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A magyar könyvtárosság
etikai kódexe

Az etikai kódexet elõkészítõ
bizottság által elfogadott tervezet
(2005. április 5.)

I.
Könyvtárosi etika

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismere-

tek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok

és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.

A magyar társadalom közvéleménye, gya-
korlata és törvényei kinyilvánították, hogy a de-
mokratikus jogállam és az információs társada-
lom információs és kulturális igényei kielégíté-
sének alapfeltétele a könyvtári rendszer, mû-
ködtetése a társadalmi munkamegosztás kereté-
ben a könyvtárosokra hárul, akik a rájuk bízott
szellemi vagyont a jelen és a jövõ javára keze-
lik. A könyvtáros szakma felsõfokú szakképe-
sítéshez kötött hivatás. Gyakorlása során azo-
nos súllyal esik latba a szakmai felkészültség
és az etikus magatartás. Minthogy az általános
morális követelményeken túl a könyvtárosság-
nak sajátos etikai értékei is vannak, ezeket a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és {itt a

kódex társkibocsátóinak felsorolása áll} ebben
az etikai kódexben foglalják össze részben a
könyvtárosok már munkában álló és felkészülõ
nemzedékei és az õket foglalkoztató könyvtá-
rak, részben pedig a nagyközönség és a könyv-
tárak fenntartói számára. Az elõbbieknek irány-
tûként az etikus viselkedésre, az utóbbiaknak
jogos elvárásaik megalapozására és a könyvtá-
rosokba vetett bizalmuk megerõsítésére.

A könyvtárosi etikai kódex a jogszabályok
és könyvtári szabályzatok által kevésbé vissza-
tükröztethetõ, a szakmai alapértékek által meg-
határozott etikai irányelveket tartalmazza, ame-
lyek mellett a magyar könyvtárosság elkötelezi
magát. Ezen irányelvek között fontossági sor-
rend nem állítható fel.

II.
Alapértékek

A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a

demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlõség

és az információ szabadsága mellett.

A magyar könyvtárosok az informált polgár-
ságra, a társadalmi sokszínûségre alapozott társa-
dalmi rendszer, a demokratikus berendezkedés
hívei, minthogy a könyvtár lényegénél fogva az
emberi jogok kiteljesedését szolgálja, noha törté-
nelmi példák szerint az ellenkezõjére is felhasz-
nálható. A könyvtáros a maga eszközeivel járul
hozzá az emberi jogok érvényesüléséhez, külö-
nös tekintettel az információhoz és a mûvelõdés-
hez való jognak az emberi méltóság tiszteletben
tartásával való gyakorlására, a társadalmi harmó-
niára. Vezérlõ értékének a szellemi szabadságot
tekinti. A könyvtárhasználó állampolgároknak
minden lehetõ segítséget megad ahhoz, hogy él-
vezhessék az e szabadságból fakadó elõnyöket.

A könyvtáros felelõsséget érez a jelen és jövõ
nemzedékek érdekében azért, hogy a gondolat-,
vélemény- és szólásszabadságot, a tanítás és a
tanulás szabadságát az információk és a gondola-
tok szabad áramlásával és hozzáférhetõségével
segítse. Ennek érdekében a maga részérõl min-
dent megtesz az információellátás folyamatának
nyitottságáért és átláthatóságáért, feltételeinek
megteremtéséért.

A könyvtáros a társadalom számára szükséges
és hasznos feladatot lát el; általában a társadalom
egésze vagy csoportjai által közvetlenül vagy
közvetve fenntartott intézményben, a könyvtár-
ban fejti ki tevékenységét. Ennek során jogköve-
tõ magatartást tanúsít, s másoktól is ugyanezt várja
el. Nyitott a társadalom kérdéseire és igényeire
anélkül, hogy kedvezés vagy ellenszenv vezetné
világnézeti és politikai, tudományos és mûvészeti
ügyekben. Azon van, hogy a könyvtár teljesítse
társadalmi küldetését s legyen az élethosszig tartó
tanulás, az információcsere és a kulturális rekre-
áció színtere.
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III.
Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a hasz-

nálók iránt tiszteletet és odaadást, valamint ál-

landóan fejlõdõ szakismereteket kíván meg. A

könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon,

személyében feddhetetlenül, személyes anyagi

vagy egyéb jogosulatlan elõnyét vagy hasznát

kizárva hozza meg.

A könyvtáros a társadalom számára szükséges
és hasznos feladatot lát el. Ennek során betartja a
törvényességet és jogkövetõ magatartást tanúsít, s
másoktól is ugyanezt várja el. Saját világnézete,
tudományos vagy politikai álláspontja, nézetei nem
befolyásolhatják szakmai munkáját.

A könyvtáros elhivatottan, az emberiség szel-
lemi teljesítményei iránti tisztelettõl vezérelve,
személyes felelõsségének vállalásával folytatja
szakmai tevékenységét. Tevékenysége során
követi az itt lefektetett etikai elveket, s ha ezért
sérelem éri, joggal számít az õt megilletõ véde-
lemre. Munkája társadalmi hasznával arányos
erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg. Visel-
kedése és külsõ megjelenése álljon összhang-
ban a szakmájával szemben támasztott társa-
dalmi elvárással.

A könyvtáros hozzáértéssel, szakmai felké-
szültséggel és alkalmassággal, méltósággal és
kompetenciával, legjobb tudása szerint végzi
munkáját. Ismereteit folyamatos önképzéssel bõ-
víti, és a kor színvonalán tartja. Tehetsége szerint
maga is hozzájárul a könyvtáros szakma gyakor-
latának és elméletének fejlõdéséhez.

A könyvtárosnak erkölcsi integritása nyújt biz-
tos alapot szakmai döntéseinek meghozatalához,
szakmai ügyekben való autonóm eljárásához, a
gyûjteményi és szolgáltatási kérdésekben jelent-
kezõ külsõ nyomásgyakorlás elhárításához. A
könyvtáros nem húzhat személyes elõnyt vagy
anyagi hasznot helyzetébõl.

A könyvtárost tevékenységében a könyvtár-
használók iránt tanúsított tisztelet és jóindulat
vezérli. Véleményüket tiszteletben tartja, és ki-
szolgálásukat a maga érdekei elé helyezi. Visel-
kedését velük szemben udvariasság, mások elfo-
gadása (empátia), szolgálatkészség, fegyelmezett-
ség jellemzi.

IV.
A gyûjtemény gondozása

A könyvtáros felelõsséggel tartozik az emberi-

ség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai ki-

sebbségek, helyi közösségek kulturális örökségé-

nek megõrzéséért. Gyûjteményépítõ munkáját a

használók igényeire és az emberiség értékeire

alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel

ellentétes mûveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát,

s maga sem cenzúráz. Feltáró munkájával a

könyvtár teljes gyûjteményét hozzáférhetõvé teszi.

A könyvtáros a maga munkakörében szakmai
felelõsséget érez az emberiség, a magyarság és a
magyarsággal együtt élõ nemzeti és etnikai ki-
sebbségek, valamint a kisebb-nagyobb helyi
közösségek kulturális örökségének gondozásáért
és fejlesztéséért.

A rábízott könyvtári gyûjteményt a gyûjtõköri
szabályzatnak megfelelõen, az emberi értékekre
alapozva, az egyéni és csoportos igényekre tekin-
tettel gyarapítja és apasztja. A beszerzésben és
kiiktatásban visszautasítja a könyvtáron kívüli és
belüli önkényes cenzúrát, fellép a könyvüldözés
ellen. Egyoldalúság és értékítéletének érvényesí-
tése nélkül kezeli és szolgáltatja a közvélekedés-
sel, a közízléssel vagy a saját véleményével szem-
ben álló nézeteket tartalmazó mûveket, s a sza-
bályzat szabta kereteken belül olyanokat sem zár
ki, amelyek egyes alapértékeket támadnak. A
mûvészileg silány vagy áltudományos munkák-
nak a szabályzat elõírásainak megfelelõ mérték-
ben ad helyet. A gyûjteményépítésben nem befo-
lyásolhatják saját nézetei, és nem érvényesítheti
személyes ízlését és érdeklõdését.

A könyvtáros törekszik arra, hogy megismer-
kedjék a gondjaira bízott gyûjteménnyel, és – a
gyûjtemény méretétõl függõen – legalább nagy
vonalakban tisztában legyen tartalmával. Feltárja
a könyvtár teljes állományát, és eredetiben vagy
másolatban a használók (beleértve más könyvtá-
rak használóit is) rendelkezésére bocsátja. Az
igényekkel és a lehetõségekkel összhangban a
dokumentumállomány minél nagyobb részét sza-
badon hozzáférhetõ módon helyezi el, s gondos-
kodik a gyûjteményhez való helybeli és távoli
hozzáférést biztosító és megkönnyítõ eszközök-
rõl. A könyvtár saját gyûjteményébõl hiányzó
mûvekrõl való tájékozódást lehetõvé teszi a hasz-
nálók számára, és a használati szabályzat rendel-
kezéseinek megfelelõen a könyvtárközi együtt-
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mûködés keretén belül igyekszik hozzáférhetõvé
tenni õket.

A könyvtáros az anyagi lehetõségekhez, adott-
ságokhoz és a dokumentumok értékéhez képest
mindent megtesz a gyûjteménybe tartozó doku-
mentumok tartalmának és fizikai állapotának
megõrzéséért és megvédéséért. Ha ellopott vagy
más könyvtárak állományából eltulajdonított köny-
vekrõl és más dokumentumokról tudomást sze-
rez, ezt haladéktalanul a tulajdonos tudomására
hozza.

V.
A könyvtárhasználók szolgálata

A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt

segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybe-

vételéhez. A használók személyes adatait bizal-

masan kezeli. A használóknak joguk van az adott

feltételek között a lehetõ legjobb könyvtári ellá-

táshoz és az egyenlõ elbánáshoz; a könyvtáros

ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlí-

tésére.

A könyvtáros szigorúan kerülve minden hát-
rányos megkülönböztetést, egyenlõ elbánásban,
tisztességes eljárásban és kiszolgálásban részesít
minden, a könyvtárhoz forduló személyt bármi-
lyen szempontra (nem, nemi irányultság, életkor,
származás, etnikai, nemzeti és állampolgári hova-
tartozás, világnézet, mûveltségi színvonal, fizikai
vagy mentális állapot, értelmi képesség, anyagi
helyzet, politikai állásfoglalás stb.) való tekintet
nélkül. Az esélykiegyenlítés érdekében azonban
pozitív megkülönböztetésben részesít a könyvtár-
használók körében bizonyos csoportokat (pl. gye-
rekek, nemzeti és etnikai kisebbségek, szellemi,
fizikai vagy szociális hátrányokkal küzdõ szemé-
lyek).

A könyvtáros védi a könyvtárhasználathoz
való jogot, tiszteli és kiszolgálja a könyvtárhasz-
nálók igényeit. Az egyéni használók ellátása a
közjót is szolgálja, ezért az egyedi, konkrét igé-
nyek elsõbbségének elismerése az egész társada-
lom érdeke.

A könyvtáros nem tekinti magát a könyvtár-
használók nevelõjének és irányítójának, de köte-
lességének tartja, hogy megtanítsa õket a könyv-
tár használatára, tudomásukra hozza a hazai és
nemzetközi könyvtári rendszer kínálta lehetõsé-
geket, s felhívja figyelmüket az értékes, számuk-
ra érdekkel bíró mûvekre. Segít eligazodni az

irodalom és az információk világában, s támogat-
ja a könyvtárhasználók minden rétegét az olva-
sás-írás, valamint az információszerzés és kom-
munikáció egyéb eszközeinek elsajátításában.
A könyvtáros személyes ügyének tekinti, hogy a
lehetséges használók minél nagyobb számban
éljenek a könyvtár szolgáltatásaival.

A könyvtáros arra törekszik, hogy a könyvtár
szolgáltatási kínálata legyen összhangban a társa-
dalom elvárásaival és az adott használói kör igé-
nyeivel. A rendelkezésére álló eszközök és felté-
telek függvényében az elérhetõ legmagasabb szín-
vonalú szolgáltatást nyújtja.

A könyvtáros védelmezi a könyvtárhasználó
személyiségi jogait, tiszteletben tartja és óvja sze-
mélyes szféráját. Bizalmasan, a titoktartás kötele-
zettségével kezeli a tudomására jutott személyi
adatokat (beleértve a használt dokumentumok és
információk azonosítására szolgáló adatokat is)
és információkat, valamint a belõlük levonható
következtetéseket, s csak a törvény rendelkezésé-
re adja ki õket harmadik félnek.

A könyvtáros õrzi a könyvtár rendjét, s köte-
lességének tekinti, hogy vonzó könyvtári környe-
zetet teremtsen. A használókkal való kapcsolatát
a kölcsönös bizalmon alapuló együttmûködés jel-
lemzi. Számít a használó jóakaratú közremûkö-
désére; ennek hiányában a használói közösség
védelmében fellép a könyvtár rendjét megbontó,
a zavartalan használatot akadályozó személyek
ellen. A használók egymással ütközõ igényeit a
szabályzatokban rögzített módon kezeli, s dönté-
seiben megértés, kölcsönös érdekegyeztetés és jó
szándék vezérli. Módot ad arra, hogy a haszná-
lók aggodalom nélkül kifejthessék a könyvtári
szolgáltatásokat érintõ észrevételeiket és panasza-
ikat, s mindent megtesz, ami erejétõl telik ezek
orvoslására. A könyvtáros tudomásul veszi, hogy
egyes könyvtárak használati szabályzata bizonyos
szolgáltatások nyújtását térítéshez köti, de fellép
annak érdekében, hogy ez a körülmény ne aka-
dályozzon meg senkit az információhoz és doku-
mentumokhoz való hozzáférésben.

VI.
Az információ közvetítése

A könyvtáros tõle telhetõen mindent megtesz

azért, hogy a használó szabadon és korlátozás

nélkül hozzáférhessen az információhoz. Segítsé-

get nyújt az információs eszközök használatához.
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Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, tel-

jes, megfelelõ, személyre szabott információt nyújt.

A könyvtáros a bármely nyilvános informáci-
óhoz való szabad hozzáférést, a tájékozódást és a
tájékoztatás szabadságát minden ember természe-
tes jogának tekinti: a hozzáférést nem befolyásol-
hatja az információt kérõ személye, a források
jellege, nyelve vagy formája. A könyvtáros tisz-
teletben tartja az információt kérõ személyiségét
és információs igényeit, s azt, hogy az informá-
ciónyújtást egyedül a törvény vagy a rendelke-
zésre álló eszközök és anyagiak korlátozhatják.
A könyvtáros nem felelõs azért, ha a használó a
közremûködésével nyert információval visszaél és
a maga vagy a mások kárára, illetve bûncselek-
mény elkövetése során használja fel. Nem tagad-
hatja meg az ún. laikus személyektõl sem a szak-
mai információt, de kötelessége felhívni a figyel-
müket a rosszul értelmezett és alkalmazott, eset-
leg elavult érvényû információból fakadó veszé-
lyekre.

Az információt igénylõ használók nem képez-
nek homogén csoportot. A könyvtáros segít ab-
ban, hogy mindenki – feszélyezettség nélkül – a
maga igényeinek és felkészültségének megfelelõ
terjedelmû és szintû információhoz jusson, de nem
helyezheti magát az információs folyamat irányí-
tójának szerepébe, nem szabhatja meg, ki milyen
információt vehet igénybe, nem teheti személyé-
tõl függõvé az információhoz való hozzáférést.
Az információban gazdagok és az információban
szegények, az információ megszerzésében, keze-
lésében és felhasználásában jártasok és járatlanok
ellátása egyaránt feladatát képezi, s ennek végre-
hajtása során törekszik az esélyek kiegyenlítésé-
re. A könyvtáros feladatának tekinti, hogy a
használókat megismertesse az információkeresési és
-szerzési eszközökkel és eljárásokkal, hogy kulcsot
adjon kezükbe az önálló információszerzéshez.

A könyvtáros kötelessége, hogy legjobb tudá-
sa szerint törekedjék arra, hiteles, megbízható,
pontos, teljes, megfelelõ és személyre szabott
információt adjon; ha szükséges, az adott vagy
más könyvtárakban dolgozó kollégáinak bevoná-
sával. A használóval világosan és egyértelmûen
kell közölnie az információszolgáltatás kiterjedé-
sét és korlátait, beleértve személyes kompetenci-
ája határait is. A használót elõzetesen kell tájé-
koztatnia az információszolgáltatás áráról – ha van
–, és az információ megszerzésének alternatív
(gyorsabb, olcsóbb) lehetõségérõl. Annak ellené-

re, hogy a könyvtáros nem vállalhat szavatossá-
got az információ vagy annak forrása hitelességé-
ért, eligazítást adhat a használónak arról, milyen
szempontok alapján értékelheti õket. Ezen túlme-
nõen szakmai felelõsség terheli azért, ha tudato-
san téves információt ad, vagy visszatartja az
információt, vagy nem fejezi ki kételyeit az adott
információ vagy forrása hitelességét illetõen.

A könyvtáros köteles az igényeknek leginkább
megfelelõ forrásokból, a leghatékonyabb eszkö-
zök (beleértve az internetet és az elektronikus
forrásokat) és eljárások felhasználásával tájékoz-
tatni a hozzá fordulót, s minden esetben egyértel-
mûen azonosítani a forrást, amelybõl az informá-
ciót nyerte. Az eredeti mû (szöveg, zene, kép,
adatsor hagyományos vagy elektronikus formá-
ban) egészét vagy részletét csak az idézés szabá-
lyainak és a szerzõi jogi törvénynek megfelelõen
bocsáthatja rendelkezésre.

VII.
Könyvtárosi szakmai közösség

A könyvtáros õrzi és növeli a könyvtárosi szak-

ma tekintélyét, részt vesz a szakmai közéletben és

együttmûködésben. Készségesen adja át tudását

és tapasztalatait.

A könyvtáros személyében felelõs a könyvtá-
ros közösség és szakma társadalmi tekintélyének
fenntartásáért és növeléséért. Elvárható tõle, hogy
védje meg a szakma hírnevét méltatlan támadá-
soktól, s tartózkodjék a társadalmi munkameg-
osztásban elfoglalt helyének és jelentõségének
lebecsülésétõl.

A könyvtáros tiszteli szakmája múltját, ápolja
hagyományait. Szolidáris a szakmai közösséggel,
s tiszteletet tanúsít a könyvtáros kollégák és min-
den könyvtári dolgozó iránt, elismeri szakmai
tudásukat, emberi kvalitásaikat. Részt vesz a szak-
mai közvélemény alakításában, s elõmozdítja a
lényeges problémák megoldásához szükséges
egyetértést. Szakmai közéleti tevékenységét igyek-
szik valamely könyvtárosi társadalmi szervezet-
ben kifejteni.

A könyvtári szolgálatot lényegébõl kifolyólag
az jellemzi, hogy társadalmi küldetését a könyv-
tárak kooperációjával teljesíti. A könyvtáros ezért
kész a szakmai együttmûködésre más könyvtá-
rakban mûködõ kollégáival, nyitott közös vállal-
kozások indítására, szolgáltatások közös nyújtá-
sára. Erõsíti a könyvtárak közötti kapcsolatokat,
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különös tekintettel a különféle típusú könyvtárak-
ra. Az együttmûködés nem áll meg az ország
határainál: éppen a könyvtárhasználók minél tel-
jesebb ellátása, valamint a magyar kulturális és
tudományos teljesítmény megismertetése érdeké-
ben kiterjed az egész világra. Megkülönböztetett
jelentõsége van számára a határokon túli magyar
könyvtárosokkal való együttmûködésnek, a más
országokban élõ magyar lakosokat ellátó könyv-
tárak támogatásának.

