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Tízéves az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése

(Az EKE története
– befejezõ rész)

4.2.3 Szakmai kirándulások

Az idõvel több naposra bõvült összejöveteleken
szervezett szakmai kirándulásokon megismerked-
tünk az adott város és környéke nevezetességeivel,
jelentõs egyházi gyûjteményeivel és könyvtáraival,
az adott felekezet sajátos mûemlékeivel.

1996-ban Budapesten megnéztük a vendéglá-
tó Ráday Könyvtárat, a Központi Szeminárium
„Pálos Könyvtárát”, az Országos Evangélikus
Könyvtárat és az Országos Rabbiképzõ Intézet
Könyvtárát.

1997-ben Pápával ismerkedtünk meg, majd
kirándultunk Gyõrbe és Pannonhalmára.

1998-ban a mûemlékekben gazdag Eger meg-
tekintése után Gyöngyösre kirándultunk, ahol
megnéztük az akkor már újra a ferencesek birto-
kában levõ mûemlékkönyvtárat.

1999-ben Sopron nevezetességeivel ismerked-
tünk meg, megnéztük a Soproni Lyceum Könyv-
tárát is, majd Sárvárra és Nemeskérre kirándultunk.

2000-ben Esztergomot nézhettük meg, majd
Visegrádra és Szentendrére
látogattunk, ahol a Szerb or-
todox múzeumot és könyvtá-
rat tekintettük meg.

2001-ben Debrecenbõl
Nagyváradra kirándultunk,
megnéztük a Nagyváradi Püs-
pöki Könyvtárat is, és Be-
lényesre folytattuk volna to-
vább utunkat, ám egy szeren-
csés kimenetelû baleset után
vissza kellett fordulnunk.

2002-ben Pannonhalma
volt a házigazda. A bencés
rend másik fontos helyét,
Tihanyt látogattuk meg, és
útközben Zircre is betér-
tünk.

2003-ban Sárospatakon voltunk. A Rákóczi-
évre emlékezve Borsiba és Kassára kirándultunk,
valamint Vizsolyba és Göncre.

4.2.4. Pályázatok

A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején
egy újabb finanszírozási forma jött létre, a pá-
lyázati finanszírozás, mely nemcsak a gazdasági
életben, hanem a kulturális területen is változást
jelentett egy-egy intézmény gazdálkodásában.

A javarészt állami (gyûjteményi) támogatás-
ból fenntartott egyházi könyvtárak közül a leg-
nagyobbak éltek elõször ezekkel a lehetõségek-
kel, azok, amelyek 1950 után is könyvtárra em-
lékeztetõ módon mûködtek.

1993-ban létrejött a Nemzeti Kulturális Alap

(NKA – 1998-tól Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram), mely az 1993. évi XXIII. törvény alapján
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) költségvetésébe tartozó, elkülönített
fejezeti kezelésû elõirányzatból – mellyel a min-
denkori miniszter rendelkezik – biztosított a
könyvtárak számára pályázati lehetõséget, kez-
detben inkább restaurálásra, majd a következõ
évektõl technikai fejlesztésekre, szakmai konfe-
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renciákra, szakmai kiadványok megjelentetésé-
re, de retrospektív katalóguskonverzióra is.

Az 1997-ben megjelent, ún. kulturális tör-

vény minden magyarországi könyvtárra érvé-
nyes, hatálya alá tartoznak az egyházi könyv-
tárak is. A törvény elõkészítése során az addig
használt kategóriák (közmûvelõdési könyvtár,
szakkönyvtár, felsõoktatási könyvtár stb.) he-
lyett a törvényalkotók a nyilvános és nem nyil-
vános kategóriákat ajánlották inkább. 2000-tõl,
a nyilvános könyvtári jegyzék elkészülte után a
nyilvánosságot vállaló egyházi könyvtárak szá-
mára az alapellátást biztosító állami támogatá-
son túl pályázati lehetõségek is nyíltak. Az NKA
mellett az NKÖM is írt ki hasznos pályázatokat
dokumentumvásárlásra, technikai fejlesztésre, a
korszerû könyvtári környezet kialakítására. 2000
után egyéb pályázati lehetõségek is adódtak –
például az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium (IHM) pályázata – digitalizálásra, eszköz-
vásárlásra.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése kezdet-
tõl fogva felismerte a pályázatok adta lehetõ-
ségeket, és szorgalmazta a tagkönyvtárak kö-
rében, hogy éljenek ezekkel. Az egyesülés

vezetõi rendszeresen felhívják a figyelmet a
pályázati kiírásokra.

A ’90-es évek végétõl országos hatókörû
közmûvelõdési, közgyûjteményi tevékenységi
körû társadalmi szervezeteként az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése is tudott pályázni mûkö-
désére, az alapszabályban meghatározott tevé-
kenységére. Szakmai konferenciánk megrende-
zésére az NKA-tól is rendszeresen nyertünk tá-
mogatást.

4.2.5 PR (Névtár, levelezõlista, honlap)

Az alapszabály értelmében az egyesülés rend-
szeresen Névtárat (késõbb Évkönyvet) jelentet
meg, melyet a titkár szerkeszt. A Névtárban a
közgyûléshez kapcsolódó ülésszak elõadásait, a
szakmai vita összefoglalását, a közgyûlésen tör-
ténteket és a tagkönyvtárak adatait teszi közzé.
A Névtár elsõ, próbaszáma 1996-ban jelent meg,
majd 1999-tól 2003-ig évente jöttek az újabbak.
A Névtárat megkapták a nagy országos könyv-

Tiszántúli Református Egyházkerület
és Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
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tárak, a megyei könyvtárak és természetesen a
tagkönyvtárak is.

Az elsõ idõszakban talán a tagkönyvtárak
adatai (a mûködésre, elérhetõségre, állományra
vonatkozó adatok) jelentették a legfontosabb
információt a „világi kollégák” számára, hiszen
az egyházi könyvtárak a rendszerváltást megelõ-
zõ idõszakban nem nyilvános vagy korlátozot-
tan nyilvános gyûjteményként mûködtek.

1997-ben a Könyvtári Levelezõ/lapban meg-
jelent az akkori elnök, Bánhegyi Miksa cikke az
egyházi könyvtárakról, 2000 májusától cikkso-
rozat jelent meg az egyházi gyûjteményekrõl, így
a tudományos kutatást nem feltétlenül végzõ
világi kollégákban (hiszen az egyházi gyûjtemé-
nyeket korábban csak tudományos kutatók hasz-
nálták, ha használták) is tudatosult, hogy a ma-
gyarországi könyvtári rendszeren belül létezik és
mûködik egy sajátos csoport, az egyházi könyv-
tárak csoportja.

2002-ben megszületett az egyházi könyvtárak
levelezõlistája, 2003-ban pedig az egyesülés

honlapja (www.eke.hu). Mindkettõt a pannonhal-
mi Fõapátsági Könyvtár szervere fogadta be és
szolgáltatja. A nem nyilvános, csak egyházi könyv-
tárosok számára hozzáférhetõ levelezõlista meg-
könnyítette és gyorsította a kommunikációt a kol-
légák között. A honlapról viszont bárki jól tájéko-
zódhat az egyesületrõl, de az egyes egyházi könyv-
tárakról, elérhetõségükrõl, munkájukról is. Hasz-
nos (szakmai) olvasnivalókat is találunk itt. A
honlap újabb lehetõséget adott arra, hogy az egye-
sülést jobban megismerje a szakma.

4.2.6 Elkobzott könyvek

Az egyesülés elsõ és legjelentõsebb tevékeny-
sége az iskolák 1948-ban történt államosításakor
és a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatá-
sakor elkobzott és még fellelhetõ könyvek vissza-
származtatása volt eredeti tulajdonosaikhoz.

Az egyesülés szinte már a megalakulása pil-
lanatától, 1995-tõl tárgyalásokat kezdett az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral (OSZK), hogy a
különbözõ egyházi könyvtárak visszakaphassák
az elkobzott könyveket. 1996-ban kezdõdött meg
a könyvek visszaadása az OSZK fölöspéldány

Érseki Könyvtár, Veszprém
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központjaiból (a Régi Fóti úti zsinagóga épülete,
a Hold utcai raktár); 1997-ben történt meg az
RMK kötetek visszaadása az OSZK-ból. A kü-
lönbözõ nagy gyûjtõraktárakba került ál-
lománytöredékeket folyamatosan kapták vissza
az egyházi könyvtárak. A munka, melyet az egye-
sülés akkori elnökeként Bánhegyi Miksa és a
pannonhalmi könyvtár munkatársai végeztek,
2002-ig tartott.

5. Az egyesülés kapcsolata
külföldi szakmai szervezetekkel

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a német
katolikus teológiai könyvtárak munkaközössé-
gének (AKThB – Arbeitsgemeinschaft Katho-
lisch-Theologischer Bibliotheken) mintájára jött
létre, de ökumenikus jelleggel.

A pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár évtize-
dek óta személyes ismeretségen alapuló kapcso-
latban állt külföldi egyházi könyvtári szakmai
szervezetekkel (AKThB, BETH – Bibliothèques
Européennes de Théologie), részt vett a közgyû-
léseiken, megkapta beszámolóikat.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elsõ el-
nöke, Bánhegyi Miksa, a pannonhalmi Fõapátsá-
gi Könyvtár igazgatója kezdeményezésére az
egyesülés már az elsõ hivatalos közgyûlés össze-
hívása után (1995. november 7.) kereste a kap-
csolatot a külföldi hasonló szervezetekkel, így a
Teológiai Könyvtárak Egyesüléseinek Nemzet-
közi Tanácsával (Conseil Inter-national des
Associations de Bibliotheques de Théologie, ma
BETH – Bibliotheques Européennes de Théo-
logie).

Az Európai Unió által is elfogadott szervezet
(tanács), mely az európai egyházi (felekezeti)
könyvtárakat fogja össze – ökumenikus jelleggel
–, kezdettõl meghívta tagjai közé az Egyházi
Könyvtárak Egyesülését. Mindez uniós tagságunk
elõtt kiemelt jelentõséggel bírt. A BETH-nek
2002 óta rendes tagja az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése.

A BETH 1996 szeptemberében Magyarorszá-
gon tartotta éves összejövetelét. A vendéglátó
házigazda Pannonhalma volt. A szokásos szak-
mai kiránduláson Esztergomot, Szentendrét néz-
ték meg a résztvevõk, és Budapesten találkoztak
az EKE elnökségével is.

 Éves közgyûlésüket 2005-ben ismét Magyar-
országon tartják.

6. Tízéves az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése

Az információs és kommunikációs technoló-
gia térnyerése – az 1980-as évek végén, az 1990-
es évek elején – a világon mindenhol a könyv-
tári szakma megújulását követelte. Európában is
új könyvtári trendek mutatkoztak. A külföldi
szakmai irányok a hazai könyvtárügyet is befo-
lyásolták, az európai uniós tagság lehetõsége meg
is követelte az EU-konformitást a könyvtári te-
rületen is. Az 1990-es évek közepétõl el is kez-
dõdött az ugyancsak sürgetõ változtatás a hazai
könyvtári rendszeren.

1997-ben megszületett a kulturális törvény,
1998-ban elkészült a Nemzeti Informatikai Stra-
tégia, egy koncepció az országos könyvtári, mú-
zeumi, levéltári és közmûvelõdési információs
hálózat fejlesztésére, mely megfogalmazta a ha-
zai könyvtárügy elsõ hároméves stratégiai fej-
lesztési tervét. 2000-tõl a hazai nagy könyvtárak
is elkészítették a saját fejlesztési, stratégiai ter-
vüket, megfogalmazták feladataikat, céljukat, jö-
võképüket.

Az egyházi könyvtárak helyzetfelmérése is
elkészült. 2002-ben az elnök, Gáborjáni Szabó

Botond az elnökség javaslatait figyelembe véve
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fogalmazta meg az egyházi könyvtárak további
feladatait A magyarországi egyházi könyvtárak

helyzete, célja és jövõképe címmel.  (A dolgozat
olvasható az egyesület honlapján, és megjelent a
Könyvtári Figyelõ 2002. évi 1–2. számában.)

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben

ünnepli tizedik születésnapját. A jubileumi köz-
gyûlés és konferencia Kalocsán volt, ahol tíz
évvel ezelõtt, 1994 márciusában elõször talál-
koztak a magyarországi egyházi gyûjtemények
képviselõi és határozták el egy munkaközösség
létrehozását; ahol elõször körvonalazódott az
egyesülés terve.

A tizedik évforduló – mint minden hasonló
alkalom – az ünneplés mellett számadásra és a
további feladatok megfogalmazására is készteti
az egyesülés tagjait.

Az egyházi könyvtárak – különleges gyûjte-
ményük révén, mely vitathatatlanul a nemzeti
kulturális örökség része – sajátos csoportot al-
kotnak a hazai könyvtárak között. Bár a rend-
szerváltást megelõzõ évtizedekben uralkodó hi-
vatalos eszme megpróbálta kiszorítani õket,
mégis letagadhatatlanul beletartoznak a hazai
könyvtári rendszerbe, melyet éppen különleges

gyûjteményükkel gazdagítanak. Az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésének létrehozása a rend-
szerváltás utáni években igen fontos tett volt,
mert életre keltette az egykor fényes, aztán szin-
te megsemmisült vagy eltékozolt, romjaiban,
maradványaiban is gazdag, de holt egyházi gyûj-
teményeket, s megteremtette az egyházi könyv-
tárak érdekképviseletét.

A következõ évek feladata az állam és a szak-

ma részérõl, hogy az egyházi könyvtárak (gyûj-
temények) ismét elfoglalhassák méltó és megfe-
lelõ helyüket a nemzeti kulturális életben, a
magyar könyvtári rendszerben. Mindez kultúr-
politikai feladat, s morális és anyagi megbecsü-
lésben valósulhat meg. Az egyházi könyvtárak

sürgetõ kihívása pedig, hogy egyre jobban be-
kapcsolódjanak a hazai és európai könyvtári,
(köz)gyûjteményi, (köz)mûvelõdési rendszerbe,
információs rendszerbe.

Ásványi Ilona

(Szent Jeromos
az EKE weblapjáról)
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Integrált elektronikus
dokumentumszolgáltató
rendszer kiépítése
a LIBINFO- és
MATARKA-szolgáltatások
alapjain

(Tervezet az együttmûködésre
és a szolgáltatás bõvítésére)

A konzorciumi alapokon mûködõ és az országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) által fenntartott
LIBINFO szolgáltatás, mely rendkívül népszerû
és sikeres on-line referensz-szolgáltatássá nõtte
ki magát, nemrégiben kiterjesztette tevékenysé-
gét az elektronikus dokumentumszolgáltatás irá-
nyába is.

A http://libinfo.oszk.hu honlapon kérdést felte-
võk immár elektronikus másolatokat is rendelhet-
nek nyomtatásban megjelent publikációkból.

A MATARKA – Magyar Folyóiratok Tarta-
lomjegyzékeinek Kereshetõ Adatbázisa (www.
matarka.hu) – szintén konzorciumi keretekben, a
Miskolci Egyetem Könyvtárának vezetésével mû-
ködõ országos tartalomjegyzék-szolgáltatás. A szol-
gáltatás résztvevõi (különbözõ nagyságú magyar
könyvtárak) rögzítik és adatbázisban teszik on-line
hozzáférhetõvé a magyar idõszaki kiadványok tar-
talomjegyzékeit (a kurrens és az átlagosan egy
évtizedre visszamenõleges számokat). A cikkek kb.
tíz százalékának teljes szövegéhez ugrópont vezet.
A többi, mintegy kilencven százalékot kitevõ cikk-
hez a MATARKA tagkönyvtárai szintén teljesíte-
nek elektronikus másolat küldésére irányuló olva-
sói kéréseket. Az adatbázis jelenleg több mint 150
ezer cikkcímet tartalmaz.

Az ilyen, könyvtári keretekben történõ digita-

lizálás termékköltsége és a szerzõi jog figyelem-

bevételével megállapított felár a végfelhasználót

terhelné.

Logikusnak tûnik e fontos könyvtári rendsze-
rek azonos profilú szolgáltatásainak integrálása,
különös tekintettel arra, hogy

•  elõfordulhat, hogy egyes mûveket viszony-
lag gyakran kérnek a megrendelõk;

•  ugyanazon mûvek többször digitalizálásra
kerülhetnek;

•  a gyakori digitalizálás hozzájárul a könyv-
tári állomány állagromlásához;

•  növelheti a digitalizáló infrastruktúrák számát
•  és nem hatékony a munkaerõ-kihasználás

szempontjából.
Ezért lenne célszerû, ha a különbözõ szolgál-

tatók közös rendszerben végeznék el az ehhez a
szolgáltatáshoz kapcsolódó feladataikat.

A korábbi gyakorlat szerint a digitális máso-
latokat lényegében egyszer használták fel, azaz
ha az egyik szolgáltatótól egy adott mû másola-
tát rendelték meg, akkor az újra elkészítette az
elektronikus változatot is, még akkor is, ha ezt
esetleg egy másik intézmény már megtette.

Ennek kiküszöbölésére célszerû lenne:
• az így elõállított másolatok tárolása (csak a

szolgáltatás résztvevõi számára lehetséges hoz-
záféréssel);

• a másolatok nyilvántartásának elkészítése és
a nyilvántartás on-line hozzáférhetõvé tétele
(mind keresés, mind bõvítés céljából) a szolgál-
tatásban közremûködõk számára.

Ez lenne az alapja az integrált elektronikus
másolatküldõ rendszernek, mely két, egész or-
szágot lefedõ szolgáltatás összevonásával alkal-
mas lenne az igények teljes körû kielégítésére.

Az integrált szolgáltatás a LIBINFO-hoz ha-
sonlóan a tagok számára teljesen nyitott, dina-
mikus felületen történne, tehát az is nyomon
követhetõ lenne a tagok számára, hogy az adott
beérkezett kéréssel ki foglalkozik, ki teljesíti azt.
A kérés teljesítésével egyidejûleg a másolat ké-
szítõje bevezetné a digitalizált tétel adatait a kö-
zös nyilvántartásba, valamint feltöltené a máso-
latot egy nem nyilvános háttértárolóra, ahol az
viszont a nyilvántartás alapján bármikor megta-
lálhatóvá és szolgáltathatóvá válna.

A szolgáltatáshoz egységes számlázási rend-

szert is ki kell dolgozni, valamint olyan fizetési

módot, mely nem lassít a kiszolgáláson. A fel-

használók az elektronikus úton kapott másola-

tért elektronikus úton, emelt díjas esms-ben fi-

zetnének. Az így befolyt bevétel a teljesített ké-
rések arányában oszlana meg a szolgáltatók kö-
zött. Az integrált szolgáltatáshoz a másolatké-
résre vonatkozó megrendelést a felhasználók
majd megtehetik a LIBINFO külön erre a célra
létrehozott ûrlapján. Ugyanakkor a MATARKA
találatokban elhelyeznénk egy „megrendelem”
funkciót, mely rögtön a megtalált tétel adataival
részben kitöltött másolatrendelõ ûrlapot adna fel.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. szeptember • 9

A digitalizált mûvek (fõként folyóiratcikkek,
de ez egyéb dokumentumtípusra is kiterjeszthe-
tõ) nyilvántartása jelenleg egységesen nem meg-
oldott. A LIBINFO ugyan tárolja a digitalizált
dokumentumokat, de ezeket csak a kérdések felõl
lehet jelenleg visszakeresni. Új adatbázist kell
kiépíteni, mely szabványos adatstruktúrában tá-
rolja a tételekhez társuló metaadatot. A javasolt
adatstruktúra a kvalifikált Dublin Core (esetleg
annak NDA-féle magyarítása). Az adatstruktúra
kidolgozása közösen az EPA (MEK) és a
LIBINFO feladata. Az így elõállt specifikáció
alapján a MATARKA munkatársai végeznék el
az adatbázis programozását (MySõL-PHP-alapo-
kon), valamint on-line beüzemelését, mûködte-
tését és karbantartását.

A rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesz-
tések és beruházások:

•  tárolószerver, illetve tárterület biztosítása;
•  tárterület biztonsági rendszerének kidol-

gozása;
•  digitalizáló infrastruktúra fejlesztése (pél-

dául mikrofilmszkenner);
•  LIBINFO szolgáltatói és adminisztrációs

felület bõvítése, kiterjesztése;
•  MATARKA-felület bõvítése;
•  nyilvántartó adatbázis tervezése;
•  nyilvántartó adatbázis üzemeltetése;
•  nyilvántartó adatbázis webes felületének

megtervezése;
•  fizetési rendszer bevezetése társvállalkozó-

val (T-Mobil Magyarország Rt.).

A LIBINFO fejlesztési feladatai

A dokumentumküldõ rendszer alapjaiban a
LIBINFO már meglévõ rendszerére épülne
(PostgreSQL adatbázis, PHP4 dinamikus lekér-
dezés). A rendszer kibõvítéséhez az alábbi mó-
dosítások szükségesek:

1) Adatbázis: adattábla létrehozása a doku-
mentumszolgáltatás részére (beérkezett megren-
delések)

2) Ûrlap és lekérdezés:

– külön ûrlap a megrendeléshez, illetve kü-
lön lekérdezés a beérkezett megrendelések ke-
zelésére

– az ûrlapra mutató link a megrendelhetõ cikk
mellett is megjelenik; a linkre kattintva a cikk
adatai automatikusan beemelõdnek az ûrlap
megfelelõ részébe

3) Biztonságos tárhely, jelszavas hozzáférés:

a digitalizált dokumentum feltöltése egy bizton-
ságos tárhelyre, ahol csak a szolgáltatásban részt
vevõk, illetve a megrendelõ fér hozzá

4) Egyszeri letöltés:

– a megrendelõ csak egyszer férhet hozzá
dokumentumához, amelyet természetesen letölt-
het saját számítógépére vagy egyéb tárhelyre

– a letöltéshez a megrendelõ egyedi azonosító-
ja (kérdésszám) és jelszava (e-mail cím) szükséges

– a rendszer automatikusan érzékeli a letöl-
tés végbemenetelét és törli a dokumentumot az
ideiglenes tárhelyrõl

5) Másolat küldése a MATARKA-nak: az el-
készült digitalizált dokumentum feltöltése a
MATARKA adatbázisába további feldolgozás
céljából

6) A mobilszolgáltató által biztosított adatfe-

lület összekapcsolása az adatbázissal: a fizetés
megtörténtének megállapítására a beérkezõ esms-
eket össze kell társítani a beérkezett megrende-
lésekkel, ehhez a szolgáltató által biztosított
adatbázis megfelelõ részeit kell összekapcsolni
a megrendelések adattáblával

7) Külsõ dokumentumfeltöltési lehetõség kon-

zorciumi tagok számára: biztosítani kell a kon-
zorciumi tagok számára, hogy részt tudjanak
venni a digitalizálási és dokumentumszolgálta-
tási rendszerben, ehhez az szükséges, hogy lehe-
tõségük legyen az elkészült digitális dokumen-
tumot a moderátor rendelkezésére bocsátani, aki
a fizetés megtörténte után tudja elküldeni a do-
kumentumot a megrendelõnek

8) Az archívum átszervezése és bõvítése: a
várhatóan megnövekedõ forgalom miatt az ar-
chívum adatstruktúrájának átszervezése szüksé-
ges a könnyebb visszakereshetõség érdekében

A fizetõs dokumentumszolgáltatás
menete

A megrendelõ az ûrlap kitöltésével elküldi
megrendelési igényét. A megrendelés a LIBINFO
szolgáltatás adatbázisába kerül, ahonnan a mo-
derátor egy külön lekérdezés segítségével tudja
megjeleníteni az aktuális megrendelések listáját.
A lista, a jelenleg mûködõ rendszerhez hasonló-
an, különbözõ színekkel jelzi a kérés feldolgo-
zottságának állapotát. A moderátor ellenõrzi az
adatok pontosságát (e-mail cím, bibliográfiai
adatok) és felméri az adott digitalizálás költsé-
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gét, amirõl értesíti a megrendelõt. A megrendelõ
egy emelt díjas esms elküldésével tud eleget tenni
fizetési kötelezettségének, melyet bármely ma-
gyarországi mobilszolgáltató rendszerébõl meg
tud tenni: T-Mobile, Pannon, Vodafone. Az el-
készült digitális dokumentumot csak az emelt
díjas esms regisztrált beérkezése után teszi a rend-
szer elérhetõvé a megrendelõ számára: a meg-
rendelõ egy e-mail üzenetben megkapja a doku-
mentum URL-jét, amire rákattintva, kódszáma
és jelszava megadásával, letöltheti a dokumen-
tumot. A megrendelõ az egyszeri letöltés után
többször nem tud a dokumentumhoz hozzáférni.

A dokumentumszolgáltatás teljes egészében
a 1999. évi LXXVI. szerzõi jogi törvény vonat-
kozó passzusainak megfelelõen történik.

A végfelhasználó (megrendelõ) az ûrlapon
megjelenõ nyilatkozatban vállalja, hogy a doku-
mentumot csak a szerzõi jogi törvényben meg-
határozott módon használja fel. A nyilatkozat
elfogadása nélkül nem küldhetõ el a megrendelõ
ûrlap. A termék bármilyen szempontú újrafel-
használása a szerzõi jogi elõírások miatt nem
engedélyezett. A digitalizált állomány minõsége
nem lehet olyan, hogy az bármilyen jellegû to-
vábbi felhasználást tenne lehetõvé.

A digitalizált és a szerzõi jogi törvény hatá-
lya alá esõ dokumentumokat nyilvánosan hozzá-
férhetõ tárolóhelyeken (internet) nem tesszük el-
érhetõvé.

A T-Mobile Magyarország Rt.
ajánlata

A cég által ajánlott alkalmazások közül a
média típusú, emeltdíjas esms tûnik szolgáltatá-
sunk számára a legkedvezõbbnek.

Az alkalmazás az alábbi lehetõségeket nyújtja:
– a beérkezõ esms-ek regisztrációját végzõ

szoftvert a T-Mobile biztosítja, nem szükséges
saját szoftvert fejleszteni és fenntartani;

– a szolgáltató vállalja az elszámolással és a
többi mobilszolgáltatóval való kapcsolattartással
járó feladatokat;

– nincs elõfizetési és tesztelési díj;
– nincs elõírt forgalmi kötelezettség;
– az esms díjából szolgáltatásunk húsz szá-

zalékos részesedést kap;
– a szolgáltatást jelenleg a magyar szolgálta-

tók rendszerein belül lehet használni (T-Mobile,
Pannon, Vodafone);

– az elszámolás havonta történik.
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Az új szolgáltatási rendszer kiépítésének ter-

vezetét a Magyar Elektronikus Könyvtár és az

Országos Széchényi Könyvtár LIBINFO csoport-

ja munkatársai dolgozták ki. A 2004. szeptem-
ber 20-án megtartott közgyûlésen a LIBINFO
konzorcium tagjai támogatták a tervezetet és
annak megvalósítását.

Amennyiben pályázati forrásokból sikerül a
szükséges anyagi fedezetet elõteremteni, meg-
kezdõdhet a munka. Hisszük és reméljük, hogy
a hazai könyvtári rendszer a szolgáltatás további
fejlesztésével és bõvülésével, a tagkönyvtárak
együttmûködésével újabb jelentõs lépést tehet
meg az informatikai társadalom kiépítése, a
könyvtári információ-, tartalom- és dokumentum-
szolgáltatás irányába.

Tóth Ferenc Tibor

Országos Széchényi Könyvtár

Digitális jegyzetek
– adatok egy kattintásra

OPM-rendszer
az OSZK-ban

2004. szeptember 9-én adták át hivatalosan az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös
fejlesztésében létrejött, az országban egyedülál-
ló új számítógépes rendszert, az OPM-et (olva-
sói professzionális munkaállomások).

Az Országos Széchényi Könyvtár több éves
átfogó szakmai programot terjesztett be az In-
formatikai és Hírközlési Minisztériumhoz (IHM).
Az annak egyik elemeként megvalósult OPM
révén az intézmény a világ jelenleg egyik leg-
korszerûbb számítógépes szolgáltatásával áll az
olvasók rendelkezésére.

„Az informatikai társadalom építésében a
szaktárca egyik legfontosabb szövetségesei a
könyvtárosok, hiszen a bibliotékák a kiadványok
õrzése mellett a tudáselosztás és -terjesztés fõ
bázisai” – mondta Kitzinger Dávid, az IHM fõ-
tanácsadója a hivatalos átadási ünnepségen.

A nemzeti könyvtár új szolgáltatásának kö-
szönhetõen a látogatók az elektronikus dokumen-
tumok olvasása mellett azonnal megírhatják ta-
nulmányaikat, elkészíthetik dolgozataikat, jegy-
zetelhetnek az olvasmányokból, hisz a teljes
Microsoft Office csomag (szövegszerkesztõ, táb-

lázatkezelõ, adatbá-
zis-kezelõ), ezenkí-
vül kép- és web-
lapszerkesztõ prog-
ramok a rendelke-
zésükre állnak, és a
dokumentumokat
haza is vihetik va-
lamilyen adathordozón. A bibliotéka olvasóter-
meiben elhelyezett száz számítógéprõl közvetle-
nül elérhetõvé váltak az elektronikusan archivált
anyagok, elektronikus dokumentumok, e-bookok,
az országos adatbázisok, és lehetõvé vált a teljes
körû internethasználat is.

A rendszer az informatikai feladat szempont-
jából is különlegesnek, egyedinek mondható.
Száz darab terminál áll az olvasók rendelkezésé-
re, tehát egyszerre száz olvasó tudja használni a
rendszert. Ugyanakkor a könyvtár jelenleg 43
ezer beíratkozott olvasót tart nyilván, és mind-
egyikük egyéni hozzáférési joggal és saját, ma-
ximum 150 MB-os tárhellyel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy virtuálisan valójában 43 ezer termi-
nál (számítógép) áll az olvasók rendelkezésére.
A konkrét tárolóhely biztosítása az utolsó doku-
mentum-elmentéstõl számított hét nap, tehát fo-
lyamatos használat esetén akár hónapokig is
igénybe vehetõ. A klienseket egy 200 Gigabyte-
os fájlszerver és egy 6,8 Terrabyte-os tároló szer-
ver szolgálja ki, ami egyben az OSZK épülõ di-
gitális könyvtárának tárhelyét is biztosítja.

Kérésre egyéni digitalizálás kizárólag könyv-
tárosok közremûködésével, az állományvédelmi
szempontok és a szerzõi jogi elõírások figye-
lembe vételével végezhetõ. Az olvasók által el-
készített dokumentumok, a kiválasztott képek a
szerzõi jogok betartásával a nyomtatás mellett
különféle adathordozókra, például flopira, CD-
re, DVD-re másolva haza is vihetõk, illetve tá-
voli hozzáféréssel (FTP) elérhetõk.

A rendszer különlegessége abban nyilvánul
meg, hogy az olvasó egy munkahelyen mindazt
a szolgáltatást megkapja, amit egyébként más
könyvtárakban esetleg több munkaállomáson
tudott csak elérni, miközben minden olvasó egye-
di, saját maga által kialakított felülettel és tár-
hellyel rendelkezik. A tervezés menete és fázisai
elolvashatók az Országos Széchényi Könyvtár
honlapján:

http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/szak-
mai/tervek/tervek_index_hu.htm. (T.F.T., OSZK)
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

A közmûvelõdés
intézményei az
esélyegyenlõség színterei*

Az elõadás címében a közmûvelõdés intézmé-
nyei szerepelnek, melyek közül a könyvtárról,
fõként a saját könyvtáramnak, a FSZEK VI./2.
Terézvárosi Gyermekkönyvtárának tapasztalata-
iról beszélnék többet.

A különbözõ közmûvelõdési intézmények
egyre inkább foglalkoznak a valamilyen módon
hátrányos helyzetben lévõ lakossággal. Ennek az
az oka, hogy nem csak hazánkban, hanem a vi-
lág más országaiban is növekedett a rokkantak
és a különbözõ fogyatékossággal rendelkezõk
száma és aránya. E növekedést sok minden be-
folyásolja: demográfiai, egészségügyi tényezõk,
az életkörülmények, a társadalombiztosítási ren-
delkezések változása – jogkiterjesztés –, tudo-
mányos-technikai fejlõdés stb. A demokratikus
intézményrendszer kialakulása, a piacgazdaság-
ra való áttérés, a szociális ellátórendszer törvé-
nyi megalapozottságának megszületése elõnyök-
kel is járt és hátrányt is okozott a fogyatékkal
élõknek. A fogyatékkal élõknek az átlagnál na-
gyobb szükségük van – esetleges jövedelmük
mellett is – olyan szociális jövedelmekre, ame-
lyek kompenzálják a fogyatékosság tényébõl
következõ többletköltségeket. Az aktív korúak
munkavállalási esélyei lényegesen rosszabbak a
lakosság többi részénél. Magas az eltartottak
száma is, körülbelül nyolc százalék. Iskolai vég-
zettségük is alacsonyabb, döntõ többségük leg-
feljebb az általános iskola nyolc osztályát végzi
el. Ma még jellemzõen elsõsorban a család ügye
a fogyatékos gyermekek iskoláztatása, közleke-
désük épületen belül és kívül, sok múlik anyagi
teherbíró képességükön. Fõképpen az egyedül
élõk vannak nehéz helyzetben, mivel ellátásukat
maguknak kell megszervezniük. A területi és

települési egyenlõtlenségek is fokozottan sújtják
õket.

Az ENSZ már 1975-ben deklarálta a fogyaté-
kos emberek gazdasági és társadalmi biztonság-
hoz, azaz a megfelelõ életszínvonalhoz, a foglal-
koztatáshoz, a családban éléshez, a társadalmi
életben való részvételhez, a szabadidõs tevékeny-
séghez fûzõdõ jogát.

Az Európai Unióban az 1997-es Amszterdami

szerzõdés döntõ fontosságú. A szociális integrá-
ciót a közösség céljainak meghatározó eleme-
ként fogalmazták meg: az Európai Unió „…
olyan intézkedéseket hozhat, amelyek a nemre,
fajra vagy etnikai hovatartozásra, vallásra vagy
meggyõzõdésre, fogyatékosságra, korra vagy
szexuális irányultságra alapított mindenfajta
megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében
szükségesek.”

Az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus
2002-ben, Madridban a következõ lényeges té-
telt mondta ki: „A befogadó társadalom alapja
a diszkriminációmentességgel párosuló pozi-
tív cselekvés.”

Így lett 2003 az európai fogyatékos emberek
éve és született meg A fogyatékkal élõk életmi-

nõségének javítása: a teljes körû részvételre irá-

nyuló és annak révén mûködõ politika erõsítése

címet viselõ politikai nyilatkozat is, amelynek
egyik fõ gondolata: „A fogyatékos emberek he-
terogén csoportot alkotnak. Mint a társadalom
minden rétege, a fogyatékos emberek is igen
sokrétû csoportot képeznek, és csak az a szak-
mapolitika sikeres, amely tiszteletben tartja ezt a
sokféleséget.”

A fogyatékos emberek nem jótékonykodást,
hanem esélyegyenlõséget akarnak – fogalmazza
meg a Madridi nyilatkozat.

Mi, könyvtárosok és más közmûvelõdési in-
tézményben dolgozók ezeknek a gondolatoknak
a jegyében kell, hogy tevékenykedjünk. Erre
példa az a könyvtár, ahol én is dolgozom. A Teréz-
városi Gyermekkönyvtár a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár hálózatának legnagyobb önálló gyermek-
könyvtára. Pesten, a hatodik kerületben mûködik
1961 óta. Megnyitásától kezdve fogad hátrányban
szenvedõ csoportokat, kisegítõ iskolásokat.

*Elhangzott a Magyar Könyvtárosok 2004. évi vándorgyûlé-

sén
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Az elmúlt tizenhárom év tapasztalatairól beszél-
nék, amelyek egybeesnek az én ottlétemmel is.

1992: A kisegítõ iskolások tankönyveinek
beszerzése (1–8. osztály);

 a Kamasz panasz foglalkozássorozatban film-
vetítés és beszélgetés a másságról;

 az Amit tudni akarsz a szexrõl és a Drog és

kábulat elnevezésû foglalkozássorozatba szociá-
lis munkások (akkor még nem használt fogalom!)
bevonása.

1992–1999: Óvodás Klub minden hó elsõ
keddjén – fõleg nagycsaládosok részvételével.

1993: Országos rajzkiállítás a Diszlexia Egye-
sület szervezésében.

1995–1996: Lelki mentálhigiéniai foglalkozás-
sorozat ötödikeseknek Koncz Kamasz-kapaszko-

dó címû kötete alapján. A mûvészeti részéért
Torma Edit, az agykontroll gyakorlatokért Baghy-

Bátor Teréz volt felelõs.
1996: Belvárosi könyvtári napok (ma: fõvá-

rosi könyvtári napok), konferencia „A jövõ ol-

vasója” a gyermek címen.  A gyermekek olva-
sási nehézségeirõl Csabai Katalin beszélt, és
nagy vitát kavart Fogarassy Miklósnak A kultu-

rális esélyegyenlõség utolsó színterei a közkönyv-

tárak címû elõadása.
1997. október 17-én 15 órától október 19-én

24 óráig: Folyamatos felolvasás Mikszáth Kál-

mán mûveibõl, melyre a kerület értelmi sérült
napközis tagjai is eljöttek. Az olvasni tudók fel-
olvastak, videofelvétel is készült. A hangkazet-
tákhoz kis magnót is kölcsönözhettek olvasóink
a Goethe Intézet jóvoltából.

1998: A könyvtár felújítása után nagyítókat
szereztünk be helyben használatra és kölcsönzésre
is. Ennek költségeit a könyvtárosok vállalták.

2000: Folyamatos felolvasás magyar szerzõk-
tõl nyolcvan órán keresztül. A vakok és gyengén
látók számára is lehetõvé tettük a felolvasást,
errõl is videofelvétel készült, melyet a helytörté-
neti anyagunkban lehet megtekinteni.

A város több pontjáról érkeztek csoportok
különbözõ kézmûves, irodalmi, könyvtárhaszná-
lati foglalkozásokra ebben az idõben is, de ezek-
rõl most nem ejtenék szót. A kerületben mûködõ
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona (TERÉZÉNO) és a Csupaszívek Társasága
(a Down Egyesület jogutódja) az a két szerve-
zet, amelyekkel szorosabb kapcsolatot épített ki
könyvtárunk.

A TERÉZÉNO 1993-ban alakult, Mattya-

sovszky Zsófia vezetésével. 1996-ban adtunk
helyet a Mit tudok a súlyos értelmi fogyatéko-

sokról címû kerületi rajzverseny anyagának.
Gyógypedagógiai ügyeletet tartottak az otthon
munkatársai, a látogatók egy kis irodalomjegy-
zéket kaptak a témáról. Az eredményhirdetés a
Kolibri Színházban volt.

