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Mûhely

A használókkal való
törõdés lehetséges módjai

a gyakorlatban
„Az embereket nem zavarja,
hogy egy hánykolódó csónakban ülnek,
ha tudják, hogy az a csónak hová tart,
és ha maguk is arra a helyre tartanak”
(Maurice B. Line)

Röviden a községrõl

Jászszentlászló község Bács-Kiskun megyében,
Kiskunfélegyháza és a Kiskunmajsai Termálfür-
dõ között helyezkedik el. Nevét a Jászságban
lévõ jászjákóhalmi anyaközségtõl kapta. Száz-
harminc évvel ezelõtt néhány család legeltetésre
használta a területet, idevándorolt, letelepült és
itt is maradt. Jászszentlászló lakóinak száma
jelenleg kétezerhétszáz. A lakosság fõleg fóliás
növénytermesztésbõl és állattenyésztésbõl él:
kacsát, libát tenyésztenek. A mezõgazdaság a
helyi termelõszövetkezet bezárásával lehanyat-
lott. Mûködik savanyúság-tartósító, kinderjáték-
összerakó, Schöller jégkrémlerakat, Kunság-
Fenster asztalosüzem és Bauerfind cipõüzem egy
német cég beruházásával. Ide tartozik Móricgát
település is kb. hatszáz fõvel, egészségügyi,
közigazgatási és fiókkönyvtári ellátással.

A könyvtár kialakulása és fejlõdése

A könyvtár 1950-ben alakult egy szekrényre
való könyvvel. Heti néhány órában részfoglal-
kozású, szakképzetlen könyvtárosok kölcsönöz-
tek. 1980-tól egy könyvtáros látta el a teendõket
nyolc órában. 1986 óta a mûvelõdési házzal
összevont intézményként mûködött, még egy
fõvel. 1993-ban a mûvelõdési ház igazgatója az
önkormányzattal közös pályázaton tizenkét és fél
millió forintot nyert a Jóléti Szolgálat Jász-
szentlászló és Móricgát Alapítvány kialakításá-
ra. A Jóléti Szolgálat Alapítvány feladata volt a
közmûvelõdés szervezése és a könyvtár mûköd-

tetése, amihez az önkormányzat támogatást nyúj-
tott. Az új civil szervezet többféle célt tûzött ki
maga elé. Többek között egy négy épületbõl álló
kézmûvestanyaegyüttes felépítését, melyben fa-
faragó-, kerámia-, szövõ- és lakatosmûhely
létrehozását tervezte, valamint kosárfonás, vá-
góhíd létesítését stb. Ettõl kezdõdõen a vezetõi
hozzáállás miatt háttérbe szorult a közmûvelõ-
dés és a könyvtár szakfeladatainak ellátása. Csak
az alapítvány beindításával és terveinek megva-
lósításával kapcsolatos teendõk kerültek elõtér-
be. Jelenleg néhány regionális képzés mûködik
a mûvelõdési házban. Ekkor egy sajátos helyzet
alakult ki, és bekövetkezett egy szervezeti válto-
zás. Jászszentlászló Önkormányzat Képviselõ-
testülete az új könyvtári törvény megjelenése után
döntést hozott, 1998. január 1-jétõl visszavette a
könyvtár fenntartását, és kötelezõ szakfeladat-
ként látja el. Ez egy „C” típusú községi közmû-
velõdési könyvtár. Ekkor 17 ezer kötet könyv,
46 videokazetta, 64 magnókazetta, 90 bakelitle-
mez volt, és 420 beíratkozott olvasó. A személyi
állomány egy fõre esett vissza, személyemben.
Majd elõtérbe került a könyvtár finanszírozása,
pályázatok írása, megnyerése. Gyors változások
kezdõdtek. Öt év óta pályázatok útján és önkor-
mányzati finanszírozásból sikerült a könyvállo-
mányt fejleszteni, számítógépeket nyerni és vá-
sárolni. Több pályázat beadásával telefon- és
faxkészülékhez, mini hifitoronyhoz jutottunk. A
réginél kétszer nagyobb, 250 négyzetméter alap-
területû, felújított épületbe költöztünk, melyben
kilenc helyiség áll a felhasználók rendelkezésé-
re. A berendezések és a könyvállványok pótlása
újabb pályázati pénzekbõl, az épület átalakítása
önkormányzati erõbõl történt.

A partnerek
és a könyvtárhasználók összetétele

Partnerek:
– külsõ partnereink: Könyvtárellátó Kht.,

könyvesboltok, szállítók, postahivatal, Helír, a
SZIKLA könyvtári program készítõi és fejlesz-
tõi, továbbá szponzorok, támogatók,  intézmé-
nyek, magánszemélyek, vállalkozók, akiktõl si-
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került a felújított könyvtár átköltöztetéséhez pénz-
beli és tárgyi támogatást, segítséget szerezni 1
millió 500 ezer forint értékben;

– belsõ partnerek: két szakalkalmazott
könyvtáros, egy részmunkaidõs takarító, rend-
szergazdák, akiktõl a számítógépeket vásároljuk,
és akik a programokat frissítik.

Könyvtárhasználóink: óvodás csoportok, ál-
talános iskolások, közép- és fõiskolások, gyeden
lévõk, háztartásbeliek és nyugdíjasok. Az aktív
dolgozók idõhiány miatt keveset használják a
könyvtárat.

Törõdés a partnerekkel,
használókkal

Itt szeretnék utalni a sajátos helyzetre, ami
azt jelenti, hogy a községi közmûvelõdés tíz éve
nem mûködik a mûvelõdési házban. Ezt a tényt
is figyelembe véve, a lakosság szükségleteit,
elvárásait felmérve kellett kialakítani az elkép-
zeléseinket, nagy részben közmûvelõdési felada-
tokat is felvállaltunk. A könyvtár, az óvoda, az
iskola, a gondozási központ, a mûkedvelõ mû-
vészeti csoportok (citerazenekarok) és az önkor-
mányzat közösen, összefogással szervezik és
bonyolítják a közmûvelõdést. A hagyományos
szolgáltatásokat megújítva, az új, korszerû for-
mákat most kialakítva erre építünk. Törõdünk a
lakossággal, és odafigyelünk az igényeire. Na-
gyobb súlyt helyezünk például a zöldségtermesz-
téssel, állattenyésztéssel, számítástechnikával
foglalkozó könyvek beszerzésére. Egyre nagyobb
az igény az internetszolgáltatásra, ezért többször
is pályáztunk, és ebben az évben sikerült bizto-
sítani az információáramlást a lakosság részére
is három gépen.

Könyvtárunkban a helyi és a móricgáti lako-
sok részére a beíratkozás ingyenes, a képviselõ-
testület ezzel is elõsegíti, hogy az információ-
hordozókhoz minél többen hozzáférhessenek. A
vidékieknek ötszáz forint a beíratkozási díj egy
évre. Már kétszer megpályáztuk és elnyertük a
Könyvtárpártoló Önkormányzat címet, és az ez-
zel járó díjakat mûszaki-technikai fejlesztésre
fordítottuk.

A könyvtárlátogatók javaslatára figyelve az
alábbiakkal bõvültek a szolgáltatások:

– videovetítés, zenehallgatás: az idõsek klub-
ja lakói, üzemek és diákok részére (mivel közel
vannak);

– helytörténeti gyûjtemény: cikkek, könyvek,
szakdolgozatok helyben használata és folyama-
tos gyûjtése;

– a Jászszentlászlóról készült második hely-
történeti könyv bemutatója;

– iskolai szünetekben és egész nyáron ját-
szóházas foglalkozások diákoknak: gyöngyfûzés,
videovetítés (mesék, ismeretterjesztõ filmek,
Catel TV mesecsatornái), számítógépes játékok,
társasjátékok, rajzolás, az elkészült „mûvekbõl”
gyermekrajz-kiállítás állandó jelleggel, zenehall-
gatás;

– könyvtárhasználati foglalkozások óvodás-
csoportok és iskolások részére igény szerint;

– könyvtárközi kölcsönzés az ODR haszná-
latával;

– terefere klub mûködött több évig különbö-
zõ foglalkozásokkal, ünnepi elõkészületekkel,
beszélgetésekkel, kirándulásokkal, színházlátoga-
tásokkal középkorú magányosok részére;

– egészségügyi elõadások megrendezése
(idõnként) – hívtunk már háziorvosokat és szak-
orvosokat: nõgyógyászt, ideggyógyászt, gyer-
mekorvost, kineziológust – ezeket összekapcsol-
tuk egészségügyi könyvek bemutatójával, a
beíratkozók számának növelésével;

– Aloe Vera gyógytermékek bemutatója, tea-
kóstoló;

– idõnként megszerveztük helyi amatõr al-
kotók és mûvészek kiállításait, ezekkel kapcso-
lódtunk a község fennállásának évfordulós ün-
nepségeihez: fafaragó, festõk, grafikusok, fotós,

A község weblapján
a megkeresés
idõpontjában sajnos
üres volt a kultúra
ablaka...
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makett-készítõ, bõrdíszmûves munkáit láthatták
így, és sikerült a látogatók és az olvasók számát
a többszörösére növelni;

– a móricgáti fiókkönyvtár ellátása könyvek-
kel és folyóiratokkal, folyamatos gondozása;

– helyi iskolai mesemondó és szavalóverse-
nyek megrendezése, továbbjutás a területi vetél-
kedõre;

– rendszeressé váltak az író-olvasó találko-
zók felnõttek és diákok részére: Kovács Sándor
kiskunfélegyházi költõ, Gyócsi László budapesti
író, újságíró, Kordás József helyi festõmûvész,
író és Marék Veronika gyermekíró volt a vendé-
günk a költészet napja, illetve az olvasás éve
alkalmából;

– az ünnepi könyvhetekre az új könyveinket
állítjuk ki;

– video- és magnókazetták kölcsönzése (di-
ákkönyvtár hangszalagon);

– a községünkben élõ ügyes kezû asszonyok
munkáiból kézimunka-kiállítást rendeztünk;

– relikviák kiállítása: magyar és külföldi
katonai, határõr, rendõr váll-lapok, sapkák, ru-
hák, egy helyi rendõr zászlós hobbi jellegû, de
értékes gyûjteménye;

– EU-sarkot hoztunk létre könyvekkel, pros-
pektusokkal;

– fénymásolás a lexikonokból, olvasótermi
könyvekbõl igény szerint;

– az eMagyarország pont pályázaton
megnyertünk két számítógépet, szkennert és
nyomtatót a lakosság internethasználatának
biztosítására;

– újabb pályázaton az MNB bibliográfiai
adatbázisára és a SZIRÉN számítógépes prog-
ramra sikerült pénzt nyerni, amelyben feldolgoz-
tuk a 18 ezer kötet könyvet, a százötven video-
és magnókazettát, a kilencven hanglemezt, a hat-
van zenei CD-t, az ötven év alatt leselejtezett,
körülbelül 11 ezer könyv értékének, darabszá-
mának és leltári számának felvitele is megtör-
tént (többszöri egyeztetéssel), hogy a jelenlegi
állomány mérlegét megkapjuk;

– ehhez az önkormányzat egy gyors számí-
tógéppel és egy adatfeldolgozó segítségével já-
rult hozzá (a munkaügyi központ közvetítette ki
egy évre), a kölcsönzési adatbázist január elseje
óta felvezettük, gépi kölcsönzést végzünk, a napi,
éves statisztika kigyûjtése is számítógépen törté-
nik (sokkal gyorsabban és pontosabban tudunk
tájékoztatni és kiszolgálni);

– létrehoztuk az elektronikus katalógust, a
sokoldalú visszakeresés négy számítógépen le-
hetséges;

– az interneten is fenn van az állományunk, a
www.szikla.net honlapon minden visszakereshetõ;

– partnerkapcsolatok aláírásáról, eseménye-
irõl emlékek, fényképek, újságok, gyûjtése.
Partnerkapcsolataink: Németországból Eggols-
heim, Romániából Gyergyószárhegy, Vajda-
ságból Tóthfalu. Évente látogatják a könyvtá-
rat, és megismerkedtek a számítógépes feldol-
gozással is.

A munkatársak felkészítése fontos.
• Az õszinte udvariasság mindenkire vonat-

kozik, a dolgozókkal megbeszéljük a célokat,
feladatokat, irányelveket, ebbõl indulunk ki.

• Az olvasószolgálati könyvtárost segíteni
kell és bevonni a problémák megoldásába. Eb-
ben a könyvtárban két év óta lettünk ketten, addig
egy, majd másfél fõ látta el a megnövekedett
feladatokat. Szabadság, betegség, továbbképzés
idején egyetlen ember végez minden szolgálta-
tást. Ezért a használókkal való törõdés sajáto-
sabb formában történik, mint a nagyvárosi vagy
megyei szintû, többszemélyes könyvtárakban.

• A használók véleményét írásban, felmérés-
sel fogjuk begyûjteni. Kis község lévén, ez ed-
dig személyes beszélgetés útján történt, hiszen
itt majdnem mindenkit ismerünk.

• Továbbképzésekre járunk több szinten,
hogy fejlesszük a kapcsolattartási készségeket
(ECDL-tanfolyam, akkreditált minõségmenedzs-
ment képzés, az eMagyarország pont harminc-
órás tanfolyama õszre mindkét fõ részére). Fon-
tos a tagság a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
tében és a jó kapcsolattartás a környezõ könyv-
tárakkal és a megyei könyvtárral.

• Pozitív visszajelzés alig, jutalom évente van
a fenntartó részérõl.

• A külsõ és a belsõ felhasználók igényeire
egyaránt figyelni kell: az újabb számítógépes
programokra, a fejlesztésekre, a könyvajánlatok-
ra, az olvasók felmerülõ igényeire.

• Felméréseket fogunk végezni arról, hogyan
látnak bennünket jelenleg, kérdõívekkel, panasz-
és reklamálási lehetõséggel.

• Stratégiát és normákat alakítunk ki a szol-
gáltatásokról. Biztosítjuk a folyamatos fejlesz-
tést és kommunikálunk a fenntartóval, jelen-
leg az eMagyarország szolgáltatásainak beve-
zetése folyik.
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• Informálunk, nyitottságra törekszünk, fi-
gyelünk, reagálunk, ellenõrzünk és értékelünk a
PDCA-kör szerint.

Amit a szolgáltatások jobbításáért teszünk

Figyeljük hogy az állomány és a meglévõ szol-
gáltatások megfelelnek-e a használók igényeinek.
Épület, helyiségek, ezek elhelyezkedése, a beren-
dezések kényelmesek-e? Van gyermekkuckó, szá-
mítógépes játékszoba, folyóirat-olvasó övezet, köz-
érdekû információs elõtér, vetkõzõ, olvasóterem,
szabadpolcos kölcsönzõ, rendezvényterem, raktár,
teakonyha, iroda. A hátrányos helyzetûek, mozgás-
korlátozottak tudják-e könnyen használni a könyv-
tárat? Van rámpa, a könyvespolcok közötti rész és
az ajtók szélessége megfelelõ.

A dokumentumok elrendezése, feliratozása,
megtalálása világos és egyértelmû.

A szolgáltatások mindenki számára hozzáfér-
hetõek? (Községünkben nincsenek vakok, szel-
lemi fogyatékosok, akik használni akarnák a
könyvtárat.)

A nyitva tartás megfelel az igényeknek? Hét-
fõtõl péntekig reggel nyolc órától este hat óráig,
szombaton nyolctól tizenkét óráig mindenki hasz-
nálhatja a könyvtárat, még a naponta a környezõ
városba bejáró diákok és dolgozók is. Szomba-
ton délelõtt a bevásárlók és a kisgyermekes szü-
lõk el tudnak jönni, de közép- és fõiskolások is
tanulnak, fénymásolnak ilyenkor.

Az eligazító táblák és az újsághirdetések vi-
lágosak és érthetõek.

Nálunk a beíratkozás ingyenes, képviselõ-tes-
tületi döntés alapján.

Elmondjuk, hogyan tud az olvasó segíteni
nekünk. Kérését idõben tudassa velünk (mihez

és milyen gyorsan kell az információ). Hozzon
annyi információt kérésével kapcsolatban,
amennyi lehetséges. A könyvtárközi kölcsönzés-
sel és az interneten keresztül is tudunk segíteni,
ha még valami hiányzik.

Reális tervezés alapján a forrásokat (költség-
vetés, pályázatok) oda irányítjuk, ahol a legszük-
ségesebbek, például a harmadik számítógéphez
szükség van új asztal beszerzésére.

Igyekszünk minden idõben elérhetõek, segí-
tõkészek lenni, a szolgáltatásokat próbáljuk ha-
tékonyan, szakértõen teljesíteni.

Az alapvetõ szabályzatokkal rendelkezünk, és az
olvasók tudomására hozzuk õket, kitesszük a kölcsön-
zõ pultra és a fali közérdekû információs táblára.

Folyamatos továbbképzéssel magasabb minõ-
ségû szolgáltatást igyekszünk nyújtani.

Megfelelõ tájékoztatást adunk az események-
rõl, fejlesztésekrõl, tervekrõl a médiának (Petõfi
Népe, Szentlászlói Hírmondó, Catel TV Kis-
kunmajsa).

Szándékaink

A szépirodalmi és szakirodalmi mûvekbõl, a
kötelezõ és ajánlott irodalomból megfelelõ pél-
dányszámot biztosítunk folyamatosan, a kivonás-
ra kijelölt mûveket elõre pótoljuk.

Az általános és szaklexikonokat újabb kiadás-
ban megrendelve beszerezzük.

Két héten belül könyvtárközi kölcsönzés ke-
retében egyéb igényeiket is kielégítjük az olva-
sóinknak. A könyvtárközi kölcsönzést elsõsor-
ban a Katona József Megyei Könyvtártól kérjük
meg. Szinte mindent meg tudunk szerezni két
napon belül. Ami nincs meg náluk, azt az ODR
hálózatán keresztül megkapjuk néhány nap alatt.

A könyvtár fotóját,
a település (teljes) címerét
és a község névadójának
szobrát (túloldalt) a község
„nem hivatalos honlapján”
találtuk meg
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Az olvasóterem-
ben megfelelõ he-
lyet és környezetet
biztosítunk a tanu-
láshoz és az eMa-
gyarország pont
használatához a la-
kosság részére. Gép-
használati szabály-
zatot alakítunk ki
tájékoztató jelleg-
gel a használók ré-
szére, ahogy a pá-
lyázatban vállaltuk.
Ezt ismertetjük,
mielõtt a géphez
ülnek, és sok se-
gítséget nyújtunk
az információ ke-
reséséhez. Ennek

az újabb szolgáltatásnak a bevezetése és admi-
nisztrálása, pénzbevételei lényegesen megnövel-
ték a munkánkat. A használatról részletes sta-
tisztikát vezetünk, melyet az IHM-nek az év
elején be kell mutatnunk.

A referensz kérdéseket azonnal, de legföljebb
két nap múlva megválaszoljuk.

Ki fogjuk helyezni az olvasói javaslatok köny-
vét, és minden javaslatra válaszolunk.

Legalább évente egyszer kérdõíven megkér-
dezzük a használók véleményét, és az eredményt
közzé tesszük.

