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Szabad gondolatok
a CC1-rõl

A nemzeti kulturális örökségek digitalizálásának
korát éljük mind Magyarországon, mind szerte
Európában. 2010-re talán eljutunk odáig, hogy
Európának is legyen digitális könyvtára2. A ha-
gyományos szerzõi jogi eszközök mellett az in-
formációs társadalom életre keltett újabb jogin-
tézményeket, amelyek eltérõ megoldást ajánla-
nak a szigorú Copyright – Minden jog fenntart-

va! elvvel szemben. Tanulmányom célja, hogy
az egyik új válasz, a Creative Commons hasz-
nálhatóságáról és az ezzel járó más szemlélet
felhasználhatóságáról gondolkodjam a digitális
könyvtárak esetében.

A pályázatok megírásánál, a kötetek kiválasz-
tásánál sajnos másodlagos szempont az, hogy egy
mû jogdíjköteles-e vagy már közkincsnek számít.
A hatályos szerzõi jogi törvény3  nem tesz különb-
séget az egyes felhasználási cselekmények között
abból a szempontból, hogy a felhasználni kívánt
mûvet közhasznú avagy kereskedelmi célból hasz-
nálom-e fel, és bármit teszünk a mûvel, felhaszná-
lási engedélyt kell kérnünk a szerzõtõl (minimális
kivételek: oktatási, tudományos cél, fogyatékosok,
zárt hálózat).  Ezt a példát követik a közös jogke-
zelõk (Artisjus, Hungart) áralakítási táblázatai, és a
magyar állam (KVI) szerzõi jogosultságait kezelõ
Hofra Ügynökség is.

A közhasznú és a kereskedelmi felhasználás
között olyan vékony a határ, hogy akik valóban
XXI. századi technológiával és információs tár-
sadalommal számolnak, azok mind kereskedel-
mi felhasználóknak minõsülnek4.

A szabad felhasználások esetein kívül a szöve-
ges mûvek (színpadra szánt irodalmi mûvek, zene-
drámai mûvek, jeleneteik, illetve keresztmetszete-
ik, valamint szakirodalmi mûvek és a kisebb-na-
gyobb terjedelmû, nem színpadra szánt szépirodal-
mi mûvek) tekintetében a szerzõi jogosulttal5, a
képzõmûvészeti mûvek tekintetében pedig vagy a
szerzõi jogosulttal, vagy a közös jogkezelõvel kell
szerzõdést kötnünk, akár közhasznú, akár kereske-
delmi az indíttatásunk. (Jelentõs, akár 50%-os ked-

vezmény is elérhetõ a közös jogkezelõknél. De ne
felejtsük el azt a tényt, hogy például ha a képzõ-
mûvészeti alkotások közös jogkezelését választjuk,
az internetes közzététel esetében évente kell áta-
lánydíjat fizetnünk.)

Miben új a CC?

„A Creative Commons egy a szerzõ által a
mû mellé adott jognyilatkozat (licenc), melyben
a szerzõ meghatározhatja, hogy mások (a mû
felhasználói) mit tehetnek szabadon a mûvel, és
milyen felhasználások esetében kell a szerzõhöz
fordulni engedélyért.”6

A CC legfontosabb, legszenzációsabb újítása,
hogy a szerzõ eldöntheti:
C minden jogot fenntart ©, avagy
CC csak néhány jogot tart fenn magának (CC).

A laikus alkotó minek foglalkozzon olyan fel-
használási engedélyezésekkel, amely felhasználá-
sok kikerülhetõk, másokat jogsértésre kényszeríte-
nek vagy a szerzõ úgysem tudja meg soha, hogy a
mûvét felhasználják. Ha a szerzõket szépen meg-
kérnék, bizonyos, hogy a többség hozzájárulna a
nem kereskedelmi célú felhasználáshoz. („Kérlek

benneteket, írjátok rá a fotóra, hogy én készítet-

tem, ne csinálj belõle montázst, és ne gazdagodj

meg rajta.” „Ha át akarod alakítani vagy meg

szeretnél belõle gazdagodni – keress meg!”)

A szerzõk felmennek a CC hivatalos honlap-
jára, kitöltik pár X-szel a könnyen érthetõ li-
cenc-sémát, a rendszer elfogadja, a licencet és a
CC jelet kiteszik a honlapjukra/alkotásaikra, és

1 Creative Commons – Some rights reserved! Többet errõl:
www.creativecommons.hu
2 http://europa.eu.int/information_society/activities/
digital_libraries/index_en.htm
3 1999. LXXI. Törvény a szerzõi jogról, utolsó módosí-
tás: 2005. V. 10.
4 www.hungart.org A Hungart internetes jogosítása ese-
tén többek között akkor nem üzletszerû a felhasználá-
som, ha „b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek
számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz mûvet tesz
lehívásra hozzáférhetõvé”.
5 2004. május 1-jétõl
6 Creative Commons Hungary – FAQ http://creative
commons.hu/
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kész. A licenc nem vonható vissza, és megszorí-

tóan nem módosítható!

Csak internetes közegben mûködik?

Hivatalos honlap, klikk, forráskód bemásolása
stb., mind-mind a digitális világ kifejezései. Érez-
hetjük, hogy a CC elsõsorban a digitális világban
élõ és alkotó mûvészeknek ad egy olyan új és
meglehetõen gyors eszközt, amellyel mûveiket
széles körben tehetik ismertté és engedhetnek sza-
bad felhasználást. A digitális formában születõ
mûveknek óriási elõnyük van azokkal a mûvekkel
szemben, amelyeket magas költség és közepes
hatékonyság mellett digitalizálni kell7. „A mû elekt-
ronikus változatára a Creative Commons –
Attribution-NonCommercial (Jelöld meg! – Ne add
el!) licencfeltételei érvényesek: a mûvet a felhasz-
náló másolhatja, többszörözheti, átdolgozhatja,
amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mû cí-
mét, de kereskedelmi célra nem használhatja fel8.”

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy tár-
gyiasult világunknak, ahol mindenki birtokolhat,
vége. Meg kell tanulnunk, hogyan lehet valami
úgy a miénk, hogy nem foghatjuk meg. Egyelõ-
re foglalkozzunk azzal, ami még a birtokunkban
van, és szeretnénk mindenki számára hozzáfér-
hetõvé tenni.

A hatályos jogszabályok értelmében a nyomta-
tott könyvben a fent idézett licenc szerepeltetése
nem lehetséges, ugyanis a hatályos szjt minden
felhasználást írott felhasználási szerzõdéshez köt9

(consensus és consignatum, együttes akarat és alá-
írás), és nem engedélyezi teljes könyv reprodukci-
óját10. Amennyiben a szerzõ mégis hozzájárul a
másoláshoz, sõt elõre kijelenti, hogy az õ könyvét
bárki másolhatja, akkor jogszabálysértésre hív fel?
Erre a jövõben mindenképp oda kell figyelnünk.
Az internetes szövegek többszörözése biztos nem
lesz jogsértõ a CC alatt.

A CC használhatósága a digitális
könyvtárak esetében

Abból tudok kiindulni, amit a Neumann-ház
eddig digitalizált.

1. Kisebb részt, szépirodalmi mûveket:
A kritikai kiadások esetében az irodalomtörténé-
szekkel kell felhasználási szerzõdést kötni (tkp.
ez is szakirodalom). A népszerû kiadások tekin-
tetében is minimális volt a jogvédett mûvek szá-
ma, a sajtó alá rendezõkkel és a fordítókkal kellett
megegyeznünk (felerészben szép- felerészben szak-

irodalom). A Magyar Klasszikusok költeményei
esetében az 1/10 jogdíjköteles (örökösök, ez tény-
leges szépirodalomnak minõsül).

2. Nagyobb részt, szakirodalmi mûveket:
A szakirodalmi kötetek, melyek a Neumann-ház
anyagának gerincét adják, többnyire jogdíjas
kötetek, óriási munka megtalálni az örökösöket11,
fõleg, ha tanulmánykötetekrõl van szó.

3. Digitális (nyomtatott formában még meg
nem jelent) szakirodalom:
Digitális elsõ kiadású szövegek legtöbbször a
szerzõktõl szerezhetõk meg. Nekik lenne lehetõ-
ségük arra, hogy felismerve a Creative Commons
adta lehetõségeket CC licenc alatt tegyék közzé
mûveiket.

A digitalizált szépirodalmi mûvek internetes
jogosítását 2004. május 1-jéig az ARTISJUS
végezte, átalánydíj ellenében lehetett jogdíjas
szépirodalmi mûveket felhasználni.

A szakirodalom soha nem tartozott az

ARTISJUS-hoz. Szakirodalmi mûvek jogosítását
mindig a szerzõi jogosulttól kellett kérnünk. Ez
azért jelent problémát számunkra, mert a szak-
irodalmi mûvek felhasználása ritka. A század-
fordulón kiadott tudományos mûvek felhaszná-
lását akkor megállapodással, szerzõdéssel ren-
dezték, és a szerzõi jogosultakat 50–80 éve sen-
ki sem kereste fel. Maguk az örökösök sem tud-
ják mindig, hogy örököltek szerzõi jogot, a ha-
gyatéki eljárás, a közjegyzõk, a közös jogkeze-
lõk figyelmét könnyen elkerülhették, s így a szak-
irodalmi szerzõi jogosultak adatai a szépirodalmi
szerzõi jogosultakkal összehasonlítva lényegesen
szerényebbek a közös jogkezelõk adatbázisaiban.

7 Egy fénykép, dokumentum beolvasása, feldolgozása
(színkorrekció, retusálás, szövegfelismerés, korrektúra,
kódolás…) hihetetlen mennyiségû idõt, pénzt és energiát
követel meg.
8 http://www.szabadkultura.hu/htmlkonyv/free_ culture.
html Lessig könyve HTML változatának CC licence.
9 Szjt. 45. § (1) A felhasználási szerzõdést – ha e törvény
eltérõen nem rendelkezik – írásba kell foglalni.
10 Szjt. 35. §
(2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egé-
sze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másol-
ható.
11 Lásd errõl korábbi elõadásomat: Legeza Dénes: Te-
gyük fel… és mi van akkor, ha…? – szerzõi jog a gya-
korlatban. Elhangzott:  MKE Vándorgyûlés, Gödöllõ,
2005. http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive
&eid=34&sm=listevent&secid=60
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Ha megtaláltuk a szerzõi jogosultat, már
„csak” szerzõdni kell vele…

Ezzel szemben a Creative Commons azt a
lehetõséget biztosítja a szerzõnek, hogy a mû
megszületése után rendelkezhet arról, mely jo-
gokat tartja fenn csak részben. Elõfordulhat ez-
után, hogy a már korábban publikált mûveit látja
el CC licenccel, ha akarja. A CC licenc tájékoz-
tat minket a megengedett (nem fenntartott) jo-
gokról: Jelöld meg! Ne add el! Ne változtasd!
Így add tovább!  Már lehet keresni az interneten
olyan szövegeket, alkotásokat, amelyeken szere-
pel a CC jel. Az ott szereplõ szövegeket mind
felvehetjük a gyûjteményünkbe, felhasználási
szerzõdés megkötése nélkül. Nem szabad arról
megfeledkeznünk, hogy Magyarországon még az
írásbeli felhasználási szerzõdések korát éljük. Vagy
elkezdõdött valami átmenet? A szerzõk korábban
jogszabály által szerzett plusz jogosítványaikat
korlátozzák, újraszabályozzák azért, hogy minél
többen ismerjék meg õket, olvassák a mûveiket,
szerezzenek halhatatlan hírnevet – a hagyományo-
san szabályozott közeget terhesnek érzik.

A Creative Commons nem lefordított, de
nekem leginkább tetszõ magyarítása: alkotó kö-

zösség. A ’nemjog’-alkotó célja az, hogy a tu-
dás, a kultúra szabadon áramoljon. Ne legyen
akadálya, és fõleg ne engedélyezési akadálya.
És én ezt nem tartom kreatív kommunizmusnak,
ahogy sokan csúfolják, hanem a XXI. századi
társadalom igényének.

Lessig idézi a könyvében Brownt: „Meg kell

értenünk, hogy a digitális korszakban felnõtt

gyerekek hogyan gondolkodnak, és hogyan sze-

retnének tanulni.”

Egy egyetemi tanáromtól hallottam, hogy a
kutatókat a publikációk alapján (is) rangsorol-
ják. Az internetes publikálás nem számít hagyo-
mányos értelemben vett publikálásnak. Ezért,
hiába olcsóbb, szebb, jobb, használhatóbb és
interaktív egy mûvet interneten megjelentetni, a
nagy tudósok általában nem vállalkoznak rá, mert
ez a szakmai tekintélyüket nem növeli.

Adat-tömeg

Neves szerzõnk kiteszi honlapjára legújabb
mûvét CC licenccel. Erre A könyvtár leszedi, majd
B könyvtár, majd mi is magunknak, és valamennyi-
en kitesszük. Ingyen van, nincs vele gond. Pályá-
zati pénzbõl CC könyveket digitalizál az A könyv-
tár, erre jogszerûen leszedi a B könyvtár és õ is

elhelyezi a saját honlapján. Az adatmennyiség nõne,
a könyvtárak tételei nõnének, az „információs tár-
sadalom” nõne, mindenki örülne, de vajon tényle-
gesen gyarapodna digitális/digitalizált kulturális
örökségünk és jelenünk?

Mûvek digitalizálásánál magunk is teremtünk
hozzáadott értéket (például rossz állapotú könyv,
kézirat esetén). Amennyiben kötetünk CC licenc
alatt fog állni, ne felejtkezzünk el arról, hogy az
általunk végzett munka szerzõi jogi védelemben
részesül, de mi eleve nem végezhettük volna el a
szerzõi tevékenységünket, ha jóhiszemûen nem ad
nekünk szabad felhasználást a szerzõ. Az eredmé-
nyünket megilletõ felhasználások nem lehetnek
kevesebbek, mint az eredeti mûéi. (CC licences
mû fordítása nem engedélyhez kötött, de a lefordí-
tott szöveget nem adhatjuk el pénzért, míg a köz-
kincsnek tekintett mû fordítása jogdíjköteles).

Összegzés

A Creative Commons megértéséhez elenged-
hetetlen, hogy utána olvassanak a honlapjukon.
Tanulmányomban csak a CC és a könyvtár kö-
zötti központi összefüggésekre koncentráltam.

A CC egy új lehetõség, amivel a szerzõk élhet-
nek. A hétköznapi felhasználásokat engedély nél-
kül tenné lehetõvé, míg a szerzõ által fenntartott
jogokat csak a szerzõ beleegyezésével lehetne fel-
használni. A könyvtáraknak, amennyiben nem ke-
reskedelmi célú felhasználóknak minõsülnek (lásd
4. lábjegyzet), lehetõségük lesz az összes CC li-
cences mûvek letöltésére, a saját adatbázisukban
történõ elhelyezésére és szolgáltatására. Ez azon-
ban felesleges adatmennyiséget generálna. A CC
licences szerzõk mûveinek digitalizálásával (az
állam mint bizonyos hagyatékok szerzõi jogosultja
és mint szükségszerû örökös nagyot léphetne ez
irányban…) olyan internetes mûvek születnek,
amelyek szintén szabadon felhasználhatók az
interneten. Érdekeltek lehetnek-e abban a könyvtá-
rak, hogy a pályázati pénzbõl történõ digitalizálás
eredménye az összes könyvtár állományát gazda-
gítsa? Találnak-e a vezetõk a munka elvégzésére
más mértékegységet, mint a mennyiség és a gya-
rapodás?

Gondolkozzunk el a fentieken felhasználók-
ként és szerzõkként is, legvégül pedig befutott
szerzõkként.

Legeza Dénes
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Hetvenéves az MKE…

Hetvenéves lett a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete
(MKE). Ez alkalomból ren-
deztek ünnepi konferenci-
át 2005. november 25-én
az Országház kongresszusi
termében, melyen részt vettek hazai, határon túli
valamint külföldi könyvtárosok egyaránt.

A konferencia címe A könyvtárak és könyv-
tárosok jövõje, mottója A könyvtár a jövõ esélye
volt. A levezetõ elnök, egyúttal az egyesület
másik alelnöke, Mader Béla megnyitó beszéde
után M. J. Sjoerd Koopman segítségével, aki Hol-
landiából jött és az IFLA koordinátora, betekin-
tést nyerhettünk a könyvtárak jövõképének vilá-
gába. Haraszti Pálné alelnök elõadásából meg-
tudhattuk, hogy a világon összesen egymilliárd

könyvtáros van, ebbõl Európában 350 ezren dol-
goznak. Európának 1,2 milliárd könyvtárhaszná-
lója, azaz olvasója van, nem csak az Európai
Unióba tartozó országokban. Skaliczki Juditnak a
magyar könyvtárpolitika jövõképét felvázoló elõ-
adása után Bakos Klára, az MKE elnök asszonya
a könyvtáros szakma progresszivitását hangsúlyozta.

A délelõtti program lezárásaként panelbeszél-
getés következett, melynek moderátora Bartos

Éva, a Könyvári Intézet igazgatója volt. A be-
szélgetésben Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója, Fodor Péter a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója, az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség elnöke, Dippold

Péter, az Országos Széchényi Könyvtár tudomá-
nyos igazgatója, Murányi Lajos, az MKE Ta-
nács elnöke és az MTA Könyvtárának osztály-
vezetõje, továbbá Ramháb Mária, a Katona Jó-
zsef Megyei Könyvtár igazgatója, Tiszavári

Ferencné, az Iparmûvészeti Múzeum Könyvtá-
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rának igazgatója, Virágos Márta, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemmzeti Könyvtár fõigazgatója
és nem utolsó sorban Bondor Erika, a Könyv-
tárostanárok Egyesületének elnöke vett részt.

A panelbeszélgetés alatt megtudtuk, hogy az
Országgyûlési Könyvtár régebben zárt rendsze-
rû intézményi könyvtár volt, és csak késõbb lett

nyilvános könyvtár. 1990 óta ismét a
parlamenti könyvtár szerepét tölti be
és egyben nyilvános szakkönyvtárként
mûködik. Az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos igazgatója el-
mondta, hogy nemzeti könyvtárra szük-
ség van és szükség is lesz mindig.
Dippold Péter úgy látja, hogy a Könyv-
tári Intézet az Országos Széchényi
Könyvtár ablaka a szakma felé. A
beszélgetés során elhangzott az is, hogy
az iskolai könyvtárak szocializálják a
jövõ olvasóit, illetve könyvtárhasználó-
it. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója szerint korszerû könyvtárak-
ra van szükség. Szolgáltató és olvasó-
központú könyvtárakat kell létrehozni,
mivel a könyvtár a kultúra közvetítõ in-
tézménye.

Finom falatok, üdítõ, kávé és torta,
azaz az ebédidõ után az angol, a cseh,
a német, valamint a szlovén könyvtá-
ros egyesületek képviselõi beszélget-
tek Hegyközi Ilona, a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi Szakkönyvtár
vezetõje irányításával. Legnagyobb
sajnálatunkra a Cervantes Intézet
könyvtárosa, Elias Chumillas Jiménez

nem tudott részt venni a konferencián.
Jelen volt viszont Nagy-Britanniá-

ból a CILIP nemzetközi titkára, Julie

Robinson, aki elmondta, hogy az Egye-
sült Királyságban vannak olyan könyv-
tárak, pontosabban közkönyvtárak,
amelyek vállalkozásszerûen mûköd-
nek, a könyvtárügyi politika betartá-
sával. Az Egyesült Királyságban az
önkormányzatok feladata a helyi
könyvtárak fenntartása. Magán- és üz-
leti vállalkozások is mûködtetnek köz-
könyvtárakat.

