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Digitalizálási konferencia
Hódmezõvásárhelyen

2005. július 5–7.

Mindenekelõtt: könyvtárunkról

A rendezvény szervezõje a hódmezõvásárhelyi
Németh László Városi Könyvtár (www.nlvk.hu)
volt, amely közel száz évvel ezelõtt, 1907-ben
nyitotta meg kapuit.

Az 1880-ban alapított intézmény fejlõdésének
nem igazán kedveztek a XX. századi háborús
esztendõk, bár a városban és környékén megala-
kult olvasókörök könyvtáraival kiegészítve el tudta
látni olvasnivalóval a lakosságot. A gyûjteményt
kezelõi – köztük Székely János és Bodrogi János
– igyekeztek megõrizni és bõvíteni. A könyvtár
megerõsödése az 1950-es évekre tehetõ, az or-
szágos könyvtári hálózat kiépítésének idejére.
Emellett megyei könyvtári funkciót látott el 1952
és 1972 között, módszertani tanácsokkal segítve
Csongrád megye településeinek könyvtárait. 1973-
tól a szegedi Somogyi-könyvtár vette át ezt a szere-
pet, azóta újra városi könyvtárként mûködik.

Az intézmény 1976-ban vette fel Németh
László nevét. Az író és Hódmezõvásárhely szo-

rosabban vett kapcsolata – amint talán közismert
– az 1945 és 1949 közötti idõt jelenti, amikor
Németh László tanárként, kísérletezõ pedagógus-
ként a vásárhelyi gimnáziumokban dolgozott.

Névadónk emlékének ápolását, életmûvének
megismertetését egyik kiemelt feladatunknak tart-
juk. A könyvtár épülete 1993-óta ad helyet a
Németh László emlékkiállításnak, mely a könyv-
tár teljes nyitvatartási idejében megtekinthetõ. A
kiállítás tablói és tárlói, valamint a Sajkódi szoba
berendezési tárgyai Németh László élettörténetét,
életmûve épülését mutatják be. Németh László hon-
lapunk az író életrajzát, pályaképét, mûveinek rész-
leteit, azok hatástörténetét és értelmezését ismerteti.

Részlegeink

Helyismereti gyûjtemény

A megõrzés és a tudományos kutatás érdeké-
ben a gyûjtemény állományát külön kezeljük, s
ez az anyag csak helyben használható.

Az 1950-es évek közepétõl tudatos, majd
1964-tõl jogszabályban is elismert helyismereti
gyûjtés megyei gyûjteményt hozott létre. A váro-
si gyûjtemény tulajdonképpeni kialakítása így
1973-ban kezdõdhetett el, miután a megyei könyv-
tári szerepkört a Somogyi-könyvtár vette át. Gyûj-
tõkörünkbe területileg a város – történelmi, a

tanácsok megalaku-
lása elõtti – határa,
valamint Mártély,
Mindszent, Szék-
kutas tartozik. Nem-
csak a helyi szüle-
tésûek számítanak
vásárhelyi személy-
nek, hanem azok is,
akiket mûködésük
bizonyos szakasza,
életük valamely je-
lentõs eseménye,
idõszaka kapcsol a
városhoz. (Pl. József
Attila, Kohán
György, Németh
László.)
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Olvasószolgálat

Az olvasószolgálat munkatársai a kölcsönzõ-
térben és az olvasóteremben látják el a könyvtár-
használók tájékoztatásával kapcsolatos feladato-
kat. A kölcsönzõtérben megközelítõleg ötvenezer
kötet található szabadpolcon. Az olvasótermi ál-
lomány különgyûjtemény, mely nem kölcsönöz-
hetõ, szabadpolcon körülbelül ötezer kötet talál-
ható itt. Ezen kívül nagyjából kétszázhúsz féle
folyóirat áll rendelkezése.

Az itt található, a tájékoztatáshoz nélkülözhe-
tetlen kézikönyveken, lexikonokon kívül külön-
féle adatbázisok és az interneten elérhetõ infor-
mációforrások segítik a gyors tájékoztatást, tájé-
kozódást.

Közhasznú információs szolgálat

A kölcsönzõtér egy elkülönített részében mû-
ködik a közhasznú információs iroda, mely a
mindennapi élet ügyes-bajos dolgaiban segít el-
igazodni. Adattárakon, menetrendeken túl a vá-
rosi informatikai csoporttal együtt kialakított, az
interneten is elérhetõ Dél-Alföldi Regionális Adat-
bázis segíti az információszolgáltatást. Az ada-
tokkal való feltöltésében a megye városi könyv-
tárai is részt vettek.

A Dél-Alföldi Régió iparjogvédelmi informá-
ciós szolgálat a vállalkozói réteget segíti, erõsíti
és a mûszaki, szellemi alkotások külföldi jogvé-
delmével, iparjogvédelmi információs kutatások
terén szerzett adatok értékelésével (védjegy, talál-
mány, szabadalom stb.) foglalkozik.

Egyéb szolgáltatások: faxolás, szkennelés, szí-
nes nyomtatás.

Feldolgozó munka

A Huntéka integrált könyvtári rendszer kata-
logizálási moduljában történik az új dokumentu-
mok állományba vétele, valamint a már meglévõ
gyûjtemény retrospektív feltárása. A feldolgozó
csoportban folyó adatbeviteli munka teszi lehetõ-
vé, hogy az olvasószolgálat tájékoztasson az ál-
lományból, valamint az interneten keresztül is elér-
hetõ legyen a katalógusunk az Opac segítségével.

Gyermekkönyvtár

A 14 éven aluli korosztály számára a tájékoz-
tatás hasonló eszközökkel és módon folyik, mint
az olvasószolgálatban, de a gyermekkönyvtár
egyben közösségi színtér is. Lehetõség van az
internetezésen kívül társasjátékok használatára,

videofilmek közös megnézésére. Az óvodások
hete és a gyermekkönyvhét keretén belül sokszí-
nû foglalkozásokat tartunk (tananyaghoz, ünne-
pekhez, népszokásokhoz kapcsolódó foglalkozá-
sok és nyári szabadidõs programok).

Zeneszoba

Elkülönített zenei részlegünk a zenei könyve-
inknek, folyóiratainknak, valamint CD-n, kazet-
tán és hanglemezen található hangfelvételeknek
ad helyet. A zenebarát könyvtárhasználók szá-
mára zenei klubot mûködtetünk, melynek keretén
belül rendezvényeket is szervezünk.

Informatikai csoport

Egyrészt a könyvtár belsõ hálózatának és szá-
mítógépeinek karbantartása és felügyelete, más-
részt a tartalomszolgáltatás a feladata. A tartalom-
szolgáltatáson belül a könyvtár honlapjának, adat-
bázisainak bõvítését, aktualizálását látja el.

Digitalizáló mûhely

Az informatikai csoporton belül a helyismereti
gyûjtemény munkáit és értékes régi dokumentu-
mait archiválja és szolgáltatja a Hódmezõvásár-
helyi Elektronikus Könyvtár felületén.

Artvideotéka

A város egyedüli – több mint ezer darabból
álló – mûvészfilm-gyûjteménye, amely kiegészül
ismeretterjesztõ, természet- és rajzfilmekkel.

Kötészet

Alapfeladata a könyvtári állomány állagmeg-
óvása érdekében könyvek újrakötése, esetleges
restaurálása, a megõrzésre szánt folyóiratpéldá-
nyok bekötése. Saját könyvtára ellátásán túl vál-
lal más könyvtárak, intézmények és magánsze-
mélyek részére is kötési munkákat (pl. szakdol-
gozatok kötése, emléklapok készítése).

Fénymásolás, spirálozás

A könyvtári gyûjtemény engedélyezett doku-
mentumaiból és a használók által hozott anyag-
ból is vállal sokszorosítást, diplomamunkák és más
dolgozatok spirálozását végzi.

Fiókhálózat

14 fiókkönyvtárból és 7 letéti könyvtárból áll.
Közülük tíz helyen eMagyarország Pont mûkö-
dik.
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A konferencia

2005. július 5-étõl 7-éig könyvtárunk digitali-
zálási konferenciát tartott, melynek helyszíne a
városháza díszterme volt. A Nemzeti Kulturális

Alapprogram
K ö n y v t á r i
Szakmai Kol-
légiuma és a
Nemzeti Kul-
turális Örök-
ség Miniszté-
riuma pályá-
zati támogatá-
sával szervez-
hettük meg a
rendezvényt,
amelyre az
ország min-
den megyéjé-
bõl és a fõvá-
rosból is ér-
keztek szak-

Néhány statisztikai adat

Humán erõforrás:

Könyvtáros munkakörben dolgozók

Felsõfokú szakirányú végzettséggel 18 fõ 82 %

Felsõfokú nem szakirányú végzettséggel 2 fõ 9 %

Egyéb szakirányú végzettséggel 2 fõ 9 %

ÖSSZESEN 22 fõ 100 %

Dokumentumok száma:

Könyv és bekötött idõszaki kiadvány 243 460

Audiovizuális dokumentum 5 113

Elektronikus dokumentum 479

Egyéb 26 686

ÖSSZESEN 275 738

Könyvtárhasználat:

beíratkozott referensz- olvasói
olvasók látogatók kölcsönzések kérdések számító-

száma gépek

Összesen 6447 (13%) 100 926 39 418 4543
34

Ebbõl (ebbõl 32 internet-
14 év 2589 22 480 10734 hozzáféréssel)
alatti

emberek, de a határainkon túli területekrõl is jöt-
tek érdeklõdõk.

A konferenciát Kószó Péter, városunk alpol-
gármestere nyitotta meg, majd Sillye Béla, Hód-
mezõvásárhely Informatikai Tanácsának elnöke
ismertette városunk informatikai fejlesztéseit. Ezután
Soós Csilla igazgató mutatta be könyvtárunkat.

Monok István, az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) fõigazgatója az írott kulturális örök-
ség digitalizálásának országos programját és szem-
pontjait ismertette. Bacsa András, a Digitize-IT
Bt. vezetõje elõadásában összehasonlította a kül-
sõ szakemberek és a belsõ szakemberek által
végzett digitalizálásokat. Az elsõ napot Tóth Pé-

ter Benjamin, az Artisjus jogásza zárta A digita-
lizálás jogi vonzatai a gyakorlatban címû elõadá-
sával.

A második napot Moldován István nyitotta
meg, aki egyben konferenciánk moderátora volt.
Az OSZK MEK osztályvezetõje az elektronikus
könyvtárak hálózatáról beszélt, áttekintette a nem-
zetközi és a hazai viszonyokat, majd kitért közös
feladatainkra: digitalizálás és megõrzés plusz szol-
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gáltatás, hozzáférés. Ismertette az elosztott elekt-
ronikus könyvtárakat, beszélt a munkamegosztás
és a gyûjtõkör fontosságáról.

Ezt követõen Czupi Gyula, a nagykanizsai
Halis István Városi Könyvtár igazgatója bemuta-
tóját láthattuk, hallhattuk digitalizálási gyakorla-
tukról. Bánkeszi Katalin, a Neumann-ház igazga-
tója a digitális könyvtár hasznáról és annak okta-
tásáról beszélt. Rövid szünet után Kármán Lász-

ló, az iKron Kft. fejlesztési igazgatója mutatta be
egyik új szoftverüket, a JaDoX-ot. Elõadásában
a dokumentumkezelõ rendszer fõbb ismérveirõl,
használhatóságáról, rugalmasságáról beszélt. Jó-
magam a Németh László Városi Könyvtár mun-
katársaként beszámoltam intézményünk digitali-
zálási munkáiról, bemutattam új részlegünket, a
digitalizáló mûhelyt, majd ismertettem az archi-
válás és a szolgáltatás egyes munkafolyamatait,
eszközeit. Drótos László, az OSZK MEK fõ-
könyvtárosa egy új fejlesztésükrõl, az EleMekrõl
beszélt. A szoftverben a digitalizált dokumentu-
mok katalogizálását, leírását tehetjük meg
metaadatok segítségével. A rendszer az iKron Kft.
fejlesztéséhez hasonlóan kompatíbilis a Nemzeti
Digitális Adattárral (NDA). Szalóki Gabriella, az
OSZK MEK informatikus könyvtárosa a kulturá-
lis honlapok minõségérõl, a Minerva projektrõl
beszélt, bemutatta azt a tíz minõségi alapelvet,
amitõl jónak mondható egy honlap.

Ebéd után Koltay Klára, a Debreceni Egye-
tem Könyvtárának fõigazgató-helyettese A digi-
talizált képek metadatai MARC rekordban cím-
mel tartott egy igazán színvonalas, érdekes elõ-
adást. Káldos János és Török Máté, a MEK
munkatársai a metadatokról nyújtottak hasznos
ismereteket A régi könyvek digitális publikációja
html környezetben címmel. Rövid szünet után

Újvári Mária és Somogyi Tamás, az NDA
munkatársai mutatták be az NDA-t és a
csatlakozás kapcsán felmerülõ problémákat.

Helyismereti dokumentumok Szegedtõl
Amerikáig címmel tartott látványos bemu-
tatót Szõkefalvi-Nagy Erzsébet, a Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár igaz-
gatója. Elõadásában megismerhettük új di-
gitalizálási projektjeiket, melyek közül kü-
lön kiemelném a Vasváry-gyûjteményt.
Végül Kokas Károly, a Szegedi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtár informatikai
fõigazgató-helyettese lépett a hallgatóság

elé, és az egyetemi könyvtár honlapján elérhetõ
digitalizálási projektjeikrõl beszélt.

Az utolsó napon elõször Takáts Béla, a szol-
noki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazga-
tóhelyettese számolt be digitalizálási munkáikról
és azok munkafolyamatairól. Pataki Tamás, a
Canon képviselõje termékeikbõl tartott bemuta-
tót. Toldi Klára, a Békés Megyei Könyvtár fel-
dolgozó csoportjának osztályvezetõje digitalizá-
lási tapasztalatait részletezte. Beke Csaba, a
Terebint Kft. képviselõje a cége által forgalma-
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zott szkennerekrõl, lapolvasó kamerákról – közü-
lük a legnagyobb teljesítményû száz megapixeles!
– nyújtott információt. Majd Káldos János szem-
léltette, hogy a gyakorlatban milyen egyszerûen
elláthatjuk képeinket metaadatokkal az Adobe
Photoshopban.

A konferencia ideje alatt a díszterem elõteré-
ben a Delfin Informatika Rt., a Canon, a Terebint
Kft. és a Digitize IT Bt. informatikai eszközeit
tekinthették meg az érdeklõdõk.

Úgy gondolom, mindenki számára hasznos,
tapasztalatokkal teli három nap volt ez a konfe-
rencia. Az elõadásokból világossá vált, mennyire
fontos az együttmûködés, a közös projektekben
való részvétel, melyek segítenek az országban
folyó digitalizálási munkák összehangolásában.

Ez a szakmai rendezvény folytatása kívánt
lenni a tavaly Szolnokon megrendezett hasonló
jellegû konferenciának. Reményeink szerint e két
kezdeményezés hagyományt teremt, és jövõre egy
másik helyszínen újra találkozhatunk, és kicserél-
hetjük idõközben megszerzett tapasztalatainkat.

Szepesi Judit

(fotók: Tóth Kornél)

Egy születõ új hivatás

Könyvtárostanárok
az MKE 37. vándorgyûlésén

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének 37. vándorgyûlésén a
Könyvtárostanárok Egyesülete is meghirdethette

az érdeklõdõknek
szekcióülését, amely-
nek témája természe-
tesen a készülõ etikai
kódex volt.

A teremben könyv-
tárostanárok, iskolai
könyvtári szakértõk,
szaktanácsadók, egye-
temi tanárok foglaltak
helyet. Voltak köztük
seniorok és juniorok,
de a többséget a pá-
lyát 20–25 éve válasz-
tók  jelentették. Ma-
gam – bevallom – nem
számítottam ennyi ér-
deklõdõre, hiszen a

könyvtárostanárok ebben az esztendõben külö-
nösen nehéz évet zártak: a kétszintû érettségi adta
könyvtárosi feladatok mellett az érettségiztetés
izgalmas, megtisztelõ, kihívással teli teendõivel is
szembesülnünk kellett.

A szekcióülés elsõ órájában mint az MKE
etikai munkabizottságának tagja foglaltam össze
azokat a dokumentumokat, amelyek alapját ké-
pezhetik majd a könyvtárostanárok etikai normá-
ját megfogalmazó szabályzatnak.

Szóltam a magyar könyvtárosság készülõ eti-
kai kódexének tartalmáról. Mondandómat igye-
keztem úgy árnyalni, hogy a könyvtárostanárok
számára kiemelt szerepet játszó kapcsolódási pon-
tokat hangsúlyozzam a hallgatóság számára. Így
az általános alapelvek mellett a gyûjtemény gon-
dozása, a felhasználó és könyvtáros, a könyvtár-
fenntartó és könyvtáros közötti, továbbá a könyv-
tárosi szakmával és a társadalmi szervezetekkel
való kapcsolat lényeges elemeit emeltem ki.

Tettem ezt annak reményében, hogy a
Könyvtárostanárok Egyesületének õszi szakmai
napján a közgyûlés megszavazza csatlakozásun-
kat a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez.

A könyvtárostanárok számára igen fontos en-
nek a dokumentumnak az elkészülte, hiszen csak
ezzel együtt tudjuk majd alapul venni a pedagó-
gus etikai kódex tartalmát ahhoz, hogy elkészül-
hessen a könyvtárostanárok etikai normáját tartal-
mazó szabályzat.

A pedagógusok etikai kódexét a Független
Pedagógus Fórum készítette el 1996-ban Hoff-

mann Rózsa vezetésével. A kódex elsõ változata
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után a második is a Nemzeti Tankönyvkiadónál
jelent meg 2003-ban, Szakmai etikai kódex peda-
gógusoknak címmel.