1997-ben Egy különös hely címen tartottunk
vetítést és elõadást. Bemutattuk az angliai értel-
mi sérült emberek életét, a velük való szakmai
munkát, levetítettük a BBC dokumentumfilmjét.
Ezt az elõadást a kerület több intézményében is
megtartották. A könyvtárosok érdeklõdése saj-
nos igen csekély volt.

1998–1999: Drámapedagógiai és kézmûves
foglalkozások révén végzett közmûvelõdési te-
vékenység – elemi szakmai ismeretek a gyógy-
pedagógia körébõl. Közös pályázat egy kerületi
iskola nyolcadikos tanulói és az otthon fiataljai
együttlétére. A találkozások többféle problémát
felvetettek minden résztvevõnek.

Két nyílt nap is volt könyvtárunkban, ahol a
napközi fiataljai bemutatták kézmûves tudásu-
kat, együtt lehetett dolgozni velük, közösen le-
hetett tornázni, és vásárt rendeztünk az általuk
készített tárgyakból. 2003-ban más intézmények
is a vendégeink voltak, s ez az alkalom a fogya-
tékosok európai évének magyarországi megnyi-
tója is volt egyben. Az érdi otthon dolgozóinak
mottója: „Minden ember unikum” – tökéletes
megfogalmazás.

Természetesen az otthon tagjai is járnak
könyvtárunkba, voltunk együtt kirándulni, tíz-
éves születésnapi ünnepségükön mi is ott vol-
tunk. Jó velük!

A Csupaszívek Társaságával, a Down Egye-
sület jogutódjával 1998 végén kezdtünk együtt
dolgozni. 1999 márciusában nyitottuk meg a
„szülõk polcát”, amely a gyermekek és nevelé-
sük problémáiról, krónikus betegségekrõl és fo-
gyatékosságról szóló, szülõknek, segítõknek és
talán a szakembereknek is útmutatóul szolgáló
kiadványok gyûjteménye. Ezekrõl nyomtatott
lista is készült, kedvcsinálónak. 2002-ben vide-
ofilmekkel is bõvült a választék, különbözõ be-
tegségekrõl, megelõzésükrõl. A könyvanyag je-
lenleg számítógépes feldolgozás alatt áll. Olva-
sóink folyamatosan kölcsönzik ezeket, már a
FSZEK számítógépes rendszerébe is bekerültek,
így mindenki számára hozzáférhetõk.
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Kapcsolódó szolgáltatásként szerdánként egy
szakember, Csató Zsuzsa fogadja az érdeklõdõ-
ket. A társaság révén értesülünk a legfrissebb
szakmai tudnivalókról, konferenciákról, kezde-
ményezésekrõl. Ezt nagyon fontosnak tartjuk,
köszönet érte.

Mi minden lehet még a tarsolyunkban, ami
csökkenti a hátrányokat? A könyvtárosok nyi-
tottsága, saját elõítéleteink legyõzése, megfelelõ
kontaktus kialakítása, az elõadásom elején vallott
elvek alkalmazása, érdekvédelem – különösen a
gyerekek esetében –, és persze pénz is gépesítésre,
akadálymentesítésre, továbbképzésre stb.

Másfelõl különbözõ módszerek, amelyeket
alkalmazva közelebb visszük a könyvtár életét,
szolgáltatásait, a könyveket a felhasználókhoz.
Ilyen például a bábozás, a meseposztócska hasz-
nálata, a könyvdominó, a memóriajáték, a vásári
képmutogató, az állóképek készítése, eljátszása.

Nagyon fontos, hogy a rólunk szóló tudniva-
lókat egyszerûen és érthetõen fogalmazzuk meg,
használjunk piktogramokat, melyeket az olvasni
nem tudó is megért, valamint az, hogy az aka-
dálymentesség természetes legyen, a számítógé-
peken felhasználóbarát programok legyenek – a
fogyatékossághoz alkalmazkodva. És még
mennyi minden! Van tehát feladat bõven.

Saját tapasztalatomra alapozva vallom Antoine

de Saint-Exupéry gondolatát: „Mert sokszor a
mosoly a lényeg. A mosollyal fizetni lehet.  A
mosollyal kárpótolni lehet. A mosollyal lehet
életet adni. És van mosoly, melyért meghal az
ember.”

Kucska Zsuzsa

A jászok és a kunok
földjén

Ez év nyarán kezdte meg a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (MKE) Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezete (HKSZ) éves konferenciáinak
második dekádját. Az „újrakezdéshez” nem is
választhattak volna méltóbb helyszínt, mint Szol-
nokot, a HKSZ jelenlegi elnökének szûkebb
pátriáját. A rendezvényt szervezõ és annak ott-
hont adó intézmény, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igaz-
gatója, Bertalanné Kovács Piroska és munkatár-
sai lelkes és fáradságot nem kímélõ módon áll-
tak ugyanis Takáts Béla igazgatóhelyettes mel-

lé. Ennek eredményeként a HKSZ XI. Országos
Tanácskozása (Szolnok, 2004. július 14–16.)
méltán öregbíti tovább könyvtáruk és az MKE
Helyismereti Szekciójának hírét-nevét.

A történések szakmai elemzését – felkészült-
ségének mértéke szerint – ki-ki elvégezheti a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros rövidesen megje-
lenõ legújabb számában olvasható cikkek, illet-
ve a hagyományosan publikálásra kerülõ elõadá-
sok olvasása során. Jómagam ezennel csupán arra
merek vállalkozni, hogy egy szubjektív beszá-
molón keresztül hírt adjak arról, miért is volt jó
nekünk Szolnokra menni.

Az idei tanácskozásunk témájának választott
három fogalom, helyismeret-digitalizálás-Euró-

pai Unió összefüggéseinek felvillantása, a belõ-
lük fakadó feladataink felismertetése volt a ren-
dezvény elsõdleges célja. E célt megvalósítandó
kérték fel az elsõ napi elõadókat, akik jelentõsen
eltérõ nézõpontból fókuszáltak a kérdésre.

A megnyitót követõ elsõ elõadó Galambosi

András, az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium fõosztályvezetõ-helyettese például a Nem-

zeti Digitális Adattár (NDA) és a könyvtárak
együttmûködésének szükségességét és lehetõsé-
geit vizsgálva elmondta: „Az NDA a nemzeti kul-
túra fenntartása és továbbélése szempontjából ki-
emelkedõen fontos értékek, dokumentumok, adat-
bázisok, szolgáltatások digitális környezetbe törté-
nõ átmentésére, digitális fenntartására, megõrzésé-
re törekszik.” Nem véletlen tehát, hogy keresi a
kapcsolatot a könyvtárakkal két okból is. Egyrészt,
mert a fent jellemzett tartalmak jelentõs része a
könyvtárakban lelhetõ fel, másrészt, hogy az álta-
lunk végzett digitalizálási tevékenység az archivá-
láshoz kívánatos módon menjen végbe.
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Következõ elõadónk Monok István, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója a
digitalizálási elképzeléseikrõl, terveikrõl, a jelen-
leg már folyó munkálatokról adott rövid áttekin-
tést. Szólt az ún. Nemzeti Digitális Könyvtárról

kialakított elképzelésekrõl. Kijelentette: „Ami az
interneten elérhetõ, az felértékelõdik”. Éppen
ezért szükséges egy nemzeti fejlesztési terv
mentén egybehangoltan, együttmûködve végez-
ni a katalógusok és nyilvántartások digitalizálá-

sát. Ennek a gondolatnak
jegyében kitért a MOKKA
fejlesztésének fontosságá-
ra is.

Rövid szünet után dr.

Mlinarics József, a Magyar
Tartalomipari Szövetség
ügyvezetõ elnöke ismét új
vetületben adott képet a di-
gitalizálási tevékenység
jelenlegi helyzetérõl. Min-
denekelõtt leszögezte: „A
tartalom digitalizálása üz-
let.” Ennek tudatában meg
kell keresnünk a helyi in-
formációk hasznosításának
lehetõségeit, hiszen „ha
munkát fektetek be vala-
mibe, azért kapjak ellen-

szolgáltatást”. Meghatározta a tartalomipar fo-
galmát is. Ezek szerint: a tartalomipart a digita-
lizált információk gyûjtésével, értékesítésével,
feldolgozásával és terjesztésével foglalkozó, va-
lamint az ehhez a tevékenységhez szükséges inf-
rastruktúra mûködtetését biztosító szervezetek al-
kotják. Munkájuk kiterjed a belföldi piac dinami-
zálására, a kedvezõ társadalmi és gazdasági kör-
nyezet kialakítására, a külföldi piaci jelenlét fej-
lesztésére, valamint a jogi környezet biztosítására.

E jogi környezetrõl hallot-
tunk dr. Tóth Péter Benja-

minnak, az ARTISJUS Ma-
gyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület jogászának elõadá-
sában. Õ a digitalizálás és a
digitális közzététel szerzõi
jogi vonatkozásait próbálta
röviden körüljárni. Egy mér-
legként írta le a helyzetet,
melynek egyik serpenyõjé-
ben a közgyûjtemények, a
másikban pedig a szerzõk, a
kiadók stb. vannak. Kijelen-
tette: „A szerzõi jog mindig
a mérlegnek az utóbbi tányér-
ján elhelyezkedõket fogja
támogatni, mivel a szerzõk
nem állami támogatásból él-
nek.” Elõadását hallgatva ta-
lán nem voltam egyedül az-
zal az érzéssel, hogy közel
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sem egyértelmû még a közgyûjtemények szol-
gáltatásaival kapcsolatos jogi szabályozás. Azok
a bizonyos malmok, úgy tûnik, lassan õrölnek,
aminek olykor tán itt-ott örülnek is.

A fent vázolt elõadásokat követõen még szá-
mos meglepetést tartogattak részünkre vendég-
látóink. Ezek közé tartozott a Nádor Rendszer-
ház, a Canon és a Microsoft támogatásával lét-
rejött hardverbemutató. Jelesen, olyan digitali-
záló eszközökrõl esett szó, melyek valóban nagy-
mértékben kitágítanák lehetõségeinket, ha lenne
rá pénzünk.

Természetesen volt baráti találkozó, amely-
nek keretében szolnoki kolléganõink alkalmi, de
nem „pályakezdõ” kórusának szirénhangjai pró-
bálták a következõ mûsorszámnak tartogatott
táncházba csábítani a jelenlevõket. Az elhang-
zott utolsó kórusmû a tanácskozás mottója is
lehetett volna, ezért hadd álljon itt a maga teljes-
ségében:

AD NOTAM: MINT A MÓKUS FENN A FÁN

(Loránd István – B. Radó Lili – Takáts Béla)

Mint a mókus fenn a fán, a könyvtáros oly vi-
dám,
Ha kész a sajtófigyeléssel!
Helyi szerzõk mûveit, a gépébe írja be,
Adatbázisa a könyvtár lelke!

Képeslap, aprónyomtatvány, brossúra:
nem jelenthet gondot!

Cédére írja, digitalizálja
EU-kompatibilis módon!

A második napi dél-
elõtti programot kezdõ
Moldován István, az
OSZK osztályvezetõje és
Drótos László, az OSZK
fõmunkatársa, elõadásaik-
ban a Magyar Elektroni-
kus Könyvtár építése, fej-
lesztése során nyert ta-
pasztalataik alapján pró-
bálták összefoglalni azo-
kat a problémákat, melyek
nehezítik a digitalizálási
tevékenységet.

Alapvetõ gondként fo-
galmazták meg, hogy nin-

csenek elfogadott normatívák, nincs biztos digi-
talizálási stratégia, elaprózódó kezdeményezések
jellemzik a digitális vagyon építését. Hiányzik
továbbá egy ún. jó példa rendszer, mely a köve-
tendõ útra vezetné a keresõket.

Moldován István a MINERVAPLUS pro-
jekt célkitûzéseinek megvalósításában való
együttmûködésünk fontosságát hangsúlyozta.
E projekt ugyanis „az európai uniós tagálla-
mok minisztériumai közötti együttmûködés,
mely a kulturális és tudományos tartalmak di-
gitalizálását hangolja össze. A program célja
egy közösen elfogadott európai platform ki-
alakítása a digitalizálásra, metaadatokra és a
hosszú távú megõrzésre vonatkozó ajánlások
és irányelvek megfogalmazása formájában. A
nemzeti programok koordinálása mellett az
európai országok, nemzetközi szervezetek és
projektek közti kapcsolatok kiépítését is segí-
ti. A program ezenfelül tanácsadó szerepet lát
el, mely a már mûködõ jó példák összegyûjté-
sét, valamint a lundi alapelvek elfogadását és
terjesztését szorgalmazza.”

Drótos László az elektronikus könyvtárakkal
szemben támasztott követelményeket vette szám-
ba. Ezek szerint az elektronikus könyvtárnak kell,
hogy legyen gyûjtõköre, gyûjtemény ismertetõ-
je, gyarapodási politikája, folyamatos frissítése.
Képezze le a valóságot, és biztosítsa a metaadatok
cseréjét. Ki kell alakulnia egy dokumentumcse-
rének, mivel saját digitalizálással nehéz feltölte-
ni az elektronikus könyvtárakat.
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A továbbiakban még dr. Koltay Klára, a
Debreceni Egyetemi Könyvtár fõigazgató-helyet-
tese és Bacsa András, a Neumann-ház munka-
társa osztotta meg velünk gondolatait a képek
illetve szövegek digitalizálásának során felme-
rült kérdésekrõl. A szövegek digitalizálásának
óriási elõnye a teljes szövegben való kereshetõ-
ség. Hátránya a képek digitalizálásához viszo-
nyítva, hogy öt-tízszer több idõt igényel, nem
lehet minden szöveget (pl. képletek, hangjegyek,
speciális jelek) digitalizálni, és bizonyos infor-
mációelemek (betûtípus, korra jellemzõ sajá-
tosságok, tipográfia stb.) elvesznek. Néhány
olyan dologra is kitértek, melyekre fontos
ügyelnünk a szövegdigitalizálás során. Ilyenek
például: a nemzetközi ajánlások (W3C) figye-
lembevétele, a platformfüggetlenség, a kom-
patibilitás, a nyílt, dokumentált felépítés és a
forráskódok elérhetõsége.

Végezetül három könyvtár digitalizálási tevé-
kenységének eredményeibõl kaptunk ízelítõt.
Tõzsér Istvánné az egri Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, Szepesi Judit a hódmezõvásár-
helyi Németh László Városi Könyvtár, dr. Ne-

mes Erzsébet pedig a KSH ilyen irányú mun-
kálkodásából mutatott gyakorlati példát. En-
gem különösen az elsõ két gyûjtemény gaz-
dagsága, a mögöttük rejlõ sok-sok munka ej-

tett rabul. Készítõik elõtt ezúton, virtuálisan
emelem meg a júliusi forróság miatt akkor
otthon hagyott kalapom.

A hagyományos szakmai tanulmányút ezúttal
Jászberénybe vezetett, ahol tagtársunk, Gulyás

Erzsébet és kolléganõi szíves fogadtatásban ré-
szesítettek minket a jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központban. Ezt követõen a
volt ferences kolostor csodálatosan szép refektó-
riumát és belsõ udvarát, valamint a templomot
kerestük fel. Megtekintésük után a Jász Múze-
umban részesültünk beavatásban a jászok életét
meghatározó külsõ és belsõ jellemzõket illetõen.
Szakavatott vezetõnk, Hortiné dr. Bathó Edit, a
múzeum igazgatónõje, egyben a Barkóca és az
Árendás Gyermektánc-együttesek egyik irányí-
tója jóvoltából rögtönzött néptáncbemutatót él-
vezhettünk. Talán mondanom sem kell, ez meg-
alapozta az est további hangulatát.

A záró napon Takáts Béla, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár igaz-
gatóhelyettese elõadásában ismét a digitalizálási
kísérleteinkben fellelhetõ anomáliákkal szembe-
sülhettünk. A dolog sürgetõ idõszerûségére és
fontosságára való tekintettel a tanácskozás részt-
vevõi megszavazták, hogy egy javaslattal for-
dulnak a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma (NKÖM) illetékeseihez, annak érdekében,
hogy mihamarabb érdemi elõrelépés szülessen e
kérdésben.

Gáncsné Nagy Erzsébet, a gyõri Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár munkatársa és a HKSZ
vezetõségének tagja tollából megszületett A

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti

Könyvtárosok Szervezetének története 1994–2002

címû kiadvány, melyet ez alkalommal mutatott
be a tagságnak. Hadd méltassam e könyvet Gyõ-

ri Erzsébet ajánló soraival: „E szerény ajánló
írójának igazi örömet és ismeretgyarapodást
okozott a munka olvasása, ugyanezt kívánja
mindenkinek, aki kezébe veszi ezt a szinte köte-
lezõ olvasmánynak is minõsíthetõ kiadványt.”

Az utolsó részben néhány városi könyvtár
helyismereti digitalizációs törekvéseit mutatták
be az egyes intézmények vezetõ munkatársai. Így
Gaál Sándor, Tiszafüred városi könyvtárának
nyugalmazott igazgatója Kisváros az ezredfor-

dulón – helyi információ, helyismeret, digita-

lizáció Tiszafüreden, Gulyás Erzsébet A jászbe-

rényi Városi Könyvtár és Információs Központ

helyismereti gyûjteménye, Varga István, az Eöt-
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vös Károly Városi Könyvtár igazgatója A Fo-

nyódi Elektronikus Könyvtár – helyismeret a

világhálón és végül dr. Hermann István, a Jókai
Mór Városi Könyvtár igazgatója A digitalizáció

lehetõségei egy vidéki könyvtárban, Pápán cím-
mel tartott elõadást.

Mindegyikük mondandójából kicsengett, hogy
a nemes értelemben vett lokálpatriotizmus ko-
moly elkötelezettjei. A bemutatottak alapján
különösen a Varga István és dr. Hermann István
által végzett munka nagysága nyûgözött le en-
gem. Példaértékûnek tekintem munkásságukat, s
remélem, a fent említett szakmai egységesítõ
törekvések segítségével egyre inkább kivívják
maguknak, hogy gyûjteményüket minden tekin-
tetben elektronikus könyvtárnak nevezhessék.
Addig pedig nagy kitartást és sok örömet kívá-
nok vállalt feladatuk teljesítésében!

Nem is zárhatom e rövid visszatekintést más-
sal, mint hogy mind a magam, mind pedig az
összes résztvevõ nevében kijelentsem: a szolno-
ki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár elõdeihez
méltó módon folytatta a Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezetének „országlását”. Köszönet érte
a könyvtár minden dolgozójának és elnökünk-
nek, Takáts Bélának! (Gerber György)

JAVASLAT

 A  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis-

mereti Könyvtárosok Szervezete XI. Országos

Tanácskozásának (Szolnok, 2004. július 14–16.)
résztvevõi azzal a javaslattal és kéréssel fordul-
nak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

ma Könyvtári Fõosztályához és a Könyvári Inté-

zethez, hogy a helyismereti dokumentumok di-
gitalizálása során felvetõdõ problémáik áttekin-
tésével a megoldáshoz nyújtsanak számukra szak-
mai segítséget. 

1. Az országos tanácskozás résztvevõi egyet-
értenek abban, hogy:

a) a nemzeti kulturális közvagyon egy jelen-
tõs része csak a közkönyvtárakban, azok helyis-
mereti részlegeiben lelhetõ fel, és ezek elsõsor-
ban itt számíthatnak kiemelt figyelemre. Szelle-
mi értékeink digitalizálásából ezért ezek az in-
tézmények nem hagyhatók ki;

b) módunk van arra, hogy gyûjteményünk
részére – ugyan nyomtatásban megjelenõ, de –
eredetileg számítógépen készült dokumentumo-
kat szerezzünk be (pl. helyi lapok, nyilvános
önkormányzati iratok stb.), így ezek egyidejûleg
többféle formában szolgáltathatók lennének;

c) az interneten napról napra új, gyûjtõkö-
rünkbe tartozó dokumentumok jelennek meg és
tûnnek el. Szakmai felelõsségünk, hogy ezek
megõrzésérõl gondoskodjunk.

