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Folyóirat-figyelõben:
egy olvasótermi felmérés

tapasztalatai
Az idõszaki kiadványok elemzõ áttekintése so-
rán legelõször is számba kell venni azokat a
meghatározó és általános ismérveket, amelyek a
magyar sajtó minden korszakára egyaránt érvé-
nyesek. Egyik fontos jellemzõje a hazai
periodikumoknak, hogy általában kapcsolódnak
az idõszaki (napi, heti, havi) eseményekhez, idõ-
szerûek, aktuálisak, többségük hírértékû infor-
mációt közvetít. Tartalmukban lehetnek általá-
nosak, közérdekûek vagy többnyire egy-egy szak-
területre korlátozódóak – ami lehet mûvészet
vagy tudomány –, illetve a politikai, gazdasági
és társadalomkutatás számára jelentenek hosszú
távon fontos és elérhetõ forrást. Napjainkban már
jelentõs részük nemcsak hagyományos formában
olvasható, hanem elektronikus úton is rendelke-
zésre áll.

Felmérésünk folyóiratainkról és az olvasóte-
rem szolgáltatásairól Salgótarjánban a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban készült, 2005. má-
jus hónapban.

Könyvtárunk közel 9800 felnõtt és 3100 gyer-
mek olvasóval rendelkezik. Idõszaki kiadványa-
ink kurrens állománya 215 cím, plusz a helyis-
meretei részleg kötelespéldányai.

Olvasótermünk látogatói között minden kor-
osztály megtalálható: a délelõtti, csendesebb
órákat az idõsek, nyugdíjasok használják ki el-
sõsorban, a délutáni órákat dominánsan a ta-
nulók, a fiatalok és a fiatalabb felnõttek, vala-
mint a munka után érkezõk közönsége hasz-
nálja ki.

Sokféle felmérés készült már a forgalom-
ról, a látogatottságról könyvtárunk különbözõ
részlegeiben, többször mértük a helyben hasz-
nálat alakulását. Kimondottan a folyóiratok
használatáról, forgásáról még nem készült sta-
tisztikánk. Nem csak a használatot mértük,
hanem kíváncsiak voltunk, hogy azon felül,
amit mi tudunk kínálni olvasóinknak, még
milyen igényük lenne, milyen lapot látnának

szívesen könyvtárunkban. Kihasználtuk az al-
kalmat és arra is kértük õket, fogalmazzák meg
véleményüket részlegünkkel kapcsolatban.

2004 szeptemberétõl mi, olvasóteremi tájékoz-
tatók kaptuk a folyóiratok gondozását a rende-
léstõl a beérkeztetésen, a reklamáción, a leltáro-
záson át a köttetésig. Tehát minden munkafolya-
mat a mi kezünkbe került. Az elsõ rendelést si-
keresen lebonyolítottuk. Természetesen az év
folyamán már értek bennünket az olvasók részé-
rõl különbözõ hatások: észrevételek, megfogal-
mazott igények, jelzések arról, mit szeretnének
olvasni, ez vagy az miért nem jár és így tovább.
Megismertük látogatóinkat abból a szempontból
is, hogy kinek milyen az érdeklõdési köre, mit
ajánlhatunk neki. Ezért úgy gondoltuk, jövõre,
mielõtt újra megrendeljük a könyvtár periodiku-
mait, megkérdezzük olvasóinkat, kikérjük véle-
ményüket, hogy ennek megfelelõen tudjuk majd
alakítani a rendelésünket, de természetesen gon-
dolnunk kellett az anyagi lehetõségünkre is.
Ennek jegyében kezdtük el ezt a munkát.

A felnõtt részleg folyóiratai mellett a felmé-
résbe bevontuk a gyermeklapokat is, ebben a
gyermekkönyvtár munkatársai partnereink vol-
tak, ezúton is köszönet munkájukért.

Az elkészített kérdõívek 3 kérdést tartalmaztak:
1. Kérjük, sorolja föl a mai napon ön által

olvasott folyóiratokat!
2. Milyen egyéb újságot, lapot olvasna szíve-

sen könyvtárunkban? Nevezze meg címe vagy
témája szerint!

3. Az olvasóteremmel kapcsolatos egyéb ész-
revétele, véleménye.

(Ugyanezeket a kérdéseket tettük fel a gyer-
mekeknek is, de az õ nyelvükhöz igazítva, tege-
zõ formában.)

A kérdõívek feldolgozása során szembesül-
tünk azzal a ténnyel, hogy olvasóink közül né-
hányan nem tudják, mit jelent pontosan a
periodikum, az idõszaki kiadvány, a folyóirat és
az újság kifejezés könyvtári szaknyelven. A vá-
laszok között szerepelt ez is: „Én nem olvasok
folyóiratot, csak napilapot.”

