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Továbbképzés
Szombathelyen, a Területi

Mûvelõdési Intézmények
Egyesületéhez tartozó
könyvtárosok részére

A Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 2005.
szeptember 22. és 24. között továbbképzést tar-
tott a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesü-
letéhez (TEMI) tartozó könyvtárak dolgozói ré-
szére. Az egyesület olyan, egykor szakszervezeti
fenntartású könyvtárakat, mûvelõdési házakat és
mûvészeti együtteseket tömörít, amelyek siker-
rel vészelték át  a kilencvenes évek viharait, és
azóta is aktívan munkálkodnak a kultúraközve-
títés számos területén. Hogy a rendezvény jelen-
tõségérõl fogalmat alkothassunk, a programok
ismertetése elõtt érdemes egy pillantást vetni a
múltba.

A fiatalabb könyvtáros kollégáknak rendsze-
rint egyáltalán nincsenek ismereteik a szakszer-
vezeti (munkahelyi) könyvtárakról. Nem is cso-
da, hiszen a magyar könyvtártörténetnek ez egy
szinte teljesen feltérképezetlen területe. A témá-
ról jó összefoglalást ad a Csapody–Tóth–Vértesy-
féle Magyar könyvtártörténet, viszont az ide
vonatkozó modern szemléletû szakirodalom igen
szûkös. Ha olvasni szeretnénk e tárgyban, az
összefoglaló munkák közül csak a Könyvtáro-
sok kézikönyvét forgathatjuk, s nem jobb a hely-
zet a cikkek, tanulmányok terén sem. A szak-
szervezeti könyvtárakról szóló írások áradatát a
80-as évek végétõl mintha elvágták volna. A 90-
es évek végétõl jelennek meg ismét (csekély
számban) e témával kapcsolatos publikációk, de
ezek szinte kivétel nélkül az utódintézmények
fenntartásával, menedzselésével foglalkoznak.
Pedig a téma érdemes lenne a behatóbb tanul-
mányozásra. Igaz ugyan, hogy manapság, ami-
kor a könyvtártudomány és a könyvtáros szak-
ma az információszerzõ és -szolgáltató technikák
hihetetlen ütemû fejlõdése miatt folyamatosan új
kihívásokkal szembesül, felvetõdhet a kérdés: ér-

demes-e a múlt történései után búvárkodni és azok
felett elmélkedni, s nem az lenne-e a helyes, ha
minden épkézláb könyvtáros azon munkálkod-
na, hogy a jelen és a jövõ könyvtárügyét elõ-
mozdítsa? Úgy gondolom, hogy van helye a
historikus tanulmányoknak is, hiszen terveket
csak úgy kovácsolhatunk, ha ismerjük a múltat
(kiváltképpen a közelmúltat): az elért eredmé-
nyeket és a hibákat egyaránt.

Az alábbiakban szeretném ezért rövid átte-
kintését adni a szakszervezeti, illetve TEMI-
könyvtárak történetének.

Az 1950-es években a kultúrpolitika fontos
részét képezõ könyvtárügy egyik alapvetõ köve-
telménye volt a szervezett, egységesen irányított
könyvtári rendszer létrehozása. A hasonló fel-
adatokat ellátó könyvtárak hálózatokat, közmû-
velõdési és szakkönyvtári hálózatokat alkottak.
A közmûvelõdési könyvtárak két elv szerint szer-
vezõdtek: a tanácsi (állami) közmûvelõdési há-
lózatok lakóhely szerint, a szakszervezeti köz-
mûvelõdési hálózatok munkahely szerint elégí-
tették ki a lakosság igényeit.

A kormányzat jelentõs összegeket fordított
arra, hogy a hivatalos ideológia eljusson a cím-
zettekhez. Ennek egyik eszközeként megnövel-
ték a könyvtárak számát és állományát. Az 1950-
es évek közepére minden településen volt köz-
mûvelõdési könyvtár. A lakóhelyi könyvtárak-
kal párhuzamosan a szakszervezetek a munka-
helyeken hoztak létre hasonlókat: 1945 és 1951
között valamennyi, száz dolgozónál többet fog-
lalkoztató üzemben, munkahelyen létrejöttek a
szakszervezeti könyvtárak, 1955-tõl pedig az ezek
könyvellátását, módszertani szakirányítását és a
képzést végzõ központi könyvtárak.

