népszerûsítéséért; a londoni EditEUr
cég irányításával az EXCEL hazai megbízottja-
ként két nemzetközi konferenciát szerveztem 1998
novem~erében az MTA Könyvtárában, majd
2000. április 21-én a Budapesti Könyvfesztivál

keretében.)
A berlini ex-filosz, Gerlach úr bemutatójának

második részében került sor a Bowker legnagyobb
adujának, a folyóirat-adatbázisnak az ismertetésé-
re. A 164 ezer címet tartalmazó Ulrich' s
Periodicals Directory 42. évfolyama, 2004-es,
ötkötetes papír alapú kiadása a bemutatóval egy
idõben ,került piacra.

A világ egyik legismertebb referensz mûve
kapcsán meg kell említeni, hogy nagy valószínû-
séggel a könyvtáros közösség döntõ többségének
újat mondok azzal, hogy az Ulrich's név adój a,
szerzõje, összeállítója -kollégánk! A szaksajtó-
ban idõnként fölmerül a rozoga könyvtárosi ön-
kép. Ezt aktívan erõsíteni lehetne a szakma önér-
tékének tudatosodásával, lokális-globális teljesít-
ményének tudatosításával szakmai körökben és
azokon túl is, hiszen a laikus közönségnek sejtel-
me sincs arról, micsoda szellemi mega-, sõt giga-
munka áll egy-egy ilyen referensz mû mögött,
legyen szó a Szinnyeiról, a Gulyásról, a Petrikról,
az NP A-ról, a Magyar Könyvtárosok Kéziköny-
véról stb. Carolyn F. Ulrich kisasszony (1880-
1969) a New York Public Library folyóiratosztá-
lyának vezetõje volt 1922 és 1946 között. Örök-
életû fõmûve, a Periodicals Directory elõször
1 932-ben jelent meg, hatezer címet tartalmazott
183 témakörben. A második kiadás már 1935-
ben kijött. 1965-ben jelent meg a tizenegyedik
kiadás, amely az elsõ kétkötetes Ulrich' s, és
ugyanebben a kiadásban került a címbe az
'International' szó. 1967-ben jelent meg az elsõ
társkiadvány, az Irregular Serials. 1974-tól vette
föl a referensz az ISSN-számokat a címekhez.
Természetesen az Ulrich's-nak is van webes vál-
tozata:

http://www.ulrichsweb.com
Ez a webhely már kétszáz nyelven megjelent

negyedmillió (!) 'szeriális kiadvány címét teszi
elérhetõvé. 57 ezer megszûnt folyóirat adatai, 80
ezer kiadó webcíme (URL) mellett számtalan link-

kel, teljes szövegû folyóiratokhoz, tartalomjegy-
zékekhez, absztraktokhoz vezetõ ugróponttal ren-
delkezik ez az on-line forrás. Innen is aktiválható
a Hooks to Holdings, a saját katalógusban való
állomány keresési funkció. Amennyiben a könyv-
tár elõfizet a Journal Citation Reportsra, a
webszájtról közvetlenül oda lehet ugrani. Kétirá-
nyú közvetlen kapcsolat lehet a Serials Solutions
(1. lejjebb) révén az elõfizetett folyóirataink szál-
Iítójának adatbázisába és onnan az Ulrichs-
web.com kapcsolódó adataihoz. Az Ex Libris által
kifejlesztett kontextusérzékeny linkelés, az SFX
is aktjválható jtt, s a Science Directhez is vezet
ugrópont egy adott tételtõl.

Vadonatúj szolgáltatás az Ulrich's Serials
Analysis System (röviden: SAS), amelyet az elõ-
adó Gerlach úr részletesen ismertetett:

http://www.ulrichsweb.corn/analysis/
A SAS dinamikus rendszer, mely egy könyv-

tár kurrens folyóirat-állomány át különféle szem-
pontok figyelembevételével kiértékeli. Az értéke-
lés menete: az Ulrichsweb megfelelõ lapjára az
adott könyvtár OPAC-jából -az ISSN alapján -

be kell tölteni a kiválasztott folyóirat-gyûjteményt.
Ezt a Bowker saját, kilencszáz egyedi rendszót
tartalmazó klasszifikációs rendszerében szétválo-
gatja, összeveti 50 ezer tudományos magfolyó-
irattal (core), illetve 170 ezer általános (universe)
periodikatétellel. Az elemzésre a kritériumok sora
(ISI impakt faktor, peer-review státus, on-line
elérhetõség stb.) szolgál. A SAS-ban lehet egyre
mélyebb részletekbe menõ vizsgálatokkal finomí-
tani az elemzést: egy diszciplínán belül a rész-
diszciplínákat sorba vehetjük, majd minden egyes
cín1fe lebontva kérhetünk állományértékelést. (Fel-
hívom a figyelmet arra, hogya SAS-rendszerrél
Marton János írt ismertetõt a TMT 50 /2003/12.
számában 517-520. o.)

Végezetül említsük meg az R. R. Bowker-cég
által forgalmazott Serials Solutions elnevezésû

szolgáltatást (rövidítve: SSS):
http://www.serialssolutions.com

Ez a program az elektronikus folyóiratok
OPAC-beli gondozására és a linkek karbantartá-
sára való alkalmazás. Ennek megalkotója is kol-
léga, egy tájékoztató könyvtáros, aki megelégelte~
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http://www.isbn.org
Ismeretes, hogy az ISBN ötlete az angol W.

H. Smith könyvkereskedõ-ház 1965-ös gépesített
raktározási tervébó1 sarjadt ki. A nemzetközi szab-
ványügyi szervezet, az ISO 1967-ben TC46 kód-
jelû bizottságában magáévá tette az angol tervet,
majd David Whitaker és Emery Koltay vezetésé-
vel 1970-re nemzetközi szabványként fogadtat-
ták el (ISO 2108). Az évtizedeken át kiválóan
bevált azonosítóval a digitális világ fejleményeire
való tekintettel foglalkozni kezdett a nemzetközi
ISBN-ügynökség és a gondok kezelésére válto-
zásokat javasol. Eszerint 2005. január l-jétól már
a tízjegyû szám helyett a tizenhárom számjegyû
Bookend EAN-13 lesz az új szabvány, bár köte-
lezõvé csak 2007-tól válik majd. Eszerint a ma
létezõ kiadók'978-as prefixumot kapnak, az újon-
nan létesült kiadók pedig 979-es prefixumot.

Bánhegyi Zsolt

az elektronikus formátumú folyóiratokról szóló
kalauzok hiányát. Peter McCracken, a University
of Washington (Seattle) könyvtárosa két fivéré-
vel, Mike-kal és Steve-veI2000-ben hozta létre a
Serials Solutionst (Peter McCracken: The
Librarian As Entrepreneur címmel jelent meg
Norl1zan Oder portréja az alapítóról a Library
Journal 2001. augusztus 15-ei számában).

Egyébként az összes felsorolt Bowker-féle e-
forrás bármelyikére vonatkozóan lehet kérni in-
gyenes próbabelépést kétheti idõtartamra a követ-
kezõ email-címen:

sales@bowker.co.uk

Hír az ISBN-ré»

Mint láttuk, a Bowker-cég felügyeli az ameri-
kai ISBN adminisztrálását. Utószónak -és kite-
kintésnek -nézzük, mire számítsunk a nemzet-
közi könyvazonosító háza táján:

=

Tho ISBN i, O uniquo mo,hino-roodoblo idontili,olion numbor, which
morks onv book unmi,tokobIV. For 30 yoor' the ISBN ho,
rovolutioni,od tho in!ornotionol book-Irod.. 159 ,ounlrio, and
iorrilorio, oro om'iollV ISBN mo.,bor,.

Other Bowkcr Products and Services
for P/lblishCl'S and Allthors

,iBowkerLink "'1bookwire'~~rsJ..r..,A"th",

("rL.""..."",h""",,'h. ""rdA"tl.."".lnu..I "i.!"h
..4/ltho1'S

:.d
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Hol tart képzési támogatás igénylése, adminisztratív lebo-
k l ...e nyoIítása és az elszámolás.

a II turahs szakemberek A program szakmai koordinátora, dr. Csa.

szervezett képzéséról pó Edit beszámolt az eredményekrõl, majd a
, 2004. év fontosabb tennivalóit foglalta össze.

es tovabbkep.zeserol szolo Ennek során felhívta a figyelmet a végrehaj-

rendelet vé g reha jetása? ~áss~l k~p~solatos tipikus, ismétlõdõ hibákra
e es felreertesekre.

Az elõadás tömörített változatát az alábbiak-
ban közöljük.

1. Az NKÕM Akkreditációs Bizottságaitól38

új program kapott indítási engedélyt. Ezek között
több az Európai Unióhoz való csat1akozásunkkal

kapcsolatos kulturális munkát segíti. Ilyen példá-
ul: Az Európai Unió -alapvetõ ismeretek köz-

mûvelõdési szakemberek szánwra. A képzés in-
dítója és szervezõje a Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat. Ilyen a Minõségmenedzsment a
közgyûjteményi és kövnûvelõdési intévnényekben
címet viselõ, négy részbó1 álló tanfolyam. A kép-
zés indítója a Magyar Gallup Intézet. Köztudott,

hogy évtizedes gyakorlati múltra tekint vissza a
témában. A példák sorát folytatva említjük a Pécsi
Tudományegyetem TTK Felnõttképzési és Em-
beri ErõfolTás Fejlesztési Intézetének Mûvelõdés-

marketing tanfolyamát. Érdeklõdésre tarthat szá-
mot a Digitális könyvtári tartalomszolgáltatás
címû kurzus a Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyv-
tári és Információtudományi Tanszék szervezé-
sében, és a Konfliktuskezelés címû képzés a
Könyvtári Intézetben.

2. Eredménynek értékeljük, hogy partnereink-
kel termékeny munkakapcsolat alakult ki. Tud-
juk, hogy közös érdekünk az együttmú'ködés.

3. Minden érintett megkapta az igényelt és
indokolt támogatási összeget, és visszaigazoltuk
az évenként beküldött és ellenõrzött elszámolá-
sok egyenlegét.

Idõt és körültekintést igénylõ munka volt, de
ez a feltétele a további eredményes együttmûkö-

désnek
A 2003-as tapasztalatok továbbra is jelzik a

rendelettel kapcsolatosan bizonytalanságokat. A
határidó'k betartása sokaknak probléma. A várt-
nál kevesebben nyújtottak be igényt. 191 fenntar-
tó nem kért támogatást a 2003. évre. (Egy me-

2004. január 30-án országos értekezlet volt az

Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a kul-
turális szakemberek elõírásos képzéséról és to-
vábbképzésérõl, az eredményekról, a változások-
ról, a teendõkról. Dr. Gertner László, az OSZK
gazdasági igazgatója, a program vezetõje volt a
házigazda. Több mint kétszázan vettek részt a
rendezvényen.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) részéról Rónai Iván fõosztályvezetõ tar-
totta a nyitóelõadást. Hangsúlyozta: fontos, hogy
a kulturális szakemberek folyamatos és rendsze-
res továbbképzésben vegyenek részt. Ez a társa-
dalmi érdek, ezt a kulturális törvény is elõírja. A
kulturális javak védelmérõl és a muzeális intéz-
ményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmûvelõdésról szóló 1997. évi CXL. törvény
94. § 4. pontja szerint "A törvény hatálya alá
tartozó intézményekben, teljes munkaidóoen fog-
lalkoztatott szakemberek 7 évente szervezett kép-
zésben vesznek részt. A szervezett képzésnek mi-
nõsülõ képzési formák körét, a képzés alóli men-
tesítések lehetõségét a mûvelõdési és közoktatási
miniszter rendeletben szabályozza". Ezt valósítja
meg az 1/2000. (1. 14.) NKÖM rendelet a kultu-
rális szakemberek szervezett képzési rendszeré-
rõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásá-
ról, valamint módosítása, a 12/2002. (IV. 13.)
NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szer-
vezett képzési rendszeréról, követelményeiról és
a képzés finanszírozásáról.