A könyvtáros kötelességének érzi, hogy szak-
mai tudását, tapasztalatait megossza kollégáival s
maga is tanuljon tõlük, hogy segítse a könyvtáros
utánpótlás pályaválasztását, a fiatal kollégák fej-
lõdését s a társadalmi munkás könyvtárosok tevé-
kenységét.

VIII.
A könyvtár mint munkahely

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és

tiszteletben tartja munkáltatója céljait és érdekeit.

Beosztottként és vezetõként egyaránt a munkahe-

lyi közösség javán munkálkodik.

A könyvtáros tiszteli munkahelyét és kötõdik
könyvtárához, munkaviszonya során és megszûnte
után nem illeti méltatlan kritikával. Megõrizve
lelkiismereti szabadságát lojális munkaadójához
és a könyvtár fenntartójához. Megismeri, megérti
és támogatja legális céljait és törekvéseit. Nyilat-
kozataival nem ássa alá a könyvtár és fenntartója
jó hírnevét, nem sérti érdekeit. Megõrzi a hivatali
és üzleti titkokat. Ha etikai természetû aggályai
merülnek fel, azokat haladéktalanul a vezetés
tudomására hozza. Szakmai természetû nézetelté-
réseket elõször házon belül igyekszik tisztázni, s
illõ formák között viszi õket a szélesebb nyilvá-
nosság elé. Szakmai pályafutását, magánéleti
boldogulását összhangba hozza a munkahelye iránti
lojalitással. Tudomásul veszi a fenntartó anyagi
kényszerbõl hozott intézkedéseit, ha ezek nem sér-
tik a hatályos törvényeket, szabályzatokat és mun-
kaszerzõdéseket, tiltakozását ezek ellen a fennálló
jogi keretek között fejezi ki. A nyilvánosság elõtt is
fellép könyvtára és szakmája érdekében.

A könyvtáros azon van, hogy könyvtárában a
szolgálat szempontjából optimális munkahelyi
légkör alakuljon ki. Szívélyes, a munkára orien-
tált viszonyban áll könyvtárosi és nem könyvtá-
rosi végzettségû munkatársaival; ez utóbbiakkal
szemben nem él vissza helyzeti elõnyével és se-

gíti õket abban, hogy sajátos szakismereteikkel és
jártasságukkal eredményesen járuljanak hozzá a
könyvtár céljai eléréséhez. A vezetõi beosztást
betöltõ könyvtárost különös szakmai és emberi
felelõsség terheli: vezetõi alkalmasságán, hozzá-
értésén túlmenõen személyes példamutatásával
kell a könyvtárosi etikus magatartás felé irányíta-
nia beosztottjait.

A könyvtár fenntartójának kötelessége, hogy
rendelkezésre bocsássa a mûködéshez szükséges
anyagi feltételeket, de a könyvtároson múlik ezek
célszerû és hatékony felhasználása. A könyvtáros
felelõsséggel tartozik a könyvtárért, az általa hasz-
nált munkaeszközökért, illetékességi körében a
helyi környezetért, a szolgáltatási körülményekért.
A könyvtár munkatervébe illesztett alkotó tevé-
kenység révén létrejött mûvek (pl. tanulmány,
kiállítási forgatókönyv, szöveggondozás) a szer-
zõ szellemi tulajdonát képezik. A hozzá kapcso-
lódó vagyoni jogosultságok gyakorlását a könyv-
tár szabályzata vagy külön megállapodás rendezi.
A könyvtáros nem versenyezhet könyvtárával
annak gyûjtõkörébe, különösen a nemzeti kultu-
rális örökség körébe esõ dokumentumok gyûjté-
sében; magánszemélyek, intézmények és vállal-
kozások felkérésére értékbecslést csak a könyvtár
szabályzatában megszabott módon adhat.

A munkáltatótól, illetve a könyvtár fenntartó-
jától viszont elvárható, hogy tartsa tiszteletben a
könyvtárosság etikai kódexét. Vegye tudomásul,
hogy ez vezérli a könyvtáros emberi és szakmai
magatartását, s ne szorítsa a kódexben foglaltak-
kal ütközõ állásfoglalásokra, viselkedésre és cse-
lekedetekre.

IX.
Társadalmi kapcsolatok

A könyvtáros elfogultságtól és elõítéletektõl

mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjaival,

csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és koope-

rációs készséggel fordul más szakmák és tagjaik

felé. Védelmezi a szellemi tulajdonhoz való jogot

és a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés jogát.
A könyvtáros együttmûködik a társadalommal,

egyes tagjaival és csoportjaival, szervezeteivel,
részt vesz a közösség kulturális, tudományos,
gazdasági környezetének fejlesztésében. Szemé-
lyes világnézeti és politikai elkötelezettsége nem
befolyásolhatja könyvtári tevékenységét, a könyv-
tár nevében kifejtett közszereplése legyen elfogu-
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latlan és pártoktól független. A könyvtár eszköz-
rendszerét azonos feltételek mellett, a használati
szabályzat elõírásai szerint köteles a társadalmi
szervezõdések rendelkezésére bocsátani.

A könyvtáros felelõs magatartást és tiszteletet
tanúsít az információ elõállításában, feldolgozásá-
ban, tárolásában, terjesztésében érdekelt más szak-
mák és szervezetek iránt, s kész együttmûködni
velük. Ugyanilyen tisztelettel és kooperációs kész-
séggel fordul minden más szakma felé.

A könyvtáros nagyra értékeli és támogatja az
alkotó tevékenységet, amely a szellemi tulajdon
forrása. Elismeri és védi a szerzõi jogot és a hozzá
kapcsolódó vagyoni jogosultságokat. Ugyanakkor
a felhasználók és a széles közösség érdekeinek, az
oktatás, a mûvelõdés, a tudományos kutatás szem-
pontjainak megfelelõen védelmezi a szellemi alko-
tásokhoz és az információhoz való szabad hozzáfé-
rés jogát is a szabad felhasználás keretei között.

X.
Az etikai kódex érvényesülése

Az etikai kódexben foglalt követelmények a

könyvtárosok tevékeny közremûködésével valósul-

nak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói

egy etikai bizottság felállításával segítik elõ.

Az aláíró egyesületek és szervezetek a saját
tagságukra vonatkozó érvénnyel bocsátják ki ezt
az etikai kódexet, de számítanak arra, hogy a
magyar könyvtárosság egésze és minden könyv-
tárosi szervezet a magáénak vallja a benne lefek-
tetett alapelveket. Bár a könyvtárosi etika köve-
telményeinek teljesítését csak a nyilvános vagy
nem nyilvános könyvtárban, közintézményben
vagy gazdasági vállalkozásnál, illetve szellemi
szabadfoglalkozásúként mûködõ, felsõfokú szak-
képzettségû könyvtárosoktól lehet elvárni, az õ
példamutatásuk nyomán remélhetõ, hogy a
könyvtári alkalmazottak teljes köre tartani fogja
magát a kódex szelleméhez.

A kibocsátók kívánatosnak tartják, hogy ezt
az etikai kódexet – alapelveivel összhangban –
szükség és igény szerint további olyan etikai sza-
bályzatok egészítsék ki, amelyek a könyvtárfajta,
munkakör, könyvtárosi szakterület sajátosságai-
nak megfelelõ magatartási és viselkedési normá-
kat tartalmaznak. Indokolt lehet etikai szabályza-
tot alkotni az egyes könyvtárak vagy könyvtári
rendszerek munkatársi közösségei számára is.

A kibocsátók elõtt nyilvánvaló, hogy az etikai
kódexben kifejtett iránymutatás csak a könyvtá-
rosok személyes erõfeszítésével, a szakmai ethosz
iránt elkötelezett viselkedésével válhat a könyvtá-
rosi és könyvtári gyakorlatot meghatározó erõvé.
Ezért számítanak valamennyiüknek, különösen a
szakma véleményformáló, tekintélyes képviselõi-
nek és a könyvtárak vezetõinek közremûködésé-
re. A kódex megsértõivel szemben nem kívánnak
szankciókkal fellépni, hanem a benne foglaltak
érvényesülését a követendõ példák felmutatásá-
val igyekszenek elõsegíteni, az elveket sértõ gya-
korlattól pedig elhatárolják magukat. Az ezzel
kapcsolatos teendõket az e célra létrehozott etikai
bizottságra bízzák.

A tervezettel kapcsolatos gondolataikat, vé-
leményüket a kódexet összeállító bizottság tit-
kárához juttathatják el: Hangodi Ágnes, Könyv-
tári Intézet, 1827 Budapest, Budavári palota F
ép. 06 (1) 2243-821, hangodi@oszk.hu

Magyarország
a térképeken

– Virtuális kiállítás
az OSZK honlapján:
Lazarus: Tabula Hungarie ad quator latera

...Ingolstadt, 1528
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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.
Országos Széchényi Könyvtár, Budavári
palota F épület

„Innen ki-tettzik, hogy a’ nyomtatás mes-
terségének találmánya nagy ménnyei jóté-
temény vólt az emberi nemzetre nézve.
Amiólta ez a’ hasznos mesterség elõbbeni
semmiségébõl valóságra kapott, azóltatól
fogva érezhetõképen öregbedtek a tudomá-
nyok, szemlátomást nevekedett a’ Tudósok-
nak száma.”

Decsy Sámuel, 1790

Kiállításunk az elsõ magyar nyelvû nyomtatvá-
nyok megjelenésétõl, tehát a XVI. század köze-
pétõl a magyar nyelv akadémiai nagyszótára, az
ún. Czuczor–Fogarasi szótár megjelenéséig
(1862–1874) követi a magyar nyelvûség fokoza-
tos térhódítását a magyar tudományosságban. Azt
a folyamatot mutatjuk be, amelynek során a ma-
gyar nyelv használata, funkciói fokozatosan bõ-
vülnek, a különbözõ tudományágak szakszókin-
cse kialakul és a XIX. századra – a Magyar
Tudományos Akadémia megszületésével és köz-
remûködésével – a tudományok magyar nyelvû-
vé válnak.

Az elsõ magyar nyelvû
nyomtatványoktól a felvilágosodásig

A magyar nyelvû tudományos könyvek törté-
nete szorosan összefügg a könyvnyomtatás és a
reformáció elterjedésével. A könyvnyomtatás
egységesítõ hatásánál fogva fontos lépést jelentett
a nemzeti irodalmi nyelv kialakulása felé. A XVI.
századi magyarországi nyomdák általában protes-
táns alapításúak voltak, s az általuk kibocsátott

magyar nyelvû nyomtatványok száma a század
végére meghaladta a négyszázat. A reformáció
különösen fontosnak tartotta a Biblia népnyelvre
való fordítását, több nyomda alapításának éppen ez
volt az elsõdleges célja. A legkorábbi Magyarorszá-
gon készült magyar nyomtatvány is bibliafordítás:
Sylvester János Újszövetség-fordítása (1541).

Korai nyomtatványaink között igen jelentõsek
a nyelvtanok, illetve szótárak mint a magyarra
való fordítás alapvetõ segédeszközei, és fontos
szerepet játszottak az oktatásban is, amely a leg-
alsó szintet kivéve, latin nyelven folyt. Kiállítá-
sunk kiindulópontját Sylvester János Grammatica

Hungarolatina címû nyelvtana (1539) jelenti,
amely elõször tárgyalta a magyar nyelv gramma-
tikáját – igaz, még latin nyelven, ám azzal a cél-
lal, hogy az iskolai nyelvoktatást megkönnyítse.
Hasonló okból születtek meg a korszak nyomta-
tott szótárai, szójegyzékei:  a magyar szótáriroda-
lom elsõ alkotásai. Szenci Molnár Albert 1604-es
szótára több szempontból is kiemelkedik közü-
lük, egyfelõl értelmezéseinek enciklopedikus jel-
lege, másfelõl a latin–magyar részt követõ ma-
gyar–latin szótár miatt, amely a maga nemében
szintén elsõ volt. A magyar–latin rész elõszava
helyesírásunk történetének szempontjából is fon-
tos állomás, mivel Molnár itt a magyar nyelvben
szokásos hangjelölési eljárásokat is ismerteti.

A bibliafordítások, szótárak, szójegyzékek és
nyelvtanok mellett legkorábbi tudományos nyom-
tatványaink között szerepel Székely István világ-
krónikája, amely Krakkóban jelent meg 1559-ben.
Ez az elsõ, magyar nyelven megjelentetett törté-
neti munka. A Székely-krónika a teremtés elsõ
napjától a szerzõ saját koráig kíséri figyelemmel
a magyar és az egyetemes történelem eseményeit
a korabeli beszélt nyelvhez közel álló, élénk stí-
lusban.

Legkorábbi fennmaradt nyomtatott matemati-
kakönyvünk a debreceni Hoffhalter-nyomda ki-
adványa, az ún. Debreceni Arithmetika (1577).
Debrecen, amely fontos kereskedelmi központ volt
a XVI. században, igényelte az ilyen típusú kiad-
ványokat, amelyek fõként a kereskedõk munká-
ját könnyítették meg. Szintén igen korai Melius
Juhász Péter Herbáriuma (1578), az elsõ magyar
nyelvû botanikai munka, amely egyben az elsõ,
jól szerkesztett, magyar nyelvû természettudomá-
nyos kézikönyv is. A Herbárium elsõ fejezete
tulajdonképpen betûrendbe szedett növénynév-
jegyzék, amelynek nagy jelentõsége volt a nö-
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vénynevek magyarításában. Második része, a tu-
lajdonképpeni herbárium, a növények leírását és
felhasználásának módját tartalmazza.

A legnagyobb vállakozás ebben a korszakban
Apácai Csere János nevéhez fûzõdik. Magyar

encyclopaediáját (1655), amely elsõként kísérelte
meg magyarul összefoglalni korának teljes tudo-
mányosságát, tulajdonképpen tankönyvnek („ma-
gyar nyelven írott scholai könyvnek”) szánta a
középszintû iskolai tagozatok diákjai számára.
Apácai felismerte a nemzeti mûveltség és az anya-
nyelv szoros kapcsolatát, munkásságának célja az
volt, hogy minden tudományt (tantárgyat) magyar
nyelven lehessen oktatni az iskolákban. Apácai
az Enyclopaedia szövegét fõként latin nyelvû
munkákból fordította, az egyes tudományágak
terminológiáját szinte a semmibõl kellett megte-
remtenie. A mindennapi élethez közel álló téma-
körök esetében (pl. orvoslás, állattan, növénytan,
háztartás, törvénykezés) ezzel a feladattal viszony-
lag könnyen megbirkózott, terminológiája egysze-
rû, könnyen követhetõ. Nehézséget inkább az el-
vont tudományok (logika, filozófia, matematika,
csillagászat) okoztak számára, nyelve ezekben a
fejezetekben kissé nehézkes, az egyes szakkifejezé-
seket gyakran szó szerint próbálta visszaadni.

Apácai vállakozása sajnos nem talált folyta-
tókra, kísérlete meglehetõsen elszigetelt maradt.
A XVII. század vége és a következõ század eleje
a nyelvi mûvelõdés alakulása szempontjából
egyébként is a hanyatlás idõszaka, a közéletben
és a tudományokban ismét egyre nagyobb teret
hódított a latin nyelv, amely a XVI. század má-
sodik felében tapasztalt biztató anyanyelvi kezde-
ményezések után még mindig a hivatalos nyelv
szerepét töltötte be. Latin volt a közigazgatás, a
törvényhozás, a politikai közélet és az oktatás
nyelve, s a közép- és felsõoktatás elsõsorban a
latin nyelv megtanításával foglalkozott, az anya-
nyelvet szinte teljesen mellõzte.

Kisebb fellendülés a XVIII. század közepétõl
azonban már jelentkezett a magyar nyelvû tudo-
mányos könyvkiadásban, bár elsõsorban tanköny-
vek és népszerûsítõ munkák láttak napvilágot.
Ezek közül az egyik legérdekesebb Molnár János
jezsuita írónak és tanárnak, a magyar nyelvû tu-
dományos és ismeretterjesztõ irodalom úttörõjé-
nek terjedelmes kötete: A régi jeles épületekrõl

(Nagyszombat, 1760). Molnár mûve nem csupán
építészettörténeti munka, jóval inkább mûvelõdés-
történeti összefoglalás, amelyben a Biblia és óko-

ri szerzõk leírásainak felhasználásával mutatja be
a régi, nevezetes építészeti alkotásokat, például
Noé bárkáját, Bábel tornyát, az egyiptomi pira-
misokat, a Circus Maximust vagy a Rhodoszi
kolosszust. Ezen kívül azonban a kor és az illetõ
nép általános kultúrájáról is képet ad: ismerteti a
nyelveket  és a szokásokat is. A kötetet számos
gyönyörû rézmetszet illusztrálja.

A felvilágosodástól az Akadémia
megalapításáig

 A felvilágosodás nyelvi-irodalmi mozgalma
hatalmas változást hozott a magyar tudományos
nyelv történetében is. Kezdete Magyarországon
Bessenyei György és a bécsi testõrírók fellépésé-
hez kötõdik, s az irodalom szintjén nyert egyre
szélesebb teret. Bessenyei nagyhatású mûvelõdé-
si programját az 1770-es évtized utolsó éveiben
dolgozta ki. A társadalom célját a közjó, a „köz-
boldogság” megteremtésében látja, ennek eszkö-
ze pedig szerinte a tudomány. A tudományok
kulcsa azonban a „számosabb rész” nyelve, nem
a tudós latin, hanem az egész nemzet nyelve, a
magyar. Ahhoz tehát, hogy a tudományok az
ország lakosai között elterjedjenek, megfelelõen
kimûvelt és általánosan használt nyelvre van szük-
ség. E nélkül ugyanis a tudományok nem tölthe-
tik be kívánt szerepüket. Fenti elveit röpirataiban,
az 1778-ban megjelent Magyarságban, illetve az
1779-ben napvilágot látott Magyar nézõben, va-
lamint az 1781-ben keletkezett, de csak 1790-ben
Révai Miklós által kiadott Egy magyar társaság

iránt való jámbor szándék címû mûben fejtette
ki. Ezzel elõfutára lett az 1790 után kibontakozó
nemesi röpiratirodalomnak.

E röpiratirodalom egyik legfontosabb darabja
Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz, avagy hamvá-

ból fel-támadott magyar nyelv címû 1790-ben
megjelent, hasonló tárgyú röpirata, ahonnan kiál-
lításunk címét is kölcsönöztük. Decsy Bessenye-
ihez hasonlóan egy tudós társaság létrehozását
javasolja a külföldi társaságok mintájára, s külön
kiemeli a könyvtár és a könyvnyomtatás mûve-
lõdésbeli szerepét. Röpiratában azonban nemcsak a
kulturális tennivalókra tér ki, hanem a nemzet gaz-
dasági teendõit is felsorolja. A nemzeti nyelv törvé-
nyessé tétele mellett fontos szerepet szánt a mezõ-
gazdaság és a kereskedelem fejlesztésének is.

 A felvilágosodás eszméi a mûvelõdés számos
területén indítottak a magyar nyelv fejlesztésének
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ügyét szolgáló folyamatokat. Magyar nyelvû hír-
lapok születtek, melyek pályázataikkal is támo-
gatták a nyelvkérdést; Pest-Budán, majd Kolozs-
várott megindult a magyar nyelvû színjátszás és
az oktatásban is fokozatosan teret nyert a magyar
nyelv.

