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IKSZ – hírek, események

Sajtóról a sajtóért

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
a Könyvtári Intézettel közösen szakmai találko-
zót rendezett 2005. február 24-én az Országos
Széchényi Könyvtárban. A workshopra Fodor

Péter, az IKSZ elnöke és Dippold Péter, a Könyv-
tári Intézet igazgatója invitálta az országos szak-
folyóiratok szerkesztõit, a megyei könyvtárak
vezetõit és folyóirat-szerkesztõit. A találkozó Stra-

tégia és megújulás címmel a könyvtári szaksajtó
jelenérõl és jövõjérõl szólt. A fórum a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram (NKA) támogatásával jött
létre.

A programot Fodor Péter nyitotta meg. Hang-
súlyozta: a találkozót a szakma információs rend-
szere érdekében kezdeményezték. Olyan kommu-
nikációra van szükség, amely a nyitottságra épül.
Az elnök azzal zárta beszédét, hogy a mai világ-
ban igény van az újszerû megközelítésre, a mar-
ketingre.

A rövid bevezetõ után Fisch Gábor László, az
NKA bizottságának szakértõje Megújult támoga-

tási formák a könyvtári szaksajtóban címmel tar-
tott elõadást. A beszámoló szerint az állam éven-
te nyolcmilliárd forintot költ kultúrára. Ebbõl éves
viszonylatban 700–800 millió forint jut az összes
szakmai kollégiumban folyóirat-támogatásra.
Amíg a felszínen komoly verseny folyik az NKA-
támogatásokért, addig a háttérben a sajnálat, a
politika és szubjektív szempontok dominálnak a
pályázati pénzek elosztásakor – tárta fel a ténye-
ket az elõadó.

Az idén az NKA 728 millió forintot fordított
229 folyóirat támogatására. Tehát átlagosan egy
lap hárommillió forint támogatásban részesülhet.
Azonban a folyóirat-támogatás összege széles
skálán mozog: néhány százezer forint és több
millió forint között.

A szakértõ a szaksajtó problémáját abban lát-
ja, hogy a „létezõ” 300–400 folyóirathoz képest
az állam 229-et támogat, illetve nehezményezi a
támogatás összegének szûkre szabottságát. Sze-
rinte így pontosan az állam az, ami a versenyt

nemhogy életre hívná, hanem megszünteti. Ha
egy folyóirat hatmillió forintos támogatást igényel,
akkor a megítélt hárommillióval csak részben van
kisegítve, s ezzel „továbbra is vegetálni fog”.

Vitathatatlan, hogy a folyóiratok többsége sze-
rény összegbõl gazdálkodik. Persze van példa jól
felszerelt mûhelyre is, azonban manapság gyako-
ri, hogy a fõszerkesztõ saját lakásán hozza létre
„jótékony” barátaival szellemi produktumát. En-
nek ellenére az elõbbi és az utóbbi lap között
nincsen minõségbeli különbség, csak támogatás-
beli…

A könyvtári szaksajtóról szólva Fisch Gábor
László megállapította, hogy a Könyvtári Szakmai
Kollégium 16,5 millió forintos támogatásban ré-
szesíti ugyan az öt országos hatókörû, „hagyo-
mányos” formában megjelenõ könyvtári szakfo-
lyóiratot (Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás;
Könyvtári Levelezõ/lap; Könyv és Nevelés;
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros; Könyvtári Figye-
lõ), de ha ezt az összeget egy vagy két lap kapná,
akkor azok „jó, minõségi lapok” lehetnének.

Az elõadás során használt, a pályázati anya-
gokra épülõ diagramok láthatóan gondolkodóba
ejtették a hallgatóságot. Az egyik ábra szerint a
könyvtári folyóiratok bevételeinek legnagyobb
része egyéb (elsõsorban kiadói) támogatásból,
nagy része NKA-támogatásból és legkisebb ará-
nya saját bevételi forrásból (hirdetés, elõfizetés)
ered. Igazi versenyhelyzetben a saját bevételek
rivalizálnának egymással. A gazdálkodással kap-
csolatban az elemzõ azt is kimutatta, hogy mind
az öt lapra jellemzõ, hogy a fedezeti igényüknél
kevesebb a fedezetük. Az egy lapszámra kalku-
lált eladási árnak legalább a nyomdai költséget
finanszíroznia kellene, ami nem minden esetben
van így.

Az NKA jövõbeni változásaival kapcsolatban
megemlítette, hogy a MATESZ szigorú ellenõr-
zésbe kezd, összevetve a valóságot a leírtakkal.