 
2. Az országos tanácskozás résztvevõi tud-

ják, hogy:
a) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

ma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium, fenntartó
önkormányzataik, valamint egyéb e célra létre-
jött szervezetek – elsõsorban pályázatok útján –
jelentõs támogatást nyújtottak és nyújtanak az e
feladatok ellátásához szükséges eszközök beszer-
zésére;

b) preferálják és anyagilag is támogatják e
feladatok ellátását, digitális szolgáltatások létre-
hozását;

c) a Nemzeti Digitális Adattár célkitûzései
egybevágnak törekvéseikkel.

 
3. Az országos tanácskozás résztvevõi ugyan-

akkor úgy látják, hogy:
a) képek digitalizálása során magukra marad-

nak a kimenet minõségének meghatározásában;
b) szöveg digitalizálása esetén ötletszerûen

kapnak javaslatot a formátumra (formázásokat
nem tartalmazó egyszerû szöveg, SGML);

c) nem megoldott digitalizált állományuk szol-
gáltatása az interneten sem formai, sem jogi te-
kintetben;

d) nem megoldott nagy tömegû digitális szö-
vegeik tárolása, visszakeresése, szolgáltatása;
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e) nem megoldott a gyûjtõkörükbe tartozó
internetes tartalmak archiválása, tartalmi és for-
mai feldolgozása, szolgáltatása.

 
4. Az országos tanácskozás résztvevõi ezért

javasolják, hogy:
a) digitalizálással kapcsolatos problémáikat

egy megfelelõ szakemberekbõl álló munkacso-
port tekintse át, azokra kíséreljen meg érvényes
és minden könyvtártípusra kiterjedõ, a napi
könyvtári gyakorlatban alkalmazható megoldást,
megoldásokat adni;

b) a könyvtári dolgozók számára szervezze-
nek olyan célzott tanfolyamokat, illetve kezde-
ményezzék olyan akkreditált tanfolyamok indí-
tását, amelyek elõsegítik, lehetõvé teszik az aján-
lott megoldások gyakorlati alkalmazását, segítik
a szerzõi jogi törvény betartását;

c) a késõbbiekben kiírásra kerülõ pályázatok
elsõsorban az e megoldásokhoz szükséges esz-
közök (gépek és szoftverek) beszerzését, vala-
mint az e megoldásokon alapuló szolgáltatások
létrehozását preferálják.

 
Tagságunk kész e munkacsoport számára

körülményeit, feladatait, gondjait részletesebben
is megfogalmazni, kész a megoldás, megoldá-
sok keresésében részt venni.

 
5. Az országos tanácskozás résztvevõi meg-

fontolásra ajánlják:
a) olyan központi digitalizáló mûhely, mûhe-

lyek létrehozását, melyek az e munkához csak
rövid idõre szükséges, költséges berendezések
(pl. gerinckímélõ könyv-
szkenner, A/5-ös méretnél
nagyobb síkszkenner [pla-
kátok digitalizálására], mik-
rofilmszkenner stb.) eléré-
sét, használatát teszik lehe-
tõvé;

b) olyan digitalizáló al-
központok létrehozását,
melyek egy-egy szoftver
vagy nagyobb szakértelmet
kívánó részmûvelet (külön-
bözõ konverziók, karakter-
felismertetés, szöveg adat-
bázisba szerkesztése stb.)
elvégzésében nyújtanak se-
gítséget.

„Számtalanszor jártam
már ezen a tájon”

A Móricz-emlékév rendezvényei
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

A Móricz Zsigmond Társaság kezdeményezésé-
re – a Petõfi Irodalmi Múzeummal szoros együtt-
mûködésben, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) támogatásával – a 2004
júniusa és 2005. június vége közötti idõszak
Móricz Zsigmond-emlékév lesz. Ennek keretében
– elsõsorban azok az intézmények, amelyek nagy
írónk nevét viselik – különféle rendezvényeken
fognak megemlékezni Móricz Zsigmond szüle-
tésének 125. évfordulójáról.

A felújított Móricz-emlékszoba

A kulturális közvagyon digitalizálása, a digi-
tális nyersanyagok közgyûjteményekbe kerülése
eminens érdekünk. Közkönyvtáraink munkatár-
sai ebben szeretnék kivenni részüket. Ehhez
kérjük az önök segítségét!

Szolnok, 2004. július 14–16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hely-
ismereti Könyvtárosok Szervezete

XI. Országos Tanácskozásának résztvevõi
nevében:

Takáts Béla

elnök
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Természetesen megyénk, illetve intézményünk
is kapcsolódik az egy évig tartó eseménysoro-
zathoz. A jeles jubileum méltó megünneplésére
február 26-án Móricz Zsigmond Emlékbizottság

alakult Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár által alapított em-
lékbizottság elnöke dr. Bihari Albertné, a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese lett, tagjai: Vida János, a megyei
önkormányzat vezetõ fõtanácsosa, Tasnádi Csa-

ba, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Dám

László, a Jósa András Múzeum igazgatója, dr.

Nagy Ferenc, a Megyei Levéltár igazgatója és
Sivadó Sándor, a Megyei Pedagógiai, Közmû-
velõdési és Képzési Intézet igazgatóhelyettese.

 Az ülésen meghatároztuk azokat a jelentõ-
sebb rendezvényeket, amelyekkel megyénk tisz-
telegni fog nagy szülöttünk emléke elõtt.

 Az ünnepségeket a szülõfalu, Tiszacsécse ön-
kormányzata egész napos rendezvénnyel indítot-
ta. A megemlékezés a református templomban
kezdõdött, ahol az ünnepi istentiszteleten Bölcskei

Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke hirdetett igét. Azt követõen a templom
falán felavatta Balogh Géza szobrászmûvész al-
kotását, mely hirdeti, hogy ebben a templomban
keresztelték meg a gyermek Móricz Zsigmon-
dot. Az emlékház parkjában dr. Hatházi Gábor,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Mú-
zeumi Fõosztályának helyettes vezetõje tolmá-
csolta minisztere üdvözletét. Az ünnepi köszön-
tõt Hopka András, Tiszacsécse polgármestere
mondta, aki felelevenítette azt a 75 évvel ezelõt-
ti június 30-át, amikor nagy szülöttüket díszpol-
gárrá avatták. Ezután idézett Móricz ekkor el-
hangzott beszédébõl, majd így fejezte be mon-
danivalóját: „Nekünk az a dolgunk, hogy ebben
az Európában, ma, amikor Tiszacsécse Magyar-
ország keleti kapuja lehet, nagy szülöttünk taní-
tását megfogadva okosak, felvilágosultak, erõ-
sek és határozottak legyünk. Okosak, hogy tény-
leg mi lehessünk a Kelet kapuja, felvilágosultak,
hogy megfeleljünk a XXI. század követelménye-
inek, erõsek és határozottak, hogy a remélt nagy
változások közepette meg tudjuk õrizni falunk
sajátosságait, hogy továbbra is vonzó, békés,
boldog sziget legyen ez a fatornyos kis temp-
lom, a szalmatetõs ház és Tiszacsécse közössé-
ge. Ha ez mind sikerül, akkor méltó utódai le-
szünk Móricz Zsigmondnak.”

Õze Áron színmûvész után Gazda Lászlónak,
a megyei közgyûlés elnökének köszöntõje hang-
zott el, aki többek között a következõket mond-
ta: „Móricz rendkívüli tehetségét, kimagasló áb-
rázolókészségét még irigyei, ellenfelei is elis-
merték. A szülõföld szerencsére – és nem kis
büszkeségünkre – bõvelkedik kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtó szakemberekben, ezt még a ver-
senytársaink is méltányolják. Móricz is – ahogy
a mi megyénkben élõk többsége – dolgos, szor-
galmas, iparkodó, a maga erejébõl boldoguló
ember volt.”

Szegedi Ferenc, Az Új Buda Baráti Kör elnö-
ke arról szólt, hogy miként ápolják az író emlé-
két, Ratzky Rita, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója pedig a Móricz életmûvét bemutató
új kiállításról beszélt. A vendégek nagy figye-
lemmel hallgatták Móricz fogadott fiának, Mó-

ricz Imrének az üdvözlõ szavait: „A lelencsor-
ból emelt magához, s a fiának fogadott. A deb-
receni református kollégiumba járhattam, ugyan-
oda, ahová õ is.” Ezt követõen az emlékháznak
ajándékozta nevelõapja kedves sétabotját, me-
lyet Hopka András polgármester vett át.

Kolos Virág, az író unokája a család nevében
emlékezett. Személyes hangú beszédében töb-
bek között ezt mondta: „Összesen tizenkét le-
származottja él a nagy írónak. Nincs közöttük
író, de olyan pályákon tevékenykednek, amelye-
ken a sikerességhez szükséges az a tartás, amit
Móricz Zsigmondtól lehetett elsajátítani.”

A köszöntõk után a Tiszacsécsei Gyermek- és

Ifjúsági Önkormányzat tagjai az író Rektor bá-

csi címû mûvébõl adtak elõ részletet, majd a
vendégek – közöttük a Móricz Zsigmond Me-
gyei Könyvtár képviselõi is – megkoszorúzták
az író egészalakos szobrát.

Az állófogadást követõen (a falunap program-
jaként) a környezõ települések iparmûvészeti
kirakodóvásárában gyönyörködhetett az ide lá-
togató több száz vendég, s akár tájjellegû étele-
ket is fogyaszthattak az ínyencek. Az emléknap
utcabállal zárult.

Az emlékév további programjai

A megyei könyvtár által – 2004. július 19. és
25. között – szervezett, Szomszédoló elnevezésû
nemzetközi olvasótábor központi témája Móricz
élete és munkássága volt. A tábor programjában
csoportos foglalkozásokkal, dramatikus játékkal,
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mûveltségi vetélkedõvel, illetve megyénk Mó-
ricz-emlékhelyeinek megtekintésével és koszo-
rúzással tisztelegtek a gyerekek az író emléke
elõtt. A táborlakók találkozhattak Móricz Zsig-
mond unokájával, Kolos Virággal is. A ma már
nyugdíjas irodalomtanár unoka – jómagam köz-
remûködésével – hangulatos beszélgetés kereté-
ben hozta közel mindenki szívéhez a nagyapjá-
hoz fûzõdõ élményeit.

„Csak kötelezõ olvasmány ne legyek soha,
mert akkor senki sem fog olvasni!” – idézte az
író szavait Virág asszony, de az íróvá válás korai
jeleirõl is beszélt a hallgatóságnak. A kezdetben
megilletõdött táborlakók hamar feloldódtak, és
bátran bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Végül
közösen elénekeltek egy magyar népdalt, melyet
Móricz gyûjtött a megyében, és a gyerekek az
általuk aláírt ajándékkönyvvel búcsúztak el Ko-
los Virágtól.

Bizonyára sokáig emlékezetes marad a me-
gyénkbõl és a határon túlról érkezett magyar
gyerekek számára ez a beszélgetés, hiszen Ro-
mániában csak érintõlegesen, fakultatív formá-
ban ismerkednek meg a magyar irodalom, törté-
nelem nagyjaival, így számukra hiánypótló „tan-
óraként” is szolgált ez a találkozás. Nagy él-
ményt jelentett a Légy jó mindhalálig címû regény
dramatizált változatának elõadása is Abonyiné An-

tal Anna drámatanár feldolgozásában.
Az újraolvasott Móricz címmel a Nyíregyházi

Fõiskola Irodalom Tanszéke – egyetemi, fõisko-
lai oktatók, kutatók részvételével – 2004. októ-
ber 7–8-án országos tudományos emlékülést ren-
dez. Ez alkalommal kerül sor Nyíregyháza Mó-
ricz-szobrainak, illetve emléktábláinak megko-
szorúzására. A konferencia ideje alatt megtekint-

hetõ lesz a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár által rendezett, az
író életét és munkásságát bemutató
fotó- és dokumentumkiállítás.

Könyvtárunk az Égi madár címû
országos Móricz prózamondó ver-

seny meghirdetésével kívánja az if-
júsággal megismertetni és népszerû-
síteni nagy klasszikusunk mûveit. A
versenyen az ország Móricz nevét
viselõ iskoláinak felsõ tagozatos ta-
nulói, valamint középiskolásai ve-

hetnek részt. A döntõ 2004. november 10-én
Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban
lesz.

„Számtalanszor jártam már ezen a tájon”
címmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön-

kormányzat és intézményünk irodalmi zarándok-
latra invitálja az ország diákjait, érdeklõdõit. Kol-
légám, Babosi László – a helyismereti részleg
dolgozója – összeállított egy irodalmi útikalauzt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Móricz-emlék-
helyeinek megtekintéséhez. Ezt az összeállítást
elküldjük az ország Móricz nevét viselõ iskolá-
iba, intézményeibe. A megyénkbe látogató ven-
dégeknek a település szakavatott ismerõje fogja
megmutatni a látnivalókat. Hívunk és várunk
minden irodalombarátot!

A Móricz Zsigmond Színház Forgách And-

rás rendezésében Móricz és a színésznõ: avagy

a szép, a jó, a gonosz címû darabot mutatja be.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános

Iskola 2005. március 30. és április 1. között
különféle rendezvényekkel emlékszik meg név-
adójáról. Olvasottsági vetélkedõ, kosárlabda
kupa, koszorúzás, színházlátogatás, fordított nap,
irodalmi emléktúra egyaránt szerepel a három
nap eseményei sorában.

A programokat a társintézményekkel – a
Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési
Intézettel, a Móricz Zsigmond Színházzal, a Jósa
András Múzeummal és a Megyei Levéltárral –
együttmûködve szervezzük. Az emlékév költsé-
geit az NKÖM, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Kulturális Bizottsága fedezi.

Móricz szellemi hagyatékának ápolását, az író
életmûvének ébren tartását – a mai társadalmi,

A megyei könyvtár koszorúját

dr. Bihari Albertné helyezte el
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irodalmi és mûvészeti közéletben – nemcsak az
emlékévben szeretnénk felvállalni, hanem a ké-
sõbbiekben is. E célból az õsz folyamán tervez-
zük létrehozni az értelmiségiekbõl álló Móricz

Társaságot, Nyíregyháza székhellyel. Az önál-
lóan mûködõ egyesület céljait az író szellemé-
hez méltó új formák és keretek között kívánja
megvalósítani; irodalmi, mûvészeti, zenei talál-
kozók, bemutatók rendezésével, kiállítások szer-
vezésével, díjak alapításával, pályázatok hirde-
tésével és vetélkedõk tartásával; irodalmi és tör-
ténelmi nevezetességû helyekre szervezendõ or-
szágjárásokkal, a határainkon túl élõ magyar
anyanyelvû lakosság szellemi életének támoga-
tásával. Az alapvetõ célkitûzések megvalósítását
kiadványok megjelentetésével, az író mûveinek
terjesztésével és más alkalmi rendezvényekkel
kívánja szolgálni.

Szeretnénk, ha minél több könyvtáros kollé-
ga is részt venne a társaság munkájában, várjuk
a csatlakozni szándékozók jelentkezését! (Érdek-
lõdés és jelentkezés a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban, dr. Bihari Albertnénál).

A XX. század legnagyobb prózaírójának szel-
lemisége ma is egyre aktuálisabb. Varga Domo-

kos szerint: „Móricz ma is élõ példakép. Nem
mi ébresztjük õt, neki kell ébresztenie minket
magyarságra, emberségre, hûségre, igazságra,
magunk és a világ tiszta látására.” E gondolatok
jegyében mindannyiunknak azt kívánom, hogy
Móricz messzire világító fáklya legyen az éle-
tünkben!

Dr. Bihari Albertné

városi igazgatóhelyettes
Móricz Zsigmond

Megyei és Városi Könyvtár

Nagy Attila
(1979–2004)

A bölcsek szerint a
„Sors könyvében” min-
den benne van. Igen,
errõl beszélünk, errõl
suttogunk, de még nem
látta, nem olvasta sen-
ki. Hiánycikk, a mi
könyvtárunk polcain
sem található. Talán ez-
úttal ez nem is baj. Nem
lett volna szerencsés
elõre tudni, hogy rövid

ideig lehetett a kollégánk, fájdalmasan hamar
lezárult pályafutása a könyvtárban.

Mindig õ írt, szavalt nekünk különbözõ alkal-
makkor. Most nekünk kellene búcsúznunk tõle –
s nincsenek szavaink. Az emlékek nehezen áll-
nak össze jól fésült mondatokká. Túl elevenek,
túl személyesek… Csak azok érthetik meg, akik
részesei voltak. Nagyon nehéz ezeket szavakba
önteni, beszélni. Beszélni Attiláról, lendületes-
ségérõl, hitérõl, akaratáról. Még nem sikerült
megértetni magunkkal, hogy többet nem találko-
zunk, hogy soha többet nem jön – mert nem
jöhet!

Minden iskolai szinten megállta a helyét. Már
gimnazista korában felhívta magára a környeze-
te figyelmét. Magával ragadta a közönséget
amikor szavalt, de akkor is, ha a dobfelszerelés
mögött ült s minden idegszálával a zene ritmu-
sára figyelt.

Érettségi után jöttek a fõiskolás évek. Mûve-
lõdésszervezõ-könyvtár szak a jászberényi fõis-
kolán, a következõ évtõl gazdasági szak a gyön-
gyösi fõiskolán. Öt év alatt két diplomát szer-
zett, nem is akármilyen eredménnyel. Már akkor
fáradhatatlan volt.

Fõiskolás szakmai gyakorlatain volt alkal-
munk megismerni. Megismerni a komolyságát,
a pontosságát, a humorát, a vidámságát. Har-
madéves korában már úgy éreztük, mintha évek
óta velünk dolgozott volna. Épp ma három éve,
hogy aktív dolgozóként a Városi Könyvtár csa-
patát erõsíti. Így, jelen idõben. Hiszen lélekben
itt van közöttünk. Elõször csak könyvtárosként

Kolos Virág és lánya a Móricz
Zsigmond Könyvtár
munkatársai körében
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tevékenykedett, késõbb bekapcsolódott a prog-
ramok szervezésébe, majd a könyvektõl átpár-
tolt a számítógépekhez. Sajnos nagyon rövid
idõre!

Nem tudjuk, hogyan csinálta. Mindenre volt
ideje, energiája. Százhúsz százalékosan megállta
a helyét a munkában, a tanulásban, a zenekar-
ban. Mindehhez – sokszor mondta – családja adta
a biztonságos hátteret, szülei, testvére, barátnõ-
je. Tervei voltak a magánéletben, tervei voltak a
munkahelyen.

Sokat dolgozott, többek között a könyvtár új
honlapját készítette. Már nem tudta befejezni…
Hirtelen félbeszakadt minden.

Nagyon hiányzik nekünk! Fiatal kora ellené-
re végtelen volt a bölcsessége, s nagyon jól tá-
jékozódott a világ dolgaiban. Minden kollégával
megtalálta a hangot. Épp ezért a kollektíva egy
emberként szurkolt vizsgái eredményességéért,
szereplései sikeréért. S ebben az évben egy
emberként álltunk mellette súlyos betegségében,
édesanyja elvesztésekor érzett mély gyászában.