Ennek tartalmával ismertettem meg a hallgató-
ságot. Míg a könyvtárosok készülõ etikai kódexe
szikárságával, piramisszerû felépítésével már-már
a filozofikus mélységekig közelít tartalmával, ad-
dig a pedagógus etikai kódex igen részletesen kitér
hét pontjában a pedagóguslét minden lényeges
momentumára. Természetesen az érvényességi
kör kérdését ugyanúgy fölveti mint a könyvtáros-
ság etikai kódexe, de a törvényi szabályozásból
következõen nem hangsúlyozza a felsõfokú vég-
zettséget. Nekünk, könyvtárostanároknak azon-
ban föltétlenül ki kell majd emelnünk ennek fon-
tosságát: a könyvtárostanári munka elengedhetet-
len föltétele a felsõfokú könyvtárostanári végzett-
ség. Ezt Dán Krisztina és Ugrin Gáborné is ki-
emelte hozzászólásában.

Foglalkozik a kódex a pedagógus személyisé-
gével, munkavégzésével, pályájával kapcsolatos
etikai normákkal. Az itt megfogalmazottak nagy
része természetesen vonatkozik ránk, könyv-
tárostanárokra is, bár itt is megállapították – egy
kissé keserûen – a résztvevõk, hogy sajnos még
mindig pályaalkalmassági vizsgálat nélkül kerül-
nek a pedagógus szakokra a hallgatók. A peda-
gógus etikai kódex harmadik pontja a nevelõ-
oktató munka etikai normáival foglalkozik igen
részletesen. Mindazokat a magatartásformákat
gyûjtötték itt össze a szerzõk, amelyeknek jelle-
mezniük kell a pedagógustársadalmat.A kódex
negyedik és ötödik pontja a gyermekekkel és a
szülõkkel való kapcsolat etikai normáit szabályoz-
za, majd a hatodik pont a szakmai kapcsolatrend-
szerre tér ki. A hetedik pont veti föl – többek
között – a titoktartási kötelezettség, a szolgálati
titok, az intézményi hírnév kérdését.

A könyvtárostanárok számára talán a legfon-
tosabb alapdokumentum az IFLA és az UNESCO
iskolai könyvtári nyilatkozata, amelyet a résztve-
võk számára az OPKM honlapjának felhasználá-
sával osztottunk ki. A dekrétumot Celler Zsuzsan-

na, az OPKM munkatársa fordításában ismerhet-
ték meg a jelenlévõk.

Már a dokumentum mottója meghatározó je-
lentõségû: Az iskolai könyvtár mindenki számára
a tanítás és a tanulás színhelye. A nyilatkozat el-
sõként az iskolai könyvtár küdetését, misszióját
fogalmazza meg. A törvényhozás és hálózatépí-
tés kérdése után az iskolai könyvtár célkitûzései

a következõ gondolattal indulnak: „Az iskolai
könyvtár az oktatás integráns része.”

Ezért küzdünk hosszú évtizedek óta, hogy
valamennyi közoktatási intézményünkben legyen
könyvtár és könyvtárostanár.  E mondat, amelyet
az iskolai könyvtár lényegének pontos meghatá-
rozása követ, mindenképpen alaptézise kell hogy
legyen az etikai kódexnek is.

A dekrétum ezután a dolgozók (nem egy, nem
fél, hanem több!), a mûködtetés és a mûködés, a
finanszírozás kérdései mellett foglalkozik olyan
etikai kérdésekkel, mint a könyvtárostanár kap-
csolatai, munkája (tanári és könyvtárosi). Vége-
zetül a nyilatkozat ajánlást fogalmaz meg a kor-
mányok oktatási miniszterei számára egy nemzeti
iskolai könyvtári stratégia kidolgozására.

Mielõtt e szép gondolat fölött – mármint isko-
lai könyvtári stratégia – álmodozásba merülhet-
tünk volna, visszatértünk eredeti témánkhoz, az
etikai kódex és a könyvtárostanárok etikai sza-
bályzatának gondolatához.

A hozzászólók szavai a téma fontosságát,
komolyságát tükrözték. Emmer Gáborné szakta-
nácsadó abbéli kétségét osztotta meg velünk,
vajon miként tudjuk majd a két hivatást eggyé
ötvözni az etikai szabályzatban. Gondolatához
más szaktanácsadó is csatlakozott. Fölvetésük
határozott gondolattá vált: a könyvtárostanári
pálya csak „rokona” mind a könyvtárosi, mind a
pedagógusi hivatásnak: az etikai norma megfo-
galmazásával végre ezen a szinten is létrejön a
sok évtizede létezõ hivatás. Sok évtizede, hiszen
Balogh Mihály, az OPKM fõigazgatója a ’90-es
években adta írásának e címet: Könyvtáros? Ta-

nár? Könyvtárostanár!

A szekció több javaslatot is megfogalmazott a
könyvtárosság etikai kódexének készítõihez, ame-
lyeket írásban juttatnak el a munkabizottsághoz.
A Könyvtárostanárok Egyesülete kéri tehát vala-
mennyi könytárostanárt (tagot és nem tagot), csat-
lakozzanak az etikai szabályzathoz, amelynek
kidolgozására munkabizottság jön létre.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ, FPI
a KTE alelnöke
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Ha Bonyhád és június,
akkor Völgységi

Könyvfesztivál

A Solymár Imre Városi Könyv-
tár 2005-ben ötödik alkalommal
rendezte meg az ünnepi könyv-
hét után sajátos könyvünnepét,
a Völgységi Könyvfesztivált.

A fesztivál mottójául Supka Géza gondolatait
választották: „… az évnek egyik napján az or-

szág minden városában és falujában könyvnap

rendeztessék (…) gerincét a festõi könyvvásár teszi

ki, amely a városnak lehetõleg valamely csendes

terén, amennyire lehetséges, históriai épületek

vagy természeti szépségek keretében folyik le…”

A historikus épület a Perczel-kúria, amelyet a
harmadik Perczel Béla a múlt század elsõ évti-
zedében építtetett, és parkjában a másfél évszáza-
dos tulipánfák adják az ideális környezetet, a
könyvtárosok, könyvtárbarátok pedig a tartalmat
a hagyományos rendezvénynek.

A fesztivál nyitónapján az idõjárás nem volt
kegyes a bonyhádiakhoz, így ezen a napon a
könyvtár falai közé szorultak a kiadók, a progra-
mok. Ismét beigazolódott, hogy sok jó ember, aki
egy ügyért dolgozik, kis helyen is elfér. Egy-egy
olyan program maradt csak el, amelynek minden-
képp a szabadtéri színpadon kellett volna helyet

kapnia. Szerencsére másnap hajnalban felállíthat-
tuk a sátrakat. A kiadók és a programok jelentõs
része – üdítõ lélegzethez  jutva – kiköltözhetett a
parkba.

A hagyományokhoz hûen a fesztivált a város
polgármestere, Potápi Árpád nyitotta meg. Ezt
követõen az Illyés Gyula Megyei könyvtár igaz-
gatója, Elekes Eduárdné köszöntötte a rendez-
vényt és ajánlotta a látogatóknak.

Az ünnepélyes megnyitóhoz kapcsolódóan az
országos patchwork-pályázat – melynek témája a
betû, a könyv, illetve egy-egy olvasmányélmény
volt – kiállításának megnyitójára, a beérkezett
pályamunkák értékelésére és a díjak átadására is
sor került. A kiállítás megtekintése után a foltvar-
rás kedvelõi Perjés Erzsébettel találkozhattak.

Honismereti vetélkedõ

A könyvtárban mûködõ honismereti szak-
kör a fesztivál elsõ napjára tervezte tanévzáró
mûveltségi vetélkedõjét. A vetélkedõ témája
Bonyhád és a Völgység történelme, építészete
és néprajza volt. A négyfõs csapatok tudásuk-
ról a Nagyné Fridrich Valéria által összeállí-
tott, nem könnyû, de igen színes feladatok so-
rán adtak számot. A gyerekek elõzetes feladat-
ként bonyhádi épületeket örökítettek meg rajz-
ban és üvegfestéssel, valamint videofilmet ké-
szítettek a város nevezetességeirõl. Az alkotá-
sokat kiállítás keretében mutatták meg a feszti-
vál látogatóinak, míg a videofilmet a vetélkedõ
után közösen nézték meg.
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Népzene és irodalom

A Bartina zenekar – immár négy éve – rend-
szeres résztvevõje a Völgységi Könyvfesztivál-
nak. Igyekeztek minden alkalommal más-más
megvilágításban mutatni az irodalmat, de mindig
a népköltészet irányából. Gyermekmûsorukban
ezúttal a „muzsikáló szerszámok” keltek életre, a
muzsika szárnyain elröpítve a hallgatóságot a
gyermekdalok õsi világába.

A felnõtteknek több összeállítással is kiruk-
koltak. Ezek közül is elsõként a Kárpát-medence
tájegységei elevenedtek meg zenében, amihez egy
nagyméretû dialektus-térkép szolgált kalauzul. A
Jó bort a magyarnak címû mûsorban már törté-
nelmi borvidékeink népdalai csendültek fel Ham-

vas Béla avatott gondolatai társaságában. Bár a
szerzõ nagyszabásúra tervezett borkatalógusa nem
készült el, mégis különlegesen intuitívek az egyes
borokról megfogalmazott sorai.

Idei mûsoruk, a Szellemidézõ, három nagyfor-
mátumú XX. századi szerzõ kissé talán filozofi-
kusnak tûnõ gondolatait, az egyetemes emberi
értékekrõl, magyarságról alkotott véleményét fogta
csokorba, felerõsítve õket a népzene századokon
át kristályosodott érték-magvaival. Hamvas Béla,
Márai Sándor és Wass Albert megidézett szelle-
me az „örök igazságok” folklór-ágyán a minden-
ség igézetével kísértette meg a hallgatóságot.

Jókai Anna Ismét Bonyhádon

Jókai Anna íróval – aki 2003 után ismét meg-
tisztelte a Völgységi Könyvfesztivált – a nyitó
napon találkozhattak az irodalombarátok. Az író-
nõ a rá jellemzõ közvetlen stílusban beszélt világ-
nézetérõl, irodalmi indíttatásáról és a mai írástu-

dók felelõsségérõl. Ahogy fogalmazott, õ a sors
kegyeltje, de a feladat, amit a sors ráruházott, nem
könnyû.

„Az Írás szerint gyümölcsérõl ismerik meg a
fát. Ehhez én hozzáteszem – mondta Jókai Anna
–, hogy az valódi termés legyen, ne valami kau-
csuk, ne valami mûanyag alma vagy szõlõfürt.
Magot nevelni a hervadásban: csak a növénynek
egyszerû. Nekünk nagyon nehéz! (…) a fiatal
lehet szétszórt és a maga szintjén mégis eredmé-
nyes – az öregnek azonban szüntelenül összpon-
tosítania kell. Az öregség nem nyugalom, hanem
megfeszített akarat. Két mankónk: az önirónia és
a bátorság. (…) Az írónak nem rejtvényt kell
feladnia, hanem segítõ, eligazító üzenetekkel kell
megajándékoznia az olvasókat.”

Hegedûs Éva ajánlásával betekintést nyerhet-
tünk az írónõ új könyveibe is, a Breviáriumba és
az ünnepi könyvhétre megjelent kiadványokba.

Az elismertség és a szeretet megnyilvánulásá-
nak tudható be, hogy ezen a komisz, hideg, esõs
június délutánon is közel százan voltak kíváncsi-
ak a prima primissima díjas írónõre.

Kárpátok-koszorú

Vendégünk volt Mályi József, a Magyarorszá-
gi Kárpát Egyesület alelnöke, aki Kárpát-koszorú
expedíciók címmel tartott diavetítéses elõadást.
Több mint háromszáz diakép segítségével nyer-
tek bepillantást az érdeklõdõk a két expedícióba,
amelyeket az elõadó vezetett a Kárpátok gerince
mentén Orsovától Dévényig. Az elsõ Kárpát-
koszorú expedícióra 1995–96 telén került sor, míg
a második expedíció 2004. május 1-jén, Magyar-
ország európai uniós csatlakozásának napján in-
dult, így téli és nyár képeket is láthattunk ugyan-
azokról a tájakról. Az expedíciók Magyarország-
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gal együtt hét országot érintettek, teljesítõik kb.
2600 kilométert gyalogoltak a négy és fél hónap
alatt. Élményszerû, tartalmas elõadását könyvaján-
lásokkal fejezte be.

Helyi szerzõk

A könyvfesztiválon már hagyomány a helyi
szerzõk blokkja is, amelynek szerencsére mindig
akad aktualitása. 2005-ben négy ilyen író-olvasó
találkozóra, könyvbemutatóra került sor.

Kolta László Egymásért és soha ellen – írók-
költõk Bonyhádról címû munkáját a városi könyv-
tár jelentette meg. Ez a helytörténeti munka rend-
hagyó honismereti szöveggyûjteményként is fel-
fogható. A történelemtanár, helytörténész gyûjte-
ménye – kiegészítve utalásokkal – azokat az iro-
dalmi alkotásokat (verseket, novellákat, drámá-
kat) mutatja be egészben vagy részletekben, ame-
lyek bonyhádi vonatkozásúak. A szerzõ és a ki-
adó reméli, hogy a részletek, szemelvények fel-
keltik az olvasó kíváncsiságát s arra késztetik,
hogy a teljes mûvet is elolvassa. Az elsõ írás 1735-
ben íródott, az utolsó 2005-ben. A mintegy negy-
ven szerzõt felsorakoztató gyûjteményben a helyi
szerzõkön túl találkozunk Vörösmarty Mihállyal,

Móricz Zsigmonddal, Illyés Gyulával és még
sorolhatnánk. A fesztivál másodnapján Németh

Kristóf Kazinczy-díjas színmûvész a kötetben
szereplõ, Nesze neked bál! címû novellát is elõadta.

A pécsi Pro Pannónia Kiadó az idei eszten-
dõben két „bonyhádi” szerzõnek az ünnepi könyv-
hétre megjelent munkáját mutatta be. Gutai Ist-

vánnak, a paksi városi könyvtár igazgatójának
Gyönyörû a szibériai erdõ címû kötetével ismer-
kedhettünk meg Szirtes Gábor kiadóvezetõ aján-
lásával. A könyv négy részbõl áll. Az elsõben a
Gulág, a másodikban 1956 túlélõinek vallomását
olvashatjuk, a könyv másik két fejezete szociog-
ráfiákat tartalmaz. Az egyik írás Paks elmúlt ti-
zenöt évének közéletébe enged bepillantást. A
szerzõ érzékenyen odafigyel az emberek vélemé-
nyére, keményen fog a tolla, amikor a különbözõ
politikai visszaélésekrõl, botrányokról ír. A ne-
gyedik részben Gutai István szülõfaluját, Sárpilist
ismerhettük meg.

Az immáron hatkötetes, Hidason élõ, Bony-
hádon tanító vadász-író, Videcz Ferenc korábbi
könyvei nemcsak idehaza, de a határon túl is is-
mertek. A választékos, míves stílusú író most
Tucatversek címmel jelentette meg lírájának vá-
logatott darabjait. (Ez a szerzõ hatodik önálló
kötete.) A közelmúltban a kötetben is megtalál-
ható Natura regnans szonett-ciklusával országos
pályázat nyertese volt. A kötet ironikus címe utal
a szerzõ humorára és értékközpontú szemléletére:
„hat évtizede már, hogy béna teknõcként cipelem
/ csontritkulásos erkölcsû világunkban / egyre
inkább felpuhuló, / védelmet nem nyújtó / tisztes-
ség-páncélomat.”

László Péter Fehérlaposok címû tanulmány-
kötetének harmadik, bõvített kiadása a felvidéki
magyarság Magyarországra érkezését dolgozza fel.
A szerzõ hangsúlyozza, hogy ez a mû nem a
felvidékiekrõl szól, hanem a mindenkori, megalá-
zott kisebbség kálváriáját írja le. Azokét, akiket
az õsi szülõföldjükrõl elûztek, akiknek olyan
nehéz az újrakezdés. A szociográfiai mû mintegy
százezer ember sorsát mutatja be.

Mesekucorgó,
ahova felnõtt is beléphet

A mesekucorgó évrõl-évre a fesztivál legnép-
szerûbb pavilonja. Itt a gyerekek részére az író-
olvasó találkozókon és könyvbemutatókon túl a
három nap alatt kézmûves, játékos, ügyességi

„Egymásért és soha ellen”

Írók és költõk
Bonyhádról
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foglalkozásokat, bemutatókat szervezünk. Az idei
esztendõben a gyerekek találkozhattak Sohonyai

Edittel, Tüskés Tündével, Kovács Gáborral.
Sohonyai Edit könyveirõl és a kamaszkor

gondjairól beszélgetett a gyerekekkel. Saját ka-
maszkora humoros bemutatása és elsõ személy-
igazolványának közszemlére tétele után a hallga-
tóság fiú tagjait megtanította a lányokkal kezet
fogni, hasznos tanácsokkal látta el õket ismerke-
dés-ügyekben is.

Tüskés Tündét
eddig kevesen is-
merték Bonyhádon.
Bemutatkozásakor
barátságos szavaival
az elsõ pillanatban
elvarázsolta közön-
ségét. Gyerek és fel-
nõtt egyaránt nagy
érdeklõdéssel hall-
gatta a búza- és ka-
lászdíszek készítésé-
rõl, a technika törté-

netérõl szóló elõadását, amelyet rögtönzött kéz-
mûves bemutatóval illusztrált. Az elõadás után
mindenki kipróbálhatta a búzaszívek és a kalász-
virágok készítését.

A szervezett programok mellett a három nap
alatt a helyi kreatív bolt tulajdonosa a most nép-
szerû kreatív hobbitechnikákkal (gyöngyfûzés,
gipszöntés, origami stb.) ismertette meg a gye-
rekeket.

