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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei
(folytatás)

Az eredmények feldolgozása

A válaszadó intézményeket felekezet szerinti,
illetve intézménytípus szerinti csoportokra bon-
tottuk. Az értékelés során az eredményeket ezen
csoportok szerint összesítettük és elemeztük.

Mivel az ortodox és az izraelita felekezet nem
küldött vissza kérdõívet, maradt a katolikus, evan-
gélikus, református és unitárius felekezeti könyv-
tárak csoportja.

Az unitárius felekezetet egyetlen könyvtár al-
kotja, ezért itt a százalékos eredményeknek nem
sok értelme van. Típusok szerint nagy egyházi
(egyházmegyei/egyházkerületi), felsõoktatási, is-
kolai és szerzetesi/egyéb könyvtárak csoportjait
alakítottuk ki.

A kérdõívet az Egyházi Könyvtárak Egyesü-
lése 64 tagkönyvtára kapta meg. Ebbõl vissza-
küldte 38 könyvtár (58%). Zömében a nagyobb
egyházi gyûjteményektõl kaptunk válaszokat.

A nem válaszolók fõként a kisebb szerzetesi,
iskolai és egyházközségi könyvtárak voltak.

Nagy egyházi és felsõoktatási könyvtáraknál a
visszaküldési arány több mint 80%-os, iskolai és
szerzetesi könyvtáraknál 32–33%-os.

Személyi feltételek a könyvtárakban (3. kérdés)

Az adatszolgáltató könyvtárakban összesen
193 könyvtáros dolgozik.

Az egy könyvtárra jutó dolgozók száma átla-
gosan 5 (katolikus 4,6, evangélikus 2,6, reformá-
tus 8,25, unitárius 2). Mivel fõként az egyszemé-
lyes könyvtárak nem küldtek vissza adatlapot, ez
az arány a valóságban még rosszabb lehet.

Az egy dolgozóra jutó kötetszámot szokta a
szakirodalom mérõszámként használni a könyv-
tár személyi feltételeinek vizsgálatakor. Nálunk
ezek a számok a következõképpen alakulnak:

Átlagosan: 20 438 kötet jut egy könyvtárosra.
A legrosszabb helyzetben a szerzetesi könyvtá-
rak vannak, a legjobban a felsõoktatásiak. Az egy-
házmegyei/egyházkerületi könyvtárak állnak a
második helyen. Kivéve a református egyházat,
ahol az egyházkerületi könyvtárak jóval jobb
dolgozói aránnyal rendelkeznek a felsõoktatási-
aknál.

A felsõoktatási, valamint egyházmegyei/egy-
házkerületi könyvtárak nagy olvasói, kutatói bá-
zissal rendelkeznek, látogatottságuk jóval nagyobb
a többi egyházi könyvtártípusénál. Jelentõs szere-
pet töltenek be a felsõoktatásban és a történeti,
helytörténeti kutatásban.

A szakirodalom a tízezer kötet/dolgozó irány-
számot tartja ideálisnak. Ezt a felsõoktatási könyv-
tárak közelítik meg a legjobban, a többi könyvtár
esetében ennek kétszerese jut egy könyvtárosra.

Minta nagysága
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Visszaküldők

Könyvtárak a dolgozók száma szerint
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A 2003. évi könyvtári statiszti-
ka alapján a magyarországi telepü-
lési könyvtárak esetében 12 ezer
kötet jut egy dolgozóra.1 Az ada-
tok értékeléséhez nézzünk meg
néhány rendelkezésünkre álló ko-
rábbi adatot.

Gáborjáni Szabó Botond cikké-
ben 2000-es adatokra hivatkozik,
amikor a következõket írja:
„A 2000. évi könyvtári statisztika
szerint a magyarországi nyilvános
könyvtárakban 15 142, a szak-
könyvtárakban 8804, a nem nyil-
vános könyvtárakban összesen
12 274 kötet, ezzel szemben a deb-
receni Református Nagykönyvtár-
ban 31 846, Esztergomban és Pannonhalmán
50 000 kötet jut egy könyvtárosra.” Egy 1999-
ben az egyházi könyvtárak körében készült gyors
felmérés szerint átlagosan 25–30 ezer kötet könyv
jut egy könyvtárosra. Azonban ebben a statiszti-
kában a részmunkaidõben dolgozók nincsenek
különválasztva a teljes állású dolgozóktól, ezért a
valós értékek sokkal rosszabbak lehetnek.

Ehhez az állapothoz képest kis mértékû javu-
lást tapasztaltunk, de az ideálistól még igen messze
vagyunk, és nem remélhetjük, hogy a közeljövõ-

ben gyökeres változás állna be. A könyvtárosok
megoszlása szakképzettség szerint:

Alapszintû ismeretnek tekintettük a szövegszer-
kesztési, internethasználati és a könyvtári szoft-
ver-kezelési képességet együtt

Ebben az esetben a helyzet sokat javult az elmúlt
évek alatt, és idõvel csak jobbá válhat, hiszen ha a
könyvtárakba szakképzett munkaerõt vesznek fel a
jövõben, õk már magukkal hozzák az egyre maga-
sabb szintû számítástechnikai ismereteket. A
könyvtárosképzésben is az informatikus-könyvtáros
szakirány kapott nagyobb hangsúlyt.

Az alapszintû számítástechnikai ismeretek a
könyvtárosok jó részének (feldolgozó, kölcsön-
zõ, általános olvasószolgálatos munkakör) meg-
felelõ szintnek tekinthetõk. Érdemes volna külön
felmérésben vizsgálni, hogy a könyvtárosok mi-
lyen hatékonysággal tudják használni a könyvtári
szoftvert, illetve az internetet. Az információszerzé-
si, -keresési stratégiák megfelelõ ismerete nagymér-
tékben javíthatja fõként az olvasószolgálati munkát.

A kérdés következõ része a könyvtárhoz tar-
tozó rendszergazdára vonatkozott.

A könyvtárak 85%-a rendelkezik rendszergaz-
dával. Összesen 32 rendszergazda dolgozik a
kérdõívet visszaküldõ könyvtárakban, ebbõl ki-
lencen fõállásúak. Itt általában a más intézmé-
nyekkel való együttélés segíti a könyvtárakat.
Elsõsorban a felsõoktatási és iskolai könyvtárak-
ra gondolunk. A rendszergazda alkalmazása fon-
tos kérdés. Minél fejlettebb könyvtári szoftverrel
rendelkezik egy könyvtár, annál inkább ki van

Könyvtárosok végzettség szerinti megoszlása

54%

18%

28%

Felsőfokú könyvtárosi

Középfokú könyvtárosi

Nincs könyvtárosi
végzettség

Könyvtárosok informatikai ismeretei

12%

5%

55%

14%

14% Nincs informatikai ismerete

Csak a könyvtári szoftvert
kezelik

Alapszintű

Széles körű

Informatikus könyvtáros

1 Könyvtári Intézet: Könyvtári statisztika, 2003. – Buda-
pest : KI, 2004. 8–9. old.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára
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A védettséget biztosító
tûzfal programok állandó
frissítése elengedhetetlen.
Ezért is szükséges a rend-
szergazda rendszeres mun-
kája.

Számítógépes ellátottság

(4. kérdés)

Az adatot szolgáltató könyvtárakban összesen 346
számítógép található, olvasói és könyvtárosi együtt.

A katolikus felekezetnél jelentõs az egyik fel-
sõoktatási intézmény, ahol összesen 60 számító-
gép van, ebbõl 37 az olvasók rendelkezésére áll.

Az olvasók összesen 166 számítógépet hasz-
nálhatnak. Itt is a felsõoktatási intézmények ve-
zetik nagy elõnnyel a sort. Sajnos több olyan
nagy egyházi könyvtár (egyházmegyei, egyház-
kerületi) van, ahol egyáltalán nem áll az olvasók
rendelkezésére számítógép.

Megkérdeztük, hogy milyen szolgáltatások ér-
hetõk el az olvasói számítógépeken. A helyi adat-
bázisok használata mellett legnagyobb számban
az internet és a CD-ROM használata szerepelt
(68%-ban).

A könyvtárosok által használt számítógépek
száma összesen 180. Ezekrõl szerettük volna
megtudni, hogy mennyire korszerûek. Azt az
eredményt kaptuk, hogy a könyvtárosi számító-
gépek mindössze 65%-a korszerû. Korszerûnek
a Pentium II feletti, illetve annak megfelelõ szá-
mítógépeket tekintettük. A korszerûség természe-
tesen relatív.

Több olyan könyvtári munkafolyamat van, ami
nem igényel több GHz-es processzorral rendel-
kezõ számítógépet. Sok esetben tehát nem kell
feltétlenül beszállni a hardver- és szoftvergyártók
által mesterségesen felgyorsított, folyamatos újí-
tási folyamatba. Azonban sajnos egészen ki sem
maradhatunk belõle.

A könyvtárosi számítógépek 60%-án Windows
NT/XP operációs rendszer fut, 30%-án Windows
95/98. Ezek az arányok megfelelõnek tekinthe-
tõk. A maradék gépen valamilyen Linux disztri-
búció fut operációs rendszerként.

Baranya Péter

Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola
Könyvtára

Kövécs Ildikó

Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
(folytatjuk)

Katolikus Evangélikus Református Unitárius

Személyi sz.gépek
összesen 235 11 98 2

Könyvtárosi sz.gép 115 8 58 1

Olvasói sz.gép 123 3 39 1
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szolgáltatva a számítógépeknek, a belsõ hálózat
és az internet mûködõképességének. Egy állan-
dóan vagy gyakran jelen lévõ rendszergazda so-
kat tud segíteni. Mind jobban kell figyelnünk a
szervereink biztonságára, hiszen könyvtáraink
nemcsak felhasználóként, hanem komoly tartalom-
szolgáltatóként is egyre inkább megjelennek az
interneten. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb
mértékben válhatnak célpontjaivá a szerverekre
irányuló támadásoknak.

Elsõsorban nem azért akarják feltörni a szervere-
inket, hogy valamilyen adatokhoz jussanak hozzá,
hanem egyszerûen a pusztítás szándékával. Sõt, sok
esetben a támadás célja közvetett, azért hatolnak be
rendszereinkbe, hogy onnan kiindulva más, esetleg
védettebb szervereket támadjanak meg, és a mi gé-
peinket csak a maguk elleplezésére használják.
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ELÕFIZETÕI NYILVÁNTARTÁS

Kérjük a Könyvtári Levelezõ/lap tisztelt elõfizetõit, hogy nyilvántartásunk pontosítása
érdekében szíveskedjenek kimásolni ezt az oldalt és kitöltve mielõbb visszaküldeni az
Informatikai és Könyvtári Szövetség titkárságára postán (1054 Budapest, Hold u. 6.)
vagy faxon (06 1 331 1398)!

Az elõfizetõ

neve: ..........................................................................................................................

címe: ..........................................................................................................................

telefonszáma: .............................................................................................................

e-mail címe: ...............................................................................................................

postázási címe (ha más): ...........................................................................................

számlázási neve (ha más): ........................................................................................

számlázási címe (ha más): ........................................................................................

számlaszáma: .............................................................................................................

A kapcsolattartó neve: .......................................................................................................

Elõfizetett példányszám: .....................................................................................................

Kedvezményre jogosult-e

nyugdíjasként:

(utolsó munkahelye: .......................................................................................................... )

felsõoktatási hallgatóként:

(az intézmény neve: .......................................................................................................... )

A téves postázások elkerülése érdekében sajnos a lapot a továbbiakban csak az adatokat
beküldõ megrendelõknek tudjuk kiküldeni, ezért várjuk és elõre is köszönjük szíves
együttmûködésüket.
Azoknak a kedves elõfizetõknek, akik nemrégiben felkérésünkre megerõsítették elõfize-
tési szándékukat, és visszaküldték az ûrlapot, köszönjük, megismételniük nem kell.

a kiadó
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Etika, könyvtár,
könyvtáros

„Méltósággal, méltóan,

de nem méltóságosan…” (HSD)

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtára a már
hagyományos tavaszi könyvtári konferenciáját
május 2-án és 3-án tartotta Székesfehérváron.

Az elsõ nap témája az etikai kódex volt. Mivel
a tervezettel a könyvtári szaksajtó nagy terjede-
lemben foglalkozott, jelentõs számú hozzászólás
is helyet kapott a folyóiratokban, ezért inkább az
elõadók szellemes felvetéseit, véleményét idéz-
ném fel.

Papp István, az etikai kódex részletes, min-
denre kiterjedõ háttéranyagának készítõje a vára-
kozásnak megfelelõen nagy vihart kavart azzal a
véleményével, hogy az etikai kódex csak a felsõ-
fokú könyvtárosi végzettségûekre vonatkozzon.
(A kérdés felvetése azt is kifejezi, hogy védjük meg
szakmánk presztízsét, és jelezzük azt, hogy a könyv-
tárossághoz valóban szükséges felsõfokú szakirá-
nyú végzettség.)

 Horváth Sándor

Domonkos A könyv-

táros tevékenység bi-

náris kódjai címmel
az etikai kódex tízpa-
rancsolatát abból a
szempontból vizsgál-
ta, hogy egy-egy fe-
jezet tartalmát milyen
egymást kizáró kife-
jezésekkel lehet jelle-
mezni (pl. könyvtáro-
si hivatás: tisztelettu-
dó/tiszteletlen, oda-
adó/elzárkózó stb.)
Nagy közönségsikert
arató elõadása arra is

példa, hogy lehet egy látszólag száraz anyagból
jó érzékkel remek következtetéseket levonni.

Etikai kódex – kitekintés (avagy mások ho-

gyan csinálják) címmel Redl Károly filozófiai
megközelítésbõl vizsgálta a témát. Fontos megál-
lapítása az, hogy a különbözõ szakmák azért al-
kotnak ilyen elõszeretettel csak rájuk vonatkozó
szabályokat, mert ebben ösztönösen is alkalmas
eszközt látnak a csoporthoz tartozás szimbolizá-
lására.

A könyvtáros etikai kódex mint magatartás-

szabály címmel fogalmazta meg észrevételeit
Román Lászlóné. Az elõadás alapgondolata az
etikai kódex normatív természete, ebbõl az as-
pektusból vizsgálta a tízparancsolatot, részletesen
kitérve az érvényesség, a „milyen körre vonatko-
zik” problematikájára, az általánosság és a szank-
ció kérdésére.

A rendezvény második napján szintén igen
aktuális kérdésekrõl szóltak az elõadók.

Markója Szilárd a Kempelen Farkas Felsõok-

tatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XLM

címmel beszélt a digitális tankönyvkiadás problé-
máiról és eredményeirõl. Mik a gondok: nincs

Román Lászlóné, Redl
Károly, Horváth Sándor

Domonkos
és Papp István
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szervezett, összehangolt felsõoktatási digitális tan-
könyvkiadás, párhuzamos koncepciók léteznek.
Elemezte a DocBook XLM elõnyeit, és bemutat-
ta a tankönyvtár eddigi eredményeit (www.
tankonyvtar.hu).

Az internettel kapcsolatos szabályozásról
Mayer Erika jogász (www.infomediator.hu) tar-
tott elõadást. Néhány felvetés: Internet és szabályo-
zás? Kell-e szabályozni? Külön kell-e szabályozni?
Mi az önszabályozás? Mit csinál az Infomediátor
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda?

Tóth Gábor a Veszprémi Egyetemi Könyvtár
elektronikus tartalomszolgáltatásáról tartott elõ-
adást. Arra a valamennyi felsõoktatási intézményt
szorító „két malomkõ közt” problémára utalt,
amely a növekvõ elõállítási költségek, nehezen
kalkulálható fizetõképes kereslet és az igények

(gyorsan, mindent, olcsón) között feszül. Mi a
megoldás? Az elektronikus jegyzetek készítése.
A jövõ: digitális technikák alkalmazása, adatbá-
zisok elõfizetése, közös keresõfelületek kialakítá-
sa, és még sok érdekes ötlet (http://www.vein.hu/
library/index-hu.htm).

Az MTA SZTAKI KOPI On-line Plágiumke-

resõ és Információs Portál szolgáltatásait Pataki

Máté mutatta be (www.kopi.hu). A program cél-
ja a digitális könyvtárak védelme az illegális
másolatoktól, a tanárok, professzorok, konferen-
ciaszervezõk segítése a részben vagy egészében
másolt dolgozatok leleplezésében, diákok és cikk-
írók tájékoztatása a helyes idézésrõl és mértéké-
rõl, diplomák és szakdolgozatok értékének növe-
lése eredetiségük igazolásával. Az igen érdekes
elõadásból megtudhattuk a módszer lényegét: az
írás stílusa alapján azonosítja a szerzõt, tesztet
generál a dolgozatból, teljes hasonlóságot néz, és
ami a legfontosabb, ingyenes, nyelvtõl független
algoritmus, magyar nyelvû felület, magyar nyel-
vû tartalom.

A rendezvény elsõ napja a Fejér megyei könyv-
tárosok közös továbbképzése volt, melyet a Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtárral és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szerveze-
tével együtt szerveztünk. A nagy számú résztvevõ
között számos felsõoktatási könyvtáros, intézmények
munkatársai, valamint a Kodolányi János Fõiskola
tanárai és diákjai is megtalálhatók voltak.

A konferencia anyaga a
könyvtár honlapjáról letölt-
hetõ: www.kodolanyi.hu/
lib, a „Friss” menüpontból.

Befejezésül még egy
idézet Horváth Sándor Do-
monkostól: „Méltó könyv-
tárosok, méltóságteljes
könyvtárak, öntudatos, ér-
dekérvényesítõ szakma” –
rendezvényünkkel ezt a
célt szerettük volna elérni.

Beniczky Péterné

Fent: Pataki Máté elõadása
Lent: a résztvevõk egy
csoportja
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Közkönyvtárak
és könyvtárosok

a XXI. században:
kihívások és megfelelések

Erdélyi beszámoló
a 2005. május 4. és 5. között

Cegléden megrendezett
szakmai tanácskozásról

Cegléd város kitüntetett figyelmet és elismerést
érdemel erdélyi testvérvárosi és könyvtári kap-
csolatainak ápolása tekintetében. Ugyanis az anya-
ország határaitól távol fekvõ Székelyföld csak-
nem minden nagyobb és magyarlakta városával
testvérvárosi viszonyt ápol: Sepsiszentgyörggyel,
Csíkszeredával, Székelyudvarhellyel, Gyergyó-
szentmiklóssal és Szentegyházával.

Az idén pedig elsõ ízben lehetõvé vált ezen
testvérvárosok könyvtárosainak is együtt részt
venni a ceglédi Városi Könyvtár kétnapos ren-
dezvénysorozatán.

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárat
másodmagammal képviseltem. Túlzás nélkül ál-
líthatom, hogy az a fölöttébb szívélyes fogadtatás
és az azt követõ odafigyelés, melyben részesítettek
bennünket, minden elismerést megérdemel: úgy érez-
tük, díszvendégként kezelnek bennünket.

Kerek félnapi utazást követõen a rendezvényt
megelõzõ napon érkeztünk meg, ugyanis Babcsán

Józsefné Zsuzsanna igazgatónõ figyelme még a
legapróbb részletekre is kiterjedt, többek közt arra
is, hogy meggyõzött bennünket (ami nem volt
nehéz), menjünk egy nappal hamarabb, hogy
idõnk maradjon kipihenni az utazással járó fára-
dalmakat és alkalmunk nyíljon egy rövid város-
nézésre, illetve a könyvtár részlegeinek felkeresé-
sére. Ezáltal betekintést nyerhettünk a ceglédi
könyvtár mindennapi tevékenységeibe – ami ala-
pot jelenthet a másnap kezdõdött elõadássorozat
gyakorlatba ültetéséhez.

Ugyanakkor megtapasztalhattuk, hogy az anya-
országban sem „kolbászból van a kerítés”, õk is
küszködnek nehézségekkel, hiányosságokkal, de
emellé emberi képzeletet fölülmúló példás lelke-
sedés társul a szakma iránt elkötelezett kollégá-
inkban.

Mindez ösztönzõ húzóerõként szolgált szá-
munkra, akik még nagyobb nehézségekkel küsz-

ködünk, de nem vagyunk reményvesztettek, és
megpróbálunk nyitottak lenni az innovációra, az
újra, a korszerûre. És ami talán a legfontosabb:
az idei, ún. „túlélési” könyvvásárlást szolgáló
költségvetési kereteink mellé – melyekbõl szinte
mûvészet gazdálkodni – testvérkönyvtáraink kéz-
zelfogható segítséget nyújtanak, elég, ha csak a
tavalyi látogatásaik alkalmából tett könyvadomá-
nyokra gondolok.

