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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-



32  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. november

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



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december • 37

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
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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.
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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.