Kovács Gábor rendhagyó hangszerbemutatója
során a hallgatóság húsznál is több hangszerrel is-
merkedhetett meg, sõt ki is próbálhatta õket. Az
énekmondó megzenésített verssel színesítette elõadá-
sát. Nádsípot készíthetett, akinek kedve volt.

Az idei évben elõször volt vendégünk Buci

Bohóc, aki – miután megtöltötte zsebeit osztogat-
ható apróságokkal – bevetette magát a gyerekek
közé. A „holt” idõkben játékokat improvizált,
divatbemutatót és táncversenyt szervezett, ügyes-
ségi versenyre hívta a gyerekeket.

Ment-e a könyvek által
elõbbre a világ?

A kiadók közül a Nap és a Mentor Kiadó
bemutatkozóját emeljük ki.

A Nap Kiadó azon kiadók egyike, amelyek az
elsõ alkalomtól kezdve, minden évben segítõ je-
lenlétükkel támogatják a Völgységi Könyvfeszti-
vált. Idei kiadványaikat Domokos Mátyás akadé-
mikus ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. Azt
mondta: könyvek által ment is meg nem is a világ
elõbbre. Mert könyvek nélkül a tudományunk,
amin életünk alapszik, füstté válna, semmibe vesz-
ne. Amikor azonban az erkölcsrõl gondolkodunk,
akkor úgy érezzük, hogy az emberiség erkölcsi
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kultúrája nem ment elõbbre. Sokszor azt érzi az
ember, amit Vörösmarty érzett, s elfogja a kétely.
Van-e haszna, nemesítõ ereje annak a sok szép
szónak, bölcsességnek? De ha kétségünk támad
is, nem szabad, hogy annyira elkedvetlenítsen
bennünket, hogy elforduljunk a könyvtõl, a
könyvtártól. Én úgy látom itt a könyvfesztiválon,
hogy van remény. S azt is látom, hogy aki anya-
gilag nehezebben engedheti meg magának, hogy
egy-egy mûvet megvegyen, akinek valamilyen
áldozatot jelent a könyv megvásárlása, az termé-
szetszerûleg jobban meg is becsüli azt. Tehát
bizakodó vagyok, nekem a könyv jelenti az éle-
temet. Nem a kereskedelmi oldalt nézve, hanem
azért, mert könyvek nélkül, kultúra nélkül nem
ember az ember – összegzett az elõadó.

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó az idén elõ-
ször vett részt a Völgységi Könyvfesztiválon,
házigazdája a Wass Albert Törzsasztal volt. A
kiadó vezetõje, Káli Király István mondta a be-
mutatkozó kapcsán: „Minden kiadó életében van-
nak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodik, mert
könyvei nem keresettek mindenütt. Úgy éreztük,
hogy Magyarország déli része, a Dél-Dunántúl is
olyan hely, ahol nem ismerik a Mentor Kiadó tevé-
kenységét, azt, hogy milyen értékek teremnek ná-
lunk. Ezért is éreztük úgy, hogy feltétlenül el kell
jönnünk ide, részt kell vennünk a bonyhádi könyv-
napokon. (…) Eddig is sok szépet hallottunk errõl
a kisvárosról, azokról az emberekrõl, akik itt élnek,
akiknek elkötelezettségük a magyarság, s akik elkö-
telezettek egymás iránt. Úgy gondoljuk, hogy van a
tarsolyunkban olyan érték, olyan kincs, amivel ér-
demes volt idelátogatni. Hiszem, hogy nem egyedi
alkalomról van szó.”

A Mentor Kiadó legfrissebb kiadványainak
ajánlása után könyvheti kiadványukat, Csávossy

György A bor dicsérete címû kötetét mutatták be.

Vendégünk volt a Nagyenyeden élõ szerzõ is.
Az antológia a ma nyolcvanéves szerzõ koráb-
ban megjelent írásainak válogatott gyûjteménye,
életmûvének szép keresztmetszete. „Jó boroknak
szép hazája, Erdély. Kékeslila hegycsúcsaival,
zöld karinges fenyõivel, füzekkel szeretkezõ, tük-
rös folyóival, vártemplomaival és fejfáival, ke-
nyerével és borával – ez a mi földünk.... Szõlõ-
tõkék imádkozó sora, pincék szentély-homálya:
Erdély. A szülõföld, mely a barátság otthona kell,
hogy legyen, mivel a bor a barátság itala. Így
Erdély baráti asztalára helyezem szõlõirõl és bo-
rairól szóló írásomat.”

A könyvbemutató folytatásának is tekinthetõ
Kiss Pál István „zenés irodalmi borfelmutatása”,
ahol az irodalom volt a bornál vendégségben. A
magyar „borversek” (többségükben énekelt ver-
sek) elõadása és a szekszárdi, valamint a völgy-
ségi borvidék remekei egyszerre nyújtottak élve-
zetet a léleknek és ízlelõbimbóinknak.

Nagy találkozások embere –
Schäffer Erzsébet

A fesztivál egyik legsikeresebb programja a
Schäffer Erzsébet újságíróval, íróval való találko-
zás volt. Sikerének titka, úgy gondolom, írásai-
nak egyedi hangvételével, lényeglátásával, õszin-
teségével magyarázható. Az írónõ nyitott szem-
mel jár a világban, hisz az emberek közötti talál-
kozások szerepében. Ahogy mondja, életünk
meghatározói a pici történések, a kicsi dolgok,
amikbõl sokkal több van, mint az egy kezünkön
megszámolható nagy dolgokból. Vallja, hogy õ
is azon kevés ember közé tartozik, aki a mai vi-
lág felszínessége, harsánysága ellen megy, aki
keresi a helyét ebben a zajos világban. Hisz ab-
ban, hogy ha az ember a jóra törekszik, akkor
nem baj, ha a mindennapokban idõnként elbukik.

Antal Mária

Csipkeverés
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„Együtt egymásért!”

A Pécsi Városi Könyvtár „nagy
könyv” programsorozata
a fogyatékkal élõ és hátrányos
helyzetû gyerekek segítésében*

Bizonyára nem vagyok egyedül, amikor azt mon-
dom, hogy nekem sok „nagy könyvem” van. Az
egyik Andersen Nexõ regénye, a  Szürke fény,
amelybõl a következõ sorokat idézem: „Másfél
milliárd csillag ragyog az égen, és – úgy tudjuk
– másfél milliárd ember él a földön. Annyi em-
ber, mint a csillag! Minden másodpercben meg-
hal egy ember. Kialszik egy fény, ami soha többé
fel nem lobban, egy csillag, amely talán különö-
sen szépen világított, de mindenképpen soha nem
látott, saját színképe volt. Minden másodpercben
új emberi lélek születik a világra. Új fény gyullad
ki: egy csillag, mely lehet, hogy majd különösen
szépen világít, de mindenképpen soha nem látott,
saját színképe van.”

Egy új emberi lélek születik, de nem mindegy,
hogy ez a gyermek hová, milyen országba, mi-
lyen családba és hogyan – fogyatékkal vagy anél-
kül – érkezik.

Már évek óta nagy szerepük van a könyvtá-
raknak annak tudatosításában, hogy a törvények
mellett elsõsorban a közgondolkodásban létezõ
elõítéleteket kell megváltoztatni, hogy hidak épül-
hessenek felnõtt és felnõtt, felnõtt és gyermek,
valamint gyermek és gyermek között.

A másik „nagy könyvem” Bosnyák Viktória

Tündérboszorkány címû könyve. Az a könyv,
amelyben az író többször is megszólítja az olva-
sóját: „Köszönöm, hogy kitartottál és végigolvas-
tad a könyvet. Most már aztán tényleg biztos,
hogy te igazi OLVASÓ vagy. (…) És nagyon
kérlek, legközelebb, ha találkozol a (…) könyv-
táros nénivel, nézd meg jól!  Nem õszült meg
egy kicsit mostanában? Nem rosszkedvû? Nem
karikás a szeme? Talán ki kellene venned néhány
könyvet.”

Az a könyv, melynek címe kapcsán mindig
derûs tündérboszorkány kolléganõimrõl szeretnék

szólni. Azokról a tündérboszorkányokról, akik
nap mint nap helyettesítenek szülõt, nagyszülõt,
testvért, barátot, akikhez oda lehet menni beszél-
getni, kérdezni, olvasni. S akik már akkor is so-
kat tettek a fogyatékkal élõ gyerekekért, amikor a
törvény gondolatának még a szikrája sem jelent
meg a fejekben.

Akik tízen a csökkentlátó, illetve vak gyere-
kek számára mesekazettákat készítettek a Remény
Rádió stúdiójában, és ezeket a kazettákat,
hangoskönyveket a Rotary Klub ajándékával
együtt a nagymamák mesemondó versenye kis
közönségének adták Mikulásra a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

A Kerek Világ Alapítvány csökkentlátó és
mozgássérült gyerekekkel tízfõs csoportokban
kereste fel Csipkefa Gyermekkönyvtárunkat, ahol
a könyvtáros speciális foglalkozások során tárta
fel a könyvtárban rejlõ, számukra is elérhetõ le-
hetõségeket.

Pinokkió Gyermekkönyvtárunk szívszorító
könyvtárhasználati foglalkozásairól  kolléganõnk
cikke – Mit tehetnek a könyvtárak a vak és
gyengénlátó gyermekekért? Utazás meseország-
ba, egy kicsit másképp – olvasható a Pécs-Bara-
nyai Könyvtári Infóban.

És a harmadik „nagy könyvem”  Janikovszky

Éva Felnõtteknek írtam címû kötete soraiból idéz-
ve: „Folyton azt hallom, hogy úton vagyunk
Európába. Baráti körünkben akad, aki viszont oda
is ért…”

Van még tennivalónk bõven. Nekünk is. Fi-
ókkönyvtáraink közül két gyermekkönyvtárunkat
és két közös szolgáltatású – felnõttek és gyerme-
kek számára egyaránt nyitva álló – könyvtárun-
kat tudják igénybe venni a mozgásukban korláto-
zott vagy kerekesszékbe kényszerült gyermekol-
vasók és fiatalok.

Dr. Berze Nagy János fiókkönyvtárunk könyv-
tárosával nemcsak a könyvtárban, hanem az im-
már hagyományossá vált szavalóversenyük zsûri-
jében is találkozhatnak minden évben az INSZI
Mozgássérült Egyesületének  fiataljai.

A Pécsi Gyermekklinika hosszú idõre ágyhoz
kötött betegeinek a Kilenc Király Gyermekkönyv-
tár olvasói papírdobozokból mesevárat készítet-
tek, könyvtárosai pedig olvastak. Mesét, regényt,
ki mit kívánt.

Roma gyermekekkel több éve dolgozunk. Jó-
magam éves program keretében tartottam  heten-
te ismétlõdõ foglalkozásokat a Gandi Alapítványi

*Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! c.
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata
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Gimnáziumban még évekkel ezelõtt. Elõször a
mindennapi élethez, az egészséghez, a táplálko-
záshoz kötõdõen, de mindenkor kapcsolódva
könyvhöz, könyvtárhoz, olvasmányhoz.

Tavaly a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásá-
val olyan programot állítottunk össze  hálózatunk-
ban az olvasás népszerûsítésére, amelyben ügyel-
tünk arra, hogy ne szakítsuk ki õket a megszokott
környezetükbõl, adjunk új ismereteket, de ne
zúdítsunk rájuk megemészhetetlent, s mindezt úgy
tegyük, hogy az örömet adjon és úgy motíváljon,
hogy létrehozza bennük az ismétlés utáni vágyat.

E sorozatból kettõ különösen emlékezetes:
Csipkefa Gyermekkönyvtárunk „A játék az gyö-
nyörû…” címû cigány–magyar családi vetélke-
dõje, amelynek pozitív felhangját az adta, hogy a
cigány családfõk másnap családostul beíratkoztak
a könyvtárba, valamint a „Ha nem volna a nagy-
apám, nagyanyám, ki kéne találni…” címû
gyermekrajzverseny, melynek alkotásaiban hóna-
pokig gyönyörködtek a város lakói.

Dyslexiás gyerekek szülei részére tartottunk
elõadást, a gyerekeknek foglalkozást, és egy
autista kisgyermek sajátos képkiállítását nagy
médianyilvánosság kíséretében a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

Az olvasási nehézségekkel küzdõ gyerekek
Meseország, csodaország, mesefélóra címmel vet-
tek részt közös meseolvasáson, mesevetélkedõn a
Nyitnikék Gyermekkönyvtárban.

Ennyit szerettem volna elmondani gyermek-
könyvtáraink nagy könyv projektjének elõzmé-
nyeirõl. A programot a Családsegítõ Szolgálattal,
az INSZI Mozgáskorlátozottak Klubjával, a Ke-
rekesszék Alapítvánnyal, a ZENIT Alapítvánnyal,
az Éltes Mátyás Iskolaközponttal, a Világ Vilá-
gossága Alapítvánnyal és Pécs város általános
iskoláival együtt  kívánjuk megvalósítani.

Programunk alapja egymás megismerése, el-
fogadása, az élményszerûség (hogy kilépjünk a
mindennapok szürke egyhangúságából) és a hasz-
nosság. Ami fontos benne, az a természetes visel-
kedés, az õszinteség, a tapintatosság a fogyatékos
gyerekekkel (és szüleikkel), a körültekintõ gon-
doskodás. Készüljünk fel a könyvtárban a fogya-
tékkal élõ gyermekek fogadására. Rendezzük át
a terepet, és legyenek fogadókészek a jelenlévõ
gyermekolvasóink is.

A siketeknél a vizualitás és a mozgás, a moz-
gássérülteknél a vizualitás és a zene  kaphat ki-

egészítõ szerepet a foglalkozásoknál. A vak és
csökkentlátó gyerekeknél használjuk ki a hang
mint játékeszköz szerepét, keressünk zajokat,
zörejeket, effektusokat, amelyek kiegészítik a cse-
lekvést (zene, tánc stb.). Ne felejtsük el, hogy õk a
fülükkel, orrukkal, kezükkel, lábukkal látnak.

És ami hiányzik, azt pótolják a képzeletükkel!
Fordítsunk elegendõ idõt, energiát nehézségeik
megismerésére. („Tatán születtem vakon. Végig-
küzdöttem magam az általános iskolán. Megsze-
rettem az írást, az olvasást a Braille-írás minden
nehézsége ellenére. Ennek a terjedelme sokszo-
rosa a síkírásnak. Csak egy példa: a Monte Christo
grófja pontírásban két méter magas A/4-es papír-
kupac.”)

A projektünk

Még az alakulásnál, a gyermekolvasói klubok
létrehozásánál tartunk. A programok közül kiemel-
ném az olvasásra ösztönzõ foglalkozásokat, a
könyvajánlókat érdekes részletek felolvasásával,
elõadásával, az olvasásértéssel kapcsolatos játé-
kokat, az olvasott szöveg  feldolgozásának segí-
tését, a közös felolvasásokat, az „Olvass velem –
olvass nekem!” címû, témaorientált csoportos fog-
lalkozásokat.

Ebben a programban kiválasztunk fogyaték-
kal élõ híres embereket az uralkodók és hadvezé-
rek, tudósok, orvosok, politikusok, írók, költõk,
festõk, zeneszerzõk, színészek, elõadómûvészek
közül. Közösen keresünk róluk szóló regényeket
a katalógus, illetve a számítógépes keresõprog-
ram segítségével, és együtt választjuk ki, hogy az
adott alkalommal kirõl beszélgetünk és melyik
könyvbõl olvasunk fel részleteket.

Kiegészítõ foglalkozásokat is tartunk szülõk-
nek Mit tegyünk, hogy az életük teljesebb legyen?
címmel, felvilágosító beszélgetést folytatunk fo-
gyatékkal élõ gyerekekkel, lesz könyvtotó, ké-
peslaptervezõ pályázat, könyvborító és könyvjel-
zõ tervezése, rajzverseny adott témához, könyv-
höz, olvasmányélményhez kapcsolódóan

Novellapályázatot hirdetünk Az én nagy köny-
vem címmel, amelynek eredményhirdetését és díj-
kiosztását gálamûsoron (gyermekmûsor meghívott
elõadókkal, közremûködõkkel vagy gyermekelõ-
adókkal) tartjuk.

Az én „nagy könyvem” még Böszörményi

Gyula regénye, a Gergõ és az álomfogók. Bö-
szörményi Gyula azt írja magáról, hogy „az ég
kegyeltje is lettem”. Mûvét nemcsak a kritikusok,
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hanem az olvasók is nyilvántartják. Egy vele ké-
szült interjúból idézve: „A reménytelenség, a tehe-
tetlenség, a magunkra hagyatottság és a keserû ér-
zés felmorzsolja az életünket. Menedéket találtam
az olvasásban. És ha kifogytam a könyvekbõl –
megírtam a folytatásukat. Persze szükségem volt erre
a magam teremtette világra, hiszen itt találtam me-
nedékre, vigaszra. Ma már tudom, hogy milyen
sorsfordító szerepe volt életemben néhány véletlen
találkozásnak, néhány jószándékú embernek. Az én
sorsfordító találkozásom is bizonyíték: segítséggel,
biztatással, elõítéletmentes gondolkodással a hátrá-
nyos helyzetben lévõ emberek is képesek fordítani
a sorsukon …”

Bízom benne és nagyon remélem, hogy a
„nagy könyv” projekttel mi, könyvtárosok most
elébe mehetünk egy-egy sosfordító találkozásnak.

„Olvasni még megtanítjuk õket, de ki adja át
az olvasás gyönyörûségét? És  aki szülõként,
pedagógusként, könyvtárosként (…) ezt az esélyt
elmulasztja, az olyan vétket követ el, mintha egész
késõbbi életükre betiltaná az álom, a szerelem
varázsát, gyógyító erejét, életünk kereteit kitágító
nagyszerû élményét.” (Nagy Attila) Mert az olva-
sásra ösztönzõ hatások a szülõ, a pedagógus, a
könyvtáros, az egész társadalom tudatában foko-
zottan kell, hogy jelentkezzenek.