Személyzeti kérdések

Tudatosítani kell magunkban, hogy az elõírá-
sok fontosak a jó szolgáltatáshoz.

Meg kell beszélni a telefon használatának
etikai és technikai kérdéseit.

Foglakozni kell a különleges csoportok igé-
nyeivel: óvodások, iskolások, serdülõk, gyengén
látók (nekik öregbetûs könyvekkel, másoknak
például videokazetták vetítésével). Tervezzük a
gondozási központ segítségével a házi gondo-
zottak könyvvel való ellátását, az olvasmányok
ki- és beszállítását.

A munkatársak hozzáállása

Kedves, figyelmes, udvarias bánásmódra tö-
rekszünk.

Minden felhasználóval egyformán bánunk.
Fontos a telefonálási illemszabályok betartása.

Szolgáltatási környezet

A szolgáltatási pontok vonzóak és kényelme-
sek legyenek. Ezért a folyóirat-olvasóba szüksé-
ges néhány klubfotel vásárlása a székek helyett.
Szeretnénk a helyi folyóirat-olvasást fellendíte-
ni. Évente felmérjük ezen igényeket is.

Az útbaigazító jelzések és az információs elõtér
cikkei érthetõek, elég nagyok, jól olvashatóak.

A megvilágítás mindenütt erõs, több helyi-
ségben mennyezeti és fali spotlámpákat szerel-
tettünk fel minisztériumi támogatásból, melyek
a kiállítások idejére is jól bevilágítják a teret.

Zárásnál esetenként van késõn érkezõ, de
akkor is udvariasan kiszolgáljuk.

A panaszokat fel fogjuk mérni és reagálni
fogunk rájuk nyugodtan, udvariasan.

Panaszhelyzetek és kezelésük

A panaszok lehetnek írásosak, szóbeliek és
közvetítheti õket a testbeszéd. Reklamáció nálunk
még nem fordult elõ. Eddig kétféle szóbeli panasszal
találkoztunk. Az egyik olvasó régen a könyvtár új
bestseller könyveit kevesellte. A másik olvasó évek-
kel ezelõtt a fenntartónak szóban kifejtette, hogy
az olvasóteremben lévõ könyvek kellenének a leg-
jobban neki otthonra (a gyermekek egészségével
foglalkozó könyvek). Ezt követõen adtunk ki neki
néhány napra könyveket, amelyek azóta sincsenek
meg, az illetõ nem is jár már a könyvtárba. Szemé-
lyes felkeresésre azt mondta, hogy elvesztek, mert
másoknak odaadta õket.

A panaszhelyzet kezelésének aranyszabályait
igyekszünk betartani: megelõzni, észlelni, egy-
ségesen kezelni az olvasókat. Ha lesz rá szükség,
kárpótlást, kompenzációt fogunk alkalmazni.

Ösztönözni fogjuk a reklamációt: észrevételi
ûrlapokat készítünk.

Törekedünk a reklamációbarát intézményi
kultúra megteremtésére: ötletdobozokat helye-
zünk ki.

Úgy érzem, hogy ebben a községben a két
fõvel, a sokféle szolgáltatással, a továbbképzé-
seken való részvételünkkel mindent megteszünk
azért, hogy a gyakorlatban is megvalósítsuk a
használókkal való törõdés lehetséges módjait.
Törekszünk arra, hogy a modern szolgáltatások-
kal továbbra is elõsegítsük az EU-hoz való fel-
zárkózást.

Kovács Istvánné
könyvtáros



8  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. október

Napló

Vándorgyûlés
kerekasztallal*
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – az aktu-
ális partnerkönyvtárral közösen – töretlen lendü-
lettel, lelkesedéssel és bizakodással szervezi
vándorgyûléseit, a tagság pedig ugyanilyen tö-
retlen érdeklõdéssel várja az évenként ismétlõdõ
eseményt. A 2004. évi vándorgyûlés helyszíne
Miskolc volt. A résztvevõk száma (660), a több
mint ötven, nagy érdeklõdéssel kísért elõadás, a
jó hangulat azt bizonyítja, hogy az egyesület
tagsága – a sokszínû szervezeti élet mellett is –
igényli a nagy rendezvényt. Az ideire sokáig
fogunk jó szívvel emlékezni, sok szép emlékkel
tértünk haza, s röviden így jellemezhetjük: na-
gyon jól sikerült.

Rövid és kusza hangulati jelentés: jókedvvel
készülõdtünk a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárba, ahol kedves „pereces” fogadtatás-
ban volt részünk, mosolygó fiatal kolléganõk
köszöntötték az érkezõket. Fehér blúz, sötét szok-
nya, feltûnõen szép sál – ezzel az öltözékkel
jelezték a szervezõk, hogy kikhez fordulhatunk,
ha keresünk valakit vagy valamit, ha szeretnénk
megtudni, hogyan jutunk el valahova, ha módo-
sítani akarunk az elõre jelzett programunkon stb.
Mindez természetes ilyen nagy létszámú rendez-
vényen, a kellemes meglepetés az volt, hogy
vendéglátóink kedvessége, figyelmessége, türel-
me nem csökkent a három nap alatt. Az égiek is
támogatták az idei rendezvényt, nem volt nagy
meleg, ami jótékony hatással volt figyelmünkre,
az érdekes elõadásokat õszinte érdeklõdéssel
hallgattuk. Kulturális programok: városnézés,
fürdõzés az Európában egyedülálló természetes
barlangfürdõben (Miskolctapolcán), kosárlabda-

mérkõzés, a Miskolc Dixieland Band koncertje
(sajnos nem csak az érdekes szekcióprogramok
közül, de a kulturálisakból is választanunk kel-
lett). A vándorgyûléseken gyakran problémás
baráti találkozóra az ország legnagyobb campu-
sának titulált Miskolci Egyetem aulájában került
sor. Sokat és finomakat ehettünk, jókat beszél-
gethettünk a kulturált és szép környezetben, kel-
lemes (majd a hangulat emelkedésével egyre
hangosabbá váló) zene mellett. A táncos kedvû
és lábú kollégák vidáman rophatták, és a többiek
is nagyon jól érezték magukat. Ezúton is kö-
szönjük a szíves, szeretetteljes vendéglátást
Venyigéné Makrányi Margit igazgató asszony-
nak és munkatársainak!

A vándorgyûlés hívómondata „Könyvtár, esély
a jövõhöz” volt, ennek szellemében alakultak a
szekcióprogramok, valamint a nyitó és a záró
plenáris ülés. Vándorgyûlésünket ez évben is
megtisztelte Hiller István miniszter, aki a sajtó-
tájékoztatón és a plenáris ülésen is kifejezte el-
ismerését az egyik legrégibb civil szervezet, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenysége
iránt, s további partnerkapcsolatot ígért.

A vándorgyûlés nyitó plenáris ülését kerek-
asztal-konferencia elõzte meg a hazai könyvpo-
litikáról és könyvtámogatási rendszerrõl, amellyel
kapcsolatban elhangzott a „skandináv modell”
mint követendõ, vitatható vagy a hazai körülmé-
nyekhez idomítható gyakorlat. A beszélgetést
Egyházy Tiborné könyvtárigazgató (Veszprémi
Egyetemi Könytár) moderálta, Skaliczki Judit
fõosztályvezetõ (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma – NKÖM) tartott vitaindító, gon-
dolatébresztõ elõadást, majd Péliné Bán Éva
címzetes fõtanácsos (NKÖM), Monostori Imre
igazgató (József Attila Megyei Könyvtár) és
fõszerkesztõ (Új Forrás), Rády Ferenc fõigazga-
tó-helyettes (Országos Széchényi Könyvtár),
Jámbor Sándor kereskedelmi igazgató (Kossuth
Kiadó) és Solymosy Lajos (Timp Kft.) mondta el
véleményét a jelenlegi támogatási rendszerrõl, va-
lamint a lehetséges megoldásokról.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevõi támogat-
ták azt az elgondolást, miszerint a téma széle-
sebb nyilvánosságot érdemel, sõt követel – azzal

* Mivel az MKE idei vándorgyûlésérõl készült anya-
gok apránként érkeztek a szerkesztõségbe, a kerekasztal-
beszélgetéshez írt bevezetõ szöveg, ami egyúttal az egész
programról is szólt, csak most került be a lapba. Ezért
olvasóink és az érintettek szíves elnézését kérjük. (– a
szerk.)
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a céllal, hogy a könyvtáros társadalom egységes
véleménnyel vehessen részt a könyvkiadást, a
kereskedelmet és a könyvtárakat érintõ állami
támogatással kapcsolatos megbeszéléseken, vi-
tákban. A beszélgetés háttéranyagaként szerep-
lõ, a könyvkiadók által elõterjesztett javaslat és
Monostori Imre véleménye a témáról – ezek az
elsõ anyagok a nyilvánosság elõtt, ehhez várjuk
a további véleményeket.

Nagy Anikó
MKE fõtitkár

Feszültségek
a magyarországi

„könyvtermelés” és
„könyvfogyasztás”(?) körül

Jellegzetes attitûd: a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése (MKKE) összesített
jelentése (a honlapon) könyvtermelésrõl beszél.
(Tehát a könyveket is termeljük.) A „könyvfo-
gyasztás” mint mûszó tán még nem élvez ekko-
ra nyilvánosságot, de e szerint a – mellesleg
életszerû – logika szerint léteznie kell ennek a
folyamatnak is. Létezik természetesen, hiszen –
ha más szóhasználattal ugyan, de – errõl is szó

volt Miskolcon a 2004. évi könyvtáros vándor-
gyûlés egyik beszélgetésében. (Egészen ponto-
san a „könyvpolitika – támogatás” vezérszavak
szerinti téma került terítékre.) A beszélgetés
meghívott résztvevõjeként rá kellett döbbennem,
hogy az elérhetõ adatok, számok sokasága külön
értelmezések, pontosítások, utólagos konzultáci-
ók nélkül félrevihet minden e tárgykörbe tartozó
elemzést. Éppen ezért igyekeztem minden egyes
statisztikai (és egyéb) számadatot ellenõrizni és
értelmezni, s ezúttal – ím – megosztani a kedves
kollégákkal.* (Lásd az MKKE – említett – össze-
foglaló táblázatát.)

A második oszlop adatai azt mutatják, hogy
az egy évben megjelenõ címek száma évek óta
8–9 ezer körüli, mostanában inkább 9 ezer. (A
valóságban persze – az Országos Széchényi
Könyvtár kötelespéldány-nyilvántartása szerint –

Év Címek Példány- Átlag- Könyvforgalom
száma szám példányszám (Ft, fogyasztói áron)

1989 7599 108 419 000 14 300 Nincs adat
1990 7464 113 112 000 15 200 Nincs adat
1991 7210 91 405 900 12 700 Nincs adat
1992 7629 80 988 500 10 600 Nincs adat
1993 8458 72 076 100 8500 Nincs adat
1994 9383 70 291 000 7200 Nincs adat
1996 8835 51 929 000 5900 Nincs adat
1997 8941 52 125 000 5900 24 434 000 000
1998 10 626 47 046 000 4400 29 997 000 000
1999 9731 44 652 000 4600 33 477 000 000
2000 8986 35 246 000 3900 38 642 000 000
2001 8837 32 615 000 3690 45 742 293 000
2002 9990 45 502 000 4458 53 604 202 000
2003 9205 32 627 000 3544 56 871 989 000

* Az anyaggyûjtésben, illetve az adatok értelmezésében és
pontosításában az alább felsorolt kollégák voltak segítsé-
gemre: Bakacsiné Ruza Zsuzsa (MKA), Bariczné Rózsa
Mária (KELLO), Ékessy Éva és Fülöp Zsuzsanna (NKA),
Herczigné Mlakár Erzsébet és Pappné Németh Erika
(JAMK), Kopcsay Ágnes (NKÖM), Kozma László (OM),
Rády Ferenc (OSZK) és Somogyi József (KI). Vala-
mennyiük segítségét hálásan köszönöm.

Magyarország könyvtermelése 1989–2003
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ennél sokkal több; hiszen a bemutatott táblázat
„mindössze” a 150 vezetõ kiadó adatait tartal-
mazza, minek következtében megszámlálhatat-
lan nem – elsõsorban – e tevékenységbõl élõ
könyvelõállító mûhely adatai nem jelennek meg
a táblázatban.) A példányszám (3. oszlop) vi-
szont drasztikus hullámzást mutat. Mert amíg
1990-ben – a táblázat szerint – több mint 113
millió könyv látott idehaza napvilágot, addig
2003-ban (az általam bázisévnek tekintett esz-
tendõben) már csak 32 millió 627 ezer. Azaz: 13
év alatt a példányszámok több mint 70%-kal
csökkentek. Meghökkentõ adat. Ám ennél még
inkább meghökkentõ az, hogy a „könyvforga-
lom (fogyasztói áron)” 1997 és 2003 között, azaz
hat év alatt több mint a kétszeresére emelkedett.
Hogy is van ez? Drasztikus példányszámcsök-
kenés, ugyanakkor bõven megduplázódó bevé-
telek? Igen! Ez így történt (történik). A „könyv-
termelés” ezt produkálta. De vessünk még egy
pillantást a táblázatra! 2001-ben és 2003-ban
ugyanakkora volt a megjelent könyvek össz-
példányszáma, ám a könyvforgalom (fogyasztói
áron) mégis (több mint) 11 milliárddal(!) nõtt.
Tehát: két év alatt s ugyanakkora példányszám
mellett.

Feszültség, feszültség, amit (amelyeket) ebben
az esetben a „könyvtermelés” fût – és generál.

A 2003. évi (internetes) TEKE-adatok szerint
a magyarországi (települési, egyéb nyilvános,
valamint a nem nyilvános) könyvtárak állo-
mánygyarapításra fordított összege – a kifizetett
számlák alapján – 7 milliárd 113 millió 290 ezer
forint volt. Ha ebbõl az összesítésbõl levonjuk a
„nyomtatott kurrens idõszaki kiadványok”-ra
fordított összeget (3 545 360 000 forint), vala-
mint az egyéb (audiovizuális, elektronikus adat-
bázis stb.) dokumentumok beszerzési költségeit
(összesen 561 151 000 forint), kiderül, hogy a
szóban forgó magyarországi könyvtárak 2003-
ban 3 006 779 000 forintot fordítottak könyvvá-
sárlásra. S ha ezt a forgalmi adatot összevetjük
a magyarországi könyvforgalom egészével (l. a
táblázat 5. oszlopának legalsó sorát), kiviláglik,
hogy a könyvtári összráfordítás ennek a teljes
körû forgalomnak mindössze csak 5,28%-a (volt
2003-ban).

Nem kétséges: újabb feszültségforrás látható,
érzékelhetõ.

De hát mibõl, hogyan futná többre a magyar-
országi könyvtáraknak? Hiszen például a telepü-

lési könyvtárak teljes állománygyarapításukra
(tehát nemcsak könyvekre) fordított összegének
az éves költségvetésükön belüli aránya 12–13
százalék, ezen könyvtári körön belül csak – pél-
dául – a megyei könyvtárakat tekintve még ki-
sebb: 9–10%. (Vö. Vidra Szabó Ferenc feldol-
gozásával a 3K 2004. 2. számában: 15. és 20–
21. l. – Ez a feldolgozás ugyan a 2002-es álla-
potot mutatja be, e mutatók azonban makacsul
stabilak.)

Mondanom sem kell: újabb feszültségforrást
szemlélhetünk. Ezúttal a könyvtárak oldaláról, a
könyvtári szférában.

Mindezen tények és adatok ismertetése után
térhetünk csak rá a tulajdonképpeni fõ témánk-
ra: a magyarországi állami könyvtámogatási
gyakorlat egyes elemeinek a bemutatására. En-
nek a mecenatúrának jelenleg két nagy szektora
van. Az egyik a könyvek megjelenésének, a
másik a könyvek megvásárlásának a támogatá-
sa. Lássuk elõször az elsõt.

A legjelentõsebb kultúrát támogató közpénz-
elosztó rendszer (a könyvkiadás vonatkozásában
is) a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA). A
2004. augusztus 9-ei NKA Hírlevél szerint (874.
l.) az NKA összes szakkollégiuma (a miniszteri
kerettel együtt) 2003-ban 665 millió 400 ezer
forintot fizetett ki könyv- (és „zenemû-”) támo-
gatásokra. (Ebbe az összegbe beleértendõk a
fordítások, az alkotói támogatások, bizonyos
határon túl megjelenõ könyvek támogatása, va-
lamint az egyes kulturális szakterületek „szak-
mai kiadványai” is.) A Magyar Könyv Alapít-
vány (MKA) – ugyancsak 2003-ban – 58 millió
forintot utalt ki hazai könyvkiadási támogatás-
ként. (Magyar mûvek külföldi, idegen nyelvû
megjelentetésének segítésére 30 milliót fordított;
ezzel az összeggel azonban most nem foglalko-
zunk.) NKA és MKA: együtt tehát 723 400 000
forint.

A könyvtámogatás másik nagy szektorában –
a könyvvásárlások támogatásában – színesebb
képet lehet fölvázolni.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) – 2003-ban – állománygyarapítási
(tehát nem csak könyv-) támogatásként – „érde-
keltségnövelõ” címen – 286 milliót, „felzárkóz-
tató” támogatásként pedig 28 milliót juttatott a
magyarországi könyvtáraknak. Az Országos
Dokumentumellátási Rendszer tagkönyvtárai
(ugyanebben az évben) összesen 113 millió fo-
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rintot kaptak. (Egy konkrétan érzékelhetõ példa
kedvéért számoltam ki, hogy az érdekeltségnö-
velõ, valamint az ODR-támogatás a tatabányai
megyei könyvtárban 2003-ban  a teljes állomány-
gyarapításra fordított összeg 26%-át, csak a
könyvbeszerzésre vonatkozóan pedig a 34%-át
jelentette.) A könyvtárak közvetlen állami támo-
gatása dokumentumbeszerzésekre 2003-ban
összesen tehát 427 milliót tett ki.

A könyvvásárlási állami támogatások, hoz-
zájárulások – jóval súlyosabb – kosarát a pe-
dagógusok, valamint a közgyûjteményi és köz-
mûvelõdési szakalkalmazottak (könyv, cédé és
hasonló dokumentumok) vásárlási kedvezmé-
nyei jelentik. A pedagógusok – 2003-ban –
ezen a jogcímen összesen 2 milliárd 16 millió
forint állami támogatást kaptak (ezen kívül még
186 392 000 forintnyi nem államit is), a szóban
forgó közalkalmazottak pedig 250 milliót váltot-
tak be. Ez a két tétel összesen – a nem államit
nem számítva – 2 milliárd 266 millió forint.

S ha „kasszát csinálunk” 2003-ról, összesí-
tésként azt kell rögzítenünk, hogy az állami
mecenatúra nagysága a könyvek megjelenésének
a támogatására (NKA+MKA) 723 millió 400 ezer
volt, míg – ugyanebben az évben – a könyv(és
cédé- stb.)vásárlás támogatására (könyvtáraknak
+ pedagógusoknak és egyéb közalkalmazottak-
nak) 2 milliárd 266 ezer forint jutott. E két fõ
tétel együtt: 2 milliárd 989 millió 400 ezer fo-
rint. Kerekítve: 3 milliárd.

