
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december • 3

MûhelyMûhelyMûhelyMûhelyMûhely

Vázlat a magyarországi
közkönyvtárak egy

évtizedes fejlõdésérõl
és a továbblépés irányáról

Tények 1994-bõl,
a demokratikus változások ötödik

évébõl

• Széthullott a könyvtári hálózat, nem mûköd-
tek a központi szolgáltatások.

• A jogalkotó nem tartotta napirenden a
könyvtári törvény megalkotását.

• Nem volt betartható jogi kerete a könyvtári
rendszer mûködésének.

• Nem volt központi könyvtári finanszírozási
forrás.

• A Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont elveszítette központi koordináló, szolgálta-
tó szakmai szerepét.

• Az ICT még csak egy-egy könyvtárban volt
jelen, nem a rendszerben.

• A képzés, a továbbképzés és a gyakorlat
között ellentmondás feszült.

Tények a demokratikus változások
tizenötödik évébõl,

az Európai Unióhoz való

csatlakozás után

• Az 1997. évi CXL. törvény hatásaként meg-
változott a települési és a megyei könyvtárak
finanszírozása.

• Központi könyvtári finanszírozási alapok
jöttek létre.

• Éves minisztériumi támogatások vannak az
állománygyarapításra és a dokumentumszolgál-
tatásra.

• A nyilvános könyvtári feltételeket törvény
határozza meg.

• A kialakított Országos Dokumentumellátási
Rendszer éves támogatást kap a mûködésére.

• A Magyar Országos Közös Katalógus mû-
ködtetése és fejlesztése.

• Az ICT hálózatalkotó szerepe következté-
ben másfajta könyvtári együttmûködés alakult ki.

• A Könyvtári Intézet a szakma koordinációs
szolgáltató intézménye.

• A képzés és a továbbképzés a támogatott
továbbképzés és az akkreditációs bizottság mû-
ködtetésével átalakul.

• Minõségmenedzsment kialakítása bizonyos
könyvtárakban.

Ami megvalósult az elsõ stratégiai
ciklus eredményeként

Az 1997. évi CXL. tv. eredményeként a rend-
szerváltás után széthullott könyvtári rendszert

újraszerveztük, így a könyvtári szolgáltatások
színvonala az 1997 elõtti állapothoz képest je-
lentõsen emelkedett.

Új jogi szabályozást alakítottunk ki, új ala-
pokra helyeztük a kötelespéldány-szolgáltatást.
A törvényt követõen a jogszabályi felhatalmazás
alapján idõarányosan elkészültek a követõ jog-
szabályok, új fejlesztési keretet jelölve ki a
könyvtárügynek.

Létrehoztuk és mûködtetjük az Országos

Dokumentumellátási Rendszert (ODR), annak az
56 könyvtárnak a szolgáltatási rendszerét, amely
az ország többi könyvtára számára hatékonyan
látja el a könyvtárközi kölcsönzést.

Kialakítottuk az önkormányzati könyvtárak ér-

dekeltségnövelõ támogatását, és ezzel elértük,
hogy rásegítõ támogatással emeltük az önkor-
mányzati fenntartás összegét.

Az információs infrastruktúra fejlesztése ered-

ményeként minden megyei, egyetemi, országos
szakkönyvtárban (ODR-könyvtárak) és a városi
könyvtárakban is van internet-hozzáférés, és je-
lentõs mértékben megkezdõdött a dokumentu-
mok digitalizálása is. A telematikai fejlesztéssel
a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázisa
lehetõvé tette, hogy a nagy könyvtárak egymás-
sal kompatibilis rendszereiben a dokumentumo-
kat csak egyszer kelljen feldolgozni.

A törvény rendelkezéseinek megfelelõen
meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyek
alapján egy-egy könyvtár megkaphatja a nyil-

vános könyvtári státust (a könyvtárak addigi
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irreálisan magas száma így természetszerûleg
csökkent, arányaiban megegyezve ezzel az euró-
pai országok adataival), és ezzel annak a lehetõ-
ségét, hogy pályázhat központi támogatásokra.

Újraindítottuk a könyvtári szakfelügyeletet,
megteremtve ezzel a könyvtári terület folyama-
tos értékelésének lehetõségét.

A nagy könyvtárakban széles körû, használó-

orientált szolgáltatásokat alakítottak ki a könyvtá-
rosok.

Az akkreditált tanfolyamok következtében az
elkötelezett, szakmájukat szeretõ könyvtárosok
számára mind mennyiségben, mind minõségben
jelentõsen megváltozott a továbbképzési lehetõ-
ségek száma.

A fejlõdést mutatja az elmúlt évek néhány or-
szágos könyvtári alapadatának összehasonlítása is:

1994. év 2003. év

A nyilvános könyvtárak száma (db)
4843 3615
Összes állománya (db)
87 420 500 114 511 000
Az állománygyarapításra fordított összeg (Ft)
1 200 000 000 7 200 000 000
Beíratkozott olvasó (fõ)
1 875 000 2 212 000
A látogatások száma (alkalom)
21 006 000 31 714 000

A könyvtárközi szolgáltatások száma az ODR

megkezdése óta 247%-kal nõtt.

A vizsgált kilenc év alatt a könyvtárak szá-
mának csökkenése ellenére – az ismertetett okok
miatt 1228-cal csökkent a szám – a kevesebb
könyvtárban mind az állomány nagysága és a

gyarapításra fordított összeg, mind a könyvtár-

ba járók és a könyvtárhasználatok száma jelen-

tõsen nõtt.

Ugyanakkor az országos adatok növekedése
csak a városi könyvtári szintig érvényes, azaz a
megnõtt adatokat a nagy könyvtárak fejlesztése
adja, a kistelepüléseken ezek az adatok nem hogy
növekedést nem mutatnak, hanem a legjobb eset-
ben stagnálást, inkább csökkenést jeleznek.

Ami nem valósult meg

• Évtizedek óta megoldatlan a kistelepülésen
élõk könyvtári ellátása.

• A könyvtárak fenntartói finanszírozása –
elsõdlegesen az önkormányzatok esetében – sok
esetben elégtelen.

• A költségvetési törvénnyel 2000-ben meg-
szüntették az 1997. évi CXL. törvényben rögzí-
tett finanszírozási automatizmust, megakadályoz-
va ezzel, hogy a terület az elképzelt léptékkel és
módon fejlõdjék.

• A kormányzat sok esetben párhuzamos fej-
lesztéseket finanszíroz mind a hálózat, mind a
tartalomszolgáltatás terén, ahelyett, hogy a létezõ
könyvtári rendszert megfelelõképpen fejlesztené.

• A szolgáltatások színvonala igen eltérõ, a
minõségfejlesztés és -biztosítás eszközei még
nem általánosak a könyvtárainkban.

• A hátrányos helyzetû könyvtárhasználók a
könyvtárak jelentõs részében nem tudják igény-
be venni a szolgáltatásokat.

• Évtizedek óta egyre kevesebben olvasnak,
az iskolai könyvtárak helyzete rossz.

• Jogilag nem rendezett az egyetemi könyv-
tárak helyzete.

• Igen lassan sikerül megváltoztatni a társa-
dalomban élõ múlt századi könyvtárképet.

• Sok könyvtárosnak nem megfelelõ az ér-
dekérvényesítése.

• A könyvtárosképzés sokfélesége és egyenet-
len színvonala következtében a frissen végzettek
szakmai tudása változó.

A gondok megoldására készült el a könyvtár-
ügy jelenlegi stratégiája. Ez a stratégia – szakmai
konszenzus alapján – kijelölte azokat a prioritáso-
kat, amelyek megoldatlansága az egész könyvtári
rendszer megfelelõ mûködését akadályozza.

Új könyvtári stratégiai célok
a kiemelt gondok megoldására
2003–2007

1. A kistelepülések könyvtári ellátásának fej-
lesztése (esélyteremtés)

2. Az európai uniós csatlakozás következmé-
nyeként a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a
könyvtárhasználók minél jobb ellátása érdeké-
ben, minõségfejlesztés, minõségbiztosítás, a hát-
rányos helyzetûek könyvtári ellátásának fejlesz-
tése, a társadalomban élõ könyvtárkép javítása

3. A hozzáférés növelése az ICT és az ODR
fejlesztésén keresztül

4. A könyvtáros életpálya javítása (kiemelt
terület a képzés, oktatás, szakmai etika)

A célok megvalósítására létrehozott munka-
csoportok sokat és eredményesen dolgoztak, ezt
jelzi a feladatok teljesítésének jelenlegi állapota.
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1. A kistelepülések könyvtári ellátásának fej-

lesztési koncepciója és az annak alapján kiala-

kított miniszteri elõterjesztés elkészült. A fejlesz-
tés megoldásának a megrendelhetõ szolgáltatá-
sok bevezetését és a mozgókönyvtári ellátás ki-
alakítását látjuk.

Ehhez szükséges egy olyan rendszer, a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kialakí-
tása, amelynek a szolgáltató könyvtárak – me-
gyei és nagyobb városi könyvtárak – és a szol-
gáltatást igénybe vevõ önkormányzatok a tagjai.
Mind a szolgáltatóknak, mind a szolgáltatást
igénybe vevõknek központi állami (minisztériu-
mi) támogatásban kell részesülniük, hogy az új
szolgáltatási rendszer kialakulhasson és mûköd-
jön. Az állami támogatás (a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma [NKÖM], a Belügymi-
nisztérium [BM] és az Informatikai és Hírközlé-
si Minisztérium [IHM] forrásai) mellett a tele-
pülési önkormányzatnak és a megyei könyvtár-
nak is biztosítania kell bizonyos saját forrást,
nem elsõsorban a szolgáltatás kialakításához,
hanem annak fenntartásához. A központi támo-
gatást az NKÖM tervezett 2005. évi költségve-
tése, illetve a BM tervezett többcélú kistérségi
pályázati kiírása már tartalmazza.

2. A hátrányos helyzetû könyvtárhasználók el-

látásának koncepciója is elkészült. Az NKÖM
2004. évi költségvetése már tartalmazta azt az össze-
get, amelyet támogatásként erre a célra lehetett
megpályázni. A 2005. év tervezett költségvetésében
is szerepel finanszírozási forrás erre a célra. Elsõ
lépéseként a vak és gyengénlátó, illetve a mozgás-
korlátozott használók ellátásának javítása a cél.

A „Könyvtári minõségfejlesztési program 21”

címû projekt keretében a pályázatban részt vevõ
ODR-könyvtárak elvégezték az MSZ ISO 11620
számú szabványra alapozott, a Könyvtári Intézet
által mûködtetett munkacsoportban kidolgozott
és ajánlott teljesítménymutatókat, és a használói
igényfelmérést. Az irányelvek kialakításához a
könyvtárak által elvégzendõ benchmarking vezet.

Megszületett a könyvtárak marketingmunká-

jának javítására szolgáló stratégiai vitaanyag is.
Mindemellett feltétlenül megemlítendõ az
NKÖM, az NKA, az MTV és a Könyvtárellátó
Kht. közös projektje, az ún. Nagy Könyv pro-

jekt. Az eddigi tapasztalatok alapján ez az olva-
sást támogató kampány, amit Nagy-Britanniában
és Németországban már sikerrel alkalmaztak, a
könyvtári marketing kiemelkedõ eszköze lehet.

3. Az ODR-könyvtárak éves támogatása a mun-
kacsoport javaslata és a kulturális örökség minisz-
terének döntése alapján az idén is megtörtént az
NKÖM fejezetébõl, elsõdlegesen a könyvtárak igé-
nyei alapján – dokumentumvásárlásra. Az IHM és
az NKÖM közötti keret-megállapodás eredménye-
ként a megyei könyvtárak, az országos szakkönyv-
tárak és néhány egyetemi könyvtár esetében lehe-
tõvé vált korszerû integrált könyvtári szoftvervá-

sárlás, szoftverbõvítés vagy -csere. A pályázat célja
az volt, hogy a könyvtárak csatlakozhassanak a
MOKKÁ-hoz, korszerûsítve, gyorsítva és hatéko-
nyabbá téve ezzel a szolgáltatásukat.

4. Az itt megfogalmazott célok teljesítését több
elvégzett feladat segíti. Elkészült a könyvtárosok

etikai kódexe. Az európai mintát követõ, a tör-
vénybõl kiinduló dokumentum minden szempont-
ból elõsegíti a használócentrikus, szolgáltató
könyvtár kialakítását, illetve továbbfejlesztését,
esetenként „csupán” megtartását. Az elkötelezett
könyvtárosok munkájuk során mindig is ezeket
a mintákat tekintették mértékadónak, a kódex
most rögzítette is ezeket.

Nagy siker a képzés terén, hogy a jogalkotó
elfogadta: az informatikus-könyvtáros szak alap-

szak legyen, és a társadalomtudományi képzési
terület társadalomismeret képzési ágába sorolták be.

A továbblépés iránya

Nagyobb figyelmet kell fordítani
• az olvasás szerepének növelésére;
• a gyerekek könyvtári ellátására; az iskolai és fel-

sõoktatási könyvtárak jogi helyzetének javítására;
• a nem nyilvános könyvtárak szolgáltatásai-

nak és állományának bevonására a könyvtári
rendszerbe (akadémiai kutatóintézetek, nem nyil-
vános egyházi könyvtárak);

• az elektronikus dokumentumok szerepére,
koordinálására, a bejelentési kötelezettségre és a
számbavétel megoldására;

• a helyhez és idõhöz nem köthetõ szolgálta-
tások növelésére.

Mindezek feltétele, hogy – a nemzeti straté-
giának megfelelõen – a könyvtárügy a minden-
kori kormányzat ügye legyen. A könyvtáraktól,
a könyvtári ellátás rendszerétõl joggal várja el
az állampolgár, hogy mindazt nyújtsa számára,
amit a jövõképében és a küldetésében megfogal-
maz, ehhez a feltételeket azonban az államnak
kell biztosítania.

Skaliczki Judit
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Digitalizálás lépésrõl
lépésre

November 10-én és 11-én rendezték meg az
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a
Digitalizálás lépésrõl lépésre címû MINERVA-
Plus mûhelykonferenciát. A rendezvény elsõ
napján fõként a képalapú digitalizálás gyakorlati
kérdései voltak napirenden. Bemutatták a MI-
NERVA projekt 6. munkacsoportja által szer-
kesztett Good Practice Handbook (version 1.2)

címû kiadvány magyar fordítását, ami gyakorlati
útmutatásokkal segíti a digitalizálási projektek
résztvevõit.

Rónai Iván, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) fõosztályvezetõje az
európai szintû együttmûködésre, az egyes tagál-
lamok digitalizálási törekvéseinek összehango-
lására hívta fel a figyelmet, a versenyképesség
megvalósítása érdekében. Elõadásában ismertet-
te a MINERVA projekt egyes munkacsoportjait
és azok tevékenységét is.

Káldos János, a Magyar Elektronikus Könyv-
tár (MEK) munkatársa a nap folyamán két elõ-
adást tartott. Az elsõ elõadásban a digitalizálás
alapfogalmainak tisztázásáról, a mûvelet elmé-
leti és gyakorlati korlátairól, a digitalizálási pro-
jekt folyamatairól és annak összetevõirõl volt szó.
A délutáni elõadás részletes áttekintést adott a
digitalizálási szabványokról, az állóképekre vo-
natkozó metaadatokról és azok forrásairól.

Kastaly Beatrix a digitalizálás állományvédel-
mi kérdéseirõl, a forrásdokumentumokat érõ
káros hatásokról beszélt.

A digitalizált képi állományok fizikai jel-
lemzõirõl, az optimális felbontás kiválasztásá-
ról és a tömörítési lehetõségekrõl igen részle-
tes és pontos adatokkal szolgált Mihalik Jó-

zsef, a HM Térképészeti Kht. szolgáltató osz-
tályának vezetõje.

A Pyhteas Kft. digitalizálási gyakorlatáról élõ
videoközvetítés segítségével kaptak képet a részt-
vevõk, majd Török Máté – a kft. egyik munka-
társa – mutatta be a képfeldolgozás általuk is
alkalmazott módszerét.

A képek digitalizálásával kapcsolatban több
elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire
fontos az elsõ „nyers kép”, a master kép archi-
válása, mivel az eltérõ felhasználói igények ki-
elégítésére számtalan javított, retusált változat
készül, megváltoztatva az eredeti dokumentum
információtartalmát. Horváth Ádám, az OSZK
informatikai fõigazgató-helyettese a digitális
kötelespéldányok kezelésérõl, a munkafolyama-
tok szoftveres környezetérõl beszélt.

A Neumann-ház munkatársa, Legeza Dénes a
digitalizálás jogi útvesztõiben segített eligazod-
ni, bár az elõadást követõ hozzászólásokból ki-
derült, hogy a jelenlegi magyar jogi környezet
szinte lehetetlenné teszi a digitalizáló mûhelyek
számára a – minden részletre kiterjedõ – jogkö-
vetõ magatartást. A beszélgetésben felmerült az
a kérdés is, hogy vajon kell-e jogdíjat fizetni az
eredeti képek javított vagy restaurált változatai
után, mivel ez a digitalizált kép már nem azonos
azzal az eredetivel, amit a szerzõ létrehozott.

Krén Emil, a Központi Fizikai Kutatóinté-
zet (KFKI) kutatója a digitalizált képgyûjte-
mények on-line szolgáltatásáról, webes meg-
jelenítésük fázisairól beszélt. A felállított
modellben nagy hangsúlyt fektetett a használ-
hatóság követelményére.

Az elsõ nap záró elõadását dr. Plihál Katalin

– az OSZK térképtárának vezetõje –  tartotta
Térkép helyett kép? címmel. Fontos informáci-
ókkal szolgált a digitalizált kartográfiai doku-
mentumok webes megjelenítési lehetõségeirõl és
korlátairól.

A konferencia második napján a szöveg ala-
pú digitalizálás témakörét járták körül az elõ-
adók. Bánkeszi Katalin, a Neumann-ház igazga-
tója a digitalizálási projektek elõkészítésének és
megtervezésének fontosságát hangsúlyozta. Je-

les napok, Olvasni jó! és Irodalmi képek elneve-
zésû szolgáltatásaikkal a már létrehozott digitá-
lis tartalmak sokoldalú felhasználására igyekez-
nek mintát adni.

Sudár Annamária a Neumann-ház digitalizá-
lási gyakorlatáról beszélt. Megismertük a kezde-
teket, amikor még nagy dolognak számított, hogy
egyáltalán van tartalom a neten. Aztán késõbb
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már a minõségen volt a hangsúly. Eleinte még
nem nevezték meg, hogy az adott mû mely ki-
adását célszerû digitalizálni. Ma már egyértel-
mû, hogy a megfelelõen korrektúrázott kritikai
kiadásokat érdemes felhasználni. A kiadások
kiválasztását a Neumann-házban 2003 óta há-
rom szakértõ segíti. Az elõadó elmondta azt is,
hogy szükség lenne igényfelmérésre az egyes
tudományterületeken (pl. reáliák) és esetleg fel
kellene osztani a szakirodalom területeit a nagy
digitalizáló mûhelyek között.