A szakszervezeti könyvtárhálózat az üzemi,
vállalati, hivatali, intézményi és szakszervezeti
mûvelõdési otthonokban, valamint szakszerve-
zeti szerveknél (üzemekben) mûködõ, a szak-
szervezeti szervek által fenntartott közmûvelõ-
dési könyvtárak egységes szervezete volt. Ezek
a könyvtárak Budapesten szakszervezetenként,
vidéken megyénként alkottak könyvtári hálóza-
tot. A hálózathoz a következõ könyvtárak tar-
toztak: központi könyvtár, körzeti könyvtárak,
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önálló könyvtárak, letéti könyvtárak, könyvköl-
csönzõk.

A hálózat központja a központi könyvtár volt.
Budapesten a szakszervezetek budapesti bizott-
sága, illetve késõbb minden szakszervezet, vidé-
ken a szakszervezetek megyei tanácsa tartott fenn
központi könyvtárat.

A központi könyvtárak és a körzeti könyvtá-
rak a mûködési területükre esõ üzemeknél letéti
könyvtárakat és könyvkölcsönzõket hozhattak
létre, az önálló szakszervezeti könyvtárak pedig
az üzem részlegeiben fiókkönyvtárakat és könyv-
kölcsönzõket létesíthettek. Az önálló könyvtár-
ral nem rendelkezõ üzemekben vagy azok egyes
részlegeiben a központi és körzeti könyvtárak
letéti könyvtárakat és könyvkölcsönzõket léte-
síthettek.

A könyvtárak felett a felügyeletet a fenntartó
szakszervezeti szerv, a fõfelügyeletet pedig a
Szakszervezetek Országos Tanácsa gyakorolta.
A körzeti, önálló és letéti könyvtárak, illetve
könyvkölcsönzõk szakirányítását az illetékes
központi könyvtárak végezték.

1948-tól a szakszervezetek korábbi, hagyo-
mányos feladata, az érdekvédelem megszûnt,
ehelyett termelést segítõ, pártcélokra mozgósító
funkciót kaptak. A pártélet kisszótára címû ki-
adványban a „szakszervezetek” szócikk alatt a
következõket találjuk: „Kettõs funkciójuk van:
egyfelõl szervezik és nevelik a dolgozókat a
munkáshatalom védelmére, erõsítésére, a társa-
dalom politikai, gazdasági, kulturális erejének nö-
velésére (…), másfelõl szorgalmazzák és segítik
a munkások, a dolgozók anyagi, szociális és kul-

turális igényeinek kielégítését, vé-
delmezik (…) jogaikat (…).”1

Az állam tehát komoly nevelõ
szerepet is szánt a szakszerveze-
teknek: „A szakszervezeti nevelés
célja a marxista–leninista világné-
zettel, magas színvonalú általános
és szakmûveltséggel rendelkezõ,
önálló gondolkodásra képes ember,
aki akar és tud önmagáért, család-
ja és hazája boldogulásáért, szoci-
alista társadalmunk elõrehaladásá-
ért dolgozni (…).”2

A szakszervezeti nevelés fontos
eszközei voltak a szakszervezeti
(munkahelyi) könyvtárak: „A szak-
szervezeti könyvtár a mozgalom

más szerveivel, intézményeivel együtt a szocia-
lista nevelési célok megvalósításán dolgozik.
Ebben az összefüggésben a szakszervezeti kere-
tek között folyó teljes kulturális munka alapját
képezi. … A szakszervezeti könyvtár az olva-
sásra alapozva válthatja valóra nevelési céljait.
E nevelési célok között elsõ helyen kell említe-
nünk a szocialista tudat, a szocialista gondolko-
dású ember formálását.”3

A szakszervezeti könyvtári rendszer kialaku-
lásakor tehát politikai, hatalmi szempontok do-
mináltak, ezért azt mondhatjuk, hogy ez egy
ideológiai alapon szervezett közmûvelõdési há-
lózat volt.

