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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
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õszinteséggel és nyíltsággal fejtette ki vélemé-
nyét a jelen olvasási szokásairól, a televíziós
könyvpárbajok nehézségeirõl. Két teljesen más
stílusú mû közül, amelyet „önmagáért”, monda-
nivalójáért, írói stílusáért, a hozzá fûzõdõ saját
élményeinkért szeretünk, nagyon nehéz válasz-
tani, de mivel játékról van szó, valamelyiknek
nyertesen, illetve „vesztesen” kell kikerülnie
ezekbõl a párbajokból. Az igazi nyeremény min-
denkié, aki kedvet kapva elolvassa, újraolvassa
a bemutatott regényeket.

Réz András kissé pesszimista hangvételét e
játék sikerét és a közönségre gyakorolt hatását
illetõen ellensúlyozta Ramháb Máriának, a Ka-
tona József Könyvtár igazgatójának elõadása
A nagy könyv program országos és Bács-Kis-
kun megyei tapasztalatairól. Ramháb Mária be-
mutatta magát A nagy könyv programot és
saját megyéjének azokat a sikeres kezdemé-
nyezéseit, amelyeket a program keretében va-
lósítottak meg. Ezek a késõbbiekben is nagyon
jól használhatók az olvasóvá nevelés terén, mind
a gyermek, mind pedig a felnõtt korosztály vo-
natkozásában. Így a „Hallgasson bele a nagy
könyvbe”, „A nagy könyv filmkockákon”, „A
nagy könyv – kis kézben”, „Mit olvas?” – helyi
neves emberek könyvbemutatója, a „Betûbuli”,
a „Könyvtársasjáték” elnevezésû programsoro-
zatokat, amelyekbõl a hallgatóság is meríthetett
ötleteket munkájához.

Hasonló ötletbörzét vonultatott fel a Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
fõigazgatója, Virágos Márta és kollégája, Fejér

Anna Egy cívis város nagy könyve címû elõadá-
sában. A helyi sajátosságokat kihasználó progra-
mokról hallhattunk, hiszen ott az egyetemi diák-
ság adja az olvasótábor nagy részét. A nagy
könyv kávéházat, az elõadások alatt készült, az
aktuális mûhöz kapcsolódó mûvészi illusztráci-
ókat, a mûveket megjelenítõ egyetemi produkci-
ók színes kavalkádját mutatták be fényképekkel
illusztrálva.

Ezen elõadásokat egészítette ki Pál Regina

polgárdi könyvtáros Amit egy kisvárosi könyv-
tár tehet címû, nagyon szemléletes bemutatójá-
val. Már maga az elõadás címe is utalt arra, hogy
egy pár ezer lakosú település programsorozatá-
val ismerkedhetünk meg. Példát láthattunk Pál
Reginától arra, hogy meg lehet mozgatni az ol-
vasás, a könyv égisze alatt „tömegeket”, közös-
ségeket, ha van a könyvtárosban ötletesség, ki-

tartás, szakmaszeretet a hivatása mind jobb gya-
korlásához. Színes illusztrációi tanúskodtak ar-
ról, hogy mekkora sikere volt az akadályverse-
nyüknek, amelyet a százas lista gyerekkönyvei-
rõl készítettek. (Részletes beszámoló a 18. olda-

lon – a szerk.)

A konferencia záró programja a házigazda,
Pallósiné Toldi Márta A könyvtárakat kéretik
nem elsiratni… (egy aktuális kutatás üzenetei)
címû elõadása volt. Egy vizsgálat eredményeit,
megállapításait hallgathattuk meg a jelen könyv-
tárhasználati szokásairól az Országos Dokumen-
tumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárai által
kitöltött kérdõívek eredményei alapján. Az IKSZ
szervezésében lebonyolított kutatás számos vo-
natkozásban elõször szolgáltatott empirikus ada-
tokat a könyvtárak sikeres funkcióváltásáról,
amely nélkül nem lennének képesek megõrizni
szolgáltató szerepüket az információs társadalom-
ban. Az elõadó fontosnak tartotta viszont felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a vizsgált intézmények
nem tulajdonítanak fontosságot a könyvtárak
tartalomszolgáltatásban való teljesítményének
mérésére.

A konferencia zárásaként elhangzott megálla-
pítás megfogalmazta azt a követendõ gondola-
tot, hogy mely szellemben kell olvasóink ren-
delkezésére állnunk már ma is, de a jövõben ez
végképp elkerülhetetlen: „A public library szel-
lemében mûködõ közkönyvtár, ha kinyit, teljes
szolgáltatással álljon az olvasók rendelkezésére,
vagy ne nyisson ki!” – mondta Fodor Péter.

A szép számú érdeklõdõ közönség saját olva-
sóinak megnyerését, az olvasás megszerettetését
szolgáló ötletekkel gazdagodva térhetett vissza
napi munkájához.

Gyöngyösi Zsuzsa

Hol jár a Harry Potter
jégtörõ?

Olvasáskonferencia a gyõri
Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár szervezésében
– 2005. október 14.

Az idõ változik, a szárnyas idõ repül, kötelessé-
günk ennek a röptét figyelemmel kísérni, a drá-
mai változásokról beszélni, ám senki ne lásson