Bacsa András, a Neumann-ház munkatársa az
OCR elõnyeit és hátrányait ismertette. Jelenleg
kottákat és képleteket nem lehet szövegként di-
gitalizálni. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy
a szövegfelismertetéssel elvesznek a dokumen-
tum keletkezésének korára jellemzõ tipográfiai
megoldások és az egyes nyomdákra jellemzõ
betûtípusok is. Ezt az árat fizetjük azért, hogy a
digitalizált dokumentum teljes szövege kereshe-
tõ legyen és hogy a fájl minél kisebb helyet
foglaljon szerverünkön. Szerencsés helyzetben
vannak azok a mûhelyek, ahol nem kényszerül-
nek választásra, hanem meg tudják õrizni és
szolgáltatják a dokumentumot képként és felis-
mertetett szövegként is.

Takáts Béla a szolnoki Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár korrektúrázási gyakorla-
táról beszélt. Az elõadás résztvevõi hasznos
gyakorlati tanácsokat kaptak a korrektúrák
készítéséhez. Elõadásában kitért arra, hogy
mit kezdjük azzal, ha a szerzõ helyesírási
hibát ejtett az eredeti mûben, mit és hol
szabad kijavítani a digitalizált változatban,
miért célszerû az eredetitõl eltérõ betûszínt
alkalmazni a szöveg egyes pontjain a kor-
rektúrázás során. A három legfontosabb jó
tanács, hogy következetesen járjunk el min-
den esetben, egységes gyakorlatot alakítsunk
ki és mindezt pontosan dokumentáljuk.

Király Péter, az Arcanum Kft. munkatársa az
xml alapú szöveg- és karakterkódolás elõnyeit
és hátrányait mutatta be.

Bakonyi Géza a metaadatok rendszerérõl be-
szélt. Elmondta, hogy a metaadatok alkalmazá-
sakor a keresés áll a középpontban, az informá-
ció megtalálhatósága. Javasolta, hogy a meta-
adatlapok készítésében a Dublin Core-hoz iga-
zodva, a funkcionális megfeleltetésre töreked-
jünk, az adatelem-készleteinket pedig a keresési
feltételeknek megfelelõen alakítsuk ki.

Antonella Fresa, a MINERVA projekt olasz-
országi képviselõje bemutatta a kulturális
weboldalak tíz minõségi követelménybõl álló
ellenõrzõlistáját. A projekt keretében létrehoz-
tak egy mátrixot, amelyben egytõl háromig pon-
tozható, hogy mennyire tökéletes, illetve nem
tökéletes az adott weboldal. A táblázat oszlopa-
iban az oldal készítésének egyes munkafolya-
matai találhatók, a tervezéstõl a megjelenésig. A
sorokban pedig a tíz prioritás van felsorolva. Az
egyes prioritások fontosságát pontozzák a kü-
lönbözõ munkafolyamatokban. Kiderült, hogy a
legfontosabb folyamatok a tervezés, a design, a
kivitelezés és a publikációs szakasz, tehát a pro-
jektvezetõnek ezekre kell fokozottan koncentrál-
nia. További fontos szempontként említette az
elõadó az átjárhatóság biztosítását.

Drótos László elõadásának középpontjában a
felhasználói igények pontos felismerése és az
azoknak megfelelõ szolgáltatások kialakítása állt.
Mit várnak az emberek a digitalizált dokumen-
tumoktól? – tette fel a kérdést az elõadó, mivel
a megjelenési formátum(ok) kiválasztása nagy-
ban befolyásolja, hogy az adott szolgáltatás si-
keres lesz-e. Jó tanácsként elhangzott, hogy néz-
zük meg más gépekrõl is a végeredményt, mert
a különbözõ megjelenítés miatt elõfordulhat,
hogy mások nem ugyanazt látják, amit mi.

Ajánlott az ISO 88592-2-es szabvány haszná-
lata, a latin 2-es kódkészlet alkalmazása, egy-
szerû betûtípus választása, relatív méretek meg-
adása, hogy a lábjegyzetek a dokumentum vé-
gén legyenek (így jól nyomtathatók), és több
formátumot kell elérhetõvé tenni. Ne használ-
junk frame-eket, stílusfájlokat és automatikus
elválasztást.

Vaskó Péter, a Filmvilág rovatszerkesztõje a
folyóirat nemrégiben létrejött digitális archívu-
mát ismertette, létrehozásának tapasztalatait osz-
totta meg a résztvevõkkel. Elmondta, hogy az
elkövetkezõ másfél évben befejezõdik a huszon-
öt éves Filmvilág évfolyamainak adatbázisba ren-
dezése, így on-line formában elérhetõ lesz a
folyóirat valamennyi száma, ráadásul a digitali-
zált szövegek mellett minden oldal fakszimile-
másolata is megtalálható lesz.

Tóth Tünde irodalomtörténész, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Informatika Önálló Program munkatársa a háló-
zati kritikai kiadásokról beszélt. Az általuk ké-
szített hálózati kiadások esetében több forrás is
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rendelkezésre áll a kutatók számára. Jó példa
erre az Effectus Amoris (1998–99) hálózati kri-
tikai kiadása, ahol egymás mellett láthatjuk a
mû mai helyesírású, ejtéstükröztetõ és betûhû
átiratát fakszimilével.

Renkecz Anita, a MEK munkatársa elõadásá-
ban elmondta, hogy a digitalizált végtermékek
még csak kis mértékben láthatóak. Az on-line
hozzáférés elõmozdítására hívta fel a figyelmet.
Részletezte a közgyûjteményi szféra teendõit:
pontosan fel kell mérni a jelenlegi helyzetet, egy
szempontrendszer segítségével kell kijelölni
azoknak a periodikumoknak a körét, amelyek-
nek minél hamarabb meg kell jelenniük digitali-
zált változatban.

Sámuelné Ábrahám Mónika, a József Attila
Megyei Könyvtár munkatársa az Új Forrás címû
folyóirat digitalizálásának tapasztalatait osztotta
meg hallgatóival.

Moldován István a rendezvénysorozat zárá-
saként összefoglalta a két nap eseményeit.
Hangsúlyozta, hogy növelni kell a rálátást a
digitalizált dokumentumokra. A projektek nyil-
vántartása szintén fontos lenne, az átlátható-
ság érdekében. A Nemzeti Digitális Archívu-
mot a digitális dokumentumok MOKKA-jaként
említette. (Egyszer talán a digitális dokumen-
tumok Mekkája is lehet majd, ahova nem csak
az életben egyszer, hanem nap mint nap érde-
mes lesz „elzarándokolni”!) Felhívta a digita-
lizáló mûhelyek figyelmét arra, hogy az aján-
lott metaadat-rendszereket lenne jó alkalmaz-
ni. Módszertani alapok letételében is sokat
nyújtott a rendezvény.

Köntös Nelli

400 évvel ezelõtt jelent
meg Szenci Molnár Albert
Dictionarivm
Latinovngaricvm …
Vngaricolatinvma
Nürnbergben

Szenci Molnár Albert (1574–1634) szótára meg-
jelenésének négyszázadik évfordulója alkalmá-
ból 2004. október 29-én tudományos konferen-
ciát szervezett a Károli Gáspár Református Egye-
tem és az Országos Széchényi Könyvtár.

P. Vásárhelyi Judit elnöki megnyitójában
örömét fejezte ki, hogy a nemzeti könyvtár ad-
hatott otthont a színvonalas konferenciának.

Szûcs Ferenc, a Károli Gáspár Református
Egyetem rektora köszöntõjében megemlékezett
Szencinek a református egyház és hívek számá-
ra megjelentetett kiadványairól (zsoltárok, javí-
tott Károlyi-biblia). Mint elmondta, „a Psalte-

rium Ungaricum a reformátusok ajkán régóta él”.
„Szenci Molnár Albert énekelteti a magyarokat”,
szótára pedig új ruhába öltöztette a magyar nyel-
vet. Károli Gáspár és Szenci Molnár Albert örök-
sége ma is idõszerû tudományos kérdéseket vet
fel, és újabb feladatok elé állít minket.

Szathmári István professzor a Mennyiben szol-

gálták Szenci Molnár Albert szótárai a magyar

irodalmi nyelv (standard) létrejöttét? témában
tartott elõadást. Említést tett Szenci nyelvtaná-
ról, amely elõször rendszerezte nyelvünket, és
Pázmány Péter tetszését is elnyerte. Szenci
Sylvester János után elsõként ismertette meg
Európával a magyar nyelv sajátosságait. A jogi,
orvosi, liturgikus és a hivatali élettel kapcsolatos
mûszavak szép számban szerepelnek szótárában,
ami arról tanúskodik, hogy Szencit az élet teljes-
sége érdekelte, és pályáján nem csak egy tudo-
mányterület mûvelésére szorítkozott.

Pusztai Ferenc professzor Pirnát Antalt idéz-
ve „jó, könnyen használható kéziszótárnak” ne-
vezte Szenczi latin–magyar, magyar–latin szótá-
rát. E kétnyelvû lexikon szerinte nyelvtörténeti
típusú, mivel fontos adatokat közöl nyelvünk
XVI. századi állapotáról. Jelentõs mértékben
támaszkodik Petrus Dasypodius Dictionarium

Latinogermanicum et vice versa Germanicola-

tinum címû mûvére. Az értelmezõ típusú szótár-
nak is elõképe, mivel számos értelmezett szó-
kapcsolatot közöl. A különbözõ jelentések (item

…, item …) megadásával a közel másfélszáz év
múlva megjelenõ, számozott jelentésû szótár felé
mutat elõre. A szótár magyar–latin része „szó-
tárfüzet” típusú, és azért is jelentõs, mert megje-
lenéséig nem volt segédeszköz a magyarról la-
tinra fordítók számára.

Szerencsés egybeesésként a konferenciára el-
készült Szenczi nyelvtanának, a Novae gramma-

ticae Ungaricae libri duonak (Hanau, 1610) fak-
szimile kiadása és magyar fordítása. Vladár Zsu-

zsanna, a magyar fordítás elkészítõje elõadásá-
ban e grammatika terminológiáját vizsgálva fel-
hívta a figyelmet többek között arra, hogy a
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mûben sok utalás található a magyar és a héber
nyelv közös(?) tulajdonságainak elemzésére. A
két nyelv kapcsolatának kutatását ösztönözhette
az a felismerés, hogy jelentõsen eltérnek a latin-
tól. A Szentírással foglalkozó tudósok pedig
egyébként is kiemelt figyelemben részesítették a
szent nyelvet. Szenci mûve, amelyre Petrus
Ramus nyelvtana gyakorolt jelentõs hatást, ké-
sõbb Geleji Katona István és Pereszlényi Pál
grammatikáinak szolgált forrásul, észrevételei,
megállapításai közül affixum-elmélete pedig a
késõbbi századokban is éreztette hatását.

Paczolay Gyula professzor a Baranyai Decsi
János közmondás-gyûjteményében és Szenci
szótáraiban elõforduló szólásokat és közmondá-
sokat vetette össze. Baranyai Decsit az elsõ
magyar közmondásgyûjtõnek tekinthetjük, aki
kibõvítette és részben magyar közmondásokkal
helyettesítette Erasmus közmondás-gyûjteményét
(Bártfa, 1598). Megállapítható, hogy Szenci az
1611-ben kiadott Lexikonában „hatékonyan”
dolgozta fel Baranyai Decsi mûvét. Ha két ha-
sonló példát talált, akkor általában a rövidebbet
vette át. Szenci szótárának anyagát Pápai Páriz
Ferenc (1649–1716), a széles ismeretekkel ren-
delkezõ tudós, Szenci magyar–latin szótárának
átdolgozója használta fel késõbb.

Régi könyveink elõszavai, dedikációi értékes
adatokat nyújthatnak a mûvek körül bábáskodó
mecénásokról, támogatókról. A vándorló huma-

nista támogatása: Szenci Molnár Albert patro-

nálásának lenyomatai a magyar–latin szótárban

címû elõadásában Sebõk Marcell elmondta:
Szenci „ügyesen” talált patrónust, ebben az érte-
lemben (is) jó „humanista” volt. A Dictionarium

Ungaricolatinum ajánlólevelében többek között
Thököly Sebestyénnek (Quantas vero tibi gratias

debeam…), Sebastianus Ambrosiusnak (… cum

Reverendo viro Domino Sebastiano Ambrosio…)
és Thököly Sebestyén fiának, Istvánnak (… qua

me humanitate et favore Generosus Dominus

Stephanus Tökölyi filius tuus dilectus in

Acedemico condiscipulatu semper complexus

fuerit) mond köszönetet a támogatásért.
Szabó András professzor Szótárak és lexiko-

nok Strassburgban illetve Herbornban címmel
Johannes Pappus, Petrus Dasypodius, Sibolti
Demeter, Johannes Piscator, Matthias Martinius
és Károli Gáspár mûvein keresztül azt a szelle-
mi-tudományos légkört vázolta fel, amely
Szencinek szótára és nyelvtana elkészítésekor

szolgált támpontként. Szenci világotlátott ember
volt, tanulóévei alatt megfordult Wittenbergben,
Heidelbergben, Strassburgban és Herbornban,
késõbb pedig Frankfurtban, Ambergben, Altdorf-
ban, Nürnbergben, Prágában, Marburgban,
Oppenheimben és Hanauban is. Szótára megírá-
sához Strassburg és Herborn tudományos köze-
ge járult hozzá a legnagyobb mértékben. Fontos
tény, hogy Szenci szótárában (Nürnberg, 1604)
megtalálhatjuk Johannes Piscatornak (1546–
1625) és Bartholomaeus Keckermannak (1571–
1608), tehát a kor jelentõs tudósainak üdvözlõ-
verseit is.

P. Vásárhelyi Judit Adalékok a Lexikon Füg-

gelékéhez címmel Szenci 1621-es szótára függe-
lékének kronológiai részére hívta fel a figyel-
met. Megállapította, hogy Szenci a magyar tör-
ténelemre vonatkozó kronológiáját nem Székely
István Világkrónikájából, hanem Thuróczy Já-
nos latin nyelvû, külfüldön is ismert krónikájá-
ból alkotta meg. Az egyes szótárkiadások függe-
lékeinek összeállításakor újabb és újabb szem-
pontokat érvényesített. Így az elocutio, iurispru-
dentia után a historia is hangsúlyossá vált a
harmadik kiadásban.

Viskolcz Noémi Elias Hutter, a tudós nyel-
vész, nyomdász és Szenci kapcsolatát elemezte
Szencinek egy újonnan felfedezett levele kap-
csán. Szenci 1604-es szótára számos nyomát õrzi
Hutter egyetemes nyelvtani felfogásának. Hutter
kora egyik legjelesebb hebraistája volt, számos
poliglott bibliát adott ki, méltán nevezték az
„egyetemes szentírástudomány” jeles alakjának.
Fontos tény, hogy Szenci 1604-ben Nürnberg-
ben nála lakott, és szótárát is elõször Hutter adta
ki ugyanebben az évben. Sajnos Hutternak 1604-
ben hatalmas adósságai miatt el kellett hagynia
várost, és élete késõbbi szakaszáról nem sok
mindent tudunk.

Imre Mihály Szenci szótárkiadásának elméle-
ti és gyakorlati szempontjait elemezte, és a XVI.
század eleji nyelvi, esztétikai és stilisztikai tö-
rekvéseknek a mûre gyakorolt hatását vizsgálta.
Petrus Dasypodius Dictionarium Latinoger-

manicum et vice versa Germanicolatinum címû
szótára jelentõs forrás volt Szenci számára. A
reneszánsz és a humanizmus feltámasztotta Ci-
cero eszményeit (copia rerum et verborum stb.)
és a puritas fogalmát, a reformáció pedig azt
hangsúlyozta, hogy a tiszta isteni szót tiszta
nyelven kell érthetõvé tenni. Jelentõs tekintély-
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nek számított Luther és a német irodalmi nyelv-
rõl vallott felfogása is (purus et Germanus). A
magyar szerzõk és elõzmények közül Szikszai-
Fabricius Balázst és mûvét (Nomenclatura seu

dictionarium Latino-ungaricum) emelte ki.
Szelestei Nagy László 5000 magyar glossza

egy 1554-ben kiadott Calepinus-szótárban címû
elõadásában a Veszprémi Püspöki Könyvtárban
õrzött 1554-es Calepinus-kiadás magyar glossá-
torában a Calepinus-szótár magyar megfelelõi-
nek elkészítõjét vélte felfedezni.

Szenci nemcsak nyelvtanával és szótáraival
alkotott jelentõset. Zsoltárátköltése egyike a leg-
többször kiadott magyar nyelvû könyveknek,
zsoltárainak többsége a legismertebb gyülekeze-
ti énekek közé tartozik. Tóth Tünde új megköze-
lítésmódot választott, mivel a Tria genera dicendi

címû elõadásában a Psalterium Ungaricum elõ-
szavában idézett versrészleteknek a retorikai
szempontok szerinti elemzését végezte el.

Szentpéteri Márton A költõi játék ismeretel-

méleti szerepe. Adalékok a Lusus poetici értel-

mezéséhez címû elõadásában a mû filozófiai-szel-
lemtörténeti elõzményeit és lényegét vizsgálta.
A mûre vonatkozó korábbi szakirodalom (Szõnyi

György, Szörényi László, P. Vásárhelyi Judit)
ismertetése után arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy a Hanauban 1614-ben megjelent „cso-
dabogár-antológia” vajon játék, mágikus értel-
mezésû versgyûjtemény, természetbölcseleti mû
vagy esetleg szekularizációs játék-e. Szenci iz-
galmas személyiség, kíváncsi ember volt, és nagy
hatást gyakorolt rá Piccart. Ramus, Alsted és
Comenius nyomán tudjuk, hogy a „természettu-
dós is lehet humanista”.

Kecskeméti Gábor Pécseli Király Imre retori-
kája és Szenci kapcsolatát elemezte. Pécseli
Király Heidelbergben Szenci környezetében ta-
nult, és Isagógés rhetoricae libri duo címû mûve
Oppenheimben jelent meg 1612-ben. Pécseli
mûve nem marburgi ösztönzésrõl tanúskodik,
hanem más szerzõk (Dresser, Schollius, Chyt-
raeus, Fossius) hatását mutatja.

A tizenhárom elõadás Szenci életútjának és
mûvének részletes és mély vizsgálatát adta. Az
elõadók nyelv- és irodalomtörténeti kutatásaik
eredményeinek ismertetése mellett a sokoldalú
tudós emberi alakját is közelebb hozták, és pre-
cíz kitekintést adtak a XVI–XVII. századi Euró-
pa kiemelkedõ alakjainak (irodalom, nyelvészet,
filozófia) tevékenységére is. Örülünk a frissen

megjelent könyvnek, és várjuk a folytatást: a
konferencia elõadásainak megjelenését – ame-
lyek elõreláthatólag az OSZK Libri de libris so-
rozatában látnak majd napvilágot – és Szenci
szótárainak (1611. és 1621.) fakszimile kiadását.