A jogi szabályozás lehetõségeket kínál, és kö-

telezettségeket fogalmaz meg.
Rónai Iván bejelentette, hogy 2007-tóllehetõ-

ség lesz a rendelet korszerûsítésére. Ehhez javas-
latokat kér az érdekeltektõl. Az a cél, hogya
lehetõ leggördülékenyebben történjen a tovább-
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ma, az egyik évben több, a másik évben keve.
sebb.

Az igény jogosultak számának alakulása a kü.
lönbözõ években 2000-tó1 kezdve

2000-ben 8116
2001-ben 7581
2002-ben 8097
2003-ban 7870

gyei jogú város, 36 város, két budapesti kerület,
5 felsõoktatási intézmény, a többi község.) En-
nek oka feltehetó1eg a rendelet nem ismerete.

2003-ban az igény jogosultak száma 9246 fõ.
Azaz 430 fenntartó 836 intézményt, 7870 igény-
jogosultat jelentett be, az NKÖM az intézménye-
ibó1 pedig 1376 fõt.

Az intézmények megoszlása (NKÖM intéz-

mények nélkül)
Közmûvelõdési 379
Könyvtárak 358
Múzeumok 55
Levéltárak 34

tézel

32

~

GJ Közmúvelödési.
o Könyvtárak

O

.Múzeumok

m
1; Levéitárak

JI

.

Az intézményi dolgozók igény jogosultságának
alakulása

Közmûvelõdési 2572
Könyvtári 3678
Múzeumi 1149
Levéltári 470

Fö

C Közm.ivelódési.
D Könyvtári

D

.MJzeuni

Ii]

.levéltári

C/

~

Látható, hogy a mûvelõdési intézmények szá-
ma a legmagasabb, viszont az igény jogosultak
többsége mégis a könyvtári dolgozók körébõl kertil
ki. A korábbi évekhez képest azt lehet megálla-
pítani, hogy évenként változó abejelentettek szá-

Az elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy
mire kell fokozottan ügyelni a beküldött elszá-
molásoknál:

.A rendelet 2. §-ában felsorolt képzési for-
mák költsége számolható csak el. Két képzési
típusra külön is felhívjuk a figyelmet. Az egyik:
a továbbképzõ tanfolyamok közül csak az NKÖM
Akkreditációs Szakbizottságai által elismert kur-
zusok fogadhatók el. A másik: a nemzetközi prog-
ram alapján szervezett képzések, pl. az ECDL
tanfolyamok, finanszírozhatók ebból a keretból.

.Saját szervezésû, az NKÖM Akkreditációs
Szakbizottságai által akkreditált tanfolyamok ese"'
tében belsõ számlát vagy ezzel egyenértékû, szám-
lát helyettesítõ bizonylatot kell kiállítani.

.A beküldött számlákon szereplõ továbbkép-
zések legyenek összhangban a hétéves tovább-
képzési tervvel, illetve az adott évre vonatkozó
beiskolázási tervvel.

.A számlákat, bizonylatokat hitelesítsék.
.Ne hiányozzanak számlák. Ne csak a befi-

zetési csekkeket küldjék el, hanem a számla hite-
lesített másolatát is. A pro forma számla költség-
elszámolásra nem alkalmas.

.A dolgozó nevére kiállított számla nem szá-
molható el, csak az intézményére szóló. Ezen a
kedvezményezett nevét fel kell tüntetni.

.Kérjük a kifizetés tényét igazoló bizonylatok
hitelesített másolatait -a kiadási pénztárbizonyla-
tokat, illetve banki borderókat.

-
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.A helyettesítési díj elszámolásából legyen
megállapítható, hogy melyik továbbtanuló dolgo-
zót helyettesítették.

.Jutalmat nem lehet a támogatásból finanszí-
rozll1.

.Írószerekre, egyéb irodai eszközökre nem
fordítható a támogatási összeg. '

A legutóbbi országos értekezleten megállapod-
tunk abban, hogy 2003-ban -a program teljes
lebonyolításának félidejében -a kiutalt támogatá-
si összegekrõl és azok felhasználás áról (a bekül-
dött elszámolásokról, illetve az elfogadható szám-
lák összegéró1) egyenleget készítünk, és ezt kö-
zöljük a fenntartó kkal, hogy az esetleges korrigá-
lásokat a program végéig -2006. december 31-
éig -végre tudják hajtani. Ezt az adatbázisunkat
on-line módon hozzáférhetõvé tesszük partnere-
ink számára, lehetõséget biztosítva ezzel a gyor-
sabb tájékozódásra. Ennek az adatbázisnak a
használatáról részletesen fogjuk tájékoztatni az
érdekelteket.

Az elõadásokat követõ konzultáción ismét
szóba került, hogy a normatív támogatás összege
nem elegendõ a drága továbbképzésekre. Az
OSZK személyzeti ügyekkel foglalkozó munka-
társa javasolta, hogya mentesítést 45 éves korra
szállítsák le, mert ebben a korban már nehezen
szánja el magát valaki a tanulásra. Szóba került a
támogatások adómentessége, az ECDL tanfolya-
mok elszámolhatósága. Több intézmény panaszol-
ta, hogy fenntartója nem továbbítja az igényüket.

Az értekezlet résztvevõi megkapták az új tájé-
koztató füzetet, mely tartalmazza az aktuális ten-
nivalókat és az NKÖM által akkreditált tanfo-
lyamokjegyzékét. Jó hangulatú, hatékony tanács-
kozás részesei voltunk. (CSE-GL)

Közösségünk három szálat fog össze:
.a XVIII. századi tudós, Bod Péter munkás-

ságának megismertetését,
.az olvasásfejlesztést (különösen a tanulással,

olvasói igényességgel, etikai kérdésekkel, családi
életre való felkészítéssel kapcsolatosan) és

.a könyvtár szak egy szûkebb területét, a

könyvtárostanár könyvtárpedagógiai munkáját.
Ezen az ülésen az elsõ és kiemelten a hanna-

dik téma szerepelt.
Dr. Fabiny Tibor elõadásában a Bod Péter

lexikonában szereplõ emblémákat, tüposzokat,
jelképeket elemezte kiválóan. Igényes tudományos
elõadását az is értõn, élvezettel hallgatta, aki a
mûvet nem olvasta.

Ezután a második témára került sor: Könyvtá-
rostanári pályaképek az 1958 és 1988 közötti
három évtizedbõl címmel Apai Béláné dr. elõ-
adását az alábbiakban közöljük. Dr. Pásztor
Emilné elõadásában a beérkezett írások részletes
elemzését kezdte el, de az idõ rövidsége miatt
munkájának csak egy részét ismertette.

Õt követte Ugrin Gáborné, aki a könyvtárosta-
nári pálya lényegét fogalmazta meg, majd a nem-
zetközileg elsóKént könyvtárostanári pályát meg-
valósítóknak nyújtotta át Révész Napsugár grafi-
kusmûvész emlékérmét.

A szünet után gazdag élményben volt részük
a megjelenteknek. Balogh Mihály fõigazgató elõ-

adásában megrajzolta saját pályaképét, majd meg-
tekintettük a pedagógiai múzeumot. Ezúton kö-
szönjük az OPKM szíves fogadását, valamennyi
munkatárs igényes tájékoztatását, segítségét.

Ugrin Gáborné
elnök

A Bod Péter Társaság ünnepi üléssel emlékezett
meg az Országos Pedagógiai Könyvtár ismételt
megnyitásának negyven ötödik évfordulójáról
2003. november 19-én, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) Könyves Kálmán
körúti dísztermében.

Kö nyvtárostanári

pályaképek

az 1958 és 1988 közötti

három évtizedbó1

Hivatásomnál fogva a szavak embere vagyok.
Elõadásom alapgondolata Ugrin Gábornétól szár-
mazik, aki szakfelügyelõi tapasztalatai és az isko-
lai könyvtárügyért mind a mai napig folytatott
szívós küzdelme alapján fontosnak tartotta, hogy
ezen idõszak eredményei ne vesszenek el, sõt,
lehet61eg pozitív hatást gyakoroljanak a további

fejlõdésre.
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küzdöttek a megyék, kevés volt a szakképzett
könyvtáros, nehezen különült el a közmûvelõdési
könyvtár az iskolai tól, helyenként a bázis a köz-
mûvelõdési volt. A vidék könyvtárosait számos
rendezvény és kulturális munka terhelte, de több
volt a jutalmazás is.

A fõváros erõs és jól mú'ködõ szakfelügyeletet.
mondhatott magáénak ezekben az évtizedekben.
Rendszeressé vált a könyvtárosok szakmai to-
vábbképzése tapasztalatcsere alapon, és az isko-
lalátogatások sok segítséget nyújtottak a könyv-
tárban dolgozó tanár munkájának elismertetésé-
hez. Megszülettek az olvasó helyiséggel bõvült.
szabadpolcos, ún. "rnintakönyvtárak".

A beküldött anyagban halványabb egy fontos
és egyáltalán nem könnyû terület rajza: a kapcso-
lat az igazgatóval, a tanárokkal. Mit adott nekik
a könyvtár, és mit kapott tõlük? Több igény-
kielégítést, mint beszélgetést, közös munkát. Az
igazgató mindent megtehetett, ha fontosnak érez-
te, hogy korszerû, jól ellátott és egyben mutatós
(vagy megmutatható) iskolai könyvtáruk legyen.
Szimpatizáns kollégák pedig mindig voltak és
lesznek.. ..

Az iskolai könyvtári lét alapja a tanulókkal
való törõdés a tájékoztatás, a tanulás, az olvasóvá
nevelés területén. Úgy tûnik, ez az általános isko-
lában éló"bb, itt jelentõsége van a tanárhoz való
kötõdés nek, a kedvéért szívesen segítenek min-
denben, lelkesek.

A középiskolás korosztály kamaszproblémái
más megközelítést igényelnek. Ezek a gyerekek
helyet keresnek, ahol követelmények nélkül kitá-
rulkozhatnak és meghallgatást találnak, ahol rá-
juk bízott feladataik során megismerik az állo-
mányt és annak hasznát a tanulmányaikban. Mint-
egy észrevétlenül olvasóvá válnak. Erról keveset
beszéltek az összegyûjtött írások, pedig tanulók
nélkül nincs igazi könyvtár.

Záradékul köszönet mind-
azoknak, akik vették a fáradsá-
got életmûvük megfogalmazásá-
ra. A pálya nehéz volt, sok aka-
raterõ és tettvágy kellett hozzá.

Az elismerés kitüntetésben
ritkán, anyagiakban alig tükrö-

zõdött, mégis szívvel-lélekkel dolgoztak. Hozzá-
járultak az iskolai könyvtárak egy szeletének fel-
építéséhez, és beírták nevüket a magyar oktatás-
történetbe.

Örvendetesen sokan csatlakoztak az elkép-
zeléshez, és meglepõen nagy mennyiségû anyag
jött össze. Ugyanakkor néhányan azok közül,
akik szintén e korszak kulcsemberei voltak, nem
kívánták megosztani velünk gazdag tapasztala-
taikat, ezzel szegényebb iett a gyûjtemény. Saj-

náljuk!
Mégis szeretném összegezni, mire vá1lalkoz-

hatu nk és mire nem e terjedelmes írásmûvek át-
olvasása után.

Nem akarunk könyvtártörténetet írni, nem
akarjuk azt állítani, hogy az iskolák valaha is
léteztek könyvtárak nélkül. Széles e hazában sok
nevezetes középiskolai, kollégiumi könyvtár hir-
deti, õrzi egy nagy múlt emlékét, és csodálatos
történeteket tudunk hõsi erõfeszítésekrõl e gaz-
dag anyag megõrzéséért folytatott küzdelemben.
Nem törekedhetünk teljességre sem, országosan
számos fehér folt jelzi gyûjtõmunkánk hiányossá-
gaít Mindössze arra vállalkozhatunk, hogy az
idó'k sodrából kiragadjuk azt a küzdelmes har-
minc .esztendõt, mely híven tükrözi a mindig új-
rakezdés, az újból építkezés nehéz munkáját az
iskolában.