Reménykedtünk, hogy legyõzi a tornyosuló
akadályokat. Reménykedtünk – sajnos hiába. A
kórházból hazatérve, lefogyva, kissé bánatosan
mondta: „… hát felnõtt lettem!” Az utóbbi he-
tekben szárnyalt, s mi észre sem vettük, hogy
sebes a szárnya. Csak azt láttuk, hogy jó a ked-
ve, kettesével szalad a lépcsõn – az utolsó két
napig. Nagyon fognak hiányozni a reggelente
elhangzó – mindenkinek egyszerre szóló – kö-
szönések: csókolom, sziasztok, helló, jó reggelt!

A csendet sokszor õ oldotta. Ugyanúgy nyi-
tott szemmel és szívvel nézett a világra, mint
régen. Naponta bombáztuk kérdéseinkkel, ami-
kor a számítógép nem akart engedelmeskedni
parancsainknak. Jött, és türelmesen, játszi
könnyedséggel szóra bírta a legmakrancosabb
masinát is. Mobiltelefonról még a betegágyból
is küldte a tanácsokat. Valószínûleg most is,
ezután is ezt teszi, csupán a földi csatornát cse-
rélte fel égire. A mennyei interneten szörfözik,
és mosolyogva figyeli botladozásainkat vagy
éppen sikereinket.

Szabó Jánosné

igazgató
*

Nagy Attila a jászberényi Városi Könyvtár és

Információs Központ dolgozója volt. A temeté-

sén, 2004. szeptember 1-jén elhangzott gondola-

tokból idéztünk.

Az OIK rendezvénysorozata

A rendezvényekrõl a http://www.oik.hu/
meghivok/EU/tervezet.htm címen lehet informá-
lódni.
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Maratoni felolvasási
rekord született
a könyvtárban

Mindig ámuló csodálkozással
figyeltem, mint ahogy nyilván
önök között is sokan, a világ hol
egyik, hol másik táján felbukka-
nó, halhatatlanságot ígérõ, a
„legfantasztikusabb” jelzõvel kí-
sért rekordok felállítását, és lám:
eljött a mi idõnk.

Még a lábunkat sem kellett
kitennünk Sarkadról, csupán vá-
rosunk könyvtáráig kellett elbal-
lagnunk, hogy egy csodálatos,
országos rekord születésének
részesei lehessünk.

„Nem volt ez azért olyan egy-
szerû” – tudtam meg Gyebnár

Györgynétõl, a könyvtár vezetõ-
jétõl. A 72 órás maratoni felolvasás ötlete több
hónappal ezelõtt született. A sarkadi hajdúvárosi
napok rendezvénysorozatához szerettek volna
valami különlegességgel hozzájárulni a könyv-
tár részérõl, s mivel településünknek II. Rákóczi
György adományozta a hajdúvárosi rangot, adó-
dott a Rákóczi-családhoz kapcsolódó írások fel-
elevenítésének gondolata – beillesztve egy pá-
lyázatba. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma támogatásáról biztosította a rendezvényt.

Ezután hosszas egyeztetések folytak a ma-
gyarországi rekordok koordinátorával, Sebes-

tyén Istvánnal, a Hotelinfo Kft. projektvezetõ-
jével a rekord feltételeirõl. A hat vállalkozó
szellemû rekorderjelölt, név szerint Czeglédi

Henrietta, Laczkó Imre, Nagy Imre, Révászné

Nagy Gabriella, Szlávikné Mári Zsuzsanna,
Veress Károly, valamint póttagként Csiki Eri-

ka (valamennyien sarkadiak) június 25-én dél-
elõtt szó szerint beköltözött a könyvtárba,
ugyanis a szigorú szabályok elõírták: a három-
napos rekordkísérlet alatt õk heten még az
épületbõl sem léphettek ki.

A maratoni megmérettetés 12 óra 12 perc-
kor nagy izgalommal, teltházas hallgatósereg-
gel vette kezdetét, figyelõ kamera mellett,
amely szünet nélkül mûködött, 72 órán keresz-
tül. Még mielõtt bárki is úgy gondolná, nem
nagy ügy, néhány szabály a szigorú feltételek

sorából. Egyvalakinek négy órán keresztül
kellett felolvasnia hangosan, folyamatosan,
úgy, hogy a szünetek, illetve váltások között
eltelt idõ nem lehetett több öt másodpercnél.
(Kipróbáltam: még egy korty vizet sem lehet
lenyelni ennyi idõ alatt!) A felolvasókat éjjel-
nappal egy jegyzõkönyvvezetõ és egy tanú
kísérte figyelemmel, s a hallgatóság is felté-
telként szerepelt.

Mindenesetre egy biztos: akinek volt lehe-
tõsége sokszor beülni a hallgatók táborába, az
alaposan felkészülhetett a Rákóczi-családból,
hiszen majdnem nyolc kötetet „faltak fel” a
rekorderek, akik a leghûségesebb hallgató cí-
met is kiosztották.

28-án 11 óra tájt már izzott a levegõ, hisz a
vége felé közeledett a rekordkísérlet, amikor
tapasztalataikról kérdeztem a felolvasókat. Két
dologban valamennyien egyetértettek. Az egyik:
a bezártság volt a legnehezebb, de a könyvtár
dolgozóinak áldozatos munkája fantasztikus volt,
s az õ szerepük nem volt kevésbé fontos, mint a
felolvasóké. A torkot próbáló négyórás olvasást
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fokozatosan megszokták, s igyekeztek egymás-
ban tartani a lelket. Egy alkalommal izgultak
igazán, amikor egyiküknek 80-ra esett a vérnyo-
mása a nagy megterheléstõl. No nem a rekord-
kísérlet, hanem a társuk miatt aggódtak.

A rendezvényrõl bõvebben a www.rekordok.
hu/olvas.html címen olvashatnak.

B. Széll Katalin

Köszöntõ
dr. Móra László okleveles

könyvtáros,
tudománytörténész

kilencvenedik születésnapja
alkalmából

1914. július 23-án született Erzsébetfalván, a mai
Pesterzsébeten. Középiskolai tanulmányait a „Tol-
di”-ban és a soproni fõreálban végezte, 1932-ben
érettségizett, utána a katonai aka-
démián szerzett oklevelet. Könyv-
tárosi pályáját 1954 januárjában
kezdte a Mûegyetem könyvtárá-
ban olyan kiváló szakemberek
irányításával, mint Kéki Béla és
Sebestyén Géza. Elõször a háló-
zati osztály munkatársa volt, majd
vezetõjeként a tanszéki könyvtá-
rak állományának központi fel-
dolgozását irányította. 1969 és
1978 között az Országos Mûsza-
ki Könyvtár feldolgozó osztályát
vezette és részt vett a könyvtáros-
képzésben. 1978-ban innen ment
nyugdíjba.

Móra László eredményekben
gazdag életútja során mindig ké-
pezte magát. Német nyelvbõl
felsõfokú nyelvvizsgát tett, vö-
rös diplomával végezte az
ELTE történelem-könyvtár sza-
kát, 1961-ben bölcsészdoktorrá
avatták. 1985-ben kapta meg a
kémiai tudományok kandidátu-
sa fokozatot, és kinevezték az
MTA Tudomány- és Technika-
történeti Komplex Bizottság
tagjának.

Számos publikációja jelent meg, köztük önál-
ló könyvek és tanulmányok. Tudománytörténeti
életrajzsorozata felöleli Wartha Vince, Zemplén

Géza, Varga József és Korach Mór akadémiku-
sok életmûvét, feldolgozta többek között Sigmond

Elek, Pfeifer Ignácz és Szebellédy László kémia-
professzorok munkásságát is. A nagy könyvtá-
rosokról sem feledkezett meg, bemutatta Rados

Gusztáv, Nagy Sándor és Káplány Géza tevé-
kenységét. Már disszertációjának témájául a
BME Központi Könyvtárának százéves történe-
tét választotta, majd megírta az Országos Mû-
szaki Könyvtár és Dokumentációs Központnak,
illetve elõdintézményének történetét is.

A Magyar Tudományos Akadémia Tudo-
mány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága
és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Országos Mûszaki Információs Köz-
pont és Könyvtár munkatársai bensõséges ün-
nepség keretében, díszoklevéllel köszöntötték
Móra Lászlót.

Fonyó Istvánné
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Tájékoztató az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárban
folyó átalakítási és
fejlesztési munkálatokról

Az ország legrégibb, 1561-ben alapított tudomá-
nyos szakkönyvtárában évek óta jelentõs belsõ
átalakítás zajlik. A munkálatok az idén meggyor-
sultak, és a sokak által ismert díszes nagytermet
is elérték, így a legkülönbözõbb álhírek láttak
napvilágot, ezért szükségesnek látjuk a közvéle-
mény tájékoztatását az átalakulás okairól és tar-
talmáról.

Az Egyetemi Könyvtár a XVIII–XIX. század
egy részében a nemzeti könyvtári feladatokat is
ellátta, a kiegyezés után pedig a fõváros egyet-
len modern könyvtárának számított, így másfél-
milliós állományának egy része olyan különle-
ges érték, amely a nemzeti kulturális örökség
szerves alkotóeleme. Kódexei, õsnyomtatványai,
ötvenezer egységnél nagyobb XVI–XVIII. szá-
zadi gyûjteménye különleges gondozást, restau-
rálást, korszerû számítógépes feltárást, ugyanak-
kor az értékhez méltó bemutatást követelnek, s
mindez nagyon sok pénzbe kerül, ami megha-
ladja az ország legrégibb és legnagyobb egyete-
mének anyagi lehetõségeit is. E feladat mellett
az intézmény egy rendkívül széttagoltan települt,
hatalmas egyetem központi könyvtári feladatait
is ellátja. Az ELTE könyvtári rendszere decent-
ralizált, az Egyetemi Könyvtár mellett kari és
intézeti könyvtárak hálózatából áll, hiszen az ok-
tatóknak, hallgatóknak lehetõleg az oktatáshoz
közel kell biztosítani az információkhoz való
minél gyorsabb hozzáférést. Ennek megfelelõen
az Egyetemi Könyvtár másik nagyon fontos fel-
adata egy összegyetemi virtuális könyvtár, szá-
mítógépes integrált könyvtári rendszer irányítá-
sa, fejlesztése és bõvítése. Ez a hálózat kapcsol-
ja egybe az egyetem egyre több könyvtárát.

A rendszerváltás óta bekövetkezett hatalmas
mértékû átalakulás és az informatika elképesztõ
sebességû fejlõdése a felsõoktatási könyvtárakat
nagyon nagy mértékben érintette. Napjaink
könyvtárhasználati szokásai tökéletesen eltérnek
akár az 1980-as évek elejének metódusaitól. A
ma követelménye az információhoz való azon-

nali, de legalábbis nagyon gyors hozzáférés, a
különbözõ – egyre inkább digitális – technikával
történõ másolatkészítés, természetesen a hagyo-
mányos kölcsönzés mellett. A helyben olvasás
igénye csökkent és egyetemek esetében inkább
az oktatás helyszínéhez közel jelentkezik. A
korszerû könyvtárban szükség van az informati-
kai szolgáltatások teljes körére, a kiscsoportos
közösségi tanulás lehetõségére, s nem utolsósor-
ban hatalmas, könnyen használható, korszerû
szabadpolcos állományra. Az új, modern egye-
temi könyvtárak e szempontok figyelembe véte-
lével épültek és épülnek szerte a világban. E
feltételeknek az 1876-ban épült Egyetemi Könyv-
tár egyre kevésbé tudott megfelelni, tehát az
átalakulás elkerülhetetlen volt. Az elmúlt másfél
évtized finanszírozási gondjai, amelyek a közel-
múltban csak fokozódtak, még sürgetõbbé tették
– nem csak számunkra – a könyvtári munka
újragondolását. Az 1950-es években kialakult
gyûjtõkör ma már nem tartható, tehát az egyete-
men belül és az egész magyar tudományos
könyvtári rendszerben – véleményünk szerint –
újra kell gondolni a gyûjtõköri felosztást és el
kell kerülni az átfedéseket, jobban kell felhasz-
nálni  a rendelkezésre álló csekély anyagi eszkö-
zöket. Fokozottan áll ez a külföldi folyóiratok
beszerzésére, figyelembe véve azt, hogy napja-
inkban az elektronikus úton elérhetõ on-line fo-
lyóiratok és adatbázisok iránt egyre nagyobb az
igény. Átalakítási terveink készítésénél a fentie-
ken kívül még sok más szempontot is figyelem-
be vettünk, így azt is, hogy az ország legrégibb
egyetemén elkerülhetetlen egy egységes egyete-
mi közgyûjteményi koncepció – könyvtár, levél-
tár, múzeum – megvalósítása.

Az Egyetemi Könyvtárban folyó átalakítás
egyik kiemelt célja a gyûjtemény 1800 elõtt
keletkezett részének leválogatása, biztonságos és
korszerû õrzési körülményeinek kialakítása, vi-
lágszínvonalú feltárása és bemutatása. Az elmúlt
években elkülönített, biztonsági berendezésekkel
ellátott raktárakba kerültek a Kézirattár és a Régi
Nyomtatványok osztályainak anyagai, és a levá-
logatás ez év végére fejezõdik be a XVIII. szá-
zadi anyag összegyûjtésével. Ez az anyagrész
részben a régi nagyolvasó, részben az ún. mû-
emlékraktár polcaira kerül, ott lesz értékéhez
méltóan elhelyezve. Ezen anyagok tételes szá-
mítógépes feltárása megkezdõdött, s a XVI. szá-
zadi állományról már el is készült. E katalógu-
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sok, a címlapok digitális felvételeivel együtt,
fokozatosan az interneten is elérhetõk, s így
megvalósul e nemzeti kincsek megismertetése.
A XVII–XVIII. századi állomány feltárása meg-
kezdõdött, de a létszámtól függõen még éveket
vesz igénybe. A régi dokumentumoknál óriási
feladat az esetleges fertõtlenítés, tisztítás és res-
taurálás. Csak a XVI–XVII. századi állomány-
ból közel háromezer kötet szorul restaurálásra,
ami százezer forintos átlagárral számolva három-
százmillió forint költséget igényelne. A hazai
lehetõségeket ismerve ez akár több évtizedes
program is lehet, de ne felejtsük, óriási értékû
nemzeti kincsekrõl van szó.

Miután az elmúlt évek tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy a 125 éve épült nagyolvasóban a
modern szolgáltatásokat biztosítani nem lehet,
mûemlék jellegénél fogva pedig az átalakítás
szóba sem jöhet, egyértelmû volt a következte-
tés: olyan funkciót kell adni a teremnek, amely
a jellegének jobban megfelel, s amelyhez hason-
ló Európa számos régi könyvtárában jól bevált.
A jelenlegi munka során a teremben lévõ könyv-
állomány lecserélése folyik, és minél jobb helyki-
használással ide kerül a XVIII. századi állomány
egyik része. A késõbbiekben e teremben kíván-
juk bemutatni idõszaki kiállításokon értékeink
egy-egy részét, megteremtve az alapját az or-
szág legrégibb egyetemén már régóta hiányzó
egyetemi múzeumnak is. A terem alkalmas és
méltó helyszíne lesz tudományos rendezvények-
nek, konzultációknak, akár speciális kutatómun-
ka végzésének.

Az átalakítás másik fontos célja az olvasói
igények korszerûbb kielégítése. Az ún. nagyka-
talógus áthelyezésével új helyeket biztosítottunk
többi olvasótermünkben, ahol így hetvenhat fé-
rõhely alakult ki jobb informatikai feltételekkel.
E termekben bõvítjük és modernizáljuk a sza-
badpolcos állományt, ezzel is segítve az olva-
sók, kutatók munkáját. Olyan berendezéseket
szereztünk be, amelyek a hátrányos helyzetben
lévõ olvasókat (pl. a gyengénlátókat) segítik. A
következõ években az épület Reáltanoda utcai
oldalán, a második emeleten fokozatosan három
új olvasói teret kívánunk megnyitni, összesen
mintegy nyolcvan további férõhellyel. E termek-
ben is korszerû számítógépes hálózatot építünk
ki és jelentõs szabadpolcos állományt fogunk
elhelyezni, tematikus csoportosításban. A könyv-
tár aulájában szabadon használható számítógé-

pes e-pont lesz elhelyezve, a beérkezõ olvasókat
információszolgálat segíti, és ugyancsak itt fog-
juk árusítani az egyetemet, a könyvtárat és a
gyûjtemény értékeit bemutató kiadványokat,
prospektusokat és emléktárgyakat.

Aki reménykedik,
és közben dolgozik

Augusztus 20. alkalmából Szinnyei-díjjal jutal-
mazták Redl Károlynak, az Országgyûlési
Könyvtár tájékoztatási igazgatójának munkáját.

– Nem mindennapi pályafutást ismert el a

szakma és az ágazati irányítás ezzel a kitünte-

téssel. Kezdjük az elején. Hol kezdted a könyv-

tárosi munkát?

Redl Károly: Azon kevesek közé tartozom,
akiknek egész eddigi pályafutása az Országgyû-
lési Könyvtárhoz kötõdik. Az 1978-ban tett érett-
ségim után családi tanácsra kértem felvételemet
a könyvtárba. Nekem akkor nem volt határozott
elképzelésem arról, hogy mit is várhatok a könyv-
tári munkától. Azonban már a belépéskor csaló-
dás ért, mert ekkor több hozzám hasonló fiatalt
vettek fel különbözõ munkakörökbe, de csak én
kerültem váltott mûszakos munkarendbe, a
könyvraktárba. A többieknek „csak” normál rend-
ben kellett dolgozniuk, nyolctól tizenhét óráig,
nekem viszont másnaponként este nyolcig, min-
den második szombaton pedig nyolctól húsz
óráig. Ráadásul az ezért kapott 1750 forintos
fizetés természetesen akkoriban sem számított
fényûzõnek. Szóval nagyon kevés választott el
attól, hogy az elsõ hónap után végleg búcsút
mondjak a könyvtárnak. Azt, hogy ez mégsem
következett be, az intézmény akkori igazgatójá-
nak, Vályi Gábornak köszönhetem. Õ ugyanis
fantasztikus munkahelyi légkört tudott kialakíta-
ni. Jól emlékszem egy alkalomra, az alkalmazá-
som után néhány hónappal, amikor a raktári
munkafolyamattal kapcsolatos javaslatomat
mondtam el neki. Õ teljes komolysággal foglal-
kozott a javaslatommal, megvalósította.

Természetesen az elmúlt huszonöt évrõl ad-
ható kép csak töredékes lehet, ezért csak négy
mozzanatot szeretnék felvillantani.

Nagyon lényegesnek tartom, hogy az elmúlt
évtizedekben számos könyvtári munkafolya-
matban vehettem részt. Különbözõ osztályo-
kon különbözõ szakmai feladatokat láttam el.
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Voltam könyvraktáros, gyarapító könyvtáros,
kezeltem a Magyar Parlamenti Gyûjteményt és
voltam tájékoztató könyvtáros is. A szakmai
feladatok mellett szinte nincs olyan kisegítõ
tevékenység, amiben ne lett volna részem. Ha
kellett, lapátoltam a havat, hogy a könyvtár
megközelíthetõ legyen, voltam ruhatáros, so-
fõr, sõt még „vécésnéni” is. (Ez utóbbi ked-
venc történeteim közé tartozik, amin kollégá-
im jót szoktak derülni.)