Ekler Péter

Méliusz-napok
Debrecenben

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár névadója 2003
óta Méliusz Juhász Péter debreceni püspök, pré-
dikátor, szakíró. A névadó megismertetését és
egyúttal a könyvtár munkatársainak belsõ tovább-
képzését szolgáló ún. Méliusz-hetet 2004. októ-
ber végén második alkalommal rendezte meg
könyvtárunk.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
2003 óta részt vesz A könyvtári minõségfejlesz-
tés 21 programban, ezért az idei Méliusz-napok
továbbképzési programja a minõségbiztosításra
épült. Dr. Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma könyvtári fõosztályának
vezetõje tartott egy ún. ráhangoló, bevezetõ elõ-
adást a könyvtári minõség, minõségpolitika és
minõségirányítási rendszer kérdéskörérõl, majd
Zalainé dr. Kovács Éva, a Corvinus Egyetem
kertészeti könyvtárának igazgatója értékelte a
programba bekapcsolódott intézmények munká-
ját. E könyvtárak mérési eredményei – noha
azonos módszertani elvek alapján jöttek létre –
sokszor csak korlátozásokkal hasonlíthatóak
össze egymással, mivel más-más társadalmi kör-
nyezetben, eltérõ személyi és tárgyi feltételek
között mûködnek az egyes intézmények. A mé-
réseknél a könyvtárak viszonylagos szabadságot
élveztek a mintaválasztásnál, viszont a rosszul
megválasztott minta késõbb nem valós mérési
eredményeket tükrözött. A minõségbiztosítási
mérések eredményei összehasonlításának célja
egyelõre sokkal inkább az egymás módszervá-
lasztásából, elemzéseibõl való tanulás, semmint
a könyvtári rendszer mûködésére vonatkoztatha-
tó tapasztalatok levonása volt (ez talán a pályá-
zat késõbbi szakaszában valósulhat meg).

Az elsõ továbbképzési napot kedden a Vidra

Szabó Ferenc által vezetett érdekes beszámoló
és a számolások, mérések során felmerült prob-
lémák megvitatása követte. Három város (Deb-
recen, Eger, Szolnok) nem könyvtárhasználó
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lakossága körében végzett vizsgálat eredményeit
ismerhettük meg. Természetesen elõzetesen már
igyekeztünk tájékozódni a partner könyvtárak
mérési eredményeirõl a könyvtárak honlapjairól
és a nyomtatásban közzétett anyagokból. A kér-
dõíves felmérés kvótás mintavételébe Debrecen,
Szolnok és Eger felnõtt középkorú, nem könyv-
tárhasználó lakosai kerültek bele háromféle vá-
rosrészbõl (városközpontban, lakótelepen és kert-
városban élõk). Ez a mérés a könyvtárak marke-
tingkörnyezetének részletes feltárását szolgálta
annak érdekében, hogy a könyvtár marketing-
munkája során majdan célcsoportokat képezhes-
sen és e célcsoportok könyvtárhasználati muta-
tóinak javítása érdekében marketingstratégiát
dolgozhasson ki. De hol vagyunk mi mindettõl?

Egyelõre az is a meglepetés erejével hatott,
hogy a vizsgált könyvtár nevét legkevésbé a
debreceniek ismerik. (A megkérdezettek 72
százaléka, bár ehhez mindjárt hozzágondolhat-
juk, hogy nagyjából másfél éve viseli könyvtá-
runk Méliusz nevét.) Ugyanez az arány Egerben
95, Szolnokon 93 százalék. Az azért megnyug-
tatott bennünket, hogy Debrecenben a megyei
könyvtárról tudnak a legtöbben a megkérdezett
nem könyvtárhasználók közül, noha városunk
talán az ország egyik, könyvtárakkal legjobban
ellátott települése. (Külön városi könyvtárháló-
zat, a Debreceni Egyetem több könyvtára, fõis-
kolai könyvtár, pedagógiai szakkönyvtár és egy
patinás egyházi könyvtár – a híres Református
Kollégiumi Nagykönyvtár – mûködik még a cí-
vis városban.)

A teendõinket is megmutatta a lakosság köré-
ben végzett vizsgálat: törõdnünk kell azzal, hogy
névadónkat, Méliusz Juhász Pétert minél széle-
sebb körben ismerje regisztrált és (egyelõre) nem
regisztrált könyvtárhasználóink népes serege.
Méliusz gazdag, sokrétû munkásságát, máig ható
kultuszát elõször is nekünk magunknak kell
megismernünk, mert csak így tudjuk közelebb
hozni a debreceniekhez, akik egy kérdõíves
megkérdezés során éppen õt választották a könyv-
tár névadójának. Nem volt könnyû a döntés,
mivel Debrecen számos jeles személyiséggel
büszkélkedõ város, s a hírességekrõl már sok
létesítményt elneveztek. A megkérdezés nagy
szóródással, de mégis Méliusz Juhász Péter ja-
vára dõlt el, ami talán azt is jelzi, hogy a refor-
mátus hagyományok õrzése a XXI. század deb-
receni polgárának is fontos. Méliusz Juhász Pé-

ter mindig következetesen ragaszkodott a kálvi-
nista hithez, és nem engedte a XVI. században
korszerûnek tekintett antitrinitárius eszmék ter-
jedését. Úgy gondolta, hogy csak egy „lélekben
erõs” ország védheti meg magát a szüntelen tö-
rök fenyegetéssel szemben.

A Méliusz-hét elsõ két napja – amely a minõ-
ségbiztosításról szólt – megerõsített bennünket
abban a hitünkben, hogy számos pozitív ered-
ményt is elkönyvelhetünk, de javítanunk kell
bizonyos szolgáltatásaink ismertségét a nem
könyvtárhasználók körében (pl. könyvtárközi
kölcsönzés, folyóirat-kölcsönzés). A könyvtárkö-
zi kölcsönzés megyei könyvtári mutatói azért
váltottak ki vitát, mert könyvtárunk a legtöbb
dokumentumot kölcsönadó intézmények között
szerepel, ugyanakkor viszonylag kevés könyvet
kaptunk más könyvtáraktól. Ez az eredmény is
csak a debreceni könyvtári környezet ismereté-
ben érthetõ meg igazán, és számos összetevõ
együttes elemzését igényelné. (Például, hogy
milyen egyéb könyvtárak elégíthetik ki az igé-
nyeket az adott településen, melyek a „spontán”
igények és melyeket erõsít, illetve támogat a
könyvtár maga, milyen a könyvtárközi kölcsön-
zés reklámja és az mennyire hatásos stb.) A
számítások, mérések végzésekor legtöbbünknek
az okozott gondot, hogy a kiszámított mutatót
vagy a kapott mérési eredményt csak a többi
mutatóhoz, illetve mérõszámhoz viszonyítva tud-
tuk volna elemezni. A minõségbiztosítás mint
rendszer egészének áttekintése valószínûleg csak
a következõ mérési-számolási szakaszban való-
sulhat meg. Annyit azonban már most is érzé-
kelhettünk, hogy a minõségbiztosítás csapatmun-
ka, minden munkatársunk kiveszi a részét belõ-
le, és igyekeznünk kell javítani a belsõ kommu-
nikáció még fellelhetõ hiányosságain.

Summa summárum: tanulnunk kell más
könyvtárak eredményeibõl, „el kell lesnünk” a
máshol már bevált marketingtechnikákat, azaz a
benchmarking eszköztárával kell élnünk. Külö-
nösen fontos ez Debrecenben, ahol az informá-
ciós piac szegmentált, a hagyományos könyvol-
vasás is számos intézményen keresztül juthat el
mindazokhoz, akik ún. hagyományos könyvtár-
képpel rendelkeznek. Azok pedig, akik szerint a
könyvtár több mint könyvkölcsönzõ hely, még
többet várnak. A kérdés csak az, hogy kik fog-
ják majd kielégíteni az igényeiket!? A könyvtár
ebben a versenyben nem maradhat le, mert ahogy
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azt Vidra Szabó Ferenc megfogalmazta, a mar-
keting nem más, mint túlélési stratégia, és ez
nem is kevés!

Október 27-én, szerdán Bánkeszi Lajosné, a
Neumann Kht. ügyvezetõ igazgatója számolt be
a kulturális örökség eddigi digitalizálásáról, il-
letve a közgyûjtemények felelõsségérõl a tarta-
lomszolgáltatásban. A Neumann Kht. szolgálta-
tásainak bemutatása után a digitalizálás tapasz-
talatairól szólt, például arról, hogy milyen szem-
pontokat érvényesítsünk a digitalizálandó tartal-
mak kiválasztásakor. Többnyire a nagyközönség
számára érdekes anyagot, kuriózumokat, helyi
különlegességeket digitalizálnak. Leggyakrabban
a helyismereti gyûjtemények dokumentumait
szokták kiválasztani, az állományvédelmi szem-
pontokat is figyelembe véve. A digitalizálást
érdemes „duplán” elvégezni, azaz a nyilvános
szolgáltatás alapját képezõ digitális példány
mellett egy archív, állományvédelmi célokat
szolgáló példányt is érdemes elõállítanunk.

A helyismereti dokumentumok digitalizálását
könyvtárunk is végzi. Délután Gellér Ferencné

dr., könyvtárunk igazgatója bemutatta a Debreczeni
Képes Kalendáriom CD-ROM-on és DVD-n hoz-
záférhetõ változatát, majd Burai István, a könyv-
tár számítástechnikusa a Debrecen bibliográfia
(a Debrecen története címû könyvsorozat hete-
dik, dr. Bényei Miklós történész által összeállí-
tott kötete) hálózaton, interneten való hozzáfér-
hetõségét, sokoldalú keresési szempontjait ismer-
tette. A Debreczeni Képes Kalendáriom, Debre-
cen történetének 1901-ben indult, forrásértékû
dokumentuma esetében a képekkel illusztrált, de
igen rossz fizikai állapotú kiadvány digitalizálá-
sa és szolgáltatásra alkalmassá tétele volt a cél,
míg a Debrecen bibliográfiánál egy Word szö-
vegszerkesztõvel elkészített dokumentum
interneten való megjelenítését tekintették feladat-
nak munkatársaink. Mindkét munka régi hiányt
pótol és új könyvtári szolgáltatások alapját ké-
pezi majd.

Október 29-én, pénteken a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyûlés elnöke, dr. Juhászné Lévai Ka-

talin látogatott el könyvtárunkba. A fenntartóval
való találkozásnak valamennyien nagyon örül-
tünk, leginkább az új könyvtárépület B változa-
tára tett ígérete miatt. Az igazgatónõ ismertette
a könyvtár 2004. évi pályázatait. Immár máso-
dik alkalommal került sor az ún. Méliusz-em-
léklap átadására, amelyet a dolgozók titkosan

leadott szavazatai alapján olyan személynek szán-
nak, aki az adott évben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott. Az idén Haragozó Attiláné, a gyermek-
és ifjúsági részleg vezetõje kapta az emléklapot
és a vele járó pénzjutalmat.

Ugyanezen a napon, este egy elõadást hallot-
tunk Méliusz Juhász Péter (1531?–1572) szemé-
lyiségérõl, mûködésérõl dr. Fekete Csabától, a
Református Nagykollégium kutatójától. Az elõ-
adó remekül mutatta be Méliusz korát. Sokak-
ban megfogalmazódott a kérdés, hogy mit nyújt
a több mint négyszáz évvel ezelõtt élt püspök
példája nekünk, a XXI. század könyvtárosainak.
Úgy gondolom, nagyon sokat. Mindenekelõtt
kitartásra, az elvekhez való ragaszkodásra tanít.
Méliusz arról is prédikált, hogy a fejedelem
egyenrangú azzal a közösséggel, amelyért felel.
(Azaz ne vegyen el többet a dézsmánál stb.)
Napjaink könyvtárosainak is figyelniük kell a
társadalmi egyenlõtlenségek valamiféle kiegyen-
súlyozására. Az információkhoz, dokumentumok-
hoz való demokratikus hozzáférésre, a fogyaték-
kal élõ könyvtárhasználók megsegítésére – és már
vissza is értünk a Méliusz-hét kiindulópontjá-
hoz, a minõségbiztosításhoz.

Névadónk hetének rendezvénysorozatát szom-
baton Méliusz Juhász Péter Egyetem téri szobrá-
nak megkoszorúzásával zártuk. Tóth-Máté Mik-

lós elõadómûvész Ady-szavalatával gazdagodva
térhetett ki-ki haza. A koszorúzással – reméljük
– új hagyományt teremtettünk.

Szabó Eszter

Természetadta anyagok és
a modern technika:
borsodi és erdélyi
gyermekkönyvtárosok
találkozója Kisgyõrben

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE)
Borsod Megyei Szervezete 2004. szeptember 29-
étõl háromnapos tanácskozást szervezett Kis-
gyõrben gyermekkönyvtárosok számára. Az
összejövetel a Nemzeti Kulturális Alapprogram-
hoz benyújtott sikeres pályázat segítségével va-
lósult meg. A tanácskozás programját Népi ha-

gyományok és információtechnológia a gyermek-

könyvtári munkában címmel tettük közé.
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Mielõtt részletesen beavatnám az olvasót a
három nap eseményeibe, kérem, engedjék meg,
hogy néhány szó erejéig szóljak a találkozás kicsit
rendhagyó formájáról.

Esetünkben a tapasztalatcsere kifejezés hasz-
nálata nem volt véletlen. A szervezés során há-
tunk mögött hagytuk a tudományos tanácskozá-
sok bizony sokszor egyhangú légkörét. Így ben-
nünk, szervezõkben egy olyan összejövetel lét-
rehozásának igénye fogalmazódott meg, ahol a
résztvevõk aktivitása meghatározó szempont.

Az azonos szakterületen dolgozók részérõl a
tapasztalatok és a módszerek kicserélésének vá-
gya minden tanácskozás után jogosan felmerülõ
igény. Találkozónkkal most ennek a – reménye-
ink szerint – valós elvárásnak akartunk idõt és
teret biztosítani.

A résztvevõk közé elsõsorban a megyében
dolgozó gyermekkönyvtárosokat vártuk, de sze-
retettel hívtuk meg a határainkon túl élõ kollé-
gákat is. A csíkszeredai Hargita Megyei Könyv-
tárból és a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár-
ból érkezõ munkatársak jelenléte megtiszteltetés
volt számunkra.

Az elsõ nap az utazás, a gyülekezés, a szállás
elfoglalása izgalmai közepette kezdõdött el. A
közvetlen és szeretetteljes vendégfogadás a falu-
házban található könyvtárban minden bizonyta-
lanságunkat – ha volt ilyen – elfelejtette velünk.
A házigazda szerepében elismerésünket kivívó
Grúz Attila, a faluház-teleház igazgatója elõször
bemutatta az intézmény összetett munkáját.
Megtudtuk, hogy a községben igényes kulturális
élet folyik. Minden évben megrendezik a már
országos hírnevet szerzett szüreti napokat. A
faluban õsi hagyománya van a fafaragásnak. Ezt
a tradíciót ápolja a nyaranta megrendezett Csa-
ládi Kézmûves Szaktábor is. A pici települést
körbejárva fedeztük fel a különbözõ kültéri al-
kotásokat, amelyek szinte meghatározzák a falu
arculatát. Ezek mind itt készültek. Nem tudtunk
hosszasan elmerülni a szépségekben, hiszen ide-
je volt megkezdeni a tanácskozásunkat.

Az MKE Borsod Megyei Szervezete nevében
Bokrosné Stramszky Piroska üdvözölte a részt-
vevõket, majd a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár Gyermekrészlegének vezetõ-
je, Miklós Katalin vette át a szóvivõi szerepet.
Az elsõ elõadás révén a székelyudvarhelyi Vá-
rosi Könyvtár gyermekkönyvtári munkájával is-
merkedhettünk meg Gálfi Rózsa Emese segítsé-

gével. Õt Gyermekkönyvtári foglalkozások külö-

nös tekintettel a néphagyományok megismerteté-

sére és megõrzésére a Hargita Megyei Könyv-

tárban címmel Berényi Zsófia, a Hargita Me-
gyei Könyvtár munkatársa követte.

A magyarországi közkönyvtárakéhoz hasonló
gyermekkönyvtári tevékenység náluk ismeretlen,
valójában nem is létezik. Néhány lelkes ember –
elõfordul, hogy kívülálló – szervez a gyermekek
számára foglalkozásokat, de ez egyáltalán nem
elvárás, hiszen ilyen foglalkozásokra alkalmas
helyiség sincs.

Ezek után a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban folyó munkáról adott számot Mik-
lós Katalin. A Hagyományos és nem hagyomá-

nyos gyermekkönyvtári foglalkozások a külön-

bözõ dokumentumtípusok alkalmazásának tükré-

ben címmel megtartott beszámolóban hihetetlen
programgazdagsággal találkozhattunk. Nagy fi-
gyelmet váltott ki a hallgatóságból a modern
információhordozók bemutatása és alkalmazásuk
a különbözõ foglalkozások során.

A könyvtárban gyakran fogadnak csoportokat
a hagyományos könyvtári órák, valamint a gyer-
mekek igazi érdeklõdését kiváltó kézmûves fog-
lalkozások keretében is. A kiváló térbeli adott-
ságokkal rendelkezõ könyvtár elõadótermében
rendszeresen tartanak rendezvényeket. A bábda-
rabok vagy egy-egy naptári ünnephez kötõdõ
elõadások megszervezése eddig nem jelentett
gondot. Hasonlóképpen a korszerû kézmû-
vestechnikák megismertetése, az ehhez való esz-
közök megvásárlása sem okoz nehézséget a
könyvtárosnak.

A következõ megszólaló sok gyermek-
könyvtárost érintõ kérdést fejtegetett. Van-e mit
olvasniuk a gyereknek? – tette fel a kérdést Pálfi

Erika, a Miskolci Városi Könyvtár József Attila
Fiókkönyvtára Gyermekrészlegének munkatársa.
A gyermekkönyvkiadás jelenlegi helyzetének
elemzését tárgyaló beszámoló alátámasztotta a
mindannyiunk számára ismert tényeket, misze-
rint nagyon sok gyermekkönyv jelenik meg vál-
tozó minõségben. Sok az újrakiadás, jól-rosszul
fordított idegen nyelvû regény.  Nagyon hiányoz-
nak a mai magyar szerzõk mûvei.

A beszámoló után élénk eszmecsere alakult
ki a kollégák között. Többen hiányolták a gyer-
mekkönyvekrõl készült ismertetéseket, kritiká-
kat, amelyek esetenként megkönnyíthetnék a
könyvtáros, a pedagógus és a szülõ tájékozódá-
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sát a gyermekirodalomban.  A kollégák egyetlen
kivételt említettek csupán, a Csodaceruzát.

Felvetõdött a gyermekirodalmi intézet hiánya
is. Több európai országban a gyermekek olvasá-
sa kiemelt feladat, és külön intézmény foglalko-
zik vele.  A kötelezõ olvasmányokkal kapcsola-
tos problémák e tanácskozáson is napirendre
kerültek. Valóban szükséges-e eredetiben olvas-
ni ezeket a regényeket vagy elegendõ lenne egy
igényes, irodalmár által írt, nyelvileg átdolgo-
zott, rövidebb kiadás is? A hozzászólók ebben
az esetben persze nem a Száz híres regényre
gondoltak. A beszélgetés végén nem született
egységes álláspont.

A kimerítõ elméleti elõadások és viták, majd
egy rövid pihenõ után a résztvevõk is kikapcso-
lódhattak. A helyi népi zenekar segítségével
gyimesi táncot tanulhattak a kollégák, ami re-
mek hangulatot teremtett, végül mindenki szá-
mára felejthetetlen élménnyel zárta a napot a
rövid bevezetés az erdélyi népzenei és néptánc-
kultúrába.

A tapasztalatcsere második napját a szeptem-
ber csodálatos napsütéssel, valószínûtlenül kék
éggel köszöntötte. A reggeli utáni kellemes séta
a faluban és a közterületeken felállított elbûvölõ
szobrok látványa mindenkit elvarázsolt.