A rendszerváltozást követõen a társadalmi,
gazdasági és kulturális élet terén végbemenõ
változások komoly próbatételt jelentettek mind
a könyvtárak, mind a szakszervezetek számára,
a szakszervezeti könyvtárak pedig egyenesen
válságos helyzetbe jutottak. A kilencvenes évek
elsõ felében nagyon sok vállalat csõdbe ment,
illetve privatizálásra került. Ennek következté-

1 Barsi Tomaj: A pártélet kisszótára. 1984, Kossuth
Könyvkiadó, 134–135. old.

2 A Szakszervezetek Országos Tanácsának határozata a
szakszervezetek feladatairól a dolgozók nevelésében
(1977. IV. 8.) In: A magyar szakszervezeti mozgalom
határozatai 1. köt. Szerk.: Dr. Zsiga László. H. n. 1981,
Táncsics Könyvkiadó, 100. old.

3 Gerõ Zsoltné–Papp István: A szakszervezeti könyvtá-
rosok kézikönyve. Második, átdolgozott és bõvített ki-
adás. Bp., 1971, Táncsics Könyvkiadó, 9. old.
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ben a közmûvelõdési és részben szakkönyvtári
feladatokat ellátó vállalati könyvtárak hálózata ro-
hamosan leépült. A kilencvenes évek közepére ez
a folyamat annyira fölerõsödött, hogy tizedére esett
vissza a hálózat letéti könyvtárainak száma. A szak-
szervezeti könyvtárak esetében a következõ válto-
zások történtek: 1. megszûntek vagy a megmara-
dásért folytatott küzdelemben jelentõs veszteséget
szenvedtek; 2. önkormányzati könyvtárakba olvad-
tak; 3. a megye egész területét átfogó, egységes
közmûvelõdési könyvtár alakult.

Természetesen az ezekben az intézmények-
ben dolgozó könyvtárosoknak mindezt igen ne-
héz volt elfogadniuk. Úgy vélték, hogy e könyv-
tárak hálózata továbbra is komoly támogatásban
kellene, hogy részesüljön, amit azzal indokoltak,
hogy a munkásegyletek, szakszervezetek mindig
is feladatuknak tekintették tagjaik általános mû-
veltségének gyarapítását, amit folytatandó hagyo-
mánynak tartottak. Ezenkívül úgy gondolták,
hogy a hálózat hatékonyan képes elõsegíteni a
dolgozók szakmai továbbképzését, átképzését,
aminek a megváltozott körülmények között egy-
re többen látták szükségét, s azzal is érveltek,
hogy nagyon sok dolgozó másképpen nem jut
olvasnivalóhoz, csak a munkahelyi könyvtára-
kon keresztül.

A rendszer ellenzõi viszont úgy vélekedtek,
hogy párhuzamos szolgáltatásról, az anyagi és
humán erõforrások megkettõzött és fölösleges
felhasználásról van szó. (Igen korán, az 1970-es
években szakmai viták kereszttüzébe kerültek a
szakszervezeti könyvtárak, többen ugyanis már
ekkor úgy gondolták, hogy egységes közmûve-
lõdési könyvtári hálózatra van szükség.) Azt
viszont az ezen az állásponton levõk is elismer-
ték, hogy a szakszervezeti könyvtári hálózatban
felhalmozódott szellemi értékeknek (képzett
könyvtárosoknak és értékes dokumentumoknak)
a veszni hagyása súlyos hiba.

Hosszasan lehetne elemezni, hogy kinek volt
igaza a vitában. Mindenesetre a rendszerválto-
zás után a magyar könyvtári rendszerben végbe-
menõ szelekciós folyamat révén gyorsan és spon-
tán módon eldõlt a polémia: a szakszervezetek
nem tudták tovább vállalni a mûvelõdés támoga-
tását, az állam védõszárnyai alól kikerült, állami
szubvenciókra támaszkodni többé nem tudó cé-
geket, illetve új, profitorientált tulajdonosaikat
vajmi kevéssé foglalkoztatta a munkahelyi
könyvtárak ügye, így azok többsége megszûnt.

A szakszervezeti rendszer széthullása miatt
1989-tõl fenntartó nélkül maradó és megtizedelt
szakszervezeti könyvtárak névleges mûködtetõ-
je átmenetileg a Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége lett, a szakszervezeti vagyon,
közte a könyvtárak vagyona, épülete is a VIKSZ
(a szakszervezeti Vagyont Ideiglenesen Kezelõ
Szervezet) felügyelete alá került. A szakszerve-
zeti tömörülések nem tudtak egyezségre jutni a
mûvelõdési intézmények fenntartásáról, így a
VIKSZ úgy döntött – 1/1993. (03. 01.) hat. –,
hogy mûködtetésre átadja a mûvelõdési intéz-
ményeket – ingó vagyonukkal, térítésmentesen
– a Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési
Intézmények Egyesületének, amely 1993-tól lát-
ta el a mûködtetõi feladatokat, s aminek neve
2001-ben Területi Mûvelõdési Intézmények
Egyesülete lett. A tagintézmények egyik része
alapítványi formában, másik része az egyesület-
be integrált módon mûködik, de közös jellemzõ-
jük, hogy mûködési költségeik finanszírozásá-
nak legfõbb forrása a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumán keresztül folyósított állami
támogatás.