Nézzük, hogyan is fogalmaz a szakirodalom!
Idõszaki kiadvány: olyan elõre meg nem határo-
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zott idõtartamra tervezett kiadvány, amely egy-
mást követõ részegységekbõl (számokból, füze-
tekbõl, kötetekbõl stb.) áll, ezeket rendszerint
számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy
egyéb megjelölésük különbözteti meg egymás-
tól. Legfontosabb típusai: hírlap (napilap), heti-
lap, folyóirat, évkönyv, idõszakosan megrende-
zett konferencia, sorozat. Folyóirat: kéthetenként
vagy nagyobb idõközönként megjelenõ idõszaki
kiadvány.

A kérdõívet egy héten át minden nap kitöltet-
tük olvasóinkkal részlegünkben és a gyermek-
könyvtárban egyaránt. Ezeknek az összegzését,
a véleményeket, következtetéseket és a tanulsá-
gokat szeretnénk most megosztani olvasóinkkal.
A felmérés egy hete alatt az olvasóterembe 112
kérdõív érkezett vissza, a gyermekkönyvtárba
pedig 15.

Lapok a mérlegen

Az elsõ kérdésre adott válaszok alapján néz-
zük tehát lapjaink forgatottságát a periodicitás
növekvõ sorrendjében haladva!

Napilapok

Napilapjaink összesen 184 említést kaptak
(100%). Vezetõ helyen a megyei lap, a Nóg-
rád Megyei Hírlap áll 40 említéssel, s ez
21,7%-a az összes említésnek, tehát olvasóink
több mint egyötöde forgatta. Ezt követi az
országos napilapok közül a Népszabadság és a
Blikk, egyenként 28 szavazattal, ez 15,2%-os
forgalom az összes napilapból. Hihetnénk,
hogy azok, akik olvassák a komoly, legna-
gyobb példányszámú lapot értékes informáci-
ókért, mintegy desszertként pótolják pletyka-
igényüket a bulvársajtóból, hiszen eltérõ a két
lap híranyaga és hírértéke.

Látogatóink nemi megoszlását erõteljesen jelzi
a következõ lap, a Nemzeti Sport 22 szavazatot
kapott. Ugyanennyit kapott még a Magyar Nem-
zet. Ez mindkét esetben 12%.

Meglepõ, hogy az Expressz csak 6,5%-ot
kapott (12 említés), pedig szinte külön olvasói
tábora van (munkanélküliek, ingatlant keresõk
vagy hirdetõk, társkeresõk stb.). Máskor egy nap
alatt megfordul ennyi kézben.

A 2004 novemberében a létéért küzdõ, majd
megújuló, bár összement Magyar Hírlap is mind-
össze 6%-ot (11 szavazatot) mondhat magáénak.

Elgondolkodtató, hogy ebbõl a lapból kell-e járat-
nunk még egy példányt, vagy válasszunk inkább
egy forgatottabb újságot.

Ezután a Népszava következik 10 említéssel,
ez 5,4%-os forgatottság. A sort a két gazdasági
napilap zárja, szinte azonos olvasottsági szám-
mal: a Napi Gazdaságot 6-an (3,3%), a Világ-
gazdaságot 5-en (2,7%) vették kézbe egész hé-
ten. Ezek igen drága lapok, szükség van-e ennek
tükrében mindkettõ elõfizetésére?

A Metro újságot, ami ingyenes, így a város-
ban több helyen is hozzáférhetõ, alig említették
olvasóink (4 említés).

Jó és megerõsítõ volt látni, hogy aki már egy
napilapot is említett, annál még legalább három
szerepelt a kérdõíven. Tehát fontos, hogy az
országos napilapokból kielégítõ és teljes legyen
a választék. Számos olvasó jut így teljesebb
képhez a társadalmi mozgásokról.

Hetilapok

Hetilapjaink összesen 78 említést kaptak.
A hetilapok említési listáját a HVG, a Heti