Nem tisztem minõsíteni a fent vázolt alap-
helyzetet; véleményemet mindenesetre elmon-
dom. Azt nevezetesen, hogy ennek a rendszer-
nek a legérzékenyebb pontja – nyilvánvalóan,
tehát nem valamiféle könyvtárosi sovinizmus
tükrében – a könyvtárak állami támogatása.
Õszintén becsülöm az NKÖM könyvtári osztá-
lya (fõosztálya) szakmai küzdelmeit ennek a mai
helyzetnek a kialakításában és stabilizálásában
(láthattuk a példát: számottevõ hányadát teszik
ki az innen fakadó források a támogatási körbe
bevont könyvtárak állománygyarapítási összegé-
nek); éppen ezért azt mondom, hogy a további
fõ irányt is e célpont felé kell(ene) meghatároz-
ni. Azért, hogy ha majd a hazai kulturális élet
meghatározó pozícióban lévõ döntéshozói to-
vábbgondolják a könyv- és könyvtártámogatá-
sok rendszerét, könyvtár központú szisztémában
gondolkodjanak (s elsõsorban oda rendeljék a mil-
liárdokat a ma meglévõkön túl), és ne az önös

érdekû, kétes értékû – jóllehet vonzóan hangzó –,
ám a könyvtárosoknak nem tetszõ esetleges kon-
cepciók felé billenjen el a figyelmük. (S e ponton
természetesen nem a közszolgák vásárlástámoga-
tásának a helyességét kérdõjelezem meg.)

Egyszerûen fogalmazva: a magyar könyvtá-
rak – kicsik és nagyok egyaránt – kapjanak lé-
nyegesen megnövelt közvetlen állami támogatást
– állománygyarapítási célokra. Mivelhogy – a
közérdeket tekintve – ez a gyakorlat (lenne) a
legegyszerûbb, a leghasznosabb, a leghatéko-
nyabb és a leginkább igazságos is.

Monostori Imre

Javaslat
a minõségi magyar könyvkiadás
támogatására, a magyarországi

és a határon túli magyar
könyvtárak állománygyarapítási

keretének növelésével

A színtiszta piaci viszonyok között mûködõ
magyar könyvkiadás és -kereskedelem hosszú
távon csak úgy képes megõrizni minõségi össze-
tételét, a nyelvterület kicsinysége okán csupán
kis példányszámban kiadható és forgalmazható
eredményeit, ha a hozzánk hasonló léptékû, kis
nyelvterületû európai országok gyakorlatához
hasonlóan a meghatározó könyvtárak könyvbe-
szerzési keretét az állam a jelenleginél sokszorta
nagyobbá teszi.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) Könyvtári Fõosztályától kapott
adatok szerint, az iskolai könyvtárakat nem szá-
mítva, a magyarországi könyvtárak éves könyv-
beszerzési kerete alig haladja meg az 1 milliárd
500 millió forintot, s ezen összegnek is több,
mint a fele a külföldi könyvek, illetve folyóira-
tok megvásárlására fordítódik. Az elmúlt eszten-
dõben a több, mint 56 milliárd forintos összfor-
galmú magyar könyvtermésbõl tehát könyvtára-
ink csupán 700–800 millió forint értékben vol-
tak képesek magyar szerzõk könyveit megvásá-
rolni!

A hozzánk hasonlóan kis nyelvterületû nyu-
gat-európai, elsõsorban skandináv országok gya-
korlatához hasonlóan a nemzeti kultúra szem-
pontjából fontos mûveket: kortárs és klasszikus
szépirodalmi alkotásokat, a magyar szerzõk tu-
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dományos és szakkönyveit, az oktatásban hasz-
nálatos referenciakönyveket meghatározott pél-
dányban az államnak kellene megvásárolnia a
könyvtárak számára. Ez a metódus, azaz a minõ-
ségi mûvekre koncentráló garantált könyvvásár-
lás nem egyes kiadói mûhelyeket támogat, nem
avatkozik be a piac természetes konkurenciájá-
ba, hanem azt teszi lehetõvé, hogy a kis pél-
dányszámban elõállítható, értékes mûvek ki-
adhatóvá, mindenki számára hozzáférhetõvé
váljanak.

Az ún. „skandináv modell” hazai alkalmazá-
sával az állam minden esztendõben kétezer (gon-
dosan kiválasztott) címbõl nyolcszáz-nyolcszáz
példányt a kiskereskedelmi árréssel csökkentett
áron megvásárolna a legfontosabb hazai és hatá-
ron túli magyar gyûjtõhelyek számára. (2003-
ban Magyarországon 9205 új könyvcím jelent
meg 32 627 000 példányban.) E garantált állami
felvásárlással évente 1 600 000 példány válna
hozzáférhetõvé mindenki számára a központi,
regionális, intézményi és oktatási könyvtárakban.
Ennek költsége évi 3,2–3,5 milliárd forintot ten-
ne ki. (Csupán összehasonlításként: a magyar
kultúra, tudomány eredményeit átfogó módon
tükrözõ, a magyar értelmiség számára a legfon-
tosabb megnyilatkozási és egzisztenciális tere-
pet jelentõ, a kulturális területek között egyedül
piaci viszonyok között mûködõ könyvkiadás fenti
léptékû támogatása – a könyvtári rendszeren
keresztül – ugyanannyiba kerülne, mint egyetlen
magyar színház, a Nemzeti Színház, s feleannyi-
ba, mint a Magyar Állami Operaház egy éves
állami támogatása.)

Az javasoljuk, hogy a mûvek kiválasztására a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma égi-
sze és irányítása alatt szervezõdjön testület,
amelybe egy-egy tagot delegáljon a Magyar
Tudományos Akadémia, az egyetemek képvise-
letében a Rektori Konferencia, a magyar könyv-
kiadás képviseletében a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése, és delegáljanak egy
tagot az írószervezetek. Minthogy állami pénz
elosztásáról születik döntés, az NKÖM három ta-
got küldjön a testületbe, és a testület elnöki poszt-
ját is az államigazgatás képviselõje töltse be.

Ez a minõségi könyvkiadást kivételes haté-
konysággal támogató modell (mely a skandináv
országokban évtizedek óta eredményesen mûkö-
dik) oly módon segíti tehát az alkotókat, az ér-
tékes mûveket megjelentetõ mûhelyeket, hogy

nem avatkozik be a piac természetes folyamatá-
ba, nem függ különbözõ összetételû, a könyvtá-
mogatásról döntõ kuratóriumok szubjektivitásá-
tól, hanem mindenekelõtt a fogyasztókat segíti,
a könyvtárakon keresztül mindenki számára el-
érhetõvé teszi a nemzeti kultúra szempontjából
alapvetõ fontosságú mûveket.

Országos
könyvtári napok
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
– összefogva az ország legkülönbözõbb könyv-
táraival és a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) – ebben az évben is elindította az
országos könyvtári napokat. A rendezvénysoro-
zat szlogenje sem változott: Összefogás a könyv-
tárakért – összefogás az olvasókért.

Már hagyományosan a Magyar Rádió Gordi-
usz Szerkesztõsége által szervezett egész napos
mûsorfolyam, a Könyves vasárnap utáni hétfõn,
október 11-én megtartott konferencia nyitotta az
események sorát. A helyszín a százéves jubileu-
mát ünneplõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) volt, amelynek ún. arany termét zsúfo-
lásig megtöltötték az érdeklõdõk.

A téma – a könyvtárosképzés ma és holnap –
rendkívül aktuális, hiszen amellett, hogy már
hosszú ideje igyekeznek a szakma és a képzõ
intézmények elkötelezett képviselõi összehangol-
ni a felsõoktatási követelményeket a munkaadók
elvárásaival, a bolognai folyamathoz való csat-
lakozásunk jelentõs változásokat indukálhat a
könyvtárosképzésben.

A Fõvárosi Önkormányzat Kulturális Bizott-
sága elnökének, Körmendy Ferencnek az üdvöz-
lõ szavai után Fodor Péter, az IKSZ elnöke és
az ünneplõ házigazda intézmény, az Év Könyv-
tára címet elnyert FSZEK fõigazgatója azzal
nyitotta meg az ülést, hogy alaposan végig kell
gondolni a képzés szerkezetét, tartalmát, vala-
mint a „felvevõ piac”, a könyvtárak igényeit.
Nem biztos, mondta, hogy ez a piac elég széles
a tizennégy képzõhelyrõl kikerülõ diplomások-
nak. A könyvtári rendszer ésszerûsítésének szük-
ségességét is hangsúlyozta. Jobb, ha ezt szakmai
meggondolások alapján, magunk kezdeményez-
zük, mint ahogy a FSZEK hálózatának átszerve-
zésekor is történt, aminek jogosságát az eredmé-
nyek messzemenõen igazolják.
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Bényei Miklós, az MKE és az IKSZ közös
képzési bizottságának elnöke, egyben a debrece-
ni egyetem docense a nyitott kérdésekre kon-
centrált. A bolognai folyamat elvárásainak meg-
felelõen ugyanis 2006-tól már csak az új rend-
szerben, három szinten folyhat a képzés: alap-,
„master” és doktori fokon. Ezt a rendszert kell
összehangolni a könyvtárak mint munkaadók
elvárásaival. Nagyon fontos, hogy a képzés
alatt kötelezõ gyakorlat hogyan, milyen rend-
szerben történik. Követendõnek tartja a peda-
gógusképzésben bevett módszert, hogy ti. a
jövendõ tanárok erre kijelölt gyakorlóintézmé-
nyekben szerzik meg az elvárható minimális
tapasztalatokat.

Pálvölgyi Mihály, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Fõiskola tanára az informatikus-könyv-
tárosképzés jelenlegi állapotáról és a tendenci-
ákról, a változásokkal járó veszélyekrõl és le-
hetõségekrõl beszélt. Összevetette a szakfej-
lesztés elengedhetetlen alapjait, a Magyar
Akkreditációs Bizottság minimális elvárásait,
a személyi és intézményi együttmûködési fel-
tételeket, a kutatás-fejlesztés helyzetét és az
infrastrukturális követelményeket. Következte-
tése az volt, hogy a könyvtárosképzés igen
pénz- és eszközigényes, ezért feltétlenül szük-
ség van az állami támogatásra.

Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Könyvtári Fõosztályának vezetõ-
je a képzés stratégiai jelentõségét hangoztatta.
Emlékeztette a jelenlevõket arra, hogy ezt már
az elsõ könyvtári stratégia készítésekor is felis-
merték és figyelembe vették, s éppen a bolognai
folyamathoz való csatlakozással kapcsolatos vi-
ták, nehézségek mutatták, hogy idõben tette meg
a könyvtári terület az elsõ lépéseket a képzés
újragondolásában.

Virágos Márta, az IKSZ alelnöke és a debre-
ceni egyetem könyvtárának fõigazgatója a szak-
ma piacképességét taglalta.

Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki me-
gyei könyvtári igazgatója, a könyvtári akkre-
ditációs bizottság tagja a munkaadók elvárásai-
ról beszélt és arról, hogy a friss diplomások
mennyiben felelnek meg ezeknek.

Mecsériné Doktor Rozália, a körmendi városi
könyvtár igazgatója a gyakorlat felõl közelítette
meg a problémát. Beszélt azokról a tapasztala-
tokról, amelyeket hosszú évek során szereztek a
gyakorló fõiskolai hallgatókkal kapcsolatban.

Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa
egy felmérés eddigi eredményeit elemezte, me-
lyet a pályakezdõ könyvtárosokról készítettek,
összevetve elsõ évfolyamos és végzõ könyvtá-
ros hallgatóknak egy kérdõíven megadott vála-
szait. Az eredmények máris érdekesek, de még
nem fejezõdött be az adatok elemzése, ezért a
végsõ következtetések váratnak magukra.

Végül egy valódi kezdõ könyvtáros, Slisz
Kaludia beszélt eddigi tapasztalatairól, Virágos
Márta és az õ elõadását az alábbiakban közöljük.

Következõ számunktól folyamatosan jelentet-
jük meg a komplex kérdéskör gyakorlati vonat-
kozásaival foglalkozó elõadások szövegét, ezek-
rõl most csak röviden szóltunk. (–)

A könyvtáros szakma
piacképessége

A mai könyvtárostípusok áttekintését érdemes
egy rövid visszapillantással kezdeni és megnéz-
ni, hogy az elmúlt másfél évtized társadalmi,
politikai, technikai változásai hogyan módosítot-
ták Magyarországon a tradicionális könyvtár- és
könyvtárosképet, s ennek a képnek mennyire tud,
képes, akar megfelelni napjaink könyvtáros tár-
sadalma, a könyvtár mint intézmény és képzõ-
rendszere.

Az információtechnika
és az információs társadalom hatása

a papíralapú világ könyvtárára
és könyvtárosára

Már szinte elcsépelt közhelynek számít, hogy
az információs társadalom legfontosabb ismérve
az, hogy a tudás szerepe felértékelõdik. Ezzel
párhuzamosan rohamosan fejlõdik a számítás-
technika, a távközlés és a mikroelektronika. Az
új típusú demokratikus állam mindenki számára
esélyegyenlõséget hirdet, különös tekintettel az
információhoz való szabad hozzáférésre.

Európában már régóta stratégiai kérdéssé vált
az állampolgárok erõteljesebb bevonása a politi-
kába. Az Európa Tanács a Tiszta lap a kormány-
zásról (White Paper) címû dokumentumában és
a Laekeni nyilatkozatban (Laeken Declaration)
kimondja, hogy az állampolgároknak alternatív
módokat kell felkínálni, hogy konstruktívan já-
rulhassanak hozzá az irányításhoz és a kormány-
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zati munkához. Az e-Európa akciótervben a
közkönyvtárak az önigazgatás kulcsfontosságú
helyeként szerepelnek. Az 1999 októberében
készült PubliCA koppenhágai nyilatkozat szin-
tén úgy említi a könyvtárakat, mint amiknek
kulcsfontosságú szerepe van a demokrácia és az
állampolgárok vonatkozásában.

A magyar könyvtárügy társadalmi szerepének
növekedését az egységes szemléletû könyvtári
törvény megszületése mutatta. Skaliczki Judit az
1997-es könyvtári törvény megjelenése kapcsán
a következõképpen fogalmazta meg a könyvtár
és a demokratikus társadalom kapcsolatát:
„Amennyiben az információs társadalom legfon-
tosabb jellemzõje az információ és az informá-
cióhoz való viszonyulás, akkor az információt
gyûjtõ, tároló, feldolgozó és szétsugárzó intéz-
mény ennek a társadalomnak az alapintézménye.
Mindezek alapján a társadalom és a könyvtár
kapcsolatának jövõképét a következõképpen
fogalmazhatjuk meg: az információs társadalom
alapintézménye a nyilvános könyvtár.” (Könyv,
könyvtár, könyvtáros 1997. 10. sz. 6–7. o.) A
nyilvános kifejezés azt az intézményt jelenti,
amely a felhasználók, a dokumentumok és in-
formációk, illetve a szolgáltatások szempontjá-
ból is nyitott.

A magyar könyvtári törvény, harmonizálva az
IFLA nyilatkozatával, mind a dokumentumok,
mind a felhasználó oldaláról nézve a nyílt könyv-
tár koncepciója mellett tesz hitet. A törvény
másik lényeges sajátossága az, hogy ellátásköz-
pontú, vagyis a könyvtárakban az állampolgárok
jogai az igénybe vehetõ szolgáltatásokon, azok
minõségén keresztül érvényesülnek.

Az információs társadalom kialakítására Ma-
gyarországon is megtörténtek az elsõ lépések
(telematikai program, e-pontok kialakítása).

Társadalmi szerep,
szerepátrendezõdések

Hivatás vagy szakma-e a könyvtárosság?  Bár
a szakirodalomban e tekintetben nem egységes a
vélemény, a szakemberek többsége nem vonja
kétségbe a hivatás jelleget. Hans Raj Chopra A
könyvtáros hivatás Magyarországon címû tanul-
mányában (Könyvtári Figyelõ 1995. 2. sz. 292–
295. o.) a következõképpen fogalmazza meg: „A
hivatás olyan szakma, amely hosszú, speciali-
zált, intellektuális képzésen alapul, s amelynek

révén egy bizonyos szolgáltatás nyújtható.” Né-
hány jellemzõje:

• specializált ismeretek és készségek;
• a kutatás és a specializált ismeretek folya-

matos korszerûsítése;
• intellektuális tevékenység;
• szabványos terminológia;
• társadalmi szükségesség;
• összefonódó szakmai szervezetek;
• stabilitás, a hivatást ûzõk állandósága;
• a szakma autonómiája;
• a szakma képviselõinek etikai kódexe.
A könyvtáros alapvetõ feladata ma is az, hogy

tájékozottságával, rendszerezõ képességével, a
legjobb tudása szerint, felelõsségteljes módon
mozgósítsa a könyvtárakban felhalmozott, do-
kumentumokban rögzített ismereteket – nagy
tömegek számára, hatékonyan – azzal a céllal,
hogy a társadalom minden tagja olyan magas
szintû ismeret birtokába juthasson, amellyel maga
is alkotó egyénné válhat.

Az utóbbi években több területen megnõtt az
igény a könyvtári szolgáltatások iránt:

1. az áremelkedések következtében egyre
nagyobb a lektûrök iránti kereslet;

2. a közép- és felsõfokú tanulással összefüg-
gõ feladatok növekedése (a felsõoktatásban ta-
nulók számának megsokszorozódása, az egész
életen át tartó tanulás igényének erõsödése)
ugyancsak jól érzékelhetõ;

3. az elmúlt tíz évben gyakoribbá váltak a
munkanélküliséggel, a marginalizálódással, a
devianciákkal kapcsolatos jelenségek a társada-
lom szinte minden rétegében;

4. megnövekedett az igény a testre szabott
információszolgáltatás iránt.

A szakirodalomban teljes az egyetértés abban
a tekintetben, hogy az új technológiák megjele-
nése, az olvasók számának bõvülése, az igények
differenciálódása funkcióváltásra késztette a ’80-
as, ’90-es évek könyvtárait, s ezért megváltozott
a könyvtáros szerepe is. A leggyakrabban elõ-
forduló szerepek a következõk:

1. Humanista-nevelõ, liberális szolgáltató:
a használóra orientált, liberális szolgáltató
könyvtáros eszméje a ’80-as évek új könyvtá-
rosi ideálja.

2. Karitatív, szociális támogató: egyre több
könyvtáros érzi úgy, hogy a szociális munkában,
mentálhigiénés feladatok ellátásában is jártasság-
ra kell szert tennie, mert egyre több kallódó fi-
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atallal, fogyatékossal, kábítószeressel kell fog-
lalkoznia. A szegények, az öregek, a különbözõ
devianciákkal küzdõk különleges bánásmódot,
speciális foglakozásokat igényelnek.

3. Számítógépes menedzser: az a könyvtáros,
aki az adatbázisok, a számítógépes hálózatok és
a programok nyelvén beszél, aki naponta hasz-
nálja az internetet, kommunikációs eszköze az
e-mail, arra törekszik, hogy hatékonyan mûköd-
tesse a technikát és a használat módját megis-
mertesse a felhasználókkal. A tájékoztató könyv-
tárosokat nagyon sokszor információs specialis-
táknak is nevezik.