Tudniillik hasonlóan más székelyföldi városoké-
hoz, Gyergyószentmiklós Városi Könyvtárának ol-
vasóközönsége is kiéhezett a magyar nyelven meg-
jelent könyvekre, a kilátásaink pedig biztatóak,
ugyanis a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mához sikeresen pályázott könyvtárunk is, és idén
850 ezer forint támogatást nyertünk az Illyés Köz-
alapítvány közremûködésével, könyvvásárlásra.

Hiszünk benne, hogy erdélyi közkönyvtáraink
elõrehaladásában elengedhetetlen tényezõ részt
venni és szerepet vállalni a könyvtárak közti
együttmûködésben és partnerkapcsolataik ápolá-
sában.

Bízunk benne, hogy a jövõben sikerül nekünk
is egyre több hasonló rendezvényt szervezni,
melyekre meghívhatjuk magyarországi testvér-
könyvtáraink képviselõit is, s ezáltal rendszeres
és tartalmas kapcsolatokat építhetünk, bõvíthetünk,
erõsíthetünk és ápolhatunk.

A ceglédi tanácskozást Babcsán Józsefné igaz-
gató nyitotta meg, üdvözölte a rendezvény szép
számban megjelent résztvevõit, majd röviden
bemutatta a tanácskozás helyszínét, a Gyermek-
könyvtár impozáns épületét, melyrõl megtudhat-
tuk, hogy 1896-ban épült és két éve húszmillió
forintot költöttek a felújítására, de igyekeztek az
épület jellegzetes díszeit eredeti állapotukhoz ha-
sonlóan megõrizni.

Ezt követõen Sós János polgármester mondott
köszöntõt.
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Az elsõ elõadást Ramháb Mária, a kecskemé-
ti Katona József Könyvtár igazgatója tartotta
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer kialakítása

címmel.
Az elõadó olyan egyértelmû és alapvetõ fo-

galmakkal kezdte, mint hogy a könyvtár minden-
kié, azonban rögtön hozzátette: „De csak akkor,
ha mindenki által megközelíthetõ.” (Itt zárójelben
megjegyezném, hogy ez az elvárás, ami a XXI.
század könyvtárának arculatában elengedhetetlen
fontosságú szerepet tölt be, számunkra még egy-
elõre álom, azaz terv, mindenekelõtt óriási kihí-
vás, ugyanis a rendelkezésünkre bocsátott sze-
rény anyagi keretbõl korszerû szolgáltatásokat
megvalósítani nagyon nehéz feladatot jelent. El-
sõsorban a mozgássérültek könyvtárlátogatási le-
hetõségeinek megteremtésére gondolok. Minden-
képpen el kell nekünk is gondolkodnunk célsze-
rû és optimális megoldások és feltételek létreho-
zásán ahhoz, hogy a jövõre nézve teljesíteni tud-
juk a következõ feladatot, amivel Ramháb Mária
folytatta.) „Ha mindenki számára igénybe vehetõ,
illetve mindenkinek nyújtja az õt érdeklõ szolgálta-
tást (ami a dokumentumok köré tömörül).”

Ezután elhangzott néhány konkrét példa: ta-
nácsadás térítés ellenében, például az internet-
használatra, pályázati ûrlapok kitöltésére vonat-
kozóan stb.

Következett a KSZR (Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer) infrastruktúrájának bemutatása,
többek között az integrált számítógépes rendszer-
be kaptunk betekintést. Majd elhangzott a KSZR
mûködési forrásait érintõ minõségmegvalósítás
fontossága, ami többek közt komoly érdekérvé-
nyesítésen alapul és célirányos párbeszédet, szak-
értelmet, forrásokat és összefogást feltételez. Az
elõre törõk szerepe pedig azért fontos, mert min-
ta, húzóerõ mindig kell.

A tanácskozás Gerber György, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatóhelyettese elõadásával folyta-
tódott Kistelepülések és könyvtáraik Pest megyé-

ben címen. Ennek keretén belül elhangzottak meg-
oldási kísérletek: tények és számok, tervek és le-
hetõségek.

A délutáni, szakmai tréninghez hasonló prog-
ramot Péterfi Rita és Vidra Szabó Ferenc vezet-
te, akik az Országos Széchényi Könyvtár mun-
katársai.

Az elõadás és konzultáció címe A könyvtáros

szerep változása volt. A szakmánkat talán legjob-
ban érintõ és legfontosabb kérdésre, hogy milyen-

nek kell lennie a ma könyvtárosának, kötetlen
beszélgetésben kerestük a választ. Interaktívvá vált
a tanácskozás, komoly párbeszédek alakultak ki
és mindenki elmondhatta személyes véleményét,
elképzelését a jelen és a jövõ könyvtárosáról.

Miután az elõadók konzultáltak a résztvevõk-
kel, egyöntetûen jutottunk arra a végkövetkezte-
tésre, hogy a ma könyvtárosának egyidejûleg kell
betöltenie két fontos szerepet. Reneszánsz mû-
veltségû (hagyományos) könyvtárosnak is kell
maradnia, de ugyanakkor informatikus szakem-
berré is kell formálódnia az egyre bõvülõ köve-
telmények és kihívások függvényében. Ezzel fog
kellõ presztízst nyerni a szakmánk. Fontos szerep
hárul a jövõ könyvtárosára a hozzáállás, jártasság
és magatartás (az olvasók iránti tisztelet és oda-
adás) kérdésében is. A cél tehát: minden ben-
nünk rejlõ értéket felszínre hozni, illetve az olva-
sók szolgálatába állítani, mert többnyire rajtunk
múlik, hogy mennyire leszünk mi és intézménye-
ink a társadalom és a szakma „üdvöskéi”.

Ezek a kérdések nagyon fontosak és a tanács-
kozás fontos részét képezték.

A második napi tanácskozás a SZIKLA könyv-
tári rendszer ellátó és letéti moduljának bemutatá-
sával kezdõdött, az elõadó pedig Szilágyi Loránd

programozó volt, aki többek közt arra fektetett
nagy hangsúlyt, hogy egy könyvtári szoftver akkor
jó, ha folyamatosan fejlesztik. Rávilágított, hogy
a felhasználói igények alakítása, figyelése és ki-
szolgálása a programfejlesztõk feladata.

Végezetül bemutatkozott Sepsiszentgyörgy
Kiss Jenõ igazgató, valamint Demeter Lajos sze-
mélyében, majd Székelyudvarhely Hermann

Gusztáv igazgató elõadásával. Röviden tájékoz-
tattak könyvtáraik múltjáról, jelenlegi helyzetérõl,
intézményeik szolgáltatásairól, tevékenységeirõl.

A rendezvény tapasztalatcserével, ötletbörzé-
vel, múzeumlátogatással zárult. Mi, akik jelen
voltunk és profitálhattunk a két nap élményeibõl,
felbecsülhetetlen értékeibõl, megpróbáljuk azokat
méltóképpen hasznosítani, gyakorlati kihívásként
kezelni és átadni itthon maradt kollégáinknak is.

Köszönjük a ceglédi Városi Könyvtár igazga-
tójának és minden egyes kollégának az értünk
tett fáradozásaikat, kedvességüket, a ránk paza-
rolt figyelmüket, amivel bensõséges hangulatot
varázsoltak a rendezvénynek és tartalmasan kitöl-
töttek minden együtt töltött pillanatot.

Csergõ Aliz

Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár
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Muzeális állományt õrzõ
könyvtárak ötödik

találkozója

Országos Széchényi Könyvtár,
2005. május 6.

Az elektronikus dokumentumok, on-line adatbá-
zisok nagy mértékben könnyítik meg a felhasz-
nálók, köztük a régi könyves szakma mûvelõinek
munkáját. A digitalizált nyomtatványok sok eset-
ben elérhetõbbé és áttekinthetõbbé válnak, mint
az eredeti dokumentumok. Egy-két futó pillantás
miatt nem kell felhozni az unikális nyomtatvá-
nyokat a raktárból, vagyis a digitalizált dokumen-
tumok biztonsági és állományvédelmi szempont-
ból is nagy segítséget jelentenek. A muzeális ál-
lományt õrzõ könyvtárak ötödik találkozója elsõ-
sorban a digitalizálás és az elektronikus doku-
mentumok kérdésével foglalkozott.

Bitskey István elnök elsõként Bánfi Szilviának
(Országos Széchényi Könyvtár, Régi Magyaror-
szági Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztõsé-
ge) adta meg a szót, aki Gigler Gáborral és V.

Ecsedy Judittal közösen elkészített elõadásában
(A kézisajtó korának nyomdászata – az Országos

Széchényi Könyvtár honlapján) egy induló nyom-
dászat- és mûvelõdéstörténeti vállalkozás terve-
zetét ismertette. A nemzeti könyvtár honlapjáról
elérhetõ portál az 1473 és1600 között mûködõ
magyarországi nyomdák, nyomdászok kutatásá-
hoz nyújt majd széles körû ismereteket. Az elõ-
adó a bártfai Gutgesell-nyomda példáját vette
alapul: bemutatta a nyomda könyvdíszeit, iniciá-
léit, a mûhely kiadványait és kapcsolatrendszerét,
valamint közölte a nyomdahelyre vonatkozó leg-
fontosabb mûvek bibliográfiai adatait. A portál
elõnye, hogy közvetlen elérhetõséget tesz majd
lehetõvé a Régi Magyarországi Nyomtatványok

elektronikus változatához és a Clavis typogra-

phorum regionis Carpathicae korszakba vágó
adataihoz, vagyis az érdeklõdõk egy helyen tud-
ják majd megtalálni az egyes nyomdászokra,
nyomdákra vagy nyomtatványokra vonatkozó
információkat.

Brem Walter (Erdélyi Mûszaki Tudományos
Egyesület) az Erdélyben folyó digitalizációs mun-
kák állásáról számolt be. Ismertette a gyûjtemények
tulajdonjogi helyzetét, kitért az uniós csatlakozás után

várható fejleményekre (egyházak és civil szerveze-
tek tulajdon-visszaszolgáltatási kérelmei), és említet-
te a konkrét munkák megkezdését akadályozó bü-
rokratikus nehézségeket. Mint elmondta, egyházi
gyûjtemények esetében a munka szervezésekor a
kéziratok, az unikális példányok, az erdélyi vonat-
kozású dokumentumok és a nemzetközi tudomá-
nyosság számára is fontos iratok digitalizására he-
lyezik a hangsúlyt. Ezt követõen sorra vette az egy-
házi gyûjteményeknél (katolikus, református, unitá-
rius) tapasztalható fejleményeket, a munkák során
tapasztalható egyedi jellegzetességeket. Kiemelte
George Williams professzornak (a kaliforniai Berke-
ley egyetem tanára) az unitárius egyház kulturális
örökségének és a világon élõ unitáriusok erdélyi
kapcsolatainak feltárásában elért eredményeit. Min-
dent összefoglalva megállapítható: egy szervezeti ol-
dalra van szükség, amely világosan megmutatná,
hogy melyik gyûjteményben ki, mikor és mit digi-
talizál! A képi dokumentumok szakszerû kezelésé-
hez és kereséséhez pedig egy katalogizáló program
kellene.

Sipos Gábor (Babes-Bolyai Tudományegye-
tem, Kolozsvár) Kolozsvári RMK-kötet címmel
az általa szerkesztett kötetet (A Kolozsvári Aka-

démiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyûjte-

ményeinek katalógusa. Kolozsvár, 2004.) mutat-
ta be. Mint ismeretes, a Román Akadémia ko-
lozsvári fiókjának könyvtára ma hat történeti
könyvgyûjteményt õriz:
• a kolozsvári római katolikus Lyceum Könyvtára,
• a Református Kollégium Könyvtára,
• a Kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtára,
• a Kolozsvári Ferences Zárda Könyvtára,
• a Balázsfalvi Görög Katolikus Érsekség Köz-

ponti Könyvtára
• és a Szatmári Római Katolikus Püspöki Könyv-

tár anyagát.
Ezek ma mind rendelkeznek Régi Magyar

Könyvtár (RMK)-különgyûjteménnyel. Nagy
örömmel fogadjuk a kötet megjelenését, mivel a
nevezetes állományok katalógusát egy helyen
összegyûjtve, nyomtatott formában tárja elénk. A
mû egyúttal jelzi a könyvtárak különállását is,
mivel az egyes RMK-katalógusokat külön-külön
közlik, vagyis hat-hat mutatót (személy- és hely-
nevek, nyomdamutató) készítettek a kötethez. A
katalógus összeállítói nagy mértékben támaszkod-
tak Jakó Zsigmond adataira, amelyeket az emlí-
tett gyûjteményekben az 1950-es években gyûj-
tött diákjaival feltárás és possessorkutatás közben.
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Hegyi Ádám (SZTE BTK Könyvtártudomá-
nyi Tanszék) Mûvelõdéstörténet és informatika:

MOKKA-R címmel egy készülõ országos régi
nyomtatvány lelõhelyjegyzék (1450 és 1850 kö-
zött nyomtatott, a Kárpát-medencében található
dokumentumok) munkálatairól számolt be. Az
adatbázis jelenleg 45 ezer tétellel rendelkezik. A
tervezés és tesztelés idõszakára szóbeli megálla-
podás alapján a következõ intézmények szolgál-
tattak rekordokat az adatbázis számára:
• Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti

Könyvtár,
• Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi

Könyvtár,
• Dunamelléki Református Egyházkerület Rá-
day Gyûjteménye, Könyvtár,
• Országos Széchényi Könyvtár,
• Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyv-
tár,
• MTA Könyvtára.

Az elképzelések szerint a katalógust össze fog-
ják kapcsolni az Eruditio (http://www. eruditio.hu)

olvasmánytörténeti jegyzékeiben található bibli-
ográfiai leírásokkal.

A tervek között szerepel még, hogy az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban õrzött példányok
digitalizált címlapjait is meg lehessen tekinteni. A
rendszer nemcsak egyszerû könyvtári visszakere-
sést tenne lehetõvé, hanem bonyolultabb össze-
függések feltárását is (pl. egy szerzõt keresve ki
lehetne deríteni, hogy ma hol találhatók az õ tu-
lajdonjegyével ellátott könyvek, és kik olvasták
mûveit a XVII. században).

A továbblépéshez, vagyis – többek között –
ahhoz, hogy újabb könyvtárak is (elsõsorban
egyházi gyûjtemények) bekapcsolódjanak a
programba, szervezett keretek, hivatalos tagsá-
gi rendszer kialakítására van szükség. Remél-
hetõleg a MOKKA-R azokban a gyûjtemé-
nyekben is elõ fogja majd mozdítani a feldol-
gozást, ahol ma minimális vagy semmilyen
könyvtári feltárás nem történik.

Ekler Péter

Országos Széchényi Könyvtár

3M Hungária Kft. 1138 Budapest, Váci út 140. Tel.: 06 (1) 270-7768, fax: 06 (1) 320-0951

Bõvebb információ:
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Ottovay László
1942–2005

Kedves Laci!

Nagyon sokáig s nagyon nehezen kerestem a

szavakat, melyek talán részben kifejezhetnék mind-

azt a döbbenetet, ürességet és fájdalmat, amit

tragikusan hirtelen jött és érthetetlen halálod oko-

zott. S legfõképpen mindazt, amit te magad jelen-

tettél, aki te magad voltál, a családon, baráto-

kon, ismerõsökön túl egy könyvtár, egy könyvtári

közösség s a legközvetlenebb munkatársaid, kol-

légáid, tanítványaid, mondhatom – barátaid szá-

mára. A hiány teljességét, a csend hangjait, a
logikai s érzelmi inadekvátság megfelelõ szavait

megtalálni alighanem képtelenség lenne. A búcsú

ezért, ha végsõ is, hitünk szerint nem végleges,

abban az értelemben, hogy nem pusztán lezár,

de megnyit, tovább is éltet valamit. Továbbéltet

belõled, emlékedbõl, gesztusaidból, szeretetedbõl.

Leginkább tehát lényed egyediségébõl, melyet nem

is tudna, nem is lehetne képes, sem pedig hivatott

egészében megidézni. Megnehezült szívünkkel csak

szubjektív búcsút inthetünk, esetlenül dadogha-

tunk. Mert gyászunk mély, csöndje pedig másféle

csönd, mint az olvasótermeké, másféle, mint az
elõadótermeké. Emlékezésre sarkall, önmagára s

rád figyel, de aligha tud még teljességében emlé-

kezni. Csak foszlányokat villant elõ életed, lényed

mozaikjaiból, amint személyes emlékek zúdulnak

egymásba az idõ s a tér logikáját semmibe véve.

Képeket sorjáz, amint egy közösség élén állsz, s

mégis köztük, velük, értük vagy, értük beszélsz,

küzdesz, örülsz vagy szomorkodsz, vitázol, de csak

ritkán vitatkozol – amint elfogadod a kihíváso-

kat. Amelyekbõl, lám, adatott szép számmal éle-

ted során. S amelyeknek egy részét mi, közvetlen

társaid veled élhettük meg a mindennapokban.
1987 óta, a Széchényi könyvtárba kerülésed

óta végig hiteles vezetõként igazgattad a Tájé-

koztató és Dokumentumszolgáltató Fõosztályt.

Nem fõosztályvezetõi tisztséged, de a szakma iránti

szereteted, odaadásod és végtelen lelkesedésed

volt az, ami a társosztályok munkatársai elõtt is

elismertségedet fokozta, s amelyet remek humor-

érzéked és örök érdeklõdõ természeted is nagy-

ban elõsegített. A családi hagyományokon túl

indíttatásod is erre ösztönzött. A Toldy Gimnázi-

um színjeles érettségijét az ELTE Bölcsészettudo-

mányi karának magyar-könyvtár szakja követte,
úgyszintén jeles osztályzattal. Könyvtárosi élete-

det az igazi szolgálat, s a tájékoztatás szeretete

határozta meg. A kultúra klasszikus értékeit hor-

doztad magadban. Kétszáz esztendõs céhlevelek

közt nevelkedtél igazi értelemben vett, jó polgári

családi környezetben, innen származott tudás-

szomjad is, mely az állandó értékek megõrzését

éppúgy elengedhetetlennek érezte, mint az új iránti

érzékenységed, fogékonyságod és tanulásvágyad

elnyomhatatlanságát. Érdeklõdésed ugyanakkor

sohasem sodort a végletekbe. Az értékek biztos

felismerõje maradtál, mert egyedül, vagy olykor

családod, barátaid révén akár, de mindig képes

voltál utólag is felülvizsgálni döntéseid. S erre

tanítottál, ösztönöztél másokat is. A civil megmoz-
dulásoknak lelkes tagjaként és támogatójaként

éppúgy alapító tagja voltál a Wallenberg Egye-

sületnek, mint a Budai Polgári Kaszinónak. Jó

értelemben vett konzervatizmusod és kritikus ér-

telmiségiként liberalizmusod a mai kétosztatú vi-

lágban a középenállás magányosságát is felvál-

lalta. Mert a humánumot kerested a kultúra

klasszikus és új értékei közt egyaránt. Így lehettél

több éven át lelkes tagja s szervezõje is egy ér-

telmiségi szellemi mûhelynek, amely talán éppen

az elõadók egyenlõsége, elismerésre méltóan bölcs

alázata s kultúraszeretete által szerzett igazi meg-
becsülést és patinát.

A nehéz helyzetekben is képes voltál felállni,

megújulni. Akárcsak büszkén vállalt válogatott

atléta múltadban, a könyvtárban is minden aka-

dályt sikeresen vagy éltetõ tapasztalatok árán

vettél. Küzdeni tudásod példás volt, s egészen

mostanáig, amikor már egy feletted és az orvo-

sok felett álló lappangó kórral kellett szembenéz-

ned, mindig kitartásra sarkallt. Mert örökösen ter-

veztél, tervekkel voltál tele, s ha valami mégsem

úgy sikerült, ahogyan szeretted, szerettük volna,
hát megráztad magad, s alkalmazkodva, de a célt

nem feladva tekintettél a jövõbe.

Tanítványaidat, akik közül ma jónéhányan a

Nemzeti Könyvtár munkatársai, akárcsak minket,

fiatalabb kollégáidat is készséges jótanácsokkal

láttál el. S az sem jelentett számodra gondot, ha

éppen tõlünk kellett valamihez segítséget kérned.