Világgazdaság vezeti 10 említéssel. A lap csü-
törtök reggel érkezik, sokan ezért járnak be
(ebbõl már 212 forint egy példány), s társla-
pokat is ekkor olvasnak el, nemcsak hetiket
(pl. a Figyelõt), hanem havilapokat is (pl. a
Cash Flow-t). Következõ az Élet és Tudomány
6 említéssel, 5-tel az Autópiac, majd a vezetõ
politikai lap, a 168 óra, s végre egy nõi maga-
zin: a Nõk Lapja, amit viszont már csak né-
gyen említettek. Következnek sorban a köz-
életi hetilapok, melyeket pártállásra való te-
kintet nélkül szintén igyekszünk teljes skálán
kínálni: Magyar Narancs, Magyar Fórum, Heti
Válasz, mind 4 említéssel szerepel. A Magyar
Fórum érdekesen hagyományozódott ránk az
elõzõ kollégától: akkor még rendszeresen el-
hordta (?), eltulajdonította (?), kölcsönvette (?)
valamelyik olvasónk, s bár amint megjött az
új szám, a régi visszakerült a könyvtárba, azért
egy hetilapnál megengedhetetlen a pár nap
késés is: hamar aktualitásukat vesztik a hírek.
Így a kolléganõ a szolgálati asztalán tartotta
ezt az egyetlen lapot, nem kinn a polcon. És
láss csodát: a következõkben mindenkihez el-
jutott, mert az olvasók visszatették az asztal-
ra, miután elolvasták! A lap nyilvános olvasá-
sától tartott-e valaki vagy más számára vitte
el, máig sem tudjuk. Az olvasók viszont annyi-
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ra megszokták, hogy amikor néhány év múlva
kísérletképpen kitettük a polcra, sokan aggód-
va álltak meg az asztalunknál: Nem jött a
Fórum? A szokás nagy úr, itt törvényt is bon-
tott. Bár már egyáltalán nem tûnik el a lap,
mégis: azóta is az asztalunkon tartjuk – és
olvasóink ott is keresik. Új olvasóink azért
néha megkérdezik: Önök azt figyelik, ki ol-
vassa? Ilyenkor kis könyvtárpolitikai elõadás-
sal büntetjük õket a bántó megjegyzésért: mi
egyáltalán nem figyeljük, ki mit olvas, és egy
könyvtár dolgozói nem politizálnak munka-
helyükön, hanem minél szélesebb körben gyûj-
tenek és õriznek meg információt, dokumen-
tumot.

Forgatják idegen nyelvû lapjainkat is: a Sternt
hárman, a Newsweeket ketten olvasták a héten.
Bármennyire drágák is ezek a lapjaink, szükség
van rájuk, érdeklõdés van irántuk. Egyre többen
tanulnak nyelveket, írnak idegen nyelven szak-
dolgozatot, s az aktualitásokkal így könnyen ki
tudják egészíteni azokat lapjainkból. Forgatott a
Képes Újság és az Élet és Irodalom is, mindkét
lapot hárman nézték át, majd õket követi a Sport
plusz Foci, a Magyar Demokrata, a Figyelõ, és
a Szabadság. A felsorolásból egyetlen hetilapunk
sem maradt ki: a Tallózó, a Szabad Föld és a
Köznevelés is talált magának egy-egy olvasót a
héten.

Hetilapjaink tehát forognak, mindegyiket hasz-
nálják, keresik olvasóink. Igénylik, hogy idõben
itt legyenek, azon a napon, amikor az újság meg-
jelenik: a Nõk Lapja kedden, a HVG csütörtö-
kön, az ÉS pénteken. Ez pontos egyeztetést kí-
ván postával, kiadóval, és a késésre való azon-
nali rákérdezést, hogy hiteles tájékoztatást kap-
janak olvasóink: nem nálunk akadt el a lap.

Havilapok

Havilapjaink összesen 39 említést kaptak. A
havonta megjelenõ lapok érkezése sokszor ki-
számíthatatlan. Ráadásul a nagyon kedvezõ elõ-
fizetési lehetõség miatt általában a Kellótól ren-
deljük õket, ez a cég pedig csak kétszer szállít
egy héten. Sajnos gyakran elõfordul, hogy utcai
hírlapárusoknál már megvehetõ a lap, hozzánk
pedig csak egy hét – tíz nap késéssel érkezik
meg. Telefonon rendszeresen reklamáljuk eze-
ket a lapokat, de gyakori válasz, hogy a nagy
terjesztõ cégek sem kaptak még a kiadótól. Ilyen-
kor türelmet kérünk olvasóinktól – szerencsére

többségük megértõ –, és ha megjön a lap, máris
adjuk nekik, felhívjuk rá figyelmüket. A szemé-
lyes kapcsolatokon, az odafigyelésen rengeteg
múlik: így várhatunk és kapunk is több türelmet
olvasóinktól.

Havi lapjaink közül legtöbbet a HTM-et
(Hegyiturista Magazin) és a Gyöngyöt forgatták.
A HTM a régen járt Turista Magazin és még két
(nekünk nem járó), hasonló témakörû újság
összevonásából indított szép, színes, gazdag és
igényes kivitelû lap. A hegymászástól a barlan-
gászatig minden földrajzi képzõdmény meghó-
dításával, feltérképezésével foglalkozik. A
Gyöngy igényes nõi magazinná vált az utóbbi
idõben. Fel kellett vennie a versenyt a piaci ki-
hívásokkal, s ez jót tett a lap struktúrájának:
szélesedett a látóköre. Mindkét lapot hatan ol-
vasták a héten. Öt szavazattal jár a nyomukban
a História, s alig kevesebben forgatták a
Rubicont. Mindkettõ ismeretterjesztõ, történel-
mi témájú magazin. Szívesen olvassák õket kö-
zépiskolások is a tananyag kiegészítéséhez, és
gyakran vannak tematikus számaik, melyek több
oldalról és a legújabb kutatások tükrében járnak
körül egy-egy témát.