Képzettség, képzés,
követelmények

A szakma képzési rendszerének szükségsze-
rûen lépést kell tartania a társadalmi környezet,
más szóval a piac változó igényeivel: a korszerû
könyvtári munka korszerû könyvtárosképzést,
megfelelõ szakember-ellátottságot feltételez. A
legutóbbi átfogó felmérés 1995-ben készült, s
azt vizsgálta, hogy milyen a nagy szakkönyvtá-
raknak, a felsõoktatási intézmények könyvtárai-
nak és a megyei könyvtáraknak a szakember-
ellátottsága, milyen végzettségû munkatársakra
van szükség és milyen végzettségûekbõl van
hiány, illetve felesleg, milyen igényeket támasz-
tanak az intézmények a képzéssel szemben.

A felsõfokú képzettségûek aránya sok helyen
túl magas. Számos olyan munkakörben foglal-
koztatnak diplomást, amelyben elegendõ lenne
könyvtáros asszisztens is. Több munkakörben
nagyobb szükség lenne magas szintû nyelvtu-
dással, programozói, rendszerszervezõi ismere-
tekkel rendelkezõ szakemberekre.

A könyvtárvezetõk által leggyakrabban emle-
getett kifogás a kikerült pályakezdõk gyakorlati
ismereteinek hiánya volt, akár egyetemet, akár
fõiskolát végzettekrõl van szó.

A magyar könyvtárakban 9494 fõ dolgozik
könyvtáros munkakörben. Mintegy 35 százalé-
kuknak középfokú képzettségûnek (könyvtáros
asszisztens) kell lennie és a könyvtár megfelelõ
munkahelyein (raktár, kölcsönzõ, az olvasószol-
gálat egyes területei, gyarapítás stb.) kell õket
alkalmazni. További 40 százaléknak kell fõisko-
lai végzettséggel rendelkeznie. Az õ feladatuk
elsõsorban a mindennapi olvasószolgálati, illet-
ve az állománygyarapítás és a feldolgozás terü-

letein jelentkezõ feladatok ellátása. A maradék
25 százalék magasan kvalifikált, általában több
diplomával rendelkezõ könyvtáros, aki a magas
szintû szakkönyvtárosi, tájékoztatási, szakrefe-
rensi szolgálatra, illetve menedzsment posztok
betöltésére alkalmas.

A szakma igényei

A 2003–2007-es idõszakot átfogó könyvtári
stratégia negyedik témaköre a könyvtáros pálya
vonzóbbá tétele. A stratégiai munkabizottság
négy kérdéscsoport vizsgálatát tûzte ki célul: (1)
a könyvtáros mûveltségtartalma, személyisége,
magatartása, (2) felkészülés a könyvtáros pályá-
ra, (3) mûködés a könyvtáros pályán, (4) önérté-
kelés és külsõ megítélés.

Ezek a témakörök kölcsönösen hatással van-
nak egymásra, minden irányban. A könyvtá-
ros tudásanyaga a pályára való felkészülési
idõszak végeredménye, mintegy célja, ugyan-
akkor a pályán való eredményes mûködés elõ-
feltétele, eszköze.

A pályán való mûködés hatékonysága, ered-
ményessége, sikeressége meghatározza a könyv-
tárosok önértékelését, s természetesen befolyás-
sal bír a külsõ, a társadalmi megítélés alakulásá-
ra is. E megítélés is befolyásolja a könyvtárosi
pálya presztízsét, népszerûségét, keresettségét
(piacképességét), azaz meghatározza, kik, milyen
körbõl, milyen elhivatottsággal választják majd
ezt a hivatást, milyen alapossággal készülnek fel
a pályára.

A könyvtáros mûveltségtartalma három terü-
letre koncentrálódik:

– a korszerû ismeretanyag összetétele
általános mûveltség
információs tudás
általános és speciális szakmai ismeretek
idegen nyelv

– készségek és képességek
kommunikációs készség
az életen át tartó tanulás képessége
empátiás készség
nyitottság és rugalmasság

– személyiség, magatartás
a közszolgálatiság vállalása
értékközvetítõi szerepkör
felelõsség, tisztesség

Ha elemezni próbáljuk a piac (szakma) igé-
nyeit az elvárt mûveltségtartalom figyelembe
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vételével, a hagyományos könyvtári munkame-
netben a könyvtárosok négy nagy csoportját tud-
juk rögzíteni: a feldolgozásért, az információ-
szolgáltatásért, a gyûjtemény gyarapításáért és a
gyûjtemény hozzáférhetõvé tételéért felelõst.
Ehhez hozzá kell még tenni a könyvtáros mene-
dzser és a könyvtáros marketinges feladatkört.

Példaként a gyûjtemény építésének feladat-
körét említem, amelynek követelménye jelentõ-
sen módosult az elmúlt években. Egyrészt nem-
csak a hagyományos nyomtatott dokumentumok
beszerzése tartozik ide, de az elektronikus for-
mátumú könyveké, adatbázisoké, folyóiratoké is.
A feladatot ellátó könyvtárosnak nem elég is-
mernie a különbözõ beszerzési módokat, de
önállóan kell tárgyalnia a kiadókkal, illetve for-
galmazókkal és jó ismeretekkel kell rendelkez-
nie a különbözõ licencformákról, konzorciális
lehetõségekrõl. Ezekhez jön még a biztos
nyelvtudás is.

A Könyvtári Figyelõ 2004. évi 2. számában
jelent meg az ALA tájékoztató és olvasószol-
gálati egyesületének követelményrendszere. A
követelményrendszer azokra a képességekre,
készségekre és ismeretekre összpontosít, ame-
lyek a tájékoztató és olvasószolgálatos könyv-
tárosokat megkülönböztetik a többi könyvtári
szakembertõl.

Ezek feltételezik a minden könyvtárostól el-
várható kommunikációs, olvasási, matematikai
és íráskészségeket, valamint a tágabb értelem-
ben vett szakmai készségek meglétét.

A tájékoztató és olvasószolgálati könyvtá-
rosok számára nélkülözhetetlen ismeretek a kö-
vetkezõk: (1) az információforrások szerkeze-
te az elsõdleges felhasználók figyelmének kö-
zéppontjában álló ismeretágakban, (2) az alap-
vetõ információs eszközök ismerete, ideértve
az on-line katalógusokat, a keresõrendszere-
ket, adatbázisokat, webhelyeket, monográfiá-
kat és folyóiratokat – elektronikus és nyomta-
tott formátumban –, videókat, hangfelvétele-
ket, (3) az információkeresési típusok és az
elsõdleges felhasználók szokásai, (4) a kom-
munikáció alapelvei, ideértve a felhasználók-
kal történõ személyes és egyéb módon folyta-
tott párbeszédet, (5) a technológiának az in-
formáció szerkezetére gyakorolt hatása, (6) a
szerzõi jog és a szellemi tulajdonnal kapcsola-
tos jogok és (7) a vonatkozó egyéb jogsza-
bályok.

Piacképesség
Magyarországon szeptembertõl tizenhárom

képzõhelyen folyik felsõfokú szakemberképzés.
Ezekben összesen több mint négyezer hallgató
tanul, ebbõl közel kétezer a nappali képzésben. A
könyvtárosképzés a nagyobb szakok közé tartozik
(a bölcsészettudományi képzésben a magyar, törté-
nelem, angol és német után következik).

Ismereteim szerint nem készült felmérés a
végzettek elhelyezkedésérõl, így csak a tapasz-
talatokra támaszkodhatunk. Szóbeli tájékoztatás
szerint a levelezõ hallgatók nagy része nem
könyvtárban helyezkedik el (igazából csak egy
diplomára van szükségük). Vannak viszont, akik
már könyvtárban dolgoznak és a magasabb ké-
pesítés megszerzéséért tanulnak. A nappali hall-
gatók (különösen az informatikus-könyvtáros
diplomával rendelkezõk) számára több lehetõ-
ség is kínálkozik: egyrészt a könyvtári rendszer-
ben, másrészt a profitorientált szektorban infor-
mációs brókerként, hipermédia fejlesztõjeként,
bibliográfiai szoftver készítõjeként való elhelyez-
kedés. Az Opening New Doors: alternative
careers for librarians (SLA, Washington, 1993)
28 alternatív karrierlehetõséget sorol fel a vég-
zõs könyvtári szakemberek számára.

Konklúzió: A könyvtárak és a könyvtáros-
képzõ intézmények közös célja elsõsorban a
könyvtári igények kielégítése kell, hogy legyen.
Ehhez világosan megfogalmazott minõségi kö-
vetelmények és az ezekhez alkalmazkodó kép-
zési struktúra szükséges. Az új, kétlépcsõs kép-
zési rendszer kialakításához az egész szakma
összefogására szükség van.

Virágos Márta
Debreceni Egyetem Egyetemi

és Nemzeti Könyvtár

Egy pályakezdõ naplójából
A könyvtárosképzés és annak
a gyakorlati életben való alkalmazása
egy kezdõ könyvtáros szemszögébõl

Ebben az évben végeztem a Szent István
Egyetem Jászberényi Fõiskolai Karán, könyvtár-
mûvelõdésszervezõ szakon.

A fõiskola könyvtárosképzése kiváló alkal-
mat nyújtott a gyakorlat elsajátítására. Ennek
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legfontosabb helyszíne az iskolai könyvtár volt,
ahol megtanultuk, hogyan kell a helyükre ren-
dezni a már visszahozott könyveket, a cím-lel-
tárkönyvbõl visszaellenõrizni a leltári számokat,
katalogizálni, ezzel együtt katalóguscédulákat
készíteni, továbbá a legfontosabbat, a számító-
gépes adatbevitelt is gyakoroltuk. Ebben nagy
segítség volt a könyvtár-informatika tantárgy,
amelynek keretében minden számítógéphez kö-
tõdõ könyvtári ismeretet elsajátítottunk. Kiváló
tanárnõnkkel, dr. Harmat Máriával elkészítet-
tük a Szent István Egyetem Jászberényi Fõisko-
lai Karának Társadalomelméleti, Közmûvelõdé-
si és Felnõttképzési Intézetében elfogadott és
elhelyezett szakdolgozatok 1998–2000. évi bib-
liográfiáját. A jászberényi Városi Könyvtárban
töltött gyakorlat alatt katalogizáltunk, katalógus-
cédulákat selejteztünk, és részt vettünk a tájé-
koztatásban. Mindezek nagyban hozzájárultak a
könyvtári ismeretek gyakorlati elsajátításához.
Végül a negyedik év végén került sor egy egy-
hónapos könyvtári gyakorlatra. Én a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában
töltöttem ezt az idõt. Ebben a nagy könyvtárban
szereztem a legtöbb tapasztalatot. Az egy hónap
alatt alkalmam volt eltölteni egy pár napot a
könyvtár minden területén, és az ott dolgozók-
kal együtt részt venni a könyvtári munkában. A
központi könyvtáron kívül három tagkönyvtárat
is megtekinthettem: a Pataky István Mûvelõdési
Házban található Kõbányai Szabó Ervin Könyv-
tárat, a Boráros téri IX./2 tagkönyvtárat, és a
Vadász utcai tagkönyvtárat. Mindhárom helyen
nagyon kedvesen fogadtak, segítõkészek voltak
a vezetõk. Beszélgettünk a könyvtárak gazdasá-
gi helyzetérõl, az olvasói keretrõl, és persze itt is
részt vettem a tájékoztatásban. A központi könyv-
tár barátságos és otthonos légköre és a megszer-
zett tapasztalatok is nagyban hozzájárultak ah-
hoz az elhatározáshoz, hogy könyvtáros legyek.

Egész nyáron át tartó, hosszas álláskeresés
után, nagy szerencsémre állást kaptam a miskol-
ci Hunyadi Mátyás Általános Iskolában mint
könyvtárostanár. A kollégák kedvesen fogadtak,
az elõzõ könyvtáros rendezetten átadta a könyv-
tárat, elmagyarázva, mi tartozik a feladataim
közé, és felajánlotta segítségét. A kis könyvtár
állománya tízezer kötetbõl áll, ebben benne van-
nak a tanári kézikönyvek és a fogyóeszközként
számon tartott tankönyvek is, amelyeket egy
tanévre kölcsönzünk az arra rászoruló diákok-

nak. A könyvtár két helyiségbõl áll, egy ún. stú-
dióból, ahol a lexikonok, szótárak, tanári kézi-
könyvek, tankönyvek, videokazetták, diafilmek,
CD-k mellett videomagnó, mikrofon, keverõpult
és egy CD-s rádiómagnó kap helyet. A másik
helyiség az olvasás és a kölcsönzés tere. Az el-
múlt tanév végén az iskola egy pályázaton szá-
mítógépet nyert a könyvtár számára. Az én fel-
adatom a könyvtár dokumentumállományának
számítógépes feldolgozása, amelyhez a Millen-
nium 2000 könyvtári nyilvántartó rendszert fo-
gom alkalmazni.

Az iskolának 438 tanulója van, ebbõl a könyv-
tár aktív használói az alsó tagozatosok. Õk leg-
inkább meséskönyveket, versgyûjteményeket
kölcsönöznek, de vannak, akik az ismeretterjesztõ
könyveket részesítik elõnyben. A szorgalmasabb,
törekvõ felsõ tagozatosok általában a házi fel-
adathoz végeznek kutatómunkát, ehhez a szép-
irodalomban, vagy és az Így élt sorozat könyve-
iben böngésznek. És természetesen helyben ol-
vasásra is gyakran használják az iskolai könyv-
tárat. A nyitva tartás rendkívül kedvezõ a diákok
számára: hétfõtõl csütörtökig reggel 7-tõl 8-ig,
valamint fél 12 és délután 4 óra között vehetik
igénybe a szolgáltatásainkat. Minden tanév szep-
temberében tartanak könyvtárismertetõvel egy-
bekötött beíratkozást a 2. osztályosok részére.
Ebben az évben az én feladatom volt a kicsik
fogadása és a könyvtár bemutatása. Itt ismer-
kednek meg a gyerekek az iskolai könyvtár há-
zirendjével, a könyvek elrendezésével. Egyhó-
napos munkám során azt tapasztaltam, hogy a
diákok ügyesen tájékozódnak a könyvek világá-
ban. Ha a keresett könyv nem található az isko-
lai könyvtárban, azt tanácsolom, hogy a városi
vagy a megyei könyvtárban érdeklõdjenek.

A dokumentumok beszerzése is az én felada-
tom, de sajnos az iskolának kevés pénze van az
állomány gyarapítására. A korszerû oktató CD-
ROM-ok egyre népszerûbbek a pedagógusok
körében, ezért fontosnak tartom az ilyen fajta
dokumentumok beszerzését. Az iskola könyvtá-
rában számottevõ a régebbi vagy a már-már szét-
esésig használt könyvek halmaza. Az eddigi ta-
pasztalataim azt bizonyítják, hogy a gyerekek
körében népszerûbbek és keresettebbek az újon-
nan megjelent, de legalábbis ép könyvek. Szinte
naponta hallom a megjegyzéseket: „A legújabb
könyvet szeretném kivinni!”, vagy „Itt van egy
pár könyv, ami szét van esve!”, vagy „Mit kap
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az, aki megrongálja a könyveket?” Rövid tapasz-
talatom azt mutatja, hogy a Mi micsoda címû
sorozatot, az állatokról szóló könyveket, az álta-
lános iskolás korosztálynak szóló tudományos
könyvállományt kell bõvíteni. De a legnagyobb
igény az ifjúsági bestsellerek iránt van, mint
például a Harry Potter-kötetek vagy a Tök jó
könyvek sorozat.

Az iskolai könyvtár elég nagy népszerûség-
nek örvend a diákok körében. Átlagban elmond-
ható, hogy hetente hatvan–hetven gyerek fordul
meg a könyvtárban, ennek mintegy nyolcvanöt
százaléka az aktív kölcsönzõ. A tanárok fele
használja az iskolai könyvtárat, de szinte kizáró-
lag tankönyveket vagy tanári kézikönyveket
kölcsönöznek. Általában az alsó tagozatos osz-
tályfõnökök ajánlják diákjaiknak a könyvtárat.
Többnyire valamilyen versenyhez keresnek köny-
veket a gyerekek, vagy a házi feladat megoldá-
sához szükséges a könyvtár segítsége.

Az olvasóvá nevelés céljából könyvtárhasz-
nálati foglalkozásokat, valamint nevelõ irodalom-
órát tartunk. E foglalkozások célja, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek a könyvtárral, bármi-
kor könnyen eligazodjanak a könyvek és más
dokumentumok rengetegében, és magabiztosan
tudják keresni és használni õket. Szerintem ez
nagyon fontos abból a szempontból is, hogy ne
csak akkor menjenek el a könyvtárba, amikor
muszáj, hanem kikapcsolódásnak, szórakozásnak
tekintsék. (Elõfordult például, hogy egy másodi-
kos kislány nem mert bejönni a könyvtárba,
mondván, hogy milyen az, ha õ egyedül bejön.
Inkább megkérte az anyukáját, mondja meg,
melyik könyvet szeretné, én pedig keressem meg
õt és adjam oda neki. Ennek a kislánynak elma-
gyaráztam, hogy nem szégyen az, ha valaki
könyvtárba megy, õ ezt megértette, és azóta rend-
szeres olvasónk.) A nevelõ irodalomóra pedig
abból áll, hogy a magyartanárokkal együtt egy-
egy óra keretében, játékos vetélkedõkkel egybe-
kötve feldolgozunk valamilyen mesét, tananya-
got, s eközben kihangsúlyozzuk a könyvtár sze-
repét, az olvasás fontosságát és hasznosságát.

Különbözõ vetélkedõknek is helyet ad a
könyvtár, a versengõ gyerekek segítségül bármi-
lyen – a témához kapcsolódó – könyvet használ-
hatnak. Ezekhez csatlakoznak még a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár programjai, melyek
rendhagyó irodalomórákkal bõvítik ki az iskolai
könyvtár foglalkozásait.

Az egyik legfontosabb dolog, hogy már a
családban és az iskolában elkezdõdjön az olva-
sóvá nevelés folyamata. Fontos, hogy a szülõk
már kisgyermekkorban leüljenek csemetéikkel
egy-egy meséskönyvet nézegetni, olvassanak fel
nekik történeteket, példát mutassanak azzal, hogy
õk is olvasnak könyveket, nem csak újságot.
Legyen a gyereknek is egy saját éjjeli lámpája,
hozzá kell szoktatni a lefekvés elõtti olvasáshoz,
a könyv szeretetéhez. A pedagógusoknak pedig
követniük kellene a szülõk pozitív példáját az
iskolában: elmagyarázni, hogy mire jó a könyv-
tár, hogy nem csak tanuláshoz, hanem szórako-
záshoz is segítséget nyújt.