Hisz büszke voltál társaidra, kollégáidra, a „csa-

patra”. Azok kollektív vagy egyéni sikereire. S ha

gondok voltak, mindig kiálltál beosztottjaid mel-

lett, megelõlegezett bizalommal védted a mundér

becsületét, akár a vezetõkkel, akár az olvasókkal
szembeni alkalmi hibák, viták esetén is. Jóhisze-

mûséged és kollegialitásod büszkeségre s nem

irigységre sarkallt. Mindig csak az empatikus le-

hetõségnyújtást, a rászorulóknak nyújtandó se-

gítséget tartottad fontosnak és elengedhetetlen-

nek, nem az ezekkel való visszaélést. Rendkívül jó

kapcsolatod az intézmény egyéb társosztályaival

is a közös munkát, az együttmûködést szorgal-

mazta. Személyes sikereidet, ahogyan a mi sike-

reinket is büszkén tudtat, vallottad az osztály, a
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fõosztály, az egész intézmény hírnevét öregbítõ

sikereknek.

És ragaszkodtál az ünnepekhez! A jelesekhez

vagy a mindennapok váratlan felüdülést nyújtó,

szûkebb körben ült pillanataihoz egyaránt. A

László-napokhoz, melyeket sokáig hárman is

ünnepeltünk, s lám, most már végeszakadt ennek

is. Végképp. A téli ünnepek közt benntöltött, me-

leg hangulatú beszélgetésekhez, borozgatásokhoz,

melyeknek te adtál tónust. Legutóbb, karácsony-

kor is szívbõl tudtál örülni, hogy minél teljesebb
a csapat. Hogy mindenki ott van, hogy együtt

ünnepelhetünk. Egykoriak és újak. Akkor még nem

tudhattuk, hogy veled utoljára. Ahogyan azt sem,

hogy a sors kegye, netán fintora okán mi, a köz-

vetlen munkatársaid is éppen születésnapodon

’búcsúzunk’ el tõled testületileg utoljára. Mert

akkor még terveztünk egy vidámabb, életszerûbb

búcsúztatót is, a nyugdíjas éveket megelõlegezõt.

S te akkor is, ahogyan azután is, telve voltál ter-

vekkel. Nehéz kimondanom: mennyivel szíveseb-

ben beszélnék most ott, úgy rólad. Mennyivel

szívesebben méltatnám ott, abban a helyzetben
életed s pályád!

Mûtétedkor még telefonon beszéltünk. Közvet-

lenül azt megelõzve még életvidáman jöttél le

velem gyarapítani. Terveztünk közös ünneplést,

több közös összejövetelt. Nyugdíjasként is. Mert

nem szellemi nyugdíjba készültél vonulni. Mert

lényedhez tartozott jó kedélyed, élénk gondolat-

világod, érdeklõdésed, kritikai szellemed, örök

tettrekészséged. Okleveles könyvtárosként és ta-

nárként a szakmán túli kérdéskörök iránt is ál-

landó fogékonyságot mutattál. Az utóbbi hóna-
pokban számtalan könyvedet, dokumentumodat,

iratkötegek tucatjait adtad át nekem, s velük

együtt nyújtottad azok iránti szereteted, tudásvá-

gyad, érdeklõdésed és elkötelezettséged is, va-

gyis mindazt, ami az igazi tájékoztató könyvtáros

alapjellemzõit adja, s amelyeket mindvégig a

könyvtárnak mint munkahelynek s ugyanakkor

igazi életterednek egyszerre szentelhettél.

Néha beülök a szobádba. Komor csend zuhan

rám, személyes élettered darabjai hûvös tárgyak-

ká fakultak, s a fojtogató ürességben még mindig

azt várom, hogy hirtelen belépsz, felcsapod az
ajtót, sebbel-lobbal megigazítod a nyakkendõd,

hajad, s már kérded is, mi újság, mi a helyzet,

mik a tennivalók, melyek a tervek. Vagy éppen

sorolod a teendõket, a ház vagy a könyvtárügy

érdekében. S mondod: ezt vagy azt még beszéljük

meg. Térjünk vissza rá, próbáljuk meg még job-

bá alakítani. Aztán eszembe jut, amint olykor, ha

túl komorrá váltak a kilátások, a napi gondok,

hirtelen megszakítottad a beszélgetést, elõkaptad

leányaid vagy kisunokád fotóit, s büszke apa és

nagyapa módjára, ráncaid szelíd mosolyba si-

multak. Boldogan nyíltál meg mindenkinek, aki-

rõl tudtad, hogy õszinte érdeklõdés hajtja. (Leá-

nyod esküvõje, unokád születése ezért számítha-

tott gyakorlatilag osztályügynek a szó legpozití-

vabb, emberi értelmében.) Íróasztaloddal szem-

ben, az egyik fotelból, melyben oly sokat üldögél-

tem, míg könyvtárról, irodalomról, életrõl beszél-

gettünk, már csak a kiüresedett köteteket, díjakat,

emlékplaketteket látom. Nem érdeklõdsz többé

kultúráról, irodalomról, Erdélyrõl, emberekrõl, tu-
dományról. S mi sem számíthatunk többé segítõ-

készségedre, tapasztalataidra.

A szakmán túl olykor, bevallom, viccelõdve fi-

gyeltük, amint pohárral kezedben, ünnepelni ké-

szen, de még mindig leginkább termelési beszá-

molókhoz hasonló hosszú szónoklatokat tartasz,

amint megköszönöd a munkát. Köszönjük most

mi az értünk és velünk folytatott munkát, a szak-

mai támogatást, a baráti figyelmet! Legyen szó

tájékoztatásról, gyarapításról, a raktár, a köté-

szet vagy a mikrofilmtár értékes munkájáról. Hogy

kicserélhettük véleményünket, hogy mindig volt
mondanivalód, tanácsod, megosztható, értékes

gondolatod.

A könyv, a könyvtári kultúra, a bibliográfia

szeretetérõl, elévülhetetlen értékeibe vetett hited-

rõl tanúskodtak utolsó napjaid is. Végsõ rendel-

kezésedben – amint azt családod tagjaitól tudom

– volt erõd szeretteid mellett saját könyvtárad

egyes darabjaira is gondolni, amelyeket baráta-

idnak kívántál adományozni, emlékbe. Csak re-

mélni tudom, egyszer felismerjük majd, hogy tisz-

telgõ fõhajtáson túl valami több is jár azoknak az
elõdöknek, akik – akárcsak a kézikönyvtár hatal-

mas tereit – gyarapították és fejlesztették azt a

belsõ szellemi kincsestárat, amelyet végül ránk

hagyományoztak. S legfõképpen akkor, ha gyá-

szolunk. Mert szent és bátor dolog õszintén átélni

a gyászt. Méltó módja talán nem is lehet más,

mint az emlékezés és a szeretet.  Lelkünk képle-

tes ravatalára helyezzünk most egy-egy emlékké-

pet, borítson téged emlékeinkbõl szõtt szemfedõ!

Nagy Lászlóval szólva: „Tisztának a tisztát õriz-

zük meg, / Oltalmazzuk az idõben.”

Kedves Laci, nem búcsúzhatnék szebben, mint
annak a reményében, annak tudatában, amit vég-

sõ rendelkezésedben te magad fogalmaztál meg:

„Akiket szerettem, velem maradnak”; – s méltób-

ban sem, mint ahogyan talán utolsó soraidban

azt te magad írtad: „Béke a földön és a menny-

ben. Úgy legyen!” Pax in Terra et in Caelis, pax

eterna cum spiritu tuo, Laci!

Boka László
Elhangzott Budapesten, 2005 június 3-án, a

Farkasréti temetõ központi ravatalozójában.
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BME OMIKK rendezvény
a hazai autógyártás

századik születésnapján

1905. május 31-én a Királyi József Mûegyetem
akkori, Múzeum körúti udvaráról indult 2000 km-
es próbaútjára Csonka János postaautója, s ezzel
új fejezetet nyitott a magyar autógyártás történe-
tében. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Országos Mûszaki Információs
Központ és Könyvtár 2005. május 31-én Dicsõ

múlt – fantasztikus jövõ címmel ünnepi sajtótájé-
koztatóval emlékezett meg e születésnapként szá-
mon tartott esemény századik évfordulójáról. A
sajtótájékoztató kiemelt része volt annak a cente-
náriumi eseménysorozatnak, amely Gyõrben áp-
rilis 28-án a 14. AutóDiga konferencia emlékülé-
sével kezdõdött, a Közlekedési Múzeumban má-
jus 24-én megnyílt A magyar autógyártás 100

éve címû kiállításával folytatódott, s több jelentõs
szakmai rendezvény után a 12. Autószalon vete-
ránautó-kiállításával, majd a 2005. évi magyar
tudomány ünnepe novemberi eseménysorozatá-
nak keretében sorra kerülõ szakmai konferenciá-
val zárul.

A sajtótájékoztató a BME központi könyvtá-
rának aulájában a dicsõ múltat felidézõ megemlé-
kezéssel kezdõdött, amelyen Zrínyi Miklós tudo-
mányos és nemzetközi rektorhelyettes megnyitó
beszéde után Budapest Fõpolgármesteri Hivata-

lának képviseletében Schiffer János fõpolgármes-
ter-helyettes, a Magyar Posta Rt. képviseletében
Horváth Sándor logisztikai igazgató, a Rába Rt.
képviseletében Romvári Ferenc vezérigazgató-
helyettes, a Magyar Gépjármûipari Szövetség
képviseletében Körmendy Ágoston fõtitkár, a
Közlekedési Múzeum képviseletében Katona

András fõigazgató, a Haris Autómúzeum képvi-
seletében Haris Lajos igazgató, a Magyar Vete-
rán Autó és Motor Szövetség képviseletében
Borsche Károly fõtitkár mondott köszöntõt. A
megemlékezés ünnepi aktusaként Kövesné Gilicze

Éva, a BME Közlekedésmérnöki Kar dékánja
átadta a magyar autógyártás jubileumát megörö-
kítõ emléktáblát Melegh Gábor docensnek, a
Gépjármûvek Tanszék vezetõjének.

A sajtótájékoztató fantasztikus jövõt képviselõ
programrészére a könyvtár Gazdaságtudományi
olvasótermében került sor. Ennek keretében elsõ-
ként Stubnya György fõigazgató-helyettes foglal-
ta össze a BME OMIKK közelmúltban Millenni-
umi Díjjal kitüntetett A magyar tudomány és tech-

nika nagyjai címû CD-ROM sorozatának fõ jel-
lemzõit, majd Füstöss László, a BME Fizika In-
tézetének docense és Sík András, az ELTE TTK
adjunktusa mutatta be a sorozat legújabb tagja-
ként megjelent, Pavlics Ferenc címû multimédia
kiadványt. A bemutatók után Pavlics Ferenc

NASA-díjas konstruktõr, a rendezvény díszven-
dége ismertette a vezetésével kifejlesztett holdjár-
mû létrehozásának megszületését, és mutatta be a
magával hozott (és Amerikán kívül elõször be-

mutatott) modell
mûködését.

Az ünnepi ese-
mény színvonalát
két különleges kiál-

Pavlics Ferenc NASA-
díjas konstruktõr

magával hozta
a vezetésével

kifejlesztett holdjármû
modelljét, amelyet

Amerikán kívül elõször
ezen a rendezvényen

mutatott be
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lítás emelte. A könyvtár aulájában a Haris Autó-
múzeum Zita királynõ számára 1910-ben készí-
tett PHÖNIX-Landaulet díszautójának, valamint
Pavlics Ferenc holdjármûvének modelljét csodál-
hatták meg az érdeklõdõk. A könyvtár elõtti terü-
leten a magyar autógyártás múltját a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség által szervezett
(1955 és 1970 között készült) veteránautó-kiállí-
tás: egy-egy Ikarusz 311 autóbusz, Csepel 344 és
350 teherautó, Csepel 450 V üzemanyag-szállító
autó, Csepel 350D tûzoltóautó, valamint Rába
felderítõ úszó gépkocsi, míg napjaink hazai autó-
gyártásának sikereit egy Audi TT, egy Suzuki
Ignis és a legújabb Suzuki Swift személyautó
reprezentálta.

A rendezvényt mintegy másfél száz résztvevõ,
köztük Csonka Lívia, Csonka János unokája és
sok neves szaktekintély, valamint a nyomtatott és
elektronikus sajtó számos képviselõje tisztelte meg
jelenlétével. A jubileumi sajtótájékoztató cente-
náriumhoz méltó megrendezését az Audi Hun-
garia Motor Kft., a Haris Autómúzeum, a Közle-
kedési Múzeum, a Magyar Suzuki Rt., a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség, a Suzuki Plusz
Autószalon és a Magyar Autóklub egyik alapító-
ja nevét viselõ Törley Pezsgõpincészet támogatá-
sa tette lehetõvé.

Árkos Iván

A Magyar Szabadalmi
Hivatal Millenniumi Díja
a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-
ROM-sorozat
szerkesztõségének

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete
2000. évi közgyûlésén döntött arról, hogy április
26-át a világ társadalmi fejlõdéséhez és haladásá-
hoz meghatározó módon hozzájáruló mûszaki
alkotók és mûvészek munkásságának és eredmé-
nyeik védelmének szentelt világnappá nyilvánít-
ja. Ez a nap azóta tisztelgés az emberi tudás és
képzelõerõ, a kreativitás elõtt.

Az elmúlt négy esztendõben a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal (MSZH) – a világ iparjogvédelmi
és szerzõi jogi hatóságaihoz hasonlóan – változa-
tos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és

kezdeményezésekkel valósította meg a közösen
vállalt célt: az alkotóerõ reflektorfénybe állítását,
a szellemi tulajdon oltalma népszerûsítését és fá-
radságos mûvelésének társadalmi figyelemmel való
elismerését. Az MSZH kezdetektõl fogva célul
tûzte ki az ars és a techné összekapcsolását a
magyar mûvészeti és technológiai kultúra öröksé-
gének ápolásában, közvetítésében és védelmében
jeleskedõ intézmények elõtti tisztelgéssel. Az
MSZH elnöke 2000-ben, a magyar millennium
évében, a szellemi tulajdon védelmében fontos
szerepet játszó intézmények elismerésére alapítot-
ta a Millenniumi Díjat.

A világnap budapesti ünnepségén, 2005. ápri-
lis 26-án került sor a 2005. évi Millenniumi Díjak
átadására. Az ünnepségen felolvasták az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójá-
nak a világnap alkalmából küldött üzenetét. Eb-
ben az esztendõben a világszervezet fõigazgatója
által megfogalmazott jelmondat elsõsorban a fia-
talokhoz szól: „Gondold ki, képzeld el, valósítsd

meg!”

Az MSZH elnöke az ez évi díjakat az alábbi-
aknak adta át:
• a BME OMIKK A tudomány és technika nagy-

jai címû-ROM-sorozat szerkesztõsége, illetve szer-
kesztõbizottsága;
• a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
(KöMaL) szerkesztõsége, illetve szerkesztõbizott-
sága;
• a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Restaurá-
torképzõ Intézete;
• a TensioMed Kft.

A BME OMIKK tudománytörténeti mûhelyé-
nek munkatársai, a kitüntetett sorozat egyes da-
rabjainak szerkesztõi a Könyvtári Levelezõ/lap
hasábjain is bemutatták/bemutatják a 2004–2005-
ben megjelent/megjelenõ kiadványokat.

Viszocsekné Péteri Éva
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Befejezõdött a könyvtári
gyermekprogram-sorozat

A Dunapataji Kodály Zoltán ÁMK Könyvtára
sikeresen szerepelt a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pá-
lyázaton, és így lehetõségünk nyílt olyan gyer-
mekprogramok megvalósítására, amelyekben min-
den alsó tagozatos – összesen 147 – tanuló részt
vehetett.

Célunk az volt, hogy a gyerekek közelebb
kerüljenek a könyvtárhoz, otthonosan mozogja-
nak a könyvek birodalmában és képesek legye-
nek önálló ismeretszerzésre. Fedezzék fel mind-
azt, amit a könyvtár számukra nyújt, amit a köny-
vek rejtenek. „A könyvekben minden benne van”
– üzente Janikovszky Éva. A könyvtár kapu a
világra, ezt a kaput pedig nyitva kell tartani. Most
szélesre tárhattuk.

A gyerekek színes foglalkozásokon vettek
részt. Volt gyurmázás, bábozás (Benedek Elek ál-
latmeséi alapján), megünnepeltük Kormos István

Vackorjának születésnapját, meglátogattuk a ka-
locsai Érseki Könyvtárat, foglalkoztunk könyv-
és könyvtártörténettel, képzeletben bejártuk Má-
tyás király bibliotékáját, az interneten lapozhat-
tunk is a csodálatos kódexekben. Szép, díszes
iniciálét készítettünk üvegfestékkel, közben kora-
beli zenét hallgattunk.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a fog-
lalkozásokon, a pályázaton nyert százezer forintot
hasznosan költöttük el. Köszönjük a támogatást.

Vajda Lászlóné

könyvtáros

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete
2004. évi tevékenységérõl

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(továbbiakban MKE) az egyesületekrõl szóló 1989. évi II.
törvény értelmében bejegyzett országos hatáskörû szerve-
zet. 2002. március 15-étõl a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi törvény alapján regisztráltan közhasznú szerve-
zetként látja el feladatát. A Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelõen
teszi kötelességét, él az õt megilletõ jogokkal.

Az MKE tevékenységét az alapszabályban megfogal-
mazottaknak megfelelõen végzi a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, céljainak megvalósítása során az
alábbi területeken (Khtv. 26. § c.): tudományos tevé-
kenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; a kulturális
örökség megóvása; a hátrányos helyzetû csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlõségének javítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Szervezeti élet

A 2004. év az egyesület szervezeti életében a ki-
egyensúlyozott mûködés feltételeinek megteremtése je-
gyében telt el.

A személyi jellegû gondok terén akut probléma oldó-
dott meg az év során. A beszámoló taggyûlésen a köz-
gyûlés befejezte a 2003. évben csak részben elvégzett
tisztújítási feladatát, megválasztotta az egyesület fõtitká-
rát. A tárgyévben három szervezetnél történt elnökcsere,
így a Bibliográfiai, az Olvasószolgálati és a Nógrád me-
gyei szervezetnél. Az év harmadik harmadában lemon-
dott az ellenõrzõ bizottság elnöke, helyette ideiglenes
megbízással a 2004. évi beszámoló közgyûléséig az el-
lenõrzõ bizottság tagja látja el a soros feladatokat.

Az elnökség kiemelten kezelte a beszámolási idõ-
szakban a tagdíjreform, a tagnyilvántartás, a tagkártya
megújítás sok tekintetben összefüggõ kérdéseit. Bizott-
ságot hozott létre a tagdíjfizetés jelenlegi helyzetének
megvizsgálására, a kapcsolatos tagszervezeti vélemények,
javaslatok elemzésére, az új fizetési rendszer kidolgozá-
sára. A munka koordinációjával a fõtitkárt bízta meg.

Ezzel egy idõben folytatta a nyilvántartások reform-
ját, melynek során sikerült reális képet nyerni a taglét-
számról, kiküszöbölni a második és harmadik regisztrá-
ció elõidézte párhuzamos nyilvántartásokat. Az egyesü-
let jelenlegi taglétszáma 1900 fõ egyéni és 69 testületi
tag. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt évben az
MKE taglétszáma növekvõ tendenciát mutatott, 90 új
belépõ létesített tagsági viszonyt a szervezetnél.

Döntött az elnökség a tagkártya megújítás ügyében
is. Tagsága számára többfunkciós, modern kivitelezésû
kártyát vásárolt és vezetett be, ami hozzájárul a tagnyil-
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vántartás racionalizálásához és elõnyöket nyújt az egye-
sület tagjainak. A kártyakibocsátó EDC (Euro Discont
Club) cég a tagsági azonosítás mellett számos kedvez-
ményes szolgáltatást biztosít üzleti partnerkörén keresz-
tül a kártyatulajdonos számára.