A munkahelyi könyvtárak közül csak a leg-
életképesebbek maradtak fenn, amelyek viszont
átalakultak és nyilvános közkönyvtárként foly-
tatták/folytatják mûködésüket. Komoly nagysá-
gú gyûjteményekrõl van szó, amelyek révén ezek
az intézmények alkalmasak magas szintû köz-
könyvtári szolgáltatások nyújtására, s elmond-
ható, hogy körültekintõ állománygyarapítási stra-
tégia mellett hosszú távon is képesek lesznek
megfelelni az információs társadalom kialakulá-
sa során gyorsan változó olvasói igényeknek.  E
könyvtárak használóinak száma magas, nem utol-
só sorban azért, mert a színvonalas könyvtári
szolgáltatásokon kívül változatos rendezvényi
kínálattal is a látogatók rendelkezésére állnak.
Sok energiát és idõt fordítanak különbözõ kultu-
rális programok szervezésére, különösen fontos
feladatuknak tekintve az olvasáskultúra népsze-
rûsítését. Az e könyvtárak falai között lebonyo-
lított programok palettája igen színes, minden
évben nagy számban szerveznek a kollégák író-
olvasó találkozókat, olvasótáborokat, ismeretter-
jesztõ elõadásokat és kiállításokat.

Nagymúltú, jól mûködõ, eredményesen szolgál-
tató könyvtárakról van tehát szó, amelyek  viszont
– egészen eddig – egymástól meglehetõs elszige-
teltségben, közös szakmai rendezvények nélkül
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mûködtek, s keresték helyüket a magyar könyvtári
rendszerben. Ezért van oly nagy jelentõsége a szep-
temberben lebonyolított továbbképzésnek.

A rendezvény tervének megvalósítását a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai
Kollégiumának négyszázezer forintos támogatá-
sa tette lehetõvé. A sikeres pályázat jól szemlél-
teti azt a tendenciát, hogy a könyvtárak által
igénybe vehetõ pályázatok esetében is, az EU-s
mintához hasonlóan, egyre inkább elõnyt élvez-
nek az innovatív munkát kívánó s az intézmé-
nyek együttmûködésére épülõ projektek. A tel-
jesen újszerû kezdeményezést jelentõ szakmai
program a Helyüket keresõ könyvtárak – köz-

könyvtári szerepkörben címet kapta, utalva arra,
hogy ezeknek az intézményeknek a helyzete még
mindig nem rendezõdött megnyugtatóan.

A rendezõk céljaikat a TEMI-könyvtárak
elõtt álló feladatokkal teljesen adekvát módon
tûzték ki. A kollégák megismertetése a hazai
és külföldi közkönyvtárak helyzetével, feladat-
körével, a nyilvános könyvtárak követelmény-
rendszerével s a könyvtári alapdokumentumok-
kal sürgetõ tennivaló volt. Ugyanilyen fontos
volt a TEMI-könyvtáraknak a hazai könyvtári
rendszerben betöltött helyérõl és szerepérõl
való eszmecsere kezdeményezése, valamint az
elért eredmények és a megvalósításra váró
célok számbavétele.

A nagyszabású rendezvény megszervezése és
lebonyolítása rendkívüli alapossággal történt. A
színvonalas és gördülékenyen lezajló programok
nívós környezetben, két helyszínen, a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban (BDK), illetve az igen han-
gulatos, barátságos Szombathelyi Siker Könyv-
tárban zajlottak.