Angliában modernizálni kell néhány
könyvtárépületet, mert nem mindegyik
XIX. századi épület felel meg a kor

követelményeinek. Ez persze nem azt jelenti,
hogy teljesen át kell építeni, csak éppen a mai
korhoz kell igazítani õket. A jövõben a brit
könyvtárak találkozási pontok lehetnek a fiata-
lok számára, illetve tanulási bázisközponttá is
válhatnak az ingyenes internet-elérésnek köszön-
hetõen.
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Jarmila Burgetová, a cseh könyvtáros egye-
sület volt elnöke elmondta, hogy sok viszontag-
ság után Csehországban 1990-ben megújult a
szervezet. A cseh könyvtárak helyzete szerinte
hasonló, mint a magyaroké. 1989 után Csehor-
szágban is gondok voltak. Tizennégy regionális
könyvtáruk van. Az elmúlt tíz év igen bonyolult
volt. A cseh könyvtárügyi törvény a könyvtárral
mint információszolgáltatóval foglalkozik. Most
tervezik, hogy a nyilvános könyvtárakat bekap-
csolják az internet hálózatába.

Németországból Ulrike Lang látogatta meg
a konferenciát, aki a Bibliothek und Infor-
mation International elnökasszonya. Elmond-
ta, hogy szakmai látogatásokra küldenek né-
met könyvtárosokat, illetve külföldi könyvtá-
rosokat hívnak szakmai tapasztalatszerzésre.
Németországban nincs még könyvtárügyi tör-
vény. A német iskolai könyvtárakat általában
az iskola titkára vezeti, de néha tanárok is.

Szlovéniából Melita Ambrozic,
a könyvtáros egyesület elnöke jött
el, és elmondta, hogy szervezetük
1947-ben jött létre. 1991-ben dek-
larálták a függetlenséget Szlovéni-
ában. A könyvtári szolgáltatások
közszolgáltatásoknak számítanak
azon a területen. Mariborban ta-
lálható egy információs központ
is. A szlovén digitális könyvtá-
rak kiépítése a mai napig folya-
matban van.

Sok érdekes és hasznos dolog
hangozott el ezen a napon, amit
alkalmazni is lehet, de nem árt, ha
legalább tudunk róla.  Csak gratu-
lálni tudok a szervezõknek, köszö-
nöm, köszönjük ezt a napot, kö-
szönjük, hogy ebben a csodálato-
san szép teremben lehetett a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének
jubileumi ülése.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens
az EJF informatikus-könyvtáros

szak hallgatója
az MKE Olvasószolgálati

Szekciójának tagja

Hatodik Könyvtári
és Közgyûjteményi Napok
a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Központi
Könyvtárában

 „Alapít a múltra

– épít a jelenre

– …és lát a jövõbe

(Egy könyvtáros gondolata a ”szakmáról”)

A Központi Könyvtár már hagyományos jelleg-
gel rendezte meg 2005. november 8–9-én orszá-
gos konferenciáját a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) támogatásával. A rendezvény az
eCorvina stratégiai igazgatója, Gyüre Péter ja-
vaslatára az eddigi könyvtári témák mellett ki-

´
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bõvült a levéltári és muzeális gyûjtemények in-
formatikai fejlesztésével. A konferenciát meg-
tisztelte jelenlétével Mastalír Ernõné, a Központi
Könyvtár nyugalmazott fõigazgatója, aki a kez-
detektõl szervezõje és háziasszonya a könyvtári
napoknak. A szakma képviselõit ifj. Sarkady Sán-

dor, a Központi Könyvtár új fõigazgatója kö-
szöntötte.

A plenáris ülést Winkler András egyetemi
tanár, általános rektorhelyettes nyitotta meg
mélyenszántó gondolataival:

„Nagy örömömre szolgál, hogy nem elõször
találkozunk, és ismét hitet tehetünk amellett, hogy
földi életünk minõségének javítását, a fejlõdést,
az ifjúság nevelését, oktatását, történelmünk
megismerését szolgáljuk. Minden földi lét, min-
den azzal kapcsolatos ismeret alapjait mi tesszük
hozzáférhetõvé, mi tesszük lehetõvé a világmin-
denség megismerését. (…) Könyvek milliói és
milliói tárolják a tudást, az ismereteket, taníta-
nak és szórakoztatnak. A rendszerezés, a megõr-
zés szentélye a könyvtár lett. A módszerek itt is
változtak. Ma a számítógép, korunk leghaszno-
sabb munkatársa a segítõnk. Segít megtalálni,
ha kell, raktározza a könyveket, az ismereteket.
Közvetít, elképzelhetetlen gyorsasággal. Segít-
ségével összefoglaljuk az ismereteket és CD vagy
ismét könyv lesz belõlük… Legyen bár még oly
változó is a világ, az oktatás formája, legyen
rosszabb vagy jobb, a könyvre, a könyvtárra
szükségünk lesz, mert a könyv régi vagy új for-
májában és a könyvtár: örök.”

Az ország minden részérõl érkezett vendége-
ink a könyvtár, a levéltár, a muzeális gyûjtemé-
nyek, valamint a régi könyvek, kéziratok számí-
tógépes feldolgozásáról, teljes körû automatizá-
lásáról, ezek közös plattformon való mûködteté-
sérõl hallhattak elõadásokat:

Dr. Bakonyi Géza (Szegedi Tudományegyetem –
SZTE): Változások a MOKKA szolgáltatásaiban
Sándor Ákos (SZTE): A MOKKA napjainkban
Mikó Zsuzsanna (MOL): E-archívum bevezetése
és törvényi megfeleltetése
Szemerey Tamásné (Nyugat-Magyarországi Egye-
tem – NYME): Az NYME Központi Levéltára és
informatikai fejlesztése
Varga Tamás (NYME): Az Erdészeti, Faipari és
Földméréstörténeti  Gyûjtemény elektronikus fel-
dolgozási lehetõségei
Hegyi Ádám (SZTE): A MOKKA-R fejlesztései

A második napon mûhelymunka keretében
ezek gyakorlati megvalósításáról folytak „kerek-
asztal” beszélgetések Bakonyi Géza, Sándor Ákos,
Hegyi Ádám és Czoboly Miklós vezetésével.

Fakultatív programként az idelátogatók meg-
ismerkedhettek Sopron belvárosával, és megte-
kinthették az országban egyedülálló Erdészeti,
Faipari és Földméréstörténeti Gyûjteményt.

Az esti kötetlen, jó hangulatú szakmai talál-
kozó tovább erõsítette a már meglévõ kapcsolato-
kat, bõvítette az együttmûködési lehetõségeket a
közgyûjteményi hálózatok teljes vonatkozásában.

A konferencia kiadványaként jelent meg az
NKA és az eCorvina támogatásával a Közös
katalogizálás Magyarországon: múlt – jelen –
jövõ címû tanulmánygyûjtemény hagyományos
könyv és CD-ROM formátumban. Tartalma el-
sõsorban a könyvtári automatizálás és a közös
katalogizálás történetét, jelenét és várható jö-
võjét dolgozza fel, de emellett nagyon sok
hasznos gyakorlati útmutatót ad a könyvtári
adatbázisok használatához, elérhetõségükhöz.
Internetes elérése: http://ilex.efe.hu, a MOK-
KA menüpont alatt.

Részlet Fejõs László (Könyvtári Intézet) aján-
lásából: „Azok a könyvtárak, amelyek eljutottak
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a közös katalógushoz, keresõfelülethez és kimun-
kálták a különbözõ rendszerek közötti átjárható-
ság feltételeit, eszközrendszerét, bizton vehetik
maguknak a bátorságot, e téren ajánlásokat fo-
galmazzanak meg – mint ahogy ez a tervezett
kiadvány vázlatában szerepel is. Nem tûnik ön-
zésnek, hogy a MOKKA-rendszer mellett elsõ-
sorban saját rendszerük (Voyager/Corvina) és
együttmûködési körük (VOCAL) történetére
helyezik a hangsúlyt, ráadásul ezt kiegyenlíti a
körüljárt témához tartozó cikkek és weblapok
gyûjteménye, amely szintén szerepel az elképze-
lések között. A felsõfokú könyvtárosképzés tan-
rendjében mindenütt szerepelnek az integrált
könyvtári rendszerek, a tantárgy jelenleg elérhe-
tõ egyetlen (internetes) jegyzetanyaga viszont régi
(ha nem is teljességgel elavult), mindenestre az e
pályázatban hangsúlyt kapó sajátosságok egyikét
sem taglalja. Ebben az értelemben is hézagpótló
lenne a pályázatban vázolt, több hordozójú »kiad-
vány«, amely a szakma számára is fogalmaz meg
közérdeklõdésre számot tartó ismereteket.”

A rendezvényhez kapcsolódóan került sor az
NYME könyvtári bizottságának ülésére Bartha

Dénes egyetemi tanár elnökletével. Az ülésre
meghívott vendégeink az állandó tagok – köz-
ponti szervezeti egységek, karok képviselõi,
könyvtárvezetõk – mellett a levéltári és muzeá-
lis gyûjtemények vezetõi voltak, valamint Szán-

tóné Kiss Ilona, a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram képviselõje, aki részletes tájékoztatást nyúj-
tott a pályázati lehetõségekrõl, az elszámolási
kötelezettségekrõl.

Rendezvényünk igazolta, hogy az ún. hármas
közgyûjteményi egység – könyvtár, levéltár, mú-

zeum – nagy mértékben elõsegítheti
az együttmunkálkodást, a feladatok
célszerû megosztását, az egységes
szolgáltatások kialakítását valamennyi
területen.

Itt is szeretnénk köszönetet mon-
dani a konferencia támogatóinak, a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnak,
az eCorvinának, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetemnek, valamint elõadó-
inknak, akik színvonalas, mindenki ér-
deklõdésére számot tartó elõadásaik-
kal hozzájárultak a rendezvény célki-
tûzéseinek megvalósításához.

Tompa Zsoltné

könyvtári informatikus
Ormosi Anikó

mb. könyvtári fõigazgató-helyettes

Kiss Jenõ laudációja

Németh László írja: „Az ember mint feladat nyo-
mul a világba. (...) A legértékesebb szellemi
tulajdonságnak én éppen ezért a feladatfelismerést
s a megoldásukhoz szükséges szívósságot tar-
tom, mely az emberbõl a maga s a világ javára
a legtöbbet licitálja ki.”

Németh László szavai illenek Kiss Jenõre, a
Kovászna Megyei Könyvtár igazgatójára, a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nökére, a Háromszéki Mikes Kelemen Közmû-
velõdési Egyesület titkárára. Birtokosa ennek a
szellemi tulajdonságnak, a feladatfelismerésnek,
szívósság jellemzi, kitartás a feladatok elvégzé-
sében. Mindig ott van, ahol igény jelentkezik,
mindig cselekszik a megfelelõ pillanatban a
közösség javára. Munkája sokoldalú, sokat tett
és tesz a saját könyvtáráért, annak fejlõdéséért,
számítógépesítéséért, új szolgáltatások beindítá-
sáért. Tevékenysége ennél sokkal kiterjedtebb,
a mûvelõdési élet aktív tényezõje, nincs olyan
kulturális vonatkozású esemény, melybõl ne vette
volna, ne venné ki a részét. Kiállításokat kezde-
ményezett, ilyenek az illyefalvi Jókai Mór-, Mik-
száth Kálmán-, Szabó Dezsõ- (állandó) kiállítá-
sok, a Benedek Elek-kiállítás a megyei könyvtár
épületében, illetve a Kriza János-kiállítás
Nagyajtán. Szobrok állításában, emléktáblák el-
helyezésében vett részt, hogy csak néhányat
említsek: Mikes Kelemen szobra Zágonban,
Kossuth Lajos szobra Sepsiszentgyörgyön, em-
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léktábla a magyar jakobinusok tiszteletére, Jókai
és Bartók plakett stb.

Meghívására mintegy száz író fordult meg a
megyében könyvtárigazgatói pályafutása alatt.
Szívügye volt, ma is az a Könyvesház címû
magyar nyelvû könyvtári folyóirat szerkesztése,
megjelentetése, a Mûvelõdés címû folyóirat szer-
kesztõbizottságával együttmûködésben. Nevéhez
fûzödik több kiadvány menedzselése, mint pél-
dául a Kossuth Lajos öröksége, a Deák Ferenc,
a haza bölcse, a Mikszáth Kálmán fél csizmája,
a II. Rákóczi Ferenc és a háromszéki kurucok, a
Gyermekszemmel – József Attila 27 verse címû
köteteké.

Eddig méltattam Kiss Jenõt, az ötletgazdag
menedzsert, a kultúrapártoló közösségi embert,
a rendezvényszervezõt, most szólnék néhány szót
az egyesületi elnökrõl is. 1990-ben Sepsiszent-
györgyön alakult meg a romániai magyar könyv-
tárosok elsõ szervezete mint az EMKE Könyv-
tári Szakosztálya Kiss Jenõ kezdeményezésére,
82 erdélyi könyvtáros részvételével. 2000-tõl Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete néven
vált önálló jogi személlyé. Jelenleg 210 tagja
van.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete tagja a Román Könyvtáros Föderációnak,
valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
2005-ben együttmûködési megállapodást írt alá
az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. Kiss
Jenõ szorgalmazására és irányításával állt össze
az Örökség és feladat (tanulmányok a romániai
magyar könyvekrõl és könyv-
tárakról) címû tanulmánykö-
tet megjelentetése, mely tar-
talmazza Erdély valamennyi

magyar könyvtárosának névsorát és elérhetõségi
adatait. Számos olvasótábort szervezett egyete-
misták és tanulók számára hazai és magyaror-
szági könyvtárakkal közösen. Szakmai kapcso-
latban áll magyarországi mûvelõdési szerveze-
tekkel és könyvtárakkal. Az õ ötlete volt a könyv-
táros vándorgyûlésnek nevezett, kétévente sorra
kerülõ, erdélyi magyarérdekeltségû könyvtárakat
érintõ szakmai értekezlet megszervezése, ahol ta-
lálkozhatnak Erdély magyar anyanyelvû könyv-
tárosai. Ez váltotta fel a könyvtárosi olvasótábo-
rokat. Sok esetben közvetített magyar könyvtá-
rak között, magára vállalta a magyarországi
könyvtáraktól, intézményektõl kapott könyvado-
mányok szétosztását.

Néhány dolgot ragadtam csak ki Kiss Jenõ
munkásságából, ennél sokkal többet tett és
szívbõl, örömmel tette. Ideillenek Márai Sán-
dor szavai: „Az életnek értéket csak a szolgá-
lat adhat, amellyel az emberek ügye felé for-
dulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hang-
zik, de ez az egyetlen igazság.” Nos, Kiss Jenõ
ezt tette, élete szolgálat, a köz szolgálata,
„mindennap, minden öntudatával az igazságot
szolgálja”. Köszönet ezért neki.

Kopacz Katalin

(Elhangzott a Monoki István-díj átadásakor,

az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület ün-

nepi közgyûlésén a kolozsvári Magyar Opera-

házban, 2005. november 26-án. Kiss Jenõnek –

lapunk olvasói nevében is – õszinte szívvel gra-

tulálunk.  – A szerk.)

A Kárpát-medencei
könyvtárosok

2005. május 8–10. között
Csongrádon tartott

konferenciáján Kiss Jenõ
a Romániai Magyar

Könyvtárosok Egyesületének
életérõl, munkájáról,

elképzeléseirõl beszélt
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Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból

Pályázat keretében
megvalósított nemzetközi
együttmûködés
Az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Médiatára
pályázatot nyert a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiumától kiállításokkal egy-
bekötött programok megrendezésére tapasztalat-
csere céljából.

Két helyszínen (Baján és Pélmonostoron) és
két könyvtárban (az Eötvös József Fõiskola
Könyv- és Médiatárában és a Pélmonostori Vá-
rosi Könyvtárban) kiállításokat szerveztünk és
szakmai beszélgetéseken vettünk részt. A két
várost évszázados kulturális és gazdasági kap-
csolat fûzi össze. Mindkét település multi-
kulturális régióban helyezkedik el, mely külön-
bözõ nemzetiségek és etnikai csoportok lakóhe-
lye. Mindkét fél számára nagy jelentõségû ez a
nemzetközi együttmûködés. Reményeink szerint
ez a sikeres pályázat egy további folyamatos
kapcsolatot indít el.

A kiállításokat Maria Kretic Nad, a Pélmo-
nostori Városi Könyvtár és Majorné Bodor Ilo-

na, az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Média-
tára igazgatója mutatta be.

A Baján megrendezett kiállítás címe A szla-

vóniai írásbeliség – a kezdetektõl máig.
A szlavóniai és a baranyai könyvtárosok

egyesülete keretein belül különbözõ típusú
könyvtárak együttmûködésének az eredménye
a kiállított anyag. A kiállítással az összes szla-
vóniai íróra emlékeztek a vendégek, akik
munkásságukkal nemcsak a horvát, hanem az
európai irodalmi kontextust is gazdagítják,
betekintést adtak Szlavónia írástudásába. A
Pélmonostori Városi Könyvtár az egyetlen
mûködõ közkönyvtár a horvátországi Baranya
területén, és egyben a Horvátországi Magya-
rok Központi Könyvtára is. A rendezvényen
megismerkedhettünk Delimir Rešicki költõvel,
akinek néhány versét felolvasták. A költõ lírá-
jában és prózájában szövegeit „tájékoztatási
szinten” építi, arra törekszik, hogy mûvei nyi-
tottak legyenek. Radikális nyelvezetével az

Fent: Baja. Balról jobbra (elöl): Majdán János, Gorjánácz
Zsivkó, Majorné Bodor Ilona, Albertné

Herbszt Mária

Középen: Pélmonostor. Balról jobbra: Vladimir Kedmenec,
Andrea Zabján, Marija Kretic-Nad, Majorné Bodor Ilona,

Gorjánácz Zsivkó

Lent: Pélmonostor. Ramháb Mária és Becker Erzsébet

-

-

´

´
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egyik legolvasottabb horvát költõ. A kiállított
anyag nemcsak hallgatóinknak, hanem külsõ
olvasóinknak is hasznos információkat nyúj-
tott, találkozási helyszínt biztosított a horvát
kisebbséggel foglalkozó szakemberek – Hepp

Mihály (Pécsi Horvát Kisebbségi Önkormány-
zat), Markovics Józsefné elnök, Kling József

osztályvezetõ (Bajai Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat, Dél-Alföldi Régió Horvát Kisebbsé-
gi Önkormányzat), Osztrogonácz József elnök
(Magyarországi Horvátok Szövetsége) – és a
Baján, valamint környékén élõ horvát nemze-
tiségû lakosok számára is.

A Pélmonostoron megrendezett Baja város

helytörténete és helyismerete címû kiállítással
megismertettük a Horvátországban élõ magya-
rokat és minden érdeklõdõt Baja városával, az
Eötvös József Fõiskolával, valamint az itt élõ
horvát kisebbséggel foglalkozó dokumentumok-
ból válogatott anyaggal, prezentációval (felvéte-
lek és régi képeslapok Bajáról) színesítettük prog-
ramunkat. Baja sokszínû nemzetiségi város,
amelynek lakói nyelvüket, hitüket megõrizték.
A magyarok mellett hosszú idõn keresztül lak-
tak egész negyedeket bunyevácok, németek.
Baján és környékén sok általános iskolában fo-
lyik horvát oktatás (Bácsbokod, Bácsalmás, Bá-
tya, Csikéria, Dusnok, Gara, Hercegszántó,
Katymár). A régió és a fõiskola számára is hasz-
nos és aktuális ez az együttmûködés.

A kiállításokat szakmai beszélgetések követ-
ték. A szakmai beszélgetéseken a kollégákkal
tapasztalatainkat, ötleteinket vitattuk meg. Konk-
rét eredmények, javaslatok hangzottak el, ame-
lyek reményeink szerint egy további sikeres,
tartalmas együttmûködés kezdetei lehetnek.
Majdán János fõigazgató, Albertné Herbszt

Mária fõigazgató-helyettes és Ramháb Mária

könyvtárigazgató, a Nemzeti Kulturális Alap-
program Könyvtári Kollégiumának elnöke tisz-
telt meg bennünket a rendezvényeken való rész-
vétével.

Mivel Eszéken, Pécsen és Baján is folyik
könyvtárosképzés, ezen a területen további
együttmûködés várható, ennek reményével és
lehetõségeivel zártuk a megbeszélésünket. A ter-
vek jövõbeli együttmunkálkodást, mûhelymun-
kát, élõ kapcsolatot feltételeznek, és mindez fon-
tos a kisebbség megmaradásáért.