A kora délelõtt kezdõdött foglalkozás meg-
ajándékozta a kollégákat az alkotás örömével.
Egyszer volt Budán kutyavásár: Mátyás-mese-

hõsök textilbõl címmel vezette foglalkozását Petõ

Anna népi iparmûvész.
A szalvétatechnika, az üvegfestés és külön-

bözõ öltések elsajátítása közben a gyermek-
könyvtárosok néhány órára gyermekké válhat-
tak. A foglalkozásról készült fotók megõrizték a
kellemes emlékeket.  Jó érzés volt látni az itt
készült kis remekmûveket.

Ebéd után a nap tanyalátogatással folytató-
dott. A természet tiszteletével megáldott tulajdo-
nos birtokán tett séta, majd a mostanában ná-
lunk még kuriózumnak számító szürkemarhatar-
tás megismerése új élménnyel ajándékozott meg
mindenkit.

Az utolsó nap egy rendkívüli személyiséggel
hozta össze a csoport tagjait. Máktündérek, csut-

kanépek: természetadta anyagok alkalmazása a

gyermekkönyvtári munkában címmel Herczeg

Mária csuhémûvész tartott beavató foglalkozást.
E hihetetlenül impulzív, kreatív ember elbûvölte
a kis társaságot. Mindenkinek megmutatta, hogy

miként lehetséges a körülöttünk lévõ anyagok-
ból, szinte a semmibõl újat, használható, egyedi
szépségû tárgyat létrehozni.

Programunkra nagy szeretettel vártuk az MKE
Gyermekkönyvtárosok Szekciójának elnökét is,
Budavári Klára elfoglaltsága azonban sajnos nem
tette lehetõvé, hogy eljöjjön közénk. Ezért levél-
ben köszöntötte a megjelenteket, majd felvázol-
ta a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.
Kerületi Nagykönyvtárában folyó hagyományõr-
zõ foglalkozásokat.

Mire a hazautazás ideje elérkezett, élmények-
kel, tapasztalatokkal gazdagodva köszöntünk el
egymástól.

Gulyás Lászlóné
titkár

MKE Borsod Megyei Szervezete

Kulturális örökség?

Kulturális örökség, kulturális közvagyon címmel
rendezett konferenciát az Országos Széchényi
Könyvtár és a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Média Oktató és Kutató
Központja 2004. november 22–23-án.

Felkérésünkre tizenhét elõadó vállalkozott
megszólalásra, mindannyian szellemi és kulturá-
lis életünk jeles képviselõi. A rendelkezésemre
álló hely szûkössége nem teszi lehetõvé, hogy
minden elõadást részletesen ismertessek, ezért
csupán néhány, nekem tetszõ és továbbgondo-
lásra érdemesnek tartott gondolatot emelek ki a
másfél napos folyamból.

A konferenciát Dávid Ferenc mûvészettörté-
nész nyitotta meg. Bevezetõjében elmondta, hogy
tizenöt évvel a rendszerváltás után itt az idõ,
hogy újradefiniáljuk a kultúrával kapcsolatos
teendõket, kezdve a fogalmi tisztázással, folytat-
va a célok s befejezve a teendõk megfogalmazá-
sával. Tizenöt évvel vagyunk a szocializmus után,
s mintegy harminccal a modernitás után. Egyfe-
lõl tehát a demokrácia és a kultúra viszonyát
kell újrafogalmazni, másrészt a kultúra fogalmát
mint olyat. A kulturális örökség fogalma, amely
angol és francia nyelvû meghatározásokból s a
hozzájuk tapadó hagyományokból vált általáno-
san használttá, ennek a helyzetnek az új hívó-
szava. A kultuszminisztérium Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumaként való megnevezé-
se elõbb történt meg, mint a benne foglalt kul-
túrafogalom mély megtárgyalása s a rá vonatko-
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zó konszenzus kialakítása. Ez a konferencia en-
nek a hiánynak a betöltésére igyekszik, s egyben
arra is, hogy muníciót adjon a kultúrpolitikának
elvi meghatározásokkal és gyakorlati prioritások
megnevezésével.

Monok István, az OSZK fõigazgatója köszön-
tõjében elmondta, hogy mélységesen helytelení-
ti napjaink szóhasználatát, amikor egy közgyûj-
teménytõl vagy kórháztól kizárólag „szolgáltatá-
sokat” követelnek. Az õ személyes felfogásában
az orvos ne egészségügyi szolgáltató legyen,
hanem gyógyítsa meg a beteget, s a könyvtárnak
sem csak szolgáltatnia, hanem szolgálnia kell az
írott, hangzó és képi örökség elérhetõségét, ku-
tatását, közzétételét.

György Péter esztéta, a konferencia ötletadó-
ja erre rímelve fejtette ki azt a véleményét, hogy
ha elutasítjuk a közintézmények piacosítását,
akkor azzal elutasítjuk a kapitalizmust, ám még-
is szeretnénk, ha intézményeink nem a vesztes
oldalon állnának – mint azt évtizedes gyakorla-
tuk már szinte kõbe rögzítette. Hogyan oldható
fel tehát ez az ellentét? Tudomásul kell vennünk,
hogy megváltozott az õrzés kerete és technoló-
giája, a nemzeti kultúra eltûnõben van, s elõre-
tör a globális médiatér. Definiálnunk kell tehát,
hogy mit értünk nyilvánosságon, hiszen megvál-
tozott a hozzáférés és a kizárás tere. A problé-
mára csak az lehet a megoldás, ha olyan közin-
tézmények jönnek létre, melyek felveszik a ver-
senyt az igényekkel.

Radnóti Sándor Antik kulturális örökség –

nemzeti kulturális örökség címû elõadását azzal
indította, hogy a nemzeti örökségnek a kultúrára
és intézményeire vonatkoztatott fogalma a fran-
cia forradalomban kristályosodott ki. Talleyrand

1790. október 13-ai nemzetgyûlési beszédében a
„Patrimoine National” három alapelvét határoz-
ta meg. Az elsõ Franciaország kultúrtörténetének
töretlen kontinuitása, a második a szabadság és
a mûvészet géniuszának azonosítása, a harmadik
a mûemlékek szerepe a nemzeti oktatásban. Ez
mintegy kijelölte a diskurzus területét. Ennek a
diskurzusnak nagyon világosan meghatározott
témája volt: az örökség tárgyainak, anyagi ob-
jektivációinak összegyûjtése és megõrzése. A
gyûjtés és megõrzés feladata azonban korántsem
volt magától értetõdõ. Legalább két alternatívája
volt: a nemzeti kincsnek minõsülõ emlékek el-
adása és ezzel az állam pénzügyi gondjainak sza-
nálása, illetve a zsarnokság, az egyenlõtlenség

és a babona jelképeiként való elpusztításuk. A
harmadik lehetõség, a gyûjtés és megõrzés, a
muzealizálás, megalapozásra szorult. S pontosan
erre szolgált a kultúra kontinuitásának gondola-
ta. A „Patrimoine National” fogalma voltakép-
pen nem más, mint a mûvészet, irodalom, tudo-
mány mindaddig jobbára személyes kapcsolato-
kon alapuló virtuális respublikájának egy egyre
komplikálódó intézményrendszerrel való felvál-
tása. A jakobinus terror idején született meg a
mûalkotások elpusztítását tiltó rendelet, és e
dekrétum elsõ pontja szögezi le a mûvészeti és
tudományos emlékek teljes történelmi örökségé-
nek megõrzését, ezt a máig érvényes alapelvet.

Kecskeméti Károly Levéltár és emlékezet címû
elõadásában részletes történeti áttekintést adott a
levéltár mint intézmény kialakulásáról. Ellentétben
a krónikákkal és visszaemlékezésekkel, a levéltári
iratanyag nem az utókor tájékoztatásának, hanem
konkrét folyó ügyek elintézésének érdekében ké-
szült és készül ma is. De ezer, ötszáz, száz vagy
húsz évvel keletkezése után, az olvasóteremben a
hatósági tevékenység végterméke nyersanyaggá
válik, a kutatás nyersanyagává. Forrásértéke vég-
telen. Noha a szakma hivatása az, hogy biztosít-
sa a történelmi emlékezet és kontinuitás fenn-
maradását, mégis szétszórt, szegényes és hiányos
a szakirodalom a levéltárak történetérõl. Míg a
könyvtártörténet virágzó diszciplínává fejlõdött,
addig a levéltártörténeti bibliográfia, néhány igé-
nyesebb mûtõl eltekintve, nem túl bõ.

Ma csak annyit tudunk, hogy mintegy ötven
évvel ezelõtt megindult a levéltári paradigma-
váltás. A most strukturálódó új levéltári paradig-
ma természetesen megtartja a konzerválás és
kommunikáció kettõs imperatívuszát. Elméleti
síkon a központi helyet a magát az információs
tudományok közé soroló globális archivisztika
igyekszik elfoglalni. Ennek a levéltártannak már
ma domináló segédtudománya az informatika. A
sokhelyütt intenzíven folyó kutatások ellenére
továbbra is per definitionem nyitott kérdés, hogy
a levéltárakat érdeklõ hosszú távon (száz év fö-
lött) hogyan lehet az elektronikus iratok fenn-
maradását biztosítani. A kulcsszavak 2004-ben:
adatbázis, digitalizálás, internet egyfelõl, állami
levéltári és nemzeti írott örökség másfelõl. A
következõ évtizedek könyvtáros és levéltáros
nemzedékein múlik, hogy milyen mértékben si-
kerül a technológiai potenciált a kulturális örök-
séget feltáró tudományok szolgálatába állítani.
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Horváth Iván irodalomtörténész elõadását egy
érdekes gondolatmenet köré építette fel, neveze-
tesen, hogy a történelem folyamán a szöveghor-
dozók tartóssága egyre csökkent, a hozzáférés
lehetõsége pedig növekedett. A reneszánsz óta a
térbeli nyilvánosság egyre erõsödött, hiszen
egyre több példány állt rendelkezésre egy-egy
dokumentumból. Az Internet azonban véget
vetett ennek az ideális állapotnak, hiszen ma-
napság egy adott szöveg sokszor csak egyet-
len helyen érhetõ el, s ha az a hely (szerver)
megsemmisül, vele együtt a dokumentum is
elvész. Erre a problémára hamarosan megol-
dást kell találnunk, hiszen elveszõfélben van
kulturális örökségünk. Kultúránk egyre inkább
másolás útján terjed. A kicsinyítéssel fokozó-
dik a hordozó sérülékenysége, s ennek a fo-
lyamatnak a vége beláthatatlan, hiszen nem
értünk még el a lehetõségeink határáig a do-
kumentumhordozók miniatürizálásában.

Ébli Gábor Mitõl a közé a gyûjtemény címû
elõadását a közgyûjtemény szó megmagyarázá-
sával kezdte, majd feltette a kérdést: mitõl is a
közé egy gyûjtemény? Tulajdonosi helyzete, el-
nevezés szerinti státusa, avagy legalább ennyire
tárgyainak nyilvánossága határozza ezt meg? A
„köz” szó egyedül a tulajdon szempontját érvé-
nyesíti-e, vagyis hogy az adott gyûjtemény nem
magántulajdon? Vagy a közgyûjtemény fogalma
inkább azt fedi, hogy az a társadalomé vagy egy
annak részét képezõ közösségé? Történetileg és
elméletileg ugyanennyire indokolt a nyilvános
hozzáférés kritériuma. Vagy egy harmadik szem-
pont, a tevékenység a döntõ? Nehéz szabatosan
meghatározni, mitõl a közé egy gyûjtemény.
Tulajdon, nyilvánosság és közhasznú szellemi
tevékenység egyaránt lényeges szempontok.
Olyan mérlegelésük tûnik reálisnak, amely azon
intézményt jelöli meg közgyûjteményként, amely
nemcsak bürokratikus besorolásában, hanem
hatásában is a közé. Amelynek gyûjteménye,
produktumai, gondjai, jövõjének kérdései részét
képezik a kulturális közbeszédnek. Amelyért
felelõsséget vállal a szakmai és a szélesebb köz,
s amelynek egyúttal elvárásokat is megfogalmaz.
Egy ilyen köz és gyûjteménye egyfajta kölcsön-
hatásban élnek, folyamatosan alakítják egymást.
Részben tehát maga a köz határozza meg azt, mi
vagy több közül melyik is valójában az övé. Az
a közgyûjtemény, amelyik a közt neveli, s ame-
lyet egyszersmind a köz is magáénak érez. Nem

csak formailag nyilvános (azaz fizikailag nem
elzárt, megtekinthetõ) kell, hogy legyen a múze-
um, hanem olyan üzenetet és olyan módon kell
közvetítenie, hogy az tartalmában is nyilvános-
sá, közérthetõvé és közhasznúvá tegye.

Tomsics Emõke Nemzeti identitás és fotográ-

fia címmel a fénykép emlékezetformáló szerepé-
rõl tartott elõadást. A történész számára a kérdés
nem csak az lehet, mi módon reprezentálódik a
„magyarosság”, „angolosság” stb. a vizuális
kultúrában, nevezetesen a fotográfiában, hanem
az is, ez utóbbi miként gyakorol hatást az em-
bert körülvevõ jelenségek közvetítésével és ér-
telmezésével a „nemzeti én” formálódására. A
továbbiakban ebbõl kiindulva arra tett kísérletet,
hogy bemutassa: a fényképészet nemcsak regiszt-
rálja, megjeleníti a nemzeti azonosság alakulá-
sának egyes mozzanatait, hanem formálja is azo-
kat, mindenekelõtt azáltal, hogy részt vállal hang-
súlyaik kijelölésében, tematikájuk meghatározá-
sában – a nemzeti kánon kialakításában.

A XIX. században a fotót két tulajdonsága
tette alkalmassá arra, hogy tömegmédiummá
váljon és hozzájáruljon a nemzetrõl való gon-
dolkodáshoz: egyrészt az, hogy minden korábbi
képalkotási módnál hívebben, hitelesebben tük-
rözte a valóságot, másrészt az, hogy a modernitást
sugározta. A sajtóban megjelenõ képek kétféle-
képpen reprezentálták a nemzeti múlt azon ele-
meit, melyeket Smith „használható múltnak”
nevezett. Egyrészt megnevezték és nyomatékos-
sá tették a nemzeti történelem dicsõ történéseit,
másrészt kiválasztották a jelen eseményei, jelen-
ségei közül azt, ami késõbb dicsõ múlttá válhat.
Az, hogy kirõl és milyen eseményekrõl készült
fénykép, alapvetõen meghatározza azt, mi vál-
hatott késõbb e nagy hitelesítõ erõvel bíró forrás
révén a vizualitásra egyre erõteljesebben építõ
médiumok közvetítésével a nemzeti történelem
részévé. A fotográfia által a jelen üzen a jövõnek

– mit szeretne önmagából a nemzeti múlt pante-
onjának részévé avatni.

Wessely Anna a kulturális örökség fogalmá-
nak változásairól tartott elõadásában annak né-
hány fontos összetevõjére emlékeztetett. Ha a
kulturális örökség összetétele és terjedelme a
mindenkori, érvényesnek tekintett fogalom-meg-
határozás függvénye, akkor ki végzi el ezt a kö-
vetkezményekkel terhes gondolati mûveletet:
örökhagyó „õseink” vagy mi magunk? A hagya-
tékuk egésze kincs a számunkra vagy csak az
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általunk kiválogatott része? S ha a mi felelõssé-
günk, hogy e kincset továbbadjuk gyermekeink-
nek, hogyan merhetünk a saját elfogult szem-
pontjaink szerint válogatni? Lehetséges, hogy ami
számunkra használhatatlan kacat vagy egy ér-
dektelen feljegyzés, az utódaink szemében már
jelentést hordozó tárgy vagy fontos dokumen-
tum. Az elõadás Durkheim, Renan és mások
fogalom-magyarázatát ismertetve jutott el az
UNESCO legújabb, 2002-ben született kulturá-
lis örökség meghatározásáig, s rámutatott, hogy a
kulturális örökség lassan egy rohamosan fejlõdõ új
iparág, a kulturális turizmus és a tömegszórakozta-
tás, a minden régi és megkopott iránti divatos
nosztalgiát és a csodás élmények hajszolását kielé-
gítõ új szolgáltatási ágazat, a heritage industry, sõt
cultural resource management terepe lett.

Az összes elõadást tartalmazó konferenciakö-
tet január végére készül el.

Kiss Barbara

osztályvezetõ
Nemzetközi és Kulturális Titkárság, OSZK

Könyvtárak
a nyelvtanulás, nyelvtanítás

szolgálatában

Szakmai napok Zala megyében

Az Összefogás a könyvtárakért összefogás az ol-

vasókért országos rendezvénysorozat keretében
a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zala megyében
három helyszínen rendezett szakmai napokat:
Keszthelyen a Fejér György
Városi Könyvtárban, Nagy-
kanizsán a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban és Zala-
egerszegen a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban.

A témaválasztás meghatá-
rozó tényezõje volt, hogy
napjainkban a nyelvtudás
központi jelentõségû kérdés-
sé vált. A tanácskozás tema-
tikájának összeállításakor azt
tartottuk szem elõtt, hogy
bemutassuk, az egyes könyv-

tárak, illetve a könyvtári rendszer hogyan tudja
támogatni a nyelvet tanulók igényeit és a nyelv-
oktatók munkáját.

A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 1999 óta
mûködik brit sarok, a megyei pedagógiai intézet
könyvtárában pedig British Council (Resource
Point) angol nyelvi állomány, így természetes
volt számunkra, hogy a British Council Hungary
szolgáltatásait bemutató elõadás szerepeljen a
programban. Keszthelyen és Zalaegerszegen
Gergely Zita, Nagykanizsán Kovácsné Eördögh

Rita mutatta be az Egyesült Királyság nemzet-
közi kulturális és oktatási kapcsolatait építõ szer-
vezet munkáját.

A Britich Council hetven éve mûködik Ma-
gyarországon. Célja, hogy elismertséget szerez-
zen az Egyesült Királyság értékeinek és eredmé-
nyeinek, hû képet adjon a mai brit valóságról, és
támogassa a brit–magyar kulturális kapcsolato-
kat. Széles tevékenységi területeik közül az elõ-
adók kiemelték a kortárs mûvészet bemutatását
szolgáló kiállítások szervezését, a tudományt nép-
szerûsítõ programokat, az oktatási intézmények
közötti kapcsolatokat, a nyelvoktatást, a nyelv-
vizsgáztatást és a nyelvtanárok továbbképzését.
A Britich Council könyvtára az információs szol-
gáltatás fókuszpontja, ahol több mint tizenötezer
könyv, videó és egyéb anyag található, köztük
bibliográfiai CD-ROM-adatbázisok, amelyek ten-
gernyi információhoz biztosítanak közvetlen hoz-
záférést az interneten keresztül.

A megyei könyvtárakban az 1997-ben szüle-
tett megállapodás alapján alakították ki a
Gateway UK sarkokat, amelyek olyan informá-

Papp Anna Mária
a nagykanizsai szakmai napon
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ciós pontok, ahol általános, okta-
tási és turisztikai információkat
találnak az érdeklõdõk Nagy-Bri-
tanniáról.1 A British Council szá-
mítógépén a megyei könyvtárak
brit sarkában a nyelvtanulókat
helyben használható CD ROM-ok
segítik a nyelvtanulásban és a
nyelvvizsgára való felkészülésben.