Fontos mozzanatnak értékelem, hogy a könyv-
tár akkori fõigazgatója, Balázsné dr. Veredy

Katalin megbízott a kötészeti bizottság vezeté-
sével. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy össze
kellett hangolnom a különbözõ osztályok köté-
szeti igényeit, és ezeket részben saját kötésze-
tünkkel, részben külsõ könyvkötõkkel kellett
kielégíteni. Ennek a tevékenységnek a révén
fontos szervezési és szakmai tapasztalatokat sze-
reztem. Ebben az idõszakban indult be a restau-
rálási tevékenység könyvtárunkban. Hasonlóan
jelentõs tapasztalatokkal szolgált az olvasószol-
gálati osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatai-
nak ellátása is. Ez az osztály ma is a könyvtár
legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet
végzõ osztálya. (Ide tartozik a könyvraktár, az
olvasótermi ügyelet, a xerox-mûhely, a beírat-
kozás, a könyvtárközi kölcsönzés és természete-
sen a beíratkozott olvasók tájékoztatása is.)

Ezen idõszakhoz kötõdik, hogy könyvtárosi
és jogi tanulmányokat végeztem, amelyek nél-
kül nem kapcsolódhattam volna be egyre bonyo-
lultabb és egyre nagyobb szakismeretet igénylõ
feladatok ellátásába. Fontosnak tartom megem-
líteni, hogy több választási perióduson keresztül
voltam a könyvtár szakszervezeti titkára is. Ez
lehetõséget biztosított, hogy a könyvtár vezeté-
sérõl komplex képet alakíthassak ki és a munka-
társaim által felvetett problémákon keresztül
minden lényeges üggyel megismerkedjem.

– A kollégák feltétlen bizalmát és megbe-

csülését mutatta, hogy rád bízták a könyvtá-

rosok érdekképviseletét a Közgyûjteményi és

Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetében

(KKDSZ). Huzamos ideje vagy alelnöke a szak-

szervezetnek, majd egy átmeneti idõszakban,

Vadász János kormányzati szerepvállalását

követõen elnöke is voltál. Nem a szakszerveze-

ti harcokról szeretnélek most faggatni, inkább

azt kérdezem, hogy mit tanultál meg ezalatt

rólunk, könyvtárosokról.

– Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan is ala-
kult ki ez a bizalom, kénytelen vagyok felidézni
egy régi történetet, hiszen a bizalom nem önma-
gától adódott. A közgyûjtemények területén 1977
óta nem volt központi béremelés, és 1988 õszén
azzal kellett szembesülnünk, hogy ismét más
szakmák fognak béremelésben részesülni. Ezért
elkeseredésünkben tizennégy országos közgyûj-
temény szakszervezeti képviselõjével együtt pe-
tíciót fogalmaztunk meg, amit a Magyar Nemzet
október 5-én hozott nyilvánosságra A megígért

béremelést sürgetik a közgyûjteményi dolgozók

címû cikk részeként, melyben harminc százalé-
kos központi béremelést követeltünk. Október 25-
én került sor a tárgyalásra Czibere Tibor mûve-
lõdési miniszterrel, melynek során átadtuk a
petíciót. A tárgyalás azonban nem járt sikerrel,
mert a miniszter azon túl, hogy elismerte a bér-
követelés jogosságát, nem volt hajlandó ígéretet
tenni a bérfejlesztésre. A tárgyalóküldöttség csa-
lódottan indult vissza a Közalkalmazottak Szak-
szervezetének székházába. A bontakozó demok-
ratikus légkört jól jellemezte, hogy a tárgyaló-
küldöttséget várták a székházban azok a szak-
szervezeti tisztségviselõk, akik a tárgyalásra a
felhatalmazást adták nekünk.  Tekintettel arra,
hogy a rendkívüli elégedetlenség hatására sztrájk-
hangulat volt az intézmények körében, nem le-
hetett kiszámítani, milyen hatása lesz a híreink-
nek. Az úton visszafelé csüggedten tanakodtak a
küldöttség tagjai, hogy ki számol be az ered-
ménytelenségrõl. Nem láttak kiutat a helyzetbõl.
Ekkor magamra vállaltam a népszerûtlen szere-
pet. Ennek megfelelõen az összegyûlt mintegy
száz izgatott szakszervezeti tisztségviselõnek én
számoltam be és én adtam cselekvési progra-
mot. Ekkor döntöttek úgy, hogy nekem kell a
tárgyalóküldöttség szóvivõjének lennem, és a
sajtóval is nekem kell tartanom a kapcsolatot.
Végül 1989. április elsejei hatállyal a közgyûjte-
mények 40%-os béremelésben részesültek. Csak
a sikeres akció lebonyolítása után kezdõdött meg
a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók
Szakszervezetének szervezése, amelyhez méltán
kötõdött hosszú éveken át Vadász János neve.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy több
mint tizenöt éve tart ez a bizalom, igyekeztem azt
megõrizni, azonban úgy gondolom – és ezt elmond-
tam a szakaszervezet döntésre illetékes testületei
elõtt is –, hogy túl hosszú az ismétlõdõ megbíza-
tásaim sora.
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Természetesen ezen idõszak lehetõséget nyúj-
tott a közgyûjteményi és közmûvelõdési terület
alapos megismerésére. A könyvtárosokról meg-
tanultam, hogy csak az marad meg szakmájá-
ban, aki szolgálatnak tekinti könyvtárosi munká-
ját. Számukra a tudás alapú társadalom megte-
remtése nem egy jól hangzó politikai szlogen,
hanem a mindennapok valósága. Õk ennek a
megvalósítására tették fel az életüket, sokszor
elégtelen feltételek, anyagi és erkölcsi elisme-
rést nélkülözõ viszonyok között. A társadalom
és a mindenkori kulturális igazgatás jól teszi, ha
ezt figyelembe veszi és támogatja a könyvtáro-
sok tevékenységét. Ez ugyanis nem valamiféle
kulturális öncél, hanem jól megragadható gazda-
sági és politikai érdek is. Egy példával szeret-
ném szemléltetni, mire gondolok. Ma már keve-
sen emlékeznek arra a vitára, ami az USA Kong-
resszusában robbant ki 1961-ben, az után, hogy
a Szovjetunió fellõtte az elsõ ember által irányí-
tott ûrhajót Gagarinnal a fedélzetén. A vita arról
folyt, miként fordulhatott elõ, hogy a különbözõ
titkosszolgálatok nem tájékoztatták az USA ve-
zetõit a kilövés elvi lehetõségérõl. A vizsgálatok
eredményeként kiderült, hogy nyilvános tudomá-
nyos folyóiratokban számos olyan közlemény
jelent meg, amibõl egyértelmûen lehetett volna
arra következtetni, hogy a Szovjetunió rendelke-
zik az ûrhajó fellövéséhez szükséges techniká-
val. Az USA vezetése ekkor döntött úgy, hogy
a Kongresszusi Könyvtárat úgy kell fejleszteni,
hogy ilyen információhiány még egyszer ne for-
dulhasson elõ.

– A könyvtári rendszer kitüntetett szereplõjé-

nek, az Országos Széchényi Könyvtárnak a mun-

káját egy kuratórium segíti, melynek tagja és

egyúttal a tagok által megválasztott titkára vol-

tál az elmúlt négy évben. Hogy látod az Orszá-

gos Könyvtári Kuratórium (OKK) és a magad

szerepét?

– Az Országos Könyvtári Kuratórium felada-
ta, hogy magas színvonalú társadalmi kontrollt
biztosítson az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) és a Könyvtári Intézet (KI) mûködése
során. Jól jelzi ezt, hogy a kuratórium létrehozá-
sának szükségességérõl alaptörvényünk, mûkö-
dési rendjérõl pedig egy kormányrendelet ren-
delkezik. A kuratórium mûködése kezdetén né-
hány stratégiai célt tûzött maga elé. Meg akarta
ismerni az OSZK gyûjteményét, mûködésének
gyakorlatát, szervezetét, informatikai állapotát,

finanszírozási helyzetét, szakmai törekvéseit és
a fenntartó elvárásait. Közre akart mûködni a
Könyvtári Intézet létrehozásában. Szükségesnek
tartotta, hogy készüljön el az OSZK és a KI
stratégiája. Vizsgálni akarta az elkészült straté-
gia prioritásaiból következõ feladatok végrehaj-
tását. Véleményezni akarta az OSZK és a KI
éves költségvetéseinek elõkészítését, a feladatok
és a finanszírozás összhangját, ha szükséges,
konkrét javaslatokat akart megfogalmazni a
Nemzeti Kulturális Örökség minisztere számára.
Fontosnak tartotta a szaksajtó tájékoztatását a
kuratórium munkájáról.

Összegzésként elmondható, hogy a kitûzött
célokat a kuratórium megvalósította. Behatóan
tanulmányozta az intézmények helyzetét. Közre-
mûködött az intézményi stratégiák elkészítésé-
ben. Úgy gondolom azonban, hogy a kuratórium
tevékenységének megítélése leghitelesebben az
érintettektõl várható. Hogy csak a legutóbbi ese-
ményekre utaljak, Hiller István miniszter úr részt
vett a kuratórium utolsó elõtti ülésén, és a kö-
vetkezõket mondta: „A könyvtári stratégia meg-

valósítása során kiemelt szerepet szánok az Or-

szágos Könyvtári Kuratóriummal folytatott kon-

zultációnak.”

Monok István fõigazgató a kuratórium négy-
éves munkáját összegzõ beszámolóhoz, mintegy
utószóként, többek között a következõ megjegy-
zést fûzte: „Az OKK elsõ periódusa végén talán

a legjobb értékelés az a tény, hogy múzeumi és

levéltári berkekben kinyilvánított irigykedéssel

figyelik tevékenységét, a Magyar Nemzeti Múze-

um és a Magyar Országos Levéltár is szívesen

látna egy ilyen testületet maga mellett.”

Ami engem illet, a kuratórium titkáraként fõ
feladatomnak azt tekintettem, hogy biztosítsam
a testület mûködését és annak szakmai nyilvá-
nosságát. Saját korábbi tapasztalataim alapján is
mondhatom, hogy egy testület tevékenysége –
bármilyen nemes célra hozták is létre – könnyen
megszûnhet, ha nincs, aki buldog módjára ra-
gaszkodna a mûködés feltételeinek megteremté-
séhez. Természetesen, ha mûködik a testület,
akkor tevékenysége már a tagok munkája összes-
ségének eredménye. A mi esetünkben minden
éves jelentésünk megjelent a szaksajtóban, a
miniszterrel folytatott konzultáció eredményének
bemutatásával együtt.

– Mindezek mellett felelõs pozíciót töltesz be

az Országgyûlési Könyvtárban, tájékoztatási
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igazgató vagy. Nem mondhatnánk, hogy ez egy

általánosan ismert beosztás, sokan felkaphatták

most a fejüket, hogy ez meg micsoda. Elmonda-

nád, hogy miben áll a munkád?

Formálisan könnyû megválaszolni a kérdést,
hiszen az Országgyûlés elnöke által jóváhagyott
szervezeti és mûködési szabályzat, amely meg-
szabja az Országgyûlés Hivatalának mûködését
és ezen belül a könyvtárét is, pontosan megha-
tározza a Tájékoztatási Igazgatóság feladatait is.
E szerint:
„Gondoskodik az Országgyûlés, a bizottságok és
a képviselõk, valamint szakértõik könyvtári és
szakirodalmi tájékoztatásáról. Õrzi és hozzáfér-
hetõvé teszi az Országgyûlés jegyzõkönyveit, az
Országgyûlési naplót, a bizottsági jegyzõköny-
veket. A Szervezési és Tájékoztatási Fõosztállyal
együttmûködve mûködteti a képviselõk és a szak-
értõk tevékenységét segítõ Képviselõi Tájékoz-
tatási Központot. Szervezi a jogi és politológiai
vonatkozású dokumentációs és információs te-
vékenységet. Tevékenysége körében
kapcsolatot tart a Hivatal más hivatali
szerveivel, a Miniszterelnöki Hivatal-
lal, más hazai és külföldi közgyûjtemé-
nyekkel.”

Persze a gyakorlatban sokkal bonyo-
lultabb a kérdés. Hiszen egy vezetõ soha
nem egyedül látja el feladatait, hanem
munkatársaira támaszkodik. Ezért meg
kell említenem azokat a kitûnõ osztály-
vezetõket, akik közvetlen munkatársa-
im, név szerint Barlanginé Kelemen

Idát, Haraszti Pálnét, dr. Kövér Tibort,
Medve Mihályt és Stiegrád Gábort.
Továbbá Ambrus Jánost, a könyvtár fõ-
igazgatóját. Mármost, ha a különbözõ
részterületek sikert érnek el, akkor nem
vitás, hogy az adott osztály vezetõje és
munkatársai végeztek kiemelkedõ mun-
kát, ha pedig a könyvtár egészének
megy jól a sora, nos, akkor magától ér-
tetõdik, hogy a fõigazgató látja el kitû-
nõen feladatait. Ami a részterületeket
illeti, a Tájékoztatási Igazgatóságon ké-
szülnek országosan is elismert szakiro-
dalmi adatbázisok (magyar és külföldi
jogi), sajtó adatbázisok (PRESSDOK,
HUNDOK) és a világpolitikai adatbá-
zis (VPI). Itt van lehetõség a képvise-
lõk, bizottságok és szakértõk számára a

különbözõ tájékoztatási szolgáltatások igénybe-
vételére. Itt alakult meg az idén a nemzetközi
tapasztalatok alapulvételével a Képviselõi Kuta-
tószolgálat. Az igazgatósághoz tartozó könyv-
tárgépesítés területén pedig most zajlik az utób-
bi évek legnagyobb fejlesztése. Az osztályveze-
tõk tehát kiválóan látják elé feladataikat. Az Or-
szággyûlési Könyvtár tevékenysége elismert az
Országgyûlésen belül és kívül, amit jól mutat,
hogy a Képviselõi Kutatószolgálatot a magyar
és a brit házelnök együtt nyitotta meg az idén
júliusban. Tehát jól megy a könyvtár sora, a fõ-
igazgató is eredményesen tevékenykedik. Hogy
mit csinál a tájékoztatási igazgató? Reményke-
dik. Ismerve a Szinnyei-díj odaítélésének bonyo-
lult jelölési folyamatát, reménykedik abban, hogy
azok, akik ebben részt vettek, úgy ítélik meg,
nem nagyon zavarja sem a fõigazgató, sem az
osztályvezetõk sikeres tevékenységét.

F. Á.
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

A perzsa acélmûvesség

Fémmûvesség és kézmûvesség
Iránban

a XVI–XIX. században

A Chester Beatty Könyvtár idõszakos
kiállítása (Dublin, 2004. június 2 –

szeptember 15.)

A kiállítás a könyvtár dublini megnyitásának
ötvenedik évfordulójára szervezett  rendezvény-
sorozat része. Alcíme: A mirror of life in Iran –
Iráni életképek, mondhatnánk, avagy Irán a hét-
köznapok tükrében. Szervezõje James Allan pro-
fesszor, az oxfordi Ashmolean Múzeum Keleti
Szépmûvészeti Gyûjteményének részlegvezetõ-
je, valamint az Oxfordi Egyetem Archeológiai
Kutatólaboratóriumának munkatársa, dr. Brian

Gilmour.
Valamivel több mint kétszázötven mesterien

megmunkált acél mûtárgy látható a tárlókban. A
fémtárgyak alkalmazását, megmunkálását, helyét
és használatát a korabeli társadalomban, élethely-
zetekben a Chester Beatty gyûjtemény kéziratos
kódexanyaga és miniatúrák sora mutatja be. Az
acélnak, illetve az acélmûvességnek láthatóan
integráns szerepe volt a társadalom egészét te-
kintve a XVI–XIX. századi Iránban, a Szafanida-
és a Qajar-dinasztia uralkodása alatt.

Igényes és kifinomult volt a gyártási techno-
lógia is. A hideg acélgyártás egyik különleges
formája honosodott meg és vált világhírûvé, a
damaszkuszihoz hasonlóan. A tégelyacélt ková-
csolással, hûtéssel és hevítéssel alakították vég-
sõ formájára, keménnyé e hõkezelési eljárások
teszik, a közbensõ, savas maratásokkal pedig tisz-
ta, finom struktúrájú felület érhetõ el, ami igen
alkalmas a finom megmunkálásra. Ennek illuszt-
rálására nagy felbontóképességû nagyítón is
megnézhetõ egy kardpenge szép felülete, amit
tehát ún. „kovácsforrasztással” alakítottak ki.

Hosszú volt az út a vastól az acélötvözet tech-
nológiájának megtalálásáig. Errõl tanúskodik az
egész kiállítás, már a laikusnak is szembetûnõ-

en. Az elsõ tárlócskában két, vasból készült karpe-
rec látható (Kr. e. X–VIII. sz.), és már a második
tárlónál – ahol dervisek kolduló edényeit és egyéb
szakrális tárgyait mutatják be Sa’di Bulistanja kéz-
iratának egyik szép miniatúrája társaságában (1649)
– észrevehetõ a felület és a megmunkáltság válto-
zása. A táncoló és éneklõ dervis arab elnevezése,
a „szufi” eredetileg gyapjút jelent. A derviseket a
finomítatlan gyapjú köntösrõl nevezték szufiknak,
ami a világi hívságok elutasítását jelképezte. A
szufizmus misztikus vallásossága az iszlámon
belül is páratlan, szép költõi életmûveket ihletett
Perzsiában. Öltözékük és gazdagon díszített fém-
tárgyaik mintha ellentmondani látszanának legen-
dás szegénységüknek.

A harmadik tárlóban gyönyörû írószerszámok,
különös formájú és kiképzésû ollók, papírvágó
kések, tollak, tintatartók és -adagolók mellett egy
1563-ból származó levélminta-gyûjtemény enged
bepillantást a korabeli írástudók és kalligrafusok
teljesítményébe (Divani-gyûjtemény).

Külön csoportot képeznek a bemutatott ritka-
ságok között a mesteremberek szerszámai, a
földmérõ eszközök és a hajózást segítõ alkalma-
tosságok, a bõrdíszmûvesek és a könyvkötõk
szerszámai, az ide illesztett „életképek”, Nizami

Khamsájának (1492) egyik jelenete, és a Prófé-

ták és Királyok Könyvébõl való kép (1469–70),
amely Dzsamsid királyt ábrázolja udvari fém-
mûvesei társaságában, amint a fémmûves mes-
terségek elsajátításán fáradoznak.
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Az ez utáni tárlóban a birkózók testi ékszerei,
csukló- és karperecei szintén különlegességet
kínálnak, csakúgy, mint a különlegesen díszes
és furfangos lakatok, zárak, rejtett kulcslyukkal
és titkos nyitási kombinációkkal, cilinderekkel.

A mindennapokban használatos kozmetikai
eszközök (késecskék, csipeszek stb.) a különle-
gesen díszített borbélyszerszámokkal kerültek
össze két, kivételesen gyönyörûen megmunkált
XV. századi tükör társaságában. Az érvágók,
borotvák, sebészollók és kések mellett itt talál-
hatók a célszerûen kialakított fogászati eszkö-

zök és a körülmetéléshez használatos késkészle-
tek is. Minden használati tárgy, rendeltetésétõl
függetlenül, gazdagon díszített, célszerû és rend-
kívül esztétikus.

A háztartásokban általánosan használt rízs-
tálaló kanalak mellé teás- és kávéscsészék (XVI.
sz., Iszfahan) kerültek. Ezek is – csakúgy, mint
a fegyverek vagy a tûzszerszámok, tûzcsiholók
– gyakorta Korán-idézetekkel díszítettek. A leg-
szebb tûzszerszámok állatformákat mintáznak
vagy sárkányfejesek, így például két sárkány
harcából születik a szikra egy XV. századi tûz-
szerszám-pár használatakor. A XV. századig
költséges rézötvözetbõl készültek ezek a kis esz-
közök, amelyekbe kovakövet, késõbb egyéb szik-
rázó anyagot erõsítettek, acélfoglalatban. A kiál-
lítás legrégibb darabja egy XI. századi, harang
formájú tûzcsiholó. Az én kedvencem a hattyú-
párt formázó, hihetetlenül kecses „célszerszám”.