Rövid tapasztalatom alapján állíthatom, hogy
nem csak a könyvtárosoknak, hanem a család-
nak és a pedagógusoknak is nagy szerepük van
abban, hogy felkeltsék az érdeklõdést az olvasás
iránt, és ápolják, megtartsák a gyerekeknek ezt a
szokását. A könyvtáros szerepét abban látom,
hogy ebben az „elszámítógépiesült” világban
segítsen visszaállítani az olvasás szeretetét, a
könyvtárak presztízsét. Egyik legfontosabb fel-
adatunk az, hogy eredményesen részt vegyünk a
gyerekek olvasóvá nevelésében, csoportos fog-
lalkozásainkkal, rendezvényeinkkel felkeltsük a
gyerekek érdeklõdését az olvasás, a könyvek és
a könyvtár iránt. Ugyanakkor a korszerûség híve
vagyok, ezért könyvtárosként célomnak tartom
az állomány folyamatos bõvítését, a modernebb
adathordozók beszerzését és az olvasás megked-
veltetését egyaránt. (Slisz Klaudia)
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A brit és magyar
közös könyvtári projektek

egy évtizede*
Tíz évvel ezelõtt, a demokratikus rendszervál-
tozást követõen a politikai, gazdasági, társa-
dalmi és technológiai változások természete-
sen hatással voltak a könyvtárak életére is. Vi-
lágossá vált, hogy ezeket a változásokat kö-
vetni kell, ellenkezõ esetben a könyvtárak nem
válhatnak az információs társadalom alapin-
tézményeivé.

Ami várható volt és az intéz-
mények mûködését nagymérték-
ben befolyásolta, az a költség-
vetési keretek folyamatos csök-
kenése, a publikált anyagok szá-
mának és féleségének növekedé-
se, az információtechnológia to-
vábbi gyors fejlõdése, újabb in-
formációhordozók megjelenése
és a felhasználói igények válto-
zása, növekedése.

Egyre fontosabbá vált és vá-
lik a hatékonyság, a kiszámítha-
tóság bizonyítása mind a fenn-
tartóknak, mind a felhasználók-
nak. A könyvtáros szakmával
szemben is egyre újabb és újabb
követelmények jelentkeztek, a
könyvtárosnak már információs szakemberként
kellett tevékenykednie.

Jelentõs szerepet kaptak a pénzügyi, gazdál-
kodási készségek, a stratégiai tervezés, a marke-
ting- és PR-módszerek ismerete. A humánerõ-
forrás-menedzsment, a csapatmunkára való al-
kalmasság és hajlandóság, a projektek tervezése
és menedzselése, az interjú- és tárgyalási kész-
ségek mind-mind elengedhetetlenül szükségesek
voltak a megváltozott körülményekhez való iga-
zodásban.

Az elvárható szakmai követelmények egyrészt
tehát a szakértelmet, jártasságokat, készsége-
ket foglalják magukban, másrészt igen fontos
szerepet játszik a magatartás, a hozzáállás
kérdése is. A továbbképzési célkitûzések kö-

zött ezért megjelent a korszerû menedzsment-
és marketingtechnikák, illetve a minõségbiz-
tosítás és a kapcsolódó technikák megismerte-
tése és gyakoroltatása.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség jog-
elõdje, a Könyvtári és Informatikai Kamara az
intézmények képviseletében fontosnak tartotta,
hogy részt vegyen a fenti továbbképzési célkitû-
zések megvalósításában. Így került sor 1994-ben,
tíz évvel ezelõtt az elsõ könyvtári menedzsment
és marketing tanfolyam megrendezésére. A tan-
folyamot a British Council is támogatta az angol
elõadók, Maurice B. Line és Sheila M. Corrall
meghívásával. Ez volt az elsõ tanfolyam magyar
tolmácsolással, huszonhét résztvevõvel, elsõsor-
ban igazgatókkal. A tanfolyam anyaga nyomta-
tásban is megjelent, természetesen az elõadók
hozzájárulásával.

* A tízéves évfordulóra Kecskeméten, október 7-én
megszervezett tanácskozásról további elõadások szöve-
gét közöljük novemberi számunkban. (– a szerk.)

Fent: Ramháb Mária, a Katona József  Könyvtár iagzgatója
 és John Nichols, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete
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A tanfolyamok két évvel késõbb már magyar
nyelven, de az idõközben elsajátított angol mód-
szer alapján Salgótarjánban folytatódtak, egészen
1998-ig. Az oktatás az elõadás és a csoportos
feladatmegoldás váltakozására épült, ez lehetõ-
vé tette a módszerek azonnali alkalmazását és
begyakorlását.

Három év alatt hetvennyolcan vettek részt a
könyvtári menedzsment és marketing tanfolya-
mokon. A résztvevõk minden alkalommal meg-

kapták az elhangzott elõadá-
sok fóliáinak másolatát.

A kilencvenes években a
könyvtárakban is egyre fon-
tosabbá vált a minõségi
szemlélet elterjedése, a mi-
nõségbiztosítás bevezetése.
Egyrészt ez a tény, másrészt
a „salgótarjániak” igénye a
továbblépésre késztette a
szövetséget arra, hogy
1998-tól megszervezze a
minõségbiztosítási tréninge-
ket Kecskeméten.

A tanfolyamok eleinte
„salgótarjáni” ismeretekre,
majd az idõközben megje-
lent szakirodalmi szemlék-
re, illetve tankönyvre ala-
pozva ismertették meg a
résztvevõket az újfajta
szemléletmóddal és mód-
szerekkel. 1999-tõl évente
két tréningre került sor, és
2001-ig 151 fõ vett részt
rajtuk. Az elhangzott elõ-
adások fóliáit, illetve késõb-
biekben a vetített anyagát
másolatban, kötet formában
kapták meg.

2000-ben megtörtént a
120 órás, 4x30 órás intenzív
modulra kibõvített, Minõség-
menedzsment a könyvtárban
címû tanfolyam akkreditálá-
sa. A tanfolyam felépítésének
alapja a minõség- és szol-
gáltatáscentrikusság. Az ala-
pító az Informatikai és

Könyvtári Szövetség, az indító a Katona József
Könyvtár, Kecskeméten. A tanfolyam anyagának
elsajátítását nagyban segíti a 2001-ben megjelent
tankönyv – címe szintén Minõségmenedzsment a
könyvtárban –, melynek 2003-ban már a bõvített
kiadása is napvilágot látott. A tantárgyak anyagát
a résztvevõk jegyzetelhetõ másolatban megkapják.
Tanúsítványt eddig 198 fõ kapott.

A tanfolyamokon és tréningeken, mint látha-
tó, már nagyon sok könyvtáros vett részt, ezért
a szervezõk úgy gondolták, hogy nekik is to-
vább kellene adniuk az eddig sikerrel alkalma-

Fent: Maurice B. Line a kecskeméti csapattal
Lent: Robert C. Usherwood és Maurice B. Line
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zott módszereket és technikákat. Ennek érdeké-
ben került sor 2004 júniusában a Könyvtári mi-
nõségmenedzsment tréning megszervezésére,
melynek egyik célja az volt, hogy a résztvevõk
maguk is szervezhessenek további tréningeket.
Módszertani segédlet készült, amely tartalmazta
a tréningek témaköreinek ismertetését, az elõadá-
sok és a gyakorlatok szervezésének módszereit,
feladatjavaslatokat, a felhasználandó irodalmat.
Tizenhatan vettek részt a kétnapos tréningen,
amelynek során beszámolhattak a minõségbizto-
sítás területén eddig elért eredményeikrõl is.

Mind a salgótarjáni tanfolyamokat, mind a
kecskeméti tréningeket támogatta a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma.

Az elmúlt tíz év két jelentõs, brit–magyar
minõségbiztosítási projektjérõl szeretnék még
néhány részletet elmondani. Azért errõl a kettõ-
rõl, mert ezekben szakértõként részt vettem, és
közvetlenül is tapasztalhattam eredményeiket,
hasznosságukat.

Az elsõ brit–magyar minõségbiztosítási pro-
jekt Stratégiai tervezés – teljesítménymérés, tel-
jes körû minõségirányítás címmel 1996 és 1999
között zajlott a Katona József Könyvtárban,
Kecskeméten, természetesen pályázati támoga-
tással. A pályázó az Informatikai és Könyvtári
Szövetség volt, a résztvevõk a könyvtár dolgo-
zói mellett brit és magyar szakértõk. A szakér-
tõk tréningeket tartottak a könyvtárban, ahol ke-
mény és eredményes munka folyt. Lehetõség
nyílt angliai tapasztalatcserére is, ahol rengeteg
hasznos információt tudtunk összegyûjteni.

A második brit–magyar minõségbiztosítási
program Könyvtári teljesítménymérés: projekt az
irányelvek kidolgozására, bevezetésére és érté-
kelésére címmel 2002 és 2004 között zajlott. A
pályázó a Könyvtári Intézet, a részt vevõ könyv-

tárak magyar részrõl a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és a Veszprémi Egyetemi
Könyvtár voltak. Angol részrõl az Essex County
Council, Library és a University of Southampton,
Library kapcsolódott be a munkába.

Az angol és magyar szakértõk helyszíni láto-
gatásokat, tréningeket tartottak a könyvtárakban,
és ebben az esetben is lehetõség nyílt tapaszta-
latcserére Angliában. Kemény és eredményes
munka folyt, a két magyar könyvtár között példa-
értékû együttmûködési megállapodás is született.

Összegzésül talán azt lehetne elmondani, hogy
az elmúlt tíz év nagy elõrelépést hozott a könyv-
tári minõségbiztosítás területén. Ez reményt ad
ahhoz, hogy a minõségen alapuló szakfelügyelet
bevezetésével a magyar könyvtári rendszer az
európai könyvtárak partnere legyen a minõség-
biztosítás és -fejlesztés területén is.

Zalainé dr. Kovács Éva

Csendes János
(1930–2004)

Mindannyiunk életében
vannak olyan szemé-
lyek, akikrõl azt hisszük,
mindig részesei életünk-
nek, s bármerre is me-
gyünk, mindig ott van-
nak velünk. Ilyen volt
sokunk számára Csen-
des János. Pedig nem
tett egyebet, mint egész

életében TANÍTOTT. A magyar szakos közép-
iskolai tanári oklevél megszerzése után a Peda-
gógiai Fõiskolán szakvizsgázott a könyvtár szak
anyagából, s már abban az évben bekapcsoló-
dott a könyvtárosok képzésébe. Az alap- és kö-
zépfokú tanfolyamokon végzett munkája, a püs-
pökladányi járási, valamint a nyíregyházi me-
gyei könyvtárban szerzett tapasztalatai alapján
kérték fel, hogy vegyen részt a könyvtár-népmû-
velõ szak megszervezésében a Debreceni Taní-
tóképzõ Intézetben. 1963-ban kezdhetett az elsõ
évfolyam, s kollégák százai ismerhették meg
szakmánk elméleti és gyakorlati kérdéseit tanár
úrtól. Közben a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem népmûvelés szakos hallgatóit is igyekezett
bevezetni a könyvtárhasználat és az irodalomku-
tatás rejtelmeibe, külsõ óraadóként.
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Közel másfél évtizedes felsõoktatási gyakor-
lat után újabb komoly megbízást kapott: Nyír-
egyházán szervezze meg a négyéves fõiskolai
képzést. A könyvtárt biológiával, énekkel vagy
matematikával párosítva 1975-ben kezdhették el
tanulmányaikat az elsõ gólyák. A körülmények
meglehetõsen mostohák voltak tanárnak és hall-
gatónak egyaránt. Az építkezés után visszama-
radt, kissé kiigazított felvonulási épületben min-
dig hibádzott valami. Tanár úr, ha kellett, sze-
relt, ha arra volt szükség, fûtött. Még a bútorok
megfelelõ elhelyezésével sem várt segítségre.
Soha nem másokra számított, hanem tette mind-
azt, aminek szükségét látta. Minden energiáját a
tanításra, pontosabban az oktató-nevelõ munka
feltételeinek megteremtésére fordította. Társadal-
mi jellegû tevékenysége is kizárólag a könyv-
tárosképzésre szorítkozott. Tagja volt az Orszá-
gos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
Képzési és Továbbképzési Szakbizottságának, az
egyetemi népmûvelõ- és könyvtárosképzéssel
foglalkozó szakbizottságnak, valamint az Okta-
tási Minisztérium pedagógusképzõ osztálya mel-
lett mûködõ könyvtáros szakbizottságnak.

Közben a könyvtárszakos hallgatók száma
gyarapodott, s már a fõépületben is helyet kap-
tunk. Boldog-szomorúan cipeltük a tanszéki
könyvtár állományát – tanár úr irányításával – új
szemináriumi termünkbe. Ez a költözés, a tanul-
mányi kirándulások az ország különbözõ nagy
könyvtáraiba jó alkalmat teremtettek egymás
megismerésére. Hogy tanár úr mennyire figyelt
ránk, sokszor csak jóval késõbb tudtuk meg.
Késõbb, már kollégaként értettük meg, hogy –
az általunk annak idején talán figyelemre sem
méltatott – megjegyzései s anekdotái soha nem
voltak céltalanok.

Bámulatosan nagy tudású, széles érdeklõdési
körû ember volt. Több nyelven olvasott és be-
szélt. Gyakran hozott példákat idegen nyelvû
könyvekbõl és folyóiratokból. Úgy ajánlott köny-
veket, cikkeket, hogy észre sem vettük, csak
amikor már sorba álltunk érte a könyvtárban.
Pedig nem volt kötelezõ.

Munkájáért a négy évtized alatt kétszer része-
sült hivatalos kitüntetésben. Joggal mondhatjuk,
hogy az igazi elismerést volt tanítványaitól kapta.

Másfél évtizeden át naponta járt át fáradha-
tatlanul Debrecenbõl Nyíregyházára. Ritkán vet-
te igénybe kutatónapját, többnyire azt is körünk-
ben töltötte. Mindent pontosan adminisztrált,

nyilvántartott s számon is kért. Szigorú volt, de
szigorúságát ellensúlyozta örökösen derûs tekin-
tetével, mókás anekdotáival.

Hatalmas termete a mindig ropogós fehér
köpenyben ismert volt a fõiskolán, nem csak a
könyvtár szakosok között. Sokan csak úgy ne-
veztük: Csendes apu … és ez mindent kifejezett.
Csendesen, szerényen végezte komoly szervezõ
munkáját. Csendesen jött be az órákra, jegyzete-
it komótosan összerendezte (nem emlékszem,
valaha is beléjük nézett-e), karóráját akkurátu-
san az asztalra helyezte, s már mondta is… Ha
látta, hogy figyelmünk lankadt, egy-egy anekdo-
tával fûszerezte az esetleg száraznak tûnõ tan-
anyagot. Néhányan kollégaként is dolgozhattunk
vele, mégis csak mint egykori tanárunkra tud-
tunk tekinteni rá. Tanultunk, majd tanítottunk
jegyzeteibõl, sajátjainkat az õ útmutatásai alap-
ján készítettük el.

Csendesen ment nyugdíjba is, Nyíregyházá-
ról. Tudtuk, még vállalt munkát Debrecenben,
és kaptunk hírt betegségérõl is. Talán el sem
hittük. Hetvenedik születésnapjára szerény ün-
nepséget szerveztünk számára a Nyíregyházi
Fõiskola könyvtárában. Nagyon meghatódott. A
hetven szál égõ gyertya, a jelen lenni nem tudó
kollégáktól, tanítványoktól érkezett levelek, táv-
iratok, sõt rövid versek megérintették. Ennek
immár több mint négy éve, de sokan ezen a
bensõséges ünnepségen találkoztak vele utoljá-
ra. Néhányunknak megadatott tavaly augusztus-
ban, hogy beszélhettünk vele. Az egyik alkalom
az volt, amikor egy tizenöt évvel azelõtt végzett
csoport meghívta õt is az emlékek felidézésére.
Azon a hétvégén volt még egy másik meghívása
is, a debreceni képzés megindítására emlékeztek
negyven év után.  Mindkét találkozón részt vett.

Ugyanolyan derûs volt és mi ugyanolyan ér-
deklõdéssel hallgattuk történeteit, mint egyko-
ron. Termete már jócskán megfogyott, mégis,
valószínûleg senki sem gondolt arra, hogy ez
talán az utolsó találkozásunk. Szeptember 7-én
még elment egykori kollégájának a temetésére.
Akik ott beszéltek vele, elmondták, hogy nem
érezte jól magát, orvoshoz készült. Sajnos már
nem ért oda. Két nappal késõbb otthon, a fotel-
jában, csendesen elaludt. Ezúttal örökre.

2003 augusztusában még együtt ünnepelhe-
tett azon tanítványaival és kollégáival, akikkel
Debrecenhez fûzték közös emlékek. Ám jövõre,
amikor a nyíregyházi tanszék ünnepli fennállása
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harmincadik évfordulóját, már nem lehet velünk.
Biztosak vagyunk abban, hogy érezni fogjuk
jelenlétét, figyelõ tekintetét és szabódását az õt
méltató szavak hallatán. (VLI)

*
Õszinte részvéttel búcsúzom egykori tanszék-

vezetõmtõl és tanáromtól, Csendes tanár úrtól
(nekünk, diákoknak: „Papitól”). Szeretettel em-
lékszem oktató munkájára (Könyvtártörténet,
Könyvtár és társadalom), elõadásaira, visszafo-
gott humorára, mély tiszteletére a könyvek és a
bennük megõrzött civilizáció iránt.

Néhány emlékkel szeretnék elköszönni tõle.
Mikor a ’80-as évek végén könyvtártörténeti
szemináriumra gyülekeztünk a tanszék könyvtá-
rában, kíváncsisággal nyitogattuk a tolóajtós vit-
rineket és forgattuk az ódon kézikönyveket, le-
xikonokat. Elõfordult persze, hogy az óra meg-
kezdésekor – mikor tanár úr a terembe lépett –
asztalon maradt a könyv és nyitva a vitrin. Õ
mindig visszapakolta a könyveket – közben né-
hány emléket osztott meg velük az adott kiad-
ványokról –, behúzta a tolóajtókat és halkan,
szerény mosollyal megjegyezte: „Tudják, a por
árt a könyvnek...”

Így maradt meg bennem: egy hatalmas tudá-
sú és termetû, õsz, mackó alkatú ember, aki el-

pakol a hanyag diákjai után és nem szónoklatok-
kal, inkább példamutatással nevel.

A vizsgái többsége valódi kollokvium volt:
tételhúzás és kidolgozási idõ nélkül, még le sem
ültünk, mikor már rákérdezett arra a témakörre,
melyet vizsgánk tárgyául választott. Figyelmesen
hallgatott, a homályos pontokon belekérdezett (saj-
nos sokan meg sem értették, hogy segítõ céllal), és
persze kaptunk beugratós kérdéseket is (például azt,
hogy volt-e kalózkiadás a középkorban).

Harmadéves koromban ment nyugdíjba. De-
monstrátorként az õ falatnyi irodájában, az asz-
talánál kaptam helyet tanszéki könyvtárunk fel-
dolgozási hiányosságainak pótlásához. Mikor
óraadóként visszajárt, mindig át akartam adni
neki régi helyét, de mindig ugyanaz volt a válasza:
„Maga dolgozzon nyugodtan – én csak tanítani
jöttem egy kicsit.” Késõbb az ELTE-n az épp nyug-
díjba vonuló Fülöp Géza tanár úrban fedeztem fel
Csendes János szellemi-lelki rokonát.