Befejezésképpen az elõadók
néhány számadattal illusztrálták a
British Council elmúlt évi tevé-
kenységét: nyolcezer résztvevõje
volt a mûvészeti eseményeiknek,
74 ezer dokumentumot kölcsönöz-
tek könyvtárában és az információs
pontokban, több mint háromezer fõ
tanult nyelvet és 1850 fõ vizsgázott
náluk, 1050 tanár vett részt a tovább-
képzéseiken. Felhívták a figyelmet
a British Council honlapjára is (http:/
/www. british council.org/hungary),
ahol a nyelvtanulással és nyelvtaní-
tással kapcsolatban sok hasznos in-
formáció található.

Míg a Gateway UK állományok
csak helyben használhatók, a Bri-
tish Council angol nyelvi forrás-
gyûjteményei (Resource Point/
Centre) kölcsönözhetõek. Ezeket
pedagógiai könyvtárakban helyez-
ték el. A zalai példát Bedõ Sán-

dorné, a Zala Megyei Mûvelõdési
és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ
Iskola Könyvtárának vezetõje
mutatta be. Könyvtáruk British
Council gyûjteményét szótárak,

Marton Erika a Goethe Intézetet mutatta
be a DFMK-ban.

Kardos Ferenc a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban

David Mitchell  részletet olvas fel
könyvébõl a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár olvasótermében

1 A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban
1999-ben kialakított Gateway Uk tájékoz-
tató sarok szolgáltatásairól Kerekiné Beke
Szilvia számolt be a Zalai Könyvtári
Levelezõ 2002/2. számában.
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nyelvtani alapmûvek, nyelvkönyvek, nyelvhasz-
nálati segédletek, szépirodalmi mûvek alkotják;
dokumentumformátum szempontjából nyomtatott
könyvek, folyóiratok, hang- és videokazetták. A
gyûjtemény hasznossága keresettségén, sikeressé-
gén mérhetõ le, naponta egyre több nyelvoktató és
nyelvtanuló kölcsönzi ezt az állományrészt. Jelen-
leg 1109 dokumentum szerepel a BC állomány-
jegyzékén, de sajnos a bõvülési lehetõségeik az
eddigi segítõ források elapadása miatt beszûkültek.

A német nyelv és kultúra ápolása céljá-
ból létrehozott Goethe Intézet munkáját Za-
laegerszegen Marton Erika, Keszthelyen és
Nagykanizsán Nagy Éva mutatta be. A Goe-
the Intézet 1951-ben alakult Németország-
ban, majd két évvel késõbb már külföldön
is terjeszkedtek. Ma Münchenben található
a Goethe Intézet központja. Németország
területén 18, más országokban további 136
intézet mûködik. A budapesti intézetet 1988-
ban alapították. (Internetes elérhetõsége:
http://www.goethe.de/ms/bud/unindex.html)

Magyarországi partnereivel közösen olyan
témákon és projekteken dolgozik, amelyek se-
gítségével a magyar köztudat részévé tudják ten-
ni a német nyelvet és kultúrát. Irodalmi, mûvé-
szeti, tudományos rendezvényeket szerveznek. A
nyelvi osztály többek között nyelvtanfolyamo-
kat, nyelvvizsgákat, tanári továbbképzéseket szer-
vez. A Goethe Intézetnek világszerte 153 könyv-
tára van. Céljuk a Németországgal kapcsolatos
információk közvetítése, a német nyelvû iroda-
lom népszerûsítése, jövõbe mutató projektek

kezdeményezése. A budapesti könyvtár munká-
ját Marton Erika számadatokkal illusztrálta: 13
ezer dokumentummal rendelkeznek, a beírat-
kozott olvasók száma kétezer, és 2003-ban 21
ezer dokumentumot kölcsönöztek. A hagyomá-
nyos könyvtári szolgáltatásokon kívül kiemelte
a felolvasóestek, könyvkiállítások szervezését. A
Goethe Intézet partnerkönyvtárai a kecskeméti,
a szegedi, a veszprémi, az egri, a gyõri, a szé-
kesfehérvári, a szekszárdi, a szombathelyi me-
gyei könyvtárak és a debreceni városi könyvtár.
A partnerkönyvtári hálózatot 1995 óta építik,
folyamatosan bõvítik német nyelvû állományu-
kat, rendezvényeket, nyelvtanfolyamokat szervez-
nek. Gyulán a Mogyoróssy János Városi Könyv-
tárban 1994-ben német olvasóterem is létesült.

Nagy Éva az egyik partnerkönyvtár szemszö-
gébõl mutatta be a Goethe Intézet szolgáltatásait
Keszthelyen és Nagykanizsán. A szombathelyi
Berzsenyi Dániel Könyvtár a Goethe Intézettõl
célszerûen válogatott nyelvkönyveket, módszer-
tani segédleteket, videókat, kazettákat, CD ROM-
okat kapott, és néhány folyóiratot fizettek elõ
számukra. Ma 1554 dokumentum ez az állomány,
amit beosztottak a raktári rendjükbe, vagyis nem
különgyûjteményként helyezték el a könyvtárban.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár sokrétû
tevékenységét Papp Anna Mária mutatta be a
szakmai napokon. Az intézmény szépirodalmi,
nyelvészeti, zenei szakkönyvtár és a magyaror-
szági nemzetiségi könyvtárak koordinációs köz-
pontja. Gyûjtõkörébe tartozik a nagy világnyel-
vek, a Magyarországon élõ nemzetiségek, a kör-

nyezõ országok népei szépiro-
dalma, zenéje, illetve irodalom-
tudományi, nyelvészeti, zenetu-
dományi tárgyú dokumentumai;
a kisebbségi kérdés szakirodal-
ma; a kis nyelvek, a holt, illet-
ve mesterséges nyelvek hason-
ló tematikájú dokumentumai, a
magyar irodalom, irodalomtör-
ténet, nyelvtudomány, zene, ze-
netudomány irodalma. Egyedi
gyûjteményével és tevékenysé-
gi területeivel támogatja a
nyelvtanulást és a hazai kisebb-

Gergely Zita beszél a British Council
szolgáltatásairól a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban
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ségi nyelvek és kultúrák megõrzését. 114 nyelv
tanulásához szükséges források és eszközök széles
választékát bocsátja a nyelvtanulók és nyelvtanár-
ok rendelkezésére. Dokumentumállománya, szol-
gáltatásai segítik az otthoni nyelvtanulást, a könyv-
tárban pedig nyelvi labor is rendelkezésre áll.

Gáll Éva a zalaegerszegi rendezvényen az
Apáczai ÁMK Könyvtárában mûködõ idegen-
nyelvû tanulóközpontra hívta fel a figyelmet.
Az Oktatási Minisztérium 2003-ban indította
útjára a Világ-Nyelv pályázati csomagot az
idegennyelv-tudás fejlesztésének céljából. Az
internetcsatlakozással ellátott tanulóközpont
könyvtári állományában nem nyelvkönyvek,
hanem autentikus anyagok: könyvek, interak-
tív multimédiás CD-k, CD-ROM-ok, videofil-
mek találhatók. Az állomány négy nyelvû,
angol, francia, német és olasz. Közel 500
könyv, 5 videokazetta, 86 CD és hangkazetta,
24 CD-ROM található benne.

Elsõsorban a 4–12. évfolyam tanulóinak
nyelvtanulását, tárgyi tudásának fejlesztését se-
gíti ez a tanulóközpont, fõként nyelvi órák ke-
retében, de más szakórákon is. A nyelvtanítás
keretein belül az önálló nyelvtanulás felé irá-
nyítják pedagógusaink a diákokat. Figyelembe
veszik adottságaikat, érdeklõdési körüket.

Érdekes beszámoló volt Keszthelyen Benke

Tímea elõadása. A Fejér György Városi Könyv-
tárban kérdõíves vizsgálattal mérték fel, mennyire
ismerik a felhasználók a könyvtár nyelvtanulást
segítõ szolgáltatásait. A 70 megkérdezettbõl 54
beszél valamilyen idegen nyelven. Köztük 31 fõ
rendelkezik nyelvvizsgával. A most tanulók kö-
zül a többség iskolai keretekben sajátítja el a
nyelvet. A 70 megkérdezettbõl 59-en tudnak
arról, hogy a könyvtár rendelkezik idegen nyel-
vû állománnyal, de csak 22-en kölcsönöztek ilyen
dokumentumot. 62 fõ tudja, hogy a könyvtárban
vannak nyelvkönyvek és 22-en kölcsönöztek is
már. 30 fõ tudja, hogy vannak a könyvtárban
nyelvtanulást segítõ CD ROM-ok, de még egyi-
kük sem használta. A videokazettákat sem vet-
ték igénybe, pedig 16 fõnek tudomása volt ezek-
rõl. Az idegen nyelvû folyóiratok iránt a meg-
kérdezettek fele érdeklõdik.

Ez a kérdõíves vizsgálat is azt bizonyítja, hogy
rendszeresen kevesen használják a idegen nyel-
vû állományt és a nyelvkönyveket, ugyanakkor
egy fontos könyvtári szolgáltatás, ezért töreked-
ni kell a minél teljesebb állománybeszerzésre,
meg kell ismertetni a felhasználókkal, milyen

lehetõségeket kínál a könyvtár a nyelvtanulók-

nak és a nyelvtanároknak.

A szakmai továbbképzés témájának összeál-
lításakor a világnyelvek mellett gondoltunk a
nemzetiségi etnikai kisebbségek számára nyúj-
tott könyvtári szolgáltatások bemutatására is.
Kardos Ferenc A Halis István Városi Könyvtár

a cigány kultúra könyvtára is címmel tartott elõ-
adást mindhárom helyszínen.2

A rendezvénysorozat megvalósításához a
Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma és a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Zala Megyei Szervezete nyújtott támo-
gatást. A programokon megjelent érdeklõdõk
(könyvtárosok, nyelvtanárok, diákok) megis-
merhették a könyvtárak nyelvoktatás támoga-
tására kialakított együttmûködési rendszerét és
szolgáltatásait.

E tudósítás zárásaként szeretnék beszámolni
a kollégáknak arról, hogy a Zala megyei könyv-
tárban november 9-én a British Council és a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár szervezésében nagy
sikerû angol nyelvû irodalmi estre került sor,
David Mitchell Ghostwritten (Szellemírók) címû
könyvét mutattuk be.

Sebestyénné Horváth Margit

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

X. Vas megyei könyvtári
nap

2004. október 20-án rendezték meg a X. Vas
megyei könyvtári napot, melynek ezúttal Répce-
lak, Vas megye legifjabb városa adott otthont.
Az elhangzott elõadások központi témája napja-
ink egyik idõszerû kérdése, a regionalitás és a
területi közigazgatás volt.

Pallósiné dr. Toldi Márta köszöntõjében el-
mondta, hogy a könyvtáraknak mindig is fontos
szerepük volt a változtatások segítésében, s az
idei szakmai nap egyik fõ célja éppen az, hogy
támaszt és erõt adjon ahhoz, hogy a könyvtárak
is bekerüljenek a kistérségi szervezõdések sze-
replõi közé.

2 Errõl a témáról Kardos Ferenc elõadást tartott a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete idei miskolci vándorgyûlésén,
melynek módosított szövege megjelent a Könyvtári Le-
velezõ/lap ez évi 11. számában.
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A köszöntõ után elhangzott elõadásban dr.

Németh Kálmán, Répcelak polgármestere mutat-
ta be a várost s az intézményrendszert, majd a
könyvtárossággal kapcsolatos gondolatait osztotta
meg a jelenlévõkkel. A könyvtárosságról mint
olyan hivatásról beszélt, melynek egyik legfon-
tosabb küldetése az, hogy a magyar irodalom
lámpása legyen. Véleménye szerint a könyvtá-
rosok legfontosabb feladata a könyv s a magyar
irodalom terjesztése és népszerûsítése. Felhívta
a figyelmet a könyvtáraknak a tévével és a kü-
lönbözõ szórakozóhelyekkel folytatott versenyé-
re is, melyben a magyar irodalom sajnos egyre
jobban háttérbe szorul. Elõadását egy olyan
mondattal zárta, mely akár jelmondatnak is te-
kinthetõ: „Móricz, Mikszáth, Illyés még meg-
menthetõ, de a harcot meg kell vívni, s meg kell
nyerni!” A megyei könyvtárigazgatónak átnyúj-
tott virágcsokorral pedig kifejezte elismerését a
megyében dolgozó könyvtárosoknak.

A következõkben Nagy Károlyné, a répcelaki
Mûvelõdési Otthon és Könyvtár könyvtárveze-
tõje beszélt a könyvtár történetérõl és mai funk-
cióvállalásáról. Elõadásából megtudhattuk, hogy
1991-ben integrálódott a két intézmény. 2001-
ben kezdõdött meg a könyvtár bõvítése és átala-
kítása, s 2002. december 19-én már mûködött a
felújított intézmény, melynek hivatalos átadásá-
ra 2003. február 7-én került sor.

Az intézmény története mellett az informati-
kai fejlesztésekrõl és szolgáltatásokról, a sikeres
pályázatokról, a személyi feltételekrõl, valamint
az állomány- és a használói adatokról is szó volt.

Szórádi Enikõ, a répcelaki intézmény vezetõje a
mûvelõdési otthont mutatta be. Beszélt az intéz-
mény feladatrendszerérõl, melybe  beletartozik az
egész életen át tartó tanulás lehetõségének megte-
remtése éppúgy, mint a helyi ünnepi alkalmak meg-
szervezése s a különbözõ korosztályok szórakozási
igényeinek támogatása. Az elõadás során betekint-
hettünk egy kicsit az intézmény keretében mûködõ
csoportok életébe, s megismerkedhettünk néhány
nagy rendezvénnyel is, például a Répcevidéki
Mûvészeti Fesztivállal. A településen mûködõ kul-
turális célú civil szervezõdésekrõl is szó volt. Az
elõadás zárógondolatai arra a kérdésre próbáltak
választ adni, hogy mi a jövõ útja. Szórádi Enikõ
elmondta, hogy a jövõt mindenképpen abban látja,
hogy az intézménynek nyitnia kell az új felé,  mind-
eközben a régi megõrzésére is gondot kell fordíta-
nia. Fontosnak tartotta, hogy felismerjék a helyi

közösség igényeit, minél több egészségvédõ prog-
ramot szervezzenek s még inkább kiterjesszék a
felnõttképzési lehetõségeket.

Dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei Közigazga-
tási Hivatal vezetõje, megyei nézõpontból elemez-
te a közigazgatási változásokat. Beszélt magának a
fogalomnak a kialakulásáról, miszerint 1990. szep-
tember 30-a volt az a határ, amikor az államigaz-
gatás és a közigazgatás fogalma elvált egymástól.
Elmondta azt is, hogy a kistérség nem új fogalom
a magyar közigazgatásban, régen járásoknak ne-
vezték õket, majd 1984-es megszüntetésük után a
városkörnyéket helyezték a járások helyébe. 1990-
ben a városkörnyék szervezeti egysége is kimaradt
a közgondolkodásból, az önkormányzati törvény a
településekre helyezte a hangsúlyt. 2003-ban kor-
mányrendelet született a kistérségek kialakításáról,
s így jelenleg 168 kistérség mûködik az országban.

Dr. Perger Éva, a Magyar Közigazgatási In-
tézet fõigazgatója, elõadásában bemutatta az ál-
tala vezetett intézményt, mely többek közt a
köztisztviselõk továbbképzésének a módszertani
központja, s emellett kutatásokkal is foglalko-
zik, amin belül a területi közigazgatás kutatása
az egyik fontos feladatuk. Ezt követõen a köz-
igazgatási szintek közül a régiókkal, illetve a re-
gionális közigazgatás kérdéseivel foglalkozott.

Az elõadások sorát Czupi Gyula, a nagykani-
zsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója
zárta, aki a nagykanizsai térség könyvtári együtt-
mûködésének tervét ismertette. Az e célból be-
nyújtott pályázattal elnyerhetõ összeget arra sze-
retnék felhasználni, hogy a társulás könyvtárait
egységes szolgáltatórendszerré tudják fejleszte-
ni. Ez egy kistérségi informatikai rendszeren
keresztül biztosítaná az ODR szolgáltatásainak
elérhetõségét, valamint azt, hogy a kistérségben
a könyvtári szolgáltatások jelentõs köre utazás
nélkül hozzáférhetõvé váljék a kistérség vala-
mennyi településén élõ lakosság számára. Sze-
retnék lehetõvé tenni a kistérségi szakmai kom-
munikációt, illetve a más információs térségben
mûködõ rendszerekhez való kapcsolódást.

Az elõadások tehát bemutatták, hogy milyen
szerepet fognak betölteni a térségek a közigaz-
gatásban, s így a regionalitás kérdésén keresztül
körvonalazták a könyvtárosok jövõbeni felada-
tait. Ezt követõen a répcelaki nyugdíjasok kóru-
sának mûsorát hallgathattuk meg, majd  tekever-
seny zárta a szakmai nap programját.

Kiss Renáta



22  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december

Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból

Ízelítõ és hangulatok
az õszi könyvtári napok
tolnai eseményeirõl

Október 22.

Csikóstõttõs Homokhegyérõl borongósnak, pá-
rásnak látszik a Kapos völgye. Sinka István szob-
ránál koszorúzunk, alattunk szoborpark (nyáron
messzirõl érkezõ képzõmûvészek alkotóhelye,
varázslatos hangversenyek színhelye). Sokan
vagyunk, s hallgatjuk a kolompolást. A bihari
pásztorköltõért szól, s értünk. Riadtan fogadjuk
a hírt, a várt vendéget, Kányádi Sándort kórház-
ba vitték.

Könyvtárköszöntõmre, a névadó megidézésé-
re így váratlanul – bizonyságtételként
– az evangélikus templomban kerül
sor, kétszáz–kétszázötven ünnepváró
elõtt.

A templomban: a könyvtár meg-
újuló szerepérõl, Sinka István balla-
dáinak mai olvasatáról, a Fekete boj-
tár otthonra találásáról. Talán. Vedd
„hát karjaidra, idõ”, a nevét viselõ
könyvtárban, az életmû megismeré-
sében.

A vendégek türelmesek, a közös-
ségi házban megnyílik ünnepélyesen
a könyvtár, majd Ambrus Sándor

szobrászmûvész kiállítása. Éjszakába nyúló be-
szélgetéssel fejezõdik be a rendhagyó találkozó.

A könyvtár a galériában található, a teleházzal,
a községi házzal alkot tartalmi egységet is, s kínál
közös szolgáltatásokat. Az épület 26 millió fo-
rintos beruházással készült el, a bútorokra 500
ezer forintot költöttek, a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) pályázatát is felhasználva. A do-
kumentumkínálat gazdagításához hozzájárult a
megyei könyvtár állománybõvítési pályázata is.
Az önkormányzatot újabb és újabb tervek meg-
valósítására buzdítják a pályázati sikerek, s a kez-
deményezõ emberek, akik nem hagyják kialudni
a tüzet („szítsd a parazsat nélküled föl újra nem
loboghat”).

November 12.

Kisszékely a Hegyhát vonu-
latában, erdõvel borított vidé-
ken fekszik. Nagyvadakban
gazdag, horgászparadicsom,
sok a vendégház. Zsáktelepü-
lés, elöregedõ falu, a 420 fõs
lakónépesség hatvan százaléka
nyugdíjas.