Mária Terézia 1777-ben bocsátotta ki az elsõ
átfogó közoktatásügyi szabályzatot, a Ratio

Educationist. A Ratio az addig széttagolt iskola-
rendszert egységes szervezetté kívánta átalakíta-
ni, jelentõs tartalmi és módszertani változtatáso-
kat hozva a tanulmányi anyagban. Kibõvítette
például a természettudományi tantárgyak körét és
anyagát, s támogatta a nemzeti nyelvû oktatás
kiszélesítését. A XVIII. század utolsó harmadától
többek között e rendelet hatására a latin és német
nyelvû munkák mellett egyre nagyobb számban
jelentek meg korszerû, magyar nyelvû tanköny-
vek is. A korszak kiemelkedõ tankönyvíró sze-
mélyiségei, Révai Miklós, Molnár János, Márton
István vagy Budai Ézsaiás könyveikkel is hozzá-
járultak a felvilágosodás eszméinek terjesztéséhez.
Ekkor azonban még nem vált el élesen a tan-
könyv és a tudományos kézikönyv mûfaja, ezért
sok esetben a középszintû oktatásban használt
könyvek egyben egy-egy tudomány kézikönyve-
ként is szolgáltak, mint például Molnár János fi-
zikája (A fisikának eleji, 1777) vagy Budai Ézsa-
iás történeti munkái (Közönséges história, 1808;
Magyarország históriája, 1805), melyek egyben
az elsõ modern, magyar nyelvû összefoglalását
adták az adott témának.

A nyelvi mozgalom azonban a nyelvújításban
teljesedett ki, amely leglátványosabban a szókész-
let gyarapításában jelentkezett. Az a szóalkotó
mozgalom, amely Magyarországon ekkor kibon-
takozott, európai viszonylatban is egyedülálló. A
szókincs gyarapításán kívül a nyelvújítás a ma-
gyar stílus fejlesztéséhez és a nyelvi norma meg-
teremtéséhez is hozzájárult.

Egyre több tudományterület önállósodott, meg-
jelent például az elsõ önálló, magyar nyelvû filo-
zófiai munka, Sartori Bernát minorita szerzetes
Magyar nyelven filosofia (1772) címû kötete.
Sartori az aradi, majd a miskolci rendház filozó-
fiatanáraként elsõként oktatta magyar nyelven a
filozófiát. Elõadásainak egy részét jelentette meg
ebben a kötetében. Munkájában külön fejezetben
sorolja fel a filozófiában használatos szavakat,
kifejezéseket, ezek között azonban egyelõre még
több a latin szó, mint a magyar. Pálóczi Horváth

Ádámnak Pszichológia, az az a lélekrõl való tu-

domány (1792) címû munkája a Hadi és más

nevezetes történetek címû bécsi folyóirat pályáza-
tára készült. A pszichológiában nem volt magyar
nyelven író elõdje, szóalkotási módszere, mûszó-
használata azonban mégis a XIX. század közepé-
nek sikeres újításait vetíti elõre.

A statisztika tudománya is elkülönült a geo-
gráfiától és az államismereti irodalomtól. Né-
meth László, az elsõ magyar nyelvû statisztika
szerzõje (Az europai nevezetessebb országoknak

leirása, 1795), Göttingában Schlözertõl tanulta a
statisztikai tudomány alapjait. Mûvének elõsza-
vában Németh bemutatja kora statisztikai elméle-
teit, majd megfogalmazza munkája célját, melyet
a nemzeti nyelvû mûvelõdés elõsegítésében lát,
és meg is indokolja az általa alkotott új vagy nem
eléggé elterjedt magyar szavak használatának
szükségességét.

Erre az idõszakra esik a magyar államnyelvért
folytatott hosszú küzdelem kezdete is, amely töb-
bé-kevésbé II. József nyelvrendeletének (1784)
ellenhatásaként bontakozott ki és hozzájárult a
magyar tudományos és irodalmi nyelv föllendü-
léséhez. A II. József halálától az Akadémia meg-
alapításáig tartó három és fél évtized alatt (1790–
1825) zajló országgyûlések és nyelvi küzdelmek
készítették elõ a reformkort és vezettek az Aka-
démia megalapításához. Az államnyelv kérdésé-
vel ez idõszakban többször is foglalkozott az
országgyûlés, és törvények is születtek a közügyek
magyar nyelven való vitelérõl, a magyar nyelv
tanításáról és használatáról, amelyek nagyban
elõbbrevitték a nyelvért folytatott küzdelmeket,
de a magyar államnyelv kivívása ekkor még nem
több törekvésnél, egyelõre kevés eredménnyel.

Az 1805. évi IV. törvénycikk azonban lehetõ-
vé tette, hogy a vármegyék a magyar nyelvet
használják a királyhoz, az udvari kancelláriához,
illetve a helytartótanácshoz benyújtott felterjesz-
téseikben és leveleikben. Ezért szükségessé vált
az eddigi latin terminológiát magyar nyelvre átül-
tetni. Ekkor keletkeztek az ún. tiszti szótárak. A
terminológia magyarításának terén a kezdeménye-
zés Pest megyéé volt. 1806 augusztusában jelent
meg az a „próbafüzet”, melyet a vármegye adott
ki A tisztbeli írás módjának saját szavai címmel.
E füzet kéziratát az összeállítók véleményezésre
elküldték Révai Miklósnak, aki részletes megjegy-
zéseit írásba foglalva küldte vissza a szótárt össze-
állító bizottságnak, s a bizottság számos esetben
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el is fogadta a neves nyelvtudós javaslatait. Az
1806-os próbafüzet tehát már Révai módosításait
is figyelembe véve jelent meg. A szótár nemcsak
tartalmi módosításait fogadta meg, hanem az õ
helyesírási elveit alkalmazta.

A kinyomtatott szótár öt részre oszlik: az elsõ
rész a hivatalos levelezésbeli címzésformákat veszi
sorra, a második a különbözõ bizonyítványok (pl.
szegénységi) szövegezését adja, a harmadik az
eskütételek formáiról szól. A tulajdonképpeni
szótári rész a negyedik, ahol az egyházi és világi
tisztségek magyar nevét közlik, illetve az ötödik,
ahol a törvénykezésben elõforduló kifejezéseket
magyarítják. A kinyomtatott szótárt elküldték az
összes törvényhatóságnak s Erdély kormányzó-
ságának is, hogy ezek az összes megyének meg-
küldjék. A beérkezett megjegyzések figyelembe
vételével a szótárnak a következõ évben egy ja-
vított kiadása is megjelent.

Hasonló szótárt jelentetett meg Zala megye,
ahol Kisfaludy Sándor és Verseghy Ferenc is
közremûködött az elkészítésben. A Veszprém
megyei változatot (Észrevételek a magyar nyelv-

nek a polgári igazgatásra és törvénykezésre való

alkalmaztatásáról, 1807) pedig Pápay Sámuel
állította össze, akinek nevéhez az elsõ magyar
nyelvû irodalomtörténeti munka (A magyar lite-

ratúra esmérete, 1808) is kapcsolódik.

Az Akadémia megalapításától
a Czuczor–Fogarasi-szótár megjelenéséig

Az 1825–27-es refomországgyûlésben a nyelv-
kérdés ismét fõszereplõvé vált. A cél az volt, hogy
a magyar nyelv végre államnyelvvé válhasson és
jogai minden területen érvényesülhessenek. A küz-
delem végül 1844-ben érte el célját, hazánkban csak
ekkor vált a magyar nyelv hivatalosan is államnyelv-
vé. Azonban az 1844-es gyõzelem csak 1860-tól
érvényesülhetett maradéktalanul. A szabadságharc
utáni erõs németesítési hullám érintette a közigazga-
tás, közoktatás nyelvét, és a pesti egyetemen is
németül és latinul folytak az elõadások. Ferenc Jó-
zsef az 1860. október 20-ai diplomában rendezte
újra a nyelvi helyzetet, s végül az 1868-as
országyûlés vezette be újra a magyart mint állam-
nyelvet. A reformkori fellendülés után azonban már
a németesítés sem tudta igazán visszavetni a tudo-
mányok magyar nyelvû fejlõdését.

Ez elsõsorban a Magyar Tudományos Akadé-
mia megalakulásának volt köszönhetõ. 1825.

november 3-án, a pozsonyi országgyûlésen gróf
Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét,
60 ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Tár-
saság létrehozására. Tettét más fõnemesek is je-
lentõs összegekkel támogatták, és 1827-ben az
alapítást törvénybe is iktatták. Ez igen jelentõs
lépés volt a nyelvkérdésben, mivel az Akadémia
alapszabálya kimondta: „Mindenek elõtt köteles-
sége e Társaságnak a honni nyelvet mívelni és
gyarapítani”.

A Tudós Társaság tényleges mûködését csak
1831-ben kezdte meg, hat osztállyal (nyelvtudo-
mányi, bölcseleti, történeti, matematikai, törvény-
tudományi és természettudományi). A nyelvtudo-
mányi munka – különösen az elsõ évtizedben –
igen élénk volt. Az Akadémia az alapvetõnek
tekintett nyelvi feladatok közül elõször a helyes-
írást szabályozta – Révai Miklós elvei szerint –,
az elsõ helyesírási szabályzat 1832-ben jelent meg,
majd hamarosan nyelvtan is követte. A különbö-
zõ tudományok szakszavainak (korabeli kifeje-
zéssel: mûszavainak) gyûjtése már az Akadémia
mûködésének kezdetén felmerült. Elsõként a mate-
matikai mûszótár jelent meg (1834), majd még
ugyanabban az évben követte a filozófiai és 1843-
ban a törvénytudományi. Hasonlóan fontos szere-
pet töltött be az Akadémia által kiadott magyar–
német és német–magyar zsebszótár is, amely min-
dennapi praktikus használatán túl a nyelvtudomány
számára is nagy jelentõségû volt, szókészlete a ké-
sõbbi akadémiai nagyszótár egyik alapjául szolgált,
akárcsak az 1838-ban megjelent tájszótár.

A korszak leglátványosabb változásán a ter-
mészettudományos szaknyelv esett át. Elsõsorban
a kémia nyelvét alakították át gyökeresen. A
nemzeti nyelvû terminológia és nómenklatúra
kialakítására kedvezõ volt a helyzet, mivel nem
volt egységesen elterjedt és használt szaknyelv.
Schuster János, a pesti egyetem kémiaprofesszo-
ra dolgozta ki elsõként egységes elvek alapján a
szaknyelv tervezetét, amelyet gyógyszerész tanít-
ványai a gyakorlatban is használatba vettek. Ér-
tekezéseik például a következõ címekkel jelentek
meg: Gyógyszeres értekezés a zöldlõ-gyulatsavas

sulyagról (Murias barytae) és szunnyasztdékról

(Morphina); Gyógyszeres értekezés a fojtó savas

ezüstagról (Nitras argentici) és a szénsavas

rézagos hamagról (Sulfas cuprici ammoniacalis);

Az aranyszikany zöldletrõl (Chloridum auri

natronatum) és a ketted-férjagsavas hamagról

(Biarsenias kali).
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Schuster a mûszók képzésében mesterséges
képzõk rendszerét vezette be az elemek és a
különbözõ vegyületek elnevezésére. A fémek
-any végzõdést kaptak, elsõsorban az arany szó
analógiájára. Így lett a rézbõl rézany, a vasból
vasany, az ezüstbõl ezüstany. A nátrium neve a
sziksóból szikany, a káliumé a hamuzsírból
hamany lett. Ekkor született a higany neve is. A
nemfémek esetében általában az illetõ elem saját-
ságára utaló melléknevek képezték a szó alapját.
A hidrogén így gyúló vagy vízõ, a nitrogén fojtó,
az oxigén savító, a klór zöldlõ, a bróm bûzlõ, a
jód iboló, a foszfor villó nevet kapott. A vegyü-
letek -ag, illetve -acs képzõt kaptak.

Schuster szóalkotásait a következõ nemzedék
egy kicsit átdolgozta. Az új nyelvújítók csoport-
jának vezetõje, Bugát Pál orvosi könyveiben,
amelyek fõként fordítások vagy idegenbõl való
átdolgozások, egyre inkább belejött a szógyártás-
ba és újításaihoz saját szóalkotási rendszert dol-
gozott ki. Az õ nevéhez fûzõdik a legjelentõsebb
természettudományi mûszógyûjtemény, a Termé-

szettudományi szóhalmaz (1843), amely mintegy
40 ezer latinul és helyenként németül értelmezett
mûszót tartalmaz, s melyet Bugát húsz év mun-
kájával állított össze. A szavak nagy része orvos-
tudományi mûszó, de jócskán képviseltetik ma-
gukat az egyéb természettudományi ágak is.

Bugát mellett Irinyi János és Nendtvich Ká-
roly vett részt tevékenyen az új elnevezések ki-
alakításában. Az általuk megújított mûnyelv szer-
kezetében nem tért el lényegesen a Schuster-félé-
tõl. A legnagyobb különbség abban mutatkozott
meg, hogy nem tettek különbséget fém és nemfém
között, tehát minden elem megkapta az eddig csak
a fémeknél használt -any, illetve -eny képzõt. Új
neveket is alkottak, így lett pl. a könnyû
hidrogénbõl köneny, az éltetõ levegõbõl,
az oxigénbõl éleny, a halványzöld klórból
halvany. A magyar kémiai mûnyelvnek ez
a formája általánossá vált, s rövid idõ alatt
széles körben elterjedt.

A korabeli tankönyvek és szakközle-
mények általában azért zárójelben fel-
tüntették a kifejezés latin vagy német
megfelelõjét. A megújított természettu-
dományi nyelv viszonylag hosszú ideig
életben maradt, az 1870-es évek során a
nyelvészek és természettudósok támadá-
sainak hatására azonban nálunk is a nem-
zetközi kifejezések terjedtek el.

Az Akadémia nyelvtudományi mûködésének
egyik legjelentõsebb területe a szótárkészítés volt.
Már az alapszabályban szerepelt egy „a lehetõségig
teljes szótár” elkészítésének gondolata, amely Tele-
ki József 1818-ban keletkezett pályamunkáján ala-
pult. 1834 végén meg is jelent egy kis füzet a szótár
tervével a tagok belsõ használatára, s 1840-ben a
végleges terv is napvilágot látott A nagy magyar

szótár belsõ elrendelésének, s miképeni dolgoztatá-

sának terve címmel. 1844 decemberében Czuczor
Gergelyt és Fogarasi Jánost bízták meg a szótár
szerkesztésével. A kézirat elkészítése megszakítá-
sokkal 1845-tõl 1861-ig tartott, ebbõl Czuczor több
mint két évet fogságban töltött. A magyar nyelv

szótára végül 1862 és 1874 között jelent meg hat
kötetben, a sajtó alá rendezést Czuczor halála után
Fogarasi egyedül fejezte be. A szótárt már megjele-
nésekor sok kritika érte, elsõsorban szófejtéseit, il-
letve nyelvhasonlítási eljárását illetõen. A szerkesz-
tõk a „bölcseleti” (filozófiai) nyelvtudomány híve-
ként a magyar nyelv szavait a legkülönbözõbb nyel-
vekkel vetették össze, és hasonlóan nagy szerepet
tulajdonítottak az általuk belsõ keletkezésûnek tar-
tott szavainknak is. Ennek ellenére a „Czuczor–
Fogarasi” fogalommá vált a magyar nyelvtudomány-
ban: elsõ, tudományos igényû, egynyelvû értelmezõ
szótárunk, amely képet ad a XIX. század közepé-
nek, különösen a reformkor és a szabadságharc
korának nyelvállapotáról, beleértve a tudományok,
mesterségek és a nyelvjárások szókincsét is.

Stemler Ágnes

Ortelius, Abraham: Ungariae loca praecipua
… Antwerpen. 1573.

(Az OSZK honlapján lapozható virtuális
térképgyûjteménybõl)
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ODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírek

Ami az ODR lelõhely-
adatbázis 2004. évi

statisztikájából kimaradt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár
és Dokumentációs Szolgálat országos  szakkönyv-
tár, kötelespéldányra jogosult, így alapvetõ érde-
ke, sõt kötelessége, hogy állományát elérhetõvé
tegye a legszélesebb hazai és nemzetközi könyv-
tárhasználói kör számára.

Örömmel olvastuk a Könyvtári Levelezõ/lap
2005. évi januári számában az ODR 2004. évi
statisztikáját, amely jelzi, hogy az Országos
Dokumentumellátási Rendszer ismertsége, kihasz-
náltsága dinamikusan növekszik.

A 2003. év 35  306 kérésével szemben 2004-
ben 50 478 igényt regisztráltak, ami több mint
negyven százalékos forgalomnövekedést jelent.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy könyvtárunk az
„Akiktõl a legtöbbet kérték 2004-ben” táblázat-
ban nem szerepel. A táblázat szerkesztési elve
szerint csak a tagkönyvtárak egymás közötti for-
galmát veszi figyelembe, pedig van könyvtárközi
kölcsönzés az ODR keretein kívül is.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgá-
lat 2004. évi könyvtárközi kölcsönzés szolgálta-
tási forgalma, havi bontásban, az alábbiak szerint
alakult:
Január 40, február 41, március 58, április 62,
május 47, június 42, július-augusztus 49, szep-
tember 77, október 59, november 54, december
54. (Július és augusztus együtt szerepel, mivel a
könyvtár augusztusban zárva tart.)

Éves forgalmunk 583 dokumentum, ami havi
átlagban 48  könyvtárközi kölcsönzést jelent.

A Könyvtári Levelezõ/lap közli a húsz legna-
gyobb forgalmat lebonyolító tagkönyvtár jegyzé-
két, és közöttük sem szerepel a KSH könyvtára,
pedig ezzel a teljesítménnyel könyvtárunk a 12.
helyre kerülne, a Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár (Pécs) mögé és a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola Könyv-
tára elé. Az elõbbi éves forgalma 641 dokumen-
tum, az utóbbié pedig 546 volt.

Úgy gondoljuk, hogy a könyvtári állomány
mérete, tartalmi egyedisége és sokoldalúsága (fõ
gyûjtõköre a statisztika és a demográfia, de igen
gazdag a közgazdaságtudomány, a szociológia, a
jog, a politika és az összes tudományterület gaz-
dasági és statisztikai vonatkozású irodalma, a
kötelespéldány-jogosultságnak köszönhetõen je-
lentõs helytörténeti, néprajzi, vallás- és egyház-
történeti, történelmi, informatikai, szépirodalmi stb.
állománycsoporttal rendelkezünk) révén a hazai
dokumentumellátás kikerülhetetlen forrása.

Mindezt segíti, hogy a könyvtár  2003 január-
jától az OLIB integrált könyvtári rendszert hasz-
nálja, így katalógusunk az interneten keresztül is
elérhetõ (http://lib.ksh.hu). Közel egy éve szeret-
nénk saját állományunkat betölteni az ODR-ébe
– eddig sajnos nem sok eredménnyel. (Azért a
Könyvtárellátó Kht. jóvoltából – a tagkönyvtárak
náluk vásárolt dokumentumait automatikusan jel-
zik az ODR-nek – 18 dokumentum címe szere-
pel könyvtárunk neve mellett.) Állományunk
meghaladja a 750 ezret, amelybõl több mint 260
ezer cím az interneten keresztül is elérhetõ. Jelenleg
könyvtárunk azon dolgozik, hogy számítógépen
feltárt állományunk a MOKKA része legyen.

Az természetes, hogy a legtöbbet kérõ könyv-
tárak között nem szerepel a miénk, hiszen elsõ-
sorban szolgáltató könyvtár vagyunk, mivel
gyûjteményünk mérete és tartalmi gazdagsága lefe-
di a nálunk jelentkezõ igények legnagyobb részét.
Kölcsönzési jogosultsággal rendelkezõ olvasói kö-
rünk lényegében a Központi Statisztikai Hivatal dol-
gozóira korlátozódik. (2004-ben csupán kilencven
dokumentumot kértünk más könyvtártól!) A hoz-
zánk látogató kutatók, oktatók, egyetemi és fõisko-
lai hallgatók tudatosan, olyan speciális igényekkel
keresik fel könyvtárunkat, amelyekre legtöbbször
valóban csak nálunk találhatnak választ.