A következõ elõadó a Mimikri Közvélemény-
és Piackutató Bt. kutatásszervezõje, Kálmán Mik-

lós volt, aki a kutatások során használatos adat-
felvételi módszereket ismertette. A piac- és köz-
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vélemény-kutatás során alkalmazott módszereket
két nagy csoportba (kvantitatív, azaz mennyiségi
és kvalitatív, azaz minõségi) sorolják. A mennyi-
ségi megkérdezés eszköze leggyakrabban a kér-
dõíves vizsgálat (kérdezõbiztos segítségével vagy
önkitöltéssel történhet) és a telefonos kérdezés,
míg a minõségi megkérdezésnek az interjú és a
fókuszcsoport a legelterjedtebb formája. A ma-
napság újnak számító, leginkább külföldön hasz-
nálatos módszerek a CATI (a call centerben –
hívásközpontban – telefonos operátor számítógép-
re rögzíti a válaszokat), a VC (az operátor digi-
tálisan rögzíti a hangot), a CAPI (a kérdezõbiztos
a kérdezés során laptopra rögzít), a CASI (az ön-
kitöltõs kérdõív válaszait laptopon rögzítik), a
CSAQ (mágneses adathordozón található kérdõ-
ív) és a TDE (a telefon nyomógombja segítségé-
vel történõ válaszadás).

A fókuszcsoportos beszélgetés talán az
egyik legérdekesebb adatgyûjtõ módszer. A
beszélgetést moderátor irányítja, a verbális
kommunikáció elõre összeállított forgató-
könyv alapján zajlik. Hasznos információk
kerülhetnek felszínre egy-egy ilyen csoport-
ban, azonban minõségi módszer lévén ma-
gas árfekvéssel bír. A könyvtárak számára a
legolcsóbb megoldásnak az önkitöltõs kér-
dõív ígérkezik. Eljuttatásának egyik lehetsé-
ges módja, hogy a szaklappal egy csomag-
ban érkezik, azonban interneten is közread-
ható. A módszer hátránya, hogy telefonos
rásegítést igényel.

A meghívott elõadókat az öt országos szakmai
lap fõszerkesztõjének – Vajda Kornél (Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros), Fülöp Ágnes (Könyvtári
Levelezõ/lap), Balogh Mihály (Könyv és Neve-
lés), Szántó Péter (Tudományos és Mûszaki Tá-
jékoztatás), Kovács Katalin (Könyvtári Figyelõ)
– jövõre, stratégiára, célokra összpontosító beszá-
molója követte.

A beszámolókban a jövõképek hasonlóak
voltak. Mindegyik lap szerkesztõsége arra törek-
szik, hogy megpróbálja megõrizni eddigi céljait
és lapjának már kialakult arculatát, ugyanakkor a
szerkesztõk a jövõben még inkább hangsúlyt
helyeznek a nagyobb pontosságra és a gyorsabb
tájékoztatásra. Az internetet egyelõre van, aki még
veszélyként, mások már pozitívumként élik meg
azáltal, hogy az új médium kiegészítõ funkciót
kaphat a nyomtatott lapok mellett. Továbbra is
cél a szakmai összejövetelekkel, találkozókkal

kapcsolatos beszámolók közreadása, a tágabb
értelemben vett hazai és külföldi könyvtárügyrõl
való tájékoztatás, azonban felmerül a szintén
költséges marketingtevékenység igénye a hírle-
velek, a különszámok, a CD-ROM-válogatások
kapcsán.

Dippold Péter az addig elhangzottak összeg-
zéseként kijelentette: „Nincs minden rendben a
könyvtári szaksajtó ügyében.” A kerekasztal-be-
szélgetés során megvalósult közös gondolkodás-
hoz Fodor Péterrel közösen az alábbi témajavas-
latokat kínálták fel: pénzügyi helyzet, marketing,
együttmûködés, azonosságok és párhuzamossá-

gok, az internet mint médium lehetõségei.

Válogatás a hozzászólásokból

„A pezsgõ együttmûködés olyan olvasókat is
megmozgatna, akiket eddig nem.”

„Jó volt az NKA-beszámoló. Ilyen az NKA
belülrõl, ilyen is lesz: politikai-ideológiai szem-
pontok érvényesülnek. A kurátorok ezt nem tud-
ják az ajtón kívül hagyni. Szükség van a szakla-
pokra.”

„A finanszírozásról konferenciát kell tartani.
Szegények vagyunk, irigyek. Sajnáljuk a másho-
va csepegõ milliókat. Senki nem kérdezi, hogy
miért van ennyi színház. A színházi hálózat jól
szervezett.”

„Meglepõ volt a szerkesztõk beszámolója. A
használók, használat szavak elõfordulásának gya-
korisága mindössze két gondolat kapcsán merült
fel az öt elõadónál. Mintha ezek a beszámolók
egy célról szóltak volna, számomra ezek eszkö-
zök voltak. A számunkra legfontosabb informá-
ciók verbálisan jönnek el hozzánk. Fontos, hogy
olyan eszközökkel is foglalkozzunk, amik ezt
szorgalmazzák.”