Az egyesület dinamikus fejlõdése következtében az
év folyamán jelentõsen kibõvült a titkárság feladatköre.
A munka mennyisége az egy évvel ezelõttihez képest a
többszörösére növekedett. A 62 beadott pályázat (ebbõl
nyertes: 36) technikai elõkészítése, a fõként rendezvé-
nyekhez kötõdõ nyertes pályázatok elszámolása, szám-
lák koordinálása, pénzeszközök gyakran napi utalása új
és állandósult elemként jelent meg fõleg az ügyvezetõ
titkár munkájában. A helyzet javítására az egyesület
pályázatot adott be a munkaügyi központba egy fõ
nyolcórás foglalkoztatására. A pályázat pozitív elbírálá-
sának eredményeként így egy fõvel bõvült a titkárság
létszáma. A hiteles adatszolgáltatáshoz és az egyesületi
munka múltjának dokumentálhatóságához a titkárság
megkezdte az irattár retrospektív rendezését.

Az MKE elnöksége éves munkaterv és ütemterv alap-
ján végezte munkáját, üléseit rendszeresen, havonta tar-
totta. Döntéseit mindig megalapozottan, felelõsségtelje-
sen hozta meg. Az elnökség, a tagszervezetek és a titká-
rok viszonyát az élénk munkakapcsolat jellemezte. A
tanács az elmúlt beszámolási évben kétszer ülésezett,
tevékenysége jól szolgálta az egyesület rövid és hosszú
távú munkáját. Véleményét, javaslatait emlékeztetõ for-
májában juttatta el az elnökséghez. Fontos kezdeménye-
zésnek bizonyult a szervezet jelenlegi elnökének és fõ-
titkárának találkozója az MKE korábbi elnökeivel és
fõtitkáraival.

A hatékonyabb és minõségi munkavégzés feltételei-
nek javítása érdekében az elnökség egyetértésével új, nagy
teljesítményû fénymásoló berendezéssel, valamint négy
korszerû hálózati végponttal gyarapodott a titkárság.

Az egyesület irat- és dokumentumtára naprakész,
amelybe – a személyiségi jogok figyelembevételével, az
ügyrend által szabályozott hozzáférési rend betartásával

– bárki betekinthet.

Szakmai munka,

rendezvények

A 2004. év az európai uniós csatlakozás éve volt, így
sok tagszervezeti rendezvény zajlott ennek jegyében az
év folyamán. Az MKE elnöksége nem szervezett látvá-
nyos központi „direkt” ünnepségeket, de rendezvényei-
ben elõtérbe kerültek és kulcsfogalmak voltak az euró-
pai értékek, a közös térség nyújtotta emberi/szakmai fel-
tételek, lehetõségek, a felzárkózás feladatainak könyv-
tárügyi vonatkozásai, a civil szervezet teendõi ebben a
felzárkóztatási folyamatban. Cselekvési programjai harmo-
nizáltak a könyvtári stratégia nagy, átfogó témaköreivel.

Az egyesület kiemelkedõ éves nagy szakmai sereg-
szemléje az MKE Borsod Megyei Szervezete és a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által Miskolcon szer-
vezett Vándorgyûlés volt. A konferencia fõ témája: az
esély, esélyteremtés, esélyegyenlõség, illetve az esély-

egyenlõtlenségek leküzdésének könyvtári/iskolai könyv-
tári lehetõségei, a vidék lehetõségei az esélyteremtés-
ben. A vándorgyûlésen részt vevõ tagság részérõl pozi-
tív visszajelzések érkeztek a kiválóan elõkészített há-
romnapos demonstrációról. A rendezvényt Hiller István,
a nemzeti kulturális örökség minisztere nyitotta meg,
jelenléte az eseményen a könyvtárügy iránti elkötele-
zettségét jelezte. Dr. Göncz Kinga esélyegyenlõségi tár-
ca nélküli miniszter levélben üdvözölte a jelenlévõket.
A tanácskozáson elhangzó szakmai elõadások felölelték
a hátrányos helyzet minden területét.

Az esélyegyenlõség témáját a helyi speciális viszo-
nyokra alkalmazva a tagszervezetek is napirendre tûzték
rendezvényeik sorában.

A nagy látogatottságnak örvendõ központi progra-
mok között említendõk a Budapesti Könyvfesztivál
Könyvtáros Klubjának rendezvényei. Nagysikerû konfe-
rencián rangos elõadók (filozófusok, esztéták, informati-
kusok, könyvkiadók) beszéltek a Gutenberg- és Internet-
galaxisról. „Tovább is van, mondjam még?” címmel nagy
tetszésnek örvendõ olvasó könyvtáros sorozatot indított
a klub. A klubmûsorok, a jó szervezettség sok kollégát
vonzott a fesztiválra. Az MKE megbízható partnernek
bizonyult 2004-ben is a könyvkiadók számára.

Az egyesület elnöksége és a Mûszaki Könyvtáros
Szekció közös szervezésében került sor a Kommunikáció

dimenziói címû konferenciára, mely azon koncepcióra
épült, hogy az elsõ ízben megrendezésre kerülõ kommu-
nikációs tanfolyam elvi alapvetéseit megtegye.

2004 harmadik negyedében a könyvtárosok etikai
kódexének elõkészületi munkáira került sor. Az etikai
kódex elkészítését az MKE kezdeményezte, a tényleges
kidolgozás az elmúlt év végére fejezõdött be. A szakma
minden tagjára vonatkozó munka nagy körültekintést,
külföldi összehasonlító elemzések sorát igényelte. Az
elnökség két képviselõje a munka minden eddigi fázisá-

ban jelen volt, aktívan közremûködött.

Oktatási-képzési tevékenység

Az MKE és az IKSZ (Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség) közös oktatási-képzési munkacsoportja a 2003-
ban történt újjászervezõdés után 2004-ben két ülést tar-
tott, amelyen fontos, nagy horderejû kérdések kerültek
napirendre. Minden túlzás nélkül állítható, hogy a szak-
ma jövõje nem kis mértékben a képzés valós korszerû-
sítésén múlik. Ennek biztos tudatában a munkacsoport
igen nagy felelõsséggel látta el feladatát, koordinálta a
munkát, hozta meg döntéseit.

Márciusban A felsõoktatás szervezeti reformja (az ún.

bolognai folyamat) és a könyvtárosképzés, decemberben A
felsõoktatás reformjából fakadó tartalmi feladatok a felsõ-

fokú könyvtárosképzésben címû témát tûzte napirendjére.
A munkacsoport gyors reflexiói, állásfoglalásai, az

egyes tagok intenzív közremûködése is hozzájárultak
ahhoz, hogy az informatikus könyvtáros szakot sikerült
megmenteni önálló alapszakként, amelyre közvetlenül
lehet jelentkezni. Hasonló módon komoly eredménynek
minõsíthetõ, hogy a kormányrendelet a szakot – a mai
kor követelményeihez igazodóan – egy interdiszcipliná-
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ris képzési ághoz, a társadalomismerethez sorolta be. A
képzõ intézmények közösen terjesztették elõ az Oktatási
Minisztériumhoz az alapszak alapítása (voltaképpen új-
raalapítása) iránti kérelmet. A kérelmet az MKE elnöksé-
ge egyetértõ nyilatkozattal támogatta.

Õsszel a munkacsoport tagjai több, a fenti témában
szervezett rendezvényen tartottak elõadást, tájékoztatót,
vettek részt tanácskozásokon (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-

tár, Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár, MKE Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete).

A munkacsoport decemberi ülésén
született állásfoglalás értelmében az
MKE tagszervezeteitõl két kérdésben
kért segítséget: egyrészt javaslatot kért
az informatikus könyvtáros alapszakon
indítható (és indítandó) szakirányok te-
matikájáról, másrészt jelzést bármely, a
felsõfokú könyvtárosképzéssel kapcso-
latos tartalmi vagy módszertani problé-
máról. A felsõoktatási könyvtáros-
képzés ügyének határozott artikulálása
a civil szervezetek és a szakma együtt-
mûködésének igazán jó példája volt
2004-ben.

A szervezetek külön hangsúlyt for-
dítottak tagjaik szakmai továbbképzé-
sére. Az elnökség és a titkárság közö-
sen igyekezett a tagszervezeteknek is
jól konvertálható segítséget nyújtani
egy pályázatíró és pályázatelszámoló
tréning megszervezésével, ahol konk-
rét gyakorlati eljárásokkal ismerkedhet-

tek meg a résztvevõk.

Kommunikációs
tevékenység

Az MKE marketingstratégiájának ki-
alakításában, segítésében továbbra is
markáns szerepkört vitt a PR-bizottság,
melyben 24 tagszervezet képviseltette
magát 2004-ben. Egy összetartó, elkö-
telezett team vállalkozott arra, hogy új
szemléletet honosítson meg az egyesü-
let munkájában. Tevékenységükben
rendkívül fajsúlyosan jelent meg a le-
zajló egyesületi programok marketing
szempontú értékelésén és elemzésén túl
a kommunikációs tanfolyamok szerve-
zése, lebonyolítása.

2004 februárjában az NKA-pályáza-
ton nyert támogatás segítségével az
egyesület megtartotta az elsõ háromna-
pos kommunikációs tanfolyamát 16
hazai és 4 határon túli kolléga ingye-
nes részvételével.

A PR-bizottság tagjainak több mint
fele önmaga is elvégezte a tanfolyamot,
majd saját szervezetében elõkészítette a

hasonló képzési lehetõséget.
Az év folyamán három regionális szervezet nyert NKA-

támogatást kommunikációs tanfolyam megrendezésére a
központival azonos tematikával, azonos elõadókkal,
2005-ös megvalósítással. A tanfolyamok programját több
könyvtár is átvette. A kommunikációs ismeretek iránti
tömeges igény arra inspirálta az egyesület vezetését, hogy
2005-ben megindítsa a tanfolyam akkreditáltatását.

BESZÁMOLÓ
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
2004. évi bevételeirõl és kiadásairól

összesen
ezer Ft ezer Ft

2003. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 4927 4927

BEVÉTELEK

1.Közhasznú mûködésre kapott támogatás: 6263
NKÖM 3550
OM 500
Fõv. Önkorm. 213
NCA 2000

2.Pályázatok (NKA, NKÖM,NCA,helyi önkorm.) 8047 8074
3.Munkaügyi Közp. Munkaerõ támogatás 647 647
4.Tagdíj 1396 1396
5.Egyéb bev. 5000 5000
6.SZJA 1% 91 91
7.Kamat 31 31

Bevételek összesen: 21 502

RÁFORDÍTÁSOK

KIADÁSOK

1.Személyi jellegû ráfordítások: 3994
bérköltség 1601
megbízások, tiszteletdíjak 1166
bérjárulékok 602
napidíjak 625

2.Anyagjellegû kiadások: 827
irodaszer, nyomtatvány, anyagkölts. 679
szakkönyv, folyóirat 22
reprezentáció (rendezvények kávé, frissítõ, szendvics) 126

3.Szolgáltatások: 16 573
közlekedési költségek 1283
telefon, komm., postakölts. 356
könyvelési, irodai szolg. díjak 2345
egyéb szolg.
(irodagépek, honlap karbantartása, szoftverrészlet,
érem, oklevélek, rendezvényszervezés stb.) 10 324
tagsági díjak 114
oktatási költség 296
szállásktg. (IFLA, vándorgy., egyéb) kiküld.) 1365
rendezv., kiküld. ellátás 490

4.Tagegy.-nek továbbutalt pályázati tám. 1952 1952
5.Egyéb ktg. (reklám, hatósági díjak, biztosítások,

bankktg., 50E alatti t.e.) 196 196
6.Tárgyi eszk. (fénymásoló, számítógép) 775 775

Kiadások összesen: 24 317
RÁFORDÍTÁST JELENTÕ ESZKÖZVÁLT.
(értékcsökkenési leírás) 484 484

Ráfordítások összesen: 24 801
2003. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 4927
2004. évi bevétel 21 502
Maradvány + bevétel 26 429
2004. évi kiadás 24 317
2004. évi maradvány bankszámlán + pénztárban 2112
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Összességében elmondható, hogy a hazai és határon
túli könyvtárosok marketingképzését az MKE indította el.

A PR-bizottság közremûködésével az egyesület 2004-
ben látványos kiállítással ismét részt vett a civil szerveze-
tek nagy õszi demonstrációján, a Civiliádán. Ugyanúgy
kiállítási standdal jelent meg a MOKSZ nemzetközi kon-
ferenciáján. Tevékenységének része volt a Vándorgyûlés-
hez tartozó két sikeres sajtótájékoztató megszervezése is.

Mindezen eredmények birtokában teljes kompetenci-
ával vett részt az MKE képviselõje az országos marke-
tingstratégia kidolgozásában.

Az egyesület kommunikációs rendszerének két esz-
közét, a Hírlevelet és a honlapot év közben meglehetõ-
sen sok kritika érte, bár a honlap vonatkozásában hatá-
rozott fejlõdés mutatható ki a korábbi évekhez képest.
Az elnökség a tagság teljes körû és naprakész tájékozta-
tását az egyesületi munka lényegi részének tartja, és

keresi a megoldást a rendszer kielégítõ mûködésére.

Nemzetközi
kapcsolatok

Az MKE civil szervezetként kulturális diplomáciai
tevékenységet is folytat, részben központosítottan, részben
pedig tagszervezetein keresztül.

Multilaterális partnere az IFLA és az EBLIDA, ahová
tagsági viszony is fûzi. A korábbi évekhez hasonlóan
mindkét testület munkájában aktívan képviseltette ma-
gát a szervezet: az elnök részt vett az IFLA Buenos
Aires-i világkonferenciáján. Az IFLA világkonferencia
globális szakmai fórum, 2004-ben a könyvtáraknak az
oktatást és a fejlõdést szolgáló tevékenységét emelte a
tanácskozások fókuszába. Az elmúlt évben az IFLA Me-
nedzsment és Marketing Szekciója Budapesten tartotta
évközi ülését. Az egyesület könyvtárlátogatást és szak-
mai beszélgetést szervezett a szekció résztvevõi számára.

Az EBLIDA-ban folyó tevékenység nyomon követé-
séhez – takarékossági okokból – az IKSZ és az MKE
közös küldöttet delegált. Az EBLIDA, a Könyvtári Infor-
mációs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája a
kontinens könyvtárainak és könyvtárosainak lobbi-
szervezete az Európai Bizottság és az Európai Parlament
mellett. Bilaterálisan a nemzeti partneregyesületekkel
tartja az MKE a kapcsolatot. Utóbbiak közül kiemelke-
dõen és hagyományosan jó a viszony az osztrák, a né-
met, a cseh és a szlovák egyesületekkel. Fejlõdõben és
biztató szakaszban van az együttmûködés a horvát, a
szlovén, a román és az angol egyesületekkel. Egymás
felfedezésének szakaszában van a finn, a francia, a spa-
nyol, a lengyel és a svájci egyesületekkel.

Éves nagyrendezvényeikre, illetve nemzetközi kon-
ferenciára meghívást kapott az MKE a cseh, a román, az
osztrák és a finn partnerszervezetektõl. A küldöttek tapasz-
talataikról elõadásokon és publikációkban számoltak be.

A németországi Bibliothek und Information Inter-
nationallal ápolt jó kapcsolatoknak köszönhetõen több-
hetes németországi ösztöndíjas útra nyílt lehetõsége az
egyesület egyik tagjának.

Az esélyegyenlõséggel foglalkozó miskolci vándor-
gyûlésre elõadás tartására szóló meghívást fogadott el a

kisebbségi könyvtári ellátásról beszámoló vajdasági

kolléga mellett két német és egy norvég könyvtáros is.

Kapcsolattartás
a határon túli magyar
könyvtárosokkal

A kétoldalú kapcsolattartás speciális formája alakult
ki a szomszédos országokban dolgozó magyar könyvtá-
rosok önszervezõdése folytán létrejött szakmai társulá-
sokkal: a hajdani Jugoszláviában megalakult KAPOCS-
csal, a romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar
könyvtárosok egyesületével. A szórványlétbõl eredõen
Horvátországban és Szlovéniában, de Ausztriában sem
jött létre az elõzõekhez hasonló társulás, az ottani ma-
gyar kollégákkal inkább egyénileg valósul meg a kap-
csolattartás.

Változatlanul fõ cél maradt a határon túli magyar
kollégák magyarországi szakmai közéletbe történõ in-
tegrálásának elõsegítése az EU-tagságból fakadó lehetõ-
ségek figyelembevételével.

Az MKE és a határon túli magyarság kapcsolatának
új fejezete nyílt a magyar könyvtárosok 2004. évi világ-
találkozója keretében tartott kerekasztal-beszélgetés
nyomán, ami az elsõ „könyvtáros „MÁÉRT”-nak is ne-
vezhetõ. Ennek folytatásaként a tavalyi õsz folyamán a
határon túli szervezetek véleményének figyelembevéte-
lével kidolgozta stratégiai és kétéves cselekvési prog-
ramját az MKE tagszervezeteivel.

A program lényegi elemei többek között: a szakmai
rendezvényeken való részvétel segítése, a regionális
konferenciák országhatár közelében történõ szervezése,
a magyar nyelvû közösségek anyanyelvû könyvekkel
való ellátása, az egyesületi rendezvények szervezési fá-
zisaiba a határon túli szervezetek bevonása, szaknyelvi
fejlesztõ képzés és kommunikációs képzés MKE által
adható támogatása, levelezõlisták létrehozása stb.

Ennek a gyakorlati megvalósítását számos formában
tapasztalja az MKE. Az egyesület rendre bevonta a határon
túli kollégákat a megyei szinten folyó szakmai továbbkép-
zésekbe, meghívta õket helyi és országos rendezvényekre.
Koordináló és katalizáló akciót folytatott a komáromi magyar
egyetem könyvtárának állományfeltöltése érdekében. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA), újabban a Nemzeti
Civil Alapprogram (NCA) pályázati kereteibõl, továbbá a
Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) direkt támogatá-
sa révén az egyesület átlagosan 2,5 millió forintot tudott
közvetlen módon erre a tevékenységi területére fordítani.
Az NKÖM és az NKA szakkuratóriumában való aktív rész-
vétellel a határon túli könyvtárak fejlesztését szolgáló to-

vábbi anyagi források odaítéléséért lobbizik az egyesület.

Az egyesület képviselete,
kapcsolatrendszere

Az egyesület nyitottsága jó alapnak bizonyult új
partnerkapcsolatok kialakításához, korábbi együttmûkö-
dések stabilizálásához. Az MKE változatlanul törekedett
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a könyvtáros szakmai szervezetekkel történõ közös
munkára, egyeztetésekre a hatékony szakmai érdekérvé-
nyesítés érdekében. Ennek egyik elemeként 2004-ben
megújította együttmûködési szerzõdését az IKSZ-szel. A
szerzõdésben kiemelt helyen szerepel a képzés területe,
ahol átgondolt, közös munkával 2004-ben figyelemre
méltó eredményeket ért el a képzési munkacsoport. Új
irányként említendõ az együttmûködésben a közös pá-
lyázás lehetõségének keresése.

A társadalmi párbeszéd hangsúlyozottan jelen volt a
szervezet múlt évi tevékenységében is. Ezen a területen
aktív és érdemi kapcsolat alakult ki az NKÖM Könyvtári
Fõosztályával, illetve a tárca miniszterével, aki a könyv-
tárak és a könyvtárosok helyzetének javítása érdekében
javaslatokat kért és kapott az MKE elnökétõl. Az egye-
sület részt vett képviselõin keresztül a könyvtári straté-
giai kérdéseket kidolgozó munkacsoport megbeszélése-
in, véleményezte az NKÖM Könyvtári Fõosztály által
megküldött jogi-szakmai dokumentumokat.

Hagyományosan jó az együttmûködés az OSZK-val
és rendkívül konstruktív munkakapcsolat jött létre a
Könyvtári Intézettel.

Az NKA elnökének felkérésére az egyesület koordi-
nálta a könyvtáros szakmai szervezetek jelöltállító mun-
káját az NKA Könyvtári Kuratóriumába.

Az elnök rendszeresen jelen volt és véleményt mon-
dott a Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács érte-
kezletein.

Az MKE rendszeresen részt vett az NCA (Nemzeti
Civil Alapprogram) rendezvényein. Képviseltette magát
az elektori gyûléseken, az Országgyûlés Civil Irodája
által szervezett konferenciákon.

Az egyesület magas szintû, mûködõképes kapcsola-
tot épített ki az újjászervezett Ifjúsági, Családügyi, Szo-
ciális és Esélyegyenlõségi Minisztériummal és az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztériummal.

Az elnökség tagjai a múlt évben is részt vettek kü-
lönbözõ szakmai szervezetek és fórumok munkájában,
így az újjászervezõdött Országos Könyvtári Kollégium-
ban is, illetve több, szakmai kitüntetést odaítélõ kurató-
riumban végeztek munkát. Állandó taggal képviselteti
magát a szervezet a nemzeti kulturális örökség miniszte-
re által adományozott Széchényi Ferenc- és Szinnyei
József-díj, a Bibliotéka emlékérem kuratóriumában.

