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gáltatást fogadók és közvetítõk szerint: önálló
könyvtár fenntartása esetében az önkormányzat-
nak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és
személyzetet. Kisebb községekben szolgáltatási
szerzõdés megkötésével is eleget tehet az önkor-
mányzat könyvtárellátási kötelezettségének. Az
önkormányzat szolgáltatóhelyet biztosít, a könyv-
tárost pedig vagy maga alkalmazza, vagy meg-
rendeli a KSZR-tõl. A könyvtári szolgáltatást
fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, így
például teleházak vagy teletékák is fogadhatják a
szolgáltatást. A negyedik lehetõség pedig a könyv-
tárbusz, elsõsorban 1000 fõ alatti lakosság eseté-
ben, aprófalvas régiókban. Ez az ellátás a kistér-
ségek együttmûködésével valósítható meg.

A program zárásaként minden résztvevõ meg-
ismerkedhetett a muraszombati bibliobusszal,
melyet Papp József mutatott be.

Léber Boglárka

Szakmai nap a Berzsenyi
Dániel Fõiskola Könyvtár-

és Információtudományi
Tanszékén

2005. április 6-án rendezte meg a szombathelyi
Könyvtár- és Információtudományi Tanszék és a
Szombathelyi Könyvtároshallgatók Egyesülete
(SZOKHE) hagyományos, nagysikerû szakmai
napját. A rendezvény témája az idén a hallgatói

gyakorlat volt a tanszék és a gyakorlóhelyek szem-

pontjából. Több, a tanszékkel évek óta kapcso-
latban álló könyvtár vezetõje képviseltette magát,
hogy tapasztalatait megoszthassa a résztvevõkkel.

Bevezetõ szavaiban Murányi Péter tanszékve-
zetõ az elmúlt egy év sikereirõl szólt. Több hall-
gató is eredményesen szerepelt az OTDK-n: két
nyertes pályázó, Kiss Renáta és Dobre Norbert a
tanszék ajándékát vehette át.

Elsõként a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár igazgatója, Horváth Sándor Domon-

kos ismertette tapasztalatait, fõként a szombathe-
lyi gyakorlatosokról. Mozgalmas, fordulatos elõ-
adásában kiemelte, hogy mindenkor szívesen fo-
gadnak a tanszékrõl hallgatókat gyakorlatra, elsõ-
sorban harmad- és negyedéveseket. Magas kép-
zettségük mellett gyors és szorgalmas munkavég-
zésükkel hamar be tudnak illeszkedni a könyvtár
munkafolyamataiba. Aktivitásuk és kreativitásuk

javukra írandó. Elmondása szerint a szombathelyi
tanszék neve és pecsétje védjegy a szakmában.

Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója könyvtárismertetõ
füzetek körbeadásával színesítette elõadását. Vé-
leménye szerint fontos az is, hogy a könyvtárak-
nak minõségi honlapjuk legyen, mivel a könyv-
tárat személyesen felkeresõ olvasók száma ma már
azonos a könyvtár honlapját használókéval. Az
internetes kommunikáció nyelve az angol, ezért
kiemelte a nyelvtanulás fontosságát. A zalaeger-
szegi könyvtár is elégedett a szombathelyi hallga-
tókkal. A nyugdíjba vonuló dolgozók helyett nem
tudnak ugyan új munkaerõt felvenni, de minden-
képpen elõnyben részesítik a diplomás hallgató-
kat a középfokú végzettségûekkel szemben.
Ugyanis egy esetleges átszervezés idején is ma-
gas fokon kell biztosítani a mûködést az olvasók-
nak. A jól képzett munkaerõ költségessége Zala-
egerszegen is sok problémát okoz a költségvetés-
ben. Kiss Gábor azonban figyelmeztetett minden
hallgatót, hogy néhány éves megbízást is vállal-
janak el pályafutásuk kezdetén, mivel a szerzõ-
dés lejártával így sokkal könnyebb bekerülni az
állandó munkatársak közé.

Szombathelyrõl három könyvtár is képvisel-
tette magát. Mindhárom a tanszék kiemelt gya-
korlóhelye. A megyei és városi feladatokat egy-
aránt ellátó Berzsenyi Dániel Könyvtárból