Majorné Bodor Ilona

könyvtárigazgató

Csak tiszta forrásból...

Angol nyelvi forrásgyûjtemény
a Deák Ferenc Megyei

Könyvtárban

A British Council (BC) Hungary, vagyis Nagy-
Britannia Magyarországon mûködõ kulturális és
oktatási intézete régóta tart fenn sokszálú és tar-
talmas kapcsolatot a magyar könyvtári rendszer-
rel. Ennek a kötelezõ udvariassági szinten messze
túlmutató, baráti-kollegiális kapcsolatnak egészen
egyedülálló fejezete az az együttmûködés, mely
1998-tól az intézet (és annak könyvtára), vala-
mint a megyei könyvtárak között áll fenn.

A könyvtárakban kialakított GatewayUK tá-
jékoztató pontok, az intézet által adományozott
számítógépek segítségével közelebb hozták az
olvasókhoz, érdeklõdõkhöz az Egyesült Király-
ságot, annak kultúráját, idegenforgalmi, munka-
vállalási lehetõségeit.

A kinyitott kapu nemcsak virtuálisan mûkö-
dik – folyamatosan érkeznek rajta keresztül köny-
vek, lemezek, kiállítások, író-olvasó találkozók.
E kapcsolat jó lehetõséget kínál a nyelvgyakor-
lásra is – ez vezette a BC vezetõit abba az irány-
ba, hogy tovább bõvítsék a könyvtárhasználók
lehetõségeit. Az együttmûködés következõ lép-
csõje az angol nyelvi forrásgyûjtemények
megyei könyvtárakba történõ telepítése volt.
Ezek korábban más keretben mûködtek, de a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy for-
galmú, széles kapcsolatrendszerû közkönyvtá-
rak tudják állományukat leginkább hasznosí-
tani. A gyûjtemények igen gondosan váloga-
tott anyaga a nyelvtanítást és a nyelvtanulást
szolgálja, könyvek, kazetták, CD-k egyaránt
megtalálhatók bennük.

A szolgáltatás jelentõségét mutatja, hogy
egyes helyeken maga a brit nagykövet adta át
a használóknak a különgyûjteményt.

Sajnos a november 16-án tartott zalaegersze-
gi megnyitón John Nichols nagykövet bár ter-
vezte, de nem tudott jelen lenni – neki is vannak
fõnökei, máshová rendelték. Nagy volt pedig a
készülõdés, a megyei közgyûlés elnöke és a város
polgármestere is hivatalos volt az ünnepségre, s
a program szervezésébe három gimnázium, több
nyelviskola is bekapcsolódott. Tulajdonképpen
ez a széles körû összefogás, az angol nyelv és
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kultúra barátainak felbuzdulása avatta jelentõs
eseménnyé, valóságos közüggyé a forrásgyûjte-
mény átadását. Maga a könyvtár is erõsen ké-
szült a gyûjtemény fogadására: kifestettük a
„corner” falait, függönyöket, polcokat vásárol-
tunk, hogy a környezet barátságos legyen. Egy
ismerõs virágárus felajánlásból még gyönyörû, a
BC logóját idézõ ikebanát is varázsolt a falra. A
gyûjteményt önálló egységként illesztettük a
könyvtár állományába, hozzáférési lehetõségeit
könyvtárhasználati szabályzatunkba foglaltuk.

A mûsor összeállításakor jelentkezett egy kol-
légánk, hogy õ is szeretne egy angol nyelvû
verset mondani, melyet  azután a Zrínyi Miklós
és a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóinak kö-
zös produkciója követett (egymással versengõ is-
kolákról lévén szó ezt tessék úgy értékelni, mint-
ha a Pál utcai fiúk a vörösingesekkel adtak vol-
na közös mûsort, az angol nyelv ereje azonban
összekovácsolta õket). A British Councilt John

Pare igazgatóhelyettes képviselte, Szabó Sándor,
Kovácsné Eördögh Rita és Vass Ágota társasá-
gában.

A fiatal igazgatóhelyettes, akit nemrég helyez-
tek a Közel-Keletrõl Magyarországra, a diákok-
kal zsúfolásig telt kölcsönzõtérben, félúton az
EU tájékoztató sarok és a British Council
„corner” között állva, látható megindultsággal és
meghatottsággal értékelte a fogadtatást, az él-
ményszámba menõ mûsort, hazájának és a brit
kultúrának megbecsülését. Így adta át a haszná-
lóknak a csaknem egymillió forint(!) értékû gyûj-
teményt, és ígéretet tett annak további támogatá-
sára. (Ezek nem üres szavak voltak: azóta már
bõvült is az állomány, és lehetõség nyílt egy mun-
katársunk angol nyelvi tanfolyamának finanszí-
rozására.)

A könyvtári programot követõen látogatást
tettünk a szomszédos Göcseji Múzeum képzõ-
mûvészeti kiállításán, ahol a zalai születésû
Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész
munkáiból látható egy szép kollekció. Tessék
elképzelni brit vendégünk meglepetését, mikor
egy kis vidéki magyar múzeumban G. B. Shaw
és a kenti herceg mellszobra között II. Erzsébet
királynõ ifjúkori portréja nézett vele szembe...

Talán ennyibõl is megértik a kedves olvasók,
hogy miért vetemedtem e tudósítás megírására.
Együttmûködõ partnerünk, a British Council
valóban nagyon sokat segít a magyar könyvtár-
ügynek, szervezi a kétoldalú tapasztalatcseréket,

támogatja rendezvényeinket. Legyen ez a beszá-
moló egyúttal köszönet is minden ott dolgozó
kollégának.

Tanulságosnak gondolom az eseményt abból
a szempontból is, hogy minden elõre megbeszél-
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ve, a kölcsönös érdekek figyelembevételével, a
„gentleman’s agreement” szabályai szerint zaj-
lott – nem kellett sokoldalas pályázatokat írni,
igazolásokat, kimutatásokat mellékelni. Mégis
minden zökkenõmentes volt, a szükséges anya-
gok, pénzek idõben megérkeztek.

Amit pedig különösen fontosnak gondolok,
az a társadalmi esemény, amelyet e program
elõkészítése, megvalósítása, a sajtóban való sze-
repeltetése jelentett: újra és újra bizonyítani tud-
juk, hogy igazi mûvelõdési intézmények, sokol-
dalúan szolgáltató kultúraközvetítõ központok
vagyunk.

Figyelve a magyar kulturális palettát, az ott
szereplõ intézményeket, a könyvtárak mûvelõ-
désszervezõ ereje egyre nyilvánvalóbb, az erõnk
pedig a stabil mûködésû intézményhálózatban, a
nagyfokú szervezettségben, kapcsolatrend-
szerünkben, munkatársaink felkészültségében és
ötletességében van. Az olvasás éve vagy A nagy

könyv rendezvényei egyértelmûen mutatják, hogy
viszonylag kevés pénzbõl tudunk nagyot alkot-
ni. Ehhez kellene kapnunk lehetõséget és bizal-
mat – úgy, ahogy a British Councilttól kaptunk.

Kiss Gábor

DAT-
konferencia

2005

A Magyar Tartalomipa-
ri Szövetség (MATISZ)
tizenötödik konferenci-
áját rendezte meg 2005.
november 9–10-én.

Az  eKultúra – digi-
tális könyvtár szekció
programjának védnöke
Fodor Péter, az Infor-
matikai és Könyvtári
Szövetség elnöke volt,
címe pedig Minden,

amit a digitális világról

tudni lehet. A program
elsõ részében elméleti elõadások hangzottak el.

Téglási Ágnes fõtanácsos (Oktatási Miniszté-
rium) a tudományos publikáció változó trendje-
irõl beszélt az e-világban. A tudományos folyó-
iratok megjelentetése, a tudományos eredmények
nyilvánosságra hozatala és elérhetõvé tétele az
elektronikus tartalmak terjedésével óriási válto-
záson megy keresztül. Olcsóbb lesz-e ez a ki-
adás vagy csak átstrukturálódnak a költségek?
Milyen elõnyei vannak az elektronikus publiká-
ciónak és ezeket ki tudja kiaknázni? Vajon az
egyetemek, kutatóintézetek, azok könyvtárai, a
könyvtári konzorciumok csupán szenvedõ ala-
nyai vagy aktív résztvevõi ezeknek a változá-
soknak? Az elõadás ezeket a kérdéseket járta
körül a nemzetközi trendek és az Elektronikus
Információ Szolgáltatás (EISZ) nemzeti program
fejlesztése során szerzett tapasztalatok alapján.

Dirk Lens, a Swets menedzser-igazgatója In-
novatív szolgáltatások a digitális világban cím-
mel tartott elõadást. Az elektronikus világ min-
dig összetettebb lesz. A nyomtatottról az elekt-
ronikus változatra való áttérés sokkal inkább
gyorsul, mintsem azt sok szakember gondolta.
2006-ban ezek az elektronikus STM-folyóiratok
már elérik a piaci hányad hatvan százalékát. A
Swets Information Services – mint a folyóirat-
üzlet egyik vezetõ szereplõje – korszerû, új szol-
gáltatásokkal és gyártmányokkal képviseli ezt a
fejlõdést. Például a profi módon üzemelõ E-
access management (E-access-Service) – könyv-

Túloldalt: az elsõ olvasók...

Lent: Szabó Sándor, John Pare, Tóth Judit

Fent: részlet a gimnazisták elõadásából
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tárak elérése elektronikus úton – és az EDI
(Electronic Data Interchange) – elektronikus
adatcsere – a könyvtárlátogatóknak idõ- és költ-
ségmegtakarítást jelenthet. A SwetsWise új
webalapú szolgáltatás, amely két összetartozó
modulból áll. Egy modul kezeli az elõfizetési
nyilvántartást (SwetsWise Subscriptions) egy
másik, ettõl elkülönülõ modul pedig a kiadók
feletti on-line tartalmi hozzáférést (SwetsWise
Online Content) biztosítja. Ez ma a legnagyobb
összevont, új ajánlásokat tartalmazó rendszer,
mint a Swets Title Bank és a SwetsWise Linker.

A nyomtatottól az on-line felé: könyvtárak és
forgalmazók partnerkapcsolata címmel Cary

Bruce, az EBSCO általános menedzsere arról
beszélt, hogy az elektronikus folyóiratok ára-
data az egész világon új kihívások elé állítja a
könyvtárakat, és megváltoztatja a gyûjtemény-
szervezés és a gyarapítás módját. Ez a könyv-
tárak és az ügynökségek közötti hagyományos
kapcsolatban is bizonyos eltolódásokat ered-
ményez. Egyes könyvtárak, kiadók és új piaci
szereplõk megkérdõjelezik az ügynökségek
által nyújtott szolgáltatások értékét az elektro-
nikus világban. Az elõadás áttekintette az ak-
tuális tendenciákat és elemezte az elektroni-
kus folyóiratok életciklusát. Rávilágított arra
is, hogyan változnak az ügynökségek szolgál-
tatásai azért, hogy az elektronikus világban
megfeleljenek a könyvtárak igényeinek, és
ennek mi az értéke, illetve ára.

A szekcióprogram második részében bemuta-
tókat láthattunk néhány könyvtár eddig elért di-
gitalizálási eredményeirõl. Így a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-sorozatáról, a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsodi digi-
tális könyvtár elnevezésû projektjérõl, a Békés
Megyei Könyvtár Light Körös-Maros program-
járól, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár stratégiai tervérõl.

Ezt követõen Dippold Péternek, az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójának
moderálásával a résztvevõk az országos könyv-
tári digitalizálási terv kapcsán aktív eszmecserét
folytattak a könyvtárak megváltozott szerepérõl,
az elektronikus dokumentumok rohamos mennyi-
ségi növekedésérõl, a digitalizálás összehango-
lásáról és minden egyéb megoldandó feladatról.

A közeljövõben ezeknek a témáknak újabb
fórumot teremtünk, mert „együtt könnyebb”…

Fonyó Istvánné

„Csütörtököt” mond
az Egyetemi Könyvtár

Az ország legrégebben folyamatosan mûködõ
könyvtára december elsejétõl csütörtökönként is
várja a kölcsönözni vágyó olvasókat. A kölcsön-
zési napok szûkítését hét éve az tette indokolttá,
hogy a könyvtár modern kori állományának lel-
tározásához, a régi anyag leválogatásához és az
1950 elõtt beszerzett anyag rendezéséhez további
munkaerõre volt szükség, amit az Egyetemi
Könyvtár csak munkatársainak átcsoportosításá-
val tudott megoldani.

A hatszázezer kötetet érintõ leltározási, levá-
logatási és rendezési folyamat olyan fázisba ér-
kezett, hogy a kölcsönzõ hetente még egy napon
tudja kiszolgálni az olvasókat. Terveink szerint jövõ
év szeptemberétõl újra öt napon keresztül lehet majd
kölcsönözni a könyvtár állományából.

Hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra között vehetõ
igénybe a tájékoztató, a folyóirat-olvasó, a szak-
olvasó, valamint az EISZ kabinet (16 terminá-
los, internet-elérést biztosító terem). December
elsejétõl kölcsönözni keddtõl péntekig lehet.

Az Egyetemi Könyvtár országos gyûjtõkörrel
rendelkezõ, nyilvános, tudományos szakkönyv-
tár, amelyet minden tizennyolcadik életévét be-
töltött személy látogathat. Iskolai igazolással
kutatómunkát folytató középiskolai tanulók is
beíratkozhatnak.

A látogatójegy kiállításához szükséges okmá-
nyok: személyi igazolvány – külföldieknek útle-
vél –, diákigazolvány, kedvezmények igénybe-
vételére jogosító okmány.

A további tudnivalók és a katalógus elérhetõ
honlapunkon: www.konyvtar.elte.hu. Az Egye-
temi Könyvtár címe: Budapest, Ferenciek tere 6.
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József Attila
és kora

„Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel, s nemcsak a naptárnak van piros betûs
napja.” Márai Sándor szerint „az élet elhoz
másféle ünnepeket is”.

Ilyen ünnep volt számunkra 2005, József At-

tila emlékéve. A költõ születésének századik
évfordulóját számtalan megemlékezéssel, válto-
zatos módon ünnepelték országszerte. Salgótar-

jánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cente-
náriumi rendezvényének az évfordulóra szerve-
zett eseményen túl az volt a célja, hogy ösztön-
zõje és segítõje legyen a költõ életmûve iránti
érdeklõdés elmélyítésének, a történeti igazság
szerinti értékelés kialakításának.

A jeles évforduló alkalmából József Attila és

kora címmel mûveltségi versenyt szerveztünk
Nógrád megye középiskolás tanulói részére. A
program megrendezésével az is szándékunk volt,
hogy segítsük a diákokat az iskolai tananyagon
túlmutató, az átlagosnál gazdagabb József Atti-
la-kép kialakításában. A vetélkedõvel, a hozzá
kapcsolódó felkészüléssel a költõ igazi megérté-
séhez, árnyaltabb, hitelesebb megítéléséhez sze-
rettünk volna hozzájárulni, a tanulók minél szé-
lesebb körében megismertetni örökségét, közel
hozni a fiatalokhoz költészetét.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlé-
se, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma támogatását elnyerve a költõ szüle-

tésnapján hirdettük meg a versenyt. Felhívásunkra
azonnal jelentkeztek a középiskolák a megyé-
bõl, egy-egy iskola képviseletében háromfõs
csapatokkal.

Felkészülésünk elsõ szakaszában áttekintettük
a József Attila életrajzával és munkásságával
foglalkozó, rendkívül gazdag szakirodalmat, az
életmû értékelésének, elemzésének legújabb ered-

ményeit. A feldolgozandó for-
rások jegyzékének összeállítá-
sában az életmû új megközelí-
tése volt a szempont. A József
Attila sorsáról kialakított véle-
mények ugyanis az utóbbi évek-
ben több ponton megváltoztak,
új adatok, összefüggések kerül-
tek napvilágra, melyek újragon-
dolásra késztetnek egy sor kér-
désben. Éppen ezért úgy gon-
doltuk, hogy a diákoknak na-
gyon hasznos lesz megismerni
a kortársak, kutatók mai véle-
ményét, álláspontját, annál is
inkább, mert ítéletüket számos
új szempontú megközelítés is
kiegészíti. Az általunk megadott

szakirodalom alapján tavasztól készültek, kutat-
tak, olvastak a diákok folyamatos könyvtárosi,
tanári irányítással. Felkészülésük része volt a
Nógrádi Történeti Múzeum májusban megnyi-
tott Költõnk és kora címû emlékkiállítása, mely
József Attila életét és korát megrázó erejû kora-
beli mûtárgyak és a költõ saját kéziratai segítsé-
gével idézte fel. A könyvtárban a költõ életútját,
munkásságát bemutató kiállítás szintén segítsé-
gükre volt.

Idõközben összeállítottuk a feladatokat, elké-
szítettük a vetélkedõ forgatókönyvét. A mûvelt-
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ségi versenyen, október 27-én délelõtt hét kö-
zépiskola huszonegy diákját és kísérõit fogadtuk
a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban. A részt
vevõ csapatok: Salgótarjánból a Bolyai János
Gimnázium, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola, a Ma-
dách Imre Gimnázium, a Stromfeld Aurél Gépi-
pari és Építõipari Szakközépiskola, a Táncsics
Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakkö-
zépiskola, Szécsénybõl a Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola és Bátony-
terenyérõl a Váci Mihály Gimnázium.

A vetélkedõ középpontjában természetesen
József Attila életútja, életmûve állt, de belehe-
lyezve egy tágabb összefüggésrendszerbe: a XX.
század eleji irodalmi megújulásnak, az 1920-as,

1930-as évek korának, történel-
mének vizsgálatába, beleértve a
kor mûvészetét is. A vetélkedõ
során a csapatok remek teljesít-
ményt nyújtottak, valamennyi
résztvevõ igen magas fokú fel-
készültségrõl tett tanúbizonysá-
got. A zsûri (Kovács Anna, Bódi

Györgyné és Tolnai Gáborné) el-
ismerõen állapította meg, hogy a
verseny magas színvonalú volt,
a helyezések sorsát minimális kü-
lönbség döntötte el. Ezért is volt
jó érzés, hogy a zsûri elnöke min-
den versenyzõnek értékes díjakat
adhatott át. Minden versenyzõ és
felkészítõ tanár könyvjutalmat és
emléklapot kapott.

A program méltó zárásaként
a füleki APROPÓ Diákszínpad
verses-zenés József Attila-ösz-
szeállítását kapták ajándékul a
vendégek, és megtekinthették
Schnelczer Zoltán füleki mû-
vésznek az emlékév tiszteleté-
re készült fotóit.

Rendkívül tanulságos volt
számunkra az, hogy a tanórákon
kívüli élményeknek mennyire
meghatározó szerepük van ab-
ban, hogy a fiatal olvasók mi-
ként vélekednek egy alkotóról,
hogy lesz-e kedvük kézbevenni
mûveit, olvasói lesznek-e. Külö-
nösen igaz ez olyan bonyolult lel-

kiségû költõ esetében, mint József Attila, akinek
versei mindannyiunkat mélyen érintenek és el-
gondolkodtatnak. S a költészetet nemcsak a köl-
temények teszik. A verseken kívül talán még sok-
kal inkább hozzátartozik az ember, aki a versek
mögött áll, és a sors, amelyet hordoz. Egy költõ
életmûvének sorsa megszületése idején elsõsor-
ban a felnõtt olvasókon múlik, az utókorban a
fiatalok a legfontosabbak.

József Attila eljutott-e hozzájuk, vajon mit
látnak benne ma? Hogy magukénak érzik, arra
egyértelmû választ kaptunk a program során. És
arra is, hogy olvassák és szeretik.

József Attila csak erre vágyott.
Gecse Zsuzsanna

a program szervezõje
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Vállalati könyvtárosok
mûhelybeszélgetése

Az elmúlt év októberében nagy érdeklõdést ki-
váltó konferenciát rendezett a MATÁV (ma
Magyar Telekom) Infotéka a vállalati könyvtá-
rak helyzetérõl, fejlesztési, fejlõdési lehetõsége-
irõl. Ennek folytatásaként 2005. november 3-án
húsz, elsõsorban nagyvállalati könyvtáros gyûlt
össze a BME OMIKK tanácstermében, hogy
felidézze és folytassa a közös eszmecserét. Az
összejövetel célja most is az volt, hogy jó ötle-
teket kapjunk egymástól ahhoz, hogyan legyünk
elismertek és nélkülözhetetlenek fenntartóink
számára.

