
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. június • 7

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

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