Rettich Béla

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

A Könyvtári Levelezõ/lap természetesen az ODR gondo-
zóitól kapott statisztikát közölte, annak összeállításába bele-
szólása nincs. Hisszük, hogy a KSH könyvtárának kérése
nyitott fülekre talál. – A szerk.
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Szakmai nap
könyvtárosoknak
a Központi Statisztikai
Hivatalban

Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények

címmel rendezett konferenciát a KSH Könyv-
tár és Dokumentációs Szolgálat március 22-én.
A tanácskozás helyszíne a Keleti Károly elõ-
adóterem volt a KSH központi épületében. A
könyvtár azzal a szándékkal rendezte a szak-
mai napot, hogy a Központi Statisztikai Hiva-
tal és benne a könyvtár tevékenységét jobban
megismertesse az adatok, információk felhasz-
nálóival – az információ közvetítõin keresztül,
a könyvtárak, könyvtárosok tájékoztatása révén.
Ennek szükségességét az elmúlt évtizedben
végbemenõ gazdasági és társadalmi változások,
valamint a piacgazdasághoz való alkalmazko-
dás során a tájékoztatásban a statisztikai adatok
iránt egyre nagyobb mértékben jelentkezõ igé-
nyek bizonyítják. A szakmai nap témáinak
aktualitását mi sem támasztja alá jobban, mint
hogy részt vettek az elõadásokon az ország kü-
lönbözõ területeirõl – Szegedtõl Nyíregyházáig
– és a határon túli magyar könyvtárakból érke-
zõ kollégák, országos szakkönyvtárak, közmû-
velõdési könyvtárak képviselõi, valamint a hi-
vatal és a régióigazgatóságok munkatársai,
összesen több mint százan.

A konferenciát Pukli Péternek, a Központi
Statisztikai Hivatal elnökének bevezetõje nyi-
totta meg, aki elsõként a KSH küldetésérõl szólt.
Ez a társadalomról, a gazdaságról megbízható
statisztikák készítésében, a nyilvánosság tájé-
koztatásában, valamint az adatvagyonhoz való
akadálymentes hozzáférésben foglalható össze.
Ezután a statisztikai tájékoztatásról, a statiszti-
kai kiadványok vállfajairól hallhattunk. Felve-
tõdött az a kérdés, hogy „könyv” marad-e az
évkönyv. Majd a könyvtár és a statisztika kap-
csolatáról és a könyvtárról mint tudományos
intézményrõl, egyben mint a statisztika szol-
gáltatójáról, népszerûsítõjérõl beszélt.

Ezt követõen Bagó Eszter elnökhelyettes A

magyar statisztika csatlakozása az európai sta-

tisztikai rendszerhez címû elõadása hangzott el.
Bagó Eszter a törvényi háttérrõl, az integráció
folyamatáról beszélt. Megismerhettük a joghar-
monizációs folyamatot, ezen belül a statisztikai
törvény módosítását, az osztályozások harmoni-
zálását, a regiszterfejlesztést. Beszélt a csatlako-
zás hatásairól, és befejezésül arról, hogy a csatla-
kozás után a magyar statisztikai szolgálat aktív
résztvevõje a statisztikai aquis fejlesztésének.

Szabó István, a KSH tájékoztatási fõosztályá-
nak vezetõje A magyar és nemzetközi adatszol-

gáltatás: ingyenes adatok, nyilvános adatok cím-
mel tartott elõadást. Bemutatta az ingyenes ada-
tok köre meghatározásának fõ elvét, a jogalkotói
szándékot, a hivatali gyakorlatot. Kitért az Euró-
pai Unió új statisztikai tájékoztatási politikájára, a
KSH tájékoztatási fejlesztésének koncepciójára,
a nemzetközi statisztikai standardokra és a KSH
stratégiai fõirányaira. Bemutatta a felhasználói
hozzáférési pontokat és a KSH megújult internetes
honlapját.

A következõ elõadó Németh Eszter, a KSH
nemzetközi osztályának tájékoztatási osztályveze-
tõje volt. Az Eurostat szervezete, tevékenysége,

kapcsolata az újonnan csatlakozott országokkal

címmel megismerhettük az Európai Unió statisz-
tikai hivatalát, annak küldetését, az Eurostat fel-
építését, kapcsolatait, tájékoztatási tevékenységét,
legfontosabb témáit, kiadványait, adatbázisát és
szolgáltatásait.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje A könyvtári statisztika helyzete, kezde-

ményezések és változások címmel azokról az
okokról beszélt, amelyek a változásokat indu-
kálják és amelyek az MSzEn ISO 2789 Infor-
máció és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári
statisztika elnevezésû új szabvány megjelené-
séhez vezettek. Az új európai szabványt a CEN
(Comité Européen de Normalisation) 2003-ban
jóváhagyta. Az elõadó megemlítette a problé-
mákat, a fogalmak eltérõ értelmezését, az ada-
tok sokféleségét és az egységes panel kérdése-
it. Még sok nyitott kérdés áll elõttünk az új
szabványt illetõen.
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Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Doku-
mentációs Szolgálat fõigazgatója A KSH Könyv-

tár és Dokumentációs Szolgálat a statisztika szol-

gálatában címû elõadásában bemutatta a könyv-
tárat 1867-es alapításától napjainkig. Kiemelte
azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak
voltak a könyvtár eddigi életében. Elsõként a
könyvtár megalapításáról szólt, ami a magyar
hivatalos statisztika megszervezésével egy idõre
esik, és Keleti Károly nevéhez fûzõdik. Az elsõ
könyvtárnoka Findura Imre volt.

1897-ben a könyvtár kötelespéldány gyûjté-
si jogot kapott. Az 1997. évi CXL. törvény
értelmében a könyvtár országos szakkönyvtár
lett. 2000-ben minõségi változás történt a
könyvtár életében, az informatikai fejlesztésben.
2001-ben döntés született az OLIB integrált
könyvtári rendszer bevezetésérõl, ami a hivatal
anyagi támogatásával megvalósult. 2003-tól
valamennyi könyvtári munkafolyamat ebben a
rendszerben zajlik. 2003 decemberében elké-
szült a könyvtár önálló honlapja, ezzel kilépett
a világhálóra. Ez tette lehetõvé a könyvtár szol-
gáltatásainak bõvítését, a könyvtári állományok
elérésének biztosítását a hivatal dolgozói, a
régióigazgatóságok, a külsõ felhasználók részé-
re, és a szolgáltatások bõvítését az Országos
Dokumentumellátási Rendszerben.

Bátonyi E. Violának, a könyvtár fõigazgató-
helyettesének Fejlesztések és pályázatok a KSH

Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat tevékeny-

ségében címû beszámolója zárta a konferenci-
át. Az elõadó a könyvtár stratégiai tervérõl, ezen
belül a szervezeti változások okairól szólt elõ-
ször. Beszélt a könyvtárban folyó fejlesztések-
rõl, kiemelve a MOKKA-hoz (Magyar Orszá-
gos Közös Katalógus) való csatlakozást, a KSH
régióigazgatóságok könyvtárainak OLIB-klien-
sek kiépítésével a központi könyvtárhoz törté-
nõ kapcsolását. Megismerhette a hallgatóság
azokat a jelentõs fejlesztéseket, amelyeket a
könyvtár pályázati támogatásokkal végez, ki-
emelten szólt a könyvtári minõségfejlesztésrõl,
a Több, mint statisztika címû promóciós kiad-
ványokról.

Az elõadásokat követõen az érdeklõdõk
könyvtárlátogatásával zárult a konferencia, amely
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
valósulhatott meg.

Nemes Erzsébet

Robotok az oktatásban

Beszámoló a II. Jávácska
konferenciáról

Belépés az informatika mesés birodalmába –
ezzel a szlogennel hirdette meg a II. Jávácska
konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) BTK Könyvtártudományi Tanszék
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárral közös szervezésben 2005. január 24-
én. Az elõadások az egész ifjúságot érintõ prob-
lémákról szóltak: keresték a választ arra a kérdés-
re, hogy miként lesznek a gyermekek az Infor-
mációs Társadalom (IT) képzett tagjai.

„A médiát gyakran jogtalan vádak érik, mert a
kultúra mindenkor állandó marad, csak a megfe-
lelõ médiumot kell megtalálnunk” — mondta
bevezetõjében dr. Sebestyén György, az ELTE
tanszékvezetõje. Bármely médium alkalmas a
kulturális értékek közvetítésére, az internet épp-
úgy, mint a könyv. Nem a közvetítõ eszközökkel
van a gond, hanem az eszközök által elérhetõ
tartalmakkal.

A káros és illegális tartalmak kiszûrése céljá-
ból jött létre a Barátságos Internet Fórum. Vál-
tozniuk kell az internettel kapcsolatos negatív
attitûdöknek, de ezzel együtt a megfelelõ tartal-
mak hiányát is kompenzálni szükséges — foglal-
ta össze a Barátságos Internet program lényegét
Nagy Bea és Szigeti Péter. Ezért hozták létre a
kiskorúak védelmére FürkÉSZ figuráját, aki a
biztonságos internethasználatot segíti elõ. FürkÉSZ
játékos formában hívja fel a gyermekek figyelmét
az óvatos szörfözésre. A FürkÉSZ perspektívá-
ban kirajzolódik egy mûködtetési alapelv és rend-
szer, mely egy korosztályok szerinti, értékköz-
pontú honlapválogatást jelent. Ha ennek megnõ-
ne a presztízse a jövõben, akkor ez példaértékû
lehetne más szolgáltatók számára is.

A másik probléma a szerzõi jogok kérdése
lehet. Dr. Takács Barnabás Virtuális emberek:

múlt, jelen, jövõ címû, kissé futurisztikus elõadá-
sában egy új kor hajnalát érzékeltette rendkívül
szuggesztíven. Mona Lisa profilból, Marlene

Dietrich digitális klónja: a virtuális világ hihetet-
len lehetõségeket tartogat. Viszont mindez nagyon
veszélyes, ugyanis ha a (csúcs)technika itt tart,
akkor gyakorlatilag bárkinek elkészíthetõ a digi-
tális klónja – azaz hamarosan bárki reprodukál-
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ható lesz a médiában, ha akarja, ha nem. Vajon
hogyan lehet személyi jogokra hivatkozni akkor,
ha valakirõl digitális klónt készítenek? Hiszen az
mindössze egy program, amelynek annyi köze
sincs a „tulajdonosához”, mint egy fényképnek a
modellhez! (Nyilván majd mindenkinek le kell
védetnie a szerzõi jogvédõ hivatalban a portréját,
a sziluettjét, a profilját, et cetera, et cetera…)

A jövõ útja azonban nem feltétlenül egyenlõ
az értékvesztéssel, mint ahogyan a csúcstechno-
lógiák sem jelentik a tradicionális tudás halálát. A
korszerû technika megfelelõ használata a cél, nem
pedig a visszatérés az abakuszhoz. A gyermekek
számára viszont az oktatás eredménytelen, ha
csupán az ismeretek átadására szorítkozunk.

Az ismereteket össze kell kötni a szórakozás-
sal. Bátfai Norbert Fantasztikus programozás

címû elõadásban utalt rá, hogy J. K. Rowling

Harry Pottere a bizonyság arra, hogy a gyerekek
még mindig szeretnek olvasni. Ha valamit nem
olvasnak, akkor ott nyilván az ismerettartalmak
formai kivitelezésével is gondok lehetnek. Ennek
felismerése adta a projekthez az ötletet: az infor-
matikai oktatási anyagot át kell ültetni egy sci-fi
történetbe mint hordozóba. Ezzel létrejött a szóra-
koztató természettudományos ismeretterjesztés mû-
faja. Egy ilyen sci-fi történetben az olyan alapfogal-
makat, mint „osztály-objektum-öröklõdés”, „prog-
ram-programozás-hálózat”, „protokoll” vagy „kliens-
szerver modell” gyakorlatilag játékos módon, szinte
észrevétlenül sajátítják el a gyermekek.

Bátfai Norbert a koncepciót két gyakorlati
példával is illusztrálta. Egy hangya-szimulációs
játékprogram használata közben a tanulók észre-
vették, hogy a hangyák nagyon szögletesen mo-
zognak. Amikor ezt jelezték a programozónak, a
tanácsok megfogalmazása közben nem is tudták,
hogy valójában a vörös hangyák vezérlõprogram-
ján gondolkodtak. Egy másik esetben nyolcadi-
kosok úgy nyilatkoztak: tetszett nekik a sci-fi törté-
net, de „ebbõl még nem lehet megtanulni progra-
mozni”. A nyolcadikosokban tehát a történetek ol-
vasása közben kialakult a programozás iránti ösztö-
nös érdeklõdés – ez sokkal erõsebb kötõdést alakít
ki, mint a kötelezõ, erõltetett tanmenet.

Érdekes kérdésfelvetése volt még a konferen-
ciának Pálnagy László Mit tehet egy virtuális robot

a jövõ generációjáért? címû elõadása. A modern
mesehõsök közül Digitellóról beszélt, akinek
mesebeli szerepeltetése több mint szórakoztatás.
Tudjuk, hogy a mesének mindig is kiemelkedõ

szerepe volt abban, hogy a gyerekeket felkészítse
a társadalmi életre és a túlélésre. A „modern
ember” elõtti korokban a tanmesék egy mezõgaz-
daság-alapú világ törvényeit tükrözték. Az új kor
meséi már Digitellóról, a robotról szólnak, aki
egy informatikai szemlélet filozófiáját képviseli.

A Digitelló-figura egyfajta gyakorlati alkalma-
zása a pedagógiai célú robotika. Ha az oktatás-
technikában kizárólag számítógépeket alkalma-
zunk, akkor annak megvan az a veszélye, hogy
csak ügyes felhasználókat képzünk. Giliczéné

László Kókai Mária és Gilicze Tamás bemutatta
azt a robotot, amelynek összeállítása az általános
iskola ötödik osztályában kezdõdik. Nyolcadik
osztályra érik el azt a szintet, hogy már Java-
nyelvben és komplett tervezésben is tudnak gon-
dolkodni. Az informatikai órák fúziója ez a tech-
nika órákkal, s így a gyerekek játszva tanulnak.

Maguk a játékprogramok is szóba kerültek –
melyekkel szemben talán még több az elõítélet,
mint az internettel kapcsolatban. Bátfai Erika a
múlt és a legújabb kor játékait hasonlította össze.
A játékok változtak — lényegük nem. A játék
ma is spontán, önkéntes, komoly és öncélú. A
játékoknak öncélúságuk ellenére azonban hason-
ló a funkciójuk, mint a tanmeséknek: társadalmi
cselekvésre, eszközhasználatra, szerepek és sza-
bályok elsajátítására nevelnek.

Bátfai Erika – többek között – a sakkot hozta
fel példának, amely a szórakoztatáson kívül harci
stratégiák gyakorlására is alkalmas. És viszont: a
felfedezések, gyakorlati tapasztalatok is visszakö-
szönnek a játékban éppúgy, mint a divatban. A
játékok terén tehát legalább akkora szemléletvál-
tásra van szükség, mint a mesékben.

A Magyarországon mindezidáig erõltetett po-
rosz típusú oktatás passzivitásra kárhoztatta a di-
ákokat. A jövõ az interaktív oktatásé. Ma még
sokan jobb esetben hasztalan, rosszabb esetben
egyenesen káros foglalatosságnak tartják a szá-
mítógépes játékokat. Pedig ahogyan régen a harc-
hoz a sakk, ma egy komputeres festõprogram
például az RGB (piros-zöld-kék egyensúly) meg-
ismeréséhez kiválóan használható.

Persze, adódhat a kérdés: mitõl olyan biztos,
hogy a gyermekbõl programozó lesz? Az új ok-
tatási koncepció szemére hányják sokan, hogy
megfosztja a fiatalokat a választás szabadságától,
hiszen a nagyarányú számítógép-használat már
egyfajta „ideológiai nevelés” (míg az „informati-
kus tanmesék” egyenesen „filozófiai manipuláci-
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ók”). Az ellentábor szerint a gyakorlat azt bizo-
nyítja, hogy a számítógép jól bevált mint oktatás-
technikai eszköz, közutálatnak örvendõ tantárgya-
kat (például fizika, matematika) is megkedveltet,
a „többi” pedig már csak a pedagóguson – és a
szülõn – múlik.

Az elõadások utáni vitában elhangzott egy
hasonlat is: a számítógép túlzott használata olyan,
mintha „felülrõl” ránk erõltetnék, hogy utazzunk
repülõvel, miközben sokan inkább autóval (szá-
mítógép nélkül) szeretnének. Szerintem a hason-
lat inkább úgy igaz, hogy a számítógép az autó,
aki pedig anélkül indul, gyalog jár. Persze el le-
het indulni külföldre gyalog is. De a határnál lehet,
hogy stoppolunk majd...

Andriska János

Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzõ Fõiskola, Debrecen

Halász Béla
(1939–2005)

Az 1950-es, ’60-as évek
fordulóján számos tehet-
séges fiatalember (nõ és
férfi) került Veszprém
megye nem sokkal ko-
rábban alapított könyvtá-
raiba, akik megismerked-
vén ezeknek az új intéz-
ményeknek a tevékeny-
ségével és megtanulván
a könyvtárosi szakmát, hosszú évtizedekig meg-
határozó személyiségei voltak e táj mûvelõdési
életének, egyben a magyar könyvtár- és olvasás-
kultúra kiemelkedõen eredményes évtizedeinek.
Ezeknek a fiatalembereknek egyike volt Halász
Béla, akitõl most fájdalmas végsõ búcsút veszünk.

1939. október 10-én született a Veszprém
megyei Kapolcson, édesapja evangélikus lelkész,
édesanyja tanítónõ volt. 1961-ben került a zirci
Járási Könyvtárhoz, ahol a mûvelt és rendkívüli
érdeklõdésû fiatalembert a falusi könyvtárak ügye-
inek gondozásával bízta meg dr. Kõszegi
Miklósné, a Veszprém megyei könyvtárosok nép-
szerû, korán elhunyt Klári nénije.

Másfél év múltán a veszprémi megyei könyv-
tár lett a következõ és attól kezdve egyetlen
munkahelye, ahol elõször olvasószolgálati veze-

tõ, 1971-tõl igazgatóhelyettes és a megye könyv-
tárügyének szakmai irányítója, 1991 közepétõl
nyugállományba vonulásáig igazgató volt.

Mindnyájan fiatalok voltunk, amikor Halász
Béla közénk került. Iskolai oktatás keretei között,
tanfolyamokon, de fõként egymástól tanultuk a
szakmát: a könyvtári gyûjtemények gyarapítását
és gondozását, az állandóan növekvõ és változó
olvasói igényeknek megfelelõ szolgáltatások meg-
teremtését. Gyakran találkoztunk, gyarapítottuk
irodalmi és szakmai ismereteinket, igazi baráti
közösséget alkottunk, bátorítottuk és segítettük
egymást.

Halász Béla az egyik legtehetségesebb, de
mindenképpen a legsokoldalúbb és legszínesebb
egyéniség volt közöttünk, aki emberségével, se-
gítõkészségével, gyakran bámulatot keltõ munka-
bírásával hosszú évtizedek során a munkatársak,
az olvasók és a kívülállók között is csak baráto-
kat és megbecsülést szerzett intézményének és
saját magának.

Számunkra, Veszprém megye könyvtárosai
számára most már örökre megmarad az évtizedek
során már legendává minõsült becenév: a Peca.

Az a Halász Béla marad meg emlékeinkben,
aki tudományos kutatásainak és szakmai publiká-
cióinak középpontjába mindenkor az olvasó em-
ber igényeit és az azokkal foglalkozó könyvtáros
feladatait állította. Aki mindenfajta feladatban és
munkában kezdeményezõ és igazi elöljáró volt:
lett-légyen az a megyében számtalan könyvtár-
költöztetés, könyv- és bútorcipekedés, mindenna-
pi rendteremtés, túlóra vagy helyettesítés. Aki több
mint négy évtizedig szakmai összefogója volt a
megye könyvtárügyének.