Mi az oka a soha meg nem állapodásnak? A
pedagógia nyugtalansága, mely nem nyúl hátra a
jóért. többnyire nem keres követhetõ példákat, de
új elvekkel, új törekvésekkel próbál "korszerûvé"
válni, túlbonyolítva, olykor papírmunkává
süllyesztve a nevelés egységes gyakorlatát.

Mi hátranéztünk, s azt próbáljuk megörökíte-
fiÍ, fu'Ili ebben a harminc évben megindult, prob-
lémát okozott vagy jó volt, s talán a jövó'ben
másoknak hasznára válik. A felkérésre érkezett
levelekbõl azonban kiderült, hogy törekvésünk-
kel jórészt elkéstünk. Eme idõszak legtöbbet tevõ
harcosai elhulltak, gazdag, de rendezetlen emlék-
anyagot hagyva maguk után, vagy elkedvtelened-
tek, belefáradtak a legtöbbször köszönet nélküli
munkálkodásba.

Az elkészült beszámolók azonban szerencsére
elég szubjektívek, így kiderülhetett, ki mit tartott
fontosnak a maga területén. Volt, aki jelentõs
tudományos munkát végzett, csak részben érint-
ve saját könyvtárosi tevékenységét. Volt, aki
nehéz körülmények között épített, rendet csinált
iskolájában, takarított, selejtezett, gyarapított.
Megkezdõdött a könyvállományok szakszerû lel-
tározása.

Erõsen elkülönült a fõváros és a vidék feladat-
köre. Szervezési és szakmai, képzési feladatokkal Apai Béláné dr.

2004.
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A KisalföId
Kisfaludy Károly Megyei

Könyvtár közös játékáró!
és a gyõr

2000-ben, az olvasás évében, Keresd a könyvtár-
ban! Olvass velünk! címmel könyvtárhasználati
vetélkedõt hirdetett a Fejér Megyei Hírlap és a
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár általános iskolák felsõ tagozatos tanu-
lói számára -nagy sikerrel.

Nyerge.'i Csaba, a KisaIföld fõszerkesztõje is
értesült erró1 a nemes kezdeményezésró1, és 2003-
ban felajánlotta könyvtárunk számára az együtt-
múKödés lehetõségét egy hasonló jellegû vetélke-
dõ megszervezésében. A játék anyagi feltételeit
pályázat útján és sok támogató megkereséséveI
sikerült biztosítania a KisaIföldnek. Fõvédnöke
Hiller István kulturális miniszter lett, akinek me-
gyei kötõdése is hozzájárult a sikerhez. Kiemelt
támogatók voltak: a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Garfield és Snoopy Magazin és a
Park Kiadó, de támogatta kezdeményezésünket a
Bagolyvár, a Hazánk Kiadó, a Móra Kiadó, vala-
mint a Music Dome Zene- és Könyváruház is. Így
a verseny résztvevõi és segítõi összesen egymillió
forint értékû könyv jutalomban részesülhettek.

A verseny lebonyolításának rendjében a szé-
kesfehérvári példát követtük, céljaink azonban
mások voltak: amíg óK egy általános mûveltségi
és könyvtárhasználati vetélkedõt szerveztek, m_i a
helyi témákat helyeztük elõtérbe. Három fontos
célkitûzésünk volt ezzel:

.Gyõr-Moson-Sopron megye természeti és
történelmi értékeinek, irodalmi és néprajzi hagyo-
mányainak széles körû megismertetése;

.a megyéró1 szóló helyismereti kiadványok

népszerûsítése;
.az olvasás megszerettetése és a tanulók

könyvtárhasználati ismereteinek gyarapítása.
Az akció elóKészítéseként elõször felhívást

intéztünk az általános iskolák és a gimnáziumok
tíz-tizennégy éves tanulóihoz, valamint a megye
könyvtáraihoz. A versenyben ötfõs csapatok ve-
hettek részt, a nevezé si lap beküldésével. Isko-
lánként több csapat is nevezhetett.

A vetélkedõ hat fordulóból állt. A tíz-tíz kér-
désbó1 álló kérdéssorok kéthetente, szerdánként
jelentek meg a Kisaiföldben, és minden alkalom-
mal egy-egy híres személy (Soma, Karda Beáta,

Koltai Róbert, Lang Györgyi, Vujity Tvrtko,
Pachmann Péter) vallott könyvélményeirõl az

újság hasábjain. .
A kérdéseket könyvtárunk munkatársai állítot-

ták össze, a témakörök az alábbi soITendben kö-
vették egymást: Gyõr-Moson-Sopron megye ter-
mészeti értékei, történeténe~ kiemelkeciõ esemé-
nyei, néprajzi hagyományai, irodaJmi, illetve
mûvészeti öröksége, valamint emlékheJyei.

A kérdések megválaszolására egy hét állt a
csapatok rendelkezésére. Elõre közöltük az aján-
lott irodalmat, ami segített a kérdések meg vála-
szolásában. Csak azokat a válaszokat fogadtuk
el, amelyeket a megadott határidõig postára ad-
tak, és feltétel volt, hogy minden fordulóra vála-
szolni kellett. A Kisaiföldben kéthetente közöltük
az elõzõ forduló megfejtéseit, és az újság több, a
vetélkedóoen részt vevõ csapatot is bemutatott.

Bennünket is meglepett, mennyire nagy volt
az érdeklõdés és a lelkesedés: 452 csapat, azaz
több miht 2200 diák jelentkezett! A megye könyv-
táraiban heteken keresztüJ több százan kutattak,
fellendüJt az olvasás iránti kedv. Több könyvtá-
ros most döbbent rá arra, hogy az ajánlott iroda-
lom -a megye ismeretéhez nehezen nélküJözhe-
tõ kézikönyv, szöveggyûjtemény -hiányzik a
gyûjteményébõl, és igyekezett beszerezni azt.

A fordulónként beküJdött több száz, összessé-
gében több ezer beérkezett megoldás sor javítása
komoly feladatot jelentett a hatfõs szervezõ cso-
port tagjai számára, de mindannyian örömmel és
egymást lelkesítve végeztük -többnyire otthon,
este és hétvégén -ezt a munkát. Szinte a jelsza-
vunkká vált: Olvasni jól

A 2003 szeptemberétó1 decemberéig tartó ve-
télkedõsorozat végére rendkívüJ szoros verseny
alakult ki: a 452 induló csapatból 325-en fejezték
be a küzdelmet, azaz küJdték vissza mind a hat
forduló megoldásait. 184 csapat ért el legalább
90 százalékos teljesítményt, azaz 378 pontot a
420-ból. Az elsõ 99 helyezett neve mellett 400
vagy annál több pont szerepel. A városi és falusi
diákok egyaránt jól szerepeltek, s a legjobbak
között a megye n1inden tájegysége képviseltette
magát. A játék hozzájárult a gyerekek könyvtár-
használati ismereteinek bõvüJéséhez, ráirányította
a figyelmet a helyi kötõdések fontosságára és a
csapatszellem szükségességére is.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre egy gála-
mûsor keretében 2004. január 23-án kerüJt sor a
gyõri Bartók BéJa Meflvei MûveJõciési Központ-~
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ban. Ide a legjobban teljesítõ 39 csapat tagjai és
felkészítõik kaptak meghívást. Jutalmaztuk a leg-

eredményesebben segítõ könyvtárakat, felkészítõ
pedagógusokat és könyvtárosokat is. Gyõr-
Moson-Sopron Megye Közgyú1ése egy különdí-
jat is felajánlott: ezt Szabó Miklós, a megyei köz-
gyú1és alelnöke a bõsárkán.vi Eötvö,\' Józse! Álta-
lános Iskolának adhatta át, mivel az intézmény
nyolc csapata került a díjazottak közé! A gálaes-
ten fellépett a Szélkiáltó zenekar és a Help együt-
tes is, nagy örömet okozva a hálás közönségnek.

Rendkívül jó kapcsolat alakult ki a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár és a Kisaiföld között a
játék során, és reméljük, hogy késóob folytatni
tudjuk majd ezt a sikeres akciósorozatot.

2004 tavaszán egy szakmai konferenciát sze-
retnénk szervezni a vetélkedõsorozatban részt
vevõ iskolák és könyvtárak számára, ahol össze-
geznénk tapasztalatainkat. Ide várjuk Nagy Attila
olvasáskutatót is, hiszen az egész vetélkedõsorozat
szellemi atyjának õt tekinthetjük, mert egy, a Kisal-
földben vele készült interjú adta a játék ötletét.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támo-
gatást, és reméljük, hogy az olvasási kedvét senki
nem veszíti el, hisz a "könyv az a porszem, amiben
benne van az egész világegyetem".

együtt teszik. Az ELTE Természettudományi
Karának számítógépterme vasárnap tizenegy órá-
tól benépesült és zsibongó piaccá változott. Hat-

vannégy páros jelentkezett, mindegyikük egy
szaktanárok által összeállított feladatsort kapott.
A legfiatalabb versenyzõ négy és fél éves, míg a

legidõsebb hetvennyolc esztendõs volt.
A vetélkedést Nagy Anikó hatvankét éves nyu-

galmazott bibliográfus, budapesti nagymama és
nyolcéves unokája, Nagy Zita Dorottya nyerte..."
(MTI)

Szerkesztõségünk megkérdezte Nagy Anikót
személyes élményeiról, és õ az alábbi választ
küldte:

A Kataliston olvastam az Infórum felhívását
november végén, s minthogy érdekesnek talál-
tam, rögtön e-mail ben jelentkeztem -kettõnk
nevében -a versenyre. December elején meg-
kaptuk a hivatalos értesítést a helyszínról. Ahogy
az MTI tudósításában is olvasható, az ELTE egyik
modern, új épületében rendezték meg a vetélke-
dõt. A regisztrációnál minden páros megkapta a
maga passwordjét, egy-egy nagy csoki Mikulást
és ásványvizet (a verseny során ez utóbbi élet-
mentõnek bizonyult).

Egy hatalmas teremben helyeztek el bennün-
ket, minden párost egy szárrútógép elé. Több mint
félóra telt el azzal, hogy megismerjük a verseny
számára készített programot. Pár perces tréning
után kezdõdött a verseny, élesben. Tulajdonkép-
pen egy átlagos mûveltségi vetélkedõ volt, "ne-
hezítve" azzal, hogy a feladatokat számítógépes
programmal kellett megoldani, valamint azzal a
könnyítésseI, hogy az internetet lehetett hasznáJ-
ni, ha valaki bizonytalan volt a megoldásban. Ele-
inte egyszerû feladatok voltak, ezeket Zita oldot-
ta meg. A szavak kipontozott részeit kellett ki-
egészíteni (például: egy vagy két b, j vagy ly),
gyermekversek hiányzó sorait kellett pótolni, il-
letve a szerzó'k nevét kellett megadni stb. Majd
felnõtteknek szóló feladatok következtek. Több
regénynek, színdarabnak, illetve zenemûnek meg
kellett találni a szerzõjét, híres embereket kellett
felismerni, magyar származású Nobel-díjasokról
meg kellett mondani, hogy miJyen Nobel-díjat
kaptak stb. Voltak logikai feladatok, nem túlsá-
gosan nehéz matematikai feladványok. Számunkra
a hatvankét feladat vége felé jelentkezett az elsõ
komoly probléma. Az egyik feladatban egy-egy
oszlopban fel volt sorolva négy operettszerzõ,
illetve 14-15 operett, ezeket kellett helyesen össze-~

Nagy Mária

(Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár)

"A versenyre minden tizenkét évnél fiatalabb
gyermek jelentkezhetett, de csak akkor, ha pár-
ban indult egyik legalább hatvanéves felmenõjé-
vel, nagy- vagy dédszü1õjével. Az információs
társadalom magyarországi megvalósítását segítõ
Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Infórum)
vasárnap azzal a céllal rendezte meg a vetélke-
dõt, hogy bebizonyítsa: egy infoffilatikai rendez-
vény lehet családi program is, fó'ként akkor, ha a
legtávolabbi generációk segítik egymást. Beck
Györg.v, az Infórum vezetõje elmondta: azt szor-
galmazzák, hogy mind többen használják az in-
formációs világhálót, és fel akarják hívni a figyel-
met a családi nevelés, a korosztályok közötti
kapcsolatok és az informatika fontosságára. Kü-
lönösen örvendetes, ha nemcsak a legfiatalabbak
nemzedéke, hanem minden korosztály megismeri
az informatika elõnyeit, és ha ezt a generációk
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kötni. A másik feladatsorban kb. 20-22 táncot
kellett csoportosítani aszerint, hogy hagyományos,
divat-, latin vagy néptáncról van-e szó. Ezeknél a
kérdéseknél nagyon jól jött a Google keresõje
segítségként. Kifejezetten az internetben való jár-
tasság volt a döntõ az utolsó két felaqatnál: a
vasúti menetrendet, illetve a színházak mûsorát
kellett megkeresni a megoldáshoz.