A többórás kötetlen beszélgetés közben ha-
mar kiderült, hogy feladataink, örömeink és prob-
lémáink nagyon hasonlóak. Ugyan terveink sze-
rint három témát is szerettünk volna alaposan
körüljárni – a felhasználói igények kezelését, a
szolgáltatások népszerûsítését és a fenntartóval
való kapcsolatot –, de már a bemutatkozás köz-
ben olyan sok érdekes kérdés merült fel, hogy a
rendelkezésünkre álló idõt túllépve sem sikerült
érdeklõdésünket szûk csatornákba terelni.

A vállalati könyvtárak és könyvtárosok
helyzetének átalakulását jelzi, hogy többen fel-
vetették a könyvtárak elnevezése körüli sok-
színûséget, például dokumentációs központ és
könyvtár, mûszaki könyvtár, szakirodalmi in-
formációs csoport, infotéka. Ugyanígy a
könyvtárakban dolgozó kollégák munkaköri
megnevezése is tükrözi helyzetünk változatos-
ságát az egyes cégeknél: könyvtáros, szakin-
formátor, információmenedzser vagy informá-
cióbróker. A Könyvtári Intézetet Fehér Mik-

lós osztályvezetõ képviselte, aki felajánlotta
együttmûködését a pontosabb statisztikai el-
nevezés/besorolás kidolgozásában.

Több téma felmerült, melyeket érdemes majd
késõbbi mûhelybeszélgetéseken részletesebben
körüljárni. Érdekes volt tapasztalni, hogy már az
egyik legalapvetõbb kérdés, a nyitvatartási idõ
milyen „stratégiai” problémákat vet fel, hogy a
leltározás terén milyen nehéz a könyvtári tör-
vénynek megfelelni a gyorsan változó piaci hely-
zetben mûködõ könyvtáraknál, milyen sajátos-
ságokat mutat esetünkben az állományapasztás,
mi várható a szerzõi jogok szabályozásában,
milyen módszereket használunk a teljesítmény-

értékelésre stb. Az egyik leghosszabban tárgyalt
téma az volt, hogy hogyan „vetessük észre”
magunkat abban a helyzetben, amikor – úgy-
mond – távol mûködünk a cég stratégiai vezeté-
sétõl, milyen eszközökkel tehetjük szükségessé,
majd lehetõleg nélkülözhetetlenekké magunkat.

Köszönjük Fonyó Istvánné fõigazgatónak és
Maráczi Lászlóné fõmunkatársnak a vendéglá-
tást és a lehetõséget a könyvtár szolgáltató he-
lyeinek, többek között a föld alatti raktáraknak a
megtekintésére.

A jó hangulatú összejövetel végén elhatároz-
tuk, hogy jövõre negyedévente tartunk hasonló
mûhelybeszélgetéseket. Legközelebb 2006. janu-
ár végén találkozunk, valószínûleg a MÁV
könyvtárában (MÁV Rt. Ügykezelési és Doku-
mentációs Szolgáltató Szervezet, Dokumentáci-
ós Központ és Könyvtár), hogy tanulhassunk
egymás értékes tapasztalataiból.

Fazekas Andrea–Kóródy Judit

A vers az,
amit mondani kell

Kányádi Sándor mesélte egy paksi látogatása
alkalmából, hogy iskolásokkal találkozott a Szé-
kelyföldön jártában, talán éppen szülõfalujában,
az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A tanító
néni kérdésére, hogy mi a vers, egy kerekfejû,
csillogó szemû kisdiák azt válaszolta, hogy a vers
az, amit mondani kell.

Ki tudná ezt ennél mélyebben megfogalmaz-
ni? A vers soha nem holt betû bezárva egy könyv
lapjaiba. Kikívánkozik onnan, hangzani akar,
mondani kell a szavait.

Ezekben a hetekben sok Tolna megyei kö-
zépiskolás lapozgatta a versesköteteket, keres-
gélt megfelelõ verset, hogy felszabadítsa a sza-
vakat az írott betû rabságából: hogy elmondhas-
sa õket. Wass Albert, Nagy Gáspár, Buda Fe-

renc és mások verseit. A bonyhádi városi könyv-
tár az idén másodszor rendezte meg a Wass
Albert vers- és prózamondó versenyt középisko-
lásoknak és felnõtteknek. A megyei elõdöntõre a
bonyhádi Pákolicz István Könyvtárban került sor.

Hogy miért éppen Bonyhádról indult útjára
ez a nemes versengés? Minden bizonnyal azért,
mert e völgységi kisvárosban tisztelik és szere-
tik az erdélyi születésû írót, aki egész életét
kényszerû emigrációban töltötte, s csak holtában
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térhetett haza. A bonyhádiak szobrot állítottak
az írónak, jobban mondva befogadták máshon-
nan elûzött szobrát. Náluk mûködik a Wass
Albert Törzsasztal, mely ápolja az író emlékét.
Talán azért értik meg jobban ennek az életpályá-
nak a tragikumát, a szülõföldet kényszerûségbõl
elhagyók fájdalmát, mert mindez közelrõl érinti
a bonyhádiakat. Köztük élnek az idetelepített
bukovinai székelyek leszármazottai és a szülõ-
földjükrõl elûzött svábok maradékai.

Gróf czegei és szentegyedi Wass Albert soha
nem járt Bonyhádon, de a számkivetettség érzé-
se, az idegen nagyvilágba való elindulás bizony-
talansága közös pont lehet az egyik hazából a
másikba, egyik földrõl a másikra ûzött széke-
lyek sorsával. Miképpen Wass Albert számára
fontos volt az erdélyi lét megõrzése egy életen
át s errõl írt minden mûvében, akképpen a buko-
vinai székelyek sem feledték gyökereiket.

Wass Albert életének kezdete Válaszút, a
mezõségi családi birtokok egyike, a végállomás
pedig Marosvécs, hol hamvai nyugszanak. E két
település alig száz kilométerre fekszik egymás-
tól. Ha térben nem nagy is ez a távolság, idõben
kilencven évet fog át. Kiröpíti a történelem az
írót a biztosnak vélt szülõföldrõl, birtokról a
nagyvilágba, elõször Németországba, majd Ame-
rikába, hogy soha ne térhessen vissza oly igen
szeretett Erdélyébe, csak holtában. Hamvait –
bár õ végakaratában úgy rendelkezett, hogy a
világ számára legszebb helyén, a Keleti-Kárpá-
tokban, a Kelemen-havasok tetején trónoló Is-
tenszéke közelében szórják szét – a család és
erdélyi írói körök akaratából a marosvécsi vár
kertjében, Kemény János síremlékéhez közel
helyezték el.

Marosvécs lassan irodalmi zarándokhellyé
válik, hiszen itt minden a két világháború közöt-
ti erdélyi magyar irodalom törekvéseire emlé-
keztet: a Helikon-asztal a kastélykertben, a vár,
melyben báró Kemény János évenként rendezte
az írótalálkozókat, az évszázados tölgyfák, me-
lyek mindennek szemtanúi voltak, s most az írók
álmát vigyázzák.

Így válik lassan zarándokhellyé az idén janu-
ár 8-án Bonyhádon felállított Wass Albert-szo-
bor is, talapzatát mindig friss virág, koszorúk
borítják. Ha már szülõföldjén nem állíthatnak
neki szobrot, melyre nevét is felírhatnák, az
udvarhelyiek csak megtalálták a megoldást.
Udvarhely fõterén szoborparkot építettek az er-

délyi nagyságok tiszteletére (a szobrok alkotói
egy Vas megyei kis falu, Zsennye szobrászmû-
vészei), ott kapott helyet egy névtelen, Wass
Albert vonásait viselõ alkotás a sokat mondó
üzenettel „Vándor székely hazatalál”.

Az író természetszeretete minden munkájá-
ban benne van. Ezt hivatott ápolni Marosvásár-
helyen a Perpetuum Mobile (Örökmozgó) Ter-
mészetjáró Egyesület. Évenként Wass Albert
teljesítménytúrát szerveznek a Kelemen- és a
Görgényi-havasokban, bejárják az ismert regé-
nyek (A funtineli boszorkány, Adjátok vissza a
hegyeimet!) cselekményének helyszíneit.

Érdekes, de talán nem véletlen, hogy egy
bonyhádi kovácsmester, Fazekas József, aki szak-
májának igazi mûvésze, kovácsolja azt a közép-
kori végvári szablyát, melyet évenként odaítél-
nek a Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díja-
zottjának. Ezt az emlékkardot posztumusz Wass
Albert is megkapta 1998-ban.

A Présház Társaság az Európai Értékek Ter-
jesztéséért civil szervezet alapította a díjat 1993-
ban. A társaság Balassi életének eszményképeit
választotta kultúrapártoló és -támogató tevékeny-
ségének alapjául: az „édes haza”, a „vitézlõ os-
kola”, a „kereszténységnek pajzsát viselõ Ma-
gyarország” Balassi verseinek alappillérei. Elõ-
ször 1997-ben adták át a Balassi Bálint-emlék-
kardot, akkor Tóth Bálint költõ kapta. Azóta
évenként kerül erre sor, Döbrentei Kornél, Nagy

Gáspár, Buda Ferenc, Gérecz Attila, a váci bör-
tönébõl az 1956-os forradalom napjaiban kisza-
badított fiatal költõ, akit halálos golyó ért az utcai
harcokban, Utassy József, Farkas Árpád (Sepsi-
szentgyörgy), Kiss Benedek, Vári Fábián László

(Kárpátalja), Ferenczes István (Csíkszereda) kap-
ta. Az utóbbi években kitüntették azokat a mûfor-
dítókat is, akik Balassi mûveit fordították. A díj-
hoz tartozik még egy díszoklevél, melyet Vincze

László szentendrei nyomdász készít el mûvészi
kivitelben, valamint egy fehér porcelán Balassi-
szobor, mely a Herendi Porcelán Manufaktúra aján-
déka. A kuratórium elnöke Makovecz Imre.

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár
felhívása szerint a megmérettetésre vállalkozó
diákok a díjazott költõk mûveibõl választhattak
verset vagy prózát. A zömmel Wass Albert élet-
mûvébõl választott versek felölelték szinte az
egész költõi pályát a kezdetektõl (Wass Albert
fiatalon, 17 évesen jelentkezett elõször versek-
kel) az amerikai kirekesztettség utolsó évtizedé-
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ig. A 27 versmondó közül nehéz volt kiválasz-
tani azt a két diákot, aki továbbjuthatott a 2006.
január 8-án Bonyhádon megrendezendõ orszá-
gos döntõbe.

E sorok írója (a zsûrielnök tisztét betöltve)
társaival hosszan kereste a megoldást, hogy több
rátermett versmondót is gyõztesnek nevezhessen
meg, de a szigorúan megszabott keretszám erre
nem adott lehetõséget. Végül Páll Ágnes (felnõtt
korosztály), Novotni Adél (Szekszárd, Garay
Gimnázium) és Parragi Judit (Pécs, Lõwey Klára
Gimnázium) állhat ki ismét a pódiumra 2006
januárjában Bonyhádon.

A paksi rendezvény napja, november 19. újabb
bonyhádi kötõdést árul el. A magyar irodalom
legnagyobbjai közé tartozó Vörösmarty Mihály,
a Szózat költõje életének korai de meghatározó
szakasza Bonyhádhoz kötõdik. A város büszkén
ápolja ezt az emléket, szobrot is állíttatott a
nemzet nagy költõjének. Véletlen egybeesés len-
ne, hogy éppen a szavalóverseny napján, novem-
ber 19-én emlékezett meg a hálás utókor a költõ
halálának 150. évfordulójáról? (Ne bolygassuk,
hogy valóban méltón megemlékezett-e, s hogy
valóban hálás-e ez az utókor bármiért is.)

1855. november 17-én a súlyos beteg költõt,
kinek inkább nemzeti tragédiáktól megtépázott
lelke volt beteg, mint testi valója, barátai taná-
csára családja új lakásba, a Váci út 5. szám alá,
az ún. Kappel-házba költöztette. Abban a ház-
ban éppen 25 évvel azelõtt Kisfaludy Károly

lakott, a magyar irodalom megújításának kezde-
ményezõje. A fiatal Vörösmarty mestereként tisz-
telte (szerencsénkre a tanítvány messze túlszár-
nyalta mesterét), abban a házban halálos ágya
mellett is ott állott. Talán ezek az emlékek tó-
dultak fel benne a ház, az ismerõs környezet
láttán, mikor feleségétõl támogatva az új lakás
felé igyekezett? A lépcsõn hirtelen összeesett,
agyvérzést kapott, és többet nem is tért magá-
hoz. November 19-én a koradélutáni órákban,
55 éves korában meghalt. Az 1849-es bénultság
állapotából e halálhír rázta fel a nemzetet, no-
vember 21-én, a nagy költõ temetésének napján
Pest és Buda lakossága a Kerepesi temetõ felé
vonult végbúcsút venni a reformkor legnagyobb
költõjétõl. Húszezer ember kísérte a koporsót,
utána pedig gyûjtést rendeztek a Vörösmarty-
árvák javára. Az a nap, november 21-e Kisfa-
ludy Károly halálának napja volt éppen 25 évvel
azelõtt.

És itt e hálás utókor. Megszívleli-e a költõ
intelmeit, hogy ne hajszolja mohó vággyal a
„kincs, hír, gyönyör” megszerzését? Fiatal je-
gyesét, Csajághy Laurát óvja a költõ e világi
hívságok birtoklásától A merengõhöz címû ver-
sében. Minket, a sokszor korcsnak bizonyuló
utódokat, minden arra ösztönöz, hogy megsze-
rezzük mindezt. És a „Hazádnak rendületlenül légy
híve…” biztatással hogy állunk, kortársaim?

Gyász, megemlékezés, ünnep, minden együtt
volt e napokban. A paksi könyvtár falai között
éltek a szép versek, a szavak, a költõk üzenetei.
Megnemesedtek tõlük a fiatal lelkek. Köszönet
mindezért a nemes vetélkedõ kitalálóinak és
szervezõinek: a bonyhádi Solymár Imre Városi
Könyvtárnak és a paksi Pákolicz István Városi
Könyvtárnak.

Serdültné Benke Éva

Mesenap egy vajdasági
iskolában

Iskolánk, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola
is csatlakozott a népmese napjának megünneplé-
séhez. A rendezvényt gyerekek és tanárok egy-
aránt sikeresnek értékelték. Már most gondolko-
dunk, hogyan lehetne jövõre még színesebb,
gazdagabb programot szervezni. Rendezvényünk-
rõl hírt adott a Magyar Szó, az egyetlen magyar
nyelvû napilap is. Reméljük, több iskola is ked-
vet kapott a csatlakozáshoz. Az alábbiakban a
megjelent cikkekbõl olvashatnak.

Megszelídíteni a vadkörtét...
Mesenap a bácskossuthfalvi iskolában

A Magyar Olvasástársaság felhívása, hogy
szeptember 30-át a népmese napjaként ünnepel-
jük, visszhangra talált a a bácskossuthfalvi Id.
Kovács Gyula Általános Iskolában is. Benedek
Elek születésnapján az egész tanítási napot a nagy
meseíró emlékének és a népmeséknek szentelik.
Lesz mesemondás, amibe a tanári kar is bekap-
csolódik, valamint rajz- és fogalmazás-pályáza-
tot hirdetnek.

Reméljük, ezzel egy kicsit hozzájárulunk a
gyerekek szókincsének bõvítéséhez, látókörük
szélesedéséhez, fantáziájuk szárnyalásához. És
reméljük, a mese szeretetét is közvetíteni tudjuk
feléjük – hallottuk Csernik Ilmától, az iskola
pedagógusától.
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Az elsõ két órán mesét mondanak mind az
alsós, mind a felsõs diákok, sõt a tantestület tagjai
is felelevenítik kedvenc történetüket. Régen a
mesemondás mindig a hétköznapokból való ki-
emelkedést, egyfajta rituálét jelentett. Ezt az
osztályokban jelképesen úgy oldják meg, hogy
gyertyát gyújtanak, és azt ülik körbe. Ezután az
alsós tanulók számára rajzpályázatot hirdetnek,
a fölsõsök pedig fogalmazást, mesét írnak, amely-
ben a következõ próbákat kell kiállnia a hõsnek:
megszelídíteni a vadkörtét, meggyógyítani a
bolondgombát, megédesíteni a keserûfüvet. Ked-
venc mesehõseik találkozóját is megszervezhe-
tik, és arra a kérdésre is választ várnak a nap
folyamán a bírálóbizottság tagjai, hogy számuk-
ra miért fontosak, és fontosak-e a mesék.

Magyar Szó, szeptember 30.

Akció és agresszió helyett: mese
A bácskossuthfalvi iskolában megtartott
mesenap eredményei és tanulságai

(Bácskossuthfalván) szeptember 30-án az
egész tanítási napot a nagy meseíró emlékének
és a népmeséknek szentelték. Rajz- és fogalma-
záspályázatot hirdettek, a nap elsõ részében pe-
dig tanárok és diákok egyaránt mesét mondtak.
Csernik Ilma pedagógust a különleges iskolai
napról kérdeztük.

„A rendezvény után azt lehetne mondani, hogy
a mesemondás különösen nagy és új élményt
jelentett a felsõsöket oktató tanárok számára, akik
még nem voltak ilyen mesemondói, mesehallga-
tói helyzetben a gyerekekkel. Õszintén szólva
nekem is voltak fenntartásaim, hogy a vizuális
kultúrán felnõtt nagyobb gyerekek kinevetik a
mesét, unják, nem fogják figyelemmel végighall-
gatni egymást. Kellemes meglepetés volt mind-
annyiunk számára az az érdeklõdés, amellyel még
a nyolcadikosok is figyeltek mesélõ tanáraikra.
Egy izgulósabb, félénkebb tanárkolléga elárulta,
hogy maga sem akarta elhinni, de végül még
élvezte is a mesélést. Huszonhat Benedek Elek
által gyûjtött mese hangzott el, ezt kiegészítették
a gyerekek által mondott mesék. A tanulók nagy
örömmel fogadták a nem megszokott feladato-
kat. Sokan megszervezték a mesehõsök találko-
zóját: a pozitív és negatív szereplõk egyaránt arról
vitáztak, hogy igenis szükség van a mesére.
Bebizonyosodott, hogy a mese mindig idõszerû,
és minden korosztály számára érdekes. Sajnál-
kozásukat fejezték ki, hogy lassan kiszorítják az

írott meséket és fõként a mesemondás szokását
a modern technikai eszközök.

A fogalmazásírói pályázaton született néhány
kiemelkedõ, fantáziadús alkotás, összességében
azonban elmondható, hogy a gyerekektõl a hét-
köznapok és az iskola sem kívánja meg túlzot-
tan a kreativitást, igazi meseélménye sincs min-
denkinek, így a feladatok megoldása nem min-
dig volt túl ötletes. Meg kell tanítanunk õket,
hogy merjenek szabadabbak, ötletesebbek, ere-
detibbek lenni, talán a mesenap is hozzájárult
ehhez.

A nap végén az élménybeszámolókat az igaz-
gató meséje zárta, égtek a gyertyák és nekünk,
tanároknak is jó volt a meghitt hangulatban,
mesét hallgatva egy kicsit újra gyereknek lenni.

A díjazottak a gyermekhét zárórendezvényén
kapták meg jutalmukat. Tartva magunkat a nap
szellemiségéhez és céljaihoz, az édesség mellett
természetesen egy-egy mesekönyv is az ajándék
része volt. Reméljük, olvasgatni is fogják, és
jövõre, az akkor immár második mesenapon
ebbõl is mesélnek a gyerekek.“

A rajzpályázat díjazottjai: 1. osztály – Nagy

Réka, 2. osztály – Séfer Balázs, 3. osztály – Móric

Maja, 4. osztály – Kucor Tamara, kisegítõ tago-
zat – Zlata Jovanovic.