Nyugdíjasként, élete utolsó idõszakában is
vezetõ szakfelügyelõként vigyázta és gondozta
Veszprém megye könyvtárainak életét.

Szakszervezeti bizalmiként húsz évig a kollé-
gák érdekeinek bátor, harcos és következetes
képviselõje volt. Két-három évtizede biztosan más
gondokkal küszködtek a könyvtárak, mint napja-
inkban, a könyvtárakban dolgozóknak is más
problémáik lehettek. Õ, választott bizalmiként és
a dolgozók bizalmasaként, igazi empátiával, de
határozott fellépéssel igyekezett segíteni az intéz-
mények bajainak és a dolgozók gondjainak meg-
oldásában.

A megyei könyvtár igazgatójaként a kilencve-
nes évek második felében megépítette hazánk
egyik legszebb és legkorszerûbb könyvtárát, a
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Veszprém város arculatát hosszú távon meghatá-
rozó épületegyüttest.

Folytatva a több évtizedre visszanyúló, még
Páldy Róbert által elindított könyvkiadói és tá-
mogatási hagyományt, számtalan tanulmánykötet-
nek, vers- és prózai gyûjteménynek volt mecéná-
sa, kiadója vagy személyesen is szerkesztõje.

Több mint két évtizedig a veszprémi Magyar–
Finn Baráti Társaság vezetõjeként, elnökeként
elmúlhatatlan érdemeket szerzett a két, egymástól
távoli földrészre került testvérnép ismételt egy-
másra találásában, baráti kapcsolataik megerõsí-
tésében.

Idegenvezetõként is önmagát nyújtotta. Min-
denkor alapos és korrekt felkészültséggel nyitotta
ki elõttünk a világ vagy egyes tájak és városok
megismerését szolgáló kapukat. A maximális is-
meretek megszerzését apró részletekre is figyelõ
gondoskodással igyekezett biztosítani. Nem lehet
feledni a sokunk által ismert, bennem legerõseb-
ben megmaradt képet: Halász Béla színes eser-

nyõjét magasra emelve siet Róma utcáin, hogy az
általa vezetett kis magyar csoport idõben érkez-
zen a Vatikán kincseinek megtekintésére. Mi, a
csoport legöregebb tagjai, feleségem és én messze
lemaradva figyeljük az ernyõ mozgását.

Nagyon remélem, sokan gondolnak rá úgy is,
mint a gasztronómia igazi mesterére, aki utazásai
során céltudatosan tanulmányozta egyes tájak,
országok, népek étkezési szokásait. Elkészítésük-
kel idõnként meglepte barátait, vasárnap estén-
ként minket, a kártyapartnerokat. A Bakony-ba-
latoni kalendáriumban pedig a kiadvány olvasóit.

Sokan vagyunk büszkék arra, hogy munkatár-
sai, barátai lehettünk. Számomra a több mint négy
évtizedes barátság az életnek egyik legjelentõsebb
kegye volt, amiért örökre hálás vagyok a sorsnak.

Amikor búcsúzom tõle, azt kérem, vigyázza-
nak rá az egek urai, emelje magasra az esernyõt.
Ezúttal is lemaradok, de távolról is figyelni sze-
retném az általa megjelölt utat.

Varga Béla
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Zempléni és felvidéki
kistérségi könyvtárosok

II. nemzetközi
konferenciája
Sárospatakon

2005.január 25–26-án újabb nemzetközi tanács-
kozás színhelye volt Sárospatak. A Zrínyi Ilona
Városi Könyvtár második alkalommal hívta, vár-
ta a zempléni és a felvidéki kistérségben tevé-
kenykedõ könyvtárosokat.

A kétnapos összejövetel központi témája a
kiskönyvtárak esélyegyenlõségének megvalósítá-
sa volt.

Január 25-én délelõtt 11 órakor rövid ünnepi
mûsorral kedveskedtünk vendégeinknek, majd
Jánosdeák Gábor, Sárospatak város polgármes-
tere meleg hangon üdvözölte a jelenlévõket és
megnyitotta a nemzetközi konferenciát.

Kétnapos programunkhoz neves határon in-
neni és túli könyvtári szaktekintélyeket, elis-
mert szakembereket kértünk fel. A plenáris ülés
nyitó elõadását Venyigéné Makrányi Margit, a
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója tartotta. Az elképzelt jövõ – a kis-

könyvtárak sorsa címmel megyénk könyvtár-
fejlesztési koncepciója ismeretében nagyon ala-
pos, részletes, valósághû és elemzõ tájékozta-
tást adott a kistelepüléseken még mûködõ
könyvtáraink jelenlegi helyzetérõl, mûködési
problémáikról, a központi pályázati támogatá-
sok lehetõségérõl és a mozgókönyvtári szolgál-
tatások bevezetésérõl.

A zempléni és a felvidéki falvakban elég magas
a cigány lakosság száma. Nagy Attila, a Könyv-
tári Intézet kiváló és népszerû szociológusa több-
éves tudományos kutatási eredmények alapján
könyvtáros szemmel mutatta be a cigányság
szociális helyzetét, szerény életüket meghatá-
rozó körülményeiket, kiemelkedésük nehézsé-
geit. A cigány olvasók kulturális esélyei meg-
teremtéséhez és segítéséhez sok hasznos útmu-
tatást (tolerancia, türelem, szeretet, odafigyelés
stb.) is kaptunk.

 Weinrauch Katalin*, a népszerû író és
gyermekkönyvtáros Az olvasás megszerettetése a

beregszászi Járási Könyvtárban címû nagyhatá-
sú elõadásában a méltatlan körülmények között
tevékenykedõ, lelkes kárpátaljai könyvtárosok
leleményes és sokszínû módszereinek egész sorát
mutatta be. Mindezek a hátrányos helyzetû ma-
gyar gyermekek olvasóvá nevelésének példaérté-
kû bizonyítékai.

A plenáris ülést a fórum követte, ahol a hatá-
ron túli és inneni kiskönyvtárak vezetõi vitainditó
elõadásukban mutatták be könyvtárukat és ismer-
tették problémáikat.

Gecse Valéria, a bodrogszerdaszerdahelyi köz-
ségi könyvtár vezetõje a terebesi járásban mûkö-
dõ könyvtárak jelenlegi helyzetérõl, gondjairól
adott színvonalas és igen érdekes tájékoztatást.
Megtudhattuk, hogy ebben a régióban egy járási,
három városi, öt községi és hetvenkét kisközségi
könyvtár mûködik. A könyvtárak dokumentum-
állománya nagyrészt szlovák nyelvû, a szlovák
nyelvû új könyvek beszerzésére központi támo-
gatást igényelhetnek. Magyar nyelvû könyveket
a civil szervezetektõl, az egyházaktól és a ma-
gyarországi könyvtáraktól kapnak ajándékba. A
jelenlévõktõl segítséget kért magyar nyelvû könyv-
állományuk pályázat vagy ajándékozás formában
történõ gyarapításához. A magyar és a szlovák
könyvtárosok munkájában is elsõrendûen fontos
az állományalakítás, az olvasószolgálati munka, a
rendezvények szervezése.

Oreskó Gáborné, az olaszliszkai községi
könyvtár vezetõje neves elõdjére (Megyeri

Gyulánéra) emlékezve mutatta be az intézményé-
ben folyó sokszínû munkát. A könyvtár olvasó-
termében elhelyezett és kiállított néprajzi eszkö-
zök, levéltári forrásanyagok a helytörténeti kuta-
tást segítik és az identitásérzést erõsítik.

A fórum az esélyegyenlõséggel kapcsolatos
kérdések megválaszolásával zárult. A kötetlen
beszélgetés a délutáni pincelátogatáson is folyta-
tódott.

*Weinrauch Katalin és Gecse Valéria elõadását már-
ciusi számunkban olvashatták – a szerk.
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 A konferencia második napjának programját
az erõs hózápor, a nagy hideg és hófúvás sem
zavarta meg. A kistérség könyvtárosai csaknem
teljes létszámban megérkeztek, és Trembeczki

Lászlóné elnökletével folytatódott a tanácskozás.
Elõször Weinrauch Katalin tartott nagysikerû és
színvonalas gyermekfoglalkozást általános isko-
lai negyedik osztályos gyermekekkel, majd Olga

Mitrova, a kassai Jan Bocatius Városi Könyvtár
elismert és neves helytörténésze az intézmény
helytörténeti részlegét, felbecsülhetetlen kultúrtörté-
neti értékeit mutatta be. Megtudhattuk, hogy a fel-
vidéki községi könyvtárakban jelenleg helytörténeti
gyûjtemény nincs. Örvendetes, hogy egyes falvak-
ban a település történetét már feldolgozták és kiad-
vány formájában meg is jelentették. A szlovák kor-
mány rendelete értelmében 2006-ig minden telepü-
lésnek el készítenie saját címerét, ami a helytörténeti
kutatások felélénkülését is jelentheti.

Ezután Halász Magdolna könyvtárigazgató a
könyvtári pályázatok (Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, Kölcsey Alapítvány) írásának titkaiba avatta
be a megjelenteket, Szenthe Erzsébet olvasószol-
gálatos könyvtáros pedig a könyvtárak kötelezõ
nyilvántartásainak helyes vezetéséhez, havonkénti
lezárásához adott módszertani tanácsokat.

A nemzetközi konferencia a könyvtárosok
búcsúzásával, a szakmai kapcsolatok erõsítésé-
nek igéretével zárult. A felvidéki könvvtárosok
azt kérték, hogy a következõ konferencia hely-
színe Sárospatak és egy felvidéki kistelepülés
legyen.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató
Sárospatak

Tehetséggondozás
az iskolai könyvtárban

A Bod Péter könyvtárhasználati
verseny fõvárosi fordulójáról

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyt 1993
óta rendezik meg az általános és középiskolás
diákok számára azzal a céllal, hogy a könyvtár
iránt érdeklõdõ, azt szeretõ diákok összemérjék
ebbéli jártasságukat.Az országossá, elismertté vált
verseny lényege a könyv- és a könyvtárhasználat
tudatossá válásának elõsegítése, megszerettetése.

A 2004–2005-ös tanév változást hozott a ver-
seny történetében. Ugyanis – hosszú idõ után –
ismét csak két kategóriában indítottak versenyt a
szervezõk, a 7.–8. és a 9.–10. évfolyamnak. Új-
donság volt az is, hogy a verseny kiírója nem az
Oktatási Minisztérium, hanem a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete és a budapesti Karinthy Fri-
gyes Gimnázium lett.

Budapesten, a kerületi fordulókon (ahol mintegy
négyszáz diák nevezett) általában a 7–8-os tanulók
között folyt verseny, mert sok kerületben csak egy
gimnázium indított diákot, s ez a középiskolás diák
mindjárt a fõvárosi fordulóban indult. A fõvárosi
forduló írásbeli részében a tehetségesek mindkét
csoportból kitûntek, és a szóbeli fordulóra már csak
a legjobb nyolc-nyolc diák mehetett.

Budapesten a szóbeli fordulót február 15-én
tartották a XII. kerületi Kós Károly Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskolában. A diákok és fel-
készítõ tanáraik, köztük e sorok írója is, elõször
kis pogácsával és teával „melegedtek be”. Majd a
könyvtárban gyülekeztünk, és nagyon izgultunk.
Miután Hock Zsuzsanna, a Fõvárosi Pedagógiai
Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje bemutatta a
zsûri tagjait, Holtságné Csipán Ágnes igazgatónõ
köszöntött minket, a gyerekek sorszámot húztak,
négyen benn maradtak. Megkezdõdött a verseny.

A többi diák egy érdekes kézmûves foglalko-
zással, a vízen festés technikájával ismerkedhetett
meg a várakozás ideje alatt. Ezt Szakmári Klára,

a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára
mutatta be. Ennek a csodaszép technikának az
angol neve marbling. Vízbe csepegtetnek speciá-
lis festéket, ami fenn marad a víz felszínén, pál-
cával motívumot lehet adni a festékeknek, és a
belemártott papíron olyan márványos minta ke-
letkezik, mint ami a XIX–XX. századi gyönyörû
régi könyvek elõzéklapjain látható. Egyértelmû-
en megragadott mindannyiunkat.

A második érdekességet a tanárok a Kós
Károly iskola igazgatónõje elõadásából kapták.
Körbevezetett bennünket a szépen helyreállított
mûemlék iskolaépületben. Hallottunk a könyvtár
és a zeneterem névadóiról. Erdélyi népmûvészeti
tárgyak díszítik a folyosókat, melyeket az iskola
névadója emlékére gyûjtenek. Utána az iskola
oktatási és tehetséggondozási szerkezetérõl volt
szó. Kellemes légkörben telt – számunkra – az
idõ.

Ezt követõen – készülve a következõ év ver-
senyére – videofelvételen megnéztünk egy kísér-
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letet, amit Hock Zsuzsa, a Városmajori Gimnázi-
um könyvtárosa egy éve Balogh Mihállyal, az
OPKM fõigazgatójával végzett. Diákoknak egy-
egy témát adtak, amivel kapcsolatban három óra
alatt a könyvtárban búvárkodva házi dolgozatot
kellett készíteniük, számítógépben megszerkesz-
teniük, majd elmondaniuk, bemutatniuk a kétsze-
mélyes zsûrinek. A témák: család, reklám, a víz,
az Európai Unió és a környezet. Két-két diák
ugyanazt a témát kapta, hogy így felmérhetõ le-
gyen, milyen többféle megoldás születhet. A cél
az volt, hogy lássák, tudnak-e a diákok megfelelõ
keresési stratégiát végigkövetve eredményesen
dolgozni. A cédulázástól indulva a vázlatkészíté-
sen keresztül a szóbeli megfogalmazásig szólt a
feladat. Miután megnéztük ezt a kb. húsz perces
filmet, beszélgettünk a látottakról, s terveztük
beépítésük lehetõségét a Bod Péter könyvtárhasz-
nálati versenybe….

Végül aztán visszatértünk a diákjainkhoz. Kis
ölelgetés, hátba veregetés, vigasztalás, kinek mire
volt szüksége, majd ebéd következett, és egy húsz
perces séta a friss hóban, amely nekünk hullott
délelõtt, hogy a gyerekek levezethessék a feszült-
séget, keresztül a városmajori parkon.

A közeli Baar-Madas Református Gimnázi-

umban délután két órakor zajlott az eredményhir-
detés. Akik tovább jutottak az országos forduló-
ba, azok boldogan mosolyogtak. Akik nem, azok-
nak azt mondtuk: figyelj, gondolj bele, hogy ez
az x-dik hely az egész fõvárosból van ám!

Azt mondták, mindenki nagyon jó volt, és én
úgy vettem észre, az izgalom tette, hogy valaki
elnézett vagy elfelejtett megnézni egy dolgot ala-
posabban. Érthetõ. A zsûri röviden értékelte a
versenyt, kézfogással és egy fotóval lezárult a
fõvárosi forduló. Az országos elõdöntõbe hat
budapesti diák jutott be. Most értük izgulunk mi,
fõvárosi könyvtárostanárok.

Horváth Viktória

könyvtárostanár

Hogyan kommunikáljunk?

2005. február 15. és 17. között részt vettem a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) kom-
munikációs tanfolyamán.

A háromnapos workshop célja az volt, hogy
elõadásaival és a gyakorlati munkával elõsegítse
a könyvtárosok megfelelõ kapcsolatépítését a tár-
sadalom különbözõ szintû képviselõivel.

A másodszor megrendezett tanfolyamon az
ország különféle pontjairól és határainkon túlról
huszonegy könyvtáros tanulta a kommunikációs
stratégiák és taktikák kialakítását és az operatív
végrehajtás lépéseit. Neves kommunikációs és PR-
szakemberektõl, valamint könyvtárvezetõktõl hal-
lottunk megszívlelendõ tapasztalatokat a könyv-
tárak menedzselésének lehetõségeirõl.

Az elõadások két téma köré csoportosultak.
Az elsõ volt a kapcsolatépítés az olvasóval, a
potenciális olvasóval, a fenntartóval és a döntés-
hozóval. E témában a következõ elõadások hang-
zottak el:

Teveli Judit (cégvezetõ, Tabula Ráza Bt.)
Marketing a könyvtárban. A kommunikáció sze-

repe a könyvtári munkában címû elõadásában a
marketing alapvetõ fogalmaival, könyvtári alkal-
mazási lehetõségeivel és annak hasznosságával
ismertetett meg bennünket. Rámutatott, hogy mit
tehet egy könyvtár szolgáltatásainak népszerûsí-
tése, eladhatósága, illetve a minél jobb PR-ja ki-
alakítása érdekében.

Ambrus Zoltán (igazgató, Békés Megyei
Könyvtár, Békéscsaba) Kapcsolat kialakítása és

fenntartása a politikai és gazdasági élet szereplõ-

ivel, a társadalom különbözõ területein: helyi

szinten, kapcsolat a fenntartóval, médiával, tá-

mogatókkal, szponzorokkal címmel osztotta meg
tapasztalatait velünk.

Ráduly Margit médiatanácsadó az írásos anya-
gok készítésének tartalmi és technikai kérdései-
rõl, a meghívók, ismertetõk, kiadványok, reklám-
anyagok készítésérõl, a sajtóközlemény megírá-
sáról beszélt.

Damjanovich Nebojsa (on-line kommunikáci-
ós tanácsadó) az on-line marketing, weboldal-

készítés tartalmi követelményei, weboldal-szerkesz-

tés kérdései, felhasználók mérése témájú elõadá-
sában bemutatta, hogy milyen legyen, mitõl lehet
sikeres egy könyvtár honlapja, miért érdemes fi-
gyelni a látogatottságot, mikor térnek vissza gyak-
ran a honlaphoz az olvasók. A világ könyvtárai
közül példákat mutatott a jó könyvtári honlap
felépítésére (The Library of Congress, The Bri-
tish Library).

Ramháb Mária (igazgató, Katona József
Könyvtár, Kecskemét) Az arculat, a vizuális

megjelenés hatása a könyvtár, a könyvtáros tár-

sadalmi elfogadottságára címû elõadásában saját
tapasztalatairól beszélt. Az 1996-ban átadott új
könyvtárépület tervezése, berendezésének optimá-
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lis lehetõségei mellett elemezte a könyvtári arcu-
lat kialakításának szükségességét is. Szó volt a
jelképekrõl (könyvtári logó), névkártyákról, levél-
papírról, borítékról, kitûzõkrõl és formaruháról, a
könyvtárat és a szolgáltatásokat, programokat is-
mertetõ szórólapokról, és a különféle, a könyvtá-
rat népszerûsítõ apró ajándékokról is. Hasznos
tanácsként szólt az elektronikus (webes) vendég-
könyv szükségességérõl is.

Ferling József (a PR Szövetség elnöke) a
médiakommunikáció, kommunikáció a fenntartó-

val, szponzorszerzés témákról beszélt. Megtanul-
hattuk tõle, hogyan kell az újságírókkal tárgyalni,
a könyvtárat érintõ sajtóközleményeket elkészíte-
ni. Beszélt a szponzorszerzés hibáiról és a köve-
tendõ példákról.

Horváth Zoltánné (IQSYS RT.) a kommuni-

káció, prezentáció, tárgyalás témakörben ismer-
tette tapasztalatait. A power pointos prezentáció
elkészítésének gyakori hibái mellett felhívta fi-
gyelmünket az elõadó helyes öltözködésére, vi-
selkedésére, valamint beszédmódjára. Ismertette
a célravezetõ tárgyalási stratégiákat is.

A második témakör a sikeres könyvtár volt.
Szilágyi Andrea (kommunikációs tanácsadó,

Comprad Kft.) Különbözõ típusú rendezvények

szervezésének elmélete és gyakorlata címû elõ-
adásában a rendezvényszervezés alapjait ismer-
tette az ötlettõl a szervezés-lebonyolítás különféle
fázisain át.