Keszi Erika Zsuzsanna

József Attila és kortársai
a kisgrafikákon

A József Attila em-
lékév alkalmából
ezzel a címmel nyílt
kiállítás elõbb a szé-
kesfehérvári Arany-
bulla Könyvtárban,
majd a Fejér Me-
gyei Mûvelõdési
Központban e so-
rok írójának a gyûj-
teményébõl.

A kisgrafikák
mellett megtekint-
hetõek voltak
Supka Gézának a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban õrzött
lapkivágat-gyûjteményébõl válogatott, József At-
tiláról az 1930-as években a Az Estben, az Esti

Kurirban, a
Független Ma-

gyarországban,
Magyar Hírlap-

ban, a Magyar

Nemzetben, a
Népszavában, a
Szegedi Napló-

ban és másutt
meg megjelent
eredeti cikkek,
valamint a fehér-
várcsurgói Fejtõ
Ferenc Könyv-
tár és Doku-
mentációs Köz-

pontban találha-
tó, szintén Jó-
zsef Attiláról
szóló eredeti do-
kumen tumok
másolatai is.
(Fejtõ Ferenc
kéziratai, az Esti

Kis Újságban, a
Szocializmusban
stb. megjelent
írásai, Vezér Er-
zsébet hozzá írt
levele stb.)
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A tárlaton – Ágotha Margittól Vincze Lászlóig
– huszonnégy mûvész több mint száz, különbözõ
sokszorosító eljárással készült alkalmi grafikáját,
ex librisét mutattuk be.

A legtöbb lappal Fery Antal,
Perei Zoltán és M. Kiss József sze-
repelt. Õk több portrémetszetet is
készítettek József Attiláról, az
utóbbi kettõéi önálló mappákban
is megjelentek. (Perei Zoltán:
Magyar írók. 37 eredeti fametszet.
Bev. B. Supka Magdolna, kiad. a
Jászberényi Városi-Járási Könyvtár, 1979.; M.
Kiss József: Balassitól Nagy Lászlóig. Arcképek
a magyar irodalom nagyjairól. Bev. Tüskés Ti-
bor, kiad. a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1983.)

A kiállítás érdekes bepillantást nyújtott az író-
kat ábrázoló ex librisek sajátos világába, a külön-
bözõ felfogású és más-más kifejezõ eszközöket
használó alkotók mûhelyébe.

Arató Antal

Horváth Tibor
születésnapi köszöntése

Amikor az utcán sétálunk és elmegy mellettünk
egy barátságos kinézetû idõsödõ úr, elismerõen
és korát tisztelve nézünk rá. De mekkora tisztelet-
tel néznénk erre az emberre, ha ismernénk nem
mindennapi életútját, emberi nagyságát.

Ilyen tisztelettel nézhetünk tehát Horváth Ti-
borra, akit ki könyvtárosként, ki az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója-
ként, ki pedig „csak” tanár úrként ismer.

Sok mai tanítványa (akár e sorok írója is) nem

tudja, hogy milyen tartalmas és eredményekben
gazdag életutat tudhat magáénak „Tibi bácsi”.
Mert õ nem dicsekszik, nem meséli el tartalmas
életét, csak arra koncentrál, hogy átadja igen
jelentõs tudását és új szakembereket képezzen.

Pedig nemrégiben hetvenéves lett a tanár úr!
Ez alkalomból köszöntésképpen a teljesség igé-
nye nélkül szemezgetnék életútjából, hisz olyan
életút ez, ami sokak elõtt lehet példa.

1935-ben született Érsekújváron. Tanulmányait
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE)
végezte. 1959 és 1977 között az Országos Szé-

chényi Könyvtár munkatársa, majd osztályveze-
tõje. Az UNESCO ösztöndíjasaként hosszabb ta-
nulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az
információkeresõ nyelvek. 1977 és 1984 között
az ELTE BTK adjunktusa. 1984 és 1992 között az
Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyette-
se, majd 1992-tõl 1997-ig fõigazgatója. 1994-ig
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
Az ELTE, a Kossuth Lajos Tudományegyetem és
az Eötvös Károly Tanárképzõ Fõiskola meghívott
tanára. A neveléstudományok kandidátusa, Sza-
bó Ervin-emlékéremmel kitüntetett kutató.

Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv

szintaxisára a Precis indexelõ nyelvet. Elõször
alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi
könyvtári informatikai rendszerekben.

Több jelentõs, a kutatók által a mai napig is
használt mû szerzõje (Szakirodalmi forrásisme-
ret. Információs tezauruszok).

Bárki elismerheti, hogy ilyen tartalmas és ered-
ményes életút után nyugodtan pihenhetne a kuta-
tó, oktató. Azonban Horváth Tibor nem adja meg
magát az idõnek. Igazi pedagógushoz méltóan a
mai napig igen aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami
talán mégis a legfontosabb az az, hogy továbbra

is oktat, tanít és közvetíti a hetven év alatt meg-
szerzett, igen jelentõs tudást.

Köszönjük, tanár úr! Erõt, egészséget kívá-
nunk, és Isten éltesse Horváth Tibort hetvenedik
születésnapja alkalmából!

Nagy Tibor

A képek:
M. Kiss József linómetszete, Fery Antal fametszete,

M. Kiss József két linómetszete, Buday György
és Perei Zoltán fametszete
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Nagy könyv
– nagy olvasás!

A 2005 elején elindított olvasás-
népszerûsítõ játék félidejéhez
érkezett. Õsszel indul a „besza-
vazó show”, amikor is irodalmi
kampánysorozat keretében a re-
gényeket egy-egy közismert sze-
mély népszerûsíti majd. Magyar-
ország kedvenc könyvét decem-
berben ismerjük meg. Az elmúlt
hónapok könyvtárakban zajló, könyvtárosok ál-
tal koordinált eseményeibõl tallóztunk…

Kampány Móriczért

Móricz Zsigmond Olvasókör alakult Nyíregyhá-
zán a megyei könyvtárban, a Légy jó mindhalálig
címû regény népszerûsítése érdekében. Az olvasó-
kör fõ célja a népszerû regény melletti kampányolás
(hogy bekerüljön a legjobb tizenkét regény közé),
valamint az irodalom népszerûsítése. Rendezvénye-
iket ennek szellemében rendezték meg.

Olvassuk együtt Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig címû regényét a HM Honvéd Klub
Kht. Tükörtermében. Meghívásukat elfogadta
Móricz Imre, az író fogadott fia, a Móricz Társa-
ság társelnöke is, aki beszámolt a mû keletkezés-
történetérõl, valóságtartalmairól, etikai, társadalom-
kritikai mondanivalójáról. A Fegyveres Erõk
Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának tag-
jai pedig kedvenc részleteiket olvasták fel a re-
génybõl. De tartottak utána „könyvrõl könyvért”
irodalomismereti játékot is.

Keressük együtt Magyarország kedvenc regé-
nyét címmel irodalmi délutánt rendezett az olva-
sókör és a megyei könyvtár. Vendégeik közt volt
Kolos Virág, Móricz Zsigmond unokája is, aki
felelevenítette nagyapja emlékét, gyermekkori
együttléteiket. A megjelentek a Kertvárosi Álta-

lános Iskola drámacsoportjának tolmácsolásában
a mû pakk-jelenetét láthatták. A jó hangulatú iro-
dalmi délutánt Móricz életével és munkásságával
kapcsolatos „Ki mit tud ?” zárta.

Nekem tetszett – ol-
vasd el te is! címmel
irodalmi délelõttöt ren-

Balra és legalsó kép:
felolvasás a Helyõrségi

Mûvelõdési Házban
a Légy jó mindhalálig

címû regénybõl és
dr. Móricz Imre, dr. Bihari

Albertné az Alvégesi
Mûvelõdési Házban
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deztek. A gyerekekbõl és felnõttekbõl álló kö-
zönség felváltva mondta el kedvenc olvasmány-
élményét, illetve olvasott fel a TOP 100-as köny-
vekbõl.

A mesés családi hétvégén – a gyermekrészleg
szervezésében – a meséé volt a fõ szerep. Nagy
élmény volt hallgatni Kóka Rozáliát, aki ízesen
adta elõ a székely népmeséket. De volt színész-
közönség találkozó is, a Móricz-mû musical át-
dolgozásában szerepelt nyíregyházi mûvészekkel.

Két program kapcsolódott a nyíregyházi szü-
letésû Nógrádi Gábor íróhoz. Az egyik egy író-
olvasó találkozó volt, a másik a városi hangos
olvasás verseny.

A 76. ünnepi könyvhét rendezvényei is a
„nagy könyv” jegyében zajlottak. Kampányprog-
ramokat szerveztek Móricz Légy jó mindhalálig
címû regénye mellett, s rendhagyó irodalomórá-
kat a határon túlra, többek között Szatmárhegyre,
Szatmárnémetibe, Szepsibe (Felvidék) Bereg-
szászra, Csongorba, Nagyberegre, Ungvárra és
Csapra (Kárpátalja).

Berki Antal színmûvész József Attila-, Karin-
thy Frigyes- és Villon-mûsorai számtalan diák és
felnõtt számára jelentettek felejthetetlen perceket.
Elõadás után minden esetben népszerûsítették az
„A nagy könyv” olvasómozgalmat, összeszedve
a szavazólapokat is. Fazekas Imre Pál költõvel
pedig Tiszabecs és Tiszakóród mellett Salánk,
Kaszony, Rafajnaújfalu, Gát, Jánosi, Beregszász
lakosait örvendeztették meg a szép szóval, a köl-
tészet szavával.  Ennek keretében rendezték meg
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elsõ ün-
nepi közgyûlését is.

Immáron ötödik alkalommal szervezték meg
az Örökösföldi Fiókkönyvtárban a nyári napkö-
zis tábort, amely szintén a „nagy könyv”-höz kap-

csolódott. A sokszínû, érdekes tematikában az
olvasásé, a könyveké volt a fõ szerep.

A legnagyobb élményt az Így élt a gyerek
Móricz Zsigmond címmel megrendezett irodal-
mi foglalkozás jelentette, mivel egy egész na-
pos irodalmi körút keretében bejárhatták a gyer-
mekek Tiszacsécse, Túristvándi, Szatmárcseke
tájait is.

Tudósító: Bihari Albertné igazgatóhelyettes

Eger nagy könyve
az Egri csillagok

Ezzel a címmel rendezte meg a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár (BSK) a „nagy
könyv” napot. Az egész napos rendezvénysoro-
zat a város valamennyi korosztályát megszólítot-
ta, volt itt Mondjuk azt, hogy én vagyok… cím-
mel jelmezverseny, rendhagyó irodalomóra Gár-
donyiról, majd versengés az általános iskolák
között Az egri csillagok nyomában címmel. A
csapatok a BSK aulájából indultak portyázni, majd
egy  mászógépen érkeztek vissza a könyvtár er-
kélyére. Végül is egyetlen játékos sem maradt
vesztes, hiszen minden helyszínen ajándék várta
a versengõket.

Színházi elõadást szerveztek a családosoknak,
bemutatva Várkonyinak és Béresnek az Egri csil-
lagok nyomán készült musicaljét, majd nosztalgia
filmvetítésen az idõsebb korosztály élvezhette újra
a regényt. A napot jóízû zenéléssel zárta a Hely-
õrségi Zenekar Rézfúvós Kvartettje. Mindeköz-
ben az Egri Vitézlõ Oskola tagjai adtak díszõrsé-
get a BSK bejáratánál, de lehetõség nyílt a „nagy
könyv” csereberére és szavazásra is.

A könyv a legjobb barát címmel könyvtábort
szerveztek július elsõ hetében azoknak az általá-
nos iskolai tanulóknak, akik a TOP 100-as lista
gyermek- és ifjúsági regényei közül legalább két
mûvet elolvastak. Mindenki elhozta legkedvesebb
regényét, amirõl örömmel mesélt társainak, de volt
itt könyvismereti vetélkedõ, író-olvasó találkozó,
filmnézés Szabó Magda Abigél címû regényébõl,
a legizgalmasabb mégis az a budapesti kirándulás
volt, amelynek során az  Országgyûlési Könyv-
tárba látogattak el.

Jó volt látni a vidám gyermekarcokat, megta-
pasztalni rajtuk a felfedezés örömét, amit a közös
programok, a könyvtárak, a könyvek és az olva-
sás jelentett számukra.

Tudósító: Pataki Miklósné osztályvezetõ
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Közhírré tétetik s kidoboltatik
„Figyelem, figyelem! A Tócóskertben az a

szokás, könyvet olvas minden diák! Ide gyûljön
a környék apraja-nagyja, ha mondandómat halla-
ni akarja!

A Tócóskerti Gyermek- és Iskolai Könyvtár
könyvtárosai e helyen kívánják világgá kürtölni s
nagy dérrel-dúrral beharangozni, hogy a mai nap-
nak délutánján, 14 órai kezdettel a könyvtárban
az »A nagy könyv« országos játék Top 100-as
listáján szereplõ könyvek mellett rímfaragó vers-
be szedett kampánybeszédeket adnak elõ a sza-
vazók befolyásolása végett.

Nyissátok ki fületeket s hallgassátok a szóno-
kokat, mert lesz itt móka, kacagás, Top 100-as
listára szavazás! Te se legyél rest közibük állni, a
programra minden olvasás- és írástudót szeretet-
tel vár: Heni leányasszony, Zsolt ifiúr és Edit
asszonytárs.

Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az
is megjelenjen! Kérem az érdeklõdõket, hogy kellõ
kedvvel, jó szívvel, no meg illõ viselkedéssel
gyülekezzenek a könyvtár elõtt!”

A Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtára-
iban a fenti invitálóval színes programsorozat várta
a látogatókat. A rímfaragó rajongók versbe sze-
dett rigmusok felolvasásával biztatták a társaikat
a TOP 100-as listán szereplõ könyvek elolvasá-
sára és a szavazásra.

Az alábbiakban az elhangzottak közül egyet
szeretnénk idézni, a többit a www.dbvk.hu/
nagykonyv weblapon, a  programokon belül le-
het elolvasni.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig –
„Kedves, jó Nyilas Misi! Szeretnék neked üzen-
ni. Száz esztendõ eltelt, sokat változott a világ,
ma már nem szenved a kollégiumi diák. Hidd el,
jó Debrecenben suliba járni, nem kell ártatlanul
bíróság elé állni. De amit mondtál, érvényes máig,
igyekszünk jók lenni mindhalálig.” (Bordás Má-

ria)

Volt itt dobpergés, móka, kacagás, igazi
kampányolás!

Tudósító: Farkasné Gellért Erzsébet igazgató-
helyettes és a Tócóskerti Könyvtár dolgozói

Strandkönyvtár Abádszalókon

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár „bevállalta”! Olyan nyári prog-
ramot bonyolítottak le, mely országosan is egyedi

és példaértékû. Az alapötlet elmondásuk szerint
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnök
asszonyától származik, „játszótársuk”  pedig az
abádszalóki mûvelõdési ház és az Abádszalóki
Nyár igazgatója volt.

A fõ dilemmán – hogy mit is vigyenek a strand-
ra a könyvtárból – hamar túljutottak: vittek két
irodalmi totót interneten, mindkét totó a TOP 12
regényeihez kapcsolódott. Több mint ötven érté-
kes könyvet sorsoltak ki a tizenegy találatos és a
telitalálatos szelvények között, s néhány vigaszdíj
is gazdára talált.

A délelõtt a kicsiké volt, a Madzag bábegyüttes
tartott színházi elõadást. Ebéd után a villámkér-
dések-villámválaszok percei következtek. Most is
a TOP 12-re építettek, ajándékokról a Nagy
Könyv Programiroda gondoskodott.

A július 16-án megrendezett „Nagy Strand
KönyvTár” napján egész napos könyvvásár, kéz-
mûves foglalkozás, játszóház várta a látogatókat.
A jurtában megtekinthetõ volt az Õskultúra Ala-
pítvány kiállítása, és ügyességi vetélkedõt is ren-
deztek itt. De „kivonultak” a strandra a Europe
Direct Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai
Információs Pont munkatársai is, akik nyolc té-
mában szerkesztettek kvízkérdéseket. A helyesen
válaszolók itt a Miniszterelnöki Hivatal ajándéka-
ival távozhattak, de vihettek haza legnépszerûbb
kiadványaikból is néhányat, valamint megismer-
kedhettek az európai információs pont szolgálta-
tásaival.

A médiával szoros együttmûködésben bonyo-
lították le programjaikat, mûsorvezetõnek az Aktív
Rádió munkatársát kérték fel,  aki többször hírt
adott a rendezvényekrõl.

Számtalan plakátot, szórólapot osztottak szét,
de helyet kaptak az Abádszalóki Nyár program-
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füzetben is, ami az interneten is olvasható volt.
Így aztán nem lepõdtek meg azon, hogy rendez-
vényeikre az ország minden részébõl érkeztek
érdeklõdõk.

A hagyományosnak nem mondható esemény-
re ellátogatott az MKE elnöke is, a sajtó pedig
csak az elismerés hangján szólt a kezdeménye-
zésrõl. Bebizonyosodott, hogy új szolgáltatással
tovább népszerûsíthetõ a könyvtár, s  bõvíthetõ
használóinak köre.

Tudósító: Illés Julianna területi szolgálati osz-
tályvezetõ

A salgótarjáni KIVISZI színjátszó csoport tol-
mácsolásában láthatta a Kis herceg címû elõadást
Kazár és Karancsalja ifjú közönsége.

Az én nagy könyvélményem címmel Popper

Péter, a közkedvelt és népszerû író, pszichológus
beszélt saját és mások írásairól, nagy olvasmány-
élményeirõl.