Az egész verseny nagyon lelkes hangulatban
zajlott, mindenki igyekezett saját tudása és ritmu-
sa szerint -hiszen csak másfél óra állt rendelke-
zésre -a feladatok megoldásában. A programot
profi módon készítették, semmi elakadás vagy
probléma nem volt. Egy központi gépen mind a
62 gépet nyomon követték a szervezóK, így rög-
tön tudtak segíteni, ha valaki a program kezelése
során bizonytalankodott. A munka után gazdag
büféebéddel láttak vendégül bennünket, majd
következett az eredményhirdetés. Bár nem a dí-
jakra gondoltam, amikor jelentkeztem, nagyon
nagy öröm volt az elsõ helyezés. Zita ragyogott
a boldogságtól, s a kérdezõsködõ újságíróknak,
riportereknek olyan természetességgel válaszolt,
hogy attól meg én ragyogtam.

A szervezõk szándékában áll megismételni az
ilyen típusú rendezvényeket. Mindenkinek aján-
lom: érdemes kipróbálni! Mi, könyvtárosok, bib-
liográfusok, egész nap munkakapcsolatban va-
gyunk a számítógéppel, tehát megérdemeljük néha
a játékot is, fóleg akkor, ha ez egyben egy kelle-
mes program is az unokánkkal. Nagyon jó, hogy
ezt a rövid beszámolót már a megnyert számító-
gépen írom, de õszintén úgy érzem, nem ez a
fontos, hanem a Zitával közösen átélt élmény,
amelyre még sokszor vissza fogunk emlékezni.

Nagy Anikó

Bobokné dr. Belányi Beáta egyike azoknak a
kollégáknak, akik az újonnan alapított Bibliotéka
Emlékérnzet megkapták, ebbó1 az alkalomból kér-
deztük. Az elism.erés akkor érte, amikor éppen ab-
bahagyta oktatói munkáját az ELTE könyvtár tan-
székén, és férjét követte külföldi kiküldetésére.

B. B. B.: Nagy megtiszteltetés egy ilyen ma-
gas kitüntetés, aminek az értékét még az is növe-
li, hogy elsõ Ízben osztották ki. Úgy érzem, hogy
ez nemcsak személyesen nekem szól, hanem

megerõsítés a szakmának, a kollégáknak és a

tanítványoknak.
Jó érzés, hogy ,gondolt velem a szakma, az

pedig különösen fontos, hogy nem "érdemeim
elismerésével", nyugdíjba vonulásom alkalmával
történt, hanem ettül függetlenül, másfél év táv-
latából. Nekem nagyon fontos ez a visszajelzés!
Nagyon köszönöm!

A szakmától azonban frországban sem sza-
kadtál el, errõl a Könyvtári Levelezõ/lap olvasói
többször is meggyõzõdhettek már.

B. B. B.: Erõsek a kötõdéseim ehhez a hiva-
táshoz. Mindig azt mondom a tanítványaimnak,
hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert ebben
a sok változással járó világban nekünk a gyûjte-
ményépÍtési -kezelési és -közvetítési kötelezett-
ség szilárd támpontokat ad. Ilyen gyakorlatias alap-
pal, ami "nehézkedése" folytán mindig visszahúz
a Földre, könnyebb a távlatokba tekintenünk.
Szerencsések vagyunk tehát, mert nagyon sokré-
tû a napi tevékenységeink köre.

A fizikai rendelkezésre bocsátás mellett alkal-
munk nyílik a szellemi alkotásra is. Így na-
gyon jelentõs az intellektuális hozzájárulásunk a
gondolkodás történetéhez. Az információelemzõ,
-rendezõ, -értékelõ technikák, amelyeket évezre-
des szakmánk kialakított, olyan alkotások, ame-
lyek minden idó"ben az emberiség szellemi kin-
cseinek tudatosítását, társadalmi közkinccsé válá-
sát szolgálták. Az információs társadalom hajna-
lán a tudással való gazdálkodás technikáit ismerõ
szakember pedig méltán egyike a folyamat kata-
lizátorainak.

Örömmel látom és érzékelem szakn1ai presztí-
zsünk növekedését, amihez biztosan hozzájárul
az az örvendetes nyitás, amivel a szakma, kilépve
szokványos szerepébõl és helyszínei bõl, ma már
vonzó partnerként jelenik meg a gazdaság és a
társadalom többi szereplõje elõtt. Jó társak va-
gyunk az információs-sztrádán... Az információs
társadalom a tudás és tanulás társadalma, társa-
dalmi kötõdéseinket, kapcsolatainkat is ez az
összefüggés hatja át.

Most egy idõre meghatározott mederbenfoly-
nak a napjaid. Mivelfoglalkozoljelenleg, mik a
további terveid?

B. B. B.: Az utolsó évek nekem kissé átren-
dezték az életemet. A férjem az európai uniós
csatlakozás eJõsegítése érdekében Dublin-
han dolgozik gazdasági szakemberként. Felelõs-
ségtel,jes, nehéz munka hatékonyan és méltókép-
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Köszönet
.százalékért

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség a személyi jövedelemadó 1 %-ából
befolyt összeget az elmúlt évben a
mûködéshez szükséges kiadványokra
fordította.

I Köszönjük a kollégák támogatá-I
sát, és reméljük. az idén i.S' megtisztelik a szervezetei

felajánlá.S'ukkal. Az IKSZ adószáma: 19672108-2-4!

Roboz Péter

pen képviselni hazánkat ebben a folyamatban, és Kitüntetések
az én feladatom most fõleg az ebben való érdemi

segítség. ~ .~ ~" .Kitüntetéseket adtak át január 22.én, a magyar
Amolyan kulturalls "megbIzottkent Igyekszem kultúra napján. Az idén elsõ alkalomlYial kiosztotl

képviselni a hazai értékeket és közvetíteni az Bibliotéka Emlékérmet Bobokné dr. Betán)'i Br:;"t}tfl, az
ittenieket. Ez utóbbira fõleg publikációkban nyí- ELTE volt oktatója, Dézsi LajoMl.é, a Békés Megyei
lik lehetõség. Sok írásom jelenik mea, és ezek- Könyvtár osztályvezetõje, Hajnal jenõ, a vajda1\ágí
nek eredményeként sok visszajelzést kapok így Zenta könyvtárának vezetõje, Kertész Károly, a Ta-

, , ..', I polcai Váro1\i Könyvtár igazgatója, Köbijlkuti Kataúll.
nagyon eloK a s~akmaI kapcso!ataIm. AktIvan a 1\zombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár tudomá..
dolgozom a Pubhka/Pullman projektben, mert azt nyos munkatársa, osztályvezetõ-helyettes. Pap Mikl(),\"né
tehetem több ezer kilométer távolságból is, ráadá- dr. Angyal Ágnes, a Méliusz Juhász Péter Megyei
suI ehhez ad némi összehasonlítási alapot az ír Könyvtár tudományos munkatársa, Rácz Áf,ne,\" osz-
könyvtárügy. tályvezetõ, a Könyvtári Intézet szakkönyvtárának irá-

Dolgozom a hátrányos helyzet társadalmi n7ítója, Sánta Ti~.orné, a ~õváro~i ~zabó Ervin Kö~yv-
~ , ~. ~ ~ tár Budapest-gyujteményenek blbllográfusa, dr. SiPO,\"

kezelesev:l, ~ kozosseg1 ~zerepvall~la~sa~ kap- Csaba, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár nyu-
csolatos kerdesek szakmaI vonatkozasam es egy galmazott fõmunkatársa és Sohajdáné Bajnok Katalin,
szeretetszolgálat önkéntes munkatársaként is. az egri Bródy Sándor Könyvtár igazgatóhelyettese és
Hiszem, hogy az "embertudományokban" -osztályvezetõje kapta. Gratulálunk és további sikere-
Csányi szép szavával élve -az évek érlelik a ket kívánunk!

1 ' k .,. ~ A magyar kultúra lovagja címmel jutalmazta a
tapaszta atot, segItene a szmtezls megteremte- F l k K l ' '. áé Al " C ' k S P. k~ ~ ., , a va u turaj rt apltvany ,\"a y o ro,\" tros u
se~en es.a letI~ztulasban. Az alkotas mellett az sajt6történészt, az Újvidéki Egyetem tanárát, a vajda-
alazatra IS tamtanak. sági könyvtárosok képzésének doyenjét. Kívánunk neki

Sok mondanivalóm van, és feltétlenül szeret- sok sikert, hasznos sajt6történeti kiadványokat és 1\ZOi-
nék még tanítani. Nagyon hiányoznak a tanítvá- gos tanítványokat!
nyak., a velük való alkotás aktív folyamata. De Madách.dijat ~ap?tt Mad~~h Im;e. szü~.eté1\é~ek
türelmes vagyok vagy legalábbis igyekszem az száznyolcvaneg.yedlk evfordul6jan B.odi..G.yol~yne. a

.'. ~~, , ~ balassagyarmatI Madách Imre VárosI Konyvtar mun-
lennI. Most azzal kell klegyeznem, hogy foallasu katársa, a Madách-bibliográfia készítõje és Praznovszky
nyugdíjas vagyok, fõá11ású nagymama, és szelle- Mihály irodalomtörténész, a veszprémi Eötvös Károly
mi mozgékonyságom megõrzése az én feladatom. Megyei Könyvtár igazgatója. Gratulálunk!

Kiegyensúlyozott embernek tûnsz. Mit gon- ~---
doloS'z. ezt minek köszönheted?

B. B. B.: Nagyon szerencsésnek tartom -
magam. A szakmát belülról, a könyvtári munka az -

kevésbé látványos oldaláról ismerem. A katedrán
azzal szoktam viccelõdni, hogy rám talán nem áll j--
a mondás: "aki nem csinálja, tanítja". ;

Szerencsés vagyok, mert jó emberek vettek I
körül, a családom, sok jó barát, munkatárs, az i
egyetemen nagyszerû mesterek és kollégák, tanít-

Iványok voltak a társaim.
Azt hiszem, abban is szerencsém volt, hogy I

megélhettem a tanszék tizenöt-húsz évvel ez-
eÍõtti fénykorát. Elhunyt

Szerencsés vagyok, mert kialakíthattam egy
újabb szakmai megközelítési formát, amit ma
intézményi menedzselésnek hívunk, és módom-
ban áll az ezzel kapcsolatos további kutatómun- I

ka, az emberi dimenziók (terek és kapcsolatok)

vizsgálata. ]
Nagy bátorítás ez a kitüntetõ érem, és igyek-

szem megszolgálni a belém vetett bizalmat.

Az OMIKK volt munkatársa, a könyvtári és informá-
ciótudományi szakma ismert szakembere, a Tudományos
és Mûszaki Tájékoztatatás hírrovatának vezetõje 2004.
február 5-én hosszan tartó betegség után elhunyt. RobOL:
Péter búcsúztatása február 25-én I I órakor lesz a Buda-
pest, VIII. Horváth Mihály téri templomban -tudatla
lapzártánk után kiadott közleményében a TMT szerkesz-

tõsége

-
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Szám

fá,jltípusok kiterjesztéseinek e.Irejtésf:) -itt töröll1i

kell a pipát, majd az AppJy (AJkal.m~'1) g()mbra
kattintani, és fel leszünk 'vértezve sok. mipden eJlen

Sajnos azonban nem minden ellen. Továbbra

sem látható pl. a .shs (Shell Scrap objektum),
.mad, mam, .pif kiterjesztés. Ám ezen is lehet

segíteni, mégpedig a registry módosításával.
Emlékszünk még a DOS-ban a rejtett fájlokra? A
Windowsban is van ilyen. Két alapfájl- user. dat,
system.dat -hordozza a legfontosabb beállításo-

kat. Ezek rejtett rendszerfájlok, amelyek megvál-
toztatásához a regedit-szerkesztõt kell használni.
(Ez már kényes dolog, és jobb, ha innen a rend-
szergazdára bízzuk a feladatot... A registry-beál-
lítások módosításánál nincs megerõsítés, azonnal

életbe lép a változtatás.) Itt a NeverShowExt registry-
értéket kell AlwaysShowExt értékre átállítani.