Ismét átadásra került a Füzéki-díj, a szakmai és esz-
tétikai szempontból legsikeresebbnek ítélt öt könyv ki-
adója számára a Fitz József-díj, „Az év ifjú könyvtárosa”
cím és a vele járó elismerés.

Az MKE alelnökén keresztül képviselteti magát a

Könyv, könyvtár, könyvtáros szerkesztõbizottságában.

Gazdálkodás. Az egyesület
mûködését biztosító anyagi források

Az MKE a 2004. évben összesen 26,5 millió forinttal
gazdálkodott. Ez több mint kétszerese a 2003. évinek.
Ez az összeg alapvetõen az alábbi forrásokból tevõdött
össze: tagdíj, költségvetési támogatás és pályázati támo-
gatás. A tagdíj, bár 90 fõs létszámnövekedést mutatott ki
a frissített adatbázis, lényegesen nem emelte a szervezet

költségvetését. A közhasznú mûködésre kapott támoga-
tás tételsorban az NKÖM, OM mellett, ha kis hányaddal
is, de megjelent a Fõvárosi Önkormányzat, illetve új
támogatásként a Nemzeti Civil Alapprogram. A Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló törvény megjelenésével a
civil szféra támogatási módja jelentõsen átalakult. En-
nek áldása megmutatkozott a szervezet büdzséjének ala-
kulásában. Az ide benyújtott pályázatok nagy része
nyertes pályázatként bevételi forrásként szolgált az egye-
sületnek. Ugyanebben a forrástípusban említendõ az NKA,
ahol évek óta méltányolják a szervezet munkáját. A tag-
szervezetek által benyújtott pályázatok 80%-a kapott
pozitív elbírálást.

Az szja 1%-ából befolyt bevétel felhasználásáról a
tanáccsal történõ konzultáció után dönt az elnökség.

A 2003-ban megkezdett gazdálkodási reform, a szi-
gorúbb és fegyelmezettebb gazdálkodási rend kialakítá-
sa kedvezõen befolyásolta az MKE egészének pénzügyi
helyzetét, de a reform nem állhat meg, át kell tekinteni
az egyesület egészének gazdálkodását.

A közhasznúságból fakadó lehetõségek csak kis részt
kihasználtak, ezért az elnökség 2005-ben különös fi-
gyelmet fordít ezek kiaknázására.

A mûködéshez és a megrendezendõ programokhoz a
központi költségvetési és önkormányzati forrásokon kí-

vül uniós és egyéb források igénybevétele is szükséges.

Bakos Klára

elnök
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Az Eötvös Collegium
Könyvtára

A báró Eötvös József Collegium 1911. október
26-án díszülés keretében avatta fel elõzõ évben
elfoglalt új épületét. A házavató ünnepségen
megjelent többek között gróf Zichy János vallás-
és közoktatásügyi miniszter, Wlassics Gyula volt
miniszter, s a tudományegyetem szinte teljes ta-
nári kara. Emile Borel, a testvérintézmény, az
École Normale Superieure aligazgatója üdvözlõ
szavai és báró Eötvös Loránd kurátor köszöntõje
után Bartoniek Géza igazgató tartott beszédet.
Beszédében felidézte az 1895/96-os elsõ tanévet,
s hálával és tisztelettel emlékezett meg arról a két
jeles férfiúról, a könyvtár két alapítójáról, báró
Semsey Andor mineralógusról és báró Med-
nyánszky Dénes geológusról, akiknek nagylelkû
adománya lehetõvé tette, hogy a kollégium igazi
szellemi mûhellyé, tudományos intézménnyé vál-
jon. A mecénások mecénása, Semsey Andor már
1895 nyarán megkereste levelével Eötvös Lorán-
dot, hogy „mozdítson valamit” a tudós tanárkép-
zés ügyén.

„Rendelkezésedre bocsátok 5000 frt.-ot azzal
a rendeltetéssel, hogy abból az alakulóban levõ
Eötvös József br. Kollégium könyvtárának alapja
épüljön föl. Válaszd ki … a könyveket úgy, hogy
azok között, a szakszerû tanul-
mányokhoz szükségeseken kí-
vül, legyenek olyanok is, ame-
lyek bármely szak tanulójának
kedves és mûvelõ olvasmányul
szolgálhatnak, mert kell, hogy
a tanár tudós, de mûvelt is le-
gyen” – írta Eötvös Lorándnak
1895. július 6-án.

Bartoniek Géza így folytat-
ta beszédét: „Nemsokára a már
eddig is szép könyvkészlet
rendkívül gazdagodott. Báró
Mednyánszky Dénes az õ tu-
dós lelkû atyja, báró Med-
nyánszky Alajos nagyértékû
könyvtárát, melyet saját gyûj-

tésével is gyarapított, a Báró Eötvös József
Collegiumnak ajándékozta, és ezzel a kollégium-
nak legnagyobb jótevõjévé vált. A könyvkészlet
mintegy 3600 kötetbõl állott, de becse nem annyi-
ra a kötetek számában, mint inkább a tudomá-
nyos szempontok szerint összeválogatott mûvek
belsõ értékében rejlik. Bõven vannak benne oly
mûvek, melyek csak igen nagy áldozatokkal, vagy
pedig egyáltalában nem lettek volna beszerezhe-
tõk. A kollégium könyvtára ezzel az adománnyal
érte el a könyvtár rangot.”

A kollégium könyvtára 2003 májusában, az
Eötvös-napok keretében rendezett ünnepségen
hivatalosan is felvette  „legnagyobb jótevõje”, báró
Mednyánszky Dénes geológus nevét, finoman
utalva egyúttal ezzel arra a sokszor nem eléggé
nyilvánvaló tényre, hogy a kollégiumban termé-
szettudományos képzés is folyik, s hogy olyan
világhírû tudósok kerültek ki falai közül, mint
Zemplén Géza, Bay Zoltán, Izsák Imre, s hogy
elsõ igazgatója, Bartoniek Géza is fizikus volt,
nem beszélve elsõ kurátoráról, báró Eötvös Lo-
rándról!

Az alábbiakban röviden ismertetjük névadónk
életútját és tudományos munkásságát.

Aranyos-medgyesi báró Mednyánszky Dénes
1830. november 19-én született a Nyitra megyei
Veszelén. A család igen régi nemességgel büsz-
kélkedhet, családfájukat a XIV. század elsõ felé-
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ben élt Mednei Jakabig vezetik vissza. A Trencsén
megyei Medne birtokára 1356-ban Nagy Lajos-
tól újabb adományt nyertek. Elõnevüket Szatmár
megyei birtokukról, Aranyos-Medgyesrõl vették,
a bárói méltóságot 1750-ben nyerték el. Az õsi
mednei ág késõbb négy részre szakadt, Med-
nyánszky Dénes a beckói ághoz tartozott. Atyja,
báró Mednyánszky Alajos bölcseleti és jogtudo-
mányi tanulmányok után kancelláriai szolgálatba
lépett, késõbb részt vett a Magyar Tudós Társa-
ság megalakításában, majd a Tudományos Aka-
démia elsõ igazgatótanácsának tagja volt. 1839-
ben az iskolák rendezésére alapított bizottmány
elnökeként a közoktatás magyar nyelvûségéért
küzdött. Regényes útirajzokat is írt, mondagyûj-
teményt tett közzé, õ közölte elõször Beckó vá-
rának legendáját. Édesanyja gróf Majláth Ágnes
volt. Mednyánszky Alajos nagy értékû könyv-
gyûjteménye képezte az alapját a kollégium híres
Mednyánszky-könyvtárának, melyet Med-
nyánszky Dénes késõbb saját könyveivel is bõsé-
gesen gyarapított.

Mednyánszky Alajos József nevû fivérének
gyermeke volt Mednyánszky Cézár, a szabadság-
harc legendás fõpapja, és Mednyánszky László,
a szabadságharc vértanúja, aki õrnagyi rangban
Lipótvárát védte. A vár osztrák kézre kerülésekor
Pozsonyba vitték, ahol Haynau kötél általi halál-
ra ítélte és kivégeztette. A harmadik testvér, Edu-
árd az õ emlékére nevezte 1852-ben Beckón szü-
letett fiát Lászlónak, aki az egyik legnagyobb
magyar festõmûvész lett. Mednyánszky Cézárnak
állít emléket Sárközi György Mint oldott kéve...

címû regényében.

Gimnáziumi tanulmányait követõen Med-
nyánszky Dénes érdeklõdése a természettudo-
mányok, jelesül a geológia felé fordult. Elsõ
munkája 1851-ben, 21 éves korában jelent meg
az Új Magyar Múzeumban Földtani séta hazánk

nehány érdekes vidékén címmel. Ugyanebben az
évben belépett a Magyarhoni Földtani Társulat-
ba, s a társulat szakülésén felolvasta Jegyzetek

nehány hazai kövülethelyrõl címû értekezését. A
társulatnak több mint hatvan éven át volt tagja.

1860. június 2-án feleségül vette Ghyczy
Agatha csillagkeresztes hölgyet, egyetlen gyer-
mekük, Imre 1861. október 26-án Rakoviczon
született

A Magyar Tudományos Akadémia 1865. de-
cember 10-én választotta levelezõ tagjává, szék-
foglaló értekezését A mész geológiai és technikai

jelentõsége hazánkban címmel tartotta. 1871-ben
meg is jelent ez a munka az Akadémia gondozá-
sában. Az Akadémiai Értesítõ 1870-es évfolya-
mában olvashatjuk, hogy „báró Mednyánszky
Dénes [...] írói tiszteletdíját az Akadémia tudo-
mányos céljai elõmozdítására, folyó kiadásaihoz
visszaajándékozza”.

1867-ben kinevezték selmeci bányagróffá; õ
volt az utolsó, aki a fõkamaragrófi tisztséget vi-
selte. Bányagrófi tevékenységérõl is õrzünk egy
levelet a Mednyánszky-iratok között, melyben a
selmeci József-altárna zipszeraknai vájatának sze-
rencsés átfúrásáról értesíti a bányamester, mellé-
kelve a tárna metszetét is. A Bányászati és Kohá-
szati Lapokban publikált több cikkében is gya-
korlati bányászati kérdésekkel foglalkozott, de
publikált az Archaeológiai Értesítõben is Õskori

telepekrõl a Vág mentén címmel, a
Magyar Könyvszemlében a Révay-
család szklabinai könyvtárát, a Pesti
Naplóban Ipolyi Arnold Mytho-

lógiáját ismertette. (Ifjúkorában Ipo-
lyi Arnold volt a nevelõje!) Elkészí-
tette a Mednyánszky-család genealó-
giáját történeti jegyzetekkel kiegészít-
ve, s annak egy példányát a Med-
nyánszky-könyvtárban is elhelyezte.
Így írt errõl Bartoniek Gézának: „Mert
ha már családunk kárára nem talál-
kozott és nem vállalkozott én elõttem
más hivatottabb e feladatra: így telje-
sen biztos vagyok, hogy én utánam
soha többé senki nem fogja tenni. És
minthogy én, mint iratomban is
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jelentém, ezt emlékezetül és családi emlékül kí-
vántam hagyni részemrõl, ez bátorít arra, hogy a
Mednyánszky-könyvtárhoz ezen adalékomat a
Mednyánszkyak törzsérõl felajánljam.”

1869-ben, miután a bányagrófi állás megszûnt,
Selmec városa közfelkiáltással országgyûlési kép-
viselõvé választotta, ezt a kitüntetõ tisztséget négy
egymást követõ ciklusban töltötte be jobboldali
programmal.

A király 1871-ben a Szent István-rend kiske-
resztjével tüntette ki. Késõbb Trencsén megye
fõispánja lett, majd errõl a tisztérõl lemondva
Bécsbe költözött, s élete végéig itt élt. 1911.
december 28-án hunyt el Bécs Hitzing nevû kül-
városában. Végrendeletében kétezer koronás ala-
pítványt tett a kollégium javára „azzal a rendelte-
téssel, hogy annak kamataiból [...] a Med-
nyánszky-könyvtár könyvkészlete fenntartassék és
megfelelõleg kiegészíttessék”.

A továbbiakban a Mednyánszky-könyvtár rö-
vid történetét, valamint Mednyánszky Dénes és a
kollégium kapcsolatát ismertetjük a levéltárunk-
ban õrzött dokumentumok alapján.

1896. március 30-án kelt az a levél, amelyben
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhelyettes hi-
vatalosan értesíti Eötvös Lorándot a könyvado-
mányról. Ebbõl idézek néhány sort: „Nagyméltó-
ságú Báró Curátor Úr! A Báró Mednyánszky
Dénes által valamely tudományos közintézet
czéljaira felajánlott s a Nemzeti Múzeumban le-
tétként õrzött nagybecsû könyvgyûjteményt az
adományozó hozzájárulásával a báró Eötvös Jó-
zsef Collegium tulajdonába bocsátom. [...] Van
szerencsém errõl Nagyméltóságodat oly felkérés-
sel értesíteni, méltóztassék a collegium igazgató-
ját utasítani, hogy a szóban levõ könyvgyûjte-
ményt, mely 53 ládába foglalva a Nemzeti Múze-
um egy raktárhelyiségében van elhelyezve, kellõ
felügyelet mellett szállíttassa a Collegiumba. [...]
Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy ezen mintegy
25 000-30 000 frt értéket képviselõ, tanulmányi
czélokra kiválóan alkalmas, történelmi és irodal-
mi forrásmûvekben igen gazdag könyvtár a
Collegium tagjainak tudományos elõhaladását
jelentékeny mértékben elõ fogja mozdítani.”

A könyvek átszállítása szerencsésen megtör-
tént; 1897. február 14-én Eötvös Loránd öröm-
mel számol be az adományozónak a könyvtár
állapotáról: „A Mednyánszky-könyvtár a Colle-
gium két szobájában, könyvszekrényekben szak-
szerûen rendezve, leltározva és szakkatalógusok-

ban lejegyezve több mint félév óta 40 szorgalmas
egyetemi tanuló, leendõ középiskolai tanár hasz-
nálatában van.”

Ugyanebben a levélben kéri fel Eötvös
Mednyánszky bárót, hogy édesatyjáról, illetõleg
saját magáról képet küldjön: „Engedje meg mél-
tóságod, hogy ezen értesítésemhez egy kérést is
csatoljak. A könyvtári szobákat, melyek méltósá-
god adományát õrzik, Méltóságodnak, valamint
nagynevû atyjának, báró Mednyánszky Alajos-
nak képeivel szeretném díszíteni.”

Mednyánszky Dénes február 23-án válaszolt
Eötvösnek: „A hozzám intézett nagybecsû kegyes
értesítést az iránt, hogy az általam hazai tudomá-
nyos közczélra felajánlott könyvtár a báró Eötvös
József czímû tanárképzõ Collegium részére átvé-
tetett és ekkoráig már egy ideje használatnak át-
adatott – lekötelezett hálám tisztelõ jelentése
mellett, örvendezhetõ tudomásul vevém [...] Szán-
dékomban áll közelebb idõben ezen még nálam
maradt könyveim tetemes részét czímlajstrom
mellett hasonlag beküldeni a többiek közé leendõ
besorozás végett. Amennyiben pedig ezentúl is
nálam még valamelyes könyvkészlet találtatni fog
földi pályám befejezése idejekor, intézkedést tet-
tem, hogy hátralevõ könyveimet a közjegyzõ úr
a Collegium könyvtárához juttassa.”

Rövidesen a két olajfestmény is útnak indult
Bécsbõl, újabb könyvadomány kíséretében: „Van
szerencsém jelenteni, hogy az ezen intézetnél lé-
tezõ Mednyánszky-könyvtárhoz ismét egy könyv-
szállítmányt indítottam, Bécsbõl, szállító közvetí-
tése mellett Budapestre [...] két faládában, me-
lyek tartalmát az idehajtott lajstromban rövidítve
jegyeztem... Továbbá [...]  Eötvös Loránd õ nagy-
méltósága kitüntetõ felhívására készült két olaj-
festésû arczkép – Alajos édes atyámé és magamé
– egy harmadik külön faládában a könyvekkel
egyidõben a Mednyánszky könyvtár számára
Budapestre elindult.”

A festmények szerencsésen megérkeztek, s
bizonyára évtizedeken át a könyvtárszoba falán
függtek, hogy Eötvös Loránd és Bartoniek Géza
szándéka szerint a Collegium ifjúsága, midõn a
könyvtárat használja, hálás tekintettel szemlélje a
könyvtáralapító és adományozó képét. (A képek
jelenleg az MTA Irodalomtudományi Intézet kis
tanácstermében láthatók, ahová a Mednyánszky-
könyvgyûjtemény nagy része is került, amikor
1949–50-ben megszüntették, illetve diákotthonná
minõsítették vissza a kollégiumot. A természettu-
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dományos mûvek jó része azonban, nem férvén
bele az Irodalomtudományi Intézet gyûjtõkörébe,
továbbra is a kollégium tulajdonában maradt, s
alapját képezte az 1980-as években újjászervezõ-
dõ könyvtárnak, mely mára tervszerû gyarapítás
és  adományok következtében 30 000 kötetes,
értékes szakkollégiumi könyvtárrá alakult.

Emlékezzünk meg itt a legértékesebb ado-
mányról, Fritz Paepcke heidelbergi professzor –
éveken át a Collegium tanára – közel 6000 köte-
tes gyûjteményérõl, melyet 1989-ben kapott meg
a könyvtár. A német és francia nyelvû, elsõsor-
ban filozófiai, hermeneutikai, nyelvészeti szakiro-
dalmat és XIX–XX. századi  német és francia
szépirodalmat tartalmazó bibliotéka legértékesebb
különgyûjteményünk.

1899. május 31-én kelt az a levél, mely újabb
könyvküldeményrõl tudósítja a kollégium igaz-
gatóját: „Az idecsatolt rövid feljegyzésben elõso-
rolt könyveket és egyéb nyomtatványokat két
faládában elrakva mai napon itt Bécsben átadtam
egy szállító czégnek, hogy e küldeményt bérmen-
tesen juttassa Budapestre a tanárképzõ intézet
czíméhez az ottani könyvtár számára.”

További könyvadományokról értesítõ levele-
ket õrzünk még a levéltárban 1901-bõl, l903-ból
és 1906-ból is, míg 1905-ben az idõs báró lelke-
sen üdvözli a kollégium új épületének tervét:
„Örvendezésemet kívánom kifejezni azon kilátás
felõl, hogy ezen szellemi életünk kiképzésére oly
fontos és sokat igérõ intézet saját hajlék elnyerése
küszöbén áll, még pedig saját telken, valamivel tá-
volabb a fõvárosi zajon kívül, kerti környezetben.”

Mind ebben a levelében, mind egy 1907. ja-
nuár 30-ai keltezésûben is kilátásba helyezi, hogy
meglátogatja a kollégiumot ideiglenes hajlékában,
ennek a látogatásnak a megtörténtét azonban a
rendelkezésünkre álló levéltári források nem iga-
zolják. Valószínû, hogy az idõs bárót betegsége
megakadályozta mind a tervezett adriai (fiumei)
útjában, mind a budapesti látogatásban.

1909-ben ismét örömét fejezi ki, hogy az „oly
soká kétes függõben volt épitkezési kérdés ked-
vezõ eldõlése felõl értesítést” nyert, de elõrehala-
dott életkora miatt kételkedik, hogy „élõ földi
szemeim látásával fogjam üdvözölhetni az Intézet
székfoglalását most alakuló uj helyiségében”.

1910 februárjában mégis szerét ejtette egy
budapesti látogatásnak, melynek során Bartoniek
Gézával is találkozott, mint arról 1910. augusztus
20-ai levele említést tesz – hogy az épülõ új

kollégiumot is felkereste-e, arról nincs tudomá-
sunk. A levélbõl az derül ki, hogy Bartoniek Géza
látogatta meg õt szállásán, valószínû tehát, hogy
az utazás fáradalmai oly mértékig megviselték
amúgy is gyönge egészségét, hogy nemigen hagy-
hatta el lakhelyét. Ebben a levélben már egyre
romló állapotáról, éjszakai fulladási rohamairól
tudósítja a kollégium igazgatóját.