Tudosító: Pádár Lászlóné

A karcagi Városi Csokonai Könyvtár Gyer-

mekkönyvtára egész éves mûsornaptárát elküldte,
melybõl az elsõ fél év rendezvényeit ismertetjük.
Rendeztek író-olvasó találkozót, rajzversenyt

Némo kapitány csodálatos világa
címmel, volt olvasópályázat Nóg-
rádi Gábor könyveibõl, s termé-
szetesen  személyes találkozásra is
lehetõség nyílt.

Júliusban pedig nem másra,
mint egy boszorkányhét megren-
dezésére készültek a nyári napkö-
zis programokhoz kapcsolódóan,
ahol számtalan színes és érdekes
program várta az érdeklõdõket, és
vetélkedhettek a „Boszi tanodá-
ban” is.

Nekünk ilyen volt…

(beszámoló a VOLT fesztiválról)

Hideg volt és sár, ennek ellenére a „nagy
könyv” sátor tele volt reggeltõl estig vendégek-
kel. Mielõtt ennek okát az esõ elõli menekülés-
ben keresnénk, leszögezhetjük: nálunk sem volt
melegebb, mint másutt (sajnos). Viszont lehetett
olvasni, könyvet kölcsönözni és vásárolni, ami-
nek sikerét a könyvtárbusz üres polcai jelezték.

Következõ állomásunk a Mûvészetek Völgye,
ahol volt „regények csatája”, mesetotó, activity
játék és Az arany ember, avagy folytassa Jókait!
a veszprémi Petõfi Színház mûvészeivel.

A TOP 12-be beszavazott könyvek kiadói, a
Móra, az Európa, a Magvetõ és az Animus könyv-
adományait most három intézmény kapta: a
BMSZKI Átmeneti Szállás (és Éjjeli Menedék-
hely) könyvtára, az Együtt Nagycsaládosok
Egyesülete (Szentes) és a Fazola Henrik Általá-
nos Iskola könyvtára (Miskolc), amelyek mini-
mális keretbõl az egyik legötletesebb olvasást nép-
szerûsítõ programsorozatot hívták életre.

-mi-

Ez történt még

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

Gyermekkönyvtára a Barátunk a könyv! olvasó-
napló pályázattal csatlakozott az akcióhoz. Deb-
recenbõl és a megye 42 településérõl 289 csapat
küldte be pályázatát, ebbõl 86 csapat lett díjazott.
A díjkiosztó ünnepség a megyeháza Árpád-ter-
mében a város rangos kulturális eseménye lett.
Az íróvendég Nógrádi Gábor volt, a díjazottak
értékes könyvjutalomban részesültek és vendé-
gül látták õket.

Tudósító: Nagyné Kováts Lenke

A TEMI Nógrád Megyei Könyvtárában iro-
dalmi párbajt tartottak a TOP 100-as lista ifjúsági
irodalmából. A salgótarjáni Dornyai Béla Általá-
nos Iskola könyvtárában a 6. és 7. osztályos ta-
nulók részvételével irodalmi vetélkedõt szervez-
tek a legjobb száz könyv ifjúsági regényeibõl.
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Új vezetõkÚj vezetõkÚj vezetõkÚj vezetõkÚj vezetõk

Tervek, elképzelések
Bemutatkozik
a mosonmagyaróvári
Huszár Gál Városi Könyvtár
igazgatója

Magam is elámulok, amikor leírom, hogy 1971-
ben kerültem az akkori járási könyvtárba. Ez
sajnos azt is jelenti, hogy már nem tartozom az
ifjabb generációhoz, ami ambivalens érzésekkel
tölt el. Jó, mert szinte nincs a könyvtárban olyan
terület, ahol ne dolgoztam volna, így nagy a szak-
mai tapasztalatom, és rossz, mert gyorsan múlik
felettem is az idõ.

Az elmúlt évtizedekrõl röviden: Az egysze-
mélyes mosoni fiókkönyvtárban dolgoztam tíz
évig, ez idõ alatt végeztem el a fõiskolát
Szombathelyen könyvtár-magyar szakon. 1984-
ben, amikor átadták az új könyvtárat, boldogan
vállaltam a gyerekkönyvtári teendõket, hiszen
végre csapatban dolgozhattam. Közösségben érez-
tem és érzem magam a legjobban, akkor tudok
igazán teljesíteni.

1990-ben a gyerekkönyvtárat az emeletre köl-
töztettük (anyagi meggondolásból bérbe kellett
adnunk a földszinti helyiséget), így lettem olva-
sószolgálati munkatárs, tájékoztató, majd ugyan-
ennek a csoportnak a vezetõje. Erre az idõszakra
esett, hogy szeretett igazgatóm, Tuba Laci (mel-
lékesen jegyzem meg, hogy miatta lettem könyv-
táros) a megyei könyvtár igazgatói posztjára pá-
lyázott és elment tõlünk.

Új helyzet, új feladat: négy hónapra a könyv-
tár megbízott igazgatója lettem. Nem pályáztam
ekkor az igazgatóságra több okból. Egyrészt, mert
úgy gondoltam, még van idõm erre (talán hiba
volt), másrészt izgatott egy új szakmai feladat,
módszertanos lettem, az ellátórendszer vezetõje
és igazgatóhelyettes.

Nagyon sok és sokféle feladat zúdult rám, de
szívesen csináltam és bírtam is erõvel. Hozzám tar-
toztak a fiókkönyvtárak és az ellátórendszer mû-
ködtetése, amit hat évig egyedül csináltam, mert a
módszertanos kolléganõ gyesen volt. Az olvasószol-

gálat, a feldolgozók felügyelete, a rendezvények
szervezése, lebonyolítása, pályázatok írása és ráadás-
ként én lettem a könyvtár gépkocsivezetõje is. Ti-
zenegy évig, 2003 decemberéig volt ez a felállás.
Azt hiszem, erre szokták mondani, hogy meg lehe-
tett szakítani. Ennek is volt, illetve van elõnye,
aminek most, igazgatóként látom igazán a hasznát.

Nem okoz gondot egyetlen feladat sem: le-
gyen az gazdálkodás, a könyvtár menedzselése,
illetve a könyvtári munka területei. Az elmúlt évek
szakmai tapasztalatai, az idõközben kiépített kap-
csolatok nagyban segítik munkámat.

Könyvtárunk minden területen fejlõdött az
utóbbi években, és kiegyensúlyozott körülmények
között, eredményesen mûködött. Belsõ terei meg-
újultak, megszépültek, új bútorokkal, egyedi
kölcsönzõpultokkal esztétikusabbá, otthonosabbá
váltak annak érdekében, hogy a fizikai környeze-
tünk is jó ízlést és minõséget sugalljon.

Megtörtént az épületben a világítás teljes fel-
újítása, az akadálymentesítés, pályázati pénzbõl a
mosdók felújítása, amelyek így a mozgáskorláto-
zottak számára is használhatóvá váltak. Munkánk
és tevékenységünk eredményeként 2000-ben el-
nyertük Az Év Könyvtára kitüntetõ címet, fenn-
tartónk pedig a Könyvtárpártoló Önkormányzat
kitüntetést. A visszaigazolásokból kitûnik, hogy
a könyvtár mûködését mind a fenntartó, mind a
nagyközönség, vagyis használóink, mind az or-
szágos szakmai szervezetek nagyra értékelték.

1998-ban kiépült a számítógépes hálózatunk,
megvalósult a könyvtári munkafolyamatok gépe-
sítése. Az egész szolgáltatás felgyorsult, kényel-
mesebbé, pontosabbá vált az olvasók számára.
Megnyitottuk az ún. INFO-PONT-ot, amely nagy
népszerûségnek örvend olvasóink körében, itt
mûködik a magazinolvasó, hét gépen internet-
elérés, beszélõ számítógép, olvasói katalógus, art-
videotéka, hangoskönyvek, CD-k kölcsönzése,
fénymásolás és az elõadóterem.

Ez azért is nagy elõrelépés számunkra, mert itt
vehetik igénybe könyvtárunk szolgáltatásait a
fogyatékkal élõk, s az õ segítésüket mindig ki-
emelt feladatként kezeltük és kezeljük. Minden-
nek következtében radikális jellegû változásokat
nem igényelt a helyzet, amikor igazgató lettem.
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Könyvtárunk eredményeit, fejlesztéseit nehéz
lenne túlszárnyalni, hiszen ezek az elmúlt évek-
ben megtörténtek. Egyik fõ feladatunk tehát a
minõségi szolgáltatások fejlesztése oly módon,
hogy tekintettel legyünk a költségvetési realitá-
sokra, a pályázati lehetõségekre, valamint az
emberi erõforrások színvonalára.

Fontosnak tartom, hogy továbbra is ezen az
úton haladjunk, ezért szakmai programom sarok-
pontjai:

1. Az eddig elért eredmények, az elismertség

megõrzése, stabil, kiszámítható szakmai mûködés
biztosításával.

2. Az EU-csatlakozás kapcsán felmerülõ új
követelményeknek való megfelelés és a megnyí-
ló lehetõségek kiaknázása (pályázatok).

3. A munkatársaimmal egyetértésben kidolgo-
zott könyvtári minõségbiztosítási rendszer bevezeté-
se. Ennek érdekében képeztük magunkat kollégá-
immal. Ketten elvégeztük a minõségmenedzsment
tanfolyamot, négyen ilyen irányú tréningen vettek
részt. Célom, hogy könyvtárunk a minõség jegyé-
ben mûködjön és szolgáltasson. Ennek megvalósí-
tásához olyan szolgáltatásszervezésre van szükség,
amely folyamatosan keresi a jobbítás és javítás le-
hetõségeit a lehetõ legköltséghatékonyabban és
minden munkatársat bevonva – a ruhatárostól a
könyvtárosig –, s a könyvtár egészére kiterjeszti a
minõségi tevékenységet. Ez jelenti a teljes körû
minõségi szolgáltatást.

Ennek érdekében elemezni kell az olvasói igé-
nyeket, felméréseket kell készíteni, szolgáltatása-
inkat folyamatosan mérni és értékelni kell, állan-
dóan javítani a munkafolyamatokat, munkatársa-
inkat képezni, továbbképezni.

4. Alapvetõ feladatnak tekintem a használó-
képzést. Ennek segítésére tanfolyamokat szerve-
zünk, ahol megtanulhatják az információszerzés
újabb módszereit (pl. nagyinet tanfolyam). Felté-
teleink adottak hozzá: megbízható számítógépek,
kiépített hálózat, megfelelõ helyiség, képzett sze-
mélyzet.

5. Számítástechnikai és telekommunikációs fej-
lesztések. Célunk: az otthonról is elérhetõ könyvtár
megteremtése, a fiókkönyvtárak számítógépes fej-
lesztése (a mosoni fiókkönyvtárban infopont létre-
hozása), a Huntéka könyvtári integrált rendszer meg-
vásárlása, amellyel az SR-LIB rendszert váltjuk fel,
továbbá dinamikusan fejleszteni számítógépes szol-
gáltatásainkat és megkezdeni a helyismereti gyûjte-
mény digitalizálását.

6. Legyen könyvtárunk az utca egyeteme, az
életen át tartó tanulás színtere, a távtanulás segí-
tõje. Ezzel kapcsolódunk városunk most elkészült
jövõképének koncepciójához, amelyben szerepel
az élethosszig tartó tanulás segítése, amihez a
könyvtárban minden feltétel adott:
• otthonos, kényelmes, kellemes környezet, nyu-
godt hely a tanuláshoz,
• kiváló dokumentumállomány (könyv, folyóirat,
videofilm, CD, CD-ROM, DVD, hangoskönyv),
tankönyvbemutató,
• megfelelõ technikai háttér (számítógépek, nyom-
tatók, internet, fénymásolók stb.),
• kiváló, jól képzett szakembergárda (akik ma-
guk is folyamatosan képezik magukat).

7. Fokozott együttmûködést szeretnénk a töb-
bi közgyûjteménnyel (levéltár, múzeum, iskolák)
kulturális értékeink megõrzése érdekében. Fon-
tos, hogy a könyvtár legyen benne a helyi köz-
életben, legyen jó és élõ kapcsolatunk a civil
szervezetekkel, legyen kapcsolódás a megyei,
hazai és nemzetközi információs hálózatba.

8. Terveim között szerepelt a régi történelmi
Moson vármegye életrajzi lexikonának elkészíté-
se. Ennek megvalósítása máris folyamatban van,
2004-ben az NKA pályázatán nyertünk pénzt a
kézirat nyomdai elõkészítésére. Két könyvtáros,
Tuba László és Kimlei Péter, valamint a Hansági
Múzeum két munkatársa végzi a munkát.

Néhány gondolat vezetõi hozzáállásomról:
Nagyon fontos számomra a jó munkahelyi lég-
kör, az õszinte, kölcsönös bizalom, ez az alapja
az eredményes munkának. Lényeges a folyama-
tos kommunikáció a munkatársaimmal, az állan-
dó kontroll és az értékelés. Számítok szakmailag
kiválóan felkészült kollégáimra, aktív közremû-
ködésükre, hiszen a könyvtár teljesítménye az
egyéni eredményeken, sikereken múlik. Fontos,
hogy mindenki értékes láncszemnek érezze ma-
gát, mert ez nagyon inspiráló. Ennek megterem-
tése (ha valóban ezt akarja az ember és nem csak
szép szólamoknak tekinti) nem kis feladat, ha
viszont sikerül, nagyon pozitív a hozadéka.

Kollégáimnak tudniuk kell, hogy ugyanolyan
keményen dolgozom, mint õk, hogy mindig szá-
míthatnak rám, és nem tekintem magam okosabb-
nak, különbnek és különlegesebbnek attól, hogy
igazgató lettem: csak abban különbözünk, hogy
nagyobb a felelõsségem. Nem igénylem, hogy
mindenben egyetértsenek velem, mert úgy gon-
dolom, ez gátat szab a kollégák önállóságának,
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kreativitásának. Hiszek abban, hogy a nézetek
ütköztetése visz elõbbre bennünket és segít kivá-
lasztani a legjobb megoldást.

Napra késznek kell lennünk az olvasói igé-
nyek ismeretében, folyamatosan követnünk kell a
könyvtári életben bekövetkezõ változásokat
(könyvtári törvény és a követõ jogszabályok, a
könyvtári terület stratégiai céljainak ismerete,
pályázatok, minõségbiztosítás stb.). Ehhez szük-
ség van újító vénára, rugalmasságra, sõt bizonyos
fokú bátorságra és megfelelõ „egyensúlyérzékre”,
ami az újítások mellett a jó hagyományok tovább-
élését is biztosítja. Hiszem és vallom, hogy a
könyvtárosok régi új feladata: az elhivatottság és
a profizmus, „a szív és a tudás” együtt. A könyv-
tárosok új szerepe: legyenek információs bróke-
rek, kommunikációs szakemberek és egyben szo-
ciális gondozók.

S végezetül arról, mit várok el kollégáimtól:
• hogy az olvasóinkat, használóinkat a tõlük tel-
hetõ legjobban kiszolgálják, senki ne távozzon a
könyvtárból elégedetlenül, rossz szájízzel, hiszen
minden értük történik,

• hogy felmérjék a felmerülõ igényeket és jelez-
zék azokat,
• hogy folyamatosan képezzék magukat és a
továbbképzések eredményeit építsék be minden-
napi munkájukba,
• hogy figyeljék az aktuális pályázatokat és min-
denki készítse el a saját területére vonatkozókat,
• hogy legyenek önállóak és kreatívak munká-
jukban, mindenki a maga szakmai területén,
• hogy munkájuk eredményét publikálják a he-
lyi, illetve szakmai sajtóban,
• végezetül: alkossanak jó közösséget, mert csak jó
légkörben lehet jól teljesíteni (vidáman könnyebb).

Kiemelt feladatnak tekintem, hogy könyvtáraink
(a fiókkönyvtárak is) magas színvonalon mûködje-
nek, minõségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Fontos-
nak tartom, hogy a könyvtár jól ismert szolgáltatásai
mellett legyen közösségi tér is, ahová jó bejönni, jó
elõadások, kiállítások, irodalmi estek várják a láto-
gatókat. Legyen intellektuális és szociális találkozó-
hely is egyben, vagyis legyen városunk szellemi
mûhelye. Ennyi, amit szeretnék.

Gyurics Zoltánné

3MTM 802 Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens

Ez a figyelemre méltó eszköz hatékony és gyors segítséget nyújt számos munkaigényes könyv-
tárosi feladat elvégzésében:

• a polcokon levõ könyvek „leolvasása”,
• polcrendezés,
• keresés,
• selejtezés,
• hiányok kezelése.

A könyvtár jelenleg használt rendszerébõl az egész könyvtári állomány automatiku-
san áttölthetõ a 3M Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens rendszerébe.
A Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens adatok millióit képes rögzíteni egy hor-
dozható kézi eszközre, mellyel az egész könyvtári állományt hatékonyan lehet el-
lenõrizni.
Könnyû, ergonomikus kiképzés, forgatható antenna biztosítja a
kényelmet, továbbá ez az eszköz megkönnyíti a polcokon tá-

rolt kiadványok elérését, minimálisra csökkentve ezzel a fáradságos fizikai
munkát.
A Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens további elõnye, hogy elõsegíti a
katalogizálásból származó hibák felfedezését, amelyek valószínûleg észrevét-
lenek maradnának.
Modern, rádiófrekvenciás technológia.

További információ:

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

Medimat Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Tel.: (1) 437-0970
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Elektronikus
könyvtárunkról

Jó látni, hogy könyvtári portáljainkon milyen nagy
számban találhatók az elektronikus könyvtárakra
mutató linkek, illetve hogy ezek milyen változa-
tos témájú oldalakat rejtenek. Nagyon örvende-
tes, hogy a nagy gyûjtemények – mint a Neu-
mann-ház és a Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK) –  mellett a kisebb, helytörténeti könyv-
tárak is ország-világ elé tárják kincseiket.

A Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereske-

delmi Fõiskolai Karának Könyvtára is épít már
egy ideje egy elektronikus könyvtárat, amely az
alábbi címen érhetõ el: http://tlwww.kkf.hu/ktweb/
index.html. Hogy miben tér el a többi e-könyv-
tártól? Leginkább a tartalmában. Feldolgozza –
többek között – az EU Working Papers címû
kari kiadvány megjelent számait. Ez a folyóirat
1998 óta jelenik meg évente négyszer, és az ak-
kor még Külkereskedelmi Fõiskola nevet viselõ
intézmény szakmai kiadványaként kezdte meg
mûködését. Cikkei kezdetben fõként Magyaror-
szág európai uniós csatlakozásának kérdéseit tár-
gyalták, de a késõbbiekben már nem szûkítették
le ennyire a folyóirat tartalmát. Nemcsak fõisko-
lánk oktatóinak, de hallgatóinak és kül-
sõ szakembereknek az írásai is olvas-
hatók benne. Mivel ez a kiadvány kis
példányszámban jelenik meg, ugyanak-
kor tudományos szempontból értékes,
nagy jelentõsége van elektronikus fel-
dolgozásának.

Oktatóink publikációinak egy része
szintén elérhetõ teljes szöveggel, ezál-
tal mind elektronikusan, mind papíron
hozzáférhetõk.

Ezen két dokumentumhalmaz számos
tantárgyhoz kötelezõ irodalmakat tartal-
maz, így a könyvtár mentesül a nagy
példányszámú beszerzés terhe alól.

Nagy népszerûségnek örvend szol-
gáltatásaink között a világhálóra felhe-
lyezett szakdolgozatok teljes szövegének

rendelkezésre bocsátása. A 2003 janu-

árja óta megírt szakdolgozatok egy részét jelenti
ez, amely állomány folyamatosan bõvül. A doku-
mentumok szerzõjük írásos engedélyével kerül-
tek – a papír változaton kívül – könyvtárunk ál-
lományába. PDF formátumban tároljuk õket, akár-
csak a fent említett cikkeket. Védésük ideje sze-
rint csoportosítottuk õket, de egyidejûleg fel van-
nak tárva integrált rendszerünk, a TextLib kataló-
gusában is. Ezzel biztosítottuk azt, hogy ha vala-
ki nem is tud e-könyvtári szolgáltatásunkról, a
címleíráshoz és a teljes szöveghez hozzáférhes-
sen. Az állomány nagysága 2005 májusában el-
érte a háromszáz darabot. A méreteket érzékelte-
ti, hogy ekkor még nem végeztünk a 2004. júni-
usi államvizsgán megvédett dolgozatok feldolgo-
zásával.

Folyamatos fejlesztés és bõvítés alatt áll egy
olyan szolgáltatás, amely a hallgatók többéves
munkásságát reprezentálja. Az Európai Unióról
szakirány keretében tanulók félévenként össze-
foglalják egy-egy adott témacsoport cikkeit és
könyveit, és ezeket néhány mondatban annotál-
ják. Ebbõl egy komoly bibliográfia alakul ki,
amely bárki érdeklõdõ rendelkezésére áll. Az
összeállítások többsége az 1990-es évek közepé-
tõl 2004 áprilisáig megjelent mûveket tartalmaz-
za. Ízelítõ a bibliográfiákból: Nemzeti kisebbsé-
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gek az EU-ban és Magyarországon, kisebbség-
politika, Kül- és biztonságpolitikai együttmûkö-
dés az EU-val, Állatvédelem az EU-ban és Ma-
gyarországon.

E-könyvtárunkban a szépirodalomnak is jutott
hely. A Tájkép.kkf.hu címû kiadvány a fõiskola
hallgatóinak verseit rejti, amelyek igazi gyöngy-
szemek a sok tudományos munka között.

Elektronikus könyvtárunkon belül szeretnénk
kibõvíteni azon szolgáltatásunkat, hogy a könyv-
tár gyûjtõkörébe tartozó, interneten megtalálható
elektronikus dokumentumokat megkeressük, letölt-

jük saját szerverünkre, és innen szolgáltatjuk,
mindezt ingyenesen biztosítva mind a dokumen-
tum elõállítójának, mind a felhasználójának. Ez a
lehetõség fõként a tájékoztató könyvtáros
referenszmunkáját segíti, hiszen nem kell az
interneten keresgélnie, ha egy meghatározott té-
mához keres e-dokumentumokat, csak az OPAC-
ot kell használnia. Egyben a cégeknek-intézmé-
nyeknek is biztosítja az ingyenes reklámot. Ám
mivel a letöltéshez szerzõdés megkötésére van
szükség, a tapasztalat azt mutatja, hogy a még
érdeklõdõ intézmények is visszalépnek. A Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Amerikai
Nagykövetség Információs Központja az a két
intézmény, amely évek óta rendelkezésünkre
bocsátja kiadványait. Úgy érezzük, ez a szolgál-
tatás hasznos (és fõként ingyenes) mindkét fél-
nek, jó reklámot kínál, a szervezetek mégsem

használják ki. Szerzõdésünk a MEK szerzõdése
alapján készült, és a módszer is a MEK gyakor-
latát követné, mégis eredménytelennek bizonyul.

Elektronikus könyvtári szolgáltatásunk legna-
gyobb erõsségének azt érezzük, hogy az anyaga
nem különül el a hagyományos könyvtári doku-
mentumok elérhetõségétõl. Kezdettõl fogva arra
törekedtünk, hogy olvasóink a lehetõ leghama-
rabb jussanak a kért cikkhez, könyvhöz, tanul-
mányhoz. Ezt az „elvárásunkat” teljesítettük az-
zal, hogy elektronikus dokumentumaink bibliog-
ráfiai leírása megtalálható a TextLibben, és köz-
vetlenül el lehet érni a szöveget, nem szükséges
külön ablakokat nyitni. Aktív ablak hívja fel a
figyelmet arra, hogy az adott tétel elérhetõ az
interneten is. Az „Interneten: e-könyvtár-kkf” link-
re kattintva, Adobe Acrobat Reader használatá-
val olvashatjuk a kiválasztott dokumentumot. Nem
gyõzzük hangsúlyozni, hogy a dolgozatokat a
szerzõi és egyéb jogok tiszteletben tartásával, a
megfelelõ hivatkozások igénybevételével lehet
használni.

Örülnénk, ha minél többen fedeznék fel elekt-
ronikus könyvtárunkat. Reméljük, ez a kis bemu-
tató kedvet csinált a könyvtárosoknak egy saját
elektronikus könyvtár elkészítéséhez és fenntar-
tásához is. Csak biztatni tudunk mindenkit, mert
viszonylag kis ráfordítással rengeteg értékes tarta-
lom kerülhet az olvasók és az internethasználók elé.

Lõrincz Andrea
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Statisztikai információk:

sokszínû kérdések,
gyors válaszok

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
2003-ban és 2004-ben is támogatást nyert a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári
minõségfejlesztés – könyvtári korszerûsítés címû
pályázatán. A pályázat elsõ részében kérdõíves
felmérést végeztünk a könyvtárhasználók között,
valamint a Könyvtári Intézet által készített ajánlá-
sok figyelembe vételével teljesítménymutatókat
dolgoztunk ki a könyvtári munkafolyamatokra.
A pályázat második része, a teljesítménymutatók
összehasonlító vizsgálata lehetõséget adott arra,
hogy másik három országos szakkönyvtárral hasonlít-
suk össze nemcsak a mutatókat, de a mutatók kiala-
kításának módszertani tapasztalatait is.

A fenti pályázatok eredményeit, tanulságait
majd egy hosszabb tanulmányban vagy kiadvány-
ban foglaljuk össze. Az alábbiakban a referensz
kérdésekkel kapcsolatban folytatott felmérésünk
tapasztalatait ismertetjük.

A teljesítménymutatók összehasonlításakor az
olvasószolgálati osztály munkatársai több mint egy
hónapon keresztül felmérést végeztek a könyvtár-
használók információs igényeirõl, a feltett kérdések
tematikus megoszlásáról és a válaszadás gyorsasá-
gáról. Az alábbi összefoglaló ennek a vizsgálatnak
az eredményeit, tanulságait foglalja össze.

„Jó napot kívánok, információt szeretnék ven-
ni” – kezdhetné a mai kor olvasója, aki szeretne
egyre gyorsabban számára piaci értéket jelentõ
információhoz jutni. A kérdés egyaránt vonatkoz-
hat a Kínába exportáló cégekre, a debreceni
gyógyturizmusra vagy az 1940-es évek budapesti
kávéházainak adataira, esetleg a szlovákiai
ribizlitermelés eredményeire, avagy a föld arany-
korona-értékére.

Könyvtárunk gyûjteménye egyidõs a hivata-
los magyar statisztikai szolgálattal (1867), így
elvárható, hogy a kutatóknak, az egyetemi hall-
gatóknak, az állami intézményeknek és a gazda-
sági élet szereplõinek az információ- és adatigé-
nyét naprakészen, folyamatosan magas színvona-
lon elégítsük ki. Ez a törekvés azonban legfel-
jebb külsõségeiben új, hiszen már erre utalt a
könyvtár elsõ, 1885-ös kötetkatalógusa is, mely a
tematikus visszakeresést teszi lehetõvé, valamint

azok a segédeszközök, amelyeket a könyvtár mun-
katársai készítettek azért, hogy megkönnyítsék az
egyre duzzadó információtengerben való tájékozó-
dást.

Ilyen segédeszköz többek között a hivatal ala-
pításának századik évfordulója alkalmából út-
jára indított, Statisztikai adatforrások címû bibli-
ográfia, valamint az 1972-ben elkezdett Statiszti-

kai módszerek címû sorozat, mely a külföldi és
hazai statisztikai módszertan szakirodalmát ismer-
teti. Történeti kutatócsoportunk munkája a Ma-

gyarország történeti helységnévtára (1773–1808)

címû sorozat, amely a történeti Magyarország
területére kiterjedõen írja le a települések névvál-
tozatait. A könyvtár mai munkatársai hálával
gondolhatnak elõdeikre, akik nem csupán defini-
álták a gyûjteményt és annak gyarapítási kereteit,
a kiszolgálandók körét, hanem munkájukkal,
kutatásaikkal napjaink statisztikai információszol-
gáltatásának alapjait is lefektették.

Az intézmény 1972-ben felvette a KSH Könyv-

tár és Dokumentációs Szolgálat nevet, jelezve,
hogy a tradicionális könyvtári gyûjtõ-megõrzõ
feladat mellett kiemelten kezeli a dokumentumok
tartalmi feltárását és az ennek alapján történõ
adatszolgáltatást. A névváltoztatás mögötti átala-
kulás és hangsúlyváltozás eredményeképpen szü-
letett meg a könyvtár egyik jelentõs vállalkozása,
a TEXTPAC adatbázis, melynek bõvítése 2000-
ben lezárult. Az adatbázis az államigazgatás, az
uniós csatlakozás, a gazdaságpolitika, a közgaz-
daságtudomány, a népesedéspolitika, a statiszti-
kai módszertan, a szociálpolitika témakörében
született magyar, német, angol nyelvû cikkek,
tanulmányok tárgyszavazott, annotált bibliográfi-
ai leírását tartalmazza, így a kutatók és a könyv-
tárosok számára is fontos kiindulópontot jelent-
het. Ezeket az igazán releváns információkat
konvertáltuk az OLIB integrált rendszerbe, tehát
a könyvtár katalógusában lekereshetõk.

A könyvtárba érkezõ kiadványok tartalmi fel-
tárása természetesen továbbra is folytatódik. A
feldolgozó osztály egy sajátosan a könyvtár pro-
filjához igazodó tárgyszórendszer alapján végzi
ezt a tevékenységet. A tárgyszólista folyamato-
san frissül, alkalmazkodva a szakterület termino-
lógiájának változásaihoz. Az igazán gyors és ha-
tékony adatközlés megvalósítása érdekében ezzel
a tevékenységgel párhuzamosan folyik a referensz

könyvtár analitikus feltárása az OLIB intergált
rendszerben. Az elõbbit kiegészíti a beérkezett
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kérdések és az azokra adott válaszok, illetve a
válaszadás forrását feltüntetõ úgynevezett
referensz napló folyamatos nyilvántartása. Kiemelt
jelentõségû az elektronikus referenszmappa,
amelyben a tájékoztató kollégák folyamatosan
rögzítik az újonnan beérkezõ külföldi kiadványok
táblázatainak, statisztikai adatainak lelõhelyét a
pontos oldalszám feltüntetésével.

A tájékoztatószolgálat munkájára szélsõséges
esetben az is jellemzõ, hogy az olvasó legszíve-
sebben be sem jön az olvasótérbe: a ruhatárban,
esetleg más kiadványt olvasgatva várakozik, amíg
a könyvtáros keres, keresi azt az – esetleg csupán
– egyetlen adatot, melyre a „megrendelõnek”, azaz
olvasónak éppen szüksége van. Ez a gyakorlat a

szakkönyvtári jellegbõl adódóan – mint a sok-
éves tapasztalat mutatja – tulajdonképpen termé-
szetesnek és hatékonynak mondható. Az infor-
mációért hozzánk fordulók egy része tehát nem
kutatni szeretne a könyvtárunkban, pontosabban
nem szeretne kutatni, hanem lehetõleg minél gyor-
sabban szeretné megkapni az információkat, el-
sõsorban a statisztikai információkat. A távhasz-
nálók számának jelentõs emelkedése is ezt a ten-
denciát jelzi. Ez olyan jelentõs olvasói magatar-
tásbeli változás, melyhez igazodnia kell a feldol-
gozó és a tájékoztató munkának.

A könyvtár gazdag állománya mellett állandó
és egyre fontosabb információforrás az Internet.
Egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenség-
gel, hogy a világ statisztikai hivatalai a korábban
nyomtatott formátumú kiadványaikat csak elekt-
ronikusan jelentetik meg, illetve a dokumentumok

teljes értékûen csak valami-
lyen elektronikus kiad-
vánnyal együtt használha-
tók. A CD-ROM-ok és a jel-
lemzõen angol nyelvû kere-
sõfelülettel dolgozó on-line
adatbázisok a tájékoztató
munkát végzõ könyvtáro-
soktól naprakész könyvtár-
informatikai ismereteket kö-
vetelnek. Ez ma már olyan
alapkészség, olyan tudás,
amely elõfeltétel a szolgálat-
hoz, a gyakorlat során és az
önképzés révén tovább fej-
leszthetõ, illetve a mi ese-
tünkben szükséges bizonyos
speciális ismeretek elsajátítá-

sa is. Gyors problémamegoldással, rugalmasság-
gal és nyelvismerttel kiegészülve vezethet ered-
ményes és hatékony tájékoztatási tevékenységhez.
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A 2004. november 10. és december 20. között
végzett felmérés keretében a tájékoztató könyvtá-
rosok feljegyezték a referenszkérdéseket és a
válaszadásra fordított idõt. Vizsgálatunk célja az
volt, hogy az eredmények tükrében optimalizál-
hassuk szolgáltatásainkat, amennyiben szükséges,
újraszervezzük az olvasószolgálat munkáját.

A könyvtárunkhoz információért fordulók
többsége ebben az idõszakban statisztikai adato-
kat kért az alábbi témakörökben:

Területi statisztika 26%
Gazdaságstatisztika 18%
Kultúra, mûvelõdés 10%
Nemzetközi összehasonlítás 9%
Életszínvonal, keresetek 7%
Egészségügy 6%
Mezõgazdaság 5%
Idegenforgalom 5%
Munkaügyi statisztika 4%
Környezetstatisztika 4%
Egyéb 6%

Az olvasói kérdések tipizálása és rendszerezé-
se során csupán a kérdés fõ irányvonalának tartal-
mát vettük figyelembe, hiszen a legtöbb kérdés
komplex, nem csak egyetlen szakterületet érintett.

A válaszadás határait természetesen a könyv-
tár gyûjtõköre is jelentõsen befolyásolta, habár e
tudományágak magyar nyelvû szakirodalma a
könyvtár kötelespéldány-jogosultságának köszön-
hetõen szinte teljes körûen az olvasók rendelke-
zésére áll. A kérdések tartalmi megoszlásából
látszik, hogy látogatóink elsõsorban üzleti-gazda-
sági információkat keresnek. Jelentõs része a

kérdéseknek a külkereskedelmi forgalomra, a
cégekre, a vállalkozásokra, az ingatlanárakra vo-

natkozik. A kérdések feltevõi nem feltétlenül csak
az üzleti élet szereplõi, hanem gyakran kutatók,
egyetemi hallgatók vagy középiskolások, ügyei-
ket intézõ állampolgárok.

A kérdések megválaszolásában törekszünk arra,
hogy a referenszkérdések megválaszolására for-
dított idõt csökkentsük.

Referenszkérdések megválaszolási ideje a fel-
mérés idõpontjában:

idõ:
5 perc alatt 47%
5 és 10 perc között 22%
10 és 20 perc között 17%
20 perc felett 14%
Néhány példa a kérdések témáiból:

• a hollandiai abortuszok száma 2003 (50 perc);
•  a Gini index európai országokban 1970-tõl (40
perc);
• a bor és a sajt szerepe a gasztronómiában (30
perc);
• a külkereskedelem áruszerkezete: Argentína,
Lengyelország 1980-tól (10 perc);
• az irodai alkalmazottak bére Budapesten (10
perc).