Bánhegyi Z,"olt

A vírusok e-mail es (csatolt fájl útján való) ter-
jesztésének egyik bevett formája az attachment
fájlnév-kiterjesztésének elkendõzése, illetve meg-
hamisítása.

Ismert dolog, hogy sima szövegfájlok olva-

sása, sõt a "valódi" jpg, gif kiterjesztésû képek
megtekintése általában nem jár ártalmas program-
indítással. A baj az, hogy sokszor a vírusgyártók
hamisít ják a fájlnév-kiterjesztést. Ha a Windows
egy txt kiterjesztésû fájlt lát, ahhoz a Notepad
(Jegyzettömb) programot indítja el, ha a kiter-
jesztés doc, akkor az MS- Wordöt. A sima JPEG-
fájl is csupán a kép megrajzolásához szükséges
gépi uta~ításokat tartalmazza, s a viewer, a né-
zõprogram a képolvasási standard utasításait vár-

ja a bejövõjpg-fájltól.
Számos email-program alapban a fájlok nevét

kiterjesztés nélkül mutatja. Pl. ha egy vírus e-
mailhez csatolt fájlként mint artatlan_barany.
jpg. vbs érkezik, az e-mailt kezelõ program az
árulkodó kiterjesztést (vbs) elhagyja, és a fájlnév
mint jpg-fájl jelenik meg. Mivel a vbs a Visual
Basic szkript kiterjesztése, ha az említett csato)t
fájira klikkelünk, a vbs-programkód végrehajtás-
ra kerül, és az elrejtett vírus aktivizálódik.

Hasonlóképpen a fájltípusok jellegzetes ikonját
is tudják hamisítani. (Így trükközött a Nimda-ví-
ros.) Említsünk meg még egy furfangot. Íme egy
fájlnév: artatlan_baranyka.jpg .vbs. Itt
látszik, hogy sok-sok spáciumot írtak be, elvá-
lasztva a hamisított kiterjesztést (jpg) a valóditól
(vbs). Vannak programok, amelyeknél kisméretû
ablak nyílik, és ha a fájlnév nem fér be az ablak-
keretbe, akkor a program jobbról csonkol ja a fájlne-
vet, így a valódi kiterjesztés nem lesz látható. Ilyen
zseniális ötlettel terjedt annak idején a Shoho-vírus.

A védekezés fokozására érdemes megjeleníte-
ni a fájlnevek teljes képét. A fájlnév kiterjesztése
megjeleníthetõ az Outlook Expressben is: My
Computer (Sajátgép) -> View (Nézet) -> Polder
Options (Mappa beállításai) -> View (Nézet) ->
Hide file extensions for known type files (Ismert

Az e-mail születési éve 1971, amikor Ray
Tomlinson, a BBN-cég mérnöke írásba foglalta a
programot, 1982-ben pedig Jonathan Postel fo-
galmazta meg az SMTP-t (Simple Mail Transfer
Protocol). Mind a mai napig ez a kváziszabvány
(RFC 821) áll minden e-kommunikáció mögött.

Az e-mail 30 éves évfordulóját méltattam a
Kataliston egy 2001. október 4-ei levélben:

http://listserv .iifhu/SCRIPTS/W A.EXE? A2=

ind0110&L=katalist&D=0&I=-
3&m=8108&P=2421&F=P

(Ha a szöveg kifut az ablakból, akkor a
Proportional Font beállítást kell választani a

Katalist menüjében.)
Az e-mailt globális világszámn1á a hotmail tette.

A bangalore-i (India) születésû Sabeer Bhatia, a
CalTech mûszaki egyetem PhD-s hallgatója és
Jack Smith az Apple cégnél találkozott, óK ketten
alapították a hotmailt. Az elsõ ingyenes e-mail-
oldal 1996. július 4-én, az USA függetlenségé-
nek nap.ián Indult, bevételeit a levelekkel továb-
bított hirdetések alapozták meg. A Microsoft
1997 -ben szédületes össze,gért, 400 millió dollá-

ebruár .29E'velezö./icD .2004Könvvlori



lat székhelyén, Austinban (Minnesota): http://
www .spam.com

"A Monthy Python Flying Circus színházi
társulata adta elõ azt a jelenetet, amikor az étte-
remben a viking harcosok egyre hangosabban

skandáJják, hogy spam-spam-spam-spam, végül
fülsiketítõ lesz az egész, és minden egyéb beszél-
getést elnyom ez a lárma. Rendkívül leleményes
volt az az ismeretlen -vaJószínúleg a Usenet
köreibõl -, aki a spam szót a tömeges, mindent
elborító levélözönre ajkaImazta." A gyártó már
megbékélt azzal, hogy terméke ilyen negatív ér-
telmet is fölvett, ám megkülönböztetik a csupa
nagybetûs SPAM-et -amely az ehetõnek mon-
dott termék márkaneve -és a csupa kisbetûset,
ami a baljós értelmû fogalmat jelöli.

Mint ismeretes, mind a spamek, mind a víru-
sok terjesztésének közkedvelt módszere a hamisí-
tás, közelebbról a levél feladójának (From:) meg-
hamisítása. A mostani, "Végzetem" nevû vírus-
nál elhúlve tapasztaltam, hogy mennyire felké-
születIenek a rendszerek "világszerte". A mailer-
démonok és gépi postamesterek százával-ezrével
dobták vissza a leveleket -a hanlisított címekre!
Pedig az e-mail fejlécében pompásan lehet látni,
valójában honnan érkezett egy levél, nslookup-
pal vissza lehet fejteni a feladót legalábbis a szer-
ver szintjéig. Oda kellene visszaküldeni a levelet,
és nem a robotok által találomra beírt, a külde-
ménnyel semmiféle kapcsolatban nem álló címek-
re... (Zimányi Magda a 2003. szeptember 18-ai
levelében utal a KFKI honlapján elérhetõ kalauz-
ra, ahol a különbözõ levelezõ-kliensek beállításai
megtalálhatók: http://listserv .iif.hu/SCRIPTS/
W A.EXE? A2=ind0309&L=katalist&P= R277l8
&D=0&H=0&I=-3&O=A&T=1.) 2003 decembe-
rében egy amerikai spamellenes honlap részére
készítettem egy összeállítást az e-mailek fejlécé-
nek természetrajzáról. Címe: Olvassunk e-mail-
fejléceket. Ez az anyag -magyar nyelvû! -elér-
hetõ a következõ honlapon: http://www.stop
spam.org. (A fejlécen a dátum 1993. szeptember
3744-et mutat. Ironikus számlálás, 1993 szeptem-
berében állt meg ugyanis az idõ egyes szakértó'k
számára, amikor az AOL kapcsolódott az
internethez és dilettánsok tömege lepte ej a háló-
zatot...)

Közvetlenül a magyar szöveghez ezen a cí-
men juthatunk: http://www.stopspam.org/email/
headers/headers_hu.htrnl

rért vásároIta meg és azóta is szakadatlanul fej-
leszti az élenjáró kommunikációs diszpécserköz-

pontot
Az elektronikus levelezéssel kétes világkan-i-

ert befutott, káros jelenség a kéretlen tömeglevél,
a "spam". A való világban csupán kellemetlen
bosszúság a postai úton jövõ reklámújság-áradat

(angolul junk-mail), e-világbeli megfelelõje viszont
szinte már a normális kommunikációt fojtogatja.
Az e-mail 33 éves történetében az elsõ alkalom-
mal tavaly, 2003-ban történt meg, hogyaspamek
száma megelõzte a normális e-mailek számát.
Valószínú1eg ez a tény mozdította meg az ameri-
kai kongresszust, hiszen hat éven át tartó hezitá-
lás után 2003 decemberében végre elfogadta az
elsõ, "Can-Spam Act" nevû -C(ontrolling the)
A(ssault of) N( on- )S( olicited) P( ornography)
A(nd) M(arketing) Act -szövetségi törvényt a
spam megregulázására.

A spam körül egész iparág sarjadt ki az évek
során: spamellenes szervezetek, spamkeresõ szoft-
verek, feketelisták, szûrõprogramok, hfrlevelek
stb. Az AOL (America On-Line) tipizálja a
spameket a Subject (tartalom) szerint. Természe-
tesen mindenki számára túlságosan is ismerõs a
Viagra online, a nigériai "könyörgés", az on-line
nyeremény, az adósságkezelés, a legalacsonyabb
jelzálográta, és persze a pornográf oldalak özöne.

A spam elleni harcban a tudósok visszanyúl-
tak egy angol matematikus, Thomas Bayes 1763-
ban (halála után két évvel) publikált munkájához,
címe: Essay towards Solving the Problem in the
Doctrine of Chances. Bayes valószínûség-számí-
tási írásában a jövõ eseményeinek eshetõségét
vizsgálja. A Hotmail.com által is alkalmazott

Bayes-féle spam-szûrõ úgy mú'ködik, hogy "ta-
nul" a használó törlési szokásaiból, és bizonyos
jellemzõk alapján már maga dob ki e-maileket,
vagy jelzéssel látja el azokat. Ráadásul ez a tanu-
lás egyre finomabb szûrést eredményez!

A spam szó eredetét érdemes felidézni -elné-
zést, hogy idézek pár mondatot a három évvel
ezelõtti Katalist-levelembõl. "A SPAM a Spiced
Pork And haM rövidítése, ami a HORMEL élel-
n1iszeripari vállalat 1936-ban piacra került már-
kája volt. Olcsó húskonzerv, szakasztott olyan,
mint a Magyarországon a 60-as években »sztár
alkalmazásnak« számító kínai löncshús."

A húskészítmény ma is töretlen népszerûség-
nek örvend, haspók zarándokok számára még
SPAM-múzeum is "an a HORMEL Foods válla- Bánheg) bG
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Látványos az eltérés az internethasználat kor

csoportonkénti megoszlásában:

Még két figyelemre méltó diagram: a magyar
internetelõfizetó'k száma nemzetközi összehason-
lításban és a magyarországi elõfizetõk szolgálta-
tásfajta szerinti megoszlása:

Európai átlag t==~~~~~~

Finnország 1~

A nemzetközi tapasztalatok alapján az internetet
nem használók azoknak a körébõl kerülnek ki,
akik idegenkednek a számítógép használatától. Ez
adta az ötletet egy PC nélkül megvalósítható
internetelérési lehetõség kimunkálásához. 1999-
ben, milánói székhellyel jött létre a Freedomland
ITN, amelynek Angliában, NémetQrszágban,
Spanyolországban van leányvállalata, és az el-
múlt év végéig 300 ezer PC nélküli (telefonos
elérésú') internetkapcsolatot létesítettek. A magyar
partnercéget, a Freedomland Hungary Kft.-t 2003-
ban alapították budapesti székhellyel.

Egy 2003-ban végzett felmérésben arra a kér-
désre, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium miben segíthetné a magyar családokat, a
táblázatban látható eredmények derültek ki"':

VeztCé!les telefoll.iás

OttIIOllÍil.lt*,.m~ ~i cc. "'.

PC-vas...l()S 11_~f!llj

Irfoml,tii'"i oktails

~,

SetlVlibetl

0::.. 

1(1,° 20~. 3~0 ~O 50::0 6(1'0 7~, 8(1°, 00',

~.