A hagyományok, a kulturá-
lis örökség megõrzését három
civil szervezet is felkarolja a
faluban. Közösségi házukat,
teleházukat a plébánia épüle-
tébõl alakították ki 2003 de-

cemberében, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
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tési Minisztérium támogatásával (az önrésszel
együtt 15,5 millió forintért).

Bensõséges és otthonos az igényesen átalakí-
tott, mintegy kétszáz négyzetméter alapterületû
épület, gázfûtésével, a múltat õrzõ cserépkályhá-
ival, gyönyörûen ápolt hajópadlójával. Fenyõfa
bútorzata helyi asztalosok kezét dicséri. Sislay

József támogatásával készülhetett el, 2,3 millió
forint értékben. E-Magyarország pontként,

teleházként három számító-
gép, szélessávú internet-
elérés várja az érdeklõdõket,
heti tizenhét órás nyitvatar-
tási idõben.

A könyvtáravatáson és
névadó ünnepségen zsúfolá-
sig megtelt a megújult épü-
let a környékrõl és Buda-
pestrõl érkezõ vendégekkel.
Lázár Ervin és Vathy Zsu-

zsa könyveket ajánlott fel és
dedikált „hétvégi kisszéke-
lyiként”, a település tárgyi
és szellemi gazdagodásának
tanújaként, segítõjeként.

A kisszékelyi könyvtár
nem önálló intézmény, ha-
nem szolgáltatóhely, a me-

gyei könyvtár ellátási rendszerének tagja. Az
NKA pályázatának is köszönhetõen 180 ezer
forint értékben, jelentõs kedvezményeket igény-
be véve gyarapodhatott az állomány. Itt is a
könyvtárak, szervezetek együttmûködése, az ér-
dekek egyeztetése, a közös szerepvállalás hozott
és hoz újabb sikert.

Ebben az aprócska faluban a könyvtári
szolgáltatóhely, a találkozások háza képes az
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olvasáshoz kedvet csinálni, képes szolgáltatni, a
könyvtári rendszer elõnyeit érvényesítve. Hama-
rosan a helyismereti információk részletes, digi-
tális közzététele is erõsítheti a helyi identitás
megõrzését, a megkapaszkodást.

Elekes Eduárdné

„Az erdõ anyja” Ozorán

Az olvasás népszerûsítése cigány fiatalok köré-
ben volt a célja annak a dél-dunántúli regionális
prózamondó versenynek, amelyet a szekszárdi
Illyés Gyula Megyei Könyvtár Ozorán rendezett
meg ragyogó õszi verõfényben, magukat az elõ-
adás önfeledt örömének átadó diákok körében.

Tolna színes népességû megye, magyarok
mellett cigányok, németek, szerbek, szlovákok,
lakják. Aki „megjárta Tolnát-Baranyát”, kóstol-
ta borait, élvezte szíveslátását, az megismerte a
pannon lelket, s nem csodálkozott el azon, hogy
cigányasszony svábul szólt a német ajkú falubé-
lijéhez.

Ozorának patinát ad a vára, történelme, amely-
nek irodalmi magaslatát Illyés Gyula építette fel
Az ozorai példával, s patinát ad a kultúrája, a
hagyományok éltetése, a népek jóhiszemû egy-
mással élése a község javára, csinosítására.

Az elõdöntõk után Baranya, Somogy és Tol-
na tizenkét településérõl negyvennégy általános
iskolás érkezett tanári és szülõi kísérettel. Ügy-
szeretettel és izgalommal várták a megmérette-
tést, hiszen a beás, lovári és magyar nyelven
elõadandó meséket, mondákat, balladákat, hely-

történeti gyûjtéseket szakavatott zsûri bírálta el,
élükön Choli Daróczi József költõ-mûfordítóval,
Kalányos Mónika festõ-költõvel, de jelen voltak
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Gan-
dhi Közalapítványi Gimnázium és a szekszárdi
Esélyek Háza küldöttei is.

A népes közönség a produkciók hallatán hol
derült, hol búsult, mert a cigány gyûjtésekbõl
sem hiányoznak a Mátyás királyos megleckézte-
tõ és a mély érzelmekkel teli szomorú sorsme-
sék sem.

Bari Károly sommás kötetcímével Az erdõ

anyja szelleme beköltözött Ozorára, ahol most
jó volt cigánynak lenni, hiszen a gyermekek
nevelését komplexen vállaló bázisiskolák külde-

tésének kiteljesedését jelen-
tette a verseny, a diáklelkek
lobogtak, a könyvtár pedig
funkcióinak széleskörûségét
élte meg, mert tény, hogy
az önmegvalósítás alapjai-
hoz a legkézenfekvõbb e kö-
zelség, kutatni, böngészni és
úgy használni a könyvtárat,
mint információs központot,
tanulószobát, mûhelymunka
színterét. Ahogy a Roma
Pedagógia I. kötetében fo-
galmazzák: „Az érzeteket és

érzelmeket is árnyaltan ki-

fejezni tudás az, ami igazán

fontos. A legjobb terápia az

olvasás, a rendszeres olva-

sóvá válás útja. A könyv a legbeváltabb gyógy-

eszköz a szókincs bõvítésére.”
A jó ízû ebéd és a vár megtekintése után Choli

Daróczi József kitûnõ cigány–magyar órát tar-
tott. Elmondta a Szeptember végént beás nyel-
ven, a saját fordításában, s csokoládé fejében
tudakolta, kinek a versét adta elõ. A gyerekek
hallgatták, ízlelgették a szavakat, és a jelenlevõk
nagy örömére hamarosan magasba lendültek a
kezek. Meghatódott mindenki, mert Choli a lel-
kükbõl szólt, amikor hangsúlyozta, hogy a ci-
gány és a magyar irodalmat egyaránt fel kell
fedezni, meg kell ismerni magyarul is, cigány
nyelven is. Ezt követõen a két költõ saját mûveit
adta elõ. Kár, hogy ezen ihletett percekben a
cigány mûsorok készítõi nem voltak jelen.

Még egy gondolat a Roma Pedagógiából: „Az

igazi tudás az, amit elsajátítottunk, és közérthe-
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tõen meg is tudunk fogalmazni. Ennek elérésé-

ben a könyv az információhordozó. Anyaga vál-

tozhat, de ami rájuk ír, az emberi elme célja

örök, a megszerzett tudás átörökítése. A cigány

értelmiség célja is ez kell hogy legyen.”

Megmondtam, ugye megmondtam, hogy nye-
rek! – rohangászik mámorosan, magasba emelve
az ajándékát az egyik csökölyi fiú a mûvelõdési
ház udvarán.

Erre még Ozorai Pipo is csettint egyet.
Németh Judit

A Goethe Intézet ajándéka
Egerben

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár szolgáltatásainak körében fontos szerepet kap
a nyelvtanulás könyvtári hátterének megterem-
tése, az idegen nyelveket tanulók segítése. Az
intézmény évek óta mûködtet és fejleszt nyelvi
részleget, amely a nyelvtanulás könyvtári bázi-
sául szolgál.

A kialakított – ma már jelentõsnek mondható
– gyûjtemény gyarapításában a könyvtár mindig
számíthatott a külföldi kulturális intézetek támo-
gatására is. Az évek során támogatóink között
tarthattuk számon az Olasz Kultúrintézetet, a
Francia Intézetet, a British Councilt és a Goethe
Intézetet.

A támogatás egyrészt dokumentumokat jelent,
másrészt olyan közös programokat, kiállításokat,
elõadásokat, amelyek a gyûjteményhez kapcso-
lódva, azt kiegészítve, az idegen szavakon túl a
kultúrák sokszínûségére, változatosságára, más
kultúrák értékeire irányítják a figyelmet.

Számunkra, illetve könyvtárunk látogatói szá-
mára nagy jelentõségû volt, hogy megkaphattuk
a Goethe Intézet támogatását és ebben az évben
az intézet segítségével a német nyelvet és kultú-
rát reprezentáló gyûjteményrésszel bõvíthettük
kínálatunkat. A gyûjteményrészt Helmut Hof-

mann, a budapesti Goethe Intézet igazgatóhe-
lyettese adta át 2004. szeptember 20-án. Elõadá-
sában Goethét, az egyetemes zsenit: a költõt, a
drámaírót, az esszéistát, a kritikust, a színikriti-
kust mutatta be az egri közönségnek. Szeptem-
ber 20-ától október 2-áig egy negyven képbõl
álló kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a
könyvtár nyelvi részlegében Goethe – ein letzes

Universalgenie címmel.

Az új gyûjteményrészben megtalálható nyelv-
könyvek, nyelvvizsgákra felkészítõ dokumentu-
mok (könyvek, hangkazetták, CD-k) és egyéb
szakkönyvek, illetve szépirodalmi mûvek hasz-
nos segítõi lesznek a német nyelvet tanulóknak,
oktatóknak, és sok örömet okoznak majd a né-
met kultúra egri barátainak.

Fekete Ildikó

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
idegen nyelvi részlegének vezetõje

Gazdagodott
a geszterédi könyvtár

„A szülõhely, a szûkebb haza népének alá-
zatos szolgálata a legértékesebb emberi kül-
detések közül való.” (Vass István)

Több sikertelen informatikai pályázat keserített
el annyira, hogy S.O.S-t kiáltsak. Megírtam, hogy
a negyvenöt éves múlttal rendelkezõ, kettõs funk-
ciójú könyvtár számítógép nélkül lemarad a szol-
gáltatásban, megmarad a hagyományos szolgál-
tatásnál.

Kérésem a Külügyminisztériumban meghall-
gatásra talált. Mikulás, a szegények megsegítõ-
je, elérkezett a könyvtárunkba is. Hatalmas put-
tonyában két számítógép, egy nyomtató, egy
fénymásoló, számítógépasztalok, hozzá fiókos
szekrények, a kölcsönzõ könyvtár teljes asztal-
és székcseréje, egy lemezszekrény, két fából
készült szekrény a könyvek bemutatására, köny-
vek és egy táska „zsákbamacska” a gyerekek
részére. A könyvtár nem tart ugyan zárva, de
rendezkedünk. Annyira zsúfolt lett, hogy végre
visszakapjuk az oly sokat kért, eredetileg is
könyvraktárnak épült helyiséget.

Így egy szép könyvtárban mûködhet minden
szerdán tizenhat órától az Irodalmi Kávéház,
ahova mindenkit szeretettel várok. A téma olyan
színes, mint a könyvtári állomány.

Köszönöm szépen a Külügyminisztérium dol-
gozóinak, hogy a felsorolt informatikai és tárgyi
eszközökkel lehetõvé tették a geszterédi könyv-
tárhasználók számára, hogy a mi könyvtárunk is
„ablak” lehessen a világra. Ezzel az adománnyal
a könyvtár jobban el tudja látni a feladatát, szol-
gálni az olvasót.

Természetesen még nincs internet-hozzáféré-
si lehetõségünk. Nincs a visszakapott könyvrak-
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tárban könyvespolc. Hiányzik a CD-k, CD-ROM-
ok tárolására, bemutatására szolgáló hely, és még
hosszan sorolhatnám a nincseket. Én azonban
optimista könyvtáros vagyok, mert könyvtárra
mindig szükség volt és lesz is, változhat a neve,
de a nagy titkok tudója mégiscsak a könyvtár.
Az ember pedig születésétõl kezdve kíváncsi a
titokra.

Kovács Lászlóné

könyvtáros

„Egy csepp emberség”

2003. október 13-án volt a Kodolányi János Fõ-
iskola felújított és kibõvített könyvtárának ünne-
pélyes átadása. (A könyvtár történetérõl, az át-
építésrõl, a könyvtári hálózat kialakításáról a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros címû folyóirat
közöl cikket. Az építkezésrõl készült fotók a
www.kodolanyi.hu/lib honlapon, a Friss menü-
pontban találhatók.)

Ez a nap számomra és kollégáim számára több
szempontból is emlékezetes marad.

Reggel – kávét kortyolgatva – hallgattam
kedvenc rádiómûsorom aznapi útravalóját Len-

gyel Anna Egy csepp emberségében, és közben
arra gondoltam, mit mondanék ma én, ha Len-
gyel Anna engem kérdezne. Természetesen egy
szép idézetet a könyvrõl és az olvasásról, a
könyvtárakról. A gondolat nem hagyott nyugod-
ni, és persze a könyvtáravató egy idézettel kez-
dõdött a fenti témákról, s ez némi sugallatra
eljutott a Magyar Rádióhoz is. Az igazi megle-
petés akkor ért, amikor másnap Lengyel Anna
telefonált, és meghívott a mûsorába egy beszél-
getésre.

Öröm és félelem, megtiszteltetés és felelõsség
érzése töltött el, hiszen könyvtárosként nyilatkoz-
hatok, a fõiskolát és a szakmát is képviselem.

A felvétel készítése nagyon kellemes volt,
amihez persze hozzátartozik Lengyel Anna vég-
telen kedvességet, nyugalmat és derût árasztó
lénye is. Az a figyelem, szeretet és odafigyelés,
amellyel körülveszi és kérdezi riportalanyait,
feloldja a feszültséget.

Persze óriási izgalommal vártam (vártuk )az
adást, a szépen fogalmazott bölcsességeket. Azt
tudtam, hogy Richard de Bury aforizmája csupa
máig ható igazságot fogalmaz meg, de, hogy én
mit mondhattam a mikrofonba, hát arra már nem
nagyon emlékeztem.

Talán senki se veszi nagyképûségnek, ha fel-
idézem a mûsort.

„A könyvek mesterek, akik minket bot és
fenyíték nélkül, kemény szavak és harag nélkül,
ruha- és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha
közeledel hozzájuk nem alszanak, ha kérdezed
õket, semmit nem hallgatnak el, ha félreérted
õket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem
nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az
igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a
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hit buzgó köve-
tõjének vallja,
szükségképpen
szeretnie kell
a könyvet.”
(Richard de
Bury)

Egyre többet
beszélünk és
hallunk arról,
hogy mennyire
keveset olvasnak a gyerekek és sajnos a felnõt-
tek is. Minden idõt elvesz a média, amely jó
tulajdonságai mellett számos veszélyt is hordoz,
hiszen válogatás nélkül zúdítja ránk az informá-
ciókat.

Én azt a fajta olvasót szeretem, aki úgy olvas,
hogy kizárja maga körül a világot. Sajnos na-
gyon jellemzõ az, hogy tudatlanok mondanak
nagy okosságokat, és úgy érzik, hogy akkor a
kezükben hordozzák az egész világot, holott igazá-
ból bölcsességet a könyvekbõl tudnánk tanulni.

A média és az üzleti érdek is azt sugallja,
hogy nem kell a könyv, hiszen egyszerûbb vala-
mit rövidítve elolvasni, videón megnézni vagy
számítógépen kikeresni. Így nem kell „utána-
bányászni”, fölöslegesen sok idõt tölteni azzal,
hogy megtaláljuk azokat az információkat, ame-
lyek a könyvekben is megvannak.

Több mint harminc éve vagyok könyvtáros,
de máig is, ha megfogok egy új könyvet és
megszagolom, annak semmivel nem pótolható
illata van. A könyv az utolérhetetlen boldogság.

Amellett, hogy nagyon sokat használom az
internetet és elismerem annak összes szépségét,
okosságát, sokszor választok könyvet is az
interneten keresztül, aminek mindig megvan az
a veszélye, hogy nem tudok belelapozni.

Elhangzott a Magyar Rádió Kossuth adóján
2004 november 14-én (vasárnap) az Egy csepp
emberség címû mûsorban. Felelõs szerkesztõ:
Lengyel Anna

Beniczky Péterné

Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

hírei

November 24-én ülést tartott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöksége és kép-
viselõ-testülete az Országos Széchényi Könyv-
tárban. Napirenden a decemberi közgyûlés elõ-
készítése, szakmai munkacsoport felállítása, tá-
jékoztató a titkárság munkájáról és aktualitások
szerepeltek.

Dr. Fodor Péter elnök ismertette a közgyûlés
végleges programját, s tájékoztatta a résztvevõ-
ket, hogy a tagság kiértesítése határidõre meg-
történt. A végleges program szerint a közgyûlés
vendége lesz és elõadást tart dr. Magyar Bálint

oktatási miniszter és dr. Hajdú Attila, a Regio-
nális Fejlesztési Holdig Rt. elnök vezérigazgató-
helyettese.

A továbbiakban javasolta, az IKSZ kezdemé-
nyezzen tárgyalást az Oktatási Minisztériummal
(OM) arról, hogy együttmûködve állítsanak össze
egy jegyzéket a legkeresettebb szakkönyvekrõl,
s ezeket javasolja digitalizálásra. Ebben az elõ-
készítõ munkában jelentõs szerepe van az egye-
temi, az egyházi és a megyei könyvtáraknak is.
Fontos lenne, hogy kidolgozzanak egy hosszú
távú programot ezen dokumentumok digitalizá-
lására.

Építkezés közben
– és a

végeredmény.
Képek a

Kodolányi János
Fõiskola

könyvtárának
átépítésérõl
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A feladat fontossága miatt az IKSZ elnöksé-
gébõl hárman-négyen már a következõ év ele-
jén, januárban felkeresik az OM, az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium (IHM) és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) il-
letékes vezetõit, és tárgyalást folytatnak az
együttmûködésrõl. El kell kerülni, hogy a könyv-
táros szakma javaslata nélkül jelöljék ki a digi-
talizálásra szánt könyvek.

Fonyó Istvánné a digitalizálás területén érzé-
kelhetõ megtorpanást a szerzõi jog érzékenysé-
gére vezette vissza.

Dippold Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a Könyvtári Intézet vezetésével az OSZK és a
Neumann Társaság éppen ebben a témában fog
kidolgozni egy javaslatot 2005. március 31-éig,
külsõs szakemberek bevonásával. Fodor Péter
kérte, hogy ebbe a munkába vonják be az IKSZ
képviselõjét is, jelezve, hogy erre a területre
forrás leginkább a IHM-nél található.

Ramháb Mária felhívta a figyelmet, hogy ez
a kérdéskör kifejezetten az OM-hez tartozik,
mivel a hallgatókat támogatják, nem a könyvtá-
rakat. Kérte a szakma képviselõit, hogy minél
hamarabb készüljön el egy százas ajánlólista.

Javasolta még, hogy szülessen arra válasz, hogy
a probléma hogyan illeszthetõ a NAVA-hoz.

Kiss Gábor alelnök jelezte, hogy a pedagógi-
ai és jogi szakkönyvek iránt nagy a kereslet, még
az ODR is erõsen korlátozva tudja kielégíteni az
igényt. Ha ezeket a könyveket digitalizálnák,
sokkal gyorsabb lehetne a használók kiszolgálá-
sa. Ha komolyan vesszük, hogy az oktatás a
nemzeti stratégia része, akkor felelõsen kell gon-
dolkodnunk ezeken a kérdéseken.

Fodor Péter felkérte az IKSZ titkárát, hogy
december 8-áig minden könyvtártól kérjék be azt
a harminc könyvet tartalmazó listát, melyet az adott
térségben a legtöbbet kölcsönöznek. Egyben kérte,
hogy Pallósiné dr. Toldi Mártával történjen egyez-
tetés a munkacsoport tagjait illetõen.