Látható, hogy a legtöbb kérdésre nagyon rö-
vid idõ alatt lehet és kell választ adni, habár nem
ritkán keresnek meg minket elmélyültebb kutató-
munkát követelõ, jellemzõen retrospektív jellegû
adatkérésekkel. A válaszadás több idõt vesz
igénybe, hiszen a kiadványok tucatjait kell kézbe
venni, valamint szükséges a könyvtárunkból elér-
hetõ különbözõ adatbázisokban (pl. JSTOR, Kül-
kereskedelmi adatbázis, Observer, Eurostat adat-

bázisai) való keresés is.
Összegzésképpen elmondhat-
juk, hogy a könyvtár tájékoz-
tató- és olvasószolgálata a ren-
delkezésre álló szakirodalom
és adatbázisok segítségével
nagyon változatos témákban
és hatékonyan szolgálja a fel-
használókat. Az eddigi tapasz-
talataink alapján tovább kell
építeni azokat a helyi adatbá-
zisokat, amelyek a szakiroda-
lom analitikus feltárását segí-
tik elõ, valamint növelni kell a
távhasználatot, hogy minél
szélesebb használói réteg ve-

gye igénybe szolgáltatásainkat.
Bedecs Éva

A kérdések megválaszolásának időbeli alakulása
2004. november 10. - december 20.
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A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár
és Információs Központ
új épületének szakmai
fejlesztési koncepciója

A nagyjából négyezer négyzetméter alapterületû
új könyvtárépület Debrecenben a Bem tér 19.
számú telekre épül. Ez egy ötven méter széles és
csaknem nyolcvankilenc méter hosszú saroktelek,
amelyet észak felõl a kórház területe, keleti irány-
ból a Kórház utca, délrõl a Hadházi út, nyugat
felõl a Bem tér határol. A telek adottságai a ter-
vezett funkcióhoz kiválóak: három oldalról köz-
területtel határolt, tömegközlekedési kiszolgálása
ideális mind a villamos-, mind a buszközlekedés
szempontjából. Egyenlõ távolságban van a vá-
rosközponttól és az egyetemektõl, ugyanakkor
zöldterületbe ágyazott.

Az épület szintelrendezése: pince, földszint,
elsõ emelet, tetõtér. Az épület bejárata a Bem
tér–Hadházi út sarkon nyílik, az épület leghang-

súlyosabb pontjában, egyben a publikus zónák
elérhetõségi centrumában. A gazdasági-személy-
zeti bejárat a Kórház utca felõl közelíthetõ meg.
Az épület központi eleme a csuklópontba elhe-
lyezett, kör alakú galériás udvar, amely áthalad
minden szinten és összeköti térben az alagsort a
tetõtérrel. E köré szervezõdik minden szinten a
terület információs és ellenõrzõ központja, és zárt

együttest alkot az átlósan szervezett központi fõ-
lépcsõházzal és liftmaggal, valamint a köréjük
szervezett vizesblokkokkal.

A könyvtár funkcionális terei a gyermekrész-
leg, a kiválasztó tér és a kölcsönzés, az infotéka
és a hírlaptár, az elõadóterem, a helyismereti gyûj-
temény, az olvasóterem, a tanuló- és munkaszo-
bák. A pincében kapnak a helyet a mûhelyek és
a tömörraktár. Közel hatezer polcfolyóméter biz-
tosítja a dokumentumok elhelyezését.

Tervezõ: Gellér Ferenc építész, Hajdúterv Kft.
A fejlesztés várható eredménye:
A könyvtárfejlesztés egy olyan multifunkcio-

nális intézmény létrehozását kívánja megcélozni,
amely a megye (a régió) dokumentumellátó, in-
formációs és tanulmányi központjának a feladata-
it maradéktalanul ellátja.

A megépítendõ intézménynek az alábbi szol-
gáltatásokat kell nyújtania:

a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat
(nyomtatott dokumentumok õrzése, kölcsönzése,
tájékoztatás stb.);

a különbözõ médiumok, digitális adathor-
dozók és hálózati, on-line rendszerek hozzáférhe-
tõvé tételét;

a nyomtatott- és a digitá-
lis dokumentumok olvasásának
biztosítását;

az elektronikus dokumen-
tumok felhasználásának oktatá-
sát;

az egész életen át tartó
(egyéni és csoportos) tanulás
helyszínének biztosítását oktató-
és tanulószobák, szemináriumi
helyiségek kialakításával;

a kulturális rendezvények
és közmûvelõdési feladatok el-
látását elõadóteremmel, kiállító
térrel, beszélgetésre, kapcsolat-
teremtésre alkalmas terekkel;

az intézmény fenntartásá-
hoz hozzájáruló kiegészítõ szol-

gáltatásokat, mint például a másolatszolgáltatás,
könyv, egyéb média és népmûvészeti ajándéktár-
gyak árusítása stb.;

információkeresést, kiadványok, nyomtatvá-
nyok, meghívók stb. készítését, szakdolgozatok
kötését, restaurálást, digitalizálást stb.

Gellér Ferencné

könyvtárigazgató
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Túloldalt: az új könyvtár helyszínrajza.
Fent: a könyvtárépület bejárata,

lent: déli homlokzata
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A könyvtári felhasználók
képzésének
tanulmányozása
az Európai Unió
országaiban

Beszámoló egy franciaországi
tanulmányútról
(2005. május 9–15.)

Az Európai Unió Leonardo da Vinci programjá-
nak második fázisában, a 2004. évi pályázati fel-
hívásra készített sikeres pályázatuk eredménye-
ként (HU/04/EX/425) a Szegedi Tudományegye-
tem hódmezõvásárhelyi Mezõgazdasági Fõisko-
lai Kara, a váci Apor Vilmos Katolikus Fõiskola,
a Tessedik Sámuel Fõiskola mezõtúri székhelyû
Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, a hódmezõvásár-
helyi Németh László Városi Könyvtár és a Szol-
noki Fõiskola könyvtárosai egyhetes franciaországi
tanulmányúton vettek részt.

A teljes program végrehajtásában – mint arról
már a Könyvtári Levelezõ/lap 2004. novemberi
számában tudósítottak – összesen nyolc magyar
és négy külföldi intézmény mûködik együtt. A
pályázat koordinátora Palotás János intézmény-
fejlesztési irodavezetõ a Szegedi Tudományegye-
tem Mezõgazdasági Fõiskolai Karáról.

A program célja az Európai Közösség szak-
képzés-politikájának megvalósulását segíteni az-
zal, hogy hozzájárul „a tudás Európájának elõ-
mozdításához az oktatási és képzési együttmûkö-
dés európai térségének létrehozása által”, és tá-
mogatja a „tagállamoknak az élethosszig tartó
tanulásra (…) vonatkozó politikáját”. (A Leonar-
do da Vinci programot létrehozó határozat 1.3
cikkelye.)

Az aktuális pályázat – A könyvtári felhaszná-
lók képzésének tanulmányozása az Európai Unió
országaiban – elsõdleges célja az európai felsõ-
oktatási könyvtárak felhasználók képzésében al-
kalmazott közvetlen módszereinek megismerése,
tapasztalatcsere.

A fogadó intézmény a történelmi Anjou-tar-
tomány székhelyének, Angers városának egy
sikeresen mûködõ magánegyeteme, az École
Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA),
pontosabban annak könyvtára (http://www.
groupe-esa/article 435.html) volt. Rendkívül
színes, ugyanakkor elmélyült programjaik so-
rán betekintést kaptunk a francia könyvtári rend-
szerbe, a francia felsõoktatás – a könyvtáros-
képzés – szerkezetébe is.

Az egyetem 1895-ben vált ki az angers-i ka-
tolikus egyetembõl. Ma nagyon speciális tudo-
mányterületeken, sok szakon oktat nagy létszámú
hallgatóságot. Fõ profiljuk az agrármérnök-, ag-
rármenedzser-képzés.

A francia felsõoktatás rendszere jelentõsen eltér
a magyarországitól. Az új felsõoktatási törvényünk
ebbe az irányba mozdítja el a magyar felsõokta-
tás szerkezetét is, de mint láttuk, eltérések lehet-
nek egy-egy országon belül is. Franciaországban
minden érettségizettnek joga van belépni a felsõ-
oktatási rendszerbe (a szelekcióra késõbb kerül
sor), ezért a francia rendszerre hagyományosan a
tömegeket oktató egyetem jellemzõ. Náluk már a
bolognai folyamat elõtt is az ún. rész- vagy köz-
bensõ diplomák rendszere mûködött. Három cik-
lust különböztetnek meg: az 1. ciklusban: egye-
temi alapdiplomát (DEUG) szerezhetnek két év
alatt; a 2. ciklus elsõ évében megszerzik a
licenciátust, második évében pedig a magiszteri
diplomát; a 3. ciklust, vagyis az ötödik évet a
felsõfokú szaktanulmányok diplomája (DESS)
vagy a felsõbb tanulmányok diplomája (DEA)
zárja; ez utóbbi tulajdonképpen bevezetés a dok-
tori tanulmányokba, amelyek a szakterülettõl füg-
gõen kettõ–öt évi kutatást jelentenek. A felsõok-
tatás szerkezetét az Európai Unió országaiban a
nemzeti elit képzésének koncepciója határozza
meg. Franciaországban megkülönböztetik a rend-
kívül szelektív rendszert (grandes écoles – ezek a
XVIII-XIX. században jöttek létre), ahol az értel-
miségi-közigazgatási elit képzése folyik, és az
egyetemeket, ahol a képzés nyitott, kevésbé sze-
lektív, s célja a középvezetõk, tanárok képzése.
Az egyetemi tömegoktatás ennek köszönhetõen
alakulhatott ki.

Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük
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Az ESA-csoport öt magánegyetembõl áll, közü-
lük az angers-i a legnagyobb. Bonyolult az egyetem
felépítése: a szokásos három ciklus helyett öt szin-
ten folyik az oktatás, és a doktori iskola mellett az
ún. magasfokú gyakorlati képzés a legfõbb erõssé-
gük. Többek között a borkultúra, a borüzletág, a
környezetgazdálkodás, az agroökológia, a nemzet-
közi agrárkereskedelem, az agrár üzletemberek ki-
emelten gyakorlatorientált képzése és a nyolc-nyolc
hónapos külföldi tanulási-gyakorlási lehetõségek
teszik igen népszerûvé az egyetemet – a jelentkezõk
száma a négyszerest is meghaladja. A jól bejáratott,
szigorúan ellenõrzött színvonalú gyakorlóhelyek a
választott szakoknak megfelelõen: Dél-Amerika,
Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, Ázsia, a skandináv
országok, de Európa más területei is lehetnek. Ná-
luk is háromszáz külföldi hallgató tanul folyamato-
san (Magyarországról jelenleg egy diákjuk van).

Emmanuel Drouin a könyvtári ismereteket
oktatja az intézményben. A mérnöki diplomával
is rendelkezõ könyvtáros, mint többször hangsú-
lyozták: „dokumentalista” – aki a tanulmányút
folyamán mindvégig a mentorunk volt – ismertet-
te meg a magyar könyvtárosokkal az egyetemen

folyó könyvtári használóképzés rendszerét. Min-
den évben minden hallgató kap szorosan a tan-
anyaghoz kapcsolódó „könyvtári képzést”.

Az elsõ két évben hangsúlyosabb a hagyomá-
nyos könyvtári dokumentumokkal, a kéziköny-
vekkel, valamint a könyvtári rendszerrel és a
katalógusokkal történõ ismerkedés. Az internetes
keresési stratégiákat az egyetem számítógépes ter-
meiben oktatja, melyek egyben nyelvi laborok is.
A tanári monitorról ellenõrizhetõk a diákok kere-
sési eredményei, a jártasságuk.

A Boole-algebra operátorai adta lehetõségeket
– a keresõszavak összekapcsolását, a Google-ban
történõ keresést – igen részletesen tanulják; gya-
korolják, majd a találatokat összehasonlítják az
egyetemi könyvtáruk OPAC-jában talált kulcs-
szavas keresés eredményeivel. Fontos szempont,
hogy ismerjék a nagy keresõrendszerek elõnyeit
és hátrányait is. A diákok egy részének teljesít-
ményérõl meglehetõsen lesújtó véleménnyel vol-
tak a könyvtárosok. Meghökkentõen hangzik az
alapvetõ probléma: az internetes keresések tekin-
télyes része azért eredménytelen, mert a diákok
úgy kerülnek be az egyetemre, hogy nem tudnak
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helyesen írni franciául. A keresõrendszerek, por-
tálok jelzését – ellenõrizze, helyesen írta-e be a
keresett kifejezést – figyelmen kívül hagyják,
gyorsan lemondanak a sikerrõl, vagy a találatok
túl nagy száma veszi el a kedvüket a további
kereséstõl. Fontos felhívni a figyelmüket a szak-
mai szókincs bõvítésére, pontos használatára, itt
igyekszik a könyvtáros oktató minél több példá-
val segíteni, hogy gyorsan tanulják meg a rele-
váns információszerzés módszereit. Megismerte-
tik õket olyan fontos szaktudományi weboldalak-
kal, amelyek nem találhatók meg például a
Google-ban.

A harmad- és negyedévesek esetében már
sokkal jobb a helyzet, de õk is gyakran kérnek
segítséget a könyvtárosoktól olyan problémák
megoldására, amilyenekkel a könyvtári órákon
már foglalkoztak, elvileg megtanulták a felhasz-
nálható módszereket. A speciális agrártémájú
weboldalak, az Agricola, az AGRIS-CARIS adat-
bázisok, az EBSCO használatát, kutatásmetodo-
lógiát, fõként az alapvetõ tudományos folyóira-
tok struktúráját, tartalmuk megismerését, a szak-
folyóiratok közötti eligazodást tartják fontosnak
megtanítani. Nehezen boldogulnak a hallgatók
például egy, az egyetemi oktatók által szigorúan
megkövetelt klimatológiai szoftver használatával,
de nagy erõpróbát jelent az ergonómia program
felhasználóbarát technológiájának elsajátítása is.
Erre a könyvtárosok szerint is túl kevés az idõ,
egy-egy hallgatóra tíz perc jut a szoftverek hasz-
nálatának oktatása során, de az igényesebb hall-
gatók igyekeznek gyakorolni, nem elfelejteni a
hallottakat. A külsõ gyakorlatuk elõkészítését a
klimatológiai szoftver professzionális használata
nélkül nem is tudják megoldani.

Az ötödévesek könyvtári képzésében
preferált anyagok a szerzõi jog lényeges elõ-
írásai, a hivatkozási szabályok, az internetes
fordítóoldalak, a CNRS (Országos Tudo-
mányos Kutatások Központja) nemzeti tu-
dományos folyóirat-adatbázisa, a PASCAL
és a FRANCIS használata.

A doktori és a magasfokú gyakorlati kép-
zésben részt vevõk számára is elõír az egye-
tem több órás könyvtári képzést. Fõként a
Web of Science, a ScienceDirect használa-
tát gyakorolják, segítenek a kutatási terüle-
tük irodalmának feltérképezésében. Elõke-
lõ helyet foglal el az INIST (Tudományos
és Mûszaki Információs Intézet) adatbázi-

sának ismertetése, mely a szürke irodalom jól
szervezett dokumentumszolgáltató rendszere és
központja Franciaországban – fontos része a
mûszaki és természettudományos idõszaki kiad-
ványok gyûjteménye, a konferenciaanyagok,
reportok, doktori disszertációk leírása.

Különös figyelmet fordítanak a távoktatásban
részt vevõk könyvtárhasználati képzésére. Az egy-
egy hetes, egyetemen töltött konzultációk során
néhány órát (kezdetben többet) töltenek a könyv-
táros tanárral, aki bevezeti õket a számukra ké-
szült, interneten keresztül elérhetõ tananyag, a
segédanyagok használatába, és természetesen
nekik is tanítja a fentiekben vázolt könyvtárisme-
reti tudnivalókat.

Az ESA könyvtárosai jelenleg a honlapjuk
(http://lafontaine.esa-angers.educagri.fr) átalakítá-
sán dolgoznak: megkülönböztetett figyelemmel
próbálják teljesen kiszûrni a könyvtárosok szak-
mai szókincsét. Szeretnék, ha nem riasztaná el a
kezdõ könyvtárhasználót az OPAC, on-line kata-
lógus stb. kifejezések halmaza, hogy valóban
felhasználóbarát oldal várja a szakirodalom iránt
érdeklõdõket.

Kerekasztal „konferenciát” szerveztek vendég-
látóink: ismerjük meg egymás országának könyv-
tári rendszerét, a könyvtárosképzés sajátosságait,
az elhelyezkedési lehetõségeket. Fõként a magyar
könyvtáros életutakra voltak kíváncsiak. Rendkí-
vül érdekes, kellemes hangulatú délután kereke-
dett e téma kapcsán. Egyetemi hallgatókat is
meghívtak, hogy reprezentálják a francia
könyvtárosképzés specializálódását. A két hall-
gató éppen gyakornoki idejét töltötte az ESA-nál.
A fentebb ismertetett hármas ciklus a könyvtáros-
képzésben is érvényesül. A harmadév elõtt kell
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zák?) A friss folyóiratok tartóin, a legutóbbi lap-
szám alatt találhatják az olvasók az A/5 méretû,
átlátszó, lezárt irattasakokban az adott folyóirat
internetes elérhetõségének a paramétereit: webcím,
tartalom-, illetve teljes szövegû szolgáltatás stb.
Az olvasótermekben lévõ – a hallgatók által leg-
gyakrabban használt – bekötött szakfolyóiratok
mellett a legutóbbi négy-öt évfolyam füzetenként
kimásolt, majd összekapcsolt, irattartó papucsok-
ban tartott  tartalomjegyzékeit láthatóan nagyon
gyakran forgatják az egyetemisták.

Az Angers központi városi könyvtárában
(Bibliotheque  Municipale Angers – Bibliotheque
Toussaint-ban /www.bm.angers.fr/) tett csütörtök
délutáni látogatásból megismerhettük a város rend-
kívül forgalmas könyvtári életét. Valódi, de a
legjobb értelemben vett könyvtári nagyüzemet
láthattunk. A középkori épületegyüttes – bencés
kolostor és templom – átépítése, kibõvítése impo-
záns helyet biztosít a 6400 m2 területû központi
könyvtárnak. A II. világháborúban bombatalála-
tot kapott gótikus templom, üvegtetõvel helyreál-
lítva, a város híres szülöttje, David d’Angers szob-
rainak kiállítóhelye.