A fogalmazás-pályázat gyõztesei korosztá-
lyonként: Vadóc Boglárka (5. osztály) – A
szegényember, aki megszelíditi a vadkörtét,
Ladancsik Ildikó (6. osztály) – Mesehõsök talál-
kozója, Kiss Ildikó (7. osztály) – Mesehõsök
találkozója, Kósa Maja (8. osztály) – Mesehõ-
sök találkozója.

Magyar Szó, október 11.

A mesenapon senki sem unatkozott
Herceg Elizabetta

´
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Egyedül nem megy!

Konferencia a közkönyvtárak
jövõjérõl, a kulturális értékek

megõrzésérõl

Miért mi? Mi az a NAPLE? Folytathatnánk még
tovább a kérdéseket, amelyek felmerültek ben-
nünk 2005 nyarán, amikor Fodor Péter, az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnö-
ke telefonon felkért bennünket, hogy vegyünk
részt a horvát kulturális minisztérium által szer-
vezett NAPLE-konferencián Supetarban. Mind-
ketten igent mondtunk, „vállalva” a program
egynapos meghosszabbítását is, az olcsóbb re-
pülõjegy érdekében.

Mit tesz ezután a könyvtáros? Természetesen
tájékozódni kezd. Ezt tettük mi is, hogy megtud-
juk, milyen feladatra vállalkoztunk. Az ismert
internetes keresõben a NAPLE szóra rögtön
megtaláltuk a fórum elsõ konferenciájáról szóló
ismertetést, a fórum célját és hírlevelét, melyben
jólesõ érzéssel fedeztük fel Hegyközi Ilona for-
dításában a könyvtári terület stratégiai tervét és
SWOT-analízisét is.

Mi a NAPLE? A betûszó feloldása: National
Authorities on Public Libraries in Europe. A
NAPLE-fórumot 2002. október 4-én alapították
azzal a céllal, hogy információs és stratégiai
kérdésekben fórumot teremtsenek a közkönyvtá-
rakért felelõs testületek számára. A fórum elsõ
konferenciáját 2005 januárjában Stockholmban
rendezték, ahol Magyarországot Skaliczki Judit

és Zalainé Kovács Éva képviselte.
Az IKSZ munkatársai lelkiismeretes, mindenre

kiterjedõ elõkészítõ munkájának köszönhetõen
október 5-én nyugodtan indultunk el a közkönyv-
tárak szerepét tárgyaló nemzetközi konferenciá-
ra. Útközben stratégiai egyeztetést tartottunk. A
szervezõk arról elõre tájékoztattak bennünket,
hogy a konferencia hivatalos nyelve az angol és
a horvát. Mátó Erzsébet anyanyelvi szinten be-
szél németül, Gáncsné Nagy Erzsébet angolul
tud, ezért tisztáztuk, hogy az egyes elõadásokból
csak a legszükségesebbeket fordítjuk, az elhang-

zottakat részletesebben szabadidõnkben fogjuk
megbeszélni. Mátó Erzsébet német nyelvtudását
jól hasznosítottuk az elõadások szünetében,
amikor Fodor Péter egyik kérésének, a kapcso-
latfelvételnek igyekeztünk eleget tenni.

Érdekességként említem, hogy egy ilyen ba-
ráti beszélgetésen derült ki: izlandi kollégánkat,
Holmkell Hereinssont Izlandon ugyanaz a
Benediktsson Dániel tanította, akiben Gáncsné
Nagy Erzsébet is tanárát tisztelhette, igaz, a
Debreceni Egyetemen. El kell azonban azt is
mondanunk, hogy a köznapi életben sajnos elég
gyakran egyik világnyelvvel sem boldogultunk.
A reptérrõl, ahol egy kisbusznyi könyvtáros gyûlt
össze, kalandos úton jutottunk el például a spliti
kikötõbe. A türelmünkre késõbb, a konferenciát
kiegészítõ programoknál is szükség volt. Ebben
is, mint nyelvtudásunkban, jól kiegészítettük
egymást. A gyõri temperamentum mellé jól jött
a makói nyugalom.

A konferencia szakmai programjáról

A konferencia szakmai munkája 2005. októ-
ber 6-án kezdõdött. Már az alcíme is jelezte, hogy
az elõadások két lényeges, de egymással össze-
függõ téma köré csoportosíthatók. A fõ téma a
közkönyvtárak megújult szerepe, különös tekin-
tettel a multikulturális környezetre, melybõl az
egyik területet, a kulturális örökség digitalizálá-
sát külön is áttekintették a felkért elõadók. Míg
az elsõ témakör elméleti, kultúrpolitikai megkö-
zelítést igényelt s így e témára nemzetközi szak-
tekintélyeket, a NAPLE-fórum vezetõ testületé-
nek tagjait nyerték meg a konferencia szervezõi,
addig a digitalizálási gyakorlat bemutatása házi-
gazdáink, a horvát kollégák feladata lett.

A konferencia alaphangját Bozo Biskupicnak,
a Horvát Köztársaság kulturális miniszterének a
horvát könyvtári rendszert áttekintõ elõadása adta
meg. 1990 óta a közkönyvtárak támogatása ki-
emelt feladat a Horvát Köztársaságban. A mi-
niszter egyértelmûvé tette, hogy õ hisz a min-
denki számára biztosított minõségi szolgáltatás
fontosságában. Minden kormányt arra buzdít,
hogy alaposan gondolja át azt, hogy a közkönyv-
tári szolgáltatás miként lehet éltetõ eleme a kö-
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zösség fejlõdésének és az egyéni tanulásnak. A
miniszterelnök a következõ szavakkal zárta elõ-
adását: tervünk megvalósításához van akaratunk,
erõnk és elszántságunk.

A közkönyvtárak megújult szerepérõl elhang-
zott elõadások közül kiemelendõnek tartjuk Jens

Thorhauge és Chris Batt gondolatait. Míg az elsõ
elõadó dán példára alapozva elsõsorban kultúr-,
illetve könyvtárpolitikai megközelítésben fogalmaz-
ta meg a közkönyvtárak szerepét a tudásalapú tár-
sadalomban, addig Chris Batt az angol közkönyv-
tárak átalakítását szolgáló tízéves projekt fõbb ele-
meit mutatta be, kiemelve a könyvtárak szerepét a
tanulás folyamatában. Mivel az angol szakember
elõadása október 17-én Kecskeméten magyar
könyvtárosok széles köre elõtt is elhangzott, annak
részletes ismertetésétõl eltekintünk.

Jens Thorhauge arra hívta fel a figyelmet,
hogy újra kell gondolni a politika és a könyvtá-
rak kapcsolatát, közelebb kell kerülni a politikai
döntéshozókhoz, amit csak hálózatba tömörülve
érhetünk el. Az elmúlt tíz évben a hangsúly a
gyûjteményorientáltságról a használók és az
együttmûködés irányába tolódott el. Figyelmünk
az integráció és az etnikai kisebbség felé fordult.
A globalizáció és az információs technológia
hatására a könyvtáraknak nem csak szolgáltatá-
saikat, koncepciójukat, de a társadalomban be-
töltött alapvetõ szerepüket is újra kell fogalmaz-
niuk. Az elõadó azt javasolta, hogy fordítsunk
az eddigi könyvtárpolitikai gyakorlatunkon. Azt
kérdezzük, hogy mit tehetnek a könyvtárak a
társadalomért, hogyan segíthetünk a modern
európai társadalom problémáinak megoldásában.
Jens Thorhauge felvázolta a megoldási lehetõsé-
get is. Erõsítsük stratégiánkat, hozzunk létre új
szolgáltatásokat, építsünk új kompetenciákat,
szüntessük meg, számoljuk fel a régi intézményi
struktúrát, építsünk új partnerkapcsolatot, háló-
zatot. Megfogalmazta a közkönyvtárak XXI.
századi küldetését: l. Az információhoz való
hozzáférés biztosítása (e-tartalom, nemzeti plat-
form létrehozása, következetes nemzeti informá-
ciós struktúra). 2. Annak elõsegítése, hogy az
információból tudás váljon (hely a tanuláshoz,
olvasási kampányok, kulturális rendezvények, e-
kormányzás támogatása). 3. A mások által létre-
hozott információ emészthetõvé tétele, feldolgo-
zása (e-archiválás, digitalizálás – múzeum,
könyvtár, levéltár együtt –, tematikus portálok,
átjárások, nem profitorientált webes kiadványok).

Chris Batt a közkönyvtárak egyik kiemelt
szerepének a tanulásra való ösztönzést tartotta,
melynek fontos eleme az információhoz való
hozzáférés egyszerûvé tétele. Szemléletesen fo-
galmazta meg, hogy a rendszert a buszvezetõ-
höz és nem a professzorhoz kell tervezni.
Összefoglaló gondolatai, melyek összecsengtek
Jens Thorhauge gondolataival: a tudás a tanulás
hajtóereje; az élethosszig tartó tanulásnak egyete-
messé kell válnia; a tanulás személyes kaland, ta-
pasztalat; a tartalom az elsõ, az intézmény a máso-
dik; az intézményeknek együtt kell mûködniük.

Chris Batt nagyon érzékletesen foglalta össze
a digitalizáció kapcsán, hogy a digitális könyv-
tár nem könyvtár a szó klasszikus értelmében,
de az on-line könyvtáros továbbra is könyvtáros
marad. Az elõadó megosztotta a résztvevõkkel a
XXI. század könyvtárosára vonatkozó vízióját
is: a könyvtáros szeressen tanulni, építsen hidat,
legyen az utca bölcse, legyen újító, legyen szen-
vedélyes, legyen irányító, tudjon álmodni.

Október 6-án délután horvát vendéglátóink
számoltak be a nemzetiségi könyvtári ellátásról,
a multikulturalizmus jegyében. A horvát modell
lényege, hogy minden ötezer embernél többet
számláló nemzeti kisebbségnek központi könyv-
tára van. Ezek egymással és az anyaországi nem-
zeti könyvtárral is együttmûködnek. Minden
nemzetiségi központi könyvtárban legalább egy,
az adott nemzetiségû könyvtárosnak kell dolgoz-
nia. Korábban a Nemzeti Kisebbségek Kormány-
hivatala biztosította a könyvbeszerzési keretet, a
könyvtárosok fizetését és a könyvtár felszerelé-
sét. 2000-tõl a költségeket a kulturális miniszté-
rium fedezi. Az elõadásokból az orosz és az
ukrán, a szerb és az olasz nemzeti kisebbség
könyvtári ellátásáról kaptunk képet.

A délután számunkra különösen érdekes elõ-
adását Barbara Horavová, a prágai multi-
kulturális központ vezetõje tartotta, aki azokat a
módszereket mutatta be, melyekkel a cseh könyv-
tárosok tudatosan készülnek a többféle kultúrá-
hoz tartozó használók kulturális hátterének meg-
ismerésére. A Diversity to Libraries nevû pro-
jekt keretében, melyet a cseh kormány támoga-
tott, segítséget nyújtottak a könyvtárosoknak
multikulturális könyvgyûjtemény létrehozásához,
annak tudatosításához, hogy a könyvtárosoknak
kiemelt szerepük van a kisebbségek elfogadta-
tásában. A könyvtárosok számára interaktív
workshopokat, konferenciákat szerveztek. A
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másik projekt (Libraries as Gateways to the
Integration of Immigrants in the EU) célja, me-
lyet az EU INTI programja támogat, a beván-
dorlók integrációjának elõsegítése képzéssel,
információszolgáltatással a közkönyvtárakra ala-
pozva. Az elõadó indokolta is, hogy miért a
közkönyvtárak: megközelítõleg háromezer köz-
könyvtár van a Cseh Köztársaságban, minden
kis könyvtárban van internet.

A téma egyre gyakrabban kerül elõ mint a
jövõ egyik feladata, ezért jó lenne, ha az elõadót
hazai konferencián is viszontláthatnánk. Honlap-
címe: http://www.mkc.cz

Október 7-e a digitalizáció jegyében zajlott. Az
elõadók valamennyi közgyûjteményt képviselték.
Összecsengõ gondolatuk volt, hogy a nemzeti kul-
turális örökség digitalizációja csak a közgyûjtemé-
nyek összefogásával és egy nemzeti digitális stra-
tégia mentén valósulhat meg. A Horvát Köztársa-
ságban ez a stratégia jelenleg kidolgozás alatt áll,
könyvtárak, levéltárak, múzeumok szakembereibõl
munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoport ja-
vaslatainak kulcskérdései: hogyan lehet létrehozni
a minõségi digitális tartalmat, a digitális tartalmon
alapuló minõségi szolgáltatást, miként lehet bizto-
sítani a digitalizált dokumentum hosszú távú meg-
õrzését, használhatóságát, miként lehet javítani az
intézmények lehetõségeit.

A horvát elõadók között holland példát muta-
tott be Reiner Deinum a Memory of the Nether-
lands program ismertetésével. A projektet a hol-
land nemzeti könyvtár irányítja. Cél: viszonylag
rövid idõ, három év alatt nagy mennyiségû do-
kumentum digitalizálása. Negyvenöt intézmény,
könyvtár, múzeum, levéltár mûködött együtt.
2000 és 2005 között nyolcszázezer képet, két-
százötven órányi videoanyagot, száz órányi hang-
zóanyagot digitalizáltak. A hozzáférés a nagy-
közönség, a középiskolai tanulók és a kutatók
számára ingyenes. Az eredmény: jó minõségû
anyag normál költség mellett. A gyakorlati meg-
valósítás négy fontos témaköre: a folyamat
ellenõrzés alatt tartása, kiválasztás, metaadat,
tartalom. Útmutató készült a legfontosabb tenni-
valókról. Érdekes volt például, hogy a metaadat
készítésénél követelmény volt, hogy tíz percnél
többet ne vegyen igénybe és a legfontosabb
kérdésekre –  ki, mikor, mit, hol – adjon választ.

Az elõadót, különösen a holland példát jó
lenne Magyarországon is megismerni. Honlap-
címe: http://www.memoryofthenetherlands.nl

A konferencia résztvevõi horvát kezdeménye-
zésre, a további feladatok egyeztetésére, egy záró
nyilatkozat-tervezetet fogadtak el, mely megje-
lenik a NAPLE következõ hírlevelében. A
NAPLE-fórum következõ konferenciájára 2006
októberében Helsinkiben kerül sor.

A konferencia kiegészítõ programjáról

A rendelkezésünkre álló szabad idõ, az elõ-
adások közti szünetek remek alkalmat nyújtot-
tak az egymással való ismerkedésre. Az együtt
töltött három nap alatt több mint húsz kollégával
(skót, dán, finn, holland, svájci, belga, olasz,
portugál, spanyol, izlandi) beszélgettünk, osztot-
tuk meg közös örömeinket, bánatainkat. Jó érzés
volt megélni, hogy a magyar könyvtárosoknak
nincs semmi szégyellnivalójuk az európai uniós
kollégák elõtt, hisz ugyanazok az eredményeink,
esetenként a problémáink is, mint nekik. Talán
csak a finanszírozás módja, formája és nagysága
az, amiben gyakran eltérünk egymástól.

A konferencia befejeztével, október 7-én dél-
után Brac szigetével ismertettek meg bennünket
a szervezõk. Busszal eljutottunk a sziget legma-
gasabb pontjára, ahol csodálatos panoráma tárult
elénk. Majd Pucišce festõi kikötõjében tartottunk
egy rövid pihenõt, ahol kõfaragó mûhelyekben
dolgozzák fel a helyi kitermelésû mészkövet.
Ezután ellátogattunk a sziget legrégibb települé-
sére, Skripbe, ahol megtekintettük a helytörténe-
ti múzeumot. Itt az idõszámításunk elõtti V. szá-
zadból való régészeti emlékeket is megtekint-
hettünk. Este 8 órakor értük vissza Supetarba,
ahol már villanyfénynél néztük meg a Mária-
templomot. A templom gyönyörû orgonája a
XVIII. század elejérõl származik. A templom
udvarában áll Teréz anya szobra, aki itt szüle-
tett. Kellemesen elfáradva, de élményekkel telve
tértünk vissza a szállásunkra.

Másnap következett a hazaindulás, de elõtte
még megnéztük Splitben az idén 1700 éves fenn-
állását ünneplõ Diokletianus-palotát. A trapéz-
formájú palota közel harmincezer négyzetméte-
ren terül el. Az idõ rövidsége miatt mi azonban
csak egy nagyon kicsit szeletét tudtuk megtekin-
teni, majd utaztunk tovább a festõi Trogirba.
Mindkét hely a világörökség részét képezi, és
nem érdemtelenül. Trogirban szintén csak egy
nagyon rövid városnézésre volt idõnk, de köz-
ben felkerestük a városi könyvtárat is. A könyv-
tár a középkori, ódon várfalak között van. Az
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ottani kollégák korhû ruhákban és nagyon finom
helyi specialitással, fügés süteménnyel vártak ben-
nünket. Az elõadóteremben levetítették a könyvtár
helyreállításáról készült képeket, majd megajándé-
koztak mindenkit az errõl szóló CD-vel.

Több idõt is el tudtunk volna tölteni ebben a
csodálatos kis városkában, de indulnunk kellett
a repülõtérre. Mindenesetre ízelítõt kaptunk e két
dalmát város hangulatából, s talán egyénileg lesz
lehetõségünk majd egyszer visszatérni ide.

Javaslataink

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a konfe-
rencián elhangzottak összhangban vannak a
magyar könyvtárügy stratégiai céljaival. A fi-
gyelmet hangsúlyosabban az Európa többi or-
szágában már jelen lévõ multikulturalizmusra,
az eltérõ kulturális hagyományokból fakadó sok-
színûség kezelésére, az integráció erõsítésére
kellene irányítani. Fontos a közkönyvtárak szo-
rosabb együttmûködése a közgyûjteményekkel a
nemzeti kulturális örökség digitalizálásában is.
A fentiekre jó példát adó cseh és holland kolléga
meghívását hasznosnak tartanánk.

Gáncsné Nagy Erzsébet–Mátó Erzsébet

A Román Egyetemi és
Iskolai Könyvtárosok
Egyesületének 15.
konferenciája
Petrozsény, 2005. szeptember 7–9.

A Román Egyetemi és Iskolai Könyvtárosok
Egyesülete (Asociatia Bibliotecarilor
din Învatamânt – România, rövidítve ABIR)
szeptember 7. és 9. között tartotta éves orszá-
gos konferenciáját a Petrozsényi Egyetemi
Könyvtárban, amelynek témája Könyvtárak

közötti együttmûködés európai kontextusban

volt. A konferencián több mint százötvenen
vettek részt. A romániai könyvtárosokon kívül
a Moldovai Köztársaságból, Dániából és Ma-
gyarországról (jómagam) voltak meghívottak.
A Petrozsényi Egyetemi Könyvtár igazgatója,
Luminita Danciu, és munkatársai mindent meg-
tettek azért, hogy a konferencia mind szak-
mai, mind szervezési szempontból színvona-
las és sikeres legyen.

A konferencián a vezérgondolatot szem elõtt
tartva a romániai oktatásügyet szolgáló könyvtá-
rak aktuális problémáit és távlati terveit tárták
fel és vitatták meg. A megnyitóbeszédek után a
résztvevõk és meghívottak részérõl kölcsönös
köszöntõk hangzottak el. Itt a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) nevében én is szót
kaptam. Ezt követõen az ABIR vezetõsége rész-
letesen áttekintette és értékelte az elmúlt év te-
vékenységét, majd az egyesület legújabb kiad-
ványainak bemutatója következett. Ismertették a
Revista Româna de Biblioteconomie si Stiinta

Informarii címû román könyvtár és információ-
tudományi folyóiratot és a Buletin ABIR (ABIR
Értesítõ) CD-ROM változatát, amely a minded-
dig nyomtatásban megjelenõ folyóirat 1997 és
2004 közötti számainak teljes szövegét tartalmaz-
za. A délelõtti programot az EBSCO adatbázi-
sok bemutatója zárta.

