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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.