A kormányzat szándéka, hogy 2005-ig a csa-
ládok egynegyede internet -elõfizetõ legyen, va-
gyis számuk a 2003-as 400 ezerról950 ezerre

nõjön.
A TNS Hungary és a Tárki 2002 januárja és

decembere között a 15 évesnél idõsebb népcso-
port körében végzett felmérése szerint:

-23% (1,9 milló fõ) rendelkezik otthon PC-
vel (ez az arány19,5% volt 2001-ben)

-a gépek 68%-a alkalmas internetezésre, de
csak 33,1% használja otthon

-internetezési arányok: otthon 33%, munka-
helyen 40%, iskolában 36%

-13,8% (1,13 millió fój használja rendszere-
sen az internetet (a férfiak 17%, a nóK 11 %-a).

(Felsõ vonal: telefon-modemes, középsõ:
kábelnet, alsó: ADSL)

Látható, hogy jelenleg még a modemes
internetezés a legelterjedtebb.

A telefonvonal a továbbító közege a nemrégi-
ben megjelent új kínálatnak is. Kitalálói abból
indultak ki, hogy vezetékes telefon és televízió a
háztartások többségében van, így erre alapozták
a szolgáltatást, amely Magyarországon évi bruttó

* A statisztikai adatok és az ábrák a Freedomland Hun.

gary sajtóanyagából származnak.

--
KönvvlÓI i levelezõ/Iap. 2004 febru6r .3

Internet



Talán nem minden Windows XP tulajdonos tud-
ja, hogy fájlok, mappák CD-re írásához nem szük-
séges külön CD-Író programot beszereznie és
különféle kompatibilitási gondokkal bajlódnia.

Persze ehhez néhány beállítást el kell végezni.
Nyissuk meg a Sajátgép ikont, keressük meg a
mutatott háttértárak között a CD-írót, majd rákat-
tintva nyissuk meg a rá vonatkozó Tulajdonsá-
gok almenüt:

20 ezer forintért korlátlan internetelérést kínál.

Korlátot a telefonhasználat díja jelenthet, amely

ebben az esetben a szolgáltatók zöménél csúcs-

idóoen (reggel 7 és este 6 óra között) 6,1 FtJperc,

hétvégén, valamint este 6 és éjfél között 3,25 Fti

perc, éjféltól reggel hétig 1,7 Ftiperc. 15 órás áta-

lánydíjas, ún. kezdõnet-elõfizetést havi 1550,40

órás haladónet elõfizetést 4000 Ft-ért kínálnak.

Ha nem kell számít6gép, hogy néz ki a tech-

nikai háttér?

Meg kell vásárolni a '?"c." :",

Freedom]and Netbox-
készletét amel ynek ára ,;:"c'i:c~~!;~t':;; C'- -

, '- "1cc c
Sulinet Express tarifával f

bruttó 39 900 Ft. Az

egységcsomag tartalma: Netbox és infra billentyû

(mindkettõ magyar nyelvúj, távirányító, SCART

kábel, telefonkábel és elosztó, tápegység, elemek,

magyar nyelvû kézikönyv, smart kártya.
~- ---, -,.,

.iI~
~1-Oié! IH8MIM 1,.. II

;~ Ezek.boÜ".,a-hoI"ouAk ,.,..W-rIdow:
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Jelöljük be a
CD-írás engedélye-
zését, válasszunk
írási sebességet és
egy háttértárat, ame-
lyen legalább 1 gi-
gabájt szabad hely
van a másolásra elõ-
készített ún. image-
állomány tárolásá-
hoz. Praktikus kér-
nünk, hogy az írási~ 
mûvelet befejezése-

kor automatikusan nyíljon ki a CD-tálca. Ezen a
panelen állíthatjuk be azt is, hogy amennyiben
van autorun a CD-n, az behelyezés után auto-

: matikusan elinduljon-e, mit tegyen a Windows a
CD-n található audio-, video- vagy képállományok-
kal, s végül itt ajánlhatjuk fel, hogy ezt az eszköz
mások is használhassák (megosztás).

Ezek után az Intézõ (explorer.exe) elindításá-
val egyszerûen ráhúzzuk a másolandó állományo-
kat a CD-író ikonjára. Vagy: kijelöljük a máso-
landó állományokat, majd az almenüból (egér jobb
gomb) választjuk a másolást, ezt követõen kije-
löljük a CD-írót és ugyancsak almenübõl a Beil-
lesztést. Megjelenik egy buboréküzenet: Fájlok
várakoznak CD-írásra. A CD-író ikonján állva
ismét megnyitjuk az almenüt, és a Fájlok CD-
re írását választjuk. Az elõugró varázsló a CD
címkéjeként a napi dátumot ajánlja, ha ennek nincs
jelentõsége, a Tovább gombra kattintva megkez-
dõdik az írás, miközben látjuk a becsült hátralévõ
idõt. Ha így állítottuk be, elégedetten nyugtázhat-
juk a mûvelet befejezõdését, a kidobott CD-n
befejezõdött az írás. (Fejós László)

A szolgáltatások: TV -r
pomI sokféle (leginkább a \
Startlapéhoz hasonló infor- l

mációcsoportokkal), ahon-
nan természetesen egyéb
webhelyek is elérhetó'k, e-
mail kép- és hangküldési le-

hetõséggel (a billentyûzet
beépített mikrofont tartalmaz), fax.

További információk a szolgáltató webhelyén:

http://www.freedomland.hu. (F. L.)
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megteremtése fontos eszközének tekintik a tele-

püléstörténeti kiadványokat).
V égezetül szólnunk kell arról, hogy minden

tanulmány végén -a települések betûrendjében -

bibliográfia olvasható a megyében 1989 vagy
2000 óta megjelent településtörténeti munkákról.
Több helyütt nem csak a monografikus mûvek-
rõl, hanem az egyéb kiadványokról is. (Pl. a
községi hely történettel foglalkozó feldolgozások-
ról, résztanulmányokról; a regionális, megyei
összefoglaló munkákról, átfogó helytörténeti ta-
nulmánykötetekrõl; sõt, egy helyütt a közgyûjte-
ményekben elhelyezett kéziratokról is.) Az össze-
állítások összesen több mint 560 mû leírását köz-
lik, s ezzel amellett, hogy jól tükrözik a helytör-
téneti kutatások fellendülését, a könyvtáros szá-
mára kiváló tájékoztatási eszközül szolgálnak,
annál is inkább, mert e kiadványok jelentõs része
nem került kereskedelmi forgalomba. Ám jó
szívvel ajánlhatjuk a folyóiratot mindazok számá-
ra is, akik a település történet-írás kérdéseivel fog-
lalkoznak vagy foglalkozni kívánnak.

Arató Antal

A Hennan Ottó bibliográfia megjelentetésével régi
tartozását pótolta a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár. A magyar tudományos élet e kiemel-
kedõ alakját, aki ugyan nem Miskolc szülötte volt,
de ezer szállal kötõdött a városhoz, környékéhez
-és végsõ nyughelyeként Hámort jelölte meg -

városunk jeles személyiségei között tartja számon.
Önálló kötetben eddig nem vették számba

mûveit és a róla megjelent irodalmat. Csupán a
Lambrecht Kálmán által írt és 1920-ban megje-
lent Hennan Ottó, az utolsó magyar polihisztor
élete és kora címû életrajzi mû végén találunk
bibliográfiát, amelyet a könyv késóobi kiadásai
mái- nem tartalmaznak. Az azt követõ több mint
nyolcvan év anyagát eddig senki nem gyûjtötte

2001-ben indította útra az Acta Papensia címû
folyóiratot a Dunántúli Református Egyházkerü-
let. (Vö. Demeter Zsófia: Acta Papensia. A
Dunántúli Református Egyház új folyóirata. -

Honismeret, 2002. 4. sz. 116-117. p.) A folyó-
irat beköszöntõjében a szerkesztó'k kifejtették,
hogy nem csupán az egyházkerület tudományos
gyûjteményeiben folyó tudományos munkának
kívánnak fórumot biztosítani, hanem ösztönözni
kívánják a történeti kutatásokat más területeken
is. Hogy ez valóban sikerült, jól bizonyítja, hogy
a folyóirat 2003. évi 1-2. (összevont) száma kö-
zölte az MTA Veszprén1i Területi Bizottsága ál-
tal a településtörténeti monográfiaírás kérdéseiró1
szervezett konferencián, 2002-ben elhangzott elõ-
adásokat

A kisebb tanulmánykötettel felérõ különszám-
ban a dunántúli megyék jeles szakemberei (levél-
tárosok, könyvtáros ok s egy néprajzkutató) fog-
lalják össze a rendszerváltást követõen megújuló
monográfiaír~s módszertani kérdéseit, eredménye-
it. Mindegyikük számot vet az elõzményekkel,
így egy-egy megye rendszerváltást megelõzõen
megjelent település történeti kiadványairól is -

elsõsorban a bõséges jegyzetanyag révén -rész-
letesen tájékozódhatunk.

A szerzó'k többsége kitér a település történeti
kiadványok mûfaji meghatározására, azaz arra,
hogy azok a település történetének egészét kíván-
ják-e bemutatni avagy csak különféle színvona-
lú falutörténeti vázlatok, olvasókönyvek, képes-
könyvek, képes krónikák stb. Ennek során mér-
J.egelik a kiadványok tudományos értékeit is (több
helyütt -megfelelõ átdolgozás, kiegészítés nélkül
-régi kéziratokat jelentettek meg), elemzik a
szerzó'k körét (szakemberek vagy jó szándékú
amatõr hely történészek), a helyi alkotómú'helye-
ket, a kiadókat (amelyek között örvendetesen
megnõtt az önkormányzatok száma, ami azt is
jelzi, hogy azok a helyi identitás megõrzése,
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mely ékes bizonyítéka sokoldalúságának.A bibli-
ográfia egyhangúságát néhány illusztráció és egy
a korabeli lapokban Herman Ottóról megjelent
vers töri meg.

Kutatómunkánkban sok segítséget kaptunk az
általunk felkeresett könyvtárak -Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: Folyóirattár,
Herman Ottó Múzeum Könyvtára, Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtára, Miskolci V áro-
si Könyvtár, Lévay József Muzeális Könyvtár,
Oszágos Széchényi Könyvtár: Hírlapok és folyó-
iratok gyûjteménye, Sárospataki Református Kol-

légium Tudományos Gyûjteményei, Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár, Magyar
Természettudományi Múzeum Könyvtára, Tiszán-
túli Református Egyházkerületi és Kollégiumi
Nagykönyvtár -munkatársaitól.

Támogatásukért ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani.

Herman Ottó: "Az utolsó magyarpolihisztor" 
: bibliográfia / [össze-áll. 

Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné
Lenkefi Ildikó] ; [kiad. a II. Rákóczi
Ferenec Megyei Könyvtár] .-Miskolc:II. 

RFMK, 2003. -232 p.

Bokrosné S. Piroska

Szabó Ervin (Szklanica, 1877. aug. 22 -Buda-
pest, 1918. szept. 30.) életéról és munkásságáról
bármily sok kiváló könyv, tanulmány, cikk tájé-
koztat is, úgy tûnik, hogy az eredményekben gaz-
dag rövid életével (mindössze 41 évet élt) és
hatalmas munkásságával (amelynek csúcspontja
a Fõvárosi Könyvtár korszerû társadalomtudomá-
nyi könyvtárrá való fejlesztése volt) foglalkozó
minden konferencia, illetve kiadvány újabb és
újabb szempontokkal, összehasonlításokkal, ada-
tokkal, adalékokkal gazdagítja, egyre ámyaltabbá
teszi a Szabó Ervin-képet.