Érdekességként még említsük meg a cukor-
tömbök feldarabolásához használatos kis, külön-
leges alakú „bárdocskákat” (tabarzad), némelyik
igen pikáns pózban segíti az édesítõszerhez-jutást.

Persze jelentõs szerepet – több tárlónyi he-
lyet – kaptak a fegyverek, lovasszerszámok, il-
letve a harcászati és vadászati eszközök és fegy-
verzetek. Mind lélegzetelállító díszítési techni-
kával kápráztatja el a látogatót. Így például a
solymászok és a vadászok díszített szerszámai
gyönyörû kéziratos illusztrációk között állnak –
Nizami öt költeménye és a Sahname (Királyok
Könyve) 1480-ból származó kódexei –, mesteri-
en megmunkált kések, szuronyok, dárdák, bár-
dok és kardok láthatók. A csatajelenet a
Szafanida-dinasztia történetét összefoglaló kódex-
bõl való, egész oldalas illusztrációja a különbö-
zõ fegyverek és fegyvernemek rendeltetésszerû
használatát is bemutatja.

Hihetetlen tudással és érzékkel kialakított kü-
lönbözõ mérlegek és súlyok zárják a tárlók sorát,
szakrális hentesszerszámok társaságában. Csakúgy,
mint az övcsatokon, a fegyverek, kéz-, láb- és
mellvédek kínálkozó felületein is Korán-idézetek
olvashatók, érzékeltetvén a perzsák erõs, síita kö-
tõdését Allahhoz.

A fémmegmunkálási és -díszítési technikákat
ügyes magyarázó szövegek ismertetik meg a
látogatókkal, és persze hasznos segédeszköz a
három nyelvû (angol, francia és perzsa), színes
képekkel díszített katalógus, ami szintén James
Allan professzor munkája.
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A kiállított mûtárgyanyag korábban már meg-
tekinthetõ volt az Institut du Monde Arabe nevû
intézetben, Párizsban, valamint a londoni Brunei
Galériában. A Tanavoli-gyûjtemény mellé a
Chester Beatty Könyvtár hozzájárulásaként a

kéziratos anyag és a miniatúrák kerültek még a
dublini kiállításra, amelyek a fémek alkalmazá-
sát, megmunkálását magyarázzák, és a bemuta-
tott mestermunkák, díszítõelemek megértését
segítik és illusztrálják. (Bobok Beáta)
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HírekHírekHírekHírekHírek

www.sunbooks.hu:
Új lehetõség a könyvtári
beszerzésben

A Sunbooks Kft. elektronikus könyvkereskede-
lemmel foglalkozó vállalkozás, amely immár
négy éve mûködik a magyar könyvpiacon. A cég
elektronikus piactere 1450 könyvkiadó megbí-
zásából több mint 4000 eladóhelyet (elsõsorban
könyvesboltokat, kiskereskedelmi hálózatokat,
hipermarketeket, mellette iskolákat, teleházakat)
szolgál ki, és jelenleg kb. 200  könyvtárnak is
szállít könyveket. A számítástechnikailag ma már
jól felszerelt könyvtárak az internetes könyv-
nagykereskedelmi cégben igazán nekik való part-
nerre lelnek.

A www.sunbooks.hu-n található adatbázisban je-
lenleg több mint 42 000 féle termék szerepel, ezek
nagy része azonnali szállítással megrendelhetõ.

A válasz-
ték naponta
bõvül, az a-
datbázisban
egyaránt fel-
lelhetõ az
egykönyves
és a több
száz címes
kiadók választéka. A tematika igen széles: gye-
rekkönyvtõl a szakkönyvig, nyelvkönyvtõl az
útikönyvig szinte minden megtalálható. A köny-
vek mellett térképek, tankönyvek, nyelvkönyvek,
nyelvkazetták, audió CD-k és kazetták, VHS-ek
és DVD-k, CD-ROM-ok is szerepelnek a kíná-
latban.

A Sunbooks internetes rendszere a vevõk –
például egy könyvtár – számára a hét minden
napján, a nap bármely órájában hozzáférhetõ.
Részletes információ nyerhetõ mind a könyvé-
szeti adatok (cím, rövid tartalom, kép, mûszaki
paraméterek stb.), mind az értékesítési feltételek
(engedmény mértéke, akciók stb.) vonatkozásá-
ban. A Sunbooks-rendszerbe a kiadó már a
megjelenés elõtt rögzíti könyveinek adatait, így

a könyvtár idõben értesül az újdonságokról. A
rendszerben nemcsak a friss, hanem a régebbi
könyvek is megtalálhatóak, így a megrongáló-
dott vagy elveszett kötetek pótlására is van
lehetõség.

Az elektronikus piactér on-line mûködésébõl
adódóan a leadott megrendeléseket a rendszer (a
mindenkori raktárkészlet alapján) visszaigazol-
ja, azaz a megrendelõ biztos lehet abban, hogy
amit rendelt, azt meg is kapja.

A könyvtár a megrendelt könyveket garantál-
tan megkapja egy-két munkanapon belül, mert a
Sunbooks rendszere csak olyan könyvet enged
megrendelni, amelybõl van készlet a raktárban.
A könyvtáros rendeléseinek állását on-line nyo-
mon követheti. A rendszer kezeli és nyilvántart-
ja a raktárban éppen nem lévõ könyvekre leadott
utánrendeléseket is, amelyeket a raktárba érke-
zés után automatikusan kiszállítanak. A könyv-
tár konkrét szállítási napot is megjelölhet a rende-
lés feladásakor.

A Sun-
books Kft.
logisztikai
szolgáltató-
ja, a Ma-
gyar Posta
Rt. üzemel-
teti azt a
modern, kö-

zel 10 000 m2-es speciális könyvraktárat, ahon-
nan a vevõk által az interneten megrendelt
könyveket az ország területén bárhová házhoz
szállítják. A Magyar Posta 3200 településre
naponta induló postajáratai garantálják, hogy
a Sunbooks rendszerében megrendelt könyvek
az ország bármely pontján, idõben a megjelölt
szállítási címre érkezzenek.

A szállítás speciális, lezárt mûanyag ládák-
ban történik, ami megóvja a könyveket a sérü-
lésektõl. Minden rendeléshez mellékelve van
a szállítólevél és a számla is. Három vagy ennél
több, bármilyen értékû termék megrendelése
esetén a házhoz szállítás díjtalan, azaz a vevõt
semmilyen csomagolási, szállítási vagy egyéb
költség nem terheli.
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A Sunbookstól minden könyv jelentõs árked-
vezménnyel szerezhetõ be. Az engedmény mér-
tékét közvetlenül a kiadók határozzák meg, a
tapasztalatok szerint ez normál könyvek eseté-
ben a könyvtáraknak 20-38% közötti árkedvez-
ményt jelent.

A Sunbooks partnereivel 10 területi képvise-
lõn keresztül tartja a kapcsolatot, akik „házhoz
jönnek” és megtanítják a rendszer használatát,
és késõbb is a vevõ rendelkezésére állnak.

A Sunbooks szolgáltatásait kizárólag szerzõ-
dött partnerek vehetik igénybe, ugyanakkor a
csatlakozás a könyvtár számára semmiféle köte-
lezettséggel (tagdíj, vásárlási kötelezettség, stb.)
nem jár.

A Sunbooks szolgáltatásai kedvezõek a könyv-
tárak számára, ugyanis:

– az ingyenes kiszállítás és a jelentõs árked-
vezmények révén adott keretösszegbõl több
könyvvel lehet gyarapítani a könyvtári állományt

– egyszerûvé és kényelmessé válik a beszer-
zés (informálódás, rendelés az Interneten),  a
könyv házhoz jön,

– a Sunbooks honlapján keresztül  meglehe-
tõsen széles választékból válogathat a könyvtár.

A cég tapasztalatai szerint a kisebb városi
könyvtárak mellett számos nagy könyvtár is rend-
szeresen igénybe veszi szolgáltatásaikat. Számos
könyvtár már jó ideje elégedett használója a
Sunbooks rendszernek, õk minden bizonnyal az
érdeklõdõ könyvtáros kollegákkal szívesen meg-
osztják tapasztalataikat – többek között ilyen az
egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár, a szolnoki
Hild Viktor Városi Könyvtár és a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár, a debreceni Méliusz
Juhász Péter Módszertani Könyvtár Központi
Könyvellátása, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Könyvtárak Egyesülete, az érdi Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár, a zalaegerszegi József At-
tila Városi Könyvtár, vagy a sárvári Sylvester
János Könyvtár.

A Sunbooks Kft. azt tervezi, hogy 2004 õszén
egy nagyszabású könyvtáros akció keretében
megkeres minden magyar nyilvános könyvtárat.
Ne lepõdjenek meg könyvtáros kollégáink, ha
egy zöld konténert hoz a postás, amelyben az
akciót támogató kiadók ajándék könyvei és is-
mertetõi mellett a Sunbooks szolgáltatásait is-
mertetõ tájékoztatót találnak. A cég szerzõdést
is küld, hogy az ajánlatra nyitott könyvtárak
minél elõbb élvezhessék a rendszer elõnyeit.

Akinek már most felkeltettük az érdeklõdését
a Sunbooks iránt, az látogasson el a www.
sunbooks.hu weboldalra.

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert
Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton
köszöni meg mindazok támogatását, akik 2003.
évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az
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alapítvány adószámára utalták át. Az összesen
72 457 forintot az alapító okiratban meghatáro-
zott céljaink megvalósítására fordítjuk.

A 2002. évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium által a könyvtári szak-

terület doktoranduszai számára kiírt pályázat
alapján ösztöndíj formájú rendszeres tanulmá-

nyi támogatásra fordítottuk. A támogatás felté-
tele a Kovács Máté-életmû, illetve a professzor
tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek
elmélyült tanulmányozása volt, ennek eredmé-
nyeit 2006-ra, a professzor születésének 100.
évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmá-
val szeretnénk hasznosítani.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

IKSZ-hírek

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
elnöksége és a képviselõk testülete szeptember
1-jén ülést tartott az Országos Széchényi Könyv-
tár Hold utcai tanácstermében.

Fodor Péter összegezte az IFLA-kongresszus
tapasztalatit, s a jövõre vonatkozóan kérte az
elnökségi tagokat, hogy mindenki a maga terü-
letén tegyen lépéseket azért, hogy egy ilyen je-
lentõs szakmai rendezvényre minél több könyv-
táros eljuthasson. Ennek érdekében szponzorok
felkutatását, pályázatok írását javasolta. Az el-
nökség minden tagja egyetértett az elõterjesztett
javaslattal. Jövõre Norvégiában tartják a könyv-
táros szakma legnagyobb kongresszusát, amelyen
számos területen olyan kezdeményezések szü-
letnek, amelyekbõl lehet profitálni, emellett fon-
tos a nemzetközi kitekintés, a személyes kap-
csolattartás.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott
pályázatok elbírálásának ideje 2004. augusztus
23. volt, de eddig csak a mûködési költség ese-
tében van eredmény. Az Országos Kollégium
másfélmillió forint támogatást hagyott jóvá. Az
IKSZ további hét pályázata jelenleg „formai
bírálat alatt” van.

Fodor Péter bemutatta az elkészült plakátter-
veket az összefogás országos rendezvényeire. Az
elnökségi tagok tetszését egyik sem nyerte el,
ezért az elnökség további tervek elkészítését
kérte. (Az elkészült újabb terveket minden tag e-
mailben kapta meg véleményezésre.)

Ramháb Mária tájékoztatta az elnökségi ta-
gokat, hogy megjelent a pályázat „Az év
könyvtára” cím elnyerésére. A Bibliotéka Em-
lékéremre viszont javaslatot lehet benyújtani,
átadása 2005. január 22-én lesz.

Az összefogás programmal kapcsolatban az
alábbi állásfoglalást hozta az elnökség:

Dippold Péter vállalta, hogy szeptember 13-
ára összegyûjti a rendezvényeket a könyvtá-
raktól, s elõkészíti a programfüzetté történõ
feldolgozást.

Ramháb Mária javasolta egy koordináló bi-
zottság felállítását a rendezvény lebonyolítá-
sára. Fodor Péter a bizottság tagjának felkérte
Dippold Pétert, Ramháb Máriát, Szlatky Mári-

át. Az IKSZ elnöke maga is részt vesz a mun-
kában, a bizottság szeptember 15-én ült össze
a Könyvtári Intézetben.

Fodor Péter javasolta, hogy a programok
október 1-jétõl 31-éig kerüljenek be a prog-
ramfüzetbe.  A könyves vasárnap végleges
programját szeptember elején állítja össze
Gózon Ákos.

Kiss Gábor tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
egyelõre nincs változás a KKDSZ honlapján,
a közszolgálatról szóló végleges anyagra s
annak véleményezésére még várni kell.

Fodor Péter kérte a jelenlévõket, hogy az
IKSZ alapszabályában jelöljék be a változta-
tásra vagy átdolgozásra szánt részeket, és
javaslatukat legkésõbb október 8-áig küldjék
be a titkárságra. Szeretné, ha az IKSZ alap-
szabálya lehetõvé tenné a hatékonyabb és ered-
ményesebb mûködést.

Az elnök gratulált Pallósiné dr. Toldi Már-

tának a Szinnyei-díj elnyeréséhez.

Az áfakompenziációval kapcsolatban elmond-
ta, hogy az a negyedik negyedévre várható.

Ramháb Mária a pedagógustámogatás átuta-
lását hiányolta, s javasolta, hogy ezzel kap-
csolatban levélben keresse meg az IKSZ Hiller

István és Magyar Bálint minisztereket, hogy
minél hamarabb döntés szülessen ebben az
ügyben is.

Virágos Márta tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az Etikai Bizottság vitafórumot rendez
az õsz folyamán.
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

„Tovább is van,
mondjam még?”

2004-ben indította el a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Az olvasó könyvtáros elnevezésû so-

rozatát, amelynek elsõ, bemutatkozó rendezvé-

nyére az ez évi könyvfesztiválon került sor, „To-
vább is van, mondjam még?” címmel. Olyan nagy

sikerük volt az ott elhangzott elõadásoknak, hogy

megmaradtunk a gyermekirodalomnál. A miskolci

vándorgyûlésen a Könyvtárak és könyvtárosok
nem hagyományos szerepkörben elnevezésû szek-

cióban kapott helyet második rendezvényünk.

Két gyermekkönyvtáros osztotta meg élményeit

a hallgatósággal – az alábbiakban a vándor-

gyûlésen elhangzott elõadások rövidített válto-

zatát közöljük.

Varró Dániel:
Túl a Maszat-hegyen*

Szokásos évi zarándoklatomra indultam, a szent-
endrei skanzenba. Hosszú az út, útitársként ma-
gammal vittem Muhi Andrist.

Nem bántam meg. A metrón, a héven, a tá-
volsági buszon letehetetlen körülmények között
folyamatosan olvastam. Néha, az utasok nem kis
csodálkozására, hangosan felnevettem.

Felnõtt nõ vagyok, tudtam, ezt azért mégse
illik, de nem tudtam kikerülni a könyv hatása
alól. Többen a címlap után „vizslattak”: mi lehet
ennyire jó. Élveztem a helyzetet. Többször be-
hajtottam a könyvet, mintha belefáradtam volna
az olvasásba, és elméláznék a történéseken.
Bevallom, tetszett útitársaim kíváncsisága. A
skanzenban leültem egy padra, és tovább olvas-
tam, s visszajövet is.

Észre se vettem, hogy közben hazaértem, idõm
sem akadt, hogy röstellkedjem a skanzen elmu-
lasztása miatt. Csak egy széket kerestem, és már
el is merültem megint az eseményekben. Mikor

befejeztem, felkiáltottam: „Ez zseniális, fantasz-
tikus, nagyon jó!”

Nem is csigázom tovább a kedélyeket, vág-
junk a történésekbe. Aki nem olvasta még – van
ilyen egyáltalán? –, az gombolkozzon, és azon-
nal lásson neki! Aki már olvasta, az jöjjön ve-
lem, és újból feledkezzen bele ebbe a varázsla-
tos világba!

Bár ez a könyv szerkezetében formabontó,
mégis elõhanggal kezdõdik. A keletkezéshez kell
ugye egy múzsa. Varró Dánielnek egy szõke bom-
ba nõ jut, ki homlokon cuppantván õt megadja a
kezdõ költõi ihletet.

„Kedves kis olvasók, sziasztok,
Elmondok nektek egy mesét.
Hogy príma lesz-e?
Hó, mi az hogy!”
Itt azért felkaptam a fejem, hogy no, hát kissé

beképzelt a költõ. Vagy ennyire jó ez a bomba
nõ? De az események folyamába veszve hamar
rájöttem, mennyire igaza van.

Minden mûhöz kell egy vagy két fõszereplõ.
Elõször Muhi Andrissal ismerkedünk meg.

„Andris helyes, szelíd gyerek volt,
Könnyen szerzett barátokat,
Zömök test, gömbölyû kobak,
Ez õ, elõttünk áll egészen...”
És hogy ne maradjon egyedül, nemsokára

képbe kerül Maszat Johanna, becsületes nevén
Janka.

„Ó, Janka nem közénk való volt,
Elütött tõlünk nagyon ám.
Koszossága sem holmi hóbort,

* A könyv alcíme: Muhi Andris és a pacák birodalma.

Verses meseregény
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Hol õ lakott, ez hagyomány…”
A két fõszereplõ egy pöttyös labda kapcsán,

az óvoda udvarán örök, elválaszthatatlan barát-
ságba keveredik. A történések kibontakozásában
majd követhetjük, mi mindent megtesznek egy-
másért.

„És attól fogva szinte mindent
Együtt játszott a két barát,
Együtt volt sülve-fõve, kint-bent,
Felejtett gondot és parát,
Együtt volt jóban, néha rosszban,
Együtt is hempergett a koszban…”
De jaj, az idilli kép megszakad, a két jó barát

útjai elválnak, Andris és Janka más-más iskolá-
ba kerül. A bonyodalmak akkor kezdõdnek,
amikor Jankától levelet kap Andris: keresse fel
rég nem látott barátnõjét. Janka a pacaárkon túl,
a Maszat-hegyen lakik.

A kaland kezdetét veszi.
Elõadásomra készülve próbáltam cselekmény-

vázlatot leírni, de néhol belegabalyodtam, néhol
rátaláltam a fonalra, és amikor úgy gondoltam,
hogy sínen vagyok, újból elvesztem. A cselek-
mény több szálon fut, sok mellékszereplõvel,
változó helyszínekkel.

Kiemelek egy pár mellékszereplõt. Nekem a
legkedvesebb Szösz néne:

„Fönt a Maszat-hegy legtetején,
Ahol érik a Bajuszos Pöszméte,
És ahol sose voltunk még, te meg én,
Ott ül a teraszán Szösz néne.
Ott ül a teraszán
Vénkora tavaszán, néha kiújul a köszvénye.”
Elméláztam: én is szeretnék majd ilyen idõs

asszony lenni, teli életbölcsességgel és azzal a
mélységes derûvel, nyugalommal, amivel szem-
léli az eseményeket. A mai felfordult világban
ennek megélése lehet a legnagyobb kincs. Bár,
mibõl lesz a cserebogár! A meseregény végén
hokedlijával ádáz harcban vadul püföli az ellent.