A CHIP számítástechnikai magazint négyen
forgatták, míg a hasonló témájú Computer
Panoramát csupán egyvalaki.

A földön kívüliekkel, parajelenségekkel fog-
lalkozó lapunk, az UFO-magazin is elõkelõ he-
lyen szerepel, mutatja mindez a téma iránti ke-
resletet. (A megoldás odaát van?) Ugyanilyen
felkapott téma az „érezzük jól magunkat lelki-
leg-testileg” Wellness-újság is, mely a nyár kö-
zeledtével – lévén tele wellness-hétvége hirdeté-
sekkel – szintén felkapott és olvasott lapunk volt.
Itt toporog a Praktika is, a nyári szünidõre telis-
tele jobbnál jobb „csináld magad”-ötletekkel:
hárman is kézbe vették. Egynél többen forgatták
még a Pályázatfigyelõt, a Mozgó Világot, a
Családi Lapot, amely a Vöröskereszt lapja, a
Voilát. A Videopraktikát – ez a zenei részlegbe
jár – gyakran áthozzák a mi részlegünkbe, együtt
olvasni a többi lappal. Az utóbbi évek szintén
igényesen megújult szakmai lapja, az Új Peda-
gógiai Szemle is forgott a héten, valamint az Új
Mûvészet, az Új Elixír és a Kritika egyaránt két
említéssel szerepelt. Havi lapjainkat említés szint-
jén mind viszontláttuk a kérdõíveken, de megle-
põ tapasztalatra tettünk szert: az állományvéde-
lem végett papucsban a munkaasztalon tartott
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lapok kevesebb említést kaptak, mint számítot-
tunk rá, illetve mint amennyi pénzt költünk rá-
juk. Megfontolandó, hogy – vállalva a kockáza-
tot – tegyük-e ki õket a polcokra, bár az Ifjúsági
Magazin épségben maradása alátámasztja kezde-
ményezésünket, valamint az is, hogy most már nem
tûnnek el a frissen megérkezett lapok, mint számos
esetben ezen megoldás elõtt. Az is egy lehetõség,
hogy kitalálunk valamilyen jó megoldást a nép-
szerûsítésükre. A polcos elhelyezést talán egy
másik érdekes tapasztalat is alátámasztaná: talá-
lat érkezett számos olyan lapra, amibõl csak mu-
tatványszámok voltak a polcokra kitéve. Tehát
ami szem elõtt van, arra mindenevõként csapnak
le az olvasók! A papucsban tartott lapok ábécés
helyén a polcokon ugyan ott a felirat: „Kérje a
könyvtárostól!”, de törzsolvasóink már azt is tud-
ják, kérniük sem kell, csak kivenni a papucsból,
majd oda visszatenni. Sok olvasónknak, az újak-
nak például vagy azoknak, akiket nem láttunk
még a papucs környékén, külön is felhívjuk a
figyelmét ezekre a lapokra, mégis sokan – mint
a felmérésbõl kiderült – nincsenek tudatában,
hogy nekünk vannak ilyen lapjaink. És ez a
második kérdésre adott válaszokból is kiderült:
megneveztek bizonyos lapot, hogy szívesen ol-
vasnák, ha járna – holott jár is.

Egyéb folyóiratok

Ide soroltuk mindazokat a lapjainkat, melyek
a heti, illetve havi gyakoriságtól eltérõ periodi-
citással érkeznek: a kétheti (pl. Autó-Motor), a
kéthavi (pl. Magyar Iparmûvészet), a negyed-
éves lapokat és a közlönyöket, melyek közül a
Magyar Közlöny rendszertelenül jön, a Kulturá-
lis és az Oktatási pedig a hónap elsõ, illetve
második felében.

A legtöbbet az Autó-Motor magazint forgat-
ták: kilenc említést kapott. Május végén sokan
forgatták és kifejezetten keresték, várták az
Oktatási Közlönyt: a végzõs pedagógus állások,
óvodai és iskolai helyek meghirdetése okán. Je-
lentõs szavazatot kapott még a Szép Házak
magazin, amit ajándékba kapunk (5 jelölés), a
Múltunk címû politikatörténeti folyóirat és a
témájában merõben más Feng Shui magazin
pedig egyaránt 3 említést kapott. Egynél többen
forgatták még a Magyar Közlöny aktuális szá-
mait, illetve A Földgömb címû, szép természet-
fotókkal gazdagon illusztrált lapunkat. További
9 lapunk kapott még itt egy-egy említést.