1910. november 19-én, nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából a kollégium vezetõsége üd-
vözlõ iratban köszöntötte Mednyánszky Dénest.
A megtisztelõ köszöntés mélyen meghatotta az
idõs bárót. Válaszlevelében, melyben köszönetet
mond a kollégium igazgatóságának, egyúttal örö-
mét fejezi ki, hogy édesatyja hagyatékát az õ
hazafias szellemi irányának megfelelõen a tudo-
mány és közhasznú ismeretek mûvelésének szen-
telt közintézetnek ajánlotta fel, hiszen Med-
nyánszky Alajos is hasonló célokért, a honi köz-
oktatás színvonalának emeléséért küzdött, „né-
mely ágban az úttörõk között”.

Befejezésül álljon itt a levél utolsó bekezdése:
„Az Isteni Gondviselés kegyességébõl életem
magas kort ért el, ez maga, és az utolsó idõben
hozzákerült szerves baj, természetszerûen emlé-
keztet, hogy közel a határ, tehát legfeljebb jelen-
rõl szólhatok, s erre nézve szerencséltetem a
Collegiumot, hogy valahára elérte végleges és
saját hajléka elfoglalását, a jövendõre pedig,
melyet testi látköröm többé nem fog szemlélhetni
– csak hõ óhajtásommal kísérhetem: FLOREAT,
CRESCAT!”

Tóth Magdolna

(A képek a május 20-án zárult kiállításon

készültek, az Egyetemi Könyvtár dísztermében.)
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Könyvtáros konferencia
és irodalmi utazás
a Felvidéken

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerve-
zete már a korábbi évtizedekben is fontosnak
tartotta, hogy az idõszerû szakmai ismeretek köz-
vetítése és az általános mûveltség gyarapítása
mellett kapcsolatokat építsen ki a környezõ or-
szágok, fõként a magyarok által lakott területek
könyvtáraival, könyvtárosaival és szakmai szer-
vezeteivel. Tevékenységében rendszeresen szere-
peltek és szerepelnek olyan programok, amelyek
ezt a törekvést támogatják. A határon túli magyar
könyvtárosok számára rendezett tanfolyamok,
tapasztalatcserék és az ötéves múltra visszatekin-
tõ õszi egyhetes szakmai továbbképzések mellett
évente szerveznek külföldi tapasztalatcsere utat
az egyesületi tagok részvételével. Így került sor a
kárpátaljai, burgerlandi, szlovéniai, erdélyi és a
múlt évi nagy sikerû prágai utazásra.

A hagyományos program 2005. április 14. és
17. között felvidéki utazással folytatódott, és most
elõször egy nemzetközi könyvtáros konferenciá-
val kezdõdött Együtt Európában címmel, a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezete közös szervezésé-
ben. A konferencia megrende-
zésének támogatásáért köszö-
nettel tartozunk a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram Könyvtári
Szakmai Kollégiuma, a Nem-
zeti Civil Alapprogram Nem-
zetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiuma
és az EuroClip-Eurokapocs
Közalapítvány kuratóriumának.
Az ott elhangzott elõadások
anyagát a Könyvtári Kis Hír-
adóban (a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei könyvtárak lap-
ja) olvashatjuk.

Csoportunk – a megye különbözõ könyvtára-
iból társult ötvenöt könyvtáros és Haraszti Pálné,
az MKE alelnöke – kora délelõtt érkezett meg a
konferencia helyszínére, a Szepsi Városi Könyv-
tárba. A könyvtár munkatársai és a rendezvényen
részt vevõ húsz–huszonöt szlovákiai kolléga már
vártak bennünket. A rövid ismerkedés során Ba-

lázs Judit, a magyar részleg vezetõje a könyvtárat
is bemutatta.

A konferencia résztvevõit a város nevében Iván

László alpolgármester, majd Halász Péter, a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nöke, a Kassa Városi Ifjúsági Könyvtár igazgató-
ja köszöntötte. A megnyitót a mellékelt program
szerinti elõadások követték, kiegészülve Kárpáti

Péternek a Kárpátok Eurorégión belüli szlovák–
magyar együttmûködés helyzetérõl és lehetõsé-
geirõl szóló tájékoztatójával. A konferencia kere-
tében került sor 3 könyvtár – 300 könyv – 3000

olvasó címen a magyar és szlovák nyelvû letéti
állomány ünnepélyes átadására és az együttmû-
ködési megállapodás aláírására. Alapja az – a Szlo-
vákiai Magyar Könyvtárosok vándorgyûlésén,
2004 októberében megfogalmazott – szándék,
amely szerint a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár Kassa és Szepsi városokban egy-
egy magyar nyelvû letéti állomány kihelyezésé-
vel segíti a magyarlakta területek könyvtári ellá-
tását, s viszonzásul szlovák nyelvû könyveket kap
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a megyénkben élõ szlovákok számára. A megál-
lapodás magában hordozza a letéti anyag folyama-
tos cseréjének és az együttmûködés további bõvíté-
sének lehetõségét is. (A szlovák nyelvû könyveket
az ünnepi könyvhét keretében, június 1-jén adták át
a nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Könyvtárnak.)

Az elsõ napot záró közös vacsora elõtt az
Árpád-kori település történetével és nevezetessé-
geivel ismerkedtünk. A gótikus stílusú római
katolikus templom Mátyás király idejében épült a
XIII. századi kõtemplom alapjain. A klasszicista
református templom lelkészi hivatalának márvány-
táblája a tokaji aszúbor elsõ készítõje, kora kró-
nikása, Laczkó Máté prédikátor emlékét idézi. A
templomkert modern stációi a helyi kötõdésû
Lukács János kõfaragó és Szabó Ottó festõmû-
vész tehetségét dicsérik. A város irodalmi neve-
zetessége, hogy itt született Szepsi Csombor
Márton, az 1620-ban Europica varietas címen
Kassán közzétett elsõ magyar útleírás szerzõje.

Másnap két kassai könyvtárlátogatás szerepelt
a programunkban. Elsõként a Kassa Városi Ifjú-
sági Könyvtár 1997-ben átadott Nefelejcs tag-
könyvtárát kerestük fel, Halász Péter vezetésével.
A hangulatos, sok ötlettel berendezett könyvtár
szakmai érdekessége, hogy az egészséges és sé-
rült gyermekek és felnõttek egyidejû ellátását
szolgálja. A közel tízezer kötetes letéti állományt
az ezerötszáz, jórészt hátrányos helyzetû olvasó
és az iskolák speciális igényeit figyelembe véve
állították össze. Két középfokú szakképzettségû,
megfelelõ továbbképzéseken felkészült könyvtá-
ros látja el a könyvtári szolgáltatásokat, amelyek
körébe a kölcsönzés, a változatos rendezvények,
könyvtári órák, író-olvasó találkozók mellett, pén-
tekenként a kassai kórházak gyermekrészlegének
felkeresése is beletartozik.

Ezt követõen az elõzõ napi elõadásból már
megismert Kassai Šafárik Egyetemi Könyvtár
Orvosi Karának Könyvtárát látogattuk meg, ahol
Samuelis Judit, a könyvtár munkatársa kalauzolta
csoportunkat. Az egyetem négy karát (orvosi,
természettudományi, jogi, közigazgatási) ellátó
Egyetemi Könyvtár mellett 1992-tõl Osztrák
Könyvtár, 1998-tól Európai Dokumentációs Köz-
pont is mûködik, regionális feladatkörrel. A köz-
ponti gyûjteményben való tájékozódást 1990-ig
hagyományos cédulakatalógus, 1991-tõl már on-
line, OPAC szolgálja. 1998-tól mûködik az
ALEPH 500 integrált könyvtári rendszer. A leg-
gyakrabban használt teljes szövegû, bibliográfiai

és citációs adatbázisok, s az oktatók és akadémiai
dolgozók publikációi on-line elérhetõk. (A 2004-
es év adatai szerint a 290 ezer kötetbõl és 443
(29 on-line) folyóiratból álló gyûjteményt 7700
regisztrált olvasó vette igénybe, 300 ezer volt a
kölcsönzött kötetek, s 50 ezer a szabadpolcos
olvasótermek látogatóinak a száma.)

A gazdag szakmai programot kassai városné-
zõ séta követte, a korábbi, prágai utunkat is kísé-
rõ Brogyányi Mihály vezetésével. Célunk a fõtér
volt, az a történelmi városmag, ahol szinte min-
den épület közös múltunk emlékeit idézi. Elsõ-
ként a Szt. Erzsébet püspöki székesegyház, a
kassai dóm lenyûgözõ épületét tekintettük meg,
amely a budapesti Parlament építõje, Steindl Imre
tervei alapján nyerte el mai, öthajós alakját. Le-
róttuk kegyeletünket az 1906 óta a sírkápolnában
nyugvó II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Ber-
csényi Miklós hamvai elõtt, megkoszorúztuk a
nagyfejedelem koporsóját. Múltidézõ sétánk to-
vábbi állomásai az Orbán-torony, a régi Városhá-
za, a Lõcsei-ház, a Ferenc-rendiek temploma, a
Szepesi Kamara hajdani székháza, az Állami
Színház, Katona József Bánk bánja õsbemutató-
jának színhelye, majd a Hóhér-bástya Miklós-
börtönének udvara Rákóczi fejedelem rodostói
házának másolatával. A premontrei templom és
rendház impozáns épületegyüttese elõtt Bocskai
István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és
Baróti Szabó Dávid ide kötõdõ emlékét idéztük.
A Fekete Sas vendégfogadó Bethlen Gábor és
Brandenburgi Katalin lakodalmának, Petõfi láto-
gatásának, majd börtönként Tompa Mihály ra-
boskodásának is helyszíne volt.

A Mészáros utca 74. számú emeletes ház elõtt
a kassai polgárok világát megörökítõ jeles íróra,
Márai Sándorra emlékeztünk. Megkoszorúztuk a
közeli téren 2004 decemberében felavatott Márai-
szobrot, Gáspár Péter pozsonyi szobrász gondo-
latébresztõ alkotását.

Tovább utazva elhagytuk Torna várának ko-
pár sziklán álló romjait, a Szoroska-hágón átha-
ladva beléptünk Gömörbe, s egy kiemelkedõ
magaslaton feltûnt Krasznahorka várának méltó-
ságteljes épülete. A XIV. századi reneszánsz vár
eredetileg a felvidéki bányavárosokat védte, s a
látvány alapján a nevét magyarra lefordító Mik-
száth Kálmán méltán nevezte „Gyönyörû erdõcs-
kének”. Kalandos életû gazdája, Bebek Ferenc
csúfos halála után háromszáz évig az Andrássy-
család birtokolta, s egy ideig Gömör megye szék-
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helye is volt. Számunkra külön érdekessége, hogy
részben itt játszódik Jókai Mór A lõcsei fehér
asszony címû regénye. A Rákóczi-szabadságharc
bukása után a tulajdonosoknak sikerült a várat
kastéllyá minõsíttetni, így elkerülte a császári ren-
deletre sorra felrobbantott magyarországi várak
szomorú sorsát. Ma jól gondozott múzeum, ka-
puját az ismert Bebek-ágyúk õrzik. A régi kony-
ha, a XVII–XIX. századi bútorokkal berendezett
termek, a hely egykori életét és szellemét felidézõ
tárgyi emlékek, a barokk kápolna síremlékei és a
Serédy Zsófia mumifikált tetemét õrzõ üvegko-
porsó emlékezetes látnivalókat kínáltak. Emléke-
zetes az Andrássy-család gyakran feltûnõ jelmon-
data is: Non videri sed esse! (Nem látszani, ha-
nem lenni!) Az országútról is jól látható mauzó-
leumot 1903-ban gróf Andrássy Dénes építtette
szeretett felesége, Franciska sírhelyéül.

A pénteki nap utolsó állomása Rozsnyó volt.
A szász bányászok által alapított, Sajó-parti város
Petõfi szerint úgy helyezkedik el a Rozsnyói-
medencében, mint egy krajcár a koldus kalapjá-
ban. Kollégiumi szálláshelyünket elfoglalva vá-
rosnézõ sétára indultunk. A kétezer négyzetméte-
res Fõ tér középkori jellegüket megõrzõ polgár-
házaival egységes, hangulatos képet mutat. Kö-
zéppontjában a barokk berendezésû Diák-temp-
lom áll, amelyet Lippay érsek 1650-ben a jezsu-
itáknak emeltetett, a feljegyzések szerint a protes-
táns hitre áttért polgárok pénzén. A templom elõtt
a környék jótevõjének tartott Andrássy Franciska
márványszobra. A XIV. század elején gótikus
stílusban épült püspöki székesegyház szép háló-
boltozatát és a bányászélet jeleneteit is megörökí-
tõ oltárképét, késõ délután lévén, már nem láthat-
tuk (néhány hete mutatta be az MTV Fõtér címû
mûsora). Megnéztük a Lõportornyot, a Rákóczi
egyik pénzverdéjének helyet adó Kamaraházat, s
a városházát, homlokzatán a város címerével, a
két bányászkalapácsot közrefogó három rózsával.
Rákóczi Ferenc az ország ügyeit intézve több-
ször is járt a városban. Az itt megszálló Petõfi
emlékét, Kassához hasonlóan, a Fekete Sas ven-
déglõ idézi. Az élményekben gazdag, mozgal-
mas napot helyi ételkülönlegességet tartalmazó,
hangulatos közös vacsora és esti séta zárta.

Másnap Rimaszombatra indultunk. Rövid idõ-
re megálltunk Sajógömörben, hogy a templom
mellett megnézzük Holló Barnabás szobrát, mely
egy régi történet alapján Mátyás királyt kapával a
kezében ábrázolja. A szobor felirata, Garay Já-

nos „Mátyás király szerette a tréfát” kezdetû ver-
se a tájékozatlan szemlélõnek is pontos magyará-
zattal szolgál. A közelben található a híres cigány
hegedûs, Czinka Panna sírja, akit a legenda sze-
rint Amati-hegedûjével együtt temettek el.

Rimaszombat fõterére érkezve felidéztük az
Árpád-korban két falu összevonásával létrehozott
város történetét. Itt áll a református püspöki temp-
lom, II. József rendeletének megfelelõen a fõtér
házsorának vonalába építve, a régi Megyeháza
is, 1798-ból. A hajdani Egyesült Protestáns Fõ-
gimnázium falán emléktábla õrzi a híres tanulók,
köztük Mikszáth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa La-
jos és Holló Barnabás nevét. A városban szüle-
tett Hatvani István, az „ördöngös professzor”,
Ferenczy István szobrász, Tompa Mihály és Blaha
Lujza. Felkerestük a Tomášik utca 21. szám alatti
kis házat, ahol Petõfi 1845-ben megszállt. Meg-
néztük az 1882-ben alapított Gömör-Kishonti
Múzeumot, amely 1910-ben költözött mai helyé-
re, a régi tüzérlaktanya klasszicista épületébe. A
93 ezer gyûjteményi darabbal rendelkezõ múze-
um honismereti állandó kiállítása geológiai, zoo-
lógiai, régészeti, történeti, néprajzi és képzõmû-
vészeti egységekre tagolódik, így kiváló összké-
pet kaptunk az egykori Gömör-Kishont megye
természeti értékeirõl és társadalmi viszonyairól.
A gazdag történeti könyvgyûjtemény hatvan õs-
nyomtatványt is tartalmaz a XVI. század második
felébõl. A múzeum melletti Tompa Mihály téren
Tompa Mihály és Petõfi Sándor szobrának megko-
szorúzásával zárult rimaszombati látogatásunk.

Utunkat folytatva megismerkedtünk a környék
vulkáni kúpjain feltûnõ várromokhoz fûzõdõ le-
gendákkal. Megálltunk Ajnácskõ romjainál, majd
a XIII. században épült Füleki várnál, amely ar-
ról is nevezetes, hogy 1682-ben itt kiáltották ki-
rállyá Thököly Imrét. Az évszázadok alatt több-
ször feldúlt s 1849-ben a kozákok által szinte porig
égetett Losonc nem kínált építészeti látnivalókat.
Neves szülöttére, Kármán Józsefre, s az itt nyug-
vó Ráday Pálra és Losonczy Annára, Balassi
szerelmére emlékeztünk.

A magyar irodalom szent helyének tekintett
Alsósztregova volt következõ állomásunk. A temp-
lom szomszédságában álló Madách-kastélyt az író
apja építtette a XIX. század elején. Itt született és
élt Madách Imre, e falak között írta az emberiség
nagy kérdéseit, a társadalmi és erkölcsi tökélete-
sedés lehetõségeit vallató halhatatlan mûvét, Az
ember tragédiáját. Síremléke is a kastély parkjá-
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ban áll. A hely szellemétõl áthatva helyeztük el
az egyesület koszorúját a kastély falán lévõ em-
léktáblán.

Mikszáth Kálmán szülõfaluját, a közeli
Szklabonyát Dobos László szavait idézve nevez-
hetnénk akár Mikszáth-falvának is, hiszen az õ
életmûve emelte a világba e tájat, a „jó palócok
és tót atyafiak földjét”. Szülõházát már régen le-
bontották. A felújítás alatt lévõ emlékház falán
tábla tájékoztat: „Itt élte át szülei házában Mik-
száth Kálmán gyermek- és ifjúkorát 1852–1872”.
Rövid várakozás után megérkezett Bõhm And-

rás, az emlékház vezetõje a szomszédos Zsébõl
(Zelovce). Tõle a rendelkezésünkre álló idõhöz
mérten mindent megtudhattunk az író ide kötõdõ
éveirõl és emléke ápolásáról. Megnéztük a szüle-
tésének százötvenedik évfordulójára kibõvített és
felújított kiállítás tablóit, s Gáti Miklós 1997-ben
felavatott Mikszáth-szobrát.

Késõ délután érkeztünk a Garam völgyében
fekvõ Lévára. A rövid autóbuszos városnézést
közös vacsora követte a hajdani Bars megye
megyebáljainak színterén, a patinás Oroszlán szál-
ló nagytermében.

Másnap reggel a Szikince patak mentén sétál-
va ismerkedtünk a város nevezetességével, a
IV. Béla idején épült várral, amit a Lévay-család
kihalása után Csák Máté és Balassa Menyhért is
birtokolt, s Dobó István is volt a kapitánya. Rész-
ben Léván játszódik Jókai Mór Szeretve mind a
vérpadig címû regénye. A városban született
Kittenberger Kálmán, a neves Afrika-kutató és
szakíró, emlékét utcanév õrzi.

Irodalmi-történelmi utazásunk utolsó állomása
a Duna bal partján álló Komárom volt. A gazdag
múltú kikötõváros a magyar nyelvû mûvelõdés
szlovákiai központja. Itt született Jókai Mór és
Lehár Ferenc, itt tanult Selye János, a stresszel-
mélet jeles mûvelõje. A Vág torkolatában épült
várát s az akár kétszázezer katona befogadására
képes híres erõdrendszerét még sohasem tudta
elfoglalni az ellenség. „Nec arte nec marte” –
„sem csellel, sem erõvel” – hirdeti az õrtorony
alatti bástya nõalakja, a „kõszûz”. Városnézõ
sétánk megállói: a Lehár-szobor, a színház, a szép
épületekkel körülvett Klapka-tér a reprezentatív
Városházával, s Klapka György, Komárom hõs
védõje szobrával. Felkerestük Jókai szülõházát,
majd szobrát, a Nádor utcában álló Szt. András
templomot, a barokk stílusú görög-keleti szerb
templomot, s Jókai „aranyemberének” sírját az

egykori szerb temetõben. Érdeklõdéssel szemlél-
tük a közelmúltban felépített, változatos közössé-
gi programokat szolgáló, hangulatos Európa
Udvart, ahol az unió tagállamait egy-egy rájuk
jellemzõ épület képviseli.

A felvidéktõl Kéménden, egy kis Garam-menti
magyar faluban vettünk búcsút. A templomban
rövid tájékoztatást kaptunk a település történeté-
rõl, majd a mûvelõdési házban a Vadrózsa ha-
gyományõrzõ gyermekegyüttes lélekemelõ mûsora
keretében megismerkedtünk a helyi „kurtaszoknyás”
népviselettel, s a lakodalomtól bölcsõig kísérõ nép-
szokásokkal, népdalokkal, gyermekjátékokkal. Ezt
követõen Csuka Mária helytörténeti gyûjteményét
néztük meg, és egy kis tájjellegû borkóstolóval és
házi pogácsával zártuk a négy napot.

Komáromba visszatérve a Mária Valéria híd-
nál elbúcsúztunk útimarsallunktól, s a késõ esti
hazatérésig volt idõnk átgondolni és rendszerezni
a felhalmozódott ismereteket, élményeket.