Nem tudom, a világegyetemnek van-e olyan
zuga, dimenziója, ahol most tanár úr Tevan
Andorral és Fülöp Gézával elbeszélget. Az biz-
tos, hogy mi, tanítványai megõrizzük társaságá-
nak emlékét, egy illatot abból a világból, ahol
még menedzsmenttempó és hatékonyságlesés
nélkül is teremtettek. Méghozzá emberit.

Szabó G. Tibor
A Katona József Könyvtár hivogatói
az Összefogás a könyvtárakért...
keretében szervezett könyvtárközi
körutazásra
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Közhírré tétetik – Postánkból

Látogatás
a Neumann-házban
Az MKE Borsod Megyei Szervezete október 4-én
hétfõre egynapos kirándulást szervezett Budapest-
re, melynek egyetlen hivatalos programja volt: a
Neumann-ház meglátogatása a budai várban.

Fél 8-kor indult a negyvenfõs társaság busszal
Miskolcról, és az egyre hosszabbodó autópályá-
nak köszönhetõen hamarosan Budapestre is ért.
Fõvárosunkban viszont elég nehéz hétfõn dél-
elõtt a közlekedés, ezért a 11-re megbeszélt ta-
lálkozóra néhány perces késéssel érkeztünk meg.
Négyen vártak bennünket: Bánkeszi Katalin, a
kht. új ügyvezetõ igazgatója, Ignéczi Lilla könyv-
tár-informatikai osztályvezetõ, Hámori Zsófia
irodalmi szerkesztõ és Bíró Szabolcs könyvtári
informatikus. Nagyon érdekes formáját válasz-
tották a Neumann-ház megismertetésének, õk
négyen társalogtak elõttünk. Ignéczi Lilla vezet-
te, moderálta a beszélgetést, kérdéseket tett fel,
melyekre a többiek válaszoltak, és így végigve-
zettek minket egyrészt fõ tevékenységük, a digita-
lizálás, másrészt az erre épülõ szolgáltatásaik, leg-
inkább a legújabb, a Jeles napok részletes bemuta-
tásán. A végén természetesen kérdezhettünk.

Mit tudtunk meg a digitalizálásról? Ezzel
kapcsolatban mindenkinek vannak fogalmai, el-
képzelései. Most, azt hiszem, mindannyiunkban
tudatosodott, hogy a digitalizálás több egyszerû
szkennelésnél, az eredmény tárolásánál és ilyen-
olyan szolgáltatásánál. A Neumannban nagy
hangsúlyt fektetnek minden lépésre, mert minõ-
ségi munkára törekednek:

• a digitalizálandó dokumentumok kiválasz-
tása (az irodalmi szerkesztõség végzi, szakértõ-
ket vonnak be, akik a mûvek legmegfelelõbb
nyomtatott kiadásának kiválasztásában segítik
õket);

• elõkészítés (a mûvek megszerzése, elõzetes
munkálatok, például a digitalizálandó anyagré-
szek pontos kijelölése);

• maga a digitalizálás (digitalizáló laboratóri-
umban folyik nagyteljesítményû szkennerrel és
számítógépekkel);

• karakterfelismertetés Recognitával, RTF-re
konvertálás;

• kétszeres korrektúra;
• sgml-re alakítás;
• katalogizálás a webkat.hu-ban;
• html-re konvertálás az internetes megjelení-

téshez.
Nagyon érdekes, hogy a munkálatok minden

szakaszában mentik a létrejövõ adatállományo-
kat, és a késõbbiekben is megõrzik. A szkennelés
utáni tiff-fájlok akár helyettesíthetik az eredeti
dokumentumot, ha az esetleg megsemmisül.
Ugyanígy megmaradnak az rtf-, és természete-
sen a végeredményt jelentõ sgml- és html-fáj-
lok. A képekbõl külön jpg-fájlok készülnek. Eb-
bõl látszik, hogy rengeteg tárolókapacitásra van
szükségük.

A digitalizált mûvek ezután különbözõ szol-
gáltatásokban jelennek meg, melyek közismer-
tek könyvtáros körökben: Digitális Irodalmi
Akadémia, Magyar klasszikusok összes költemé-
nyei, Széchenyi és Kossuth mûvei. A honlapju-
kon természetesen mind megtalálható: www.
neumann-haz.hu.

Legújabb törekvésük a használat további fo-
kozása céljából, hogy a rengeteg elkészült digi-
tális dokumentumból saját maguk állítanak össze
oktatási segédanyagokat, vagyis nyitnak a leg-
nagyobb felhasználói réteg, a tanuló ifjúság felé.

Az új szolgáltatás elnevezése Jeles napok.
Minisztériumi támogatással készítik a segéd-
anyagokat, melyek nemcsak szövegeket fog-
lalnak magukban, hanem képeket, filmeket,
hanganyagokat is. Már hétszáz jeles napot
gyûjtöttek össze, és találhatók köztük olyanok
is, például az óceánok világnapja, melyhez az
anyagokat már csak angol honlapok fordításá-
val tudják összeállítani.

Idézek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
miskolci vándorgyûlésén elhangzott elõadás
összefoglalójából: „A Jeles napok fõként a tan-
órák színesítését, óravázlatok készítését, tan-
anyagrészletek kibontását, ünnepségek szervezé-
sét segíti elõ, gazdag merítést biztosítva a kü-
lönbözõ iskolai vetélkedõkhöz, szabadidõs prog-
ramokhoz is.”
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A velünk utazó, a miskolci Földes Gimnázi-
umban tanító magyartanárnõ lelkesedése határ-
talan volt, amikor a Jeles napokról hallott.

A kellemes és hasznos bemutatkozás után még
arra is maradt idõnk, hogy a Kódex Könyváru-
házban elköltsük a közgyûjteményi dolgozóknak
járó könyvkeretünket. Szerencsénk volt, az idõ-
járás is kegyes volt hozzánk, végig sütött a nap.
Este nyolc után érkeztünk haza Miskolcra.

Hasonló kirándulást javaslunk a többi vidéki
könyvtáros kollégának is, megéri.

Burmeister Erzsébet
Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,

Múzeum

Szebben és gazdagabban
a Könyves vasárnapon

Az Uzsoki utcában 1991 óta mûködik a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára,
amely értékes kulturális hagyományt örökölt: a
Kassák Klub – mely itt élte virágkorát – a fõvá-
ros sok kulturális irányzatának mozgalmas cent-
ruma volt. Most egy újjáalakult és a mai kor
követelményeinek megfelelõ könyvtár teljesíti
Zugló irodalmat és képzõmûvészeteket szeretõ
lakosainak óhajait. A könyvtárat az országos
könyvtári napok és a Könyves vasárnap kereté-
ben nyitottuk meg.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár tudatos
hálózatfejlesztési tervet dolgozott ki 2002-ben,
hogy a Központi Könyvtár után a hálózat, illetve
könyvtárai is megújulhassanak. Ezt a tervet a
fõvárosi kulturális bizottság is támogatta és elfo-
gadta. Az elmúlt két évben több tíz könyvtárunk
bújt új köntösbe, s ezek nemcsak külsõ, látvá-
nyos elemek a könyvtárak életében, hanem fon-
tos belsõ tartalommal is bírnak. A Kassák Könyv-
tár esetében a rekonstrukciós bezárást megelõ-
zõen – de ez így történt valamennyi felújított
könyvtárnál – a könyveket és a többi dokumen-
tumot alkalmassá kellett tenni a számítógépes
kölcsönzésre, ezt a munkát egy tudatos állomány-
tisztítás, azaz duplumosítás, selejtezés után vé-
geztük el. Könyvtáraink a Corvina számítógépes
kölcsönzési rendszerben végzik a szolgáltatást,
így 2004 Luca napjára az összes tagkönyvtár gépi
kölcsönzésre tér át. A kollégák erre való szak-
mai felkészítése a hálózatfejlesztési koncepció
fontos pillére.

Fent: Koncz Erika, az NKÖM helyettes államtitkára
átadja az Év Könyvtára kitüntetést Fodor Péter

fõigazgatónak
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Könyvtárunk új megjelenése elegáns, esztéti-
kus. Bükk színû fa jellemzi a berendezést, ilye-
nek az állványok, a pult, a gyerekek válogatólá-
dái, az új könyvek forgóállványa, az internetasztal
és az olvasói asztalok is. Ehhez a visszafogott,
szép környezethez illeszkedik a fal színe, vala-
mint a székek kárpitja is. A könyvtár világítása
is modern. Ehhez az új köntöshöz az eddig is
meglévõ tartalom kapcsolódik.

A tatarozás elõtt is mindent kölcsönöztünk,
ami ma egy modern könyvtártól elvárható, tehát
a könyveken kívül a folyóiratokat, hangkazettá-
kat, CD-t, CD-ROM-ot, videót, DVD-t is. Az
internetezés is több mint két esztendeje áll olva-
sóink rendelkezésére.

Ami új, az a két gépen elérhetõ számítógépes
katalógus, a régi cédulákat tartalmazó szekré-
nyek ideje lejárt. Új még a kölcsönzés admi-
nisztrációja, amit ezután mi is számítógéppel
végzünk.

Könyvtárunkban 1998 óta egy galéria is mû-
ködik, ahol havonta rendezzük meg zuglói mû-
vészek kamarakiállításait, ez a rekontstrukció
jóvoltából háromszorosára nõtt. A nyitó rendez-
vényünk Kutas Rudolf fotómûvész Virág-varázs
címû kiállítása.

E teremben került sor a megnyitóra is, ahol
Halász Iván, Zugló alpolgármestere a kerület
lakosainak nevében megköszönte, hogy a fõvá-
rosi könyvtár igyekszik mind színvonalasabban
kiszolgálni Zugló irodalomkedvelõit, s amint
mondta, „a Kassák Könyvtár a kerület kulturális
életének az irodalmi ismeretek terjesztésén túl is
sokoldalúan szerves része lett, mert nem keveset
tesz a képzõmûvészeti kultúra propagálásáért”.

Fodor Péter fõigazgató néhány mondatban
elmondta, hogy lehetõségeikhez képest és az
önkormányzatok segítségével nagy gondot for-
dítanak arra, hogy a kerületi könyvtárak mind
méltóbb környezetben szolgálhassák ki az iroda-
lomkedvelõket. Ez történt most a Kassák Könyv-
tár esetében is, remélhetõleg a zuglói könyvba-
rátok örömmel fogadják a szép új környezetet.

Ezután a Kossuth Rádió hullámain egyenes
adásban folytatódott a megnyitó, amit Gózon
Ákos szerkesztõ vezetett le. Kérdéseit a díszven-
dégekhez intézte a könyvtárak szerepérõl. Koncz
Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma (NKÖM) helyettes államtitkára egy a könyv-
tár állományából származó kötetbõl való felol-
vasással válaszolt. A könyv Márai Sándor Fü-

veskönyve volt, ebben a könyvtárak fontosságá-
ról és szerepérõl szól szép szavakkal az író, s
tette ezt az államtitkár asszony is, hozzáfûzve
azokat a konkrét elképzeléseket, amelyeken a
minisztérium dolgozik. Megszólíttatott Schiffer
János, Budapest fõpolgármester-helyettese is, aki
a fõváros terveit, valamint a megvalósult elkép-
zeléseket tárta a megnyitó résztvevõi és a hall-
gatók elé. Skaliczki Judit, az NKÖM fõosztály-
vezetõje a riporteri kérdésre az esélyegyenlõség
megteremtésérõl szólt.

A rádióközvetítés keretében került sor az Év
Könyvtára nevet viselõ kitüntetés átadására, amit
Koncz Erika helyettes államtitkár nyújtott át
Fodor Péter fõigazgatónak, ugyanis 2004-ben a
díjat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár nyerte el.
Ezzel az ünnepélyes aktussal nyílt meg a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára,
hogy hétfõtõl a szokásos nyitvatartási rendben
fogadja a látogatókat, olvasókat.

Hucskóné Kovács Mária

„Nekem szülõhazám...”

Barokk emléknap az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium pályázatot hirdetett helytörténeti év-
fordulós programok támogatására. A pályamun-
káknak kapcsolódniuk kellett a település életé-
ben megemlékezésre méltó olyan személyekhez,
akiknek 2004-ben jubileumi (huszonöttel oszt-
ható) évfordulója van.

Neves elõdeinkrõl méltón megemlékezni min-
den helyismereti könyvtáros álma. Életrajzi adat-
tárainkat átpörgetve esett választásom két alko-
tóra, aki jelentõsen hozzájárult a város pompá-
zatos barokk jellegének kialakulásához: Fazola
Henrikre (1730–1779), a kovácsoltvas mûvészé-
re, valamint Kracker János Lukácsra (1719–
1779), a barokk festészet kiválóságára. Haláluk
jubileumi évfordulója mellett mindketten meg-
feleltek annak a pályázási kritériumnak, hogy az
adott város, település meghatározott történelmi
korszakában jelentõs szerepet töltöttek be. A
XVIII. század e jeles mesterei Eger város ba-
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rokk arculatának kialakításához alapvetõ mûvé-
szi alkotásokkal járultak hozzá.

Eger, ez a több mint ezeréves kisváros dicsõ
történelmi múltjával, értékes mûemlékeivel, bo-
raival és gyógyvizeivel Magyarország leghíre-
sebb városainak egyike. A barokk gyöngysze-
meként, máskor barokk ékszerdobozként emle-
getett város már elsõ királyunk, Szent István
uralkodása alatt püspöki székhely volt.

A városban a török uralom alól való felszaba-
dulása után, a XVIII. század elején indult meg
az a fejlõdés, melynek meghatározó szellemi
irányvonala a barokk volt. Eger püspökei – fõ-
ként Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly –
alakították ki a ma is látható barokk városképet.
Az építkezések számos iparost, kézmûvest, ke-
reskedõt, mûvészt vonzottak a városba, köztük
olyan nagyságokat, mint Kracker János Lukács,
Anton Maulberts, Franz Sigrist, Josef Gerl,
Fellner Jakab, Fazola Henrik.

Fazola Henrik mûvészi kovácsoltvas kapui-
val, vasrácsos ablakaival lépten-nyomon talál-
kozhatunk a városban. A megyeháza épületének
világkiállítást is megjárt, csodálatosan megmun-
kált, címerekkel, szõlõfürtökkel díszített mûvé-
szi kovácsoltvas kapui ma már Eger egyik jel-
képévé is váltak. Turisták ezrei csodálják õket
napjainkban. Kracker János oltárképeiben (a
Minorita templom fõoltárképe, Szent Anna képe;
a székesegyház Szent Istvánt és Szent Lászlót
ábrázoló oltárképe, a ferences rendház refektóri-
umának képei), valamint a líceum (ma Fõegy-
házmegyei Könyvtár) könyvtártermének Zách Jó-
zseffel együtt megfestett híres mennyezetfreskó-
jában ma is sokan gyönyörködünk.

A két mûvész halálának 225 éves évfordulója
alkalmából 2004. szeptember 16-án a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Barokk em-
léknap címmel tudományos emlékülést tartott.

Engel Tibor könyvtárigazgató köszöntõjében
kiemelte, a könyvtár hagyományt kíván teremte-
ni ezen évfordulók apropóján. Hiszen a város-
szépítõ alkotásoknak jelentõs szellemi kisugár-
zásuk van arra a közösségre, amelynek értékeit
gazdagítják.

Ezután Lengyel László fõmuzeológus, a Szép-
mûvészeti Múzeum osztályvezetõje tartott elõ-
adást Mûvészetformáló erõk a XVIII. századi
Egerben címmel, Jávor Anna mûvészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményi igazga-
tója Kracker János Lukácsról, dr. Csiffáry Ger-

gely fõlevéltáros, a történettudomány kandidátu-
sa Fazola Henrikrõl értekezett.

Az emlékülés szünetében lehetõség nyílt a
könyvtárban megrendezett, Eger a barokk
gyöngyszeme címû, a könyvtár helyismereti gyûj-
teményének régi képeslapjaiból válogatott kiál-
lítás megtekintésére.

A programot délután Kracker János Lukács
síremlékének koszorúzásával fejeztük be az egri
Hatvani temetõben. Síremlékének gondozására
felhívást is intéztünk a város iskoláihoz. Ezt a
szép feladatot a Deák Ferenc Katolikus Általá-
nos Iskola kisdiákjai vállalták.

Ennek a tartalmas, gazdag rendezvénynek a
megvalósulását az NKÖM pályázatán nyert öt-
venezer forint és Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata százezer forintos támogatása tette
lehetõvé.

Az emlékülés hozadékának tekinthetõ Jávor
Anna mûvészettörténész ígérete, hogy a 2004
karácsonyára elkészülõ, Kracker János Lukács-
ról írt könyvének bemutató helyszínéül a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtárat választja.

Guszmanné Nagy Ágnes

Historia Litteraria
az Egyetemi Könyvtárban

Historia litteraria címen még nem volt kiállítás,
annak ellenére, hogy intenzív kutatások folynak
e témakörben. A historia litteraria a magyaror-
szági tudományok történetének egy szeletét, je-
len esetben a XVIII. század vonatkozó magyar
irodalomtörténeti forrásait tekinti át. Historia
Litteraria néven ma Magyarországon mûködik
egy kiadó, ezt a nevet viseli egy alapítvány,
valamint az Universitas kiadó könyvsorozata. E
vállalkozások közül szellemében a kiállítás a ki-
adó könyvsorozatához áll közel. A tárlat anyagá-
nak válogatásakor az elsõdleges cél az volt, hogy
közelebb kerülhessünk a pontosan meg nem hatá-
rozható fogalom tartalmához, mely definíció ma
sem egzaktabb, mint az 1960-as évek elején, ami-
kor Tarnai Andor és Szentmihályi János ezzel fog-
lalkozó cikkei megjelentek.

A kiállítás válogatás a XVIII. századi historia
litteraria történetébõl. Az érdeklõdõk a magyar
irodalomtörténet-írás kialakulására, az irodalom-
elméleti és kritikai törekvésekre, valamint a szá-
zad végén elkülönülõ irodalomtudomány és a
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közönség kapcsolatára vonatkozó kéziratokkal és
nyomtatványokkal ismerkedhetnek meg.

A három témakörön belül a dokumentumokat
idõrendben, illetve logikai rendben helyeztük el,
célunk ezzel a historia litterarián belüli folyama-
tok idõbeli alakulásának bemutatása volt. Az elsõ
témakörben külön figyelmet érdemelnek azok a
kötetek, melyek megelõzték Czvittinger Dávid
Specimenjét (1711). A kiállítás további különle-
gessége például Sajnovics János Demons-
tratiójának nagyszombati kiadása, melyben Faludi
Ferenc átiratában és értelmezésében olvasható a
Halotti Beszéd.

A tárlaton látható közel százötven kéziratot,
nyomtatványt és az ezeket kísérõ képi ábrázolá-
sokat a 2004. október 12. és 14. között zajló,
azonos címû konferencia szerkezetével összhang-
ban rendeztük el.