Az elsõ napon, a megérkezést, a szállás el-
foglalását és az ebédet követõen Tilcsikné Pász-

tor Ágnes, a Szombathelyi Siker Könyvtár Ala-
pítvány igazgatója köszöntötte a résztvevõket és
ismertette a programot. Ezután Pallósiné Toldi

Mártának, a BDK igazgatójának elõadását hall-
hattuk, amelyet saját könyvtár- és olvasásszoci-
ológiai felméréseire, illetve az ezekre támasz-
kodva megírt tudományos dolgozatára alapozott.
Az elõadás révén a kollégák rengeteg friss és
hasznos információval gyarapodhattak a magyar
közkönyvtárak szerepére és használói körére
vonatkozóan, miközben kitekintést nyerhettek
Ausztria és Szlovénia közkönyvtárainak mûkö-
désére is.

A továbbképzés vitafórummal folytatódott,
amelyre meghívást kapott a TEMI vezetõsége
is. A vitát Pádár Lászlóné, a TEMI Nógrád
Megyei Könyvtárának igazgatója, az egyesület
Könyvtári Szakmai Kollégiumának vezetõje nyi-
totta meg elõadásával, amelyben felvázolta a
szakszervezeti könyvtárak történetét, a rendszer-
változást követõen végbement változásokat és a
TEMI könyvtárainak jelenlegi helyzetét. Az elõ-
adást vita követte sok építõ jellegû hozzászólás-
sal, a fõ témakörök a finanszírozási gondok, a
könyvtárak elõtt álló új kihívások, a szolgáltatá-
sok fejlesztésének lehetõségei, az egyedi szol-
gáltatási profil kialakításának elképzelhetõ irá-
nyai, a közép- és hosszútávú stratégia kidolgo-
zásának szükségessége, az együttmûködés lehe-
tõségeinek kibõvítése, a közös pályázati munka
voltak. A napot kötetlen beszélgetés zárta a Si-
ker Könyvtárban.

A továbbképzés a második napon a BDK-ban
folytatódott. A résztvevõket a téma szakavatott
ismerõje, Németh Tiborné, a BDK Ellátórend-
szeri és Szaktanácsadói Szolgálatának vezetõje
tájékoztatta azokról a követelményekrõl, ame-
lyeknek a nyilvános könyvtáraknak meg kell
felelniük, majd elõadás és gyakorlat formájában
ismertette meg a kollégákat a könyvtári alapdo-
kumentumok (küldetésnyilatkozat, szervezeti,
könyvtárhasználati és gyûjtõköri szabályzat) el-
készítésének helyes módjával.

Ezt követõen, Nagy Éva igazgatóhelyettes
kalauzolásával, a résztvevõk megismerkedtek a
Berzsenyi Dániel Könyvtárral. Nagy élmény volt
betekintést nyerni a közelmúltban felújított, rend-
kívül modern, a szolgáltatások színvonalát és
esztétikai megjelenését tekintve is a hazai könyv-
tárak élmezõnyébe tartozó intézmény életébe.

A délután folyamán még egy szakmai prog-
ram várt a könyvtáros kollégákra: az Országos
Dokumentumellátási Rendszer megismerése,
Szalókné Sulyok Emilia (BDK) irányításával. A
napot séta és a város nevezetességeivel való is-
merkedés zárta, a továbbképzés harmadik nap-
ján pedig a résztvevõk választásuk szerint a Vas
Megyei Levéltárat vagy az  Egyházmegyei
Könyvtárat tekinthették meg.

A továbbképzéssel a szervezõk maradéktala-
nul megvalósították kitûzött céljaikat, nagymér-
tékben hozzájárulva ezzel a TEMI-könyvtárak
elõtt álló legfontosabb feladatok (az együttmû-
ködés erõsítése, a magyar könyvtári rendszerben
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való markáns megjelenés, a könyvtárosok szak-
mai felkészültségének növelése, ezáltal a könyv-
tári szolgáltatások színvonalának emelése) meg-
valósításához.

Valamennyi részt vevõ kolléga nevében ez-
úton szeretnék köszönetet mondani a rendezvényt
lebonyolító intézmény igazgatójának és dolgo-
zóinak az áldozatos szervezõmunkával járó és
példaértékû kezdeményezésért, a szakmai fejlõ-
dést nagyban elõmozdító tartalmas programokért
és a szívbõl jövõ vendégszeretetért.

Nedelkovics László

TEMI Dél-Alföldi Bibliotéka
és Szaktájékoztató Központ, Szeged

Olvasáskultúra,
olvasástámogatás

Az Összefogás a könyvtárakért – összefogás az
olvasókért (országos könyvtári napok) rendez-
vénysorozata keretében került sor 2005. október
3-án a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) országos szakmai konferenciájára Olva-
sáskultúra, olvasástámogatás címmel. A rendez-
vény Vas megye nyilvános könyvtárainak tizen-
egyedik szakmai napja is volt abból az alkalom-
ból, hogy Szombathely rendezett tanácsú város
közkönyvtára 125 éve kezdte meg mûködését.

Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Könyvtár
igazgatója, üdvözlõ szavait követõen átadta a
konferencia levezetésének jogát Fodor Péternek,
az IKSZ elnökének, aki a tõle megszokott „tu-
dományos humorral” vezette le a tanácskozást.

Elsõként György Péter esztéta, médiakritikus,
egyetemi tanár a digitális kor olvasási kultúrájá-
ról beszélt gondolatgazdag tartalommal, nagyon
élvezetesen. Elõadásának alapvetõ mondaniva-
lója az volt, hogy a jelen olvasáskultúrája nem
más, mint valódi olvasók tájékozódása virtuális
terekben, folyamatosan átváltozó szövegekkel.
Napjaink olvasási szokásai átalakulóban vannak,
hiszen már nagyrészt szövegekkel vagyunk kap-
csolatban, nem pedig kötetekkel ebben a számí-
tógépes világban.

A CC (Creative Commons) szervezõdést nép-
szerûsítve szólt a tájékozódás szabadsága és az
ennek gátakat állító jogi környezet viszonyáról,
valamint a szerzõk döntési jogának visszaszer-
zésérõl mûveik felhasználásával kapcsolatban.

Szerinte a tudományos mûvek esetében elsõdle-
gesen olyan mûveket kellene az interneten is
közzétenni, amelyeknek egy része szabadon hoz-
záférhetõ, míg a teljes anyag megvásárlás után
lenne csak tanulmányozható. Természetesnek
tartotta viszont azt, hogy a szépirodalmi mûvek
esetében a szerzõi jognak továbbra is meg kell
maradnia. E rész összefoglalásaként megállapí-
totta, hogy territoriális lojalitás nélkül nincs
network, azaz hálózati lojalitás.

Bemutatta többek között a Hamburgban lét-
rehozott, mára múzeumi érdekességgé lett Aby
Warburg könyvtárat, amely a Langnaachs ter-
vezte könyvtárépületben kapott helyet. E könyv-
tár érdekessége, hogy a tér egy nagy kört for-
máz, amely felülrõl kap világítást. Ugyanis
Warburg az olvasóteret a tudomány arénájának
tekintette, és ennek megfelelõen alakíttatta ki
magát az épületet. A mûveket a Dewey-féle
osztályozás szerint csoportosította. György Pé-
ter szerint itt napjainkban is mindig olvasnak az
emberek, akik lehet, hogy csak statiszták, ugyanis
elképzelhetetlen az elmélyült munka a napi több
száz látogató mellett, akik felkeresik a város e
nevezetességét. A létezõ hagyományos gyûjte-
mények és könyvtári világ megidézésére azért
volt szükség, hogy az univerzalitás jegyében a
változás mellett is érveljen.

György Péter beszélt az internet használatá-
nak könyvtári kultúrájáról, hiszen ez is egy ak-
tuális napi probléma a könyvtárak életében. Sze-
rinte a könyvtáraknak nem kell félniük figyel-
meztetõ feliratokkal felhívni a használók figyel-
mét arra, hogy nem elég, ha saját szeméremérze-
tükhöz igazodva használják a nyilvános termi-
nálokat.  Mások világlátására, hitbéli meggyõ-
zõdésére is tekintettel illik lenniük. Ez olyan
szabály, amelynek be nem tartása maga után
vonhatja a használat jogának megvonását is.

Az elõadás kapcsán György Péter összefog-
lalta, hogy mit is értünk ma a szöveg kifejezé-
sen, hogy mikor mentjük el az internetes oldala-
kat, hogyan tesszük el az utókornak ezeket az
anyagokat, hiszen e dokumentumok egyik pilla-
natról a másikra tûnnek el a szemünk elõl.

Réz András filmesztéta, mûfordító, reklám-
szakember  A nagy könyv élményközelbõl cím-
mel beszélt a könyvek televízió segítségével le-
bonyolított párharcáról. Egy játékról, amelynek
egy bizonytalanná vált médium (a könyv) újra-
értékelése a célja. Réz András a tõle megszokott