Ami igazán fájó: az igényes irodalmi lapok
(Alföld, Holmi, Tiszatáj, Beszélõ, Bárka, Palóc-
föld), melyekben a kortárs magyar irodalom jele-
nik meg, nem kaptak egyetlen említést sem. Igaz
ugyan, hogy amikor a felmérés készült, már lefu-
tóban volt a vizsgaidõszak, és a beadandók hónap-
ja az április, amikor ezeket a lapokat is – nem
okvetlenül a legfrissebb számokat, de évekre, évti-
zedekre visszamenõleg – forgatják, keresik. Mai
irodalmi életünk lenyomatának megõrzéséhez, egy-
egy középiskolai feladathoz, országos vagy helyi
pályázathoz nélkülözhetetlenek ezek a lapjaink, nem
mondhatunk le róluk. Szerencsére (de szerencséje-e
ez a lapnak is?) ezek nem drága folyóiratok, és
többségük hírlapforgalomban nem is kapható, csak
megrendeléssel lehet hozzájutni. Így ezekbõl a la-
pokból könyvtárunk kincsesbánya az irodalomked-
velõk, tanulók, kutatók, dolgozatírók számára.

Hasonló mondható el a többi igényes szak-
mai lapról is, bármilyen területet nézünk is meg:
munkaügy (Munkaügyi Szemle) vagy gazdaság
(Pénzügyi Szemle), vezetéselmélet (Vezetéstu-
domány) vagy kisebbségkutatás (Regio): vissza-
menõleg nagy a keresettségük és nagy örömet
okozunk vele, ha azonnal helyben tudjuk adni
cikkeiket. Az pedig nekünk, könyvtárosoknak is
nagy segítség, hogy egyre több lap és egyre több
cikk teljes szöveggel is fenn van a világhálón, s
remek keresõk (pl. a MATARKA) segítik ben-
nük a visszakeresést.

Kérdõíves felmérésünk második pontjában
arra voltunk kíváncsiak, olvasóink milyen egyéb
újságot, lapot látnának szívesen könyvtárunkban.
Itt címet, illetve témát is megnevezhettek, sza-
badon, tehát nem egy általunk választott listából
kellett választaniuk. Mi magunk is meglepõd-
tünk, milyen színes igénylistát kaptunk kérdé-
sünkre válaszul!

A legtöbben a szabadidõ eltöltéséhez sze-
retnének szélesebb körben ötleteket kapni: test-
építéssel, biciklizéssel, szabadidõs sportokkal
– extrém sportokkal is –, természetjárással, uta-
zással, fõzéssel, kertészkedéssel foglalkozó la-
pokat látnának szívesen. Nagy igény jelentke-
zett az otthoni, lakáshoz kötött szabadidõ-el-
töltéshez használható technika iránt is: DVD-s
magazinra, házimozival kapcsolatos újságokra
lenne igény. Mindezek végül is egy közmûve-
lõdési könyvtár profiljába erõteljesen beleille-
nének: a szabadidõ igényes eltöltése mint ki-
kapcsolódás.
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Mások több idegen nyelvû lapot szeretnének
olvasni nálunk, mûvészeti, természettudományos
témájúakat. Ezekrõl sajnos már most tudjuk, hogy
az áruk miatt csekély lehetõség lesz megrendel-
ni õket.

A város megélhetési lehetõségeinek beszûkülé-
sével egyre többen keresnek állást, munkahelyet.
Ezek az igények óriási keresletet mutattak a hirde-
tési újságok gazdagabb kínálata iránt. Számos ol-
vasónk nap mint nap a friss hirdetési újság miatt
látogatja könyvtárunkat. Az Expressz 99 forint, a
napilapok, melyek szintén hoznak hirdetéseket, 100
és 150 forint között vannak, ez heti átlagban már
több mint hatszáz forint.

A pletykalapokból, sztorizós-kibeszélõs újsá-
gokból is többet szeretnének olvasóink: Best,
Story Magazin, Kiskegyed, Sztárok és ezek napi
„testvérei“: Mai Lap, Színes Bulvárlap, Mai Nap
– sorolták a kérdõíveken. Nekünk jelenleg eb-
ben a témában a Blikk jár.

Feltételezhetõen férfi olvasóink többsége örülne
még több igényes magazinnak: a CKM, FHM,
Playboy, Brigitte magazinok címét írták le.

Jólesõ érzés volt azonban arról is olvasni, hogy
a színvonalas irodalmi, mûvészeti, képzõmûvé-
szeti lapok iránt mégis van igény: olvasnának
nálunk Poliszt, 2000-et, bölcseleti, sõt, zenei
lapokat is hiányoltak néhányan, bár azok teljes
skálája megtalálható a zenei részlegben. Propa-
gálásukra ezek szerint figyelnünk kell.