Így van ez jelen esetben is, a 2002. október
20-án, Szabó Ervin születésének 125. évforduló-
ja tiszteletére rendezett konferenciával. Az aláb-
biakban ismertetendõ könyv ennek az emlékkon-
ferenciának az anyagát adja közre. Bár a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) százéves tör-
ténete során számos nagy értékû kiadványt, kiad-
ványsorozatot jelentetett meg, nem mehetünk el
szó nélkül amellett, hogy ez a könyv is egy kon-
ferenciához tartozik, hogya FSZEK új, igen ígé-
retes kiadványsorozata (A F6v ÁROS! SZABÓ

össze. Hogy mi volt
ennek az oka? A vá- ;
lasz a bibliográfia ösz- '

szeállítása során egyre
világosabbá vált szá- i
munkra. i

Munkásságának sok-1
rétûsége -zoológia, i
botanika, etnográfia, f
régészet, nyelvészet és
más tudományágak -,
al . li ikai.,1v' amInt po t teve-; ..",.. .

kenysége, írásainak hatalmas mennyisége, publi-
kációinak számtalan megjelenési helye az ország
határain belül és kívül nehéz feladat elé állított
bennünke.t. Nehéz, de ugyanakkor nagyon szép
munkára vállalkoztunk. A kutatás a különbözõ
könyvtárakban, a régi újságok, folyóiratok lapo-
zása, a cikkek olvasása nagy öröm volt számunk-
rz.. Egy kis idõutazás volt ez, melynek során meg-
i~mertük a korabeli sajtót, a folyóiratok hasábjain
dúló vehemens tudományos és kevésbé tudomá-
nyos vitákat, képet kaptunk a politikai csatározá-
sokról, betekintést nyertünk városunk politikatör-
ténetébe, és nem utolsó sorban megismertük
Hennan Ottó szárnyaló fantáziáját, az idõnként
humoros, máskor gunyoros stílusát.

Munkánk során arra törekedtünk, hogy minél
teljesebb legyen az összeállítás, de még fonto-
sabb volt számunkra az, hogy a dokumentumokat
kézbe vegyük, a bibliogI'áfiai adatokat ellenõrizzük
~S a doícumentumok tartalmát megismerjük.

A most megjelent kötet közel százötven év
termését veszi számba. Herman Ottó könyveit,
értekezéseit, cikkeit, beszédeit, nyomtatásban
megjelent levelezéseit, továbbá a róla napvilágot
látott írásokat. A három fejezetet -Herman Ottó
munkái, Herman Ottóról szóló mûvek, Herman Ottó
levelezése -mutatók egészítik ki, melyek lehetõvé
teszik a bibliográfia szakszerû használatát.

A címmutatóból többek között megtudhatjuk
azt, hogy egy-egy könyve hány kiadást ért meg,
vagy eg~y-egy cikke hány helyen jelent meg. Az
id6szaki kiadványok jegyzéke azt mutatja meg,
hogy milyen folyóiratokban publikált, illetve hol
,jelentek meg róla írások.

A szerzõi névmutató sorolja fel azokat a sze-
mélyeket, akik írtak Herman Ottóról vagy a saj-
tóban megszólították õt. A tárgymutatót végigla-
POZv& pedig láthatjuk azt a sokszínû és szinte
minden tudomárlytefÜletre kiterjedõ munkásságot,
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nulmányában a tudomány (jobban mondva a tár-
sadalomtudomány) és a politika viszonyát vizs-
gálja Szabó Ervin munkásságában (Tudomány és
politika Szabó Ervin életmûvében). Szorosan kap-
csolódik hozzá Hajdú Tibor rövid, beszédes címû
tanulmánya: Szabó Ervin és a szocialista mozga-
lom. Saád József tanulmánya pedig egy máig
izgató témára hívja fel a figyelmet az 1903-ban
lezajlott vita ismertetése kapcsán, A természeti
törvény társadalma és a társadalom természeti
törvénye. Somló Bódog és Szabó Ervin vitája
1903-ban címen.

A harmadik fejezet három történeti-mûvelõdés-
történeti tanulmánya a századforduló, a XX. szá-
zad eleje Budapest jét idézi fel Szabó Ervin élet-
mûve jobb megismerése szempontjából. Gyáni
Gábor Kulturális modernizmus és identitásválság
a századelõ Budapest jén címû tanulmányában ma
is aktuális és alapvetõnek mondható mûvelõdés-
történeti, szociológiai és kultúrpolitikai kérdésrõl
értekezik. Hasonlóan fontos és tárgyban rokon
kérdést tárgyal Erdei Gyöngyi tanulmánya is,
melynek címe elsõ része a "beszédesebb" az ér-
tekezés tárgyát illetõen: A mintaadó fõváros.
Mûvelõdéspolitika, mecenatúra a Bárczy-korszak-
ban. A tanulmány Bárczy Istvánról (Pest, 1866-
Budapest, 1943), a jogászról, liberális polgári
várospolitikusról is szól. 1906 és 1918 között
Budapest polgármestere volt, s mint széles látó-
körû, mûvelt várospolitikus a községi politika
minden területén újat kezdeményezett, megnyer-
ve célkitûzéseihez a fõváros haladó, liberális, ra-
dikális, szabadkõmûves polgárságának támogatá-
sát. Budapestet valóságos XX. századi nagyvá-
rossá formálta. Szeretett intézményekben gondol-
kodni, így született meg az õ bábáskodásával,
Szabó Ervin elképzelései, tervei szerint a Fõváro-
si Könyvtá!- is (1903). A konferencián két Bárczy-
elõadás is elhangzott, s így kötetünkben egy másik
Bárczy Istvánt érintõ tanulmány is található, Sí-
pos András tollából: Szabó Ervin Bárczy István
"agytrösztjében". Természetesen Szabó Ervin
"agytrösztjéról" is beszélhetünk. Fodor Péter kö-
szöntõjében tett is erre, illetõleg tagjaira célzást.
Szabó Ervin agy tröszt je a századforduló nagyhí-
rû Galilei Körébõl, Társadalomtudományi Társa-
ságából kinõtt, a Huszadik Század körül csopor-
tosult, felvilágosult liberális szemléletû, polgári
szocialista, legtöbbször a korabeli szociáldemok-
rata párthoz tartozó, erõsen teoretikus színezetû,
kiváló szakemberekból állt. [Madzsar József (Bp.,

ERVIN KÖNYV-
TÁR KÖZLEMÉ-
NYEI) második szá-
maként jelent meg.
Ennek a kiadványso-
rozatnak az,elsõ szá-
mára is vissza kell te-

kintenünk, mégpedig
azért, mert az is egy,
a FSZEK -ben rende-
zett kiáIIÍtáshoz-kon-
ferenciához kapcsoló-
dott (Fodor Péter -

Szabó Ágnes /szerk./: Félhold és kereszt. Konfe-
rencia és kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban 2001. október 17. -A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Közleményei 1. Budapest, 2002. 188
p.). Fel lehet tételeznünk, hogy Fodor Péter ezt a
kiadvány sorozatot abból kiindulva hozta létre,
hogy a különben is a több oldalú érdeklõdés kö-
zéppontjába került FSZEK-ben ajövó'ben is ren-
deznek ehhez az elsõ kettóllöz hasonló konferen-
ciákat és kiállításokat, amelyek anyaga ennek a
kiadvány sorozatnak a köteteiben lát majd napvi-

lágot.
A város könyvtámoka négy fejezetre osztva

adja közre a 2002. október 10-ei konferencia anya-
gát, fejezetenként három-három tanulmánnyal. A
Köszöntó'k címû bevezetõ fejezetben Schiffer Já-
nos, Budapest fõpolgármester-helyettese azt hang-
súlyozta, hogy bár a konferencia elsõsorban a
könyvtáros, könyvtártudós Szabó Ervint állítja
elénk, szólnunk kell arról is, hogy Szabó Ervin
"egyben nemzetközi hírû társadalomtudós, a szo-
cialista forradalom teoretikusa (is) volt, s ennek a
konferenciának az is lehet az egyik fõ célja, hogy
a város könyvtámokának személyisége és mun-
kássága teljes egészében állhasson elõttünk". A
másik köszöntõt a házigazda, Fodor Péter, a
FSZEK fõigazgatója mondta. Fodor Péter hang-
súlyozta, hogy ez a konferencia fóllajtás és tisz-telgés: 

"Fóllajtás a teoretikus elõtt, s egyben a
vita, az eszmecsere lehetõségével kíván hozzájá-
rulni az eddigi Szabó Ervin-kép továbbformálá-
sához. Az utókor feladata, hogy a források újra-
gondolásával, kutatások újabb eredményeinek
felhasználásával differenciáltabb képet rajzoljon
Szabó Ervinrõl."

A második fejezet -Szabó Ervin a 20. század
fordulójának szellemi-politikai mozgalmaiban -

három tanulmányt tartalmaz. Litván György ta-
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EGY rÓlDaÉSI .5zülõan~ává" válhatott: ezt kapta

vigaszdijként a szépségeI lány az Olümpo\Z iste

neinek urától azéIt. amiélt az -miután szelid.

lelymfl él hóffhér \Zóro. aran~zarvü él gyé

mántpatájü bika képébfn magával ragadta -ra-

val/ él frÓlzakol módon beteljelítftte iránta er-

Zftt Izfrelm~t Kr~ta lziget~n. A IZÚZ által mfg

babonázott, nárabló Jóilten tfrmélzetesen Ifu5z.

az áldozat pedig a mitológia szfrint Agénor fö

ninai király és lélephollzo lánya Europé.

.Elfog a nevftel. ha látom. hogy sokan mfg-

lajzolUk már a földkereklég térk~pét anélkül.

hogy éltették volna. Ó,zerintük az Okeáno,z tel.

je,en körbefol~a a földft, amely olyan kerfk.

mintha körzóvfl rajzolták volna. Ázsiát él Euró- I

pát pedig egyenlõ nag~ágúnak ábrázolják. -ol- !

valható Hhodotosznól. Kélóbb azt il megjegyzi.
hogy nem lehetünk bizto;ak abban. hogy konti '

nen,ünk miröl vagy kilói kapta a nevét, .hac;ak

nfm fogadjuk el tenynek. hogya türo;zi i

Européról. (...) Csakhogy tudjuk. fZ a ná ázsiai:

freóetú volt, I még csak nem il lépett arra a föld:

If, amelyet a hptltnfk Európának nfVfznpk: !
Hérodotosz óta számtalan Európa fogalom. i

be- és korulhatáro!ás született. politikai, kultu i

rális él földrajzi szempontbó! egyaránt. Molt, ha :

zánk európai unió\ csatlakozása elótt tlthptó, :

hogy fokozott ngyPltmmel fordulunk kontinfn

lünk fele. Hemzélek el ki.dványok látnak napvl

lágot. kérve. kérftienul. Már-már tlegunk il lehtt-

nt beló!ük. ha ntm bukkanna fe! köztük idóról
;

iMre egy 1et kivetelel .d.rab". Ezfk sorát gazda. i

gitja a Európa Ihképei 1520-2001 címü dilzal- :

bum. amely az O~zágos Szechényi Könyvtaf:

1876 -Archangelszk, 1940) eredetileg orvos,
kiváló, külföldön is ismert társadalomtudós, a Gali-
lei Kör tagja, elõadója, a Társadalomtudományi
Társaság elnöke, a Huszadik Század munkatársa
stb. 1912-tó1 a Fõvárosi Könyvtár munkatársa volt,
Szabó Ervin halála után (1918-1919) a Fõvárosi
Könyvtár igazgatója. Vagy Braun Róbert (Arad,
1879 -Budapest, 1937), aki eredetileg középiskolai
tanár, szociológus, korai kulturális antropológus volt
(A falu lélektana. Bp. 1913.), 1911 és 1918 között
viszont a Fõvárosi Könyvtár vezetõ munkatársa,
Szabó Ervin barátja. Az elsõk között foglalkozott a
trianoni béke által elszakított magyarok nemzetisé-
gi-kisebbségi kérdéseivel (Magyarország feldarabo-
lása és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 1919.)]

A negyedik fejezet három közleménye könyv-
tártudományi jellegû. Közülük csak egy szól ki-
fejezetten a könyvtáros Szabó Ervinró1, illetve a
Szabó Ervin által is kezdeményezett közkönyvtá-
ri rendszer, hálózat módszertani kérdéseiró1 (Re-
mete László: Szabó Ervin külföldi könyvtári kap-
csolatai). Voit Krisztina A nyilvános közkönyv-
tár eszményének alakulása a 20. század forduló-
ján címû könyvtártörténeti, könyvtárszervezet-
módszertani tárgyú tanulmányában arról érteke-
zik, hogy Szabó Ervin és köre, illetó1eg a Társa-
dalomtudományi Társaság, a Galilei Kör, a Hu-
szadik Század a polgári liberális elveknek megfe-
lelõen a közkönyvtárak szervezését, mú'ködteté-
sét, hálózati kiépítését az egyik legfontosabb fel-
adatának tekintette. Ezekrõl a kérdésekró1, felada-
tokról szól Katsányi Sándor csaknem azonos tar-
talmú tanulmánya (A közkönyvtári hálózat létre-
hozása. Ideák és reáliák) is.