A jól sikerült szakmai program és irodalmi
kirándulás hasznos és emlékezetes napjaiért illes-
se köszönet a szervezõket, Zselinszky Lászlónét,
Gál Józsefnét, a pénzügyeket intézõ Szilágyi Ju-

liannát, Brogyányi Mihályt, a felvidék mûvelõ-
déstörténetének gazdag tárházában kalauzoló ide-
genvezetõnket és a Grand Tours Utazási Iroda
udvarias és megbízható gépkocsivezetõjét.

Kovács Tiborné

ny. könyvtárigazgató

Andersen pacsirtái
és kis segédei

a gyergyószentmiklósi
gyermekkönyvtárban

„A legcsodálatosabb mese mindig a való-
ságból nõ ki, különben az én szép bodza-
fám se hajtott volna ki a teáskannából.”

(Hans Christian Andersen)

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár gyer-
mekrészlege a „Pro Libris” Könyvbarátok Egye-
sületével közösen, 2005. március 30-án a világhí-
rû dán meseíró, Hans Christian Andersen szüle-
tésének kétszázéves évfordulója alkalmából
könyvtárhasználati és mûveltségi vetélkedõt hir-
detett meg harmadik és negyedik osztályos tanu-
lók számára.
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Nekünk, könyvtárosoknak célunk, hogy az
informatizált világban kedvet ébresszünk az él-
ményt adó mesék olvasásához és újraolvasásá-
hoz, a gyermekirodalom gyöngyszemeinek felfe-
dezéséhez, a könyvek közötti búvárkodáshoz, a
lexikonok, kézikönyvek használatának megtanu-
lásához.

A rendezvény megszervezésében segítségünkre
volt testvérvárosunk, Cegléd gyermekkönyvtárá-
nak könyvtárosa, Némedi Tivadarné, aki nagy
szeretettel küldött számunkra segédanyagot a
vetélkedõhöz. Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki a közremûködésért.

A kétfordulósra tervezett vetélkedõre három-
fõs csapatok jelentkezését vártuk. Jelentkeztek a
Kós Károly Általános Iskola, a Fogarassy Mi-
hály Általános Iskola, valamint a Salamon Ernõ
Gimnázium tanulói. Összesen 54 gyerek, tehát
18 csapat vett részt az elsõ fordulóban.

A vetélkedõ során a gyerekek feladatlapokat
kaptak, amelyek Andersen életével, meséivel
kapcsolatos kérdéseket és egy rejtvényt tartalmaz-
tak. Érdekes feladatnak bizonyult a könyvborító,
illetve egy meseillusztráció megtervezése. A gye-
rekek szebbnél szebb rajzokat adtak be, ezekbõl
kiállítást tervezünk a gyermeknap alkalmából.

Az elsõ forduló feladatainak megoldását má-
jus 3-áig adhatták le a gyerekek. Május 4-én a
könyvtár olvasótermében tartottuk a verseny elsõ
fordulójának kiértékelését és hirdettünk ered-
ményt. A helyszínen jelen volt a Fény TV tudó-
sítója, és eljöttek a résztvevõk osztálytársai, taní-
tói is. Minden csapat jól dolgozott, így nehéz volt

a választás. A tervezett három
csapat helyett négy jutott a
döntõbe:

1. Égszínkék csapat: Portik

Emese, Szabó Noémi, Szilágyi

Réka (Fogarassy Mihály Álta-
lános Iskola IV. B osztály, ta-
nítónõk: Kiss Klára és Fiegel

Anna);
2. Táltos trió csapata: Pál

Andrea, Balázs Antónia, Szé-

kely Brigitta (Fogarassy Mihály
Általános Iskola IV. B osztály,
tanítónõk: Kiss Klára és Fiegel
Anna);

3. Andersen pacsirtái csa-
pat: Erõss Réka, Blénesi Rita,

György Noémi (Salamon Ernõ
Gimnázium IV. D osztály, tanítónõ: Sájter Gi-

zella);
4. Andersen kis segédei csapat: Bálint And-

rea, Puskás Tünde, György Tünde (Kós Károly
Általános Iskola IV. A osztály, tanítónõ: Csata

Ilona).
A vetélkedõ második fordulóját május 11-én

rendeztük, ugyanott. A csapatok feladatlapokat
kaptak, amelyek kitöltésére negyven perc állt ren-
delkezésükre. A feladatlapok kiértékelését a
könyvtárosok, Kovács Klára, Tinka Olga és Sza-

kács Rita végezték. Nyertesek voltak:
1. hely: Andersen kis segédei és Andersen

pacsirtái
2. hely: Égszínkék csapat és Táltos trió
Andersen az európai meseírás jeles képviselõ-

je lévén, a rendezvényt összekapcsoltuk az Euró-
pa nap alkalmából szervezett rendezvénysorozat-
tal, és a második fordulóra meghívtuk Butyka

Lórándot, a Hargita Megyei Európai Információs
Központ munkatársát, aki elõadásában képek és
filmek segítségével bemutatta Dánia szépségeit.
A nyertesek könyveket, okleveleket és apró aján-
dékokat vehettek át a rendezvény végén.

A rendezvény népszerûsége, a gyerekek és
pedagógusok elégedettsége, lelkes részvétele a
versenyben bizonyítják annak sikerességét. Biz-
ton állíthatjuk, hogy ezek a gyerekek szeretettel
térnek vissza, és továbbra is hûséges olvasói
maradnak könyvtárunknak

Kovács Klára

gyermekkönyvtáros
Gyergyószentmiklós Városi Könyvtár
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Egy kicsit másképp…
könyvtárról,

könyvtárosságról

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség éves köz-
gyûlését 2005. május 18-án tartotta az Országos
Széchényi Könyvtár VI. emeleti tanácstermében.

A  megjelentek a közgyûlés megkezdése elõtt
egy nemcsak idejében, hanem gondolatiságában
is nagyon feszes elõadást hallgathattak meg Tonk

Emiltõl, a Magyar Marketing Szövetség alelnö-
kétõl az Értékteremtõ marketing, avagy profi gon-

dolkodás a könyvtáraknál címmel.
A  marketing alapvetõ törvényszerûségeit fel-

sorakoztató, olykor egyébként nagyon szóra-
koztató  elõadást hallgatva, egy idõ után kicsit
más szemmel kezdtük el látni saját könyvtárosi
szerepünket és a könyvtáraink helyét is. Az
elõadó az alábbi kérdésekre kereste a választ:
Tudunk-e profi módon gondolkodni, cseleked-
ni, tenni a dolgunkat? Látjuk-e „versenytársa-
inkat”, figyelünk-e rájuk – s ha eddig nem
voltak még, lesznek-e  a megváltozott piaci sze-
repünkre? Ismerjük-e a fogyasztói, olvasói szo-
kásokat, elvárásokat? Szolgáltatásainkat rögtön
igazítjuk-e hozzájuk? Képesek vagyunk-e  a
hagyományos szerepkörbõl kilépni, felkészül-
tünk-e a változásokra, változtatásokra – a meg-
mérettetésre, a versenyre? Meg tudjuk-e tartani
olvasóinkat s képesek vagyunk-e újabb rétege-
ket is megnyerni az olvasásra, a rendszeres
könyvtár- és  internethasználatra? Helyén tud-
juk-e tartani e nagy hagyományokkal bíró
könyvtári intézményrendszert, amely a kultúra-
közvetítés elsõ számú fellegvára? Ismerjük-e
lehetõségeinket, tudunk-e és élünk-e velük? For-
ráshiányos a szféra – rátaláltunk már új partne-
reinkre, szövetségeseinkre, új forrásokra?

Piac–vevõ–fogyasztó, ha nem erre jár az
agyunk, ha nem így gondolkodunk, be is zár-
hatunk! 2005-tõl más hozzáállás, más gondol-
kodás szükséges, a profizmus nem más, mint
hozzáértés és profi hozzáállás – ezen a két
dolgon múlik, szögezte le elõadónk. Ma már
nem lehet amatõr módon gondolkodva profi

eredményt produkálni. Fontos a bizalomépítés:
kommunikációval, a szervezet üzenetei (reklám-
hordozókon, munkatársakon keresztül) értéket
teremtenek.

Ezen gondolatok után a levezetõ elnök, Kiss

Gábor bejelentette, hogy közgyûlésünk határo-
zatképes, 124 fõ jelent meg, így rögtön a napi-
rendi pontok elfogadása következett. Majd a
jelenlévõk egyhangúlag megszavazták, hogy a
tavaly decemberben elhatározott alapszabály- és
szmsz-módosítás átdolgozott változatát a decem-
beri közgyûlés tárgyalja.

(Szövetségünk honlapján olvasható az alap-
szabály és az szmsz, melyek módosításához vár-
juk a javaslatokat, véleményeket titkárságunk-
ra – iksz@oszk.hu – augusztus 31-éig)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nöke, Fodor Péter tájékoztatójában a prioritá-
sokra hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy a meg-
változott társadalmi körülmények között újra-,
illetve továbbgondoljuk a szövetség feladatait,
érdekérvényesítését, artikulációját, kezdeménye-
zõ szerepvállalást, együttmûködést, partnersé-
get kérve a tagságtól. Fontos a szervezeti élet
megerõsítése, a szakmai megújulás, különösen
a tagozatok mûködését tekintve. Majd számba
vette elért sikereinket, melyekkel a közhasznú-
sági beszámoló részletesen foglalkozik. A je-
lenlévõk a beszámolót a gazdasági jelentéssel
együtt egyhangúlag elfogadták.

Virágos Márta a könyvtáros gyakornoki
rendszer kidolgozására és akkreditációjának
megkérésére tett javaslatot, míg Ramháb Má-

ria az integrációval kapcsolatos egységes szak-
mai álláspont kialakítására szólította fel a jelen-
lévõket, melynek megfogalmazása után a szö-
vetség érdekképviseletét kéri.

Virágos Márta az etitkai kódexrõl tartott be-
számolójában kiemelte, ennek legfõbb célja,
hogy az intézményi kultúra erõsödjön.

Fodor Péter zárszavában közös cselekvést,
együttgondolkodást, támogatást kért a tagságtól.

Kiss Gábor alelnök Tonk Emilt idézve – „si-
kerünk a szakszerû és etikus szolgáltatások nyúj-
tásában rejlik” – köszönte meg a jelenlétet és
zárta be a közgyûlést. -mi-
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Közhasznúsági jelentés
az Informatikai
és Könyvtári Szövetség
2004. évi tevékenységérõl*

Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a köz-
hasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 22. §-ának /3/ bekezdése alapján a Fõvá-
rosi Bíróság 1999. december 28-ai végzésével
1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté
sorolta át.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tevé-
kenységét alapszabálya és szabályzatai alapján
végzi, a hatályos jogszabályok elõírása szerint.

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség közhasznú tevékenysége

I. Szervezeti élet

A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvání-
tás folyamán elfogadott új alapszabály szerint
mûködik.

Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartja, hogy a tagság a legújabb szakmai informá-
ciókat minél elõbb megismerje, szakmai vitákat
folytasson azokról. Ennek megfelelõ színteret
biztosítson  az országos, regionális és helyi kere-
tekben. A szövetség a tárgyévben két alkalom-
mal tartott közgyûlést.

Elõször május 26-án az Országos Széchényi
Könyvtárban, ahol többek között sor került a
felügyelõbizottság megválasztására is.

A közgyûlés elfogadta dr. Fodor Péter elnök
jelentését a szövetség 2003. évi munkájáról, s
meghallgatta szakmai programként dr. Dippold

Péternek, a Könyvtári Intézet igazgatójának elõ-
adását Kiemelt programok a Könyvtári Intézet-

ben címmel.
A közgyûlés levezetõ elnöke Kiss Gábor alel-

nök volt, aki a felügyelõbizottság jelentése után
felkérte Komlósi Józsefet, a jelölõbizottság elnö-
két, hogy ismertesse az új felügyelõbizottság vá-
lasztásához a jelöltek névsorát, majd felkérte
Engel Tibort, a szavazatszámláló-bizottság elnö-
két a szavazás lefolytatására. A megjelentek a
felügyelõbizottság tagjainak Jehoda Imolát az SE

Egészségügyi Fõiskolai Kar Könyvtárának igaz-
gatóját, Bertalanné Kovács Piroskát, a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvár igazgatóját, dr. Kiss

Józsefnét, a Miskolci Városi Könyvtár igazgató-
ját, dr. Nemes Erzsébetet, a KSH Könyvtár és
Dokumentációs Központ fõigazgatóját és Pat-

varczki Józsefnét, az Építõk Központi Könyvtá-
rának igazgatóját választották. A felügyelõbi-
zottság saját ülésén elnöknek Jehoda Imolát, elnök-
helyettesnek dr. Nemes Erzsébetet választotta.

Második alkalommal december16-án a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban tartotta közgyû-
lését az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a
levezetõ elnök dr. Virágos Márta alelnök volt. A
közgyûlés döntött a 2005. évi tagdíjakról, vala-
mint dr. Fodor Péter tájékoztatást adott a szövet-
ség munkájáról.

A délelõtti blokkban a közgyûlés megszavazta
az IKSZ alapszabályának és mûködési szabály-
zatának átdolgozását, valamint az IKSZ IFLA-ba
történõ belépését, melynek tagsági díját az NCA
(Nemzeti Civil Alapprogram) pályázatán nyertük el.

A délutáni blokkban tájékoztatás hangzott el
A nagy könyv programról, melyet Békés Pál, a
programiroda szakmai vezetõje ismertetett, a Kis-

térségi könyvtárak szerepe az EU fejlesztõ prog-

ramok mûködtetésében címmel pedig dr. Hajdú

Attila, a Regionális Fejlesztési Holding Rt. vezér-
igazgatója tartott érdekes, gondolatébresztõ elõ-
adást, majd dr. Magyar Bálint oktatási miniszter
elõadása zárta a napot A felsõoktatási reform és

a könyvtárak átalakuló világa címmel.
Az elnökség kiemelten foglalkozott az

áfatörvény változásával és az áfakörbe tartozó
könyvtárakat érõ hátrányokkal. Eredményesen
lobbizott az áfakompenzációs alap létrehozásáért
az Országgyûlés kulturális bizottságánál és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál,
együttmûködve a Könyvtári Fõosztállyal.

Nagy eredményként könyveljük el, hogy sike-
res lobbitevékenységet folytatott az elnökség a
pedagógusok kompenzációs díjának megszerzé-
séért az Oktatási Minisztériumnál, melyet az év
végére minden arra jogosult könyvtár meg is
kapott.

A szövetség érdekérvényesítõ szerepe nõtt,
egyre többen és újabb kérdésekkel keresik meg
az elnökséget, így több alkalommal állást foglalt
intézmények összevonásával, átszervezésével kap-
csolatban. A 2004. évet az intenzív kapcsolati-kom-
munikációs tevékenység jellemezte, mivel a könyv-

* Kivonat, a teljes beszámoló az IKSZ honlapján olvasható
(www.vein.hu/library/iksz)
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tárak társadalmi megítélésénél fontos, hogy a dön-
téshozók tisztában legyenek ezen intézmények kul-
túraközvetítõ szerepének felértékelõdésével.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami
mind a belsõ szervezeti életében, mind a külsõ és
egyre szélesedõ kapcsolatrendszerében érezteti
hatását. Frissítés alatt van az adatbázis, mely a
gyors információáramlásnak egyik alapfeltétele,
és megújítás elõtt áll a szövetség honlapja is.

Egy erõteljesebb, országos és helyi szinteken
történõ marketingkommunikációs és PR-munká-
val még adósak vagyunk, de ez ügyben is történ-
tek már kezdeményezések a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületével és a Könyvtári Intézettel.

Ebben az évben a Nemzeti Civil Alapprogram
megjelenésével új forráslehetõséghez jutott a szö-
vetség, így pályázat útján mûködési költségeit
másfélmillió forinttal, valamint a Regionális Fej-
lesztési Holding támogatásával további egymilli-
óval növelte.

Ugyancsak az NCA pályázatán nyert a szö-
vetség egymillió forintot a határon túli szakmai
szervezetekkel történõ együttmûködési megálla-
podás megkötésére, valamint az IFLA tagsági díjra
kétszázezer forintot és ötszázezer forintot a
promóciós anyagunk  elkészítésére.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek inté-
zésénél történt változás, mivel Rakovszky Istvánné,
aki a kezdetektõl ellátta ezt a feladatot, most fel-
mentését kérte. Megköszönve többéves áldozatos
munkáját, feladatát egy könyveléssel foglalkozó
kft. vette  át. Õk 2005. január 1-jétõl látják el  ezt
a feladatot.

Az  elnökség és a képviselõ-testület rendsze-
resen tartott ülést, ebben az évben együtt. Erre össze-
sen nyolc alkalommal került sor. A tagozatok belsõ
ügyrendjük alapján végezték munkájukat.

II. Rendezvények, szakmai napok

A szövetség 2004 márciusában is csatlakozott
a nemzetközi Internet Fiestához. Elsõsorban a
szervezésben és a könyvtárak minél tömegesebb
részvételének biztosításában vállaltunk szerepet.
Az elsõ két napon a csatlakozó könyvtárak tartot-
tak nyitott napokat, különbözõ programokat az
internetkultúra terjesztésére. A harmadikon orszá-
gos konferenciát rendeztünk a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtárban. Az Internet Fiesta célja, hogy
az internethasználatot népszerûsítse, ezzel is se-
gítve az állampolgárok felkészítését a tudás társa-
dalmában való aktív részvételre. A két társszer-

Beszámoló az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2004. évi bevételeirõl
és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK

1. Tagdíj 3561
2. SZJA 1% térítés 32
3. Egyéb bevétel 65
4. Kamat 33
5. NKÖM támogatás 4050
6. NKA pályázat 5328
7. Nemzeti Civil Alapprogram 2700
8. IHM (2002. évi pály. elsz.) 225
9. Fõvárosi Munkaügyi Központ 267
10. Adóköteles bevétel 3189
Bevételek összesen: 19450
Áfabevétel: 710
Bevétel mindösszesen: 20160

KIADÁSOK

1. Anyagköltség:
- irodaszer, nyomtatvány 307
- szakkönyv, folyóirat 63
- egyéb anyag (tisztítószer, stb.) 34
- szakmai anyag, védõfelsz. 59

Összesen: 463
2. Igénybevett szolgáltatások:

- karbantartás, javítás 100
- telefon 490
- postaköltség 218
- szállítás, csomagolás 16
- részvételi díj, rendezv. 51
- útiköltség, kiküldetés 179
- külföldi kiküldetés 451
- IKSZ Internet Fiesta 724
- Pályázaton elnyert támogatásokból
  felhasznált összegek 4030

Összesen: 6259
3. Bérköltség

- bér 2073
- bér (Munkaügyi Központ) 221
- megbízási díj 192
- megbízási díj, pályázati 1964

Összesen: 4450
Bérjárulékok: 1416
4. Személyi jellegû egyéb kifizetések:

- étkezési utalvány 93
- külföldi napidíj 86
- reprezentáció 384
- BKV-bérlet 114

Összesen: 677
5. Egyéb kiadások:

- bankköltség 108
- tagdíjak 80
- könyvtárak támogatása 2000
- könyvtári rendezv. tám. 130
- egyéb ráfordítás 176

Összesen: 2494
APEH áfabefizetés 710
Kiadások összesen: 16469
Felhalmozási kiad.: 957
Mindösszesen: 17426
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vezõ a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság és az IKSZ volt.

Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót
1995-ben indította el az IKSZ. Azóta az ország
egész területén hagyománnyá vált ez a rendez-
vénysorozat, amely a társadalom figyelmét a
könyvtárakra irányítja. A könyvtárak a használó-
kért vannak, minden, amit a könyvtárakért te-
szünk, a felhasználókat szolgálja. A 2004. év
mottója: Összefogás a könyvárakért – összefogás
az olvasókért.

Külön figyelmet érdemel az az országos mar-
ketingkommunikációs kampány, mely egységes
PR-tevékenységgel lett koordinálva. Új logó és
arculat teremtõdött meg ezzel.

Hagyománnyá vált már, hogy a könyvtári
heteket megelõzõ vasárnapra idõzíti a Magyar
Rádió Gordiusz Szerkesztõsége a rádiós vasárna-
pot, melynek szervezésében, koordinálásában az
IKSZ is közremûködik. Ebben az évben különö-
sen nagy érdeklõdés közepette bonyolódott az
adás, melyben számtalan színes riport, beszélge-
tés, körkapcsolás, játék, szórakoztató zenei és
prózai esemény, rendezvény volt. Az esemény-
nek a százéves évfordulóját ünneplõ Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár adott otthont.