Lapjaink választékáról az általános véleményt
nagyon szépen foglalta össze egyik olvasónk:
„részemre megfelelõ a könyvtár újságokkal való
ellátottsága”. Megfogalmazódott azonban ez is:
„az újságok választéka jónak mondható, de a
napilapokból kevés az egy példány”. Fel is so-
rolja, melyekre gondol: Magyar Nemzet, Nem-
zeti Sport – ez utóbbi lapért reggel tíz órakor
közelharcot vívnak férfiolvasóink.

Aztán egyszercsak leleplezõdött a király.
„Minek kérdezgetnek olyasmit, amit pénz hiá-
nyában úgysem tudnak teljesíteni?” – írta le egyik
olvasónk a meztelen igazságot.

Mi azért úgy érezzük, nem volt haszontalan a
felmérés, s ha jövõre ezek tükrében sikerül a
megrendeléseinken kicsit is változtatni, olvasó-
ink is osztani fogják véleményünket.

Gyermeklapok

A gyermekkönyvtár folyóirat-állománya szé-
pen bõvült az utóbbi egy-két évben. Mondhat-

juk, lefedi a piaci kínálatot, igényességében és
választékában egyaránt. A kollégák készségesen
segítik munkánkat a folyóiratpiac figyelésével: a
keresetteket megrendelik, a kevésbé forgókat
lemondják.

A kifejezetten tinikrõl és tiniknek szóló közel
tizenöt lap – Witch, Popcorn: ezek szövegben és
képben is a korosztály elvárásainak felelnek meg
– mellett természettudományos, számítástechni-
kai, irodalmi lapokat is forgathatnak a gyerekek.

A legtöbb jelölés a 13 – A Szerencsés Tinik
Magazinja címû újságra érkezett, de (néhány kivé-
teltõl eltekintve) mindegyik lap talált magának ol-
vasót a a felmérés hetében. Sajnos akadt azért olyan
is, amelyik nem. Fájó, hogy ezek között van a
Kincskeresõ. Így már nem csodálkozunk annyira,
hogy irodalmi lapot a felnõtt olvasók sem említet-
tek. Ugyanakkor itt is felsoroltak a második kér-
déshez olyan lapokat a gyerekek, amelyek járnak a
könyvtár gyermekrészlegébe. És természetesen
megjelentek a speciális igények, melyek az egekig
szöknek a számítástechnikai lapok arzenálja, vala-
mint a gyerek-sztárokról szóló hírek iránt.

Gyermekkönyvtáros kollégánk készített a la-
pokról egy rövid kis ismertetõt, gyakorlati ta-
pasztalataiból merítve:

2 Zsiráf – nagyon kedvelt lap a fiatalok kö-
rében, elsõsorban a 13–14 évesek forgatják, de
középiskolások is szívesen lapozzák; fiúk, lányok
vegyesen; sokszínû, sokoldalú, mi, gyermek-
könyvtárosok is szeretjük; az egyik legjobb, leg-
színvonalasabb, legigényesebb ifjúsági lap;

13 – A Szerencsés Tinik Magazinja – 12 év
körüli lányok nézegetik; elsõsorban a szórakozta-
tást, kikapcsolódást szolgálja: divat, buli, varázs-
lás, fiú-lány kapcsolatok, és ehhez hasonló témák;

Buci Maci – óvodások nézegetik szüleikkel,
nagyszüleikkel, ismerik a kicsik;

Csodaceruza – gyermekkönyvtárosok, isko-
lai könyvtárosok kedvence, imádjuk, gyermek
csak véletlenül veszi a kezébe;

Dumbó – óvodások kedvence, szeretik és is-
merik a gyerekek, bár otthoni használatra cél-
szerûbb, mert elsõsorban foglalkoztató jellegû;

Game Star és PC Guru – 12–14 évesek és
középiskolások kérik, kizárólag fiúk, a maga ne-
mében biztosan jó, fiókban tartjuk, mert különben
eltûnne, egyik legkeresettebb folyóiratunk;

Kincskeresõ – nagyon ritkán veszik kézbe a
gyerekek, mi, gyermekkönyvtárosok szeretjük,
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fõleg mióta új köntösben jelenik meg, színvona-
las, igényes lap;

Minimax Magazin – óvodások, 1–2. osztályo-
sok örömmel forgatják, fõleg a tévécsatornán
megismert mesehõsök miatt;

OK Magazin – a 2 Zsiráf után a második
legnépszerûbb lap, bár nem olyan színvonalas;