Megkaptuk a város tíz könyvtára utóbbi négy
évének statisztikai adatait. A kb. 140 ezer lakosú
város megközelítõen tízezer négyzetméter könyv-
tári alapterülettel várja látogatóit, a 2004. év összes
dokumentumkölcsönzése 1 173 371 darab (ebbõl
998 958 könyv) volt.

Kissé irigykedve vettük kézbe a 2004. õszi len-
gyel rendezvénysorozatuk frappánsan informatív és
esztétikus programfüzetét. Milyen ügyesen használ-
ják ki a lengyelek történelmük, irodalmuk, mûvé-
szetük megismertetésére, mai, eleven kapcsolatte-
remtésre többek között az „Hedwige d’Anjou, roi

eldönteniük, melyik irányt választják a há-
rom közül: könyvtáros, „dokumentalista”
(szakkönyvtáros) és levéltár-irattár szak. A
„dokumentalista” szakos fiatalember azt
tartotta a legfontosabbnak a képzésükben,
hogy korán a szaktudományokra irányítják
a figyelmet, elhelyezkedési lehetõségeik
pedig elég széles körûek: a felsõoktatási és
szakkönyvtárakon kívül sok vállalat is al-
kalmazza õket „információkereskedõként”
– szakmai, pénzügyi és kereskedelmi infor-
mációkat kell nagy pontosságra törekedve,
idõveszteség nélkül beszerezniük. Egy is-
merõsét például állatorvosi rendelõben al-
kalmazzák, az orvosoknak összegyûjti a
folyóiratokat, könyveket, személyre szólóan jelö-
li ki részükre a releváns információkat. Az
interneten elérhetõ anyagokat nagy körültekintés-
sel kell kiválogatnia, hogy az állatorvosok rövid
idõ alatt jussanak értékes ismeretekhez, a legfris-
sebb kutatási eredményekhez. Magas fizetése azt
igazolja, hogy igen megbecsülik a munkáját. Egyre
gyakrabban tudnak ún. elõkutatói álláshoz is jut-
ni ezzel a diplomával.

A levéltár-irattár szakos gyakornok lány az
elhelyezkedési lehetõségek közül a hagyományos
munkahelyeken túl a közigazgatási adminisztrá-
cióban, a bankoknál számukra megnyíló kilátá-
sokról szólt.

Az állami fenntartású könyvtárak, ha megüre-
sedett könyvtárosi státusuk van – más szakmák-
hoz hasonlóan – évente központi pályázatokat
írnak ki (pontosabban a minisztérium írja ki). 2004-
ben összesen kilenc (!) könyvtárosi munkahelyre
hirdettek pályázatot  Franciaország területén. A
pályázatot, a felvételit nagyon nehéznek tartják,
óriási a túljelentkezés, viszont aki elnyeri az ál-
lást, annak – mint mondták – nyugdíjas koráig
biztos helye van.

Meglátogattuk Angers-ban az Université
Catholique de l’Ouest (UCO), a Nyugat-francia-

országi Katolikus Egyetem könyvtárát. Az épüle-
tet 1876-ban emelték, és a legutóbbi, 2003. évi
nagyszabású átépítés alkalmából kiadott reprezen-
tatív füzetbõl jól nyomon követhetõek százhar-
minc év könyvtárbõvítéseinek korabeli jellegze-
tességei. Az UCO könyvtárában töltött délelõtt a
francia könyvtárosok apró mûhelytitkaiba enge-
dett bepillantást. Néhány, a használatot nagyon
egyszerû eszközzel segítõ ötletük itthon is könnyen
megvalósítható. (Talán vannak is, akik alkalmaz-

´ ´



36  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2005. augusztus

de Pologne”, Nagy Lajos királyunk lánya, Szent
Hedvig alakja, tevékenysége adta lehetõségeket!

A Nantes városában tett látogatásunk délelõtti
programja az Info-Point Europe Région des Pays

de la Loire – a Loire Vidéke Régió Erurópai
Információs Pontja (www.europe.paysdelaloire.fr)
– munkatársainak részletes bemutatója volt az EU
speciális adatbázisairól. A politikai, jogi, gazda-
sági, kulturális, oktatási információszerzési lehe-
tõségek valóban elkápráztató segítséget jelenthet-
nének a tájékoztatási munkában. Sajnos több eset-
ben a magyar anyag még hiányzott. A haszná-
lók összetételérõl elmondták: mivel régiójuk, a
derûs és termékeny táj a zöldségtermesztés
központja, nagyon sok érdeklõdõ a gazdák
közül kerül ki. Azt már itthon is megtapasztal-
hattuk, milyen mértékben érintik közvetlenül
mindennapjaikat az EU döntései, õket követik
a tanárok és a diákok.

A Nantes-i Egyetem Jogi és Közgazdasági Kari
Könyvtárában (http://www.bu.univ-nantes.fr/
droiteco/fonds_speciaux) a vezetõ személyében
magyar kalauzunk akadt: Ottilia Henriet. A né-
hány éve átadott új épület modern technológiával
felszerelve, különleges építészeti és belsõépítészeti
megoldásaival, élénk színeivel vonzza a fiatal
látogatókat. A vizsgaidõszak kezdõ napjaiban sem
üres olvasótermi asztal, sem „gazdátlan” számító-
gép nem akadt a levegõs, tágas épületben. A kari
könyvtár egy része európai uniós dokumentációs
központ is. Így európai uniós jogi különgyûjte-
ményként rendelkezik a teljes francia nyelvû EU-
joganyaggal. Sok könyvtárközi kérést teljesítenek
francia területen, de a joghallgatók számára is nél-
külözhetetlen ez a szolgáltatás. A kari könyvtár évi
beszerzési keretének nyolcvan százalékát a hagyo-
mányos és elektronikus folyóiratok elõfizetése teszi
ki. A könyvtári használóképzés, az egyetemi tan-
rendbe építve, itt is a könyvtárosok feladata.

Kulturális programokra kevés idõnk maradt.
Az esti séták Angers belvárosában kellõen felcsi-
gázták érdeklõdésünket a város története, a vár-
kastély, a múzeumok anyaga iránt. A francia
kollégák elfogultsága az Anjou-múlt, a „nagy
királyok” iránt az elsõ napon világossá vált szá-
munkra. Virágkorában, a XII–XV. században az
Anjou-grófság, majd -hercegség több uralkodót
is adott, például II. Henrik angol királyt, a „jó
Renét”, aki olyan távoli tartományokban is ural-
kodott, mint Provence és Szicília. De a Magyar-
ország és Lengyelország trónjára került Anjoukra

is méltán lehetnek büszkék. Máig is legnagyobb
kincse a megyének a XIII–XIV. századból – a
tartomány addig soha nem látott demográfiai,
gazdasági, vallási és kulturális fellendülésének
gyümölcseként – maradt örökség. A Loire-völgy
kastélylánca a városnál ér véget. A tiszteletet
parancsoló angers-i vár tulajdonképpen egy erõd,
melyet Szent Lajos építtetett a XIII. században.
Tizenhét tornyával, csaknem egy kilométer
hosszan húzódó bástyáival, különleges palás és
tufa szerkezetével lenyûgözõ példája a középkor
védelmi építészetének. Felbecsülhetetlen értékû
remekmûvet rejt magában: a méltán világhírû
Apokalipszis-kárpit százharminc méter hosszú
faliszõnyeg-sorát. A gobelinek tervezõje Nicolas
Battaille,  a kilencven mezõbõl álló sorozatot 1376
és 1381 között szõtték. Mára több elveszett belõ-
le, de eredeti, finoman ragyogó színeit megõrizte.
Angers híres szülöttei közül említettük már a szob-
rász David d’Angers-t.

A szellemi táplálék mellett arról sem feledkez-
hetünk meg, hogy házigazdánk az agráregyetem
konyhájához méltó vendéglátásban részesített
bennünket, a francia gasztronómia különleges
fogásaival kápráztatott el. Híres életmûvészetük,
a „savoir vivre” igazán a hosszú munkaebéde-
ken, -vacsorákon mutatkozott meg. A franciák az
evés-ivásban nem ismernek tréfát, a munka során
elhangzottak kötetlenebb megbeszélésére, a sze-
mélyes kapcsolatok kialakítására ennél jobb al-
kalmat nem lehet kitalálni.

Visszatérve a könyvtárakhoz – igyekezvén
elkerülni a közhelyeket – összegzésül az mond-
ható el: a meglátogatott intézmények mindegyi-
kénél az az alapvetõ élmény, hogy a könyvtár az
õt megilletõ helyet foglalja el az egyetem vagy a
város életében. A fenntartó, a használó és a
könyvtáros szemében egyaránt alapvetõen fontos
szolgáltatás, és aki mégsem él elõnyeivel, csak
magát hibáztathatja. Minden meglátogatott könyv-
tár új vagy rendkívül igényesen felújított, kibõví-
tett, impozáns épület, pezsgõ könyvtári élettel, sok
látogatóval.

A Leonardo-programban elnyert pályázat cél-
kitûzése (a használók képzésének segítése kül-
földön szerzett sokrétû tapasztalatainkkal, az el-
készítendõ képzési anyaggal is) – talán túlzott
optimizmus nélkül remélhetjük – segítheti meg-
valósulni itthon a kiterjedtebb, magasabb színvo-
nalú könyvtárhasználatot.

Endrész Katalin
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A hetvenedik születésnapját ünneplõ Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete 37. vándorgyû-
lését Gödöllõn rendezte meg július 21. és 23.
között.

Bozóki András kulturális miniszter megnyitó
beszédét azzal kezdte, hogy „dicsérni jöttem önö-
ket”. A dicséret mellett aztán beszélt a könyvhöz
való viszonyáról, és bemutatta a Közkincs prog-
ramot, melynek keretében az önkormányzatok
álllamilag támogatott hitelt vehetnek igénybe kul-
turális intézményeik fejlesztésére.

A nyitó prenáris ülés szakmai részét Bartos

Éva kitûnõ elõadása jelentette, amelynek címét –
mint mondta – a Pest Megyei Könyvtár egy 1978-
ban megjelent kötetérõl kölcsönözte: Hivatása

könyvtáros. Ez lett az idei vándorgyûlés címe is.
Bartos Éva tudás, intelligencia és etikusság össze-
függéseit boncolgatta a tõle megszokott alapos-
sággal. (A vándorgyûlésrõl bõvebbet, további in-

formációkat, összefoglalókat következõ számunk-

ban találnak – a szerk.)

Az MKE emlékérmét az idén a következõ
kollégák kapták:
Bajusz Jánosné (Somogyi-könyvtár – Szeged,
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete),
Guszmanné Nagy Ágnes (Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár – Eger, Heves Megyei Szer-
vezet),
Hivatal Nándorné (Megyei és Városi Könyvtár –
Kaposvár, Somogy Megyei Szervezet),
Lukovicsné Ramasz Edit (Justh Zsigmond Városi
Könyvtár – Orosháza, Békés Megyei Szervezet),
Tóth Józsefné (Bolyai Gimnázium könyvtára –
Kecskemét, Könyvtárostanárok Egyesülete),
Tóth Lászlóné  (Városi Könyvtár – Monor, Pest
Megyei Szervezet).

Az év ifjú könyvtárosa Gerencsér Judit lett Az

Európai Unió mint téma a hazai könyvtáros-

képzésben a XXI. században címû dolgozatával.
Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk és továb-

bi sikereket kívánunk!

A vándorgyûlés üzenete az IFLA, a Nemzetközi
Könyvtáros Egyesületek Szövetsége tagjaihoz. Az ala-
pításának hetvenedik évfordulóját ünneplõ Magyar
Könyvtárosok Egyesülete üdvözli a világban mûködõ
testvérszervezeteit!

Mi, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai, büsz-
kék vagyunk, hogy egy nagy múltú szakma képviselõi
lehetünk. Hivatásunk arra kötelez, hogy az egyetemes és
a nemzeti kulturális örökség megõrzését és továbbadását
méltóképpen teljesítsük.

Küldetésünk, hogy a ránk bízott szellemi vagyont a
digitális kor szakmai követelményeinek megfelelõen, a
tudás és az etikus magatartás iránt elkötelezetten, a jelen
és a jövõ javára kezeljük.

A magunk eszközeivel hozzá kívánunk járulni az
emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyen-
lõség és az információ szabadságának biztosításához.

Minden egyes munkanapunkkal tenni akarunk a szel-
lemi szabadság, a tudás alapú társadalom megteremtéséért!

Gödöllõ, 2005. július 21-én

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Genius loci. A Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete bibliográfiai szekciója és helyismereti szer-
vezete 2005. július 13-án Veszprémben Kertész
Gyula-emlékérmet adományozott Bényei Miklós-

nak, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
nyugalmazott igazgatóhelyettesének. Az elsõ íz-
ben átadott emlékérem két kiváló debreceni
könyvtárost, bibliográfust köt össze. Kertész
Gyula (1935–2002) a magyar könyvtárügy elis-
mert személyisége volt, aki könyvtárosok nem-
zedékeit tanította Debrecenben a tanítóképzõ in-
tézetben, és pályája az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban, majd az Országos Széchényi
Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesz-
tõségében teljesedett ki.

Bényei Miklós a Kertész Gyula által alapított
debreceni mûhelynek kiváló kutatója, aki a hely-
ismertei bibliográfia elméletével megalapozta, az
egyetemen oktatja a bibliográfiai ismereteket, és
a jövõ számára rendszerezett formában megõriz-
te a Debrecenre és Hajdú-Bihar megyére vonat-
kozó írásokat.

Munkásságát fémjelzi a megyei könyvtárban
az 1960-as évek közepén megindított helyisme-
reti különgyûjtemény léterhozása, az 1968-tól fo-
lyó helyismereti cikkfigyelés, az 1976-tól megje-
lenõ Helyismereti mûvek Hajdú-Bihar megye
címû kurrens bibliográfiai sorozat, illetve a könyv-
tár honlapján elérhetõ Debrecen helytörténeti bib-
liográfiai adatbázis, amely kiváló tájékoztatási
segédlet a város történetének megismeréséhez.

A kitüntetettnek szívbõl gratulálunk, és to-
vábbi tudományos munkájához jó egészséget
kívánunk!
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A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

Könyvtári Fõosztálya

pályázatot hirdet az

„ÉV KÖNYVTÁRA”

cím elnyerésére

Az „ÉV KÖNYVTÁRA” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyv-
tárakat megújulásra, szolgáltatásaik minõségének javítására késztesse.

A címre – amelynek díja 500 000 Ft – típusától függetlenül minden könyvtár pá-
lyázhat, amennyiben:

• szolgáltatásait a használói igényeknek megfelelõen alakítja ki,
• korszerû mûködési formákat alkalmaz,
• hasznosítja a könyvtári minõségfejlesztés eddigi tapasztalatait,
• hatásos PR-tevékenységet folytat a könyvtár javára.

A pályázatnak nincs kötött formája, az intézmények szabadon mutathatják be mû-
ködésüket, szolgáltatásaikat, az utóbbiak igénybevételének eredményeit és társadalmi
hasznosulását. Elõnyben részesül az a pályázat, amelyben szerepel az adott könyvtár-
ral kapcsolatban az alapvetõ tudnivalókon túl az informatikai eszközök számbavétele
és hasznosulása, a használt integrált rendszer bemutatása, információ a dokumentum-
védelemrõl, a tájékoztatás módja, az ODR-ben betöltött szerepe, a könyvtár marke-
ting- és PR-munkájának bemutatása és az intézmény pályázati tevékenysége.

A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztá-
lyára (1072 Budapest, Nagydiófa u. 11.) kell beküldeni 2005. szeptember 16-áig.

A borítékra kérjük ráírni: „ÉV KÖNYVTÁRA”

A cím adományozására a szakmai szervezetek képviselõibõl összeállított bizottság
tesz javaslatot.

A kitüntetõ címet a miniszter úr nyújtja át.

Budapest, 2005. augusztus 9.

NKÖM Könyvtári Fõosztály



Nyelvek európai napja az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
2005. szeptember 26., hétfõ

nyitva tartás: 10.00–22.00

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár szeptember 26-án nemcsak teljes szolgáltatással,
de a következõ programokkal várja olvasóit és az érdeklõdõket a nyelvek európai
napja alkalmából:

Kiállítóterem:
10.00–13.00 Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjának kon-
ferenciája a nyelvek európai napja alkalmából (regisztráció szükséges)
18.00–19.00 Beszélgetés Gabriel García Márquezrõl, Székács Vera mûfordító és
Domingo Antonio Lilón egyetemi docens
20.00–21.00 koncert

Udvar:
17.00–18.00 Ezt az utat bejártam: a népdalgyûjtõ Bartók Béla nyomában. Móser
Zoltán fotókiállítása Bartók Béla halának 60. évfordulója alkalmából
19.00-19.45 koncert

Különleges szolgáltatásaink:
Nyelvszakos egyetemista, fõiskolás gólyáknak a könyvtár és az adott nyelvszakos képzés-
ben jól használható angol, német, francia, spanyol, lengyel gyûjtemény bemutatása (re-
gisztráció szükséges)
Kedvezményes könyvvásár a Klett, Le Pont, Libra-Book kínálatából

A részletes program és tájékoztatás a regisztrációról augusztus 29-étõl a könyvtár
honlapján: www.oik.hu. Információ: koszegi.dora@oik.hu

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja OIK Kõszegi Dóra
IX. 30. HUNRA-konferencia
X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió
X. 3. Szombathely összefogás-konferencia IKSZ, BDK M. Móré Ibolya
X. 7–9. Kiskunhalas webalapú könyvtári PUBLIKA, városi kvtár

szolgáltatások www.ki.oszk.hu/

publika

X. 10. Tatabánya országos József A. Fátrai Erzsébet
ODR-konferencia Megyei Könyvtár

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

X. 18. Veszprém könyvtári szaklapok megyei kvt. Pardi Magdolna
találkozója

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