Ebben az évben is szerveztünk országos konfe-
renciát, a rendezvénysorozat nyitányaként. Helyszí-
ne a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, témája:
könyvtárosképzés ma, holnap. Sikerét és a témavá-
lasztás aktualitását a termet zsúfolásig megtöltött
szakmai munkatársak jelenléte  és figyelme igazolta.

Együttmûködési megállapodást kötöttünk a Re-
gionális Fejlesztési Holdinggal, melynek célja,
hogy a régiókban, térségekben az ott élõk indít-
ványára és részvételével megvalósuljanak azok a
fejlesztési programok, tervek, beruházások, ame-
lyek megfelelnek az európai uniós pályázatok,
támogatási források feltételeinek.

Szakmai napot rendeztünk Hatvanban A tér-

ségek szerepe az Európai Unióban címmel, mivel a
közigazgatás átszervezése után változások várhatók
a könyvtári rendszerben is. A konferencia megren-
dezésének célja felkészülés a változásokra, a folya-
mat megvitatása, szakmai válaszadás.

Regionális rendezvényeket tartottunk a kiste-
lepülések könyvtári ellátásáról workshopok for-
májában, melyeket négy vidéki helyszínen
(Tiszaújváros, Gyula, Gödöllõ, Veszprém) és
Budapesten szerveztünk meg. Célunk a kistele-
pülési könyvtári ellátás tapasztalatainak áttekinté-

se és lehetõségeinek számbavétele,a  megoldási
kulcsok megtalálása volt.

 A négy regionális tanácskozást egy összefog-
laló országos konferencia követte Budapesten,
melyet A települési könyvtári ellátás lehetséges

modelljei címmel rendeztünk meg az OSZK-ban.
A csatlakozás napját Együtt Európában cím-

mel országos rendezvénysorozattal ünnepelte meg
a könyvtári hálózat, melyre szintén egységes
marketing- és PR-munkát dolgoztunk ki.

Kecskeméten Kultúra és tudás címmel bonyo-
lítottuk le országos konferenciánkat.

A DAT 2004. évi konferenciája során  tartott
könyvtári szakmai nap megszervezésében fõvéd-
nökséget vállaltunk.

Dr. Fodor Péter

elnök

Határon innen és túl:
Magyar könyvtárosok
konferenciája Csongrádon

Negyedik alkalommal, 2005. május 8. és 10.
között zajlott Csongrádon a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciája, melyet az idén az
Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen
szervezett a házigazda Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ. A rendezvényen kiemelt
figyelmet kapott a határon túli szakmai szerveze-
tek bemutatkozása, valamint a jövõben az IKSZ-
szel való közös munkájukról szóló együttmûkö-
dési megállapodás aláírása.

A konferencia elsõ napján, vasárnap a prog-
ram hivatalosan délután három órakor kezdõdött
Horváth Varga Margit (a Csemegi Károly Könyv-
tár és Információs Központ igazgatója) és Fodor

Péter (az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke) beszédével. A megállapodás aláírása elõtti
napon az együttmûködés területét illetõen Fodor
Péter közös gondolkodásra és beszélgetésre invi-
tálta a jelen lévõ kollégákat.

A Kapocs Könyvtári Csoport (Zenta), a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Sepsi-
szentgyörgy), a Szlovákiai Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (Komárom) és a Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (Ungvár) képvi-
selõi elsõsorban a szûkös anyagi támogatásra, a
könyvtárosok továbbképzésének hiányára, a do-
kumentumállomány rossz minõségére, a magyar
nyelvû könyv- és folyóirat-állomány gyarapításá-
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nak elmaradására, a könyvtári rendszerek sokfé-
leségére panaszkodtak.

Az elhangzottak alapján az együttmûködés lé-
nyeges pontja a kapcsolatok bõvítése, a már
meglévõk javítása, közös munkavégzés a pályá-
zatokban, a könyvtári állomány fejlesztése, tovább-
képzés és szakmai tájékoztatás (az együttmûkö-
dési megállapodás tartalmáról bõvebben a Könyv-
tári Levelezõ/Lap 2005/5. számában). Az igények
megismerésével lehetõvé vált az együttmûködés
keretének megalkotása, amelyet az IKSZ vállalt
magára. A prioritások az eltérõ helyzet révén
csoportonként kerültek meghatározásra.

A szakmai beszélgetést követte a városnézõ
program, majd a bõséges, finom vacsora, amelyet
Csongrád hangulatos Óvárosában költöttünk el.

Május 9-én, hétfõn a Városháza hangulatos,
múltidézõ Dísztermében kilenc órakor folytató-
dott a programsorozat. Nyitóbeszédet az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség elnöke, Fodor
Péter és Csongrád város polgármestere, Bedõ

Tamás tartott. Elõször Kálóczy Katalin, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának
(NKÖM) kisebbségi referense tartott elõadást A
testvérkönyvtári kapcsolatokban rejlõ együttmû-

ködési lehetõségek címmel. Azokról a közigazga-
tási szervekrõl beszélt, amelyek tevékenysége a
határon túli könyvtárakra is hatással van. Zárás-
ként elmondta, hogy professzionalizmusra és szer-
vezettségre kell építeniük a könyvtáraknak: en-
nek pozitív példája az együttmûködés.

Ramháb Mária a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram (NKA) Könyvtári Szakmai Kollégiumának
elnöke, egyben a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója A nagy könyv programról
beszélt. A játék elsõ fordulójában 196 579 szava-
zó összesen 392 556 szavazatot adott le – Er-
délybõl tízezer szavazat érkezett, így ezzel az
eredménnyel kiemelkedõen jól teljesített a magyar
ajkú olvasótábor.

Várhatóan a hátralévõ két fordulóban is ha-
sonló sikerekkel számolhatunk a könyvtárak, az
iskolák, a civil szervezetek közötti együttmûkö-
dés és a könyvtárak falain belül zajló könyvnépsze-
rûsítõ akciók, író-olvasó találkozók, vetélkedõk és
egyéb gazdag programkínálat révén.

Haraszti Pálné, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének (MKE) nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelõs alelnöke az egyesület határon túli könyvtá-
rosokkal való együttmûködésérõl és a szervezet
stratégiai programjáról, cselekvési tervérõl beszélt.

Bevezetõjében a valóságot elevenítette fel: a
magyar anyanyelvû szlovák területen, a Felvidé-
ken a magyar diákokat szlovákul tanítják. A
könyvtáros az, aki anyanyelvük ápolásában se-
gítségükre lehet a gyermekeknek. A „tanítók”
munkájának támogatása végett az MKE szakmai
rendezvényekre hívja a határon túli kollégákat,
anyanyelvû könyvekkel látja el õket, magyar
nyelvû képzést biztosít számukra és támogatja a
kapcsolatépítést.

Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap-
program elnöke a magyar kulturális stratégiáról
tartott elõadást. A mai magyar társadalom sza-
badidõ-eltöltési szokásait javarészt a kultúra szé-
les kínálata, minõségi romlása, a technikai forra-
dalom (l. internet) kibontakozása és a szórakozta-
tó tendencia erõsödése befolyásolja. Jellemzõ a
társadalmi egyenlõtlenséggel párhuzamosan jelent-
kezõ kulturális esélyegyenlõtlenség a fogyasztás-
ban. A kulturális stratégia célja nem lehet más,
mint az esélyteremtés, a hagyomány- és érték-
megõrzés és az új értékek megteremtése.

A szünetben a vendéglátók hamisíthatatlan
csongrádi ízekkel kedveskedtek ebédre. A kávé-
szünet után az IKSZ elnöke felkérte a szakmai
szervezetek vezetõit, Hajnal Jenõt (Kapocs
Könyvtári Csoport), Horváth Ilonát (Kárpátaljai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete), Kiss Jenõt
(Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
és Halász Pétert (Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete) saját szervezetük és az együtt-
mûködés kapcsán elképzeléseik, elvárásaik be-
mutatására.

A szerzõdéskötés elõtt a vendéglátók megle-
petése egy fiatal lány volt, aki egy erdélyi népdalt
énekelt, és egy férfi, aki József Attila A Dunánál
címû versét szavalta el a jelenlévõknek. Az ünnepé-
lyes hangulatban az IKSZ elnöke a szakmai szerve-
zetek vezetõivel külön-külön írta alá az együttmû-
ködési megállapodást. A pezsgõ elfogyasztása után
Fodor Péter és Bedõ Tamás lezárta a konferenciát.
Csongrád polgármestere a könyvtárban adott pazar
állófogadást a résztvevõknek.

Az informális, baráti együttmûködés bizonyí-
téka egy határon túli magyar könyvtáros kolléga-
nõ, Bartis Edit élménybeszámolója a konferencia
utolsó napjáról, a szegedi kirándulásról:

2005. május 10-én fél kilencre a korábban
több, mint száz fõs társaság megfogyatkozott, talán
negyvenen, ha maradtunk a szakmai kirándulás-
ra. Most is, mint mindig, óramû pontossággal –
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ami vendéglátóink szervezõképességét dicséri –
elindul az autóbusz  Szeged irányába.

A buszon jó hangulat van, már mindenki is-
mer mindenkit, az elõzõ két nap élményeit eleve-
nítjük fel, aztán mire észbe kapnánk, a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtáránál va-
gyunk, ahol Kokas Károly fõigazgató-helyettes
vár ránk, hogy végigvezessen bennünket az épü-
letben, de elõször egy rövid ismertetõt tart a
könyvtárról, melyet kényelmesen elhelyezkedve
egy kisebb elõadóteremben hallgatunk végig.

A szemet-lelket elkápráztató, hatszintes biblio-
téka olvasótermestül, raktárastul nagyjából akko-
ra helyen terül el, mint a római Szt. Péter Bazi-
lika (kb. 15 ezer m2). A társaság három kisebb
csapatra oszlik, három kísérõvel, és elindulunk
megnézni a könyvtárat. Megtudjuk, hogy a sza-
badpolcra kirakott könyvek száma több mint ne-
gyedmillió kötet és folyóirat, ami még Közép-
Európa-szerte is jelentõs mennyiségnek számít.
Aztán megcsodáljuk a korszerû, közel kétszáz szá-
mítógéppel felszerelt kabinetet, a mintegy másfél-
millió kötet befogadására alkalmas raktárat, a ku-
tatófülkéket, a különgyûjtemények termét.

Ebben a bibliotékában a tradicionális könyvtá-
ri kultúra minden eleme mellett jelen van az is,
amit a számítástechnika, az internet nyújtani tud.
Egyre az jár a fejemben, de nagyszerû dolog le-
het az ötvenhat egyetemi tanszék valamelyikének
diákjaként itt tanulni.

Gyorsan elrepült az idõ, és mi fájó szívvel, de
boldogan és büszkén – hogy nekünk van ilyen –
hagyjuk el a könyvtárat. Tudom, titkon minden
könyvtáros vágya, hogy ilyen könyvtárban dol-
gozzon.

Ezt követõen az Óvárosban fogyasztottuk el
ebédünket egy csendes, kellemes kerthelyiség
éttermében, majd szomorú szívvel, de lélekben
megerõsödve búcsúztunk vendéglátóinktól, aztán
mindenki indult hazafelé, a szélrózsa minden irá-
nyába, ahonnan jöttünk, remélve, hogy a jövõ-
ben újra láthatjuk egymást.

Az események tényszerû leírása mellé egy sze-
mélyes gondolatot én is leírnék. Mint az IKSZ
munkatársa szeretnék köszönetet mondani min-
den kedves csongrádi kollégának a lelkes, kitar-
tó, önzetlen, szorgalmas munkájáért, mint részt-
vevõ pedig köszönöm azt a tökéletes, profi mó-
don megszervezett és koordinált, vendégcentrikus
konferenciát, ami ennek a kemény munkának a
végeredményeként megszületett.

Patyi Adrienn–Bartis Edit

az IKSZ munkatársa – könyvtáros
(Gyergyószárhegy)

A Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáján a megjelent négy
határon túlról érkezett szakmai

szervezetnek két könyvkiadó
adott át könyvajándékot:

l. A Magyarországért, Édes Hazánkért kiadó

(Budapest, 1201 Elõd u. 72., tel.: 283-8382, tu-
lajdonosa: Sárvári Varga Márta) az alábbi köny-
veket ajándékozta:

A magyarokhoz (Prózaantológia) 2000
(40 példány) á: 1600 Ft

Cs. Varga István: Szent mûvészet II
(40 példány)  á: 1600 Ft

Imakönyv Magyarországért édes hazánkért
(Kortárs költõk imái) 2003

 (40 példány)  á: 2000 Ft
Kolozsvári Aladár: Csaba királyfi (Eposz 8
énekben) 2003

(20 példány)  á: 2000 Ft
Simon Endre Miklós: Siralmas beszéd 2003

(50 példány)  á: 600 Ft
Összesen: 190 kötet 278 000 Ft értékben.
Erdélynek: 70 kötet (101 400 Ft)
Felvidéknek: 38 kötet (54 200 Ft)

Hirdessen
a Könyvtári

Levelezõ/lapban!

Egész oldalas hirdetés ára
48 000 Ft + áfa,
az ennél kisebbeké

méretarányosan csökken
Több számban megjelenõ

hirdetési rendelésre
kedvezmények!
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Vajdaságnak: 33 kötet (47 800 Ft)
Kárpátaljának: 19 kötet (27 800 Ft)
Horvátországnak: 10 kötet (15 600 Ft)
Szlovéniának: 10 kötet (15 600 Ft)
Ausztriának: 5 kötet (7800 Ft)
Csehországnak: 5 kötet (7800 Ft)
Mindösszesen: 190 kötet (278 000 Ft)
Átadta: C. Tóth János, a Határon Túli Magya-

rok Hivatalának szakmai tanácsadója.

2. A Z-press kiadó (Miskolc, 3532 Liszt
Ferenc u. 16/a, tel.: 46/532-080, 532-083, tulaj-
donosa Kása Béla, weboldal: www.z-press.hu)
két sikerkönyvével kedveskedett a határon túli
szakmai szervezeteknek:

Magyarország autóatlasza – Atlasz Plusz (spi-
rálos)

Gordon Brook-Shepherd: Habsburg Ottó
A könyveket átadta M. Móré Ibolya, az IKSZ

titkára.

A kiadó legújabb könyvei:

Mark Fisher: Mese a passzív jövedelmekrõl és a
szabadságról
Paul Mohr: Oxigénterápiák
Harald Hosch: Egészség savtalanítással
Maria Holl: A fülzúgás csillapítása
Brian Tracy: Gyújtópont
PRA: Ügyfélszolgálat felsõfokon
Gary Kroehnert: 102 extra tréninggyakorlat

A könyvek megrendelhetõk interneten vagy a
kiadótól közvetlenül.

Köszönjük mindkét könyvkiadó figyelmessé-
gét és ajándékát.

HIRDETÉSI MEGRENDELÉS

A megrendelést szíveskedjenek kimásolni és kitöltve elküldeni az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség titkárságára (1054 Budapest, Hold u. 6.) vagy faxon (06 1 331 1398)

A megrendelõ

neve: ..........................................................................................................................

címe: ..........................................................................................................................

postázási címe (ha más): ...........................................................................................

számlázási neve (ha más): ........................................................................................

számlázási címe (ha más): ........................................................................................

számlaszáma: .............................................................................................................

A kapcsolattartó neve: .......................................................................................................
telefonszáma: ......................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................

A hirdetésre vonatkozó adatok:

Méret: ............ X ............... cm.      Megjelenési gyakoriság: .................................. hó
Az anyagot papírhordozón, fájlban (........... formátumban) adják át. (Aláhúzással jelölje!)

..............................................................., 200..........................................

.....................................................................................

aláírás, p.h.
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A Magyar Közlöny 75. számában megjelent a 2005. évi XL. törvény, amely módosítja a
közalkalmazottak jogállásról szóló törvényt. A módosítás lényege, hogy a 65-éves kort, mint
alkalmazást megszüntetõ tényállást eltörli, a köztisztviselõknél pedig 70 évre emeli.

Hatálybalépés: 2005. június 12.

Az idei Országos ODR-konferenciára a tatabányai megyei könyvtárban kerül sor 2005. ok-
tóber 10-én 11 órai kezdettel.

További információk:
Fátrai Erzsébet Márta
József Attila Megyei Könyvtár
Könyvtárközi kölcsönzés
2800 Tatabánya, Fõ tér 2.
Tel.: (34) 513-670

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Arcanum Adatbázis Kft.
közös kiadásában megjelent

a Magyar Könyvészet 1921–1944 CD-ROM

A Magyar Könyvészet 1921–1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegy-
zéke címû retrospektív nemzeti bibliográfia a két világháború közötti idõszak szellemi öröksége
számbavételének és a korszak tudományos kutatásának egyik alapvetõ fontosságú eszköze. Az
Országos Széchényi Könyvtár retrospektív bibliográfiai osztálya által szerkesztett és 1980 óta
megjelent hét kötet tartalmi válogatás nélkül közli a korszak mindenkori államhatárai között
megjelent könyvek, évkönyvek (az iskolai értesítõk kivételével), címtárak, naptárak, almanachok,
testületi és kongresszusi kiadványok, valamint a felsõfokú tankönyvek leírásait. A tudományos
jellegû gyûjteményes mûvekrõl és a szépirodalmi antológiákról analitikus leírások készültek,
amelyek feltüntetik a kötetben közölt tanulmányokat, illetve az antológiában szereplõ szerzõket.
Ez a CD-ROM a hét kötet szkennelt oldalai mellett a könyvészet beûrendes mutatóját, a pótlá-
sokat és a hibajavításokat tartalmazza.

A könyvészet betûrendes mutatója több mint 185 ezer tétel. Megtalálható benne az önállóan
vagy analitikus tételben szereplõ szerzõk, társszerzõk, közremûködõk neve és a mû címe, az
antológiák leírásában felsorolt személyek neve, és ott vannak a mû tárgyaként elõforduló sze-
mély-, testületi és földrajzi-közigazgatási nevek is. A mutatótételek hivatkozására kattintva a
szkennelt kötet megfelelõ oldala, pótlás esetében a sorszámozott tétel jelenik meg.

Az adatbázis használatáról, a keresés módjáról a CD-ROM súgója, az egyes részekrõl pedig
a használati útmutatók tájékoztatnak.

A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár könyvtár és bármely más szakos pálya-
kezdõt alkalmazna olvasószolgálati munkakörbe 2005. szeptember 1-jétõl. Fizetés a közalkalma-
zotti bértábla szerint.

Jelentkezni lehet: 2005. augusztus 15-éig Gyurics Zoltánné igazgatónál. Telefon: (96)555-553
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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. 5–7. Hódmezõ- digitalizálási városi kvt. városi kvt.
vásárhely konferencia

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

X. 10. Tatabánya Országos ODR- József Attila Fátrai Erzsébet
konferencia Megyei Könyvtár Márta

X. 17. Kecskemét IKSZ jubileumi Katona József Kvt. M. Móré Ibolya
konferencia IKSZ

XII. 15. Budapest IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya

Batta Eszter Életérzések grafikában
elbeszélve és Váraljai Csaba Vonalak,
érzések, képek, gondolatok címû kettõs
kiállítása

az Egyetemi Könyvtár aulájában

Batta Eszter jelenleg középiskolában tanul,
négyéves kora óta készít grafikákat. Számos ha-
zai és nemzetközi eredményt ért el alkotásaival.
Finnországban, Franciaországban és Kínában is
kiállított már. „Sokszor elgondolkozom azon, hogy

a megszületett rajzaim hogyan és miként fogal-

mazódnak meg bennem, magam is meglepõdöm,

mikor egy-egy munka kikerül a kezem alól.”
Váraljai Csabát régóta foglalkoztatja a rajz és

a festészet. Hobbi szinten kezdett el rajzolni 18
évesen. Mûvészeti iskolába nem mert jelentkez-
ni, így egy szolnoki festõmûvésznél tanulta az
alapokat. A jelenlegi kiállítás képeinek kusza
vonalait egy nehéz idõszak érzései alkották. A ré-
gebbi képek feszült hangulatának élét egy-két új,
érzelmes és komikus munkával próbálja tompítani.

A kiállítás ingyenesen látogatható július 8-áig a Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6. alatt.
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