A bonyodalmak fokozására is szolgálnak sze-
replõk. Ilyen Partvis Attila, „a végzet bolyhos
ostora” és Morzsányi Géza is:

„És ketten lépnek rajta át,
Egy sörte hajú langaléta
(A haja bolyhok martaléka),
S egy töpszli – de parányi, hû!
Éppen csak morzsaméretû.”
Az ellentétek vonzzák egymást. Õk sokféle

cselszövéssel tarkítják az eseményeket. Partvis
Attila a takarítóbrigád fõnöke, aki nevébõl adó-

dóan is a Maszat-hegyi lakosok rémálma örökös
takarítási mániájával. Még Szösz nénét is kita-
karítja, akinél a porcica bajszán is szösz van.
Morzsányi Géza Paca cár titkos ügynöke, azé a
Paca cáré, aki nevéhez híven az egész világot
szeretné elpacásítani.

A kalandok közepette Andris sok segítõt kap,
hogy haladhasson nehéz útján. De jönnek az
ellenségek is. Vagyis, ki tudja, hogy melyik ol-
dalon állnak. Mikor már úgy gondolom, hogy
rájöttem, akkor kiderül, tévedtem. Legnagyobb
rémületére útjába akad például a Nagy Zsiráf-
madár. De Andrist nem olyan fából faragták,
hogy megijedjen.

„Lekapta hátáról a hátizsákot,
Egy túró rudit benne még talált,
A félsz szívében végleg elaludt,
Kivonta kardként túró rudiját –
Aztán csak annyit látott alul itt,
Hogy jõ a szörny, és lecsap,
És hamm, bekapja... a túró rudit.
Hmmm, finom – szólt a szárnyas fenevad,
S hatalmas szájából – ó, rettenet!
Kilógott egy piros nyitószalag”
A megoldás annyira döbbenetes és morbid!

Ahogy a tragédia átcsap a humorba. Ez a kettõs-
ség áthatja az egész regényt, ez az egyik nagy
erénye, amiért híve lettem. Persze egy-két ba-
bérlevéllel lekenyerezhetõ a Nagy Zsiráfmadár,
és oda viszi kis gazdáját, ahová szeretné. A
modern Pegazus megtestesítõje?

Aztán Jankát elrabolják, és Andris szövevé-
nyes történések közepette kiszabadítja. Újból
egymásra találnak, és hatalmas örömmel beszél-
getnek egy fa alatt.

„S leültek alája,
Hisz a takarítók tanyája
Már rég a távolba veszett,
Fáradtak voltak, éhesek…
Andris elmondta, hogy mi van…”
Kicsi kitérõ… Andris szerelembe esik a Ba-

baarcú Démonnal, Janka pedig megtudja, hogy
õ tulajdonképp egy trónról levetett hercegkis-
asszony, de hogy visszatérhessen a trónra, meg
kéne fürödnie:

„Fürödni hát vagy nem fürödni?
Az itt a kérdés, gyerekek,
Nagyobb kérdés ez, mint a többi…”
Eme shakespeare-i kérdés bizony felkavarja a

kedélyeket, és a vizet is, amibe a nagylábujját
beledugja Janka. De hagyjuk hezitálni Jankát,
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mert a végkifejlet közelít. Hatalmas csata, ahol
minden gaz eléri méltó végét. Közben elõkerül
Janka is, aki lemond a hercegkisasszonyságról,
Andris pedig a Babaarcú Démon kegyeirõl. És
lám, a csoda megtörténik, találkoznak az utcán.

„Hát, Janka jön pont vele szembe,
És csupa maszat õ megint…”
Az elválaszthatatlan barátok immár végérvénye-

sen egymásra találnak, és boldogan élnek, míg…
„Összenéztek nevetve még:
Hülyék voltunk mi tök hülyék,
És szaladtak. Na itt a vége,
Úgy szép a lóláb, ha kilóg…
Eddig tartott az epilóg.”
Óh, mily fájdalom, bizony elérkezik a búcsú

ideje is:
„Búcsúzik immár Dani bácsi,
Mesélt tinektek eleget,
Ne mérgelõdjetek, kíváncsi
Kis olvasók, ha felelet
Nem volt mindenre tán mesémben –
Ilyen az életünk is éppen,
Hogy sok mindenre nem felel…”
A szõke bomba nõ szerepe is tisztázódik,

kiderül, hogy jól munkálkodott:
„Csak megpuszilt, azt mondta: »Ó, pussz!«
És hipp-hopp kész is lett az ópusz.”
Én pedig arra gondoltam, hogy még sokszor

csókdossa Varró Dánielt eme múzsa, szeretnénk
sok hasonlót olvasni tõle. Én már most belekez-
denék…

Kinek való, kinek ajánlhatjuk ezt a mesere-
gényt? Nem egyértelmû a válasz, úgy, ahogy a
könyv sem. Miután gyerekeknek íródott, elsõ-
sorban nekik. Azt mondhatnám, olyan, mint a
Kisherceg. A kisebbeket megfogja fordulatossá-
ga, játékossága, meseszerûsége, kitûnõ verselé-
se. Miután 205 oldal, egyedül talán nehezen
birkózik meg vele a csemete, viszont kitûnõ al-
kalom az esti bensõséges együttlétre.

Úgy vélem, ez a könyv egyszer bevonul a
kötelezõ olvasmányok közé, a pedagógusoknak
mindenképpen ajánlani fogom a paletta színesí-
tésére. Megtalálható benne minden, ami egy
gyermek lelkének építéséhez szükséges.

A Kisherceget ötévenként újraolvasom, min-
dig más jelentés kerül elõtérbe, s Varró Dániel
könyvében is megvan ez a mély tartalom. Kinek
ajánlom, hát? Mindenkinek.

Budavári Klára

elnök, MKE Gyerekkönyvtáros Szekció

Nógrádi Gábor:
Az anyu én vagyok

Tudják önök, mi az a metamorfózis? Átváltozás.
Ezt megtudhatják Nógrádi Gábor Az anyu én
vagyok címû könyvét elolvasva, és még sok min-
den mást is, ha kezükbe veszik ezt a jó könyvet.

Ki is az a Nógrádi Gábor? Mi, gyerek-
könyvtárosok már régóta ismerjük a nevét, hi-
szen az elsõ könyvei is nagy sikert arattak: a
Hecseki és a kedves betörõk, amelybõl késõbb
Gyerekrablás a Palánk utcában címmel film is
készült. Néhány év kihagyásával jelent a meg A
mi Kinizsink, majd a Segítség, ember!

2000-ben a Petepite címû könyve elnyerte az
Év Gyermekkönyve Díjat, amelyet évente egy
alkalommal, általában a Budapesti Könyvfeszti-
válon adnak át. Ebben a regényben apa és fiú
testét cserélte ki egy ismeretlen varázsló. Kínos
helyzet, egyik sem tudta pontosan, hogyan feleljen
meg a másik életét meghatározó mindennapos ki-
hívásoknak. Eddigi hiedelmeik ellenére alig ismer-
ték egymást. Pedig csak ketten maradtak a csonka
családban, így eléggé egymásra voltak utalva.

A cserével talán a gyerekkorba visszakény-
szerített apa kapott valamivel könnyebb felada-
tot. Õ legalább emlékezhetett valamire, s ha
voltak olyan tantárgyak, amelyekbõl minden át-
menet nélkül megdöbbentõen tudatlannak bizo-
nyult, ezt bõven ellensúlyozta más tárgyakból
mutatott bámulatos jártasságával. Ami ennél is
fontosabb, felnõtt öntudatának erejével le tudta
gyõzni fiának addigi kínzóját, tekintélyt szerez-
ve a gyermektársadalomban.

Sokkal nehezebb feladat jutott a fiúnak az apja
szerepében, kinek tudását romlatlan becsületes-
sége pótolja. Olyan megalkuvást követelnek meg
tõle, amelyet õ is megért. Apja nevében vállalja
mindannak a kimondását, amit apja éppen az õ
érdekében eddig elhallgatott. Ami pedig az ér-
zelmeket illeti, kiderül, hogy a felnõttek a mani-
pulálhatóbbak, gyermekszemmel pontosabban
láthatók az õszinteség és a hazugság apró jelei.
Így aztán a fiú végül nemcsak szakmai sikerhez
segíti apját, hanem megfelelõ élettárshoz is, s
ezzel megteremti magának is a régóta áhított teljes
családot.

Nógrádi kitûnõ alaphelyzetet talált. A gyerekek
gyakran szeretnék, bárcsak mindentudó szüleiknek
kellene megoldaniuk az õ problémáikat, és arra is
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vágynak, hogy bepillantsanak a szülõk elõlük eltit-
kolt felnõtt világába. Hasonló a helyzet a másik
könyvben is, amit be szeretnék mutatni. Ebbõl a
könyvbõl tudjuk meg, mi is az a metamorfózis.

Miért fontos, hogy jó ifjúsági irodalmat ad-
junk a gyerekeink kezébe? Azért, mert a fiatalok
nem olvasnak. A rendszerváltozás óta gyökere-
sen átalakultak kulturális szokásaink. A fiatalok
ma sokkal kevesebb idõt töltenek olvasással, és
ritkábban járnak moziba, színházba, múzeumba,
mint régebben. Az olvasás térvesztése egyaránt
jellemzõ a városokban és a falvakban. A televí-
ziózás hódít. Az erre fordított idõnél 53 százalé-
kos növekedés figyelhetõ meg. Jelenleg naponta
átlagosan 160 percet tévézünk, vagyis a teljes
szabadidõ 58 százalékát a képernyõ elõtt töltjük.
Nem túlzás azt állítani, hogy a tévézés fokoza-
tosan kiszorítja az egyéb szabadidõs tevékeny-
ségeket. Ezért nagyon fontos az, hogy íróink jó
ifjúsági irodalmat írjanak. Nógrádi Gábor sok-
szor dolgozott fel olyan témát, ami foglalkoztat-
ja a mai fiatalokat. Ilyen a háziállatok iránti
megértést elõsegítõ, Segítség, ember! címû kö-
tet. A Bánj a pénzzel okosan címû könyvében a
közlekedés szabályait népszerûsíti, a pénzrõl, az
üzleti életrõl, a vállalkozásról  olvashatunk.

Nógrádi Gábor könyvei külsõ megjelenésük-
ben is vidámak. Vidám színekkel, jó illusztráci-
óval hívják fel magukra a figyelmet. Az a diák,
aki már olvasta a Segítség, ember! és a Petepite

címû könyvet, gondolkozás nélkül veszi le a
könyvtár polcáról a következõ kötetet is, hiszen
ezek a regények tele vannak humorral, komoly
érzelmekkel, és jó a cselekményük.

A szülõi szerepet megismertetõ könyve Az anyu

én vagyok. A cselekmény érdekesen indul. A tata
egy különleges szerrel, a metamorfolajjal kísérlete-
zik. Elképzelése szerint két ember csak úgy ismer-
heti, értheti meg egymást igazán, ha személyisé-
get, lelket cserélnek legalább egy kis idõre. Rábe-
széli az édesanyát és kislányát, hogy mindössze fél
órára cseréljenek szerepet. Ez a helyzet azért is
érdekes, mert éppen az anya az egyikük. Az anya
mindig fontos szerepet tölt be a család életében,
sok területen kell megállnia a helyét: a hivatásá-
ban, a háztartásban, ami olyan, mint egy hétfejû
sárkány, és ott van még a feleség szerepe. Nem
sokkal könnyebb persze egy kamaszlány élete
sem, hiszen neki is megvannak a maga harcai.

Elõre sejthetjük, az igazi galiba akkor követ-
kezik, amikor letelik a fél óra, és nem sikerül a

cserebere. Elõször megszólal a kapucsengõ, és
rendõrök jönnek. Ez volna a kisebbik baj, mert
sikerül kibeszélni. Amikor újra felkészülnek a
cserére, ismét megszólal a csengõ, megjön apu
és Ricsi, a kisöcsike. Itt jönnek az igazi gondok,
hiszen az anyut kell eljátszania a kislánynak, az
anyunak pedig a kislányt. Ez már igazi humoros
történet, és az események egyre csak bonyolód-
nak. A metamorfolaj is kiömlik, sok idõ kell
ahhoz, hogy újra összegyûljön a megfelelõ
mennyiség, addig pedig megmarad a csere.

Miért izgalmas ez a könyv? Mert kamasz fejjel
megismerkednek a felnõttek világával, mert a
saját bõrükön kell tapasztalniuk a felnõttek érzé-
seit. A kamasz lánynak történelem órát kell tar-
tania az édesanyja helyett, el kell fogadnia, hogy
ez a munka milyen felelõsséggel jár. A legizgal-
masabb azonban a családi perpatvar. Az elvált
anyu ebédelni megy a volt férjével. Természete-
sen ebbõl is nagy galiba lesz, hiszen apunak is
feltûnik a lánya furcsa viselkedése. Mielõtt azon-
ban igazából nagy baj lenne, tata visszacseréli a
szereplõket. A cselekmény ügyes bonyolítása
teszi igazán izgalmassá a regényt.

Mire tanítja a gyerekeket? Arra, hogy két
dolog nagyon fontos az életben, a család és a
szeretet. Ez egy csonka család, ahol a szülõk
elváltak, és ebben a szétesett családban próbálja
megkeresni a helyét a kamasz lány. A könyv azt
mondja, hogy mind a két szülõ fontos, az anyuka
és az apuka is.

 „Jó volt vacsorázni. Anyu mellett ültem és
nagyon jó volt, hogy megint õ anyu. Ricsinek
adtam a fagylaltadagomat, pedig nem is kérte.
Nagyon csodálkozott és azt mondta: köszi. Még
azt sem bántam, hogy Emil ott ült, pedig máskor
ilyenkor mindig szemétkedtem vele, és megpróbá-
lom kiutálni. Úgy éreztem, felõlem akár össze is
házasodhatnak anyuval, ha nem akar majd engem
átültetni egy másik cserépbe.”

Ha egy szétesõ családban a gyerek megtalálja
a helyét, igazi szeretetet kap a szüleitõl, akkor õ
is igazi szeretetet tud adni. És ez a legfontosabb
a világon.

Ez az izgalmas, humoros, érzelmes történet, a
Petepite címû regény párja, amelyet Nógrádi
Gábor a gyerekek kérésére írt, magyar és nem-
zetközi díjakat nyert. Szívesen ajánlom minden
fiatal olvasó figyelmébe.

Fodor Judit

Városi Csokonai Könyvtár, Karcag
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Köszöntõ

Hagyománya van annak, hogy október hónapban a könyvtárak különbözõ rendezvényeken,
programokon hívják fel a figyelmet e kultúraközvetítõ intézmények fontosságára. Az idei évben az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a magyar könyvtárak szakmai szervezete így fogalmazta meg
az Országos Könyvtári Napok központi gondolatát: „Összefogás a könyvtárakért, összefogás az
olvasókért”. Meggyõzõdésünk, hogy a bibliotékák szerepe az elmúlt másfél évtized változásainak
következtében felértékelõdött. Azt tapasztaljuk, hogy az olvasók, a használók sokkal tudatosabban
érdeklõdnek a könyvtárak bõvülõ szolgáltatásai iránt. Az intézmények jelentõs része képes arra, hogy
hagyományos feladatai mellett egyre inkább az adott település korszerû információs központja is
legyen. Ehhez a könyvtári terület stratégiájának kidolgozására és elfogadtatására, érdemi fejlesztési
forrásokra és hosszú évek munkájára volt szükség. Ennek eredményeként könyvtáraink többségében
informatikai rendszer mûködik, valamint olyan Országos Dokumentumellátási Rendszer, amely
megbízhatóan, rövid idõn belül teszi hozzáférhetõvé az olvasó, a használó számára a kívánt
szolgáltatásokat. A digitalizálási programban való részvétel újabb lehetõséget ad kulturális örökségünk
megõrzésére és közkinccsé tételére. Jelentõs lépésként értékeljük a könyvtárak rekonstrukciós
programját, a szakemberek továbbképzésének támogatását is. Ahhoz, hogy könyvtáraink többsége
korszerûvé vált, szakmai programokra, szemléletváltásra és a prioritások megfogalmazására volt
szükség. Intézményeink, fenntartóink, könyvtárosaink, olvasóink, használóink abban érdekeltek, hogy
a könyvtárak minél szélesebb körben nyújtsanak korszerû, minõségi szolgáltatást, mert így tudják
betölteni társadalmi küldetésüket… és hogy ez már ma is sok helyen így van, azt mutatja be országszerte
az a több száz rendezvény, amelyeket az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával, a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a könyvtárak szerveznek 2004 októberében.
Budapest, 2004. október 1.

Dr. Fodor Péter Ramháb Mária
az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kulturális Alapprogram

elnöke Könyvtári Kollégium elnöke

Könyves Vasárnap a Gordiusz Mûhely szerkesztésében

Adásnap: 2004. október 10.

Kossuth

8.30–09.00 A múzsák kertjében
Az olvasás és a könyvgyûjtés hazai történetébõl
Szerkesztõ: Sediánszky János

13.05–14.00 Névjegy
Apor Éva

Szerkesztõ: Gózon Ákos

18.30–19.00 A mi idõnkben
Könyves vasárnap este Hiller István miniszterrel
A Zuglói Kassák Lajos könyvtár megnyitása és az Év Könyvtára Díj átadása
Szerkesztõ: Gózon Ákos
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Petõfi

10.00–11.00 Gordiusz Magazin
a 100 esztendõs Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárból
benne: tudósítás a Márványterembõl a könyvárverezésrõl – HáLóra magyar! Az IKSZ felhívása
Szerkesztõ: Hay András és Sályi András

11.05–12.00 Promenád
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárból
Szélkiáltó-koncert
Mûsorvezetõ: Babucs Kriszta

14.00-16.00 Könyvtár-nyitogató
benne: Zuglói könyvtárátadás és könyvárbecslés
Kapcsoljuk: a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárt, kapcsolás a nagykanizsai Halis József Városi
Könyvtárból és az Országos Idegennyelvû Könyvtárból
Könyvárbecslés
Szerkesztõ: Pásztor Zoltán és Sarkadi Péter

24.00 Éjfél után – az olvasás szépségének jegyében
Szerkesztõ: Erõs László

Bartók

08.05–08.20 Könyves elõszó
A nap kínálata
Szerkesztõ : Lánczi Ágnes

12.32–13.02 A tökéletes könyvtárnok: Szabó Ervin
Szerkesztõ: Gyarmathy Dóra

16.05–16.40 Az „éhes város” – tudomány és kultúra a XX. század eleji Budapesten
Szerkesztõ: Oszkai Rita

10.00–14.00 A Magyar Rádió Márványtermében könyvárverés

CD-ROM és DVD = tudáskincs és innovációbölcsõ. Felhívás szakmai rendezvényre
A BME OMIKK a 15 éves hazai CD-ROM kiadás eredményeinek, sikereinek és

jelentõségének összefoglalása céljából konferenciával egybekötött szakmai bemutatót szervez
a Magyar Tudomány Napja 2004 rendezvénysorozat keretében 2004. november 16-án a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Az egész napos rendezvény konferenciáján neves hazai szakemberek számolnak be a CD-
ROM különbözõ szakterületeken történõ felhasználásának tapasztalatairól és lehetõségeirõl. A
szakmai bemutató keretében a hazai tudományos CD-ROM kiadók negyedszáz kiemelkedõ
képviselõje mutatja be kínálatát és legújabb alkotásait.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint a Magyar Tartalomipari Szövetség

védnökségével megrendezésre kerülõ meghívásos eseményen a részvétel díjtalan. A rendezvény
programjáról és a részvétel módjáról az érdeklõdõk az (1) 4575-374 fax-számon, illetve az

arkosi@info.omikk.bme.hu email-címen kérhetnek részletes információkat.
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