Süni – igényes, szép lap, az állatokat kedvelõ
gyerekek szívesen nézegetik;

Szivárvány – mi, gyermekkönyvtárosok na-
gyon kedveljük, de rajtunk kívül a könyvtárban
más nem használja, a lapnak nagyon jól mûkö-
dik a terjesztõ hálózata, minden iskolában meg-
vásárolható és ismerik is a gyerekek;

Tapsi – foglalkoztató, otthoni használatra in-
kább ajánlott, egy év után az érdektelenség miatt
lemondtuk a megrendelést, minõsége sem meg-
felelõ: nem színes, fekete-fehér;

Természetbúvár – csak azok keresik, akiknek
a pályázatokhoz, versenyfeladatok megoldásához
szükséges;

Tudorka Magazin – ugyanaz, mint a Szivár-
vány újságnál, a gyerekek megvásárolják az is-
kolában;

Vadon – igényes, szép lap, állatokat kedvelõ
gyerekek szívesen nézegetik;

Witch – 10–12 éves lányok kedvelik, divatos
a téma: boszorkányság, varázslás;

A helybenhasználat mérésére 2004 májusából
is álltak rendelkezésünkre adatok. A helyben
használt dokumentumtípusok (könyv, folyóirat,
hangzó dokumentum, elektronikus adathordozó,
egyéb) forgalmát mértük akkor.

Jelenlegi felmérésünket összevetve a tava-
lyi adatokkal folyóirataink forgalmának jelentõs
növekedését tapasztaltuk: 2004 májusában egy
hét alatt 236 jelölés, míg 2005 májusában ugyan-
ezen idõszak alatt 301 jelölés érkezett olvasó-
inktól a lapokra. Ez 28%-os növekedést mutat,
aminek nagyon örültünk. Ennek egyik oka talán
a lapok választékának bõvülése, a többi okra
pedig az alábbiak is választ adhatnak.

Olvasói elégedettség

A harmadik kérdésre (Az olvasóteremmel
kapcsolatos egyéb észrevétele, véleménye) adott
válaszok értékelésénél próbáltunk a válaszokból
csoportokat alkotni, az érdekesebbeket kiemelni.
Minden kategórián belül volt rövid, tömör, egy-
két szavas megfogalmazás és hosszabb vélemény,
illetve kritika.

Az olvasóteremmel kapcsolatos megfogalmazá-
sok, vélemények

Mint már jeleztük, 112 kérdõívet kaptunk
vissza (100%).

112-bõl 28-an adtak jellemzést, véleményt az
olvasóteremrõl (25%).

28-ból 19-en válaszoltak tömör megfogalma-
zásban, az utóbbiak közül

nyolcan: „elégedett vagyok”;
ketten: „tökéletes, minden jó”;
ketten: „klassz, így jó, ahogy van”;
heten találták az olvasótermet kényelmesnek,

csendesnek, kulturált helynek.
A 28-ból kilencen bõvebben fejtették ki véle-

ményüket. Öten második otthonuknak tekintik a
könyvtárat, ezen belül az olvasótermet a könyv-
tár legértékesebb részének tartják, csak pozitív
tapasztalataik vannak. Egyet kiemelnék szó sze-
rint is: „Ha éppen rosszkedvvel érkezem, akkor
is jó hangulatban távozom.”

Négyen részlegünk környezetére vonatko-
zólag tettek pozitív utalást, melyben az olva-
sótermet nyugodtnak, otthonosnak, tisztának
tartják. Egy-két kiemelés szó szerint: „Az
ember oda tud figyelni az olvasnivalóra.”
„Megfelel az olvasással, kikapcsolódással kap-
csolatos igényeknek.”

Folyóirattal kapcsolatos vélemények, kérések

Az elsõ és a második kérdésnél kértük olva-
sóinkat, hogy ott fogalmazzák meg az újságok-
kal kapcsolatos igényüket, kérésüket, de volt, aki
a harmadik kérdésnél tette meg ezt. Õk a választé-
kot megfelelõnek, kiegyensúlyozottnak, bõséges-
nek tartják, és a keresett folyóiratot megtalálják.

A mi munkánk értékelése

A 112-bõl húszan fogalmazták meg vélemé-
nyüket az itt dolgozókkal kapcsolatban (22%).

Nyolcan adtak tömör, egyszavas választ:
„problémamentes, szívélyesek, segítõkészek,
szolgálatkészek, otthonosságot teremtenek”.

Tizenketten több mondatban, részletesen is
kifejtették véleményüket: „Köszönet a könyvtá-
ros hölgyeknek a szakszerû, udvarias, minden
igényt kielégítõ szolgáltatásaikért.” „Még az el-
kényeztetett ember is otthon érezheti magát.
Talán csak egy büfé hiányzik.”