A délutáni szekcióülések elõtt sor került az
ABIR díjátadó ünnepségére. Ebben az évben
kiváló munkája elismeréseként 29 könyvtáros-
nak ítélték oda az egyesület különbözõ díjait.
Ezután elkezdõdtek a szekcióülések. Két napon
keresztül egymással párhuzamosan a következõ
tizenkét szekció munkálatai zajlottak: Bibliográ-

fiai leírás, katalogizálás; Orvosi könyvtáros;

Idõszaki kiadványok; Könyvtári jogszabályok és

szakmai továbbképzés; Szakmai kiadványok; In-

formatikus könyvtáros; Szerzeményezés, állo-

mánygyarapítás; Olvasószolgálat; Külön-

gyûjtemények, régi könyvek; Kölcsönzés, könyv-

tárközi kölcsönzés; Iskolai könyvtárak; Könyv-

tári statisztika. Az ülések kezdetén a szekciók
vezetõi beszámoltak az elõzõ évi tevékenység-
rõl, és kritikusan elemezték, megvitatták azt, majd
a tulajdonképpeni elõadások következtek.
Zárómozzanatként a következõ évi cselekvési
tervet vázolták.

Összesen öt szekció munkálatait volt alkal-
mam végigkövetni: a Bibliográfiai leírás, katalo-
gizálás; a Könyvtári jogszabályok és szakmai
továbbképzés; az Informatikus könyvtáros; a
Szerzeményezés, állománygyarapítás és az Ol-
vasószolgálat szekciókét. Az elõadások színvo-
nalasak és érdekesek voltak. Rálátást nyújtottak
a román könyvtárügy jelenlegi állapotára, a föl-
merülõ problémákra és ezek megoldási meneté-
re. Rámutattak arra, hogy a könyvtárügy jelenle-
gi gondjainak jentõs része megfelelõ anyagi tá-
mogatással és a jogszabályok megalkotásával old-
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ható meg. A legújabb könyvtári fejlesztések be-
vezetése, az információs társadalomba való in-
tegrálódás, az olvasói igények kiszolgálása
nagymértékben függ az anyagiaktól. A könyvtá-
rosok folyamatos továbbképzése, a külföldi köny-
vek, adatbázisok beszerzése, a nemzeti örökség di-
gitalizálása, a szerzõi jogok kezelése nem zökke-
nõmentes, és ezek nem csupán pénzbeli alapot,
hanem jól mûködõ jogszabályrendszert is igényel-
nek. A törvények, jogszabályok megalkotásában,
harmonizációjában az ABIR aktívan részt vesz.

A Bibliográfiai leírás, katalogizálás szekció-
ban webopacok használhatóságát vitatták meg,
különös tekintettel a Bukaresti Egyetemi Könyv-
tár webopacjára. Az olvasók körében végzett
kérdõíves felmérés segítségével azt igyekeztek
kideríteni, hogy a dokumentumok többszempon-
tú feltárása mennyire segíti a használókat a ke-
resett információ megtalálásában. A Könyvtári

jogszabályok és szakmai továbbképzés szekció-
ban a könyvtárügy optimális mûködését biztosí-
tó jogszabályok hiányát vetették fel. A megfele-
lõ jogi háttér hiánya miatt a könyvtárban dolgo-
zó, de szakirányú oklevéllel nem rendelkezõ
kollégák képzése, sõt, a szakmai továbbképzé-
sek megszervezése is megoldhatatlan. Nehézsé-
gekbe ütközik az elveszett dokumentumok pót-
lása, az olvasóknál maradt könyvek visszaszer-
zése, a külföldi könyvek beszerzése. Ugyanak-
kor megoldásokat javasoltak, és sürgették a jogi
háttér mielõbbi kidolgozását és gyakorlatba ül-
tetését. Az Informatikus könyvtáros szekcióban
az országos közös katalógus helyzetét tárták fel,
és bemutatták az Elibris cég által kifejlesztett,
Metalib elnevezésû közös katalógust. A Szerze-

ményezés, állománygyarapítás szekció

témája az új beszerzési és fizetési lehe-
tõségek bevezetése, a legújabb típusú in-
formációhordozók beszerzése és tárolá-
sa volt. Az ülés végén a Books Unlimited

könyvterjesztõ ismertette a könyvtárak
számára nyújtott szolgáltatásait. Az Ol-

vasószolgálat szekció ülésén az újonnan
létrehozott on-line tájékoztatási rendszert
mutatták be, és vázolták a jövõbeni fej-
lesztési elképzeléseket.

A második napon az ABIR vezetõsé-
ge és tagjai találkoztak Kötõ József ok-
tatásügyi államtitkárral. Megbeszélték
vele a szakma aktuális nehézségeit, a
küszöbön álló feladatokat, és ismertet-

ték megoldási javaslataikat. Az államtitkár meg-
ígérte, hogy mindezeket továbbítani fogja a mi-
nisztériumnak, és támogatni fogja a könyvtár-
szakma ügyét.

A szekcióülések befejezése utáni általános
értekezleten a szekcióik vezetõi ismertették a
2006. évre kitûzött cselekvési tervüket és a
megvalósítási elképzeléseiket. Hangsúlyozták a
könyvtárak közötti együttmûködés fontosságát.
A folytonos tapasztalatcsere, a jobb kommuni-
káció hatékonyabb munkavégzést, gyorsabb prob-
lémamegoldást tesz lehetõvé. Éppen ezért a jö-
võbeni tervek közt kiemelt helyen szerepel a
szakmai továbbképzéseken, nemzetközi és orszá-
gos konferenciákon való részvétel, illetve az
egyes szakmai részterületeket érintõ nemzetközi
konferenciák szervezése. Az értekezleten Mircea

Regneala, az ABIR elnöke méltatta a külföldi
könyvtáros egyesületekkel való kapcsolattartás,
a tapasztalatcsere fontosságát. Külön kiemelte az
MKE-vel való jó kapcsolatot. Fölvetette, hogy el
kellene gondolkodni azon, hogy a kölcsönös kon-
ferencialátogatáson túllépve hogyan lehetne ezt az
együttmûködést kiszélesíteni, aktívabbá tenni.

A konferenciát díszvacsora zárta. A harmadik
napon közös kiránduláson vettünk részt. Meglá-
togattuk Sarmisegetusa római kori település föl-
tárt részét, a densusi ortodox templomot, a
prislopi ortodox apácakolostort.

Az összejövetel jóval több volt a hivatalos
programban meghatározott elõadások, beszélge-
tések, bemutatók soránál. Olyan fórum volt,
amely új ismereteket, tapasztalatokat és hangu-
latos környezetet is nyújtott. Az elõadások, be-
mutatók, viták és a kollégákkal folytatott beszél-

¸
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Az Olvasószolgálat szekció munkálatai

Informatikus könyvtáros szekció: a Metalib közös
katalógus bemutatása

A Szerzeményezés, állománygyarapítás szekció
munkálatai

Záróülés Kirándulás: Mircea Regneala úr, az ABIR elnöke és
Papp Annamária

getések során alkalmam nyílt egy kicsit más-
fajta perspektívából szemlélni a szakmát. Szóbe-
li meghívást kaptam a következõ, Temesváron
megrendezendõ ABIR konferenciára és a
kisinyovi nemzetközi könyvtári napokra.

Új ismeretekkel, ötletekkel, böngészésre váró
honlapcímekkel tértem vissza. Örömmel tölt el

az a gondolat, hogy dinamikus, kreatív, a szak-
máért tenni akaró kollégákkal volt lehetõségem
találkozni.

Papp Annamária

román nyelvi referens
Országos Idegennyelvû Könyvtár
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Belgiumi tanulmányút
A Leonardo da Vinci HU/04/EX/425. számú, A
könyvtári felhasználók képzésének tanulmányo-
zása az Európai Unió országaiban címû projekt
belgiumi tanulmányútján öt magyar felsõoktatá-
si intézmény egy-egy könyvtárosa vett részt 2005.
szeptember 5. és 11. között: Hódmezõvásárhely-
rõl, Mezõtúrról, Nyíregyházáról, Szolnokról és
Szombathelyrõl.

A fogadó intézmény a geeli Katholike
Hogeschool Kempen, a kontakt személy pedig a
geeli fõiskola könyvtárának igazgatója, Hilde Sels

volt, aki minden részletre kiterjedõ, gazdag szak-
mai programot állított össze számunkra.

A tanulmányút elsõ napját Leuvenben töltöt-
tük, ahol a Leuveni Egyetem Központi Könyvtá-

rát és az Alkalmazott Tudományok Kar Könyv-

tárát tekintettük meg. Elõször a központi könyv-
tárban tájékoztattak minket az állományuk össze-
tételérõl, raktározási rendjükrõl, az általuk hasz-
nált könyvtári rendszerrõl, kölcsönzési metodi-
kájukról és a könyvtárhasználói szokásokról.

A központi könyvtár állományának kilencven
százalékát rögzítették eddig az adatbázisukban,
ami a LIBIS-katalógusban kereshetõ a felhasz-
nálók számára. A több mint egymillió kötetes
állományukban hagyományos katalógusok segít-
ségével is kereshetnek az olvasók. A katalógus-
szekrények egy külön erre a célra fenntartott
teremben találhatók. A központi könyvtár impo-
záns épületében egy 13 méter széles és 44 méter
hosszú, hatalmas olvasóteremben biztosítják fel-
használóik számára a csendes, elmélyült munka

lehetõségét, 44 ezer kötet könyv ETO-szakrend-
ben történõ hozzáférhetõvé tételével.

A fõ olvasóterembõl nyílik egy másik terem,
ami 19 ezer kötetes tájékoztató apparátussal, ben-
ne az ország legteljesebb, legjobb életrajzi gyûj-
teményével és felhasználói terminálokkal várja
az olvasókat.

Itt és az egész olvasóteremben 2005. január
27. óta vezeték nélküli internethasználatra is le-
hetõséget biztosítanak használóiknak, a saját lap-
topjaikkal is. Ezeken és a felhasználói terminá-
lokon számos elektronikus adatbázis – közöttük
teljes szövegûek (náluk az EBSCO a legnépsze-
rûbb) –, csomagokban elõfizetett elektronikus fo-
lyóiratok, 16 ezer digitalizált dokumentum és a
saját adatbázisuk érhetõ el.

Nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy digitá-
lis könyvtáruk jól használható legyen. Itt õrzik a
campusok publikációit, doktori disszertációit és
szakdolgozatait is. A központi könyvtár állomá-
nya 1 millió 300 ezer címbõl áll, amit zárt rak-
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tárakban õriznek. Összesen 4,3 millió könyv várja
a Leuveni Egyetem központi és kari könyvtára-
iban az intézmény háromezer egyetemi oktatóját
és 28 ezer hallgatóját.

A központi könyvtárban lehetõségünk nyílt a
különgyûjteményük megtekintésére is, amelyben
értékes kéziratokat, õsnyomtatványokat és régi
könyveket õriznek. Többek között láthattunk itt
egy 1425-ben született alapító oklevelet,
Erasmustól és Morus Tamástól származó levele-
ket. Megemlékeznek itt az egyetem világhírû
tanítványairól és munkásságukról is, például
Gerhard Mercatorról, az anatómia és a térképé-
szet atyjáról. Itt született az õsrobbanás elmélete
(Nagy Bumm), és az egyetem nyomdájában lá-
tott napvilágot Morus Tamás Utópiája.

Ezt követõen az Alkalmazott Tudományok
Kar Könyvtárát tekintettük meg.

A könyvtár vezetõje elmondta, hogy hatal-
mas olvasótermükben a folyóiratok legfrissebb
számai és felhasználói terminálok találhatók. A
folyóiratok kurrens bekötött évfolyamait (több
mint kétezer címet) az olvasók által használható
szabadpolcos raktárban õrzik az olvasóterem
alatti szinten. Ezeket önállóan használhatják
helyben, illetve fénymásolatokat készíthetnek

belõlük. További négyszázezer kötet ritkábban
használt régi folyóiratot egy másik épületben
õriznek.

Az olvasóterem mellett egy hatalmas térben
280 ezer kötet könyv várja az olvasókat ETO-
szakrendben, ami Belgium legnagyobb szabad-
polcos állománya. Az itt található mûveket a
karon oktatott tantárgyaknak megfelelõen hat
osztályba sorolták, amelyek mindegyikének kü-
lön szakreferense van. A hat tudományterület a
következõ: matematika + elektronika, fizika +
kémia, mezõgazdaság, sport, építészet, didaktika
+ általános mûvek.

A szabadpolcos állományrész mellett 600 ezer
kötet könyv a kari könyvtár raktárában van elhe-
lyezve részben nagyságrendben, részben pedig
tömörraktári rendben. A raktár mellett található
a páratlan gazdagságú térképtáruk a földrajzsza-
kos hallgatóik számára. Ezt az állományrészt
jelenleg katalogizálják és digitalizálják.

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogyan történik
ezen intézményekben a könyvtári felhasználók kép-
zése. A fõ hangsúlyt az adatbázis-használat elsajá-
títására fektetik, ami aláírással záródó stúdium
keretében kerül a hallgatók tanrendjébe.
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Elsõ szakmai napunk végén a központi könyv-
tár egyik alkalmazottjától tájékoztatást kaptunk
a Leuveni Katolikus Egyetemi Szövetség Könyv-
tárainak az együttmûködésérõl is. Maga a szö-
vetség 2002-ben jött létre tizenhárom felsõfokú
intézmény integrációjával, a minõségfejlesztés
célkitûzésével. A szövetség tagjai stratégiai ter-
vet hoztak létre arra vonatkozóan, hogy miként
tudnak együttmûködni. A munkacsoportokban
kidolgozott tizenhét oldalas stratégiai tervüket
épp a látogatásunk napján írták alá, ebben nyolc
pontban fogalmazták meg a célkitûzéseiket. Eze-
ket 2010-re szeretnék megvalósítani. A projekt
megvalósulásához minden tagkönyvtár anyagi-
lag is hozzájárul.

A második szakmai nap helyszíne a Kempeni

Katolikus Fõiskola geeli központja volt. Itt Hilde
Sels, a könyvtár vezetõje tájékoztatott minket a
belga oktatásügyrõl (különös tekintettel a felsõ-
oktatás rendszerére), a felsõoktatási könyvtárak-
ról általánosságban, a belga könyvtári szövet-
ségrõl és néhány projektjükrõl.

A felsõoktatási intézmények integrációja
1994-ben jött létre Belgiumban a nagyobb álla-
mi támogatás eléréséért. Ekkor 130 felsõoktatási
intézmény összevonásával 22 jött létre. A
kempeni fõiskola négy városban, harminc kilo-
méteres körzetben mûködik, tíz tanszékkel.

Megismerkedtünk a Bologna elõtti és utáni
felsõoktatási képzési rendszerükkel. Tájékozta-
tást kaptunk a fõiskola könyvtárainak (a geeli
központi könyvtár és öt tagkönyvtár) együttmû-
ködésérõl: egyesített katalógusukról, a tagkönyv-
tárak közötti dokumentumszállítási egyezmény-
rõl, a hallgatóik számára készített útmutatókról,
keresési segédletekrõl, közösen vásárolt, illetve
épített adatbázisaikról és azok elérési lehetõsé-
geirõl.

Átfogó képet kaptunk a könyvtári alkalma-
zottak munkamegosztásáról és továbbképzésérõl.
Megismertük a könyvtári tanácsuk mûködését,
az állományépítési, szerzeményezési politikáju-
kat, a beszerzési keretüket, az újonnan beszer-
zett vagy kapott dokumentumok feldolgozási
metodikáját, a könyvtárhasználók jogait. A
könyvtári tanács központi szerepet kap: útmuta-
tást ad a könyvtári politika kialakításához, enge-
délyezi a beszerzendõ dokumentumok megvá-
sárlását. A szerzeményezésükre – könyvekre és
folyóiratokra vonatkozóan is – elsõsorban az egy-
példányos vásárlás jellemzõ. Ettõl csak alapos

indokkal térnek el a könyvek esetében. Az éves
költségvetésük 75 ezer euró a fizetések nélkül,
aminek 87%-át használják könyvek vásárlására.
A fennmaradó 13%-ot továbbképzésekre, konfe-
renciákra, a könyvek köttetésére, illetve kar-
bantartására fordítják. Az adatbázisokat a tag-
könyvtárak közösen vásárolják meg, többnyire
pályázati lehetõségek igénybevételével.

Valamennyi tanszék minden oktatója és hall-
gatója azonos könyvtárhasználati jogokkal ren-
delkezik a központi könyvtárban és az öt tag-
könyvtárban. Szolgáltatásaik hatékonyságát elé-
gedettségmérésekkel folyamatosan nyomon kö-
vetik. Ennek technikai lebonyolítása az interneten
hozzáférhetõ kérdõívek kitöltésével történik.

Kitûzött céljaikat nyomtatott és elektronikus
információk és audiovizuális anyag hozzáférhe-
tõvé tételével érik el. Arra törekszenek, hogy az
általuk nyújtott információkat könnyen elérhetõ-
vé tegyék. Sokféle információs forrást kínálnak
a használóiknak: adatbázisokat, CD-ROM-okat,
amelyek azonban egyelõre csak a könyvtáron
belül használhatók. Távolabbi terveik között
szerepel ezek campuson kívüli elérése és egy
nagyobb könyvtár, aminek már információs for-
rásközpont lenne a neve.

Megismertük a könyvtár minõségmenedzs-
mentjét is, ami nagyon fontossá vált az utóbbi
idõben. A geeli könyvtár dolgozott elõször az új
minõségbiztosítás, az EFQM (European
Foundation Quality Management) szerint. Mi-
nõségmenedzsmentjük célja, hogy még olajozot-
tabban mûködjön a rendszer, még jobban meg-
feleljenek az elvárásoknak.

A könyvtári felhasználók képzésére három éve
tréningeket szerveznek a tanároknak és a diá-
koknak egyaránt, ami azt a célt szolgálja, hogy
könnyebben a szükséges információk birtokába
juthassanak.

A Kempeni Katolikus Fõiskola geeli központ-
jában a felhasználóképzésrõl (information
literacy) hallottunk egy informatív elõadást a
negyedik szakmai napon. Tapasztalat, hogy a
felhasználók képzését a könyvtárosok rendkívül
fontosnak tartják, a fõiskola oktatói viszont ke-
vésbé. Elsõ lépésként meg kell õket gyõzni e
tevékenység szükségességérõl, sõt fontosságáról,
s elsõsorban õket kell képezni, hogy a hallgató-
iknak át tudják majd adni ezen ismereteket a
tanrendbe illesztett órák keretében. A könyvtár
különféle anyagokkal – például a könyvtárat
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bemutató videofilmmel, power point-bemutató-
val, a katalógus és az adatbázisok használatához
szükséges útmutatókkal, az elektronikusan elér-
hetõ folyóiratok listájával stb. – segíti a tanárok
munkáját.

Hilde Sels, a könyvtár vezetõje részletesen
ismertette információs felhasználóképzésük pro-
jektjét is, melyben jelenleg négy tagkönyvtár vesz
részt. Hosszútávú tervük, hogy szövetségük vala-
mennyi könyvtára mûködjön együtt e projektben.

A harmadik napon Bruggében a College of

Europe-nak és könyvtárának megtekintésére ke-
rült sor. A fõiskola Európa legrégebbi posztgra-
duális képzõintézete, amit az 1948-as Hágai
Konferencián hozott határozatnak megfelelõen
1949-ben alapítottak.

A fõiskolán angol és francia nyelven képez-
nek európai szakembereket jogi, közgazdasági,
politikai, közigazgatási és humán erõforrás-fej-
lesztés szakirányokon. (Ilyen intézmény mûkö-
dik 1992 óta Varsó egyik külvárosában,
Natolinban is, ahol a fenti szakirányokon túl a
képzés elsõsorban Közép-Európára és az Euró-
pai Unióhoz csatlakozni kívánó államok integrá-
ciójára koncentrál.) Története tehát 1948-ig nyú-
lik vissza. Hágában vitatták meg elõször egy
önálló felsõoktatási intézmény létrehozásának
szükségességét, amelyben az Európa minden
részérõl érkezõ diplomások élhetnek és tanul-
hatnak egy valóban európai környezetben.