Bakos Klára (könyvtárigazgató, Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem) Sikeres könyvtári

akciók az olvasó megnyerésére címû elõadásá-
ban bemutatta, hogyan lehet a könyvtár sikeres
rendezvények helyszíne, beszélt tervezett és ad-
hoc rendezvények, kiállítások, könyvbemutatók
szervezésérõl és lebonyolításáról. Kiemelte a
könyvtárismertetõ videofilm, CD, kétnyelvû pros-
pektusok fontosságát, valamint azt, hogy a ren-
dezvények a könyvtárosok tudásától, fáradhatat-
lanságától, szakmai felkészültségétõl, innova-
tivitásától és kreativitásától, vagyis a hozzáadott
értéktõl lesznek sikeresek.

Az MKE elnöksége törekszik arra, hogy éven-
te megrendezhesse a tanfolyamot, hogy a szakma
minél szélesebb körben megismerkedhessen a
könyvtárak népszerûsítésének fortélyaival.

Villám Judit

A Nagy Könyv – többen
vagy többet olvasunk?

Néhány fanyalgó vélemény ellenére érezhetõen
erõsödik a regények iránti érdeklõdés a televízi-
óban elkezdõdött egyperces reklámok hatására.
Nap mint nap találkozom valakivel, aki szavazó-
lapot szeretne, vagy megemlíti, hogy X.Y. teg-
nap a tévében ajánlotta ezt és ezt a mûvet. –
Láttad? Olvastad? Szerinted jó?

De kinek ne tûnne föl a Dobót és Bornemisszát
összehasonlítgató lányka a képernyõn? Kinek
jutott eszébe azóta, hogy kötelezõ olvasmányként
elolvasta az Egri csillagokat vagy látta a filmet,
hogy azon törje a fejét, melyikük is az õ kedven-
ce? Személyiség, bátorság, lelemény vagy külsõ?
Most már csak belegondolunk, hogy is volt az
megírva? Néhányan leemelik a polcról és belela-
poznak, páran kikapcsolják a tévét és végigolvas-
sák újra. Nem biztos, hogy most azonnal, de
készülnek a listák. Otthon a nyugdíjasok, a diá-
kok, a felnõttek gyûjtögetik, kinek mi a kedven-
ce. Netán bemennek a könyvtárba, hogy kiköl-
csönözzék, s ha nincs meg, megrendelik interneten
valamelyik könyváruházból vagy bemennek a
könyvesboltba. Megveszik, hogy majd, ha idejük
lesz, elolvassák.

Kár azt a sok milliót reklámra fordítani? Sze-
rintem nem! Senki nem erõlteti az olvasást! Az
emberek játszani való kedvét próbáljuk kihasz-
nálni. A valóságshow-k talaján megvetve lábát
az MTV is megpróbálhatja egy értelmesebb cél
érdekében a tévé képernyõje elé csalogatni a
nézõket. Talán nem lesz akkora nézettsége, talán
nem is kapnak majd annyi telefonhívást, de azért
érdemes megpróbálni!

Bevallom, nem vagyok nagy televízió-rajon-
gó. Mostanában mégis gyakran azon veszem ész-
re magam, hogy igyekszem este kilenc körül az
m1-re kapcsolni, hátha meghallom egy-egy köz-
ismert személyiség rövid beszámolóját, hogy õ
melyik regényt tartja elolvasásra méltónak. Az is
igaz, én csak egy vagyok a sok közül. A sok
könyvtáros közül. Aki abban reménykedik, hogy
szeretünk még olvasni, csak nincs idõnk, mert
dolgozunk, háztartást vezetünk, gyereket neve-
lünk…

Igaz ugyan, hogy a felsorolás végére került,
de anyaként a gyereknevelést tartom legfontosabb
feladatomnak. Neveljük gyermekeinket olvasás-
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ra, az olvasás szeretetére, mert a világ érthetõbb,
megismerhetõbb, élvezhetõbb és érdekesebb is
olvasmányaink által!

Ehhez ad segítséget ebben az évben A Nagy
Könyv játék, hisz az sem mindegy, hogy mit
olvasunk. Dolgozzunk azért, hogy belsõ igénnyé
váljon jó könyveket olvasni!

Fejes Csilla

Városi Könyvtár, Vásárosnamény

A NAGY KÖNYV
– avagy a könyvtárosok

összefogása

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod Megyei Szervezete és a Városi Pedagó-
giai Intézet sikeres konferenciát tartott 2005. feb-
ruár 28-án a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tárban.

A városban mûködõ iskolai könyvtárosok is
részt vettek a programon, hisz ebben az évben
nagyon sok feladat vár ránk, erõinket összponto-
sítani kell. A József Attila centenárium, az ünne-
pi könyvhét, A Nagy Könyv – mind-mind olyan
nagyszabású rendezvény, amelyben minden
könyvtárosnak szerepet kell vállalnia.

A jelenlévõket Rubiné Merényi Ildikó, a Vá-
rosi Pedagógiai Intézet könyvtárosa és Bokrosné

Stramszky Piroska, az MKE Borsod Megyei
Szervezet elnöke köszöntötte.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója ismertette A
NAGY KÖNYV játékkal kapcsolatos helyi fel-
adatokat. A legfontosabb cél: az olvasás népsze-
rûsítése. A program televíziós játékai 2005. már-
cius elején indulnak és 2005. december 17-éig
tartanak. A könyvtárosok pályázatokat nyújthat-
nak be, olvasóköröket hozhatnak létre, író-olvasó
találkozókat szervezhetnek. Információs közpon-
tok legyenek a könyvtárak, ahol az olvasó min-
den segítséget megkaphat. Országos összefogás-
sal keressük meg Magyarország kedvenc regé-
nyét! Lehet szavazni interneten, szavazólapokon
– minden könyvtárban lesz gyûjtõláda –, s így
április 23-ára áll össze a „top100”-as, június 11-
ére a „top 12”-es lista. December 17-ére megta-
láljuk Magyarország kedvenc regényét. Valóban
a könyvtárosok összefogására, lelkesedésére van
szükség ahhoz, hogy elérjük a célt!

A város tanuló ifjúságának többfordulós vetél-
kedõt, irodalmi kávéházakat, fórum-színházat,
olvasóköröket és egyéb érdekes programokat szer-
vezünk.

Bokrosné Stramszky Piroska beszámolt a szer-
vezet tavalyi munkájáról, a sikeres rendezvények-
rõl, pályázatokról. A 2005. évre is sok érdekes
programot tervezünk, nemcsak a megye könyvtá-
rait ismerjük meg, de a határon túli könyvtáro-
sokkal is élõ kapcsolatunk van.

Dr. Steinerné Szûcs Éva az egyetemi könyv-
tárat mutatta be, Pálfi Erika a Miskolci Városi
Könyvtár hálózatáról beszélt, a megyei könyvtár
olvasószolgálatát B. Stramszky Piroska mutatta
be, részlegeinek munkáját az osztályvezetõk.
Rubiné Merényi Ildikó a Városi Pedagógiai Inté-
zet feladatáról beszélt. Mindannyiunknak tetszett
a megyei könyvtárat bemutató rövidfilm.

Március idusától ismét indul az Internet Fiesta.
Tavaly is sikeres programokat szerveztünk, a
Miskolci Városi Könyvtár három fiókkönyvtára
komoly pénzösszeget nyert. Reméljük az idén sem
lesz ez másképp.

Nagyon sok és szép feladatunk van ebben az
évben is – kell a megyében dolgozó könyvtáro-
sok összefogása, hogy a XXI. század kihívásaira
a könyvtárosok felkészültek legyenek.

Sztrakovicsné Szabó Klára

 könyvtáros

Internet Fiesta a Bródy
Sándor Megyei és Városi

Könyvtárban

Könyvtárunk, az egri Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár örömmel csatlakozott az im-
máron hetedik alkalommal megrendezett Internet
Fiesta programsorozathoz, mely a digitális kultú-
ra népszerûsítését szolgálja. Annál is inkább, mert
munkánk során tapasztaljuk, hogy bõven van
tennivalónk e téren. Adatok, hírek özöne zúdul
ránk nap mint nap folyamatosan tévébõl, rádió-
ból s a világhálóról. Meg kell tanulnunk, majd –
közvetítõ szerepünkbõl adódóan – meg kell taní-
tanunk másokat is, hogyan igazodjunk el ebben
az információáradatban, a következõ lépésként
pedig azt, hogyan használjuk az új technológiá-
kat a különbözõ élethelyzetekben és az ismeret-
szerzésben.



26  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. ápri l is

A fiesta központi felhívásának elolvasása után
elgondolkodtunk, hogy melyik oldalról ragadjuk meg
az információs-kommunikációs technológia témakö-
rét. Beszéljünk, elõadást tartsunk róla? Vagy ma-
gunk is példát mutatva alkalmazzuk? Mi túlnyomó-
részt ez utóbbit választottuk, mert ezek az eszközök,
módszerek egyre inkább részévé válnak az oktatási
rendszereknek, hiszen nagyobb rugalmasságot biz-
tosítanak a különbözõ tanulási, tájékozódási szituá-
ciókban, növelik a tanulók interaktivitását, összekö-
tik az embereket és a tanulási forrásokat a világ
különbözõ részein. De ha végignézik programjain-
kat, az elõbbire is találnak példát.

Következõ feladatunk a célközönség megha-
tározása volt. Nem könnyû feladat ez, hiszen a
munka és tanulás melletti kis szabadidõben kel-
lett programjainkhoz helyet találni látogatóink
életében. Tavaly elsõsorban a felnõtteket céloz-
tuk meg programjainkkal, most a gyerekekre irá-

nyítottuk figyelmünket. Az egyik fiókkönyvtári
kolléganõm ötlete alapján pedig könnyebb lett
becsalogatni rendezvényeinkre a hallgatóságot. Az
egyes számú fiókkönyvtárunk vezetõje ugyanis
kitalálta, hogy most ne mi hívjuk meg vendége-
inket, hanem menjünk el hozzájuk. Tudni kell,
hogy e kis könyvtári részlegünk egy általános
iskolában kapott helyet, így aztán „tálcán kaptuk
a közönséget”. De még milyen közönséget! Biz-
tosan sokunk tapasztalata, hogy a gyerekek a
leghálásabb közönség!

Természetesen nem feledkeztünk el a felnõt-
tekrõl sem. Az eddigi internettanfolyamainkon
végzett hallgatóinkat is megkerestük levélben, s
megkértük õket, elevenítsék fel a nálunk tanulta-
kat, adjanak számot játékos formában tudásukról,
alkalmazzák a korábban megszerzett informatikai
írástudásukat. Ez a választás azért volt szeren-
csés, mert a gimnáziumi tanulóktól a sebészorvo-
sokon át a nyugdíjasokig, tehát 18 évestõl 80
évesig nagyon sokan végeztek nálunk, így hát
mindenféle korú és nemû olvasót bevonhattunk
kvíz-játékunkba.

Korábbi évek tapasztalata az is, hogy nehéz
megtalálni azt az ideális idõpontot egy vetélkedõ
megtartására, mely mindenkinek megfelel, így hát
e téren is újítottunk. A vetélkedõ idejét kiterjesz-
tettük a rendezvénysorozat mindkét hetére, az
olvasók bármikor bejöhettek nyitvatartási idõben,
s a számítógép mellett megoldhatták a Net-kvíz
kérdéssorát, melybe a tanfolyam minden modul-
jának feladataiból becsempésztünk egy keveset.

Természetesen nemcsak a programok összeál-
lítása, hanem a szórólapok megszerkesztése, a
dekorációk elkészítése, az ajándékok beszerzése
is ránk, könyvtárosokra hárult. Nagy segítséget
jelentett az a jutalom, amelyet a 2004. évi fiesta
programunk megszervezéséért kaptunk, ebbõl
készíttettük a rendezvényt népszerûsítõ táblánkat,
finanszíroztuk jutalomdíjaink egy részét.

De ne vágjunk a dolgok elébe! Nézzük rész-
letes programunkat!

A rendezvény két hete alatt folyamatosan
megtekinthetõ volt kiállításunk az Internet szak-

irodalmából.

Mivel beíratkozott olvasóink egyébként is in-
gyenesen internetezhetnek napi egy órát, a térí-

tésmentes internethasználatot kiterjesztettük min-

den látogatónkra, harminc perces idõtartamra.
Március 16-án, a nyitónapon meghosszabbí-

tott nyitva tartással álltunk olvasóink rendelkezé-
sére. Látogatóink reggel 10-tõl este 10-ig, éjsza-
kába nyúlóan barangolhattak a világhálón olva-
sótermünk tíz gépén. A nem hagyományos nyit-
va tartáshoz nem hagyományos fogadtatás is pá-
rosult. Rágcsálnivalóval, teával kínáltuk esti ven-
dégeinket. Meg is jegyezte távozáskor egyik
hölgylátogatónk, hogy szégyelli magát, amiért
semmit sem hozott magával a partira, s már más-
nap reggel nyitáskor megjelent, mondván, hogy
teljesen idecsábítottuk.

Március 16-án, 17-én és 19-én két fiókkönyv-
tárunkban és a felnõtt részleg olvasótermében 3.–
4. osztályos gyermekekkel kalandoztam a mesék
versek, hasznos tanácsok internetes világában
Egyszer volt… egy Csodanet címmel. S hogy miért
épp e témát választottam? „Mindenki számára
nyilvánvaló, hogy gyökeresen átalakultak kultu-
rális szokásaink a rendszerváltozás óta. Van, aki
szerint óriási veszteségeket szenvedtünk e téren,
mások szerint csak át kell értékelni a kultúra fo-
galmát. Az viszont biztos, hogy a hagyományos
értelemben vett kulturális fogyasztás (így az olva-
sás is) különösen a fiatalok körében drámai mó-
don csökkent.” Ezt a tényt – ha tetszik, ha nem
– tudomásul kell vennünk, s meg kell próbálnunk
a modern eszközök segítségét igénybe venni ah-
hoz, hogy ezt a folyamatot, ha megállítani nem is
tudjuk, de legalább jó irányba tereljük.

Sokszor éri a gyermekeket az a vád, hogy nem
olvasnak, ugyanakkor szülõként, nagyszülõként,
pedagógusként igenis tisztában kell lennünk az-
zal, hogy ez elsõsorban nem az õ hibájuk. Hiszen
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a tudomány, a technika robbanásszerû fejlõdésé-
vel, a számítógépek gyors elterjedésével, az
internet megjelenésével olyan csábításnak tettük
ki az ifjú nemzedéket, amelynek mi, felnõttek is
nehezen tudunk ellenállni. Így aztán magam sem
tiltanám ezt a magával ragadó világot, hanem
egyetértek Kadelka Lászlóval, a Terasz címû
internetes portál ügyvezetõ igazgatójával, aki ezt
vallja: „Az internet, ha jól használjuk, óriási lehe-
tõség a kultúra és az értékek terjesztésére. Mi
szeretnénk egy olyan generációt felnevelni, amely
tisztában van az értékekkel. Fontos, hogy a fiatal
generációk az interneten valódi kultúrával talál-
kozzanak.”

E gondolatok jegyében tettünk virtuális sétát a
Csodaceruza címû internetes gyermeklap oldala-
in, könyvajánlásokat és a gyermekirodalom szer-
zõinek életét böngészve, ellátogattunk gyermek-
könyvtárak interaktív gyermekoldalaira, mint
amilyen a tiszaújvárosi vagy a kecskeméti, meg-
oldottuk a Kiskobak keresztrejtvényét, végigbön-
gésztük a meselapot, képzeletbeli sétát tettünk az
Egyszervolt gyermekoldal pompázatos meserét-
jén. Nem is tudtunk innen addig szabadulni, míg
fel nem fedeztük, milyen tartalom rejlik az egyes
mesefigurák mögött. Az alsó tagozatosok elbû-
völve figyelték az animációkat, a színészek me-
sefelolvasásait, hallgatták az óvodások dalait,
mondókáit. Az Olvasni jó oldalon keresztül pe-
dig belépést nyertünk a digitális könyvtárak vilá-
gába. Kalandozásunkat a Minimaxnet oldalon
fejeztük be, ahol a rajzfilmkészítõ program segít-
ségével elkészítettük saját rajzfilmünket.

Ezzel még nem ért véget a gyermekprogram.
Az internetes kalandozást kérdéssor, minivetél-
kedõ követte, ahol a gyerekek számot adtak ar-
ról, mennyire figyeltek. A korábban felkeresett
oldalakat kellett elõhívniuk, konkrét keresést vég-
rehajtva. A sikeres megoldásokat tollakkal, édes-
séggel, matricákkal, lufikkal jutalmaztuk. Befeje-
zésként fél órát szabadon szörfözhettek a neten, s
örömmel tapasztaltam, hogyan sokan újra bön-
gészni kezdték az újonnan megismert meseolda-
lakat. Még önkéntes segítõtársaim is akadtak: az
egyik elõadás után odajött hozzám két kislány s
kért még a meseoldalak címét tartalmazó kis
emlékeztetõkártyákból, hogy osztálytársainak is
vihessen belõle.

Egy másik alkalommal búcsúzáskor megkér-
dezték a gyerekek, mikor jöhetnek újra netezni.
Elmondtam, hogy hozzánk elsõsorban felnõttek

járnak internetezni, de ha legközelebb hasonló
programot szervezünk, gondolok majd rájuk. Mire
az egyik kisfiú csípõre vágott kézzel és gyermeki
természetességgel felkiáltott: „Hát gondoljon is!”

A második héten a fiesta keretein belül indít-
juk az utolsó kurzusát annak az internethasználati
tanfolyamsorozatnak, melyet még 2001-ben a
Széchenyi-terv keretében nyert gépeinken kezd-
tünk. Akkor száz látogatót kellett húszórás
nettanfolyamainkon képeznünk, de az érdeklõdés
olyan nagy volt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap-
program pályázatainak segítségével folytattuk to-
vább e tevékenységünket. Már a háromszázötve-
net is meghaladta itt végzett tanulóink száma, és
tervezzük egy õszi tanfolyam indítását. A részt-
vevõk igényeihez igazodva tanfolyamunk kizáró-
lag felhasználói szinten kívánja a számítógépes
ismereteket elsajátíttatni. A képzés tematikáját is
ennek megfelelõen állítottuk össze. A tanfolyam
során a gyakorlati ismeretekre helyezzük a fõ
hangsúlyt, a legfontosabbnak a közös gyakorlást
és a megtanult ismeretek készségszintû elmélyíté-
sét, rögzítését tartjuk.

Szerda délután filmbejátszásokkal színesített
elõadást tart az egri fõiskola docense, dr. Komenczi

Bertalan A háló szövése – az internet kifejleszté-
sének szellemi háttere címmel, ahol bevezet min-
ket az információs-kommunikációs technológia
fejlõdésének történetébe az internet kialakulásáig.
Ezt követõen kerül sor Net-kvíz játékunk és az
Euronet-totó helyezettjeinek jutalmazására. Ez
utóbbi feleletválasztásos formában összeállított
feladatlap az Európai Unióról és az internet-
használatról, melyet e-mailben lehet beküldeni a
fiesta ideje alatt.

S ha már a mesék világában kezdtem prog-
rambemutatónkat, itt is szeretném befejezni: Itt a
vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

II. János Pál pápára
emlékezik az ELTE
Egyetemi Könyvtár

Pápai pecsétekkel és iratokkal bõvült a Mohács
elõtti oklevelek kiállítása, amelynek helyszíne a
Budapest V., Ferenciek tere 6. alatt az Egyetemi
Könyvtár I. emeleti díszterme. A kiállítás május
20-ig hétköznapokon 10-tõl 18 óráig látogatható
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Az Egyetemi
Könyvtár gyûjtemé-
nyében már a XIII.
századból találhatók
pápai iratok és függõ-
pecsétek. A kiállításon
III. Miklós pápa, IV.