Ketten voltak pozitív véleményen nemcsak az
olvasóteremben dolgozókkal kapcsolatban, ha-
nem összkönyvtári vonatkozásban is: „A dolgo-
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zók magas színvonalon teljesítik munkájukat, ez
maradjon a jövõben is így, észrevételem az összes
dolgozóra vonatkozik.”

Ketten nem a szokványos kifejezéssel illették
az itt dolgozó könyvtárosokat, hanem a személy-
zet szót használták.

Többen fogalmazták meg azon véleményüket,
hogy a kérdésükre pontos, lényegre törõ választ
kaptak. Például: „Pontos felvilágosítást tudnak
adni az adott folyóiratról, könyvrõl.” „Munkáju-
kat átlagon felülinek tartom, a szükséges segít-
séget, tájékoztatást maximálisan megkaptam.”

Egyéb

Az utolsó kategóriának az egyéb elnevezést
adtuk, ami nem jelenti a válaszok elhanyagolha-
tóságát, lényegtelenségét. Az egyéb elnevezést
inkább a válaszok sokszínûsége miatt választot-
tuk, amelyek inkább az egész könyvtárra és az
olvasóközönségre vonatkoznak. Tizenhatan fo-
galmazták meg véleményüket magával a könyv-
tárral, illetve az olvasóközönséggel kapcsolatban
(18%).

Ketten több napilap példányszámát emelnék,
mert nem jutnak hozzájuk akkor, amikor szeret-
nének (pl. Nemzeti Sport, Népszabadság és a
megyei lapunk). A felmérés kapcsán számunkra
is világossá vált, melyik napilapból kellene több
példányt járatnunk. Tulajdonképpen ezekre az
észrevételekre voltunk kíváncsiak, ezért készült
a felmérés, hogy az ilyen igényeknek eleget tud-
junk tenni, természetesen anyagi lehetõségeink-
nek megfelelõen.

Öten hiányolják a légkondicionálót és a biz-
tonsági õrt, több számítógépet tartanának fon-
tosnak, és nem utolsó sorban meghosszabbíta-
nák könyvtárunk nyitva tartását, pl. 20 óráig.

Olvasóink társaikkal szemben is fogalmaztak
meg véleményt.

Kilencen kritizálták és zavaró körülményként
említették meg a mobiltelefonok használatát, túl
hangosnak tartják olvasótársaikat, amivel zavar-
ják a tanulni vágyókat, bosszankodnak, ha vala-
ki aláhúzza, összefirkálja vagy éppen kitépi az
újságok lapjait.

Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtárból 15 kitöltött kérdõívet
kaptunk vissza. A gyerekek egyszerûen, tömö-
ren fogalmazták meg véleményüket, sokszor egy-
két szavas válaszokat kaptunk: szeretem, szere-

tek ide járni; nagyon jó; jó, kellemes hely, segí-
tõkészek a könyvtárosok és az emberek.

Találunk a felnõttekével megegyezõ véle-
ményt is, miszerint „egy újságból több példány
is járhatna”.

Összegzés

Sok-sok tanulsággal szolgált ez a felmérés a
mindennapi munkánkhoz, de számos kellemes
meglepetés is ért bennünket, s persze jólesõ ér-
zéssel olvastuk az elismerõ kritikát. Mindez ren-
geteg erõt ad a további munkához.

Máté Lászlóné – Nagy Mónika –
Zalánfi Zsuzsanna

Az Európai Bizottság
Információs Társadalom

Igazgatósága
K+F projektjei

Napjainkban már hazánkban is egyre nagyobb
figyelem fordul az Európai Unió pályázati po-
litikája felé, nem érdektelen tehát körültekin-
tenünk, milyen célokkal, eszközökkel találko-
zunk a különbözõ területeken, de elsõsorban
azokon, amelyek a könyvtári információs
munkát érintik. Az utóbbi években néhány
pályázaton, projektek megvalósításában ma-
gyar közkönyvtárak is közremûködtek partne-
ri minõségben. Fontos tehát beszélnünk arról,
mind a jelent, mind a jövõt illetõen, hogy ez
a részvétel vajon milyen hatással volt/van a
hazai közkönyvtári gyakorlatra, milyen követ-
kezményei vannak a kormányzati, illetve he-
lyi könyvtári politikára.

Kutatás-fejlesztési támogatások

Az Európai Bizottság (EB) kutatási program-
jainak célja, hogy elõsegítsék az információs
kommunikációs technológia minél szélesebb körû
alkalmazását az európai országok polgárainak min-
dennapi életében, szükségleteik kielégítésére.

A kulturális örökség forrásainak rendelkezés-
re bocsátásában szerepet játszó projektek az ún.
harmadik keretprogram (általános K+F projek-
tek összefogását célzó tevékenységi kör) címén