Ramháb Mária felhívta a figyelmet, hogy a
meglévõ konkrét könyvtári statisztikai adatok
elemzésébõl kell kiindulni, a felmérésbe fõleg
ODR-tag, nagy könyvtárakat kell bevonni. Java-
solta, hogy a munkacsoport tagja legyen a
Könyvtári Intézetbõl Somogyi József, a Corvinus
Egyetem Könyvtárából Alföldiné Dán Gabriel-

la, egy fõ valamelyik egyetemi könyvtárból, egy
fõ közkönyvtárból, valamint a FSZEK Szocioló-
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giai gyûjteményének egy munkatársa. Fontos
lenne, hogy a felmérés megkezdése elõtt két-
három nagyobb könyvtár tesztelje az összeállí-
tott kérdõívet, ezt a munkát legkésõbb 2005.
január végére be kell fejezni, mivel a felmérés-
nek 2005 júniusáig kell elkészülnie.

M. Móré Ibolya tájékoztatta a jelenlévõket
a titkárság munkájáról és a változásokról. Di-
namikusabbá kívánják tenni a szövetség mun-
káját, s ennek érdekében mind a külsõ, mind
a belsõ kapcsolati rendszerben megújulás szük-
séges. A titkárság belsõ munkájában fontos a
szervezet tagjaival történõ folyamatos kapcso-
lattartás. Ezt pályázatfigyeléssel, a gyors in-
formációáramlással, a weblap korszerûsítésé-
vel, a levelezõrendszer „felélesztésével” kíván-
ják elérni. Az a céljuk, hogy az ott folyó
munkára a szervezett, ütemezett munkavégzés,
a feladatmeghatározás-feladatmegosztás legyen
jellemzõ. Fontos az egységes megjelenés, a jó
imázs kialakítása, az erõteljesebb marketing-
kommunikáció és PR-munka, a bizalomépítés.
Ennek érdekében tagfejlesztõ találkozók lebo-
nyolítását tervezik, valamint a jövõ évi májusi
közgyûlésig egy elégedettségi felmérést a tagság
körében. Arra szeretnének választ kapni, hogy
milyen elvárásaik vannak a tagoknak a szövet-
séggel szemben, hol látnak hiányosságot, miben
kérnének nagyobb segítséget, támogatást, hol erõ-
södjön az érdekképviseleti munka. Ezen munkák
elvégzéséhez pontos adattárral kell rendelkezniük,
melynek aktualizálása jelenleg folyik. Ezt Lapis

Zsuzsanna végzi.

A külsõ kapcsolati rend-
szer megújítása és bõvítése az
európai uniós elvárásoknak
megfelelõen alakul. Szeretnék
felvenni a kapcsolatot minél
több EU-tagállam hasonló
szervezetével, valamint a ha-
zai civil és gazdasági szféra
képviselõivel, tapasztalatszer-
zés és támogatás, együttmû-
ködés céljából.

A gazdasági ügyeket intézõ
kolléga felmentését kérte, mun-
káját könyvelõirodának adják
át. A beérkezett négy pályázat
közül kettõt terjeszt az elnök-
ség elé a titkárság.

Ismertette az elnyert pályá-
zatokat, a most beadásra elõkészített pályázati
anyagokat, valamint az elnökség jóváhagyását
kérte ahhoz, hogy a szövetség beléphessen a
Nonprofit Marketing Klubba.

Fodor Péter az elnökség felhatalmazását kér-
te, hogy megállapodást köthessen a kiválasztott
könyvelõiroda vezetõjével.

Jehoda Imola kérte, hogy az év lezárása után
a Felügyelõ Bizottság nézze át a mérleget. Az
átadás-átvételen jelen kívánnak lenni.

Kiss Gábor javasolta, hogy a személyi jöve-
delemadó egy százalékának felajánlásával kap-
csolatban az IKSZ tegyen közé kampányfelhí-
vást a Könyvtári Levelezõ/lapban, valamint fel-
hívta a figyelmet, hogy megtartva a KLL híradó
jellegét, az IKSZ kapjon nagyobb teret és lehe-
tõséget benne híreinek közzététele és tagságá-
nak tájékoztatása, informálása céljából.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a pedagógusok beíratkozásának kompenzációját
az OM közvetlenül a megyei könyvtáraknak kül-
di, a jövõvel kapcsolatos elképzelésekrõl pedig
legkésõbb december 22-éig írásos anyagot küld.

Ramháb Mária tájékoztatta a megjelenteket a
Nemzeti Kulturális Alapprogram munkájáról és
pályázatairól, illetve az azokkal szemben támasz-
tott elvárásokról, majd ismertette a „Nagy könyv-
olvasás” országos programtervezetet. Azt szeret-
nék elérni, hogy megyénként ötmillió forint tá-
mogatást kaphassanak a könyvtárak a program-
hoz. A program sajtótájékoztatója jövõre, a
magyar kultúra napján (január 22-én) várható.

M. Móré Ibolya titkár
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Jubileum a fõváros
könyvtárában

2004 jubileumi év a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban, éppen száz éve szolgálja az intéz-
mény a budapestieket. Fodor Péterrel, a könyv-
tár fõigazgatójával ennek apropóján beszélgetünk,
de inkább a máról.

Mit jelent egy ilyen szép évforduló egy ekko-

ra könyvtár életében?

Fodor Péter: Ha egy intézmény kerek évfor-
dulóhoz ér, akkor két csapdahelyzet van. Az
egyik az, hogy túlzott érzelmi töltéssel közelít-
jük meg, és ez sok mindent befolyásol. A másik
az, hogy belefeledkezünk az ünneplésbe. A Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár azt a célt tûzte ki
maga elé a százéves évforduló kapcsán, hogy a
használóit, olvasóit, látogatóit szólítsa meg, rész-
ben a könyvtár által biztosított hagyományos
lehetõségekkel, részben azzal, hogy a korábban
kidolgozott fejlesztési program megvalósításában
külön értékelhetõ eredményeket érjen el a cente-
náriumi idõszakban.

Ez nem kevés feladatot jelent. Milyen konkrét

események zajlottak ebben az évben?

F. P.: A százéves program keretében elkészí-
tettük a könyvtár történetét bemutató kiállítást,
valamint a 100 év 100 könyv címû tárlatot. A
jubileumi évben kiadjuk Katsányi Sándor könyv-
tártörténeti monográfiájának elsõ kötetét. A
Kossuth Kiadóval együttmûködve két reprint
kiadás jelent meg. 1904-ben látott napvilágot
Mikszáth Kálmán Az én kortársaim címû kötete.
1859-ben adták ki Hunfalvy János Budapest és
környéke… címû mûvét. Volt olyan kezdemé-
nyezés, amely tovább folytatható. Sajátos együtt-
mûködés alakult ki a Bábolna Rt.-vel, amely
támogatta Az úgy volt címmel meghirdetett
Janikovszky Éva meseíró-pályázatot.

A könyvtár volt a kezdeményezõje az õszi
diáknegyed egész napos rendezvényeinek.

Különösen jó érzést jelentett, hogy a száz-
éves évforduló jegyében léptünk be az Európai
Unióba. Ennek kapcsán szintén gazdag progra-
mot kínáltunk.

 A Magyar Rádió könyves vasárnapjának
egyik élõ helyszíne a Szabó Ervin Könyvtár volt.
Kiemelendõ az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség „Összefogás” programjához történõ csat-
lakozás.

Az ünneplésbõl nyilván kivették a részüket a

hálózat könyvtárai is.

F. P.: Természetesen mindegyik könyvtárunk-
ban voltak rendezvények. Külön mûsorfüzetben
tájékoztattuk az érdeklõdõket könyvtáraink gaz-
dag programkínálatáról. Az egyik érdekes kez-
deményezés a Terézvárosi Gyermekkönyvtá-
ré volt, ahol Száz év – száz óra címmel folyama-
tos felolvasást tartottak. Névadók is voltak, egyik
könyvtárunk Márai Sándor, egy másik Móricz
Zsigmond nevét vette fel. Most ünnepeltük a
Rottenbiller utcai Deák Ferenc Könyvtár kilenc-
venéves és a kõbányai Pataki Könyvtár hetvenöt
éves évfordulóját is.

A könyvtárról alkotott kép nagyot változott,

de ez a folyamat nem most kezdõdött. Már a

központi könyvtár átépítése elõtt és alatt megje-

lentek újságcikkek, tévéreklámok, ami ugyancsak
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szokatlan volt egy közgyûjteménnyel kapcsolat-

ban, és ez folytatódott.

F. P.: A könyvtár megítélésének, imázsának
javítása érdekében végzett marketingmunkát to-
vább kell gondolnunk. Ezt a tevékenységünket
eddig is a tudatosság jellemezte. A könyvtár
képes arra, hogy ezeket a – mondjuk úgy – sze-
repléseket idõben, térben hangsúlyossá tegye,
akkor jelenjen meg, amikor van mondanivalója.
Ezt tartom rendkívül fontosnak, ez az eredmé-
nyes kommunikáció alapja. Ugyanakkor az is
eredmény, ha a média minket keres információ,
esemény ürügyén. A megváltozott tömegkom-
munikációs lehetõségekkel arra törekszünk, hogy
tudatosan éljünk.

Száz év tiszteletre méltó kor. Mit hozott ma-

gával a könyvtár, mire építhetnek ma?

F. P.: Ha önmagában azt vizsgáljuk, hogy a
százéves történetben melyek azok a fordulópon-
tok, amelyek eljuttatták idáig a fõváros könyvtá-
rát, akkor nyilvánvaló, hogy folyamatosságról
beszélünk. Természetes tradícióõrzésrõl, hagyo-
mányápolásról, amely a megváltozott körülmé-
nyekhez való hatékony alkalmazkodásnak a fel-
tételével nem szembeállítandó, hanem inkább
erõsítendõ. A száz év történetében jó tradíció-
ként megvan az, hogy ez egy nívós hely, meg-
határozó intézménye a magyar könyvtári rend-
szernek. Az is egy jó hagyomány, hogy nem egy
helyre koncentrálódik a könyvtári szolgáltatás az
egész városban, tehát ez a hálózati struktúra je-
lentõs átalakulás közben van, és mûködik.

Mindemellett látványosak a változások.

F. P.: Ezek sem voltak elõzmény nélküliek.
A könyvtár elõttem járt vezetõi, Kiss Jenõ fõ-
igazgató, Deák Sándor gazdasági igazgató és
Papp István fõigazgató-helyettes megtették az
elsõ lépéseket a Szolgáltatóház megépítésével, a
Pálffy-palota átalakításával, valamint a Közpon-
ti Könyvtár beruházásának és szakmai koncep-
ciójának elõkészítésével. 2002-ben azután meg-
született a stratégiai koncepció. Felelõsséget je-
lent az, hogy az idõarányos megvalósítása nem-
csak nyomon követhetõ, hanem eredményeiben
visszaigazolja ennek a tervnek a helyességét. Ez
nyilvánvalóan nem ment könnyedén, hiszen va-
lamennyiünkben vannak beidegzõdések. A Sza-
bó Ervin Könyvtárban jelentõs paradigma- és
technológiai váltás ment végbe az utóbbi néhány
évben. Ez részben az informatika megerõsödését
és stratégiai szerepének beteljesülését jelentette.

Hagyományosan a Szabó Ervin Könyvtár az el-
sõk között volt, amelyik kezdeményezõ szerepet
vállalt a számítógépesítésben. Ugyanakkor a
könyvtár egészének nagy lépésváltását a Köz-
ponti Könyvtár rekonstrukciója, bõvítése, egy új
szolgáltatási szerkezet és ezzel együtt egy új
szolgáltatási minõség megjelenése jelentette.

Ez néha fájdalmas is lehetett.

F. P.: Természetesen eleve nem ment útkere-
sés, változtatás nélkül, nem ment és nem is
mehetett egy komoly szemléletformálás nélkül.
Szerencsére – és sok elõkészítõ munka után –
ehhez partnereket sikerült találni a kollégákban.
Meggyõzõdésem, hogy ez jelentette és jelenti
mindmáig az alapját annak, hogy a Szabó Ervin
Könyvtár ma itt tart.

Hol is?

F. P.: Eléggé figyelemreméltóan változik a
hálózat, és ugyancsak figyelemreméltóan változ-
nak a könyvtár szolgáltatásai. Elegendõ talán azt
jelezni, hogy 2004-ben befejezõdött a központi
katalógus felépítése, 2004-ben befejezõdik az
informatikai infrastruktúra kiépítése az egész
hálózatban. Mód van a gépi katalógus használa-
tára, a gépi kölcsönzésre, a hálózati könyvtárak-
ban megnézhetik egymás állományát az internet
segítségével, és ezzel lényegesen könnyedebbé
válik az olvasó mobilitási igényének a kielégíté-
se. Ugyancsak ehhez tartozik, hogy 2004-ben
újabb hat könyvtárat alakítottunk át és újítottunk
fel, s egy újat építettünk. Ez nem annyira rossz
arány… Ma mindenki látja azt a változást, amit
a stratégia meghatározása óta eltelt két és fél,
közel három év számokban is kimutathatóan
hozott. Összesen két új könyvtárat építettünk,
tizennégyet újítottunk fel. Ez egyben azt is je-
lentette, hogy ugyanakkor a tagkönyvtárak szá-
ma természetes módon, éppen a kiváltásokkal
csökkent. Az integráció mellett, ha lehetett, ön-
kormányzatokkal, civil szervezetekkel együttmû-
ködve adtunk át könyvállományt, bútorzatot.

Éppen ezért mi úgy tekintettük, hogy a köz-
ponti könyvtárnak az új mûködési rendje csak
akkor lesz eredményes, hogyha ez a hálózatra is
hatással van. Ez a történet arra az idõszakra
nyúlik vissza, amikor még zajlott a központi
könyvtár átépítése. 2001-ben felmérést végeztünk
valamennyi hálózati tagkönyvtárunkban, ami
kiterjedt a könyvtár épületére, mûszaki állapotá-
ra, technikai felszereltségére, a használt terület
nagyságára, a könyvtáros végzettségére, életko-
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rára, az olvasók szociológiai összetéte-
lére, tehát a könyvtárhasználókra is.
Ennek alapján azt is végiggondoltuk,
hogy mit tekinthetünk könyvtárnak. Ez
nagyon kemény pontja volt ennek a
stratégiai tervnek. Ugyanis ebben a vi-
lágban meg kellett fontolni, hogy cipel-
jünk-e magunkkal tovább egy harminc–
negyven négyzetméteres kis kölcsönzõt,
ami nagyon minimális idõben tart nyit-
va, szegényes állománnyal, nem igazán
kulturált környezetben, vagy alakítsunk
ki egy területi lefedettségi elvet és
mondjuk azt, hogy nincs szükség annyi
fiókkönyvtárra. Nagyon alapos elõké-
szítés után hoztuk meg ezt a döntést,
komoly viták voltak a kollégákkal, vé-
gigbeszéltük mindenkivel. Szó volt ar-
ról, hogy integrálunk, szó volt arról,
hogy megszüntetünk könyvtárakat,
szó volt arról, hogy átadunk állo-
mányt. Ez nagyon sokszínû megoldást
kívánt és feszes koordinációt feltéte-
lezett. Egy percig nem állítottam, ma
sem állítom, hogy ezt mindenki öröm-
mel fogadta. Meg kellett tanulni, hogy
egy fejlesztés nem azt jelenti, hogy a
sok rosszhoz hozzáteszünk még egy
kicsit. Ez nagyon fontos szemléletbeli
különbség.

Volt azért ellenállás?

F. P.: Természetesen volt, de ezt én
abszolút normálisnak tartom. Aki éveken keresz-
tül egy bizonyos ritmusban, egy bizonyos hely-
zetben van, az egy kicsit tart attól, ami újat je-
lent. Nagyon figyelemreméltó, hogy úgy oldot-
tuk meg az egész átszervezést, hogy nem bocsá-
tottunk el kollégákat.

A helyi lakosság mit szólt a változásokhoz?

F. P.: Teljesen normálisan reagáltak. Például
a Királyi Pál utcai könyvtár bezárásakor jött egy
olvasó, hogy micsoda dolog az, hogy alóla el-
visszük a könyvtárat, mikor õ papucsban szokott
lejárni. A maga szempontjából teljesen igaza van,
ez egy normális reakció. Közölte velem, hogy õ
az életben be nem fogja tenni a lábát a központi
könyvtárba. A történet folytatása az, hogy a fel-
újítás befejezése óta állandó olvasónk, minden
áldott nap itt van már nyitáskor.

Persze az is tény, hogy elvesztünk olvasókat,
de jönnek újak.

Ezek szerint hely-

ben is sikerült igazi

partneri kapcsolato-

kat kialakítani.

F. P.: A kerületek-
kel rendkívül rugal-
mas volt az együttmû-

ködés. Nagyon sokszínû formációkat találtunk,
hogy ne a kivonulás legyen érzékelhetõ. Sok he-
lyen például letétet cserélünk. Ma gyakorlatilag
59 könyvtár maradt a hálózatban, miközben
1998-ban 75 könyvtára volt. Ezek egy része ter-
mészetesen nem volt könyvtárnak tekinthetõ.
Most is van még a rendszerben három-négy,
amely nem marad meg.

Nem kis anyagi ráfordításra volt szükség

mindehhez.

F. P.: Nagyon fontosnak tartom, hogy a Sza-
bó Ervin Könyvtár saját forrásai mellett az anya-
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gi fedezet biztosításában részt vett a fõváros, a
kulturális minisztérium, de hozzájárultak a kerü-
leti önkormányzatok is. Az utóbbi két–két és fél
évben átépített könyvtárakban nem csupán egy
tisztasági festésrõl volt szó, hanem a hálózat
egészében olyan átalakításról, ami megfelel a kul-
turált környezet kritériumainak, annak, hogy kö-
zösségi helyekrõl van szó. Nem utolsó sorban
pedig az állomány összetételében valóban túl-
léptünk a sok könyv egy helyen nézeten, igyek-
szünk minél inkább figyelembe venni a haszná-
lók érdeklõdését, mindazt, amit õk elvárnak a
könyvtártól.

Milyen változások érzékelhetõk a használók

igényeiben, szokásaiban?

F. P.: Vannak bizonyos evidenciák, ilyen
például az internethez való hozzájutás lehetõsé-
ge. Evidencia az, hogy könyvtáraink a maguk
újdonságaival kétségtelenül vonzók. Ez megnyil-
vánul a beíratkozott olvasók és a látogatók szá-
mának figyelemreméltó növekedésében, de itt is
érvényesül az országos tendencia, kevesebb a
kölcsönzött dokumentum, mint a korábbi idõ-
szakban volt. Azt gondolom, hogy alaposan meg
kell vizsgálni, milyen összefüggésben van ez akár
a gyarapítás darabszámával, összetételével, akár
azzal, hogy mennyiben nõtt a helyben használat.
Összetettebbnek tartom ezt a kérdést annál, hogy
csupán egy statisztikai adatból eléggé egyoldalú
következtetést vonjunk le. Mindemellett az utóbbi
fél évben itt Budapesten felerõsödött az a ta-
pasztalat, ami az egész országra jellemzõ, hogy
valamennyi közkönyvtárat jobban igénybe ve-
szik a tanulók, mint korábban, és ez tendenciá-
jában mást jelent. A Szabó Ervin Könyvtárban
ez hatványozottan érvényes.

Vannak már visszajelzések a használóktól?