Mindezekben a tanulmányokban az erõs, ma-
gas színvonalú szakmaiság mellett hangot kaptak
az egyes alkotó emberek vagy az újat hozó intéz-
mények "beskatulyázását" ellenzõ elvi-eszmetör-
téneti törekvések is. Összegezésként elmondhat-
juk, hogy a közlemények dicséretes módon sok-
ban hozzájárultak Szabó Ervin jobb megismerésé-
hez és rendkívül jelentõs kultúrtörténeti-könyvtártu-
dományi munkássága helyesebb értékeléséhez.

Horváth Zsolt, Kiss Bori, Sándor Tibor
(szerk.): A város könyvtárnoka. Konfe-
rencia Szabó Ervin születésének 125.
évfordulója alkalmából 2002. október 10.
-Budapest, 2003. 134 p. -(A Fövárosi
Szabó Ervin Könyvtár Közleményei 2. ;Sorozatszerkesztö: 

Fodor Péter.)

Dankó Imre
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I (OSZK) fl a Helikon Kiadó gondolálában jelent

! meg Plihól Katohnnok, az OSZK térképlára veZf

tójentk slerkeszteseben, Hapók Jó/St! fotóival.

A kiadvány kimondatlan a rsatlakolás tiszttltte.

rt szülttett meg sót nemzeti konyvtálunk egyik

nagy tárlata is Európa törtenftpl üszül bemutat

ni a terkelWk st9ilseqével ,annak tllenére, hogy

tudjuk: al Eufópai Unió soha ntm Itll al0nO\ fu.

répával sem foldrajzi, stm kulturalis értflem~n.

Klinghommtr István tf~eptórténMek, az

El TE rtktorának szavaival élve elmondható, hogy

I a tórténelem idóbeli foldrajl. a földrajl terbeliI
torténeltm -al öSlztkótó kapocs pedig a kettóI 

kÖ1Ött: a térkép. A nemlég megjelent albumban

látható mintt9y 170 térkélWn (amelytk t9ytól

eg~g az OSZK kincsei) az az évszázadokon keresz! 
tül felhalmozódott tudás es ilmfletanyag tukro-

lödik, amelyIf al Európában elók utazásaik, meg

figyetéseik, tudományai méréseik soran tettek

Izert, A kotelbPn éppúgy helyet kap az filé fu.

répa-térkép -melyet az a Moltin Woldseemi/llfr

adott közre 1 S 11-ben, aki a Kolumbusl Ujvilági

nak az Amerika nevel adta -, nlint az elsö magyar

nyelvû Európa-térkep. Utóbbi Bad Peter prédiki-

tor konyveben, a XVIII. mzad közepén {atta mer;

a napl1lágot. A kartonokon nyomon kovethetjlik

a kontinens határainak változisait, a kúlönboló

politikai esemenyek kovetkezménytit.

[ mappák -mint a ,rajzolt tortenelem" forrá

sai -könnyen ,szór, bilha1"!, él segilsegükkfl

külonleges utazásra indulhatunk, melynek ~en

megállapíthatjuk: [UIOpé iga/án sajnálhatja,

hogy \aha nem lélWtt a róla flneveletl földre.

V, N. V.
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AZ ORSZÁGOS SZÉCllÉNVI KÓNYVTAR, ,
A MAGV AR TUDOMANvos AKADÉMIA IRODALOMnJDOMANYI INTÉZETE

ÉS A BOD PÉTER TARSASAG

.""_I"..".,""""",,-,~
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2004. március 2-án (kedden) és 3-án (szerdán)

március 3-án

Tudomáoyos tanácskozás

helys1ine: Országos Széchényi Könyvtár DIszlenne

(Budapes~ 1., Budavári Palota F épület, VI. emelet)

10.00
BOD PÉTER,

A HISTORIA LITTERARIA MÛVELÕJE

cúnme]

0.20

MEGNYrrÓ
Monok Istvin, az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója

Elnök: Fabiny Tibor, egyetemi tanár

BOD PÉTER OLnIÉVIZBN
V~ László, OJlhévíz, Refonnátus Lelkészi Hivatal

tudományos tanácskozást rendez

10.50
Bod Péter halálának 235. évfordulója alkalmábó!

BOD PÉTER ÉS RADAY GEDEON

Ladányi Sándor, Károli Gáspár Refol1l1áms Egyetem

ASSZONYI HIVATAs A 18.SzAzADBAN.
BOD PÉTER HALom OMCIÓI ALAPJAN

Bellsgh Rózsa, OfSÚgos Széchényi Könyvtár

1\.20

.50-! 

2.20 SZÜNETA konferencia programja

BOD PÉTER TÉRKÉPEIASTATISZTIKA 'I1JKR.ÉBEN
Gróf László, 3 Oxford Military College

március 2-án 1210

J4.00ómkur koszorúzás Bad Péter emléktáblájánál, melynek helyszíne:
Budapest, XI. kerülel, Bod Péter U. 2. számú ház
(megköullthetö a 8-as busz Zólyom utcai megállójától)

12.50 BOD PÉTER FORDiT AsA KOCSI CSERGÓ BALINT NÁRRA TIl

BREVJSÉBÓL

Bretz Annamária, MTA IrodaJomtudomán~ Intézet

I A konferenciát megnyitja Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi IntézetérJe!

igazgatóhelyettese. BDD PÉTER ÉS A NÉMETALFÖLDI PEREGR1NÁCIÓ

Gudor Botond, Magyarigcni RefoJmátus Lelkészi Hivatal
3.20

Ezután dr. Bod Péter igazgató ffiorvos, kutató (Szentes) ismerteti a csemátoni és albisi BoI
család történetét kerekasztJl.beszéigetés keretében. 1350 Révész Napsugár grafikusmûvész "Könyvtárostanári pályá6rt 1958-

1988" emlékérem átadása
Az cml6kinnet Ugrin Gábomé, a Bod Pita Társaság elnöke adja ál.A tanácskozás helye: B~si Szelel Vendégló, Budapest, XI. kerület, Bod Péter utca 13.

I

Akkreditált képzés: hagyományos és számítógépes formai feltárás

A Könyvtári Intézet továbbképzõ tanfolyamának célja, hogy tegye lehetõvé a résztvevó'k szá-
mára korábban tanult ismereteik felfrissítését, a régi és az új katalogizálási elvek közötti különbség-
tételt és az összefüggések felismerését. Legyenek képesek a megszerzett tudás gyakorlati szintû
alkalmazására, mind a nyomtatott, mind a számítógépes bibliográfiai rekordok elõállítására.

A 90 órás tanfolyam részvételi díja: 60000 Ft.
A tanfolyam programját a pedagógus továbbképzésben is akkreditálták, tehát iskolai könyv-

tárosok jelentkezését is várjuk. Részükre a képzés 60 órás, a részvételi díj 45000 Ft.
A következõ tanfolyamot 2004. június 1-4., 9-11., 14-15., 16-18. között szervezzük.
A kurzust minimálisan 10 fõ jelentkezése esetén indít juk.
További információ: Varga Ildikó tel. 224-3821, e-mail ivarga@oszk.hu,

Fejõs László tel. 487-8643, e-mail: sunt@oszk.hu J

február. 
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Idõ
III. 2-3

Helyszín
Budapest

InformációSzervezõ
OSZK
MTA Irod.tud. Int.
Bod Péter Társaság
városi könyvtárIII. 18-19.

Téma
Bod Péter,
a historia litteraria

mûvelõje
Kistelepülések
könyvtári ellátása

Tiszaújváros
városi könyvtár

III. 25-26. Kistelepülések. városi könyvtárGyula
városi könyvtár

J .Békéscsaba- Határok nélküli megyei könyvtár Litauszky

Gyula kapcsolatok -konf. Györgyné
III.26. Csurgó Fenntartható kultúra városi könyvtár

Európai Uniós konferencia
III. 27-29. Internet Fiesta
IV. 7-8. Gödöllõ, vár .kvt. Kistelepülések. ..városi könyvtár
III. v. IV. Veszprém Kistelepülések. ..megyei könyvtár
IV. 15. és Bp., OSZK és Közkt. A közösség Publika Magyar Kt. !J4rJM'WWki.~
IV. 16. Szentendre szolgálatában Kör és MKE Közkt. E.
IV. 21-22. Budapest Kistelepülések... IKSZ Fülöp Ágnes
V. 26. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
VII. l4-i6. Szolnok, megyei Helyismeret, digitali- MKE Helyismereti Takáts Béla

könyvtár zálás, Európai Unió Könyvtárosok Szervezete, .
Havonta Országos Katolikus A kulturális örökség Egyházi Könyvtárak AsvánYI Ilona

Gyûjteményi Közp. Egyesülése

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folYanlatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikró1 idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra (mint most, sajnos, igen
március végére)a szakma fontos eseményei.

III. 

25-27

Jelentkezési felhívás
a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2004/2005. tanévre is meghirdette az
informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fólskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok,
könyvtárostanárok számára. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó sza-
kaszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irány-
ban. A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak. Jelentkezési határidõ:
2004. március 1. A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegéró1 a "Felsõoktatási felvé-
teli tájékoztató 2004" címû kiadványból kapnak felvilágosítást. A levelezõ képzésre jelentkez-
hetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2004 júniusában végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.

Debreceni Egyetem Informatikai Intézete
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A Publika Magyar Könyvtári Kör együttmûkc)désben
az MKE Ki)zkönyvtári Egy 1 ettel
2004. április 15-én Budapesten'
és 2004. ápl~i.lis 16-án Szentendrén
országos konferenciát. t'órurnot és workshopot rendez

KOZKONYVT AR A KOZOSSEG
SZOLGALATABAN
címmel

ELÕZETES PROGRAM2004. 

április 15. (csütörtök)
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest, X. ker., Szent László tér 7-14.)

9.0010.00

10.20

10.50

1.20

11.50
12.10

12.40

13.10
14.10

14.40

15.00

Regisztráció
Megnyitó
Dr. Fodor Péter (FSZEK)
Könyvtár tegnap, ma és holnap
Dr. Skaliczki Judit (NKÖM)
Közkönyvtárak Európában. Portugália könyvtári stratégiája és gyakorlata
Ana Maria Runkel (Portugália, Lisszabon)
Információs Társadalom -globális tudás -helyi közösségek
Náray Szabó Gábor (ELTE)
Kávészünet
A közkönyvtárak feladata a társadalmi felzárkóztatásban
Breda Karun (Szlovénia, Ljubjana)
A könyvtárak szolgáltatási lehetõségei a társadalmi esélykülönbségek mérséklésére
Ramháb Mária (Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét)
Ebéd
Társadalmi értékek megõrzése és hozzáférhetõvé tétele
Elõadó Nagy-Britanniából
Pulman, Calimera
Dr. Dippold Péter (Könyvtári Intézet)
Fórum
Dr. Bartos Éva
Zárszó16.00

Április 16. (péntek)
Pest Megyei Könyvtár (Szentendre, Pátriárka u. 7.)

9.00 Az EB projektjei. Calimera. Community Memory
Ana Maria Runkel, Breda Kamn

10.30 Kávészünet
11.00 A Pulman Digitális Útmutató használata és haszna. Bemutató

Payer Barbara (Könyvtári Intézet)
11.30 A helyismereti gyûjtemények és a tartalomszolgáltatás

Takáts Béla (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok)

A szervezó'k nevében várjuk az érdeklõdõ szakemberek jelentkezését.
Kovács Györgyi, Biczák Péter, Billédiné dr. Holló Ibolya

Letölthetõ jelentkezési lap:
http://www .ki .oszk.hu/pulman/publika/konfj elentkezes .rtf
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