A jelentkezõ diákok pályázat útján juthatnak
be az intézménybe. Ennek elõfeltétele jó rendû
egyetemi diploma, tökéletes angol és francia
nyelvtudás. A képzési idõ tíz hónap, szeptem-
bertõl júniusig tart. Angol és francia nyelven
oktatnak, a tandíj 16 ezer euró, a hallgatók 85–
90%-a részleges vagy teljes ösztöndíjat kap ha-
zájától. Évente közel négyszáz hallgatójuk van,
akik 47 országból érkeznek. 21 nemzet 140 pro-
fesszora és tanára (köztük magyarok is, például
Mádl Ferenc, Martonyi János) tanít itt fõleg
óraadóként, de vannak fõállású oktatók is. A
képzés igen magas szintû, a diákok saját szakte-
rületükön szerzett tudásukat releváns és napra-
kész európai ismeretekkel egészítik ki.

Négy akadémiai tanszék mûködik: a Közgaz-
dasági Tanszék, a Jogi Tanszék, a Politikai és
Adminisztrációs Tanulmányok Tanszék és az
Európai Nemzetközi és Diplomáciai Kapcsola-
tok Tanszék. Hallgatóik 40%-a négy nyelvet
beszél. Eddig 9500-an végeztek itt, közülük 8000-

en a hazájukban helyezkedtek el, 1500-an pedig
Brüsszelben kaptak állást.

A College of  Europe központi szerepet tölt
be az Európai Unió képzésében, a végzett hall-
gatók többsége EU-s intézményekben, bankok-
ban, saját országában EU-szakértõként vagy
Brüsszelben, az Európai Unió központjában dol-
gozik. (Bill Gates is az intézmény hallgatója volt).

Az oktatási programon túl az intézmény lehe-
tõséget nyújt szabadidõs tevékenységekre is
(sport, utazás, kulturális programok). Nagyon
népszerû a Nemzetiségi esték elnevezésû ren-
dezvénysorozatuk, amely segít egymás kultúrá-
jának megismerésében.

A szakmai nap második felében a dokumen-
tációs központot és a könyvtárat néztük meg. A
hallgatók információs igényeinek kielégítésén túl
a közös tanulást, az együttgondolkodást is elõse-
gíti a könyvtár használata. Technikailag és szak-
mailag is a legmagasabb szintû szolgáltatást
kapják a hallgatók. Nem elhanyagolandó ténye-
zõ, hogy a felhasználók képzettek, az elõtanulmá-
nyaik során szerzett információk birtokában önál-
lóan tudják használni a könyvtárat. Ennek ellenére
tartanak bemutatókat és vezetéseket a hallgatóik-
nak, de a többségüket nem kell képezniük.

A fõiskola könyvtárában a képzéshez illesz-
kedve elsõsorban angol és francia nyelvû szak-
irodalom található (kb. százezer cím). Az állo-
mány két részbõl tevõdik össze: az Európai
Dokumentációs Központból és a hivatalos EU-
dokumentációs részbõl. Itt található a legnagyobb
európai uniós gyûjtemény, amiben döntõ szere-
pet játszik az, hogy a könyvtár az EU-intézmé-
nyek kiadványait ingyen kapja meg. Ez erõtelje-
sen megnöveli az általuk lebonyolított könyvtár-
közi kölcsönzések számát.

A könyvtárvezetõ ismertette velünk a raktári
rendet, gyûjtõkörüket, az állományuk összetéte-
lét, a könyvtár használatának rendjét. A folyó-
irat-olvasóban háromszáz cím található. Említet-
ték az általuk használt könyvtári programot, amit
az antwerpeni egyetem fejlesztett ki. Az Európai
Közösség könyvtárai jó kapcsolatban állnak egy-
mással. A varsói fõiskola könyvtárával is kiváló
az együttmûködés.

A könyvtár funkciójában és térelosztásában
flexibilis. A gyors tájékozódást  színcsíkok al-
kalmazása segíti. A periodikumokat például –
amelyek az  állományuk 60–70%-át teszik ki –
fehér „P” betûvel jelölik. Az Európai Tanács
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anyagát zöld, az Egyesült Nemzetekét pedig pi-
ros színnel különböztetik meg.

A negyedik szakmai nap helyszíne ismét Geel
volt. A Közmûvelõdési Könyvtárban és a

Kempeni Katolikus Fõiskola Központi Könyvtá-

rában voltunk. Nagy élményt jelentett a Köz-
mûvelõdési Könyvtár ottjártunk idején átépítés
alatt állt, 2005. október 3-án átadott épületének
meglátogatása.

Rövid áttekintést kaptunk a belga közmûve-
lõdési könyvtárak történetérõl és helyzetérõl,
majd e közmûvelõdési könyvtárnak a városban
betöltött szerepérõl. Megtudtuk, hogy a Geel
városában mûködõ elmegyógyintézet orvosi ke-
zelés alatt álló, de nem közveszélyes betegeinek
könyvtári ellátása, sõt néhányuk foglalkoztatása
kiemelt feladata a könyvtárnak. Geelben évszá-
zados hagyománya van az irgalmasságnak, a
betegek toleráns elfogadásának. A pszichiátriai
gondozottak ilyen módon is lehetõséget kapnak
a társadalomba való beilleszkedésre.

Megismertük a könyvtárhasználat szabályait,
majd körbevezettek minket a könyvtár új épüle-
tén. Olvasószoba, tanulószoba, kiállítóterem,
konferenciaterem szolgálja a könyvtár „kulturá-
lis találkozóhely” szerepét. Remek ötlet a rög-
zíthetõ kerekû könyvespolcok használata, ugyanis
így – ha szükséges például egy rendezvény mi-
att – könnyen nagy terekhez jutnak.

Az újonnan bevezetett tematikus raktári rend-
szer szám- és betûkombinációk helyett szemlé-
letes piktogramok (pl. labda – sport; bolygók –
csillagászat) segítségével könnyíti meg az olva-
sók eligazodását az állományban. Ezt a rend-
szert belga könyvtárosok dolgozták ki. Az or-
szágban másodikként – Antwerpen után – itt
vezették be. Egy adott témához tartozó vala-
mennyi dokumentumtípus (könyvek, folyóiratok,
hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok, videofilmek,
DVD-k) egy helyre kerülnek az olvasói térben. A
dokumentumok kölcsönzésére, illetve visszavéte-
lére alkalmazott vonalkódos rendszerrõl áttértek a
modernebb rádiófrekvenciás technológiára.

A városi levéltárt a könyvtárral közös épület-
ben helyezték el. Kellemes, harmonikus környe-
zet, funkcionális berendezés várja itt októbertõl
a könyvtárhasználókat.

Az ötödik szakmai napunkat Antwerpenben
töltöttük. A Permekebibliotheek megtekintése és
a Flamand Könyvtári Szövetség vezetõjének elõ-
adása volt a programunk.

Az új központi városi könyvtár (http://
permeke.antwerpen.be) egy mélygarázsból átala-
kított épületben mûködik, és az idén április 21-
én nyílt meg. Érdeklõdéssel tanulmányoztuk a
könyvtári állomány tematikus raktározási rendsze-
rét, amelyet itt vezettek be elõször Belgiumban.

E könyvtárban is könnyen mobilizálható áll-
ványokon találhatók a dokumentumok. Ismertet-
ték velünk a könyvtárhasználati szabályokat, az
igénybe vehetõ szolgáltatások körét és azok dí-
ját. Megtekintettük az egyes könyvtári övezete-
ket is, köztük a gyermekrészleget és az
internetövezetet.
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Mûködés közben tanulmányoztuk a rádiófrek-
venciás rendszert, és megállapítottuk, hogy a
könyvtárhasználat többnyire személytelen, leg-
inkább egy piachoz hasonlít a kölcsönzõi öve-
zet. A biztonsági kapun át belépõ olvasó bedob-
ja az ún. könyvvisszaadó nyíláson a visszaho-
zott dokumentumokat, és elmegy válogatni. Távo-
zása elõtt pedig az önkölcsönzõ terminálok segít-
ségével kikölcsönzi magának, amit kiválasztott. A
könyvtárosok felmérése szerint egy olvasó átlago-
san tizenkét percet tölt náluk alkalmanként.

A könyvtár megtekintése után a Flamand

Könyvtári Szövetség vezetõje ismertette a
VVBAD (Flamand Könyvtárosok, Levéltárosok
és Dokumentaristák Szövetsége) szervezeti fel-
építését, munkáját. Beszélt a tagság összetételé-
rõl, a vezetõség feladatairól és a terveikrõl. Hal-
lottunk a VOWB (Flamand Tudományos Könyv-
tárosok Fóruma) munkájáról, a könyvtári szö-
vetség projektjeirõl, mûködésérõl. Végül bete-
kintést nyertünk a VLHORA (Felsõoktatási In-
tézmények Tanácsa) tevékenységébe.

A kulturális program keretében sétát tettünk a
városban, majd a Plantin–Moretus Nyomdamú-
zeum méltán világhírû gyûjteményének megte-
kintésével zárult antwerpeni programunk.

Tanulmányi utunkon nagyon sok hasznos
tapasztalatot szereztünk a könyvtári felhaszná-
lók képzésérõl és a különbözõ könyvtári mun-
kafolyamatokban alkalmazott módszerekrõl,
amelyek jelentõs része hazai környezetben is
jól adaptálható.

Nagyváradi Enikõ–Takácsné Bán Erzsébet–

Tóthné Bordé Katalin

HirdessenHirdessenHirdessenHirdessenHirdessen
a a a a a KönyvtáriKönyvtáriKönyvtáriKönyvtáriKönyvtári

Levelezõ/lapLevelezõ/lapLevelezõ/lapLevelezõ/lapLevelezõ/lapban!ban!ban!ban!ban!

Egész oldalas hirdetés áraEgész oldalas hirdetés áraEgész oldalas hirdetés áraEgész oldalas hirdetés áraEgész oldalas hirdetés ára
4848484848     000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,
az ennél kisebbekéaz ennél kisebbekéaz ennél kisebbekéaz ennél kisebbekéaz ennél kisebbeké

méretarányosan csökken.méretarányosan csökken.méretarányosan csökken.méretarányosan csökken.méretarányosan csökken.
Több számban megjelenõTöbb számban megjelenõTöbb számban megjelenõTöbb számban megjelenõTöbb számban megjelenõ

hirdetési rendelésrehirdetési rendelésrehirdetési rendelésrehirdetési rendelésrehirdetési rendelésre
kedvezmények!kedvezmények!kedvezmények!kedvezmények!kedvezmények!

A VA VA VA VA Világemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corvinákvinákvinákvinákvinák
Mátyás király könyvtára, a Bibliotheca Corviniana felkerült az UNESCO Világemlékezet Listájára. A rene-
szánszkori Európa egyik legnagyobb könyvgyûjteménye Mátyás számára írt mûveket tartalmaz, valamint
megtalálhatók benne a kor legfontosabb munkáinak példányai is. A többek között filozófiai, teológiai,
történettudományi, jogi, irodalmi, földrajzi, természettudományi, orvosi és építészeti munkákat magába foglaló
könyvtár alapján képet alkothatunk a reneszánsz irodalmi, tudományos és mûvészeti életérõl. Ma magyaror-
szági gyûjteményekben 53 Corvinát õriznek (35-öt az Országos Széchényi Könyvtárban). A bizonyítottan
hiteles corvinák száma 216, melyek a világ nagy könyvtárainak kiemelkedõen értékes kincsei.

Huszonnégy ország 29 gyûjteménye került fel idén az UNESCO Világemlékezet Listájára. Ezzel 120-ra
emelkedett a listán szereplõ gyûjtemények száma, melyek között most elõször szerepel Albánia, az Amerikai
Egyesült Államok, Azerbajdzsán, az Egyesült Királyság, Kolumbia, Kuba, Libanon, Namíbia, Olaszország,
Portugália, Svédország és Ukrajna valamely gyûjteménye. A 14 tagú Nemzetközi Felügyelõ Bizottság által
tett bejegyzési javaslatokat Koichiro Matsuura úr, az UNESCO fõigazgatója hagyta jóvá.

A UNESCO Világörökség értékõrzõ programját széles körben ismerik. Az UNESCO néhány éve azért
hirdette meg a Világemlékezet Programot, hogy regisztrálja és megõrizze a pusztulástól a világ szellemi
örökségét, a világ emlékezetét, mely hûen tükrözi a nyelvek, népek és kultúrák sokszínûségét. A program
létrejöttét az a felismerés tette szükségszerûvé, hogy ez az emlékezet sérülékeny, hiszen nap mint nap fontos
dokumentumok vesznek feledésbe. Az UNESCO világemlékezet-listáján eddig egyebek közt Ludwig van
Beethoven IX. szimfóniája, a moszkvai Állami Könyvtár folyóirat-gyûjteménye, a weimari Goethe- és Schiller-
archívum egy része szerepel. A Nemzetközi Felügyelõ Bizottság, mely a fõigazgató által kinevezett nemzetközi
szakértõkbõl áll, kétévenkénti ülésein bírálja el az UNESCO tagállamok által benyújtott jelöléseket.

További információk a Corvinákról: A Bibliotheca Corviniana Digitalis program honlapján: http://
www.corvina.oszk.hu/

A Világemlékezet Programról a Magyar UNESCO Bizottság honlapján: http://www.unesco.hu
Az UNESCO honlapja: www.unesco.org/webworld/mow/
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

A Magyarország történeti
helységnévtára (1773–1808)

címû sorozat
és a nemrég megjelent

Bács megyei kötet

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Doku-
mentációs Szolgálat Történeti Statisztikai Kutatócso-
portja 1987-ben indította el a történeti Magyaror-
szág területét felölelõ, az 1773 és 1808 közötti álla-
potokat tükrözõ helységnévtár összeállításának mun-
kálatait.

Az elsõ fázisban levéltári és könyvészeti forrá-
sokból a tervezett helységnévtárhoz szükséges ada-
tok cédulázására került sor, aminek eredményekép-
pen az adatgyûjtés 1981-es befejezése után a könyv-
tár birtokában százezret meghaladó cédulaállomány
volt. Az anyag könnyebb feldolgozhatósága és meg-
jelentetése, valamint jobb használhatósága érdeké-
ben a rendezés során a történeti megyék szerinti
csoportosítást követtük. Ez egyben lehetõvé tette,
hogy az anyag rendezésére megyei tudományos in-
tézményekkel (elsõsorban levéltárakkal) együttmû-
ködve kerülhessen sor. Az anyaggyûjtés az eredeti
célkitûzés szerint a történeti Magyarország teljes te-
rületére kiterjedt, de a munkálatok elsõ ütemében az
egységes szempontok alapján összeállított kötetek a
Horvátország, Erdély és a Határõrvidék nélküli, szû-
kebb értelemben vett történeti Magyarország megyéit
dolgozzák fel.

A források biztosította lehetõ legnagyobb tel-
jességgel írjuk le a korabeli Magyarország helysé-
geinek, önálló névvel bíró pusztáinak, valamint
egyéb külterületi lakotthelyeinek névváltozatait,
köz- és egyház-igazgatási, gazdasági és demográ-
fiai jellemzõit. Adataink alapján az eddigieknél
pontosabb kép alkotható Magyarország akkori
vallási és nemzetiségi viszonyairól is. Nemcsak
újraközöljük és értelmezzük több jelentõs, ma már
könyvészeti ritkaságnak számító forrásmû adatait,
hanem levéltári források sorával egészítjük ki a
belõlük nyerhetõ ismereteket. Köteteinkben az
adatok többségét a helységnévtári rész (másként
adattár) táblázatában a szabad királyi városok, il-
letve járások szerint tagolva adjuk meg, a haszná-
latot – a szintén táblázatos – helynév-, felekezeti
és birtokosmutató könnyíti meg.

A sorozat tartalma folytán a társadalomtudomá-
nyi kutatóknak, egy-egy település vagy régió adatai
iránt érdeklõdõknek kíván segítséget nyújtani. Nem-
csak a településtörténet mûvelõi, hanem a történeti
és településföldrajz, egyháztörténet, történeti demog-
ráfia, történeti statisztika, kereskedelemtörténet, bir-
toklástörténet, igazgatástörténet, nyelvészet és nép-
rajz kérdéseivel foglalkozók is választ kaphatnak bi-
zonyos kérdésekre az adattár segítségével, illetve felvi-
lágosítást nyerhetnek arról, hogy mely egyházi vagy
családi levéltár anyagában folytathatják a kutatást.

A fontosabb levéltári (Lexicon Locorum, Tabella
Locorum, a II. József-féle népszámlálás, 1788 körüli
birtokos-összeírások, a Pfarrtopographie és más feleke-
zeti összeírások), továbbá könyvészeti (Korabinszky,
Vályi és Lipszky országleírásai) forrásokat egyéb adat-
összeállításokból vett adatokkal egészítjük ki.

A helységnévtári rész táblázatának oszlopai a
települések következõ adatait tartalmazzák, többnyi-
re a rövid forrásjelzésükkel együtt: 2. Névváltozatok
(címszóként a névváltozatok alapján képzett, mai
helyesírású névvel, amely a térképre is kerül); 3.
Jogállás; 4. Térképszelvényszám; 5. Birtoklási, gaz-
dasági és egyéb adatok (pl. a vám- és harmincad-
hivatal, postaállomás létére, a vásártartásra vonatko-
zó adatok); 6. A népszámlálás ház-, háztartás- és
népességszám-adatai; 9. Vallási megoszlás (katoli-
kus, görögkeleti, protestáns, izraelita); 10. Egyház-
igazgatási beosztás (katolikus, görögkeleti, protes-
táns); 11. Nyelv (a településen beszélt nyelv/ek/).
(Az 1. és a 12. oszlop a települések – azonosítás
miatt szükséges – sorszámát közli.)

A jegyzetekben esetenként forráskritikai megjegy-
zéseket, bizonyos történeti elõfordulási adatokat
közlünk, összességében egy helyen tesszük fellelhe-
tõvé olyan adatok sorát, amelyeket a kutatók eddig
csak nagy fáradsággal, jelentõs munkaráfordítással
gyûjthettek össze.

A helynévmutató az adattárban és a jegyzetekben
szereplõ helynevek visszakeresését szolgálja. A név-
alakokról a képzett névformára történik utalás, amely-
nél a használó megtalálja a jogállást, az adatközlés
(és egyúttal az esetleges kapcsolódó jegyzet) sorszá-
mát, továbbá a térképszelvényszámot. Itt teremtünk
kapcsolatot a XVIII. század végi, XIX. század eleji
és a mai állapot között.

A felekezeti mutatók (római katolikus, görög
katolikus, görögkeleti, református, evangélikus és
izraelita) bemutatják az adott felekezet egyházi struk-
túráját, továbbá az általuk lakott települések vissza-
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kereshetõségét segítik, megadva a települések jogál-
lását, sorszámát és térképszelvényszámát. Az egyes
mutatók felépítése azonban különbözik az egyes
felekezetek strukturális eltérései, illetve a forrásadott-
ságokban rejlõ különbségek miatt. (A legnagyobb
egységes adatforrással rendelkezõ római katolikus
egyház esetében a felekezeti mutató jól szemlélteti
az egyház-igazgatási beosztást és ezen belül a filiális
rendszert.)

A birtokosmutató a személynevek, intézményne-
vek, egyéb megnevezések alatt felsorolja az egy-egy
tulajdonos birtokában lévõ települések jogállását, sor-
számát és térképszelvényszámát. (A személynevek
helyesírásában a Magyar Országgyûlési Emlékek for-
rásközlési szabályzatában foglaltak az irányadók.)

Térképeinket a XIX. század 70-es éveiben publi-
kált, községhatáros, 1:144 000 méretarányú megye-
térkép-sorozat darabjai felhasználásával, az elsõ ka-
tonai felmérés és Lipszky térképei alapján, a XVIII.
század végi, XIX. század eleji állapotnak megfelelõ-
en szerkesztjük meg, igyekezvén eleget tenni mind a
térképészeti pontosság, mind a történeti hûség köve-
telményének.

Nemrég jelent meg
sorozatunk tizennyolca-
dik, Bács megyei kötete,
amelynek néhány törté-
neti, felekezeti, nyelvi
stb. sajátosságát röviden
vázoljuk.