Pallósiné Toldi Márta szólt a sokoldalú kapcso-
latról. A hallgatók a szakmai gyakorlaton kívül
referátumok és szakdolgozati témák miatt is fel-
keresik õket. Gyakran szakmai kérdésekben kér-
nek segítséget a tanszék oktatóitól. A könyvtár
azonban sokat vár a hallgatóktól: már a gyakorlat
elõtt, használóként ismerniük kell az állományok
elhelyezkedését. A gyakornokokat segítõ mento-
rok minden munkafolyamatot részletesen bemu-
tatnak, s a hallgatókat valós feladatokkal látják el,
egy önálló feladatot pedig szabad idejükben ol-
danak meg. Az igazgatónõ szavaival élve jót tesz
a hallgatók önbecsülésének, ha tudják, hogy hasz-
nos munkát végeznek, és ha szembesülnek a pult
mögé kerülés érzésével. A tanszék számára meg-
fontolandónak tartja a referátumok átszervezését,
hiszen nem a legkellemesebb a könyvtár napi
munkáját megzavarni azzal, ha többen is azonos
témában és különbözõ idõben keresik fel a mun-
katársait. Javaslatuk a „referátum-csoportok” szer-
vezése. A könyvtár szívesen foglalkoztat nyelv
és informatika szakpárral rendelkezõ hallgatót.
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A szombathelyi Európai Dokumentációs Köz-
pontot (EDK) Gerencsér Judit képviselte. Ez az
intézménytípus új a könyvtári szolgáltatások te-
rén. Az intézmény az Európai Unióról szóló
dokumentumokat teljességükben gyûjti, osztályo-
zásuk azonban nem az ETO szakcsoportjai sze-
rint történik. A gyakorlatukat itt töltõ, elsõsorban
harmad- és negyedévesek pár nap eltöltése után
rendkívül sokat megtudnak az unió történetérõl,
mûködésérõl. Az EDK-ban bármely szakirányról
érkezõ hallgató eltöltheti gyakorlatát, amelyet elõre
kidolgozott és napra lebontott tematika alapján
végez el. Évente nyolc-tíz harmad- és negyed-
éves ismerkedik meg közelebbrõl a központtal,
melynek a minõségmenedzsment terén is határo-
zott elképzelései vannak. A gyakorlat végén kér-
dõívvel mérik fel a hallgatók észrevételeit. A
kapcsolatot tovább is tartják velük, hogy szakmai
életüket segíthessék. E gyakorlóhelyen is elõny-
ben vannak a nyelvszakos hallgatók, elsõsorban
az angol nyelvû tárgyszavazás és az idegen nyel-
vû dokumentumok jelentõs száma miatt.

A Berzsenyi Dániel Fõiskola Központi Könyv-
tárából Csuk Csaba igazgatóhelyettes mondta el
véleményét. Tapasztalatuk szerint csak az utóbbi
néhány esztendõben nõtt az intézményben a gya-
korlaton lévõ hallgatók száma, mivel a képzés
részérõl történõ ellenõrzések lehetõségei vissza-
tartották a hallgatókat. A fõiskola könyvtára nem
zárkózhat el a gyakorlatok megszervezése elõl. A
hallgatók mindig valós feladatot kapnak, s ezzel
segítik a könyvtár esetleges lemaradásainak pót-
lását. Segítségük mindig jól jön a könyvtárnak. A
könyvtári munkafolyamatok közötti kapcsolato-
kat felismerik, és az elméleti ismereteket jól al-
kalmazzák a gyakorlatban. Csuk Csaba szerint
az integrált rendszerek ismeretének és haszná-
latának mélysége a szakiránytól függ. Problé-
mának látja, hogy a hallgatók munkanaplójuk-
ban nem mindig használják helyesen a könyv-
tári szakkifejezéseket. Általános jelenség, hogy

a tájékoztató gyakorlatot végzõk
gyakrabban néznek utána a kérdés-
nek interneten, mint hogy kéziköny-
vet használnának, pedig tudniuk
kell, hogy az internetes források csak
kritikával használhatók.

A Könyvtár- és Információtudo-
mányi Tanszék részérõl Frank Róza

összegezte az elhangzottakat, és re-
agált rájuk. A gyakorlati helyek né-

hány évvel ezelõtt azt kérték a tanszéktõl, hogy
az elméleti oktatás fél évvel elõzze meg a gya-
korlatot. Ezáltal az utóbbi években jelentõs javu-
lás érzékelhetõ a gyakorlati teljesítmények terén.
A hallgatóknak javasolják a tanszék oktatói, hogy
minél több helyre jussanak el a gyakorlatok so-
rán, ezáltal leendõ munkahelyük keresése is
könnyebbé válik. A hallgatókat a nagyobb távol-
ságok legyõzése érdekében a SZOKHE is segíti
majd a kollégiumi költségek egy részének átvál-
lalásával. Frank Róza megköszönte az észrevéte-
leket a referátumkészítéssel kapcsolatban, majd
biztosította az érintetteket az átszervezésrõl. El-
mondása szerint a hallgatók minden gyakorlatról
feltöltõdve érkeznek vissza az iskolapadba, ami-
rõl a legjobb bizonyíték, hogy szemináriumokon
alkalmazni tudják a gyakorlatokon tanultakat.

A szaknap zárásaként Szép Bernadett negyed-
éves hallgató lelkes hangvételû elõadása hangzott
el. Õ a négy év során elvégzett gyakorlatokat
foglalta össze a hallgatók szemszögébõl, saját
példán keresztül bemutatva. Szerinte a gyakorla-
tok sikere, a hallgatók kellemes élményei egy-
aránt függnek a gyakorlatvezetõtõl és a kiválasz-
tott helytõl. Élményei azért is meghatározóak,
mivel nem csak nyilvános könyvtárban (pl. a
vasvári dr. Bendeffy László Városi Könyvtárban),
hanem információszolgáltató intézményben (pl.
Magyar Rádió) is tölthette gyakorlatát, illetve az
Országgyûlési Könyvtárban olyan dokumentu-
mokkal került szoros kapcsolatba, mint például
Werbõczy Hármaskönyve, ami nem adatik meg
mindenkinek.

A nap zárásaként az idén is jó hangulatú szak-
esten vehettek részt a meghívottak, a hallgatók s
tanáraik. A jókedvrõl élõzene és táncház is gon-
doskodott.

Kovács L. Krisztián

II. éves hallgató
Berzsenyi Dániel Fõiskola, Könyvtár- és

Információtudományi Tanszék