„A szakmai folyóirat fórum színtere. A könyv-
tárosok egymásnak írnak. Minden egyes munka-
társunk használója és szerkesztõje is a lapnak.”

„Az államnak nem az a feladata, hogy kive-
gyen lapokat a versenybõl, hanem az, hogy a
versenyhelyzethez hozzásegítse õket.”

„Az internetet nem lehet nem figyelembe ven-
ni. Az elsõdleges az, hogy az információ a lehetõ
legrövidebb úton eljusson ahhoz, akihez el akar-
juk juttatni. Vannak információk, amiket papírra,
illetve amiket internetre kell rakni.”

„Összemosódnak a profilok: számomra van
különbség a lapok között. Más-más céllal nyúlok
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egyikhez, másikhoz. Hiányérzetem lenne, ha bár-
melyik mellé le kellene tenni a voksot.”

„Amikor megjelentettük a Könyvtári Hírleve-
let, akkor a kistelepüléseknek is volt valami, ami
róluk és nekik szól.”

„Teljesen világos, hogy nem lehet kikerülni az
internetet. Az internet háttér-információt, többle-
tet adjon.”

„2005-ben 19 millió forint a támogatás az
internetes megjelenítéssel együtt. A lényeg nem
az, hogy elegendõ-e az öt lap vagy hét kellene.
Ma Magyarországon tízezer könyvtáros van. Az
egyéni elõfizetõk száma igen kevés, hiszen az
intézményekkel fizettetjük elõ.”

„A Könyvtári Figyelõ áll a szívemhez a legkö-
zelebb. Impozánsak voltak a grafikonok, szomorú-
ak. Úgy látszott, hogy a Könyvtári Figyelõ lenne a
legnagyobb ráfizetéssel megjelenõ lap, pedig a
könyvtárosképzés alapforrása. A tanulók használják

– akkor talán mégse éltünk hiába. A grafikon össze-
állításakor nem vettek figyelembe lényeges, ilyen
felosztásban nem kimutatható elemeket.”

„Nem a ráfizetést mutattam. Azt szerettem
volna mutatni, hogy az ár, amit a lap megszab,
elszakad már a nyomdai ártól is.”

„Úgy látom, hogy azt a határt próbáljuk átlép-
ni, hogy szaktudásunk elemeit próbáljuk forinto-
sítani.”

Összefoglaló gondolatként Dippold Péter hang-
súlyozta: „Ez nem az a fórum, ami döntésre jogo-
sult. Én azt tudom ígérni, hogy javaslatot fogunk
tenni kollégáinknak és saját részünkre.” Fodor
Péter elnök azzal zárta a szakmai tanácskozást,
hogy „nem szabad kijelenteni, hogy minden rend-
ben van. Szakmánknak ebben a szegletében is
kezdeményezõnek kell lennie.”

Patyi Adrienn

az IKSZ munkatársa

„Kézzel írott magyar történelem”
– Mohács elõtti oklevelek

A fenti címmel nyílt ki-
állítás 2005. március 17-
én az ELTE Egyetemi
Könyvtár I. emeleti dísz-
termében.

A kiállítás válogatás
az Egyetemi Könyvtár,
Egyetemi Levéltár közel
háromszáz darabból álló

Árpád kori és XIV– XVI. században keletkezett középko-
ri okleveleibõl, melyeket elõször láthatnak Magyaror-
szágon az érdeklõdõk. A kiállítás különlegessége IV.
Béla három, az 1200-as évekbõl származó oklevele, Zsig-
mond király 1406-os adománylevele királyi felségpe-
cséttel és Mátyás király XV. századi oltalomlevele a
Nyulak szigeti Szûz Mária kolostor apácáinak. A kollek-
ció különleges értékét adják az okleveleken található
eredeti királyi és pápai aláírások és pecsétek: IV. Béla
király, IV. László, Zsigmond király, Mátyás király, II.
Ulászló király, VI. Kelemen pápa, VI. Ince pápa, XI.
Gergely pápa.

A kiállított dokumentumok közül a legrégebbi IV.
Béla 1240-ben keletkezett irata, amely András országbí-
ró ítéletlevelét erõsíti meg.

A kiállítást dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos
Levéltár fõigazgatója nyitotta meg. Köszöntõt mondott
dr. Szögi László, az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Le-
véltár fõigazgatója.

A kiállítás 2005. március 17. és 2005. május 20-a között
munkanapokon 10 és 18 óra között tekinthetõ meg.

A képen Mátyás király függõpecsétje 1485-bõl.

Pannóniai Féniksz, avagy hamvából
fel-támadott magyar nyelv

Elsõ nyomtatott tudományos
könyveink (XVI–XIX. század)

Az Országos Széchényi Könyvtár
és a Magyar Tudományos Akadémia

közös kiállítása
2005. március 11–július 30.