Miklós pápa, VIII. Bonifác pápa, VI. Kelemen
pápa, VI. Ince pápa, XI. Gergely pápa parancso-
lataiból, kiváltságleveleibõl láthatnak válogatást az
érdeklõdõk. A kollekció különleges értékét adják
az okleveleken található eredeti pápai aláírások
és pecsétek. A legrégebbi irat III. Miklós pápa
megerõsítõ oklevele (1280), mellyel Pest város-
vámjáról szóló privilégiumát átengedi a Duna
szigeti Szûz Mária monostornak.

A pápa állandó képviselõjét egy adott ország-
ban nunciusnak hívják, eseti küldöttét pedig legá-
tusnak. Ezen oklevelekbõl is látható néhány da-
rab. Az egyházi oklevelek jellegzetes ovális vagy
cipó alakú pecséttel voltak ellátva.

Az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár
közel háromszáz darabból álló Árpád kori és XIV–
XVI. században keletkezett középkori oklevelei-
bõl összeállított kiállítás márciusban nyílt.

Magyarország legrégebbi egyetemén az egye-
temi közgyûjtemények, a közel 450 éves Egyete-
mi Könyvtár és a nemsokára 50 éves Egyetemi
Levéltár olyan értékes dokumentumokat õriznek,
amelyek a nemzeti kulturális örökség kiemelt ér-
tékét jelentik.

A kiállítás anyagát dr. Szögi László válogatta.

Négy szín, két kiállítás,
egy helyszín

Kovács Eszter – Hétköznapok a tudatalattiban és
Máhr Péter – Tusrajzok címmel kettõs kiállítás nyílt
április 11-én az Egyetemi Könyvtár aulájában.

Helyszín: Budapest V., Ferenciek tere 6.,
Egyetemi Könyvtár földszint, aula. Megtekinthe-
tõ: 2005. május 6-áig.

Kovács Eszter nem tekinti magát profi grafi-
kusnak, kedvelt területe az animációk készítése.
Hétköznapok a tudatalattiban címû sorozata egy
novelláskötet illusztrációiból áll, tollal és színes
ceruzával készült grafikákat, valamint akvarelle-
ket sorakoztat fel.

Máhr Péter mûvészeti képzésben nem vett
részt, Szalay Lajos Genezis címû munkájának

hatására – autodi-
dakta módon –
négy éve foglalko-
zik képek készíté-
sével. Tusrajzok
címû kiállítása fe-
kete-fehér tusraj-
zokon emberi ala-
kokat ábrázol. A
képek közötti
összefüggést az
expresszionizmus
irányába mutató, a
különbözõ érzelmi
állapotokat nyers, lendületes tollvonásokkal be-
mutató ábrázolásmód teremti meg.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak biztosít ingyenesen lehetõséget munkáinak be-
mutatására. Négyhetes váltásokkal december vé-
géig számos képzõmûvészeti stílusban készült
alkotást láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb
számítógépes grafika és a klasszikus olajfestmény
egyaránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyv-
tár kiállítás-sorozatában. A kiállítások megrende-
zését Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V.
kerületi Önkormányzat támogatta.

Minden kiállítás ingyenesen látogatható.
Bõvebb információ: ELTE Egyetemi Könyv-

tár szervezési és titkársági osztály. Mail:
dtoth_peter@ludens.elte.hu. Tel: (1) 411-6500/
3419. Fax: (1) 411-6737

Kitüntetések

Március 15. alkalmából a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tüntették ki Praznovszky

Mihályt, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatóját (irodalomtudományi munkásságáért) és
Villangó Istvánt, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum nyugalmazott címzetes igazgató-
ját. Mindkettõjüknek gratulálunk!

1%

Köszönjük eddigi támogatását, és kérjük, segítse
továbbra is személyi jövedelemadója 1%-ával az
Informatikai és Könyvtári Szövetség könyvtárak
érdekében végzett közhasznú tevékenységét.
Számlaszámunk: 11705008-20422031

az IKSZ elnöksége
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Cork, az európai kultúra
fõvárosa

Corki magyar kulturális hónap,

2005 februárja

2005-ben Cork Európa kulturális fõvárosa, ami
nagy megtiszteltetést és sok munkát jelent ennek
a festõi, de Európában nem igazán ismert város-
kának.

Cork, az ír sziget délnyugati részén fekvõ, szép
kikötõváros, szinte a vízre épült. Nevét az itt a
tengerbe ömlõ Lee folyó deltájának, illetve mo-
csarainak köszönheti, az ír „corcaigh” szó ugyan-
is mocsarat jelent. Mint oly sok várost Írország-
ban, a portyázó, majd megtelepedõ viking hor-
dák alapították, aminek tárgyi emlékeit máig õrzi
a helytörténeti múzeum. Hangulatos a szigetsze-
rûen kialakított belvárosa, ahol pezsgõ élet fo-
lyik. Az elegáns György-kori házakkal szegélye-
zett fõutcákat szûk, üzletekkel teli mellékutcák és
sikátorok kötik össze. Mindig híres volt ellenzé-
kiségérõl (itt volt a lázadó Fenian Szövetség köz-
pontja is!), de elismert otthona volt és maradt az
ír kultúrának és mûvészeteknek. Itt mûködik a
köztársaságban egyedüli állandó operatársulat
(Belfast mellett, ami, ugye, már nem a „köztársa-
ságé”, vagy még nem az!), a folyóparti operaház-
ban. Szépek és gazdagok a galériái, rangot jelent
itt kiállítani.

Írországban tehát, magától értetõdõen, mindenki
ismeri Cork történelmi helyét, szerepét és kultúr-
történeti, mûvelõdéstörténeti jelentõségét, mégis
meglepésként és nagy örömként élték meg azt,
hogy 2005-re elnyerték Európa kulturális fõváro-
sának címét. Komolyan igyekeznek az elvárások-
nak eleget tenni, és persze ezenközben élvezni is
a kulturális évad áldásait.

Az éves rendezvénysorozatba illeszkedve, feb-
ruár hónapban a magyar kultúra és kulturális ese-
mények voltak az érdeklõdés középpontjában.

A rendezvényeket, köztük a tíz új európai tag-
államot bemutató, Enlargement (Bõvítés) címet
viselõ, impozáns kiállítás-sorozatot, alapos és

végiggondolt szervezõmunka elõzte meg. A so-
rozat – ahogy alcíme is mondja – egyben jó al-
kalomként kínálkozott „az új Európa Corkba
hozására”, méltó bemutatására. A magyar hónap
fõvédnöke és támogatója Pat Cox, az Európai
Parlament korábbi, ír elnöke volt. A kezdemé-
nyezõ fél a „Cork, 2005” szervezõbizottsága, il-
letve a rendezvények nagy részének otthont adó
Cork Vision Centre igazgatója volt. Pat Cox úr-
ral már korábban is többször módomban volt ta-
lálkozni, és mindig meglepett kedves közvetlen-
ségével, nagy történelmi tudásával. A bõvítési
ünnepségsorozat egyik estjén, Waterfordban (2004
tavaszán) úgy beszélt a magyar forradalmakról,
hogy minden résztvevõnek könnyek csillogtak a
szemében. Mert:

„Hazánk is látta sok derék fiát
Börtönfalak közt, feldúlt otthonát
Gyomokba veszni völgyön, dombon át
Ó, sebzett szívû nép, e bús pohárt
Nyugat magyarja hadd köszöntse rád.”
(És Rényi Ferenc hallgatott, Magyarország,

1848. Gergely Ágnes fordítása)
Így mindenki pontosan tudta, miért nevezi

magát Yeats „Nyugat magyarjának”. Sorsunkban
közös fájdalmak és tragédiák munkálnak.

Az ír–magyar kapcsolatok szép távlatokat nyi-
tottak a közös (történelmi és emberi) dolgaink
feletti gondolkodásnak. Már a XV. században két
magyar lovag járta meg lelki békéjét keresve Szent
Patrick  purgatóriumát a Donegal megyei Angya-
lok szigetén és számolt be látomásairól, de az
igazán fontos és nagyhatású az a tanulmány volt,
amit Arthur Griffith írt a szabadságharc és a Deák-
féle kiegyezési politika értékeit méltatva, a ma-
gyar példa követését  ajánlva (The Resurrection
of Hungary, Magyarország feltámadása címmel).
Ez a tanulmány széles körben ismert és idézett volt
a XX. században, és mindig kellemes meglepetést
okoz, ha társalgási szinten elõkerül a legváltozato-
sabb élethelyzetekben. Legutóbb egy temetõi láto-
gatáson, a temetõ egyik elöljárója idézte fel, mert
meghatotta kis mécsesem Griffith sírján.

Griffith nézeteit a United Irishmen hasábjain
fogalmazta meg, amelyet alapításától kezdve,
1899-tõl szerkesztett. Õ tekinthetõ a Sinn Féin
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mozgalom szellemi atyjának. Önrendelkezési
politikájának vonzereje abban rejlett, hogy egy-
szerû és világos logikával érvelt, és „egy ember-
öltõ óta a legnagyszerûbb gondolattal járult hoz-
zá az ír politikához” (New Ireland Review, 1905.
Would the Hungarian policy work? Beválik-e a
magyar politizálás?) – írta róla 1904-ben egy ifjú
önrendelkezés-párti értelmiségi, T. M. Kettle.

Corkban a magyar hónap két jeles magyar
képzõmûvész kiállításával nyílt. Lugossy Mária

szobrászmûvész nagy sikert aratott szép, kimun-
kált kõ- és bronzszobraival, Gaál József jellegze-
tes és különleges figuráit és látásmódját dicsérte a
kritika. Mûvei sok látogatót vonzottak, csakúgy,
mint a kiállítóteremben torokhangon elõadott sá-
mándalai. Az eseményeknek otthont adó Vision
Centre eredetileg egy szép kis templom volt, ami
különleges atmoszférát teremt. Legutóbbi ottjár-
tamkor már egy lett festõ munkái voltak a falakon,
életteli színek és vidámság sugárzott róluk.

A kiállítások mellett szép sikerrel szerepelt az
Auer Vonósnégyes és Réti Balázs zongoramûvész
is, aki március elsõ napjaiban adott nagy érdek-
lõdéssel kísért és szép sikert hozó koncertet fõleg
Liszt mûveibõl válogatva Cork város legjelentõ-
sebb mûvészeti galériája, a Crawford Galéria elõ-
adótermében. A zenei eseményeket a Cork
Orchestral Society, vagyis a Corki Zenekari Szö-
vetség jegyezte és szervezte. A galéria az opera-
ház mellett áll, állandó anyaga is gazdag és szé-
pen válogatott, külön figyelmet érdemel. Az egyik
idõszaki kiállítás – a rendezvénysorozathoz kap-
csolódva – éppen németalföldi akvarelleket és
rajzokat mutatott be Rembrandttól Mondriaanig
(1520–1920) címmel. A négyszáz év mûvészetét
bemutató tárlaton több mint nyolcvan gyönyörû-
séges rajz, vázlat és festmény volt látható, részle-
tes magyarázatokkal, jól elrendezve és megvilá-

gítva. Piet Mondriaan képeit ritkán látni ilyen
mennyiségben külföldön. Több iskolás csoport
foglalkozását követhettem itt végig, figyelmes és
türelmes vezetõk segítették a gyerekeket, magya-
rázták a látnivalókat.

A magyar hónap részeként bemutatkozott a
kortárs magyar filmmûvészet is, három filmet
vetítettek (Kontroll – Nimród Attila, Jött egy
busz…, Ébrenjárók – Miklauzic Bence) a Triskel
Mûvészeti Központban. Sokan voltak jelen, és a
reflexiók érdeklõdésrõl tanúskodtak.

A hónap lezárásaként Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök és hitvese látogatott Corkba egy egész
napos rendezvény keretében, ahol az elnöki pár
jelenlétében a Gyõri balett egy válogatott társula-
ta adott ünnepi mûsort és a hónap ünnepélyes
lezárásaként Bozóki András kulturális miniszter
beszélt a kulturális kapcsolatok jelentõségérõl a
két nemzet életében. A köztársasági elnök az
egységes Európa jelentõségérõl, fontosságáról és
jövõjérõl tartott elõadást Cork egyetemén.

Ez utóbbi nem csupán udvariassági gesztus
volt, valóban nagyon fontos szerepe van az em-
beri kapcsolatok alakításában a kulturális politi-
kának, az összetartozás élményének, az európai-
ságnak. Az ír gazdasági csoda egyik pillére, hogy
két évtizede megszületett a társadalmi kiegyezés
(az ún. társadalmi partnerség intézménye), közös
értékek és értékrend mentén. Elfogadták, hogy a

gazdasági felemelkedés része, alkotója és meg-

határozója a nemzet egésze számára az oktatás

és a kultúra ügye. Ezért az oktatás és a kultúra
kiemelt feladatként szerepel minden kormányzat
programjában, mert itt a programhoz választják a
kormányt. A kormányzat feladata a közösen elfo-
gadott, kölcsönös megállapodásokra épülõ prog-
ram hatékony és minél sikeresebb végrehajtása.

A magyar kultúra és mûvészetek iránti érdek-
lõdés fenntartását márciusban a klasszikus zenei
adó azzal segíti, hogy a hónap zeneszerzõjeként

Bartók Béla mû-
veibõl sugároz
napi rendszeres-
séggel szép, kü-
lönleges és egye-
di felvételeket,
szolgálva ezzel a
magyar zenemû-
vészet, a magyar

elõadómûvészek és az egyetemes zenetörténet
ügyét is. (Bobok Beáta)
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Tudóssorsok – tudósportrék
Pavlics Ferenc

A BME OMIKK Tudománytörténeti Csoportja
gondozásában megjelenõ A magyar tudomány és

technika nagyjai címû sorozat legújabb kiadvá-
nya a magyar születésû NASA-díjas amerikai
gépészmérnöknek, Pavlics Ferencnek, valamint az
õ vezetésével kifejlesztett holdjárónak és a szak-
tanácsadói közremûködésével megvalósult
marsjáróknak kíván maradandó emléket állítani.
A lemez az elsõ ember holdra lépésének 35.
évfordulóján készült.

Pavlics Ferenc a Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán, a Gépgyártás-technológia
Tanszéken szerzett diplomát 1950-ben. 1950-tõl
1956-ig a Budapesti Gépipari Tervezõ Intézet
tervezõ mérnöke volt, gyárak tervezésénél mûkö-
dött közre, így részt vett a Csepel Autógyár és a
Gamma Mûvek gyártásfolyamatainak megterve-
zésében és kialakításában.

1956-ban elhagyta Magyarországot, és az
Egyesült Államokban telepedett le. 1957-tõl 1988-
ig, nyugdíjba vonulásáig, a General Motors (GM)
kutató-fejlesztõmérnöke volt, ahol kezdetben nagy
mozgékonyságú terepjárók fejlesztésén dolgozott.

Az Apolló-program keretében került az ûrku-
tatás közelébe, és ott elsõsorban a Hold és a
bolygók felszínén közlekedni képes, távirányítá-
sú és ember vezette jármûvek kifejlesztését irá-
nyította.

A mérnöki munka általában ritkán kap nyilvá-
nosságot, a mûszaki alkotások rendszerint gyá-
rakhoz, tervezõintézetekhez, kutatócsoportokhoz
kötõdnek. Ugyanakkor Pavlics Ferencnek a
General Motorsnál eltöltött csaknem negyven éve
a legszebb, de zajtalan sikertörténetek egyike.
Minden óriásvállalat olyan munkatársakról álmo-
dik, mint õ, akik mozgékonyságukat, sokoldalú-
ságukat a vállalaton belül, de annak hírnevét öreg-
bítve igazolják, gazdagítják.

A világûr kutatása az 1950-es évek kezdetétõl
fogva az érdeklõdés középpontjában áll, az itt elért
eredmények a technikai és technológiai lehetõsé-
gek maximumát jelentik. Hatalmas szellemi erõ-

feszítésekrõl van itt szó, és olyan tudósok és
mérnökök tevékenységérõl, akiknél a munkájuk
természetébõl adódik a névtelenség. Az ûrkutatás a
legösszetettebb mûszaki teljesítmények eredménye-
ként valósult meg, a mindennapokhoz képest egy
másik világról szól, majdhogynem a másvilágról, de
mindenképp valami Földön kívülirõl. Az Apolló-
program nevezetes eseményei mellett természetesen
reflektorfénybe került a holdjáró is, és ebbõl vala-
mennyi fény a megvalósítókra is vetült.

A felfokozott érdeklõdés jól jött a General
Motorsnak mint cégnek, de mert a kockázat is
hatalmas volt, csak a lelkesedéstõl fûtött, kipró-
bált, önmagukat nem kímélõ munkatársakra bízta
a feladat megoldását. Ennek a speciális csapatnak
volt közvetlen irányítója Pavlics Ferenc.

Elõfordul, hogy egy alkotásra, még az ûrkuta-
tásban is, a szokásosnál nagyobb figyelmet fordí-
tanak. Egy olyan eszközzel, mint mondjuk egy
holdjáró, könnyen lehet azonosulni, ezért érthetõ
a holdjárók hatalmas népszerûsége az átlagembe-
rek körében.
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A holdjáró elkészítésének lehetõségét ki kel-
lett harcolni. A NASA-t nem lehetett néhány skicc
és elõzetes becslés alapján rávenni arra, hogy a
General Motorsszal kössön szerzõdést az eszköz
elkészítésére. Pavlics Ferencnek elõször saját
kezûleg el kellett készítenie a mindentudó kis
modellt, aminek alapján a NASA vezetése, neve-
zetesen Werner von Braun rábólintott: legyen
holdjáró, mûködjön hibátlanul, és készüljön el
másfél év alatt. Bizony, ez a másfél év a kész
modell birtokában is rendkívül szûkös volt. „De

megérte, hiszen az életben ritkán adódik ilyen

alkalom egy embernek.” – vallja életrajzi interjú-
jában Pavlics Ferenc.

Huszonöt évvel az utolsó Apolló-ûrhajó vissza-
érkezése után az ûrhajósokat szállító holdautó
rokona, a kisméretû automata rover, a Sojourner
lett a Mars-kutatás sikereinek jelképe. A 2004. év
két sztárja, a Spirit és az Opportunity araszolását
a Mars felszínén napról napra milliók követték
nyomon a NASA honlapján.

A marsjárók eredményes mûködése és nép-
szerûsége is ráirányította a figyelmet az elõállí-
tókra. Itt is a NASA szervezésében megvalósuló
csapatmunkáról van szó, sõt különbözõ csopor-
tok munkájának összehangolásáról. Ezen belül
került elõtérbe a kifejlesztésért, tervezésért, meg-
valósításért elsõsorban felelõs fõmérnök, Pavlics
Ferenc. Mivel meghatározó szerepe a holdjáró
létrehozásában vitathatatlan, érdemes megvizsgálni
azt az életpályát, ami ehhez a nevezetes ered-
ményhez vezetett. Az külön szerencsés körül-
mény, hogy az életrajz valójában egy vele ké-
szült interjúból kerekedik ki és jelenik meg a le-
mezen. A kiadvány – a sorozat ezt megelõzõ da-
rabjaihoz hasonlóan – bõséges dokumentum-,
hang- és képanyagot tartalmaz Pavlics Ferenc
életérõl és munkásságáról. A lemezen magyarul
elsõ ízben megjelenõ tanulmányok is szerepel-
nek. A látványelemek sorát nemcsak a sok fény-
kép gazdagítja, hanem a Magyar Televízió Ar-
chívumától kapott és manapság máshol nem lát-
ható filmrészletek is, amelyek segítenek megele-
veníteni az ûrjármû tervezésének és mûködésé-
nek páratlan pillanatait.