A kiállítás anyaga a budapesti Egyetemi
Könyvtár állományán ala-
pul, ezért sok minden hi-
ányozhat a tárlókból,
ugyanakkor – reményeink
szerint – sok meglepetést
is okozhat.

Az Egyetemi Könyvtár
XVIII. századi állománya
mintegy százezer bibliog-
ráfiai egységbõl áll. A ki-
állítás december 23-áig lá-
togatható, a kiállított do-
kumentumok viszont az
Egyetemi Könyvtár nyitva-
tartási idejében ezt köve-
tõen is kutathatók.

Dr. Knapp Éva
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Ünnep Geszteréden

„Tiszteld az embereket,
érintkezz szívesen az
idegenekkel, mert aki
másokat tisztel, önmagát
tiszteli…”

(Zrínyi Ilona)

A rendezvény idõ-
pontjának kiválasz-
tása az iskolai ren-
dezvények miatt
nem kis gondot oko-
zott. Az elsõ terve-
zett dátum június 4.
volt, a következõ
június 11., s csak
harmadszorra sike-
rült minden szem-
pontból megfelelõ
napot találni: októ-
ber 1-jét.

A meghívók iga-
zán egyediek lettek,
egy tekercset kaptak
a meghívottak. A
tekercs arany hím-
zõfonallal volt át-
kötve, a szálakat öntapadós körcímke fogta össze.
A címke egyik oldalán a könyvtár ma használa-
tos bélyegzõjének a lenyomata volt a címerrel, a
másik oldalon a meghívott neve.  Az ötlet Urszuly
László informatikus érdeme.

Társadalmi segítségem volt Mészáros
Andrásné, Kiriminé Kovács Hajnalka, Hajdu
Istvánné, de sokan mások is közremûködtek.
Könyvekrõl, olvasásról szóló idézetekkel, böl-
csességekkel díszítettük a könyvtár és a mûvelõ-
dési ház bejáratát és belsõ terét. Elkészült a sze-
rény svédasztal is a Napsugár Óvoda konyhai
dolgozóinak jóvoltából, Bacskai Józsefné házi ké-
szítésû süteményeivel és a Radócz házaspár õs-
termelõi almáival.

Október 1-jén, pénteken délután aztán a
könyvtár megtelt ünneplõkkel. Márai Sándort
idézve: „Csak az ember olvas”. Szívemnek-lel-
kemnek oly kedves eseményre került sor, hisz
ünnepelni jöttünk össze, ünnepeltük a 45 éves
geszterédi könyvtárat. A könyvnek nemcsak

múltja, jelene, hanem jövõje is van, így okkal
gyûltünk össze. Valóban létezik a kultúra meg-
maradásának elve. Ezt kell, hogy szolgálja a jól
szervezett könyvtár, amely nemcsak kölcsönzõ,
hanem otthonteremtõ hely is, bemutató- vagy
rendhagyó órák, fakultációs csoportok, meghitt
beszélgetések színtere.

A rendezvény Kirimi Kristóf négyéves „óvo-
dás olvasó”, köszöntõjével vette kezdetét az iker-
intézményben, a Gajdos János Mûvelõdési Ház-

ban, mivel a könyvtárban állva sem fértünk vol-
na el. Kovács Lászlóné tisztelettel és nagy sze-
retettel köszöntött minden jelenlévõt, és kérte,
hogy gyújtsunk gyertyát az élõk sorából eltávo-
zott Kovács László, Szûcs Sándor és Dankó
József volt könyvtárosok emlékére.

Ezután következett a mûsor. A nyugdíjas Pipó
Sándorné szavalt, majd négy általános iskolás,
Mészáros Katalin, Tamás Mariann, Hajdu Tí-
mea és Dán Zsuzsa mondott verset a könyvrõl,
a könyvtárról és az olvasásról. A versek után
Kovács Lászlóné méltatta a könyvtár történetét.
Említést tett a sok költözésrõl és a mindenkori
tiszteletdíjas vagy alkalmazott iskolai és községi
könyvtárosokról. A megemlékezés végén a
könyvtári kézimunka szakkörben készült kereszt-
szemes könyvjelzõt kaptak a geszterédi, gyöngy-
bõl fûzött, kövön álló fát a vendég könyvtáro-
sok. Az ajándékok elkészítéséért köszönetet mon-
dok két lelkes olvasómnak, Horváth Mihálynénak
és Bõde Istvánnénak.
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A zenei világnapra is emlékeztünk az általá-
nos iskolás Plósz Jolán segítségével, aki elõadta
a Honfoglalás dalát. Október elseje az idõsek
világnapja is. A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület
Hagyományõrzõ Asszonykórusa népdalcsokorral
és egy szép verssel köszöntötte a könyvtároso-
kat. A fellépõk egy-egy szál fehér szegfût kap-
tak. A könyvtár vezetõje azt kérte tõlük, hogy
továbbra is ragaszkodjanak a tiszta hagyomány-
ápoláshoz, és tudásukat adják át a fiataloknak.
Hálás vagyok Sós Sándornénak, aki felajánlotta,
hogy az asszonykórus is köszönti a jubiláló
könyvtárat.

Az ünnepség pezsgõs állófogadással folytató-
dott. Volt tûzijátékkal díszített torta is, melyet
minden jelenlevõ megkóstolt. Azután igazi
könyvtárosi beszélgetés kezdõdött.

Eleinte csak együtt kutattunk az emlékek után,
késõbb már egymás után jöttek elõ. Jó volt hal-
lani az elismerõ szavakat az aktív és a nyugdíjas
könyvtárosoktól. A 28 évig tanácselnökként
dolgozó Bujdosó Mihály azzal adta át minden
jelenlévõnek a saját kiadásában megjelent,
Geszteréd rövid története címû könyvecskét,
hogy követésre méltó, példamutató rendezvény-
nek lehetett a részese. Ezek a szavak megerõsí-
tették bennem, hogy a közösségért tenni nem
hálás, de hasznos feladat. A könyvtár nagy tit-
kok tudója, de hogy a titkok az érdeklõdõhöz el
is jussanak, szükség van a könyvtáros nagy és
felelõsségteljes munkájára. Fontos, hogy a könyv-
tárba betérõ könyvtárhasználó elégedett legyen

akkor is, ha kérését nem
tudom rögtön teljesíteni.

A megjelentek nevében
is bátran idézhetem a 88.
zsoltárt: „Boldog az a nép,
mely tud ünnepelni!”

Itt is köszönetemet fe-
jezem ki az anyagi támo-
gatásért a Geszterédi Ön-
kormányzatnak, a Szabolcs
Takarékszövetkezetnek, az
Ász Diszkontnak, az Aján-
dékboltnak, a Betty üzlet-
nek, a Geletei és Társa
Vasudvarnak, a Fagyi-
zónak, a Veszla Bt.-nek és
Hajdu Istvánnénak.

Az Ördög Bt.-tõl aján-
dékba kapott, piros bár-

sonykötésû emlékkönyv aláírói kellemes, lelki-
ekben gazdag élményekkel és a Vitkovics Béla
polgármester úr aláírásával, valamint Geszteréd
Község pecsétjével ellátott emléklappal térhet-
tek haza otthonukba, hogy együtt mondhassuk:

„Az est az én könyvem. Bíborban
pompáz a bársony, fedelén
színarany pántjait nyugodtan,
hûvöslõ kézzel bontom én.

Eltölt a nyájas hang egészen,
míg elsõ lapját olvasom,
második lapját csendben nézem,
harmadikat már álmodom.”

(Rainer Maria Rilke)
Kovács Lászlóné

könyvtáros
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Számítógépes oldalaink

Új alapokon a hibrid
hangoskönyv

A látássérültek számára a hatvanas évek óta ol-
vasnak fel könyveket kazettára a szövetség stú-
diójában. Ebben az idõben a Braille-könyvek
mellett ez volt az egyetlen lehetõség a mûvek
megismerésére.

A mai technikai fejlõdés módot teremtett arra,
hogy a hangrögzítés analóg módját felváltsa a
digitalizálás. Így született meg a digitális
hangoskönyv ötlete, ami hibrid hangoskönyv
néven várt ismertté.

Ez a könyvtípus nemcsak Magyarországon
terjedt el, hanem Európa-szerte is. Az oxfordi
egyetemen a DAISY rendszert állították elõ,
amely digitális minõségû hanggal szólal meg, s
a szöveg az audioanyaggal szinkronizálható.1 A
fejlesztések révén további újabb lehetõségek
adódtak. Az Európai Unió Kultúra 2000 pályá-
zata révén megszületett a 3t book, melynek célja
egy új olvasási módszer kidolgozása a látássé-
rült emberek számára. A konzorcium tagja Olasz-
ország, Franciaország és Magyarország volt. A
projektben John Ruskin Velence kövei címû
könyvét dolgozták fel különbözõ olvasási mód-
szerekhez (egy szöveges, egy hangzó és egy
tapintható változat készült). (Lapunk 2003. szep-
temberi számában írtunk róla. – a szerk.) A ter-
mék három CD-ROM-ból és egy tapintható ábrák-
kal teli könyvbõl áll. A CD-ROM a könyv szöve-
gét tartalmazza ADPCM formátumban, ami a hib-
rid hangoskönyv jellemzõje, s egy böngészõt.

A Talking a könyv teljes hangzóanyagának
digitalizált része, a Textual a mû szöveges meg-
jelenítése, a Tactile pedig a tapintható rész. A
rajzok egy ún. Gauffrage (3 dimenziós nyomta-
tási eljárás) technikával készültek.2 A 3t book a
három érzékszerv segítségével mutatja be Ve-
lence építészeti szépségeit, s ennek révén a lá-
tássérültek ugyanúgy megismerhetik a város
épületeit, mint a látók.

Magyarország nemcsak a 3t book létrehozá-
sában mûködött közre, hanem, mint már említet-
tem, megjelent a hibrid hangoskönyv is, melyet

a KFKI-ban állítanak elõ dr. Arató András és
munkatársai. Rengeteg elnevezés ismert a köz-
tudatban erre a típusú könyvre (hibridkönyv,
digibook, hibrid hangoskönyv). Fejlesztésekor
nem forrt ki egy egységes szóhasználat, ebbõl
adódik a sokféleség. A legjobban a hibrid
hangoskönyv adja vissza a „termék” lényegét,
hiszen már a nevében is szerepel a könyv leg-
fõbb jellemzõje: a felvett hanganyag a könyv
írott változatával együtt CD-re kerül, s egy ki-
mondottan erre a célra kifejlesztett olvasóprog-
ram segítségével meghallgatható, illetve a kép-
ernyõn el is olvasható. Az olvasószoftvert úgy
fejlesztették ki, hogy a számítástechnikában nem
nagyon jártas felhasználó is könnyedén megta-
nulja a használatát.3

2004-ben lehetõségem nyílt arra, hogy a
KFKI-ban elkészítsem az általam kiválasztott
könyv hibrid változatát. A választásom Reményik
László Akik a sötétben is látnak címû mûvére
esett. A döntésemet több ok is motiválta. Az
egyik a technikai oldal volt. Olyan szerkezetû
mûvet választottam, melyben a fejezetek jól el-
különíthetõk, ezáltal a tagolása könnyebb, és ez
segíti a felolvasási egységek megállapítását. A
választásomban szerepet játszott az is, hogy olyan
mûvet szerettem volna elkészíteni, amely köze-
lebb visz minket, látókat egy másik, számunkra
néha idegen világhoz.

A hibrid hangoskönyv szerkezete leginkább
egy fa felépítéséhez hasonlítható. A fa törzse
maga a könyv, amelynek különbözõ részei van-
nak. Az ágak ezek a részek, mint például a cím-
lap, a mottó, a tartalomjegyzék, a függelék, a
mû szövege stb. A mû szövege fejezetekbõl épül
fel, s ez elvileg tetszõlegesen tagolható, de a html
csak 6-os mélységig engedi a darabolást. A fe-
jezetet bekezdések tagolják, melyek egyben a
felolvasási egységet (a hangot hozzárendelem a
megfelelõen kialakított szöveghez) is képezik.

1 Digitális beszélõkönyv vakoknak. In: TMT, 2002. 49.
évf. 2. sz. 93. p.
2 http://www.rmki.kfki.hu/hirek/rmki2001.htm
3 Arató András: Mik azok a hibrid hangos könyvek? In:
Vakok Világa, 2000. máj. 34. p.
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Maradva a fa hasonlatnál, a bekezdések képezik
a leveleket.

Az elsõ munkafázisban elõ kell készíteni mind
hang-, mind a szövegfájlt. A szövegbõl egy html-
szerû struktúrát kell kialakítani, ami változáso-
kat eredményez az eredeti dokumentumban. A
szövegben elhelyezzük az utalást a megfelelõ
hangfájlra. A html-struktúra elõtt mindenképpen
szükség van egy manuális formázásra, mellyel a
bekezdéshatárok alakíthatók ki. A felesleges szó-
közökre és a mondatvégi „enterekre” kell odafi-
gyelni. Ezután ki kell alakítani a könyv struktú-
ráját. Az én esetemben az elsõ egység a címlap
volt, mely tartalmazza a címet, a szerzõt, és ide
vettem a felolvasó nevét és a felolvasás dátumát.
A következõ egység maga a mû, amit testnek,
vagy a html-bõl jól ismert bodynak hívunk.

A legfontosabb feladat a paragrafus-struktúra
kialakítása, ami úgy történik, hogy a fejezetcí-
meket „headingekkel” jelölöm. A html-konver-
tálás utáni állományba további „mark upokat”
kell beszúrni. Ezután a „commenteket” helyez-
tem el, hogy a szövegben megjelöljék a felvett
hangfájlok határait. Formájuk file=name.wav,
ahol a name a fájl neve. Elhelyezhetünk még a
szövegben különbözõ jellegû hivatkozásokat is,
mint pl. az „A”-anchor, amely azonosítja azokat
a pontokat, melyekre késõbb hivatkozunk.
Ugyancsak hivatkozással oldható meg a lábjegy-
zetek és a képleírások alkalmazása. A képleírás
esetén két része van a hivatkozásnak. Az egyik
a szöveg azon részén található, ahol eredetileg a
kép volt, a másik pedig ott, ahol szerepel. Ez
lehet a tényleges helye, vagy lehet a könyv szö-
vege után. Mind a lábjegyzetet, mind a képle-
írást egy sípoló hang jelzi a bekezdés elején, a
látássérült így tájékoztatást kap arról, hogy az
adott részben szerepel valamelyik a kettõ közül.
Ez egyúttal lehetõséget is biztosít arra, hogy a
vak felhasználó eldöntse, tovább halad-e a könyv
olvasásában, vagy egy újabb navigáció segítsé-
gével meghallgatja a képleírást vagy a lábjegy-
zet tartalmát. Az elkészített szöveget egy ellen-
õrzõ programmal teszteltem, majd rtf-formátum-
ba elmentettem. Ezután a Dos-Windows prog-
ram segítségével végrehajtottam a prepro-
cesszálást, aminek az a lényege, hogy a hibrid-
könyv forrásaiból elõállít négy olyan fájlt, amelyek
a hibridkönyv olvasói bemenetét képezik.

A négy fájl a következõ:

– Strukturált fájl, amelynek a kiterjesztése hbs.
A könyv szerkezetének binárisan kódolt válto-
zata ez, amely heading információkat is tartal-
maz. Fõ jellemzõje, hogy összeköttetést biztosít
az audiofájl és a szövegfájl között.

– Szövegfájl, a html-szöveg mark upoktól
mentes változata, hiszen a szöveghatárok és
egyéb információk belekerülnek a strukturált
fájlba. A szintetizált felolvasás ebbõl a szöveg-
bõl történik.

– Audiofájl, a könyv teljes hanganyaga.
– Segédfájl, tartalmazza a hangfájl darabolá-

sához szükséges információkat.4

A következõ lépés a hangfájlok és a szöveg-
fájl szinkronizált vágása, ami Linux alatt törté-
nik, a Zsolnay László által kifejlesztett program-
mal.5 A newseg (vágás) gyakorlati megoldását
csak röviden vázolom fel a következõ néhány
mondatban. A program kiírja az elsõ bekezdést
a képernyõre, s közben a hangkártyán megszólal
a felolvasás. A newseg körülbelül kilencvenöt
százalékos pontossággal végrehajtja a vágást, de
utána ezt fejezetenként ellenõrizni kell. Fontos,
hogy a felolvasás kezdete és a szöveg szinkron-
ban legyen egymással. Szegmentálással a hang-
fájlokat a szövegformátumban lévõ bekezdések-
hez igazítjuk, majd az enter leütésével elfogad-
juk a beállításokat. A program az enter lenyo-
másával eltárolja az aktuális pozíciót a hangfájl-
ból, s hozzárendeli a képernyõn éppen látható
bekezdéshez. A felfelé és lefelé mutató nyíl szol-
gál a következõ logikai egységre lépésre a hang-
fájlban. Elõfordulhat az is, hogy a felolvasó nem
tartott kellõ szünetet a paragrafushatárokon, ek-
kor lehetõség van a finom igazításra. A program
biztosítja, hogy kisebb egységenként mozogjunk
elõre vagy hátra a hangfájlban. Fontos tapaszta-
lat volt számomra, hogy érdemes a levegõvétel
után vágni a hangot, mert így az az elõzõ para-
grafus végén lesz hallható. A kész hangfájlokon
újra le kell futtatni a szegmentáló programot,
ami elõállítja az olvasóprogram bemeneteit, s
ezzel megszületett a hibrid hangoskönyv.

A technológia legjelentõsebb ötlete – amel-
lett, hogy CD-alapú a hangoskönyv –, hogy le-
hetõvé teszi az emberi hangon felolvasott szö-

4 Gulyásné Vastag Irén: A hibrid hangoskönyvek alkal-
mazása a vakok oktatásában
http://izzo.inf.elte.hu/~hehe/tavoktatas/tav99/brailab.html
5 Budai László elbeszélése alapján
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vegben való navigálást, keresést, s így ugyanazt
a funkciót tudja biztosítani a vakok számára, mint
ahogy a látók lapozgatják a könyvet. Az emberi
felolvasás kellemesebb hangzású, és még értel-
mi és érzelmi többletet is közöl, amit a szinteti-
kus hangok nem képesek olyan mértékben vissza-
adni. A hangfájlok vágásánál tapasztalt nehézsé-
gek rámutattak arra, hogy a felolvasó indokolat-
lanul nagy szüneteket tartott a mondatok között,
máskor pedig teljesen egybemosódtak a paragra-
fusok. A készítendõ felvételeknél tehát tudatosí-
tani kell a felolvasóban, hogy a megfelelõ tago-
lásnak milyen nagy jelentõsége van. A másik
észrevételem, hogy a hibrid hangoskönyv azon
funkciója, amellyel a képernyõn lévõ szöveget
követni lehet Braille-kijelzõvel, kihasználatlan.
Ennek oka a kijelzõ ára. A szöveg manuális
megformázása nagyon idõigényes. Ezeket figye-
lembe véve úgy gondolom, elegendõ lenne egy
olyan hibrid hangoskönyvet létrehozni, amely-
ben a hangfájlok vágásával és egy ehhez rendelt
segédprogrammal biztosíthatóvá válnak a hibrid
könyvnél „megszokott” funkciók. Tehát ugyan-
úgy lehet benne keresni, navigálni, oldalszámokra
ugrani, és history back funkcióval is rendelkez-
ne (visszatérési lehetõség a korábban már felol-
vasott részekhez). Így kevésbé lenne idõigényes
az elõállítása, illetve látássérültek is be tudnának
kapcsolódni a gyártási folyamatba, hiszen a szin-
tetizált felolvasó végzi a felolvasást, és ezzel szink-
ronban a hangszóróból az emberi hangú felolvasás
hallható. Ez az eljárás így maximálisan támogatja
a vakok munkáját. A szöveg manuális átalakítása
ezt nem teszi lehetõvé.