Korszakunkban Bács
megye magában foglalta
a késõ középkori Bács
vármegye nagy részét (a
Tisza és a Duna torkola-
ta környékén 1750-ben
kialakított, a Szlavóniai határõrvidékhez tartozó titeli
Sajkás [Csajkás] kerület nélkül), a középkorban még
önálló Bodrog vármegye nagyobb (déli) részét, emel-
lett a középkori Csongrád megye és Halasszék déli
felét is. E területeket a XVIII. században már együtt
igazgatták, de hivatalos egyesítésüket Bács várme-
gye néven csak az 1802. évi országgyûlésen hatá-
rozták el.

Bács megye területe a magyarországi átlagos me-
gyeterület kétszeresét is meghaladta. Ennek megfe-
lelõen, valamint elsõsorban a másfél évszázados tö-
rök hódoltság következtében történt be- és áttelepí-
tések, továbbá a visszatelepülések eredményeként a
nagyobb lélekszámú megyék közé sorolhatjuk, nép-
sûrûsége pedig az országos átlag 70%-a körül volt.
Az Alföldre, ezen belül erre a vidékre is jellemzõ a
viszonylag ritka településhálózat (1780–81-ben a
Tabella Locorum megyénkben Szabadka, Újvidék és
Zombor szabad királyi városokon kívül csak 8 me-

zõvárost, kb. 80 községet, egy jó tucat pusztát és
néhány egyéb lakotthelyet rögzített). Ennek ellenére
e kötet szerkesztését igen megnehezítették a hasz-
nált, fõleg az egykorú, de eltérõ idõpontokban kelet-
kezett források ellentmondó vagy téves adatai, pon-
tatlanságai, az azóta eltelt idõszak jelentõs társadal-
mi és gazdasági változásai (beleértve az újabb, rész-
letes térképi források hiányát is).

A megyében – a területére esett három szabad
királyi városon kívül – három járás: az Alsó, a Felsõ
és a Tiszán inneni járás volt. Ez utóbbi települései-
nek nagyobb része bizonyos szabadsággal és önkor-
mányzattal rendelkezett, e kiváltságokat Mária Teré-
zia királynõ – „sok viszály után” – 1774-ben a ka-
tolikus magyarokra is kiterjesztette. A tárgyalt kor-
szakban a vármegye székhelye Zombor volt. A megye
közigazgatásában jelentõsebb változás II. József ural-
kodása alatt, 1786-ban történt, amikor az ország
felsõbb szintû közigazgatását átszervezve kerületi
rendszert alakítottak ki. Ennek megfelelõen (1790
februárjáig) Bács megye – több más vármegyével
együtt – a temesvári kerület része lett.

A II. József nevéhez fûzõdõ népszámlálás Bács
vármegyében 1787-ben volt, itt a népszámlálás a
birtokosokra is kiterjedt. A birtokosokkal és birtoka-
ikkal kapcsolatban a kötetben felhasználtuk még a
Curiai Levéltárban található Elenchus Indicationum
Comitatus Bacsiensis címû összeírásban levõ 1787.
évi adatokat is. A megyében a legnagyobb birtokos
a Királyi Kamara volt, a Kalocsai Érsekség, továbbá
a fõurak (Grassalkovich herceg, Hadik gróf) birtokai
csak kisebb súlyt képviseltek.

A római katolikusok adatait az 1785–86-ban el-
készített összeírásból merítettük, a plébániák a Kalo-
csai Érsekséghez, míg a görögkeletiek 1791. évi
összeírási adatai szerint híveik a Bácsi Püspökség-
hez tartoztak. A Bács megyei, összesen kilenc refor-
mátus gyülekezet az 1788. és 1798. évi összeírások
szerint a Dunamelléki Református Egyházkerületnek
elõbb a Kecskeméti, majd a Baranyai Egyházme-
gyéjéhez tartozott. Az evangélikus hívek tizenkét
egyházközsége a Bányai Evangélikus Egyházkerü-
lethez, az 1791. évi összeírásuk szerint a Pest–béké-
si Egyházmegyébe, az 1793. évi szerint pedig a Bácsi
Egyházmegyébe tartozott. A megyénkben két legel-
terjedtebb felekezet: a római katolikus és a görögke-
leti felsõ és közép szintû egyház-igazgatási beosztá-
sa (a közigazgatási beosztás mellett) a kötet külsõ
borítóján levõ térképen szerepel. E térkép nem tük-
rözheti e két egyház híveinek az egyes területeken
való számarányát. Kisebb elemzés után megállapí-
tottuk, hogy – az 1780-as évek fordulóján – nagyjá-
ból az Ópalánka–Zombor–Óverbász–Mohol vonalig
katolikus, ettõl keletre, illetve délre görögkeleti túl-
súly volt, de a Pacsér és Újvidék közötti területen jó
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tucatnyi protestáns és két görög katolikus település
jelezte a vallási sokszínûséget. Térképünkön a pro-
testáns települések egy részét – ahol az összeírások
szerint nem volt más felekezet – ábrázolni is tudtuk.
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a fentieknek
megfelelõen a mondott vonaltól keletre, illetve délre
többségében, e vonaltól nyugatra és északra pedig
törpe kisebbségként vagy szórványosan éltek görög-
keletiek, akik gyakorlatilag mind szerbek voltak. A
görögkeleti vallástól eltérõen a római katolikus és a
protestáns felekezeteknél nem lehet biztosan követ-
keztetni a hívek nemzetiségére – a megyében pl. római
katolikus magyar, német, sokác stb. plébániák, de né-
met nyelvû református eklézsiák is találhatók.)

A községhatáros térképünk elkészítéséhez az I.
katonai felmérés és Lipszky térképi adatai mellett
esetenként más, elsõsorban a korszakunkba esõ,
másodsorban a korszakhatárokhoz viszonylag közeli
években készült megyetérképeket (Görög és Kere-
kes, Glasser stb.) is felhasználtunk. E térkép terve-
zése is igen sok problémát vetett fel, ugyanis a szö-
veges és a térképi források sok esetben egymásnak
ellentmondó – jelenleg egyértelmûen nem tisztázha-
tó – adatokat tartalmaznak, ezekben az esetekben a
helységnévtári rész jegyzeteiben található észrevétel
a különbözõ források eltérõ adataira. Forrásaink közül
a puszták kiterjedését (határait) Lipszky és még
néhány térkép – de csak kisebb részben – sokszor
nem azonosan tartalmazzák, így azok az egységes-
ség miatt csak névvel és térképjellel szerepelnek
térképünkön.

A helynévmutatóban az egykorú térképeken lo-
kalizált, valamely mai településsel azonosított hely-
névnél – a képzett névforma után – közöltük az
országos helységnévrendezés során kapott, itt 1904-
ben hatályba lépett nevet („késõbb” formulával be-
vezetve), továbbá a mai hivatalos magyar és/vagy
szerb neve/ke/t; ha a település ma nem önálló, akkor
lehetõleg a települési hovatartozást és változás ese-
tén természetesen a mai megyei vagy állami hova-
tartozást is. Az egykorú térképeken nem vagy nem
megfelelõen (hozzávetõlegesen) lokalizált helynevek-
nél ugyanitt az erre és a név valószínû megõrzõdé-
sére vonatkozó megjegyzések találhatók meg, az
ezzel kapcsolatos, esetenkénti kiegészítõ megjegy-
zések a helységnévtári részhez tartozó jegyzetekben
olvashatók. A tárgyalt idõszak óta eltelt kétszáz év
mélyreható társadalmi és gazdasági változásai, még
inkább Magyarország viharos XX. századi története
– ami tükrözõdik a Bács megyei kötetben többséget
alkotó lakotthelyek megszûnésében, sok esetben ne-
vük, hovatartozásuk vagy jogállásuk változásában,
úgyszintén a községek és városok döntõ része nevé-
nek és állami hovatartozásának megváltozásában –,
valamint az ezekbõl adódó komoly névazonosítási

problémák a munkát igen megnehezítették. Az egy-
kori településeknek, pusztáknak közel a felét lehe-
tett biztosan lokalizálni, a régi lakotthelyek és birto-
kok jó részének helyét megfelelõen mai részletes
térképek hiányában nem (vagy legfeljebb történeti
adatokkal) lehetett meghatározni. Persze nem kis
részük azóta valószínûleg megszûnt, az egykori ne-
vet esetleg más, a közelben levõ lakotthely vagy
egyéb helynév (területnév, víznév stb.) õrzi.

Még néhány mondat az egyes településeken a
korszakunkban beszélt nyelv megállapításáról. A
Lexicon Locorum és az egyik birtokos-összeírás
szerinti az „illyrica”, továbbá Korabinszkynél az
„illyrisch” megfelelõje ma többnyire a szerb nyelv,
e helységekben általában találunk jelentõsebb görög-
keleti lakosságot. Ahol nincs görögkeleti lakosság
vagy csak törpe kisebbséget alkot, ott mindig van
római katolikus lakosság, ennek megfelelõen az idé-
zett megjelölések mai megfelelõje horvát (máskép-
pen sokác, bunyevác stb. [népcsoport]). De az egy-
korú forrásaink sokszor eltérõ adatai, továbbá a
korszakunk elsõ felében még oly jellemzõ tömeges
lakóhely-változtatások arról tanúskodnak, hogy va-
lamely idõpontban egy településen a beszélt nyelv/
ek/ megállapítása körültekintést igényel.

A különbözõ mutatóknál lábjegyzetekben rögzít-
jük, illetve részben megválaszoljuk az egyes forrá-
sok között felmerült ellentmondásokat, itt találhatók
a témához kapcsolódó kiegészítések és megjegyzé-
sek is. Összességében a jegyzetekbõl jól látható, hogy
számos kérdésben természetesen még további, elsõ-
sorban helytörténeti kutatás szükséges.

Lelkes György
Magyarország történeti helységnévtára.
Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.
Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit.
Budapest: Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat,
1987-

Jean Monnet emlékiratai
magyarul

Az európai integráció válságos napokat, heteket él
át. Nem tudni még, hogy miként sikerül az Európai
Uniónak, az EU vezetõinek kimászni abból a politi-
kai gödörbõl, amelybe az európai alkotmányszerzõ-
dés elfogadásával, majd nem kis mértékben a fran-
ciaországi és hollandiai elutasító népszavazások „se-
gítségével” kormányozták az európai összefogást.
Miközben sokan – s köztük nem is kevesen némi
kárörvendéssel – már az Európai Uniót siratják, alig
akad valaki, aki arra vállalkozik, hogy az európai
együttmûködés alakulását egyrészt fejlõdési folya-
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matának, másrészt az elmúlt hatodfél évtized ered-
ményeinek tükrében vizsgálja.

Kétségtelen, nem lehet mindenkor a múltra ha-
gyatkozni, de – mint tudjuk – azt végképp eltörölni
sem feltétlenül hasznos. A múlt rengeteg ismerettel,
tapasztalattal szolgál, amelyek feltárása, kutatása,
majd érvényesítése csak javunkra szolgálhat. Ezért
is tekinthetõ szerencsének, ha megismerkedhetünk
az európai integráció egyik legfõbb apostola, a nap-
jainkra homályba veszõ Jean Monnet gondolataival.
Eddig Jean Monnet visszaemlékezései teljes egészük-
ben, egységes kötetben nem jelentek meg magyar nyel-
ven. A Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi
Fõiskolai Kar (BGF KKFK) tehát hiányt pótolt.

Ma már jószerivel csak az európai integrációval
elméleti szinten foglalkozók tudják, hogy Jean
Monnet, az elsõ „európai polgár” (õt követõen eddig
csak a Németországot és részben Európát egyesítõ
Helmut Kohl kapta meg ezt a kitüntetõ címet) ötlötte
ki, majd öntötte formába az Európai Szén- és Acél-
közösséget, nálunk ismertebb nevén a Montánuniót.
Nemcsak ötletet adott a politikusoknak, hanem aktí-
van közrejátszott azoknak a kereteknek és formák-
nak a meghatározásában, amelyek között és ame-
lyek révén az európai összefogás mind a mai napig
alakul. Az a világfi, aki a XIX. és XX. század for-
dulójától az utóbbi utolsó negyedéig mindig ott volt,
ahol az „események történtek”, már fiatalon elköte-
lezte magát az európai demokratikus államok össze-
fogása mellett, és élete végéig azért küzdött, hogy a
háborút a béke, a gazdasági válságokat az együtte-
sen elért prosperitás, a hanyatló vén kontinenst az
összefogásból erõt merítõ, egységes Európa váltsa
fel. Volt bátorsága kiállni az Európai Egyesült Álla-
mok célkitûzése mellett, mert úgy érezte, hogy en-

nek a földrésznek  az országai másként nem lesznek
képesek állampolgáraik számára a megbékélést, a nyu-
galmat és a társadalmi-gazdasági jólétet biztosítani.

Szidhatjuk a mai európai intézményeket, számon
kérhetünk rajtuk nagyon sok mindent. A szidalom és
számonkérés akár Jean Monnet felé is fordítható
volna, ha õ éppen ilyen intézményeket képzelt volna
el, éppen ilyen Európai Unión belül. De bármennyi-
re meghatározó személyisége volt is korának és
bármennyire bizonyult képesnek a Montánuniót a
kontinentális együttmûködés kiindulópontjává tenni,
elképzeléseibõl nem minden valósult meg. Ha ez a
valamivel több mint negyedszázada elhunyt gondol-
kodó látná munkájának gyümölcsét, talán nem lenne
teljesen elégedett. De az sem biztos, hogy elégedet-
lenkedne. A maga végtelen gyakorlatiasságával,
korlátlan optimizmusával nemcsak, hogy világosan
felmérné a mai Európai Unió eredményeit, de azt is
meghatározná, hogy milyen irányba kellene fordul-
nia, és mit kellene tennie. E feltételezést a visszaem-
lékezésében megjelenõ számtalan, mind a mai napig
beteljesületlen gondolat igazolja.

Az Emlékiratok olvasásakor nem egyszerûen a
múltba tekinthetünk vissza. Túl azon, hogy Monnet
– személyes tapasztalatai alapján – egy sor olyan
történelmi tényre irányítja figyelmünket, amelyek
kimaradtak a klasszikus történelmi olvasókönyvek-
bõl, rávezet bennünket arra is, hogy miért volt –
és van – szükség az európai államok egységére.
Nem a politikusok és nem is a tanár bácsik mód-
szerével, hanem a józan ész diktálta logikára tá-
maszkodva magyarázza el, pontosabban érteti meg,
hogy miért volt szükségszerû az egyéni célok, tö-
rekvések összefogása, harmonizálása, együttes kép-
viselete. Az Emlékiratok segíthet napjaink politiku-
sainak, kutatóinak, az állampolgároknak jobban meg-
érteni a folyamatokat, meghatározni a választ a „Hon-
nan jöttünk? és a „Hová megyünk?” kérdéseire.

Az Emlékiratok, amely a BGF KKFK Az Euró-
pai Integráció Klasszikusainak Könyvtára címû
könyvsorozata nyitókötete, alapmû. Az európai össze-
fogást kutató vagy éppen gyakorló politikusok, szak-
emberek számára megkerülhetetlen olvasmány. Min-
denki más számára alapvetõ eszközül szolgál az
Európai Unió eredetének és fejlõdésének megértésé-
hez. A kötet, majd a jövõre tervezett további soro-
zatrészek a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkeres-
kedelmi Fõiskolai Karon szerezhetõ(k) be (tel. 1/
467-7804, illetve bgf_kkfk@yahoo.com és/vagy az
edutka@kkfk.bgf.hu). Az idei megrendelések ellen-
értékét elegendõ a jövõ év elején kifizetni.

Vándor János
[Monnet, Jean:  Emlékiratok. Budapest:
BGF KKFK, 2005. (Az Európai Integráció
Klasszikusainak Könyvtára)]
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Tartalom – információ
– szöveg

információtudományi
keretrendszere,

definíciók, módszerek
és eljárások szintézise

Talán a címbeli összegzéssel lehetne legpontosabban
és legtömörebben jellemezni ezt a doktori disz-
szertációból született kézikönyvet, mint ahogy maga a
szerzõ is ekként foglalja össze munkáját bevezetõjében.

Könyvtárosok, információszolgáltatók számára
rendkívül hasznos, a témát sokrétûen körbejáró össze-
állítást kínál ez a feldolgozás. Noha a szakma kiala-
kította évszázados tapasztalatokon nyugvó eszköz-
rendszerét és módszereit, a sokat emlegetett és egyre
nagyobb kihívást jelentõ „információ- és tudássokk”
leküzdéséhez ezek egyre inkább kevésnek, erõtlen-
nek tûnnek, és kikerülhetetlenül meg kell jelennie
bennük a minõségi tartalomelemzésre törekvésnek.

A szerzõ nagy mennyiségû tanulmány áttekinté-
sével felmérte a magyarországi szövegfeldolgozás
jelenlegi állapotát, s arra a meggyõzõdésre jutott,
hogy ha a könyvtárak nem változtatnak a tartalmi
feltárás gyakorlatán, végleg lemaradnak, nem lesz-
nek versenyképesek az információs piacon, elfoglal-
ják helyüket olyan új intézmények, amelyek hajlan-
dóak lesznek pénzt és energiát áldozni arra, hogy a
tudástársadalmat, amelyben az értékelt és rendszere-
zett ismereteknek nagy anyagi értéke van, kiszolgál-
ják. E kézikönyv szorgos forgatása, megközelítés- és
felfogásmódjának elsajátítása mentõövet kínál a tarta-
lomelemzéssel és -közvetítéssel foglalkozók számára.

Bemutatja a tartalmi feltárás tárgyát és folyama-
tát, vagyis „a tartalmat, a témát, a szöveget és a
tartalomelemzést”. Ebben a szövegtudomány alap-
munkáit, a szövegnyelvészet hazai és nemzetközi
szakirodalmát tekintette át s készített belõle szinté-
zist. Nagy hangsúlyt kap a szövegbefogadás, amely-
nek fázisaival (szövegészlelés, szövegértés, szöveg-
magyarázat és szöveghatás) részletesen foglalkozik.

A szöveget az információszolgáltatásban helyet-
tesítõ szurrogátum is szöveg, s meg kell felelnie a
szövegszerûség kritériumainak – e témának is önálló
fejezetet szentel annak érdekében, hogy a feltáró
eszközök szövegtani funkcióinak felsorakoztatásával
hozzásegítse olvasóját: minél pontosabban közvetít-
hesse feldolgozó munkája eredményeként az eredeti
szöveg jelentését és üzenetét.

Rendkívül izgalmas a kötet harmadik fejezete,
amely azt vizsgálja, mennyire automatizálható a szö-
veg- és tartalomelemzés. A kutatási projektek átte-
kintése nyomán kialakult véleménye: a tartalmi fel-
tárás minden mozzanata automatizálható ugyan, még-

sem kell (vagy lehet?) arra számítanunk, hogy a
munkafolyamat egészét a számítógépekre bízhatjuk.
A fejlesztések nagy része még kutatási fázisban van,
megbízhatóan mûködõ rendszereket alig találni, ezek
is csak korlátozott területeket képesek kiszolgálni, s
többnyire nem azokat, ahol a könyvtár- és informá-
ciótudomány kínálja szolgáltatásait. Vannak persze
már ma is olyan területek (rövidebb szövegek, hírek,
weboldalak, digitalizált, elektronikus formátumú
anyagok) amelyek feltárása gépek helyett emberi
munkaráfordítással – pazarlásnak mondható.

Az elemzések, következtetések gyakorlati meg-
valósításához ad segítséget egy újabb fejezet. (Hadd
idézzek ebbõl egy igazán tudományos alcímet: Az
izotópia mint a kvantálás metronja. Ezt persze nem
elriasztásnak szánom...)

Végezetül egy megszívlelendõ megállapítás a
szerzõtõl: „Az információs társadalom és az európai
integráció küszöbén ... minõségi szemléletváltásra van
szükség a teljes könyvtári és információs rendszer
tartalmi feltáró munkáját illetõen.”

Fejõs László
Varga Katalin: Szöveg és tartalom az
információs társadalomban. Módszerek és
lehetõségek az információ minõségi
szelektálására. Pécs: Pécsi Tudományegy.
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás-
fejlesztési Kar, 2005., 164 p. (Humán
szervezõ (munkaügyi) menedzser sorozat)
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