A rendkívül olvasmányos, de a szakmai elvá-
rásoknak is a legmesszemenõbben megfelelõ ta-
nulmányokat válogatott bibliográfia egészíti ki. A
céltudatos böngészés megkönnyítésére, az eligazo-
dás elõsegítése érdekében bõséges, külsõ és belsõ
csatolókkal gazdagon ellátott kronológia, valamint

gondosan tagolt mutatók (indexek) állnak az olvasó
rendelkezésére. A multimédiás kiadvány hipertext
csatolókkal, HTML-ben szerkesztett dokumentu-
mokból készült, amelyek böngészõprogrammal ol-
vashatók, nézhetõk és hallgathatók.

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a BME
OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesztõje Stubnya

György fõigazgató-helyettes, fõszerkesztõje Hor-

váth Péter, felelõs szerkesztõje Papp Éva, tech-
nikai szerkesztõje Horváth Péter, a videó-
anyagokat Huszár János készítette. A tanulmá-
nyokat Csengeri Tímea, Füstöss László, Pavlics
Ferenc, Sík András írta. Az életrajzi riportot Papp
Éva készítette. Az angol nyelvû tanulmányokat
Füredi Tamás fordította. A filmrészleteket a
Magyar Televízió Archívuma szolgáltatta.

A kiadvány megrendelhetõ vagy megvásárol-
ható a BME OMIKK-ban.

Papp Éva

(BME OMIKK)

A Széchényi-család történetének
újabb dokumentumai

a nemzeti könyvtár
kézirattárának gyûjteményében

(Virtuális kiállítás:
http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/kiallit/virtualis/

virtualis_index_hu.htm)
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IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Internet Fiesta
Az Internet Fiesta központi rendezvényét az idén
március 21-én tartották meg az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ), a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
(HIK) együttmûködésében. Az eseményt a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) és a
Katona József Könyvtár támogatta.

A francia kezdeményezésre született, hazánk-
ban is országos eseménnyé érett Internet Fiesta
Központi rendezvényét Fodor Péter, az IKSZ
elnöke és Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ
igazgatója nyitotta meg.

A köszöntõk után Bakonyi Péter, az NJSZT
elnöke Merre tart Európa az információs társa-

dalom építésében? címû elõadásában átfogó ké-
pet alkotott az internet jelenérõl és jövõjérõl. A
friss statisztika szerint Magyarország „kedvezõ”
helyet foglal el Európában a szélessávú internet-
használat terén. Az élmezõnyben a svédek és az
osztrákok vannak.

Az internet jövõjével kapcsolatban a lisszabo-
ni célok a mérvadóak. Három fõ területet lehet
elkülöníteni: az információs társadalmat, a kuta-
tást, végül az oktatást és a humán tõkét. Köztu-
dott, hogy az információs társadalom területén,
európai szinten, a mobilkommunikáció jelent ki-
törési lehetõséget. Kutatásokra Európában átla-
gosan a GDP 2%-a jut, míg hazánkban ennek
csak a fele. Az e-oktatás is a jövõbeli célhoz, az
életfogytig tartó tanulás eszméjéhez illeszkedik.

Köteles Bernadett, a Nemzeti Fejlesztési Hi-
vatal munkatársa Az információs technológia mint

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv alappillére címû
elõadása során az információs technológia fon-
tosságát hangsúlyozta, és a jövõbeni stratégiákat
vázolta. A 2007-tõl 2013-ig tartó idõszak elsõd-
leges stratégiai céljai között a gazdaság verseny-
képességének növelése, a foglalkoztatás bõvíté-
se, az egészségi állapot javítása és a társadalmi
összetartozás erõsítése szerepel. Az „álom” az
életszínvonal növelése – hogy minden családban
legyen számítógép –, a biztonság elérése – hogy

az emberek bízzanak az információs technológi-
ákban –, élhetõ települések formálása. Lényegé-
ben vitathatatlan, hogy az informatika hatalmas
változtatást generál egy-egy kistelepülésen. Az
információs és kommunikációs technológia a nem
termelõ ágazatok fejlesztéséhez is nagyban hoz-
zájárul. A célok eléréséhez viszont nélkülözhetet-
len a prioritások megfogalmazása.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Könyvtári Fõosztályának vezetõje, Skaliczki Ju-

dit Virtuális könyvtár a tudás társadalmában címû
elõadásában kiemelte, hogy az információs társa-
dalomban a könyvtárak több lehetõséget hordoz-
nak, mivel a könyvtár gyûjtõ, õrzõ, szolgáltató
funkciója révén az információs társadalom alapja.
A virtuális könyvtár fogalmát a következõképpen
értelmezi: bármi, ami az interneten elérhetõ könyv-
tári gyûjteményt jelöli. A fõ cél: „könyvtári szolgál-
tatások falak nélkül”. Az ágazat ehhez az EU-s tren-
dek megismertetésével, a jogszabályi háttér meg-
teremtésével és a finanszírozási formák kidolgo-
zásával járul hozzá. Skaliczki Judit hangsúlyozta,
hogy a mai fejlesztések hatalmas erõfeszítések
eredményei. Az NKÖM telematikai korszerûsíté-
se ellenére sajnálatos tény, hogy manapság hat-
száz hazai könyvtárban egyelõre nem megoldott
az internet-csatlakozás. Nagy eredmény a könyv-
tári internetkultúra kialakulása és az ODR lelõ-
hely-nyilvántartás bevezetése.

Az Internet Fiesta Debrecenben, Egerben, Kecs-

keméten és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

(FSZEK) Központi Könyvtárában zajló eseménye-
irõl rövid beszámolót tartottak az illetékesek. Min-
den helyszínen arra törekedtek, hogy a különbözõ
rétegek igényeihez alkalmazkodva kínáljanak tartal-
mas programokat, s így bizonyítsák azt, hogy az
internet a veszélyei ellenére képes arra, hogy gazda-
gabbá tegye az embert. Ennek szellemében szület-
tek és valósultak meg olyan pedagógiai igényességû
programok, mint a Jávácska, a Netkvíz, az informá-
ciós sarkok és kiállítások, az Euronet Totó, a
Zenetezõ vagy a Betûkaland.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója, a programbizottság elnöke
az Internet Fiesta gyökereinél kezdte ez évi össze-
foglalóját. 1999-ben francia kezdeményezésre
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indult a programsorozat, amelyhez Magyarország
2000-ben csatlakozott. Az idén 51 könyvtár 271
programmal szerepelt. A játékos események mel-
lett közhasznú szolgáltatásokkal (állásbörze, pá-
lyázati lehetõség, Fészekrakó program, önéletrajz-
írás) is megjelentek a könyvtárak. A praktikus
szolgáltatások iránti igény is jelzi, hogy a könyv-
tár olyan intézmény, amely hosszú távon alkal-
mas az információ-átadásra.

A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság jóvoltából 14 könyvtár díjazásban ré-
szesült az Internet Fiesta során nyújtott kiemelke-
dõ tevékenységéért.

Az oklevelek átadását követõen Markója Szi-

lárd, a HIK könyvtárának vezetõje beszélt a
Felsõoktatási Digitális Tankönyvtárról, amely je-
lenleg teszt üzemmódban mûködik. A digitális
tankönyvtár jelentõségét emeli, hogy a szervezet-
len digitális tankönyvkiadás, a technikai problé-
mák és a szûkös anyagiak ellenére született meg.

A szünet után az internet, az új kommunikáci-
ós médium mûvészettel való kapcsolatáról beszél-

tek az érintettek. Szabó Eszter Ágnes képzõmû-
vész az internet és a mûvészet kapcsolatát illuszt-
rálta vizuális elemekkel. A képek bemutatásakor
hangsúlyozta, hogy a mûvészetek jelentõsége
abban áll, hogy vizuális javaslatot adnak a társa-
dalmi problémák megoldására.

A Magyar Iparmûvészeti Egyetem adjunktu-
sa, Pásztor Erika a digitális videókészítés lépéseit
(koncepció-elõkészítés, felvétel-rögzítés, utómun-
ka, sokszorosítás-archiválás) mutatta be.

Pacsay Attila mûvésztanár Az elektronikus

zene, a zene és a számítógép viszonya címmel
tartott elõadást. Az elhangzottakat a helyszínen szá-
mítógépen lejátszott zenével tette érdekesebbé.

Az internet mindennapjaink részévé vált.
Elõbb-utóbb minden szakterületnek szembe kell
néznie az információs technológia térhódításával,
csak különbözõ mértékben. A fiesta programja a
felhasználónak nyújt hasznos segítséget. És ezt
sikerrel teszi…

Patyi Adrienn

az IKSZ munkatársa

Húsz éve költözött
a Várba
a nemzeti könyvtár

Az eseményrõl április 4-én az OSZK régi
és jelenlegi munkatársai a könyvtár
díszermében rendezett házi ünnepségen
emlékeztek meg.

Képösszeállításunkkal a két évtized-
del ezelõtti könyvtáravatást idézzük fel.
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70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Vándorgyûlés – 2005

20 év után újra Gödöllõn
hívja, várja Önt és érdeklõdõ barátait, munkatársait a Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
az MKE Pest Megyei Szervezete, a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ,
a Szent István Egyetem Gödöllõi Tudományos Könyvtára és a Pest Megyei Könyvtár

a 37. vándorgyûlésre.

A vándorgyûlés témája:

Hivatása könyvtáros

a könyvtáros szerepe a társadalomban, könyvtáros hivatás, könyvtáros etika,
szakmai etikai kódex, adatvédelem, szerzõi jog, szakmai etikai képzés

Idõpont: 2005. július 21-22-23.
Helyszínek: Szent István Egyetem, Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ

Elérhetõségek:
Honlap: vandorgyules.gvkik.hu

Fülöp Attiláné 28/515-280/105, fulopm@gvkik.hu

Biczák Péter 26/315-520, biczakpeter@axelero.hu
A jelentkezési lapokat postai úton a következõ címre kérjük eljuttatni:

Gödöllõi Városi Könyvár és Információs Központ, Vándorgyûlés 2005,
2100 Gödöllõ, Dózsa György út 8.

A jelentkezési lap letölthetõ a fenti honlapról

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub
Budapesti Kongresszusi Központ
2005. április 22. péntek 10.00–12.30

I. A természeti katasztrófák fizikája, szociológiája és pszichológiája

1. Jánosi Imre: A cunami fizikája
(egyetemi docens, ELTE)

2. Ferencz Zoltán: A katasztrófák szociológiája
(MTA Szociológiai Intézet)

3. Dr. Petõ Csilla: A katasztrófák pszichológiája
(katasztrófa-pszichológus)

II. „Az olvasó könyvtáros”

Bánkeszi Katalin: Legkedvesebb olvasmányaim
(Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.)
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Játék játék játék játék

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár játékra hív gyerekeket és felnõtteket, melynek címe

Címforrasztó
A jelentkezõknek nincs más feladatuk, mint több könyv
címének felhasználásával egy értelmes mondatot/ könyv-
címet alkotni.
Például: Sütõ András: Anyám könnyû álmot ígér és Ka-

rinthy Frigyes: Tanár úr kérem

Tanár úr kérem, anyám könnyû álmot ígér
Az ötleteket 2005. május 31-éig várják az intézményben
(Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel

M. u. 50. vagy bokonyvt@bokonyvt.hu)

A nevezõk között a Völgységi Könyvfesztiválon (június
10–12.)
NAGY KÖNYV
csomagot sorsolnak ki.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

IV. 21–24. Bp. Budapesti Nagy Anikó
Nemzetközi Könyvfesztivál

IV. 18., 25.   Miskolc programsorozat: megyei könyvtár
és V. 2. megyei könyvtár szakfelügyelet,

jogi problémák,
tartalomszolgáltatás stb.

V. 8–10. Csongrád Kárpát-medencei városi könyvtár M. Móré Ibolya
könyvtárosok és IKSZ
konferenciája

V. 18. Bp., OSZK IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya
VI. 28. Békéscsaba Tradíció és világháló Békés Megyei K.

workshop a kult. és Publika MKK
örökség védelmérõl

VI. 29– Szombathely Könyvtárostanárok Szandi Ágnes
VII. 2. Nyári Akadémiája
VII. 13–15. Veszprém helyismereti MKE Helyism. Pardi Magdolna

konferencia Könyvt. Szerv. és
EKMK

VII. 21–23. Gödöllõ MKE vándorgyûlés  MKE MKE v. gödöllõi
városi könyvtár

X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió
X. 3. Szombathely Összefogás- IKSZ, BDK     M. Móré Ibolya

konferencia
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Jelentkezési  felhívás
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

és a Bibliográfiai Szekció XII. országos tanácskozására
Veszprém, 2005. július 13–15.

A tizenkettedik országos tanácskozást Veszprémben, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban
rendezzük meg

Barangolás térben és idõben ezer esztendõ magyar irodalmában,
avagy tájirodalom a helyismereti munkában

címmel.

A tervezett  program

2005. július 13. szerda

Helyszín: Veszprém, Megyeháza, Szent István Terem  (Megyeház tér 1.)

Elnököl: Takáts Béla

14.00–14.30 A tanácskozás megnyitója
Köszöntõt mond: Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
Dióssy László, Veszprém város polgármestere

14.30–15.00 Dr. Praznovszky Mihály kandidátus, igazgató
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
Táj és irodalom: irodalom és táj színei

15.00–15.30 Dr. Bényei Miklós egyetemi docens, igazgatóhelyettes
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen
A könyvtárak feladatai a helyi irodalmi értékek számbavételében

15.30–15.50 Szünet
15.50–16.20 Dr. Monostori Imre kandidátus, igazgató

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
Kortárs írók, kortárs alkotások és a könyvtár

16.20–16.50 L. Simon László fõszerkesztõ, Szépirodalmi Figyelõ
A kortárs irodalom könyvészeti feltárásának vonatkozásai
egy folyóirat tükrében

16.50–19.00 Séta Veszprémben
19.00–21.00 Vacsora, baráti találkozó
21.00– Utcazene fesztivál

2005. július 14. csütörtök

Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidõ- és Konferenciaközpont, konferenciaterem
Elnököl: Mándli Gyula

09.30–10.00 Dr. Gintli Tibor egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szépirodalmi mûfajok napjainkban

10.00–10.30 Dr. Nagy Attila olvasáskutató
Könyvtári Intézet
Szépirodalom-olvasási tendenciák
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10.30–11.00   Szünet
11.00–11.30 Bánkeszi Katalin igazgató, Neumann-ház

A Neumann-ház irodalmi szolgáltatásai
(DIA, Bibliotheca Hungarica Internetiana stb.)

11.30–12.00 Nagy Csaba könyvtárvezetõ
Petõfi Irodalmi Múzeum Irodalmi Adattár
A Petõfi Irodalmi Múzeum adatbázisai (Magyar Életrajzi Index,
Kortársírók bibliográfiája, Magyar írók sírjai stb.)

12.00–12.20   Kiss Jenõ igazgató
Kovászna Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy
Mikes Kelemen és Benedek Elek földjén: a helyismereti gyûjtemény
irodalmi feladatai Kovászna megyében

12.30–13.30 Ebéd
13.30– Tanulmányi kirándulás  (Balatonfüred – Tihany – Lovas)

Tihanyban  dr. Korzenszky Richárd OSB perjel elõadása
az apátság irodalmi tevékenységérõl

2005. július 15. péntek

Helyszín: Veszprém, Megyei Könyvtár, Kisfaludy-terem
Elnököl: Komlósi József

08.30–08.50 Mennyeiné Várszegi Judit osztályvezetõ
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr
A Bakony: egy tájegység megjelenése a helyismereti gyûjteményben

08.50–09.10 Sebõ József középiskolai tanár, könyvtáros, szociológus, Veszprém
A Bakony: egy tájegység megjelenése az irodalmi alkotásokban

09.10–09.30 Oroszlánné Mészáros Ágnes igazgató
Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat
A madáchi életmû megjelenítése a balassagyarmati városi könyvtár
helyismereti tevékenységében

09.30–09.50 Nyakasné Túri Klára gyûjteményvezetõ
Keresztury Könyvtár, Zalaegerszeg
Egy önállósodott gyûjtemény: a Keresztury Könyvtár Zalaegerszegen

09.50–10.20 Szünet
10.20–10.40 Kertész Károly ny. igazgató

Városi Könyvtár, Tapolca
A Batsányi-kultusz ápolása egy városi könyvtár
helyismereti tevékenységének tükrében

10.40–11.00 Dr. Hermann István igazgató
Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa
Pápa város irodalmi hagyományai

11.00-12.00    Hozzászólások, vélemények
Konferenciazáró

12.00– Ebéd

Szeretettel várunk minden régi ismerõst és új érdeklõdõt!

Praznovszky Mihály

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója
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Jelentkezési lap
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

XII. országos tanácskozására
Veszprém, 2005. július 13–15.

A jelentkezõ neve: .....................................................................................................................................................

Munkahelye: ...............................................................................................................................................................

Foglalkozása, beosztása: ............................................................................................................................................

Értesítési címe: ............................................................................................................................................................

Számlázási név és cím: ..............................................................................................................................................

Telefonszáma, e-mail címe: .......................................................................................................................................

A konferencia részvételi díjai:
Szállás 2300 Ft/fõ/nap
Reggeli    500 Ft/fõ/alkalom
Ebéd 1500 Ft/fõ/alkalom
Vacsora (július 14-én) 1900 Ft/fõ
Konferencia részvételi alapdíj 3000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák!
A szállást kétágyas kollégiumi szobákban tudjuk biztosítani, háromperces sétaútnyi távolságra a tanácskozás
helyszíneitõl, a Megyeházától, illetve könyvtárunktól.
Kérjük, hogy minden jelentkezõ külön jelentkezési lapot töltsön ki, amelyet az alábbi címre kérünk postán
elküldeni:

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Helyismereti Tanácskozás
8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Kizárólag postai úton beérkezett jelentkezéseket fogadunk el.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2005. május 15.

A befizetéseket, kérjük, 2005. június 15-éig tegyék meg. A részvétel lemondását 2005. június 15-éig tudjuk
figyelembe venni. Ezután nem áll módunkban a feladott összeget visszatéríteni.
Aki a Helyismereti Szervezetnek 2005. évi, elsõ helyen regisztrált tagdíját 2005. április 15-éig befizette, annak
nem kell a tanácskozás részvételi alapdíját megtérítenie.
A tanácskozáson, a férõhelyek korlátozottsága miatt, hozzátartozót nem tudunk fogadni.

Amennyiben speciális ételt szeretne fogyasztani (vegetáriánus stb.), kérjük, jelezze: ........................................

A fizetés módja: átutalás / csekk
A szolgáltatásokról megosztott számlát kérek: igen / nem
(Szíveskedjen a megfelelõt aláhúzni!)

Amennyiben átutalással kívánja rendezni az igényelt szolgáltatások díját, úgy kérjük, hogy a 11748007-

15426039-06910000 számlaszámra szíveskedjen azt átutalni, és mindenképpen tüntesse fel: MKE HKSZ

A tanácskozásról bõvebb információt talál az Eötvös Károly Megyei Könyvtár honlapján. (www.ekmk.hu/
konferencia) További felvilágosításért forduljon bizalommal telefonon a (88) 560-620/288-as számon Szabóné

Vörös Györgyihez vagy Szabó Andráshoz és a (88) 560-610/117-es melléken dr. Herth Viktóriához. E-mailben

a konferencia@ekmk.hu  címre küldje el kéréseit.

Dátum:  2005.  év . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hó . . . . . . . nap
.....................................................................

aláírás

Szolgáltatások igénylése (Kérjük a megfelelõ helyen bejelölni.)

július 13. július 14. július 15. összeg
Szállás — — — — —
Reggeli — — — — —
Ebéd
Vacsora meglepetés — — — — —
Konferencia részvételi alapdíj
Összesen:
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