F. P.: Mások is megfogalmazták, hogy mi-
lyen figyelemreméltó minõségi váltást hozott a
hálózat fejlesztése 2002 óta. Nagyon izgalmas
kérdés, hogy egy könyvtár szolgáltatása mennyire
felel meg a használók elvárásainak. Készítettünk
egy elégedettségi vizsgálatot, ami a könyvtár
számára nagyon hízelgõ eredményeket hozott,
hiszen a hálózatban közel kilencven százalékos
volt az elégedettség, s a központi könyvtárban is
meghaladta a hetven százalékot. Nyilvánvaló,
hogy a központi könyvtár az, amelyik különösen
nagy igénybevételnek van kitéve.

Ugyanakkor kétségtelenül élen jár a megúju-

lásban.

F. P.: Én azt vallom és képviselem is, hogy
az tekinthetõ ma korszerû könyvtárnak, amely
õrzi a tradicionális értékeit, és ezzel egy idõben
információs központot is jelent. Biztos lehet ezzel
vitatkozni, de kétségtelen tény, hogy ma már az
olvasók jelentõs része használja azokat az adat-
bázisokat, információs forrásokat, amelyek egy
korszerû könyvtárban fellelhetõk, és ezzel a
könyvtáros szerepének, kommunikációjának szin-
tén változnia kell valamilyen formában. Mindez
talán abba az irányba fogja elmozdítani a hazai
könyvtári rendszert, a kulturális szolgáltatókat –
és ezt a nemzetközi tendenciák is igazolják –,
hogy az a könyvtár, amelynek ehhez rendelkezé-
sére áll a megfelelõ feltételrendszer, ily módon
is segítse a látogatóját, felhasználóját.

A FSZEK könyvtárai közösségi terek is, ez

érzékelhetõ, amint az ember belép valamelyikbe.

F. P.: Ma már, legalábbis ez a tapasztalat,
azokba a könyvtárakba, amelyek ennek a para-
digmaváltásnak a részei, nem csak azért jönnek
be, hogy egy könyvet kölcsönözzenek, hanem
azért is, mert ez egy találkozási pont. Ezt mi
célul is tûztük ki, s ehhez a könyvtáraink és a
könyvtárosaink is alkalmazkodnak. Idetartozik
egy másik, valóban izgalmas kérdés, hogy
mennyire demokratikus intézmény egy könyv-
tár. Én nagyon fontosnak tartom ezt a problé-
mát, azt gondolom, hogy a legdemokratikusabb
intézmények egyike, hiszen a nyilvános könyv-
tári feltétel azt is jelenti, hogy bárki számára az
adott idõn belül és ma már virtuálisan is hozzá-
férhetõ.

A XXI. században ez már mindennapos köve-

telménynek számít.

F. P.: Nagyon megkönnyíti a helyzetet, ha
olyan informatikai rendszer van, amelyikre lehet
egy virtuális könyvtárat építeni, s akár éjjel is
meg tudom nézni, hogy hol juthatok hozzá egy
könyvhöz, meg tudom hosszabbítani a kölcsön-
zésemet, e-mailen tudok üzenni. A mi web-
lapunkra is jó szövegek szoktak érkezni. Ami-
kor tavasszal lecseréltük a honlapunkat egy sok-
kal korszerûbb, életszerûbb, használhatóbb vál-
tozatra, az egyik elsõ megjegyzés az volt, hogy
„hála istennek, hogy ezt a fránya weblapotokat
lecseréltétek”. Ez azt jelenti számomra, hogy
valakit valamiért érdekelt, és nem volt megelé-
gedve. Mi sem, tehát nyilván változtatni kellett.
Ehhez létrehoztunk egy szerkesztõbizottságot,
amelynek megvan a jogosultsága arra, hogy
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eldöntse, mikor, hogyan, mit tart aktuálisan.
Ettõl válik a dolog életszerûvé. Meggyõzõdé-
sem, hogy csak így mûködhet, hiszen így ke-
rülhetnek fel azok az információk, azok a hí-
rek, részben magunkról, részben a szolgáltatá-
sainkról szóló közlések, amelyekkel a könyv-
tár képét formálni lehet.

Biztosan ez az új könyvtárkép is hozzájárul

ahhoz, hogy itt, a központi könyvtárban most

is ekkora a nyüzsgés, de azért lehetnek más

okok is még.

F. P.: Természetesen. Nem kis szerepet ját-
szik ebben például az is, hogy a Központi Könyv-
tár a diáknegyedben, jól elérhetõ helyen van.
Óriási a nyomás, senki sem gondolta, hogy ek-
kora napi forgalommal kell szembenéznünk. Azt
is figyelembe kell vennünk, hogy a kreditrendszer
következtében a klasszikus vizsgaidõszak szét-
húzódik. Végig kell gondolnunk, hogy például
az olvasói férõhelyek számát hogyan fogjuk
bõvíteni, hiszen a nyitás óta már rákényszerül-
tünk a könyvtár leggyengébb szolgáltatási pont-
jának a felülvizsgálatára, ez pedig a ruhatár volt.
Az elmúlt évben a ruhatárat több mint hatszáz
férõhellyel bõvítettük Vizsgáljuk, hogy hogyan
lehet újabb olvasói férõhelyeket biztosítani a már
nem használt katalógusteremben.

Maradva egy kicsit még a tereknél, mintha ez

a zsibongás inkább csak a földszintre lenne jel-

lemzõ.

F. P.: Gyakorlatilag megerõsíti a Papp István
által elképzelt funkcionális könyvtári modellt,
vagyis ahogy megyünk följebb, egyre csende-
sebb lesz a tér. Úgy tûnik, hogy ez az elképzelés
beigazolódott ez alatt a több mint három év alatt,
hiszen a földszint egy eléggé élettel teli, az ol-
vasók szerint néha egy kissé túlságosan is han-
gos terület, fölfelé haladva viszont, ahogy diffe-
renciálódik a szolgáltatás, úgy csendesedik a
nyüzsgés. Nem kétségtelen, hogy a legfrekven-
táltabb, a leginkább igénybevett rész az úgyne-
vezett böngészde lett. Az itt mûködõ Átrium, a
Kávéház is sokakat vonz, erõsíti az intézmény jó
hírnevét.

Most már föl lehet mérni az átszervezések

hatásait. A további lépéseknél ez talán könnyebb-

séget jelent.

F. P.: Újabb komoly feladat elõtt áll a könyv-
tár, az egységes szerzeményezés és feldolgozás
bevezetése elõtt, ami megválást jelent hosszú
évek gyakorlatától nagyon racionális megfonto-

lás alapján. Ennek a fizikai feltételrendszerét is
ki kell dolgozni, mert az informatikai rendsze-
rünk már lehetõvé teszi az ilyen gyakorlatú szer-
zeményezés bevezetését.

Ebben nyilván figyelembe veszik majd a há-

lózat könyvtáraiban jelentkezõ igényeket is.

F. P.: Így van, ez azt jelenti, hogy el kell
készíteni a könyvtár állományának megfelelõ
gyarapítási és gyûjtõköri szabályzatot, végig kell
gondolni, hogy mivel jár ez. Mi azt is látjuk
ebben a rendszerben, hogy egészen másképp
folyik egy tárgyalás, amikor nem azt mondjuk,
hogy egy könyvbõl három példány kell, hanem
azt, hogy hatvan. Más a beszerzésnél a tárgyalá-
si pozíció, és a Szabó Ervin Könyvtár igenis
érvényesíteni fogja a piaci súlyát, tudatosítani
fogjuk, hogy mi vagyunk a vevõk.
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A hatvan példány sem lehet persze minden

esetben elegendõ, nyilván szükség lesz a doku-

mentumok mozgatására a hálózaton belül.

F. P.: El kell odáig jutnunk, hogy hatékonnyá
tegyük a hálózaton belüli átkölcsönzés techni-
káját. Természetesen elképzelhetõ, hogy van
olyan dokumentum, ami az adott könyvtárban
csak úgy elül, máshol meg keresik. A rendszer
révén ez kiderül.

Tehát állandó mozgás lesz, hiszen az igények

is változnak.

F. P.: Ennek a kiindulópontja az, hogy elké-
szült a hazai és nemzetközi mércével mérve is
korszerûnek nevezhetõ központi könyvtár, és az
az intézmény vezetésének a véleménye, hogy itt
nem lehet befejezni a munkát.

Új kihívást jelentett a könyvtárnak az esély-
egyenlõség feladata. Mûködik a fõváros által
támogatott „könyvet házhoz” rendszer ennek
kiváltására. Azokkal a kerületekkel kötünk szer-
zõdést erre a szolgáltatásra, amelyek vállalják a
szállítás költségeit. Megkeressük az idõs vagy
mozgásukban jelentõs mértékben korlátozott
embereket, és a szociális gondozóval együttmû-
ködve látjuk el õket könyvvel.

Ezzel el is érkeztünk az esélyteremtéshez.

F. P.: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az
esélykülönbségeket kell csökkenteni. Óriási
gondnak tartom ezt a kérdést, hiszen még a
központi könyvtárnak is, ami elvben akadály-
mentes, van két olyan pontja, amelyet nem lehet
megközelíteni kerekes székkel, ezt épp most el-
lenõriztük egy kerekes széket használó szakem-
berrel. Az egyik a médiatár, amelyhez túl kes-
keny lépcsõ vezet, a másik pedig az internetterem,
amelyet máshol elhelyezett géppel váltunk ki.

Alapvetõ gondnak tartom, hogy az 1998 áp-
rilisában született törvény adott ugyan idõt az
akadálymentesség megvalósítására 2005 január-
jáig, de forrást nem biztosítottak hozzá. Azzal,
hogy most a határidõt meghosszabbították, nincs
megoldva a dolog. Országosan föl kellene mérni
a közintézményeknél, hogy hány helyen van erre
szükség, aztán fel kellene állítani egy prioritást.
A problémát abban látom, hogy nem akarunk,
nem merünk prioritásban gondolkodni. Ez volt
az egész hálózatfejlesztésnek a legnagyobb eré-
nye, hogy itt bizony fölvállaltuk, hogy prioritás
van. Minden nem lehet prioritás.

Ezzel nyilván sokan egyetértenek, hiszen eb-

ben a jubileumi évben több elsimerést is kapott

a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – Az Év Könyv-

tára, Pro Urbe Budapest Díj, Europa Nostra Díj

–, s az egyik indoklásában szerepel a hálózatfej-

lesztés is. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a

folytatáshoz!

fá
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára
Kecskemét, Piaristák tere 8. 6001 Pf.: 127.

Tel.: (76) 500-550    Fax: (76) 500-570

MINÕSÉGMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN
Akkreditált könyvtáros-továbbképzés

AL-1002; PLM-61

„Minõségmenedzsment a könyvtárban” címû könyvtáros-továbbképzési programunkat a Könyv-
tári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta. A programindítási engedélyt In/47/120/102/2001.
(XI.13.) Kvtár. számú határozatával megadta.  Nyilvántartási száma: 03-0098-04.
A tanfolyam célcsoportja: a könyvtárakban minõségbiztosítással és fejlesztéssel foglalkozó
felsõfokú végzettségû munkatársak.

A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll.

A modulok tervezett idõpontjai 2005-ben:
I. modul – február 21–25.
II. modul – május 23–27.
III. modul – szeptember 19–23.
IV. modul – november 14–18.

A modulok tantervi egységei:
I. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtárak. Változások menedzse-
lése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei, eszközei
II. Szolgáltatásmenedzsment: Szolgáltatási szintek, irányelvek, elõírások. A szolgáltatások
minõségének fejlesztése, biztosítása, értékelése. Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Tel-
jesítménymérés és -értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment I.  Informá-
ciófeldolgozás
III. Információmenedzsment II. Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment. Humánerõfor-
rás-menedzsment. Szervezetmenedzsment. Gazdálkodásmenedzsment.  Marketing. Projekt-
menedzsment
IV. A minõségmenedzsment dokumentációja.  Jog, etika és minõség

A tanfolyam elõadói:   Alföldiné dr. Dán Gabriella, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Ramháb Mária,
dr. Skaliczki Judit, dr. Téglási Ágnes, dr. Tószegi Zsuzsanna,  Zalainé dr. Kovács Éva
A tanfolyam I. moduljának idõpontja: 2005. február 21–25.

A jelentkezés határideje: 2005. február 10.

A tanfolyam helyszíne: Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A tanfolyam részvételi díja modulonként 33 ezer Ft
A tanfolyam résztvevõinek száma: legalább 15, legfeljebb 22 fõ
A tanfolyamra való felvételét írásban visszaigazoljuk.
További információ kérhetõ: Tanács Lászlóné Éva, oktatásszervezõ

Tel.: (76) 500-558 ; fax: (76) 500-570
www.kjmk.hu; e-mail: eva@kjmk.hu
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Nyilv.szám: 03-0098-04 AL-1002
PLM-61

J E L E N T K E Z É S I  L A P

Minõségmenedzsment a könyvtárban tanfolyamra
I. modul – 2005. február 21–25.

Visszaküldési határidõ: 2005. február 10.

Név: ................................................................................................................................................

Születési  név:…………….......…………………. Anyja neve: ..................................................

Születési hely, idõ: ........................................................................................................................

Lakáscím:………………………………………………… Szem.ig. szám: ................................

Iskolai végzettség:………………………….….. (kérjük a bizonyítvány másolatát csatolni)

Beosztás: ........................................................................................................................................

Munkahely neve: ...........................................................................................................................

Munkahely címe: ...........................................................................................................................

Számlázási cím: .............................................................................................................................

TeleFon:…………………..     Fax:…………………..         e-mail:......................................

Fizetési mód: átutalás

Szállást és étkezést külön kérésre megrendelünk. A számlák rendezése történhet a helyszínen

kézpénzfizetéssel vagy megadott címre történõ átutalással.

PÁLMA HOTEL, Kecskemét, Arany János u. 3. Tel.: (76) 321-045
Szobaárak reggelivel + idegenforgalmi adóval!
Az alábbi árak 2004-ben érvényesek!

igen  nem

I. kategória 1/fõ/szoba 7050 Ft II. kategória 1/fõ/szoba 5450 Ft

(TV, hûtõszekrény) 2/fõ/szoba 9600 Ft 2/fõ/szoba 8300 Ft

(A kívánt részt kérjük aláhúzni!)

Ebédet kér-e?   (420 Ft/nap) igen nem

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

………………………..............., 2005.. …………………………………………

……………………………..... …………………………….....
jelentkezõ munkáltató cégszerû aláírása



38  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december

Jelentkezési felhívás
a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a 2005/2006. tanévre is meghirdette az
informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok,
könyvtárostanárok számára. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó szakasz-
ban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irányban.
A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak. Jelentkezési határidõ: 2005.
február 15. A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a Felsõoktatási felvételi

tájékoztató 2005 címû kiadványból kapnak felvilágosítást. A levelezõ képzésre jelentkezhetnek
a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2005 júniusában oklevelet szerzõ hallgatók
is. Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.
Debreceni Egyetem Informatikai Kara

Pályázat kiállítási helyszín ingyenes biztosítására

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára pályázatot hirdet kiállítások hely-
színének ingyenes biztosítására.

Budapest belvárosában az Egyetemi Könyvtár 2005 tavaszán 20 kiállítónak ad lehetõséget
mûveinek, alkotásainak bemutatására. Az aulában megtalálható installáció 2 db 140x200-as és
2 db 70x200 cm-es paravánból áll, saját világítással rendelkezik. Pályázhatnak amatõr és profi
mûvészek korlátozás nélkül.

A kiállítások 2005-ben 4 hétig tekinthetõk meg az alábbi idõpontokban két helyszínen:

február 14. – március 11.
március 14. – április 8.
április 11. – május 6.
május 9. – június 3.
június 6. – július 1.

Az adatlapon be kell jelölni a kért idõpontot, de az Egyetemi Könyvtár – a kiállítókkal egyez-
tetve – fenntartja magának a jogot a végleges beosztásra.

A pályázati adatlap mellé a pályázó önéletrajzát és a tervezett kiállítás bõvebb tematikáját –
maximum két A/4-es oldalon, lehetõleg illusztrálva – szükséges csatolni.

A pályázati díj mértéke 1000 Ft, azaz egyezer forint, amely a pályázat értékelésének feltétele,
a támogatást nem nyertek számára is kötelezõ.

A beküldött pályázatokat független szakértõi zsûri bírálja el.

Kérjük a pályamunkákat az Egyetemi Könyvtárba személyesen juttassák el, hétköznapokon 13
és 16 óra között a könyvtár titkárságára. A pályázati díjat a pályázat átadásakor a helyszínen
kell megfizetni. (Budapest, Ferenciek tere 6.)

Érdeklõdni az (1) 411-6738-as és az (1) 411-6700/3419 telefonszámon, valamint a
dtoth_peter@ludens.elte.hu e-mail címen lehet.

Beadási határidõ: 2005. január 19.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december • 39

PÁLYÁZATI ADATLAP

Kiállítási helyszín: ....................................................................................................................

Pályázó részére                              beérkezett:               iktatószám:

1. A pályázó neve: ......................................................................................................................
pontos címe: ............................................................................................................................
telefon száma: .......................................... telefax száma: .....................................................
e-mail címe: ............................................................................................................................

2. A kiállítás címe: ......................................................................................................................
3. A kiállítás tematikájának rövid ismertetése:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4. Kért idõpont:
február 14. – március 11. március 14. – április 8.
április 11. – május 6. május 9. – június 3.
június 6. – július 1.

5. A pályázat benyújtója tudomásul veszi:
• az Egyetemi Könyvtár támogató vagy elutasító döntését, mely ellen jogorvoslatnak helye
nincs,
• az Egyetemi Könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy az elõzetesen kért idõpontot
módosíthassa.

6. A pályázó nyilatkozata:
Jelen pályázat aláírásával egyben büntetõjogi felelõsséget vállalok azért, hogy a pályázati adat-
lapon és a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: …………….........…………………
……………………………………

a pályázó aláírása

A Könyvtári Intézet új akkreditált továbbképzõ tanfolyamaiból
(Felnõttképzési törvény szerinti nyilvántartási szám: 00840020)

Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerû eszkö-

zökkel. A 90 órás képzés során a könyvtárosok felkészülhetnek a könyvtári ügyvitelben, szolgáltatá-
sokban, kapcsolattartásban és publikálásban elõforduló dokumentumok szakszerû, igényes és esztéti-
kus elkészítésére – egyszerû, elérhetõ eszközök, programok használatával. Megismerkednek a kézirat-
gondozás alapelveivel (szöveg és ábra viszonya, elõkészítése, lektorálás, korrektúra), a tipográfia alap-
fogalmaival, a kiadványszerkesztés alapelveivel, az ebben és ehhez alkalmazható kiegészítõ eljárások,
technikák használatával (szkennelés, fotó- és grafikakorrekció, színkezelés, nyomtatás), a szöveg- és
a professzionális kiadványszerkesztés eltéréseivel, és megtanulják az elõadásokat kísérõ prezentáció
készítésének módszereit, eszközeit.

A tanfolyam díja 65 000 Ft. Tervezett idõpontok: 2005. március 21-22-23-24. (H, K, Sz, Cs),

március 29-30-31. (K, Sz, Cs), április 4-5-6-7. (H, K, Sz, Cs)., összesen 11 nap 9 és 16.30 óra között.

További információ: Fejõs László; tel.: (1) 789-0917; e-mail: sunt@oszk.hu

A tanfolyamról (és továbbiakról) a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu) is lehet informá-

cióhoz jutni, innen a jelentkezési lap is letölthetõ.
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