Többször említettem a hibridkönyv funkcióit,
s azok közül is a navigációt. Navigációs állapot-
nál a használó meghatározhatja a felolvasás kez-
dõpontját, majd a nyilakkal mozoghat a könyv
szerkezetében. A fel és le nyilak a képzeletbeli
fa törzsén történõ navigálásért felelõsek, a balra
és jobbra nyilak pedig a kiválasztott menübe való
belépést, illetve kilépést biztosítják. A navigá-
ció, a betûztetés és a könyvjelzõ készítése szin-
tetikus hangon történik, míg a felolvasás digita-
lizált emberi hangon. Elõnye ennek a könyvnek,
hogy az utolsó felolvasott bekezdést megjegyzi,
s késõbb is folytatható onnan a felolvasás, akár
navigáció után is. Ez az ún. automatikus könyv-
jelzõ funkció. Abban az esetben, ha a fejezeteket
nem egymás után akarjuk olvasni, minden feje-
zethez ki lehet tenni ezt a könyvjelzõt, amely

segít a tájékozódásban. A könyvjelzõ szélére
feljegyzéseket is lehet készíteni. Ezek a háttértá-
ron elmenthetõk. A program éppen ezért egyér-
telmû azonosítót kér. A folyamatosan felolvasott
szövegben hivatkozások is vannak, melyekre egy
speciális hangjelzés hívja fel a felhasználó fi-
gyelmét. A hiperlink segítségével más szövegré-
szekre, lábjegyzetre vagy képleírásra tudunk
ugrani, illetve figyelmen kívül is hagyhatjuk
ezeket. Ennek a funkciónak nagy elõnye az is,
hogy például egy mesekönyvet interaktívvá le-
het tenni azáltal, hogy a képek tartalma megele-
venedik az olvasó elõtt, s hangok segítségével
(mint például egy állatfarmon lévõ állatok hang-
jának utánzása) még élvezhetõbb lesz a képle-
írás. A keresés funkció a World-ben megszo-
kotthoz hasonló elven mûködik. Itt is egy adott
szóra vagy szövegrészre tudunk keresni. Beállít-
ható ennél a funkciónál, hogy mi legyen a kere-
sés iránya (elõre, hátra), megkülönböztessen-e
kis- és nagybetût. A keresés paramétereinek
beállítása után elindítható a mûvelet, és sikeres
találatnál felolvasás indul a keresett szót tartal-
mazó felolvasási egység elejétõl. Sikertelen ke-
resés esetén hibaüzenetet küld, és visszaáll a
fõmenüre. Az ugrás menüpont segítségével meg-
adott lapszám szerint lehet keresni a szövegben.
Ilyenkor a lapszámot tartalmazó felolvasási egy-
ség elejétõl történik a felolvasás.

Úgy gondoltam, az elõbb vázolt funkciókat
és lehetõségeket a használat szempontjából is
megvizsgálom. Olyan látássérülteknek adtam oda
az általam készített hibrid hangoskönyvet, akik
még nem használták, és így nyomon követhet-
tem az üzembe helyezés menetét is. Információt
kaptam arról is, hogy mi az, ami nehézséget okoz
az installálásnál, hogyan kezdik el használni
minden elõzetes ismeret nélkül. A telepítés ne-
hézségérõl eltérõ visszajelzéseket kaptam.

Orsolya képviselte azoknak a véleményét, akik
szerint a telepítés okozta a legtöbb problémát.
Egyfelõl nem találta meg a programhoz tartozó
leírást, mely az installáláshoz és a használathoz
ad támpontot, másrészt gondot okozott a képer-
nyõolvasó – jelen esetben a JAWS – hozzákap-
csolása a hibrid hangoskönyvhöz. A jcf nevû fájl,
mellyel a JAWS-t lehet használni, elrejtve volt a
CD-n, így a megtalálása sok idõt vett igénybe.
Véleményük szerint a legnagyobb hiányosság
ezzel kapcsolatban, hogy sehol nincs leírva, mi
a fájl neve pontosan, a CD-n hol található, és a



34  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. október

JAWS-ba hová kell bemásolni. A leírás hiánya
miatt, ha valaki nem nagyon ismeri a JAWS-t,
nem tudja beállítani, s ezért alkalmazhatatlanná
válnak a gépi felolvasást igénylõ funkciók, azaz
a könyv használata kerül veszélybe. A program
telepítésének tesztelésekor számomra is szembe-
ötlõ volt ez a hiányosság. Úgy vélem, fel kellene
ismernie installáláskor, hogy milyen képernyõ-
olvasó program van a gépen, ez hová van tele-
pítve, s annak mely könyvtárába kell bemásolni
a CD-rõl a megszólaltatásához szükséges fájlt.
A második csoport véleménye errõl a kérdésrõl
teljesen az ellentéte az elõzõnek. (Megjegyzen-
dõ, hogy a csoport tagjainak nagy része infor-
matikával foglalkozik, még ha amatõr szinten
is.) Meglátásuk szerint a programot nem volt
nehéz telepíteni, ugyanazokat a lépéseket kellett
elvégezni, mint bármilyen más program installá-
lásakor. Mindkét csoport felhívta a figyelmet egy
másik hibára: a program ugyan magyar nyelvû,
de a telepítõje angol. Ezt zavarónak találták. A
második csoport egyik tagja (György) abban látta
a nehézséget, hogy a program elindulása után
felkínált menüket a JAWS nem mindig olvasta
el. Kénytelen volt JAWS kurzorra kapcsolni,
aminek az a hátránya, hogy vannak olyan szö-
vegrészek, amelyek kikerülnek a képernyõrõl.

Mindenki azonos véleményen volt a felolva-
sás elindításáról, miszerint: „elindítani a felolva-
sást nem volt nehéz, a jobbra nyíllal tehettem
meg, mint több alkalmazásnál a Windowson
belül”. Az elsõ tesztcsoportból ketten megjegyez-
ték, hogy a felolvasás számukra lassú volt, s ha
az olvasási sebességet növelték, akkor töredezett
hangzásúvá vált a dokumentum, ami nagyon
megnehezítette a felolvasott szöveg megértését,
és így az veszített élvezeti értékébõl.

Ellenvélemény is kialakult a felolvasás sebes-
ségérõl. A többség – s én is az õ véleményükkel
értek egyet – tisztán érthetõnek és megfelelõ
tempójúnak találta Reményik László könyvét.
György hiányolta a kurzormozgató billentyûk
használatát, mint például a page up, page down,
home, end. Szerinte ezekre azért lenne szükség,
mert ha a felhasználó a tartalomban nagyobbat
szeretne ugrani, ezekkel ez könnyedén megvaló-
sítható lenne, s így a navigáció menete felgyor-
sulna. Az elgondolás praktikus oldalával én is
egyetértek, viszont már a cikk elején említettem,
hogy az olvasószoftver úgy lett kifejlesztve, hogy
a számítástechnikában nem nagyon jártas felhasz-

náló is könnyedén megtanulja kezelni. Ezen el-
gondolás alapján a fejlesztõk a négy nyíl hasz-
nálatát preferálták, s nem a kurzorbillentyûk al-
kalmazását.

A szövegben való kereséssel egyik csoport-
nak sem volt gondja, s szimpatizáltak azzal a
megoldással, hogy a keresésben megadott szó
megtalálása után az adott blokk elejétõl kezdi a
felolvasást. A könyvjelzõ használata sem oko-
zott problémát. Orsolya kiemelte jó használható-
ságát az oktatásban: „Bizonyos tantárgyaknál (tör-
ténelem, biológia, földrajz) sok idegen kifejezés
van, melyeknek helyes kiejtése és a szabályos le-
írásuk ismerete egyformán fontos, és ez a program
mindkettõnek a megismerését lehetõvé teszi.“

Összességében a megkérdezettek elégedettek
voltak a lehetséges funkciókkal.

Zárszóként tapasztalataimat és a lehetõsége-
ket összegzem. A hibrid hangoskönyv metodi-
kája korszakalkotónak tekinthetõ. Modern tech-
nikai módszerrel oldotta meg a hangoskönyvek
fizikai elhasználódásának és elavulásának kér-
dését. Egyszerre több érzékszerv (hallás, tapin-
tás) segítségével teszi interaktívvá az olvasott
dokumentumot. (bár Magyarországon a Braille-
kijelzõ alkalmazása igen ritka a magas ára mi-
att). Használatát tekintve több funkcióval ren-
delkezik, mint a hagyományos hangoskönyv.
Lehetõséget biztosít navigálásra, keresésre, ug-
rásra és könyvjelzõ mûveletre. Alapvetõen négy
gombbal vezérelhetõ, amiben hasonlít a hagyo-
mányos magnóhoz. Kétféle üzemmód lehetsé-
ges: emberi és szintetizált gépi hang, amivel a
monotonitás kiküszöbölhetõ.

A tesztelés tanulságát levonva úgy gondolom,
készíteni kellene egy használati útmutatót, illet-
ve tanfolyamokat szervezni, ahol lehetõségük van
a felhasználóknak megismerkedni a hibrid
hangoskönyvvel, s a használatra vonatkozóan
tapasztalatot is tudnak cserélni egymással. Fon-
tos lenne szélesebb körben egy hasonló teszte-
lést elvégezni, s az ott összegyûjtött tapasztala-
tokat, észrevételeket felhasználva kialakítani a
teljes felhasználóbarát felületet. Az általam vég-
zett tesztelésnél többen jelezték, hogy a JAWS-
zal való együttmûködés számos esetben gondot
jelentett. Ennek kiküszöbölésére egy olyan tech-
nikai megoldást kellene alkalmazni, amely a te-
lepítésnél azonnal felismeri a képernyõolvasó
típusát, s automatikusan bemásolja a fájlokat a
megfelelõ helyre.
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A cikkben korábban felvetett lehetõséget, hogy
a vakok is részt vehessenek a gyártási folyamat-
ban, fontosnak tartom. Értük és nekik csak úgy
lehet jól használható eszközöket létrehozni, ha
õket is teljes mértékben bevonjuk a munkafolya-
matba. Másrészt már a gyártás fázisában sor
kerülhet a tesztelésre is, ami meggyorsítja a ter-
mék „piacra” kerülését. A hibrid hangoskönyv
reális használatát a jövõben fõként iskolákban és
könyvtárakban képzelem el. A könyvtárak azért
válhatnának a hibrid hangoskönyv terjesztõivé,
mert koncentráltan jelen lehetne a felhasználó-
képzés, a mûvek egy helyen történõ gyûjtése, és
mint információt összegyûjtõ és szolgáltató köz-
pontnak, a könyvtárnak lehetõsége adódna egy
másfajta használói réteg igényeinek kielégítésé-
re. Elérendõ célnak tartom az elõbbi felvetést,

hiszen azáltal, hogy a könyvtárak állományában
az összegyûjtött hibridkönyvek szerepelnek, ta-
lán többen ismerkedhetnek meg ezen technikai
megoldással.

Tapasztalataim sajnos azt mutatják, hogy je-
lenleg igen csekély azoknak a száma, akiknek
módjuk volt kipróbálni a digibookot. Az isko-
lákkal kooperálva lehetõség nyílna arra is, hogy
távoktatás formájában hibrid hangoskönyv segít-
ségével a tananyag elsajátítható legyen, helytõl
és idõtõl függetlenül.

Várhelyi Eszter

(A szerzõ 2004-ben megkapta a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség által alapított, Az Év Ifjú
Könyvtárosa díjat. – a szerk.)

Részletek a Velence kövei címû 3d kiadványból
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Tudjon róla!

APÁRÓL FIÚRA
Országos mûvelõdési játék 8–14 éveseknek

A Katona József Könyvtár és a Kincskeresõk Egyesülete 2004 novemberétõl 2005
októberéig tartó, országos mûvelõdési játékot hirdet 8–14 éveseknek.

A játékban legfeljebb 5 fõs csapatok vagy egyéni játékosok vehetnek részt.
A játék öt fordulójának feladatai a népi hagyományok világába kalauzolják a részt-

vevõket. A programsorozat – amelynek alapja a csoportos munkálkodás, az együttgon-
dolkodás, a közös élményszerzés – kitartó könyvtári kutatómunkára, és a gyerekek
alkotókedvére, fantáziájára, képzeletvilágára épül. A feladatok eredményes megoldását
a szülõk, a nagyszülõk, a falubeli bölcsek visszaemlékezéseikkel, tapasztalataikkal, el-
beszéléseikkel segíthetik.

A játék tematikája:
1. forduló: Egyszer volt, hol nem volt

(A magyar népmesék világa)
2. forduló: Dib, dáb, daruláb

(Népköltészet, népi játékok)
3. forduló: Busójárás, szüreti mulatság, aratóbál

(Jeles napok, ünnepi szokások)
4. forduló: Pörge kalap, pillangós fõkötõ, gyöngygallér

(Népviseletek, néprajzi csoportok)
5. forduló: Kosárfonó, könyvkötõ, mézesbábos

(Mesterségek egykor és ma)

A legjobb eredményt elért csapatok és egyéni játékosok jutalomban részesülnek, il-
letve képviselõik meghívást kapnak a jubileumi, XXX. országos kincskeresõ-táborba,
amelyet 2005 júliusában rendezünk meg Kecskeméten.

Benevezési díj: 800 Ft/csoport vagy egyéni játékos (A nevezési díj befizetéséhez
csekket küldünk.)

Benevezési díj nélkül vehetnek részt játékunkban azok a csapatok, amelyeknek tagjai
között mozgásukban, látásukban vagy hallásukban sérült kortársaik is vannak.

A jelentkezés határideje: 2004. november 10.
A jelentkezési lapok letölthetõk a Katona József Könyvtár honlapjáról (www.kjmk.hu

/Könyvtári ABC/Pályázatok) vagy egy megcímzett válaszboríték mellékelésével a követ-
kezõ címen igényelhetõk:

Kincskeresõk Egyesülete – „Apáról-fiúra”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Pf. 127. E-mail: meseorszag@kjmk.hu
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Országos játék kisközösségeknek

A Katona József Könyvtár, a Kincskeresõk Egyesülete, az „Alapítvány a Bács-Kiskun
Megyei Könyvtárért” és a Francia Intézet Médiatára országos vetélkedõt hirdet fiata-
loknak EURÓPA CSODÁI: FRANCIAORSZÁG címmel.

A játék célja:
• Franciaország természeti és kulturális emlékeinek, az itt élõ népek történelmének,

szokásainak, hétköznapjainak és ünnepeinek tanulmányozása.
• Ismerkedés az ország meséivel, játékaival, dalaival, jelképeivel, településeivel.
• Franciaország gazdaságának, kulturális életének, oktatási rendszerének megismerése.
• Az Európai Unióra vonatkozó információk gyûjtése.

A játék résztvevõi:
• 5 fõs csoportokba szervezõdõ kisközösségek (baráti társaságok, családok, osztályok,

szakkörök), amelyek tagjai között két fõ 18 éven felüli résztvevõ is lehet.

A játék tematikája:
1. forduló Pillantás Európa tetejérõl

Franciaország természeti értékei
2. forduló Királyság, császárság, köztársaság

Franciaország történelme
3. forduló A mûvészetek nyomában

Az irodalom, a zene, a képzõmûvészet és az építészet képviselõi
4. forduló Hétköznapok és ünnepek

Franciaország gazdasága; hagyományok és szokások
5. forduló Narancsünnep, rózsakiállítás, hajófelvonulás

Franciaország idegenforgalmi nevezetességei

A vetélkedõ döntõjét az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elért tizenöt csapat
részvételével 2005 júniusában rendezzük meg Kecskeméten, a Katona József Könyvtár-
ban.

A döntõbe kerülõ csapatok érdekes, értékes jutalomban részesülnek.

Benevezési díj: 800 Ft/csoport

A jelentkezés határideje: 2004. november 10.

A jelentkezési lapok és a benevezési feladat letölthetõk a Katona József Könyvtár
honlapjáról ((www.kjmk.hu/Könyvtári ABC/Pályázatok) vagy egy megcímzett válaszbo-
ríték mellékelésével a következõ címen igényelhetõk:

Kincskeresõk Egyesülete – „EURÓPA CSODÁI: FRANCIAORSZÁG”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Pf. 127.
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Tartalomalkotók legjobb megoldásai
DAT konferencia 2004. november 8-9.

A magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) XIV. konferenciája
MATÁV Tölösi Péter Konferenciaközpont

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Plenáris ülés

2004. november 8. (hétfõ, délelõtt)

08.30-09.30 Regisztráció
09.30-09.35 Megnyitó

Szlankó János elnök, KFKI, a MATISZ elnöke
09.35-09.40 A házigazda köszöntõje

Straub Elek elnök vezérigazgató, MATÁV
09.40-10.10 Tudásgazdaság és a tartalom

Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár, Informatikai és Hírközlési
Minisztérium

10.10-10.40 Tartalomipar a Nemzeti Fejlesztési Tervben
Veress József fõtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal

10.40-11.20 A nagyhatású multimédia bevonulása a digitális tartalomiparba
Prof. Peter Bruck elnök, ICNM Ausztria

11.20-11.35 Kávészünet
11.35-11.55 A tudásalapú gazdaság fejlesztése

Dr. Kóka János miniszter, GKM
11.55-13.00 Az állam, a vállalkozói és a civil szféra tartalomipari együttmûködése

Moderátor: Dr. Mlinarics József ügyvezetõ elnök, MATISZ
Résztvevõk:
Dr. Novák Csaba fõosztályvezetõ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, GVOP IH
Henczi Lajos fõosztályvezetõ, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Dr. Hajdú Laszló elnök, Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság
Mohácsi Béla helyettes államtitkár, Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Reszler Ákos ügyvezetõ elnök, Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Rónai Iván fõosztályvezetõ, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Horváth Ádám tanácsadó, Oktatási Minisztérium

13.00-14.00 Ebédszünet

Szekcióülések

2004. november 8. (hétfõ, délután)

14.00-16.30 A barátságos internet. eTurizmus. eEgészség
16.30-17.30 Tartalomipari kerekasztal

Moderátor: Dombi Gábor
17.30-19.00 eFestival. Gála - díjátadás

2004. november 9. (kedd)

09.00-13.00 Digitális jogkezelés. eKultúra - könyvtár. A tartalom és a K+F
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-17.00 eKormányzat. eKultúra – NDA. K+F Pályázói Akadémia

További részletek és jelentkezés a MATISZ  honlapján: www.matisz.hu


	03-07
	08-23
	24-30
	31-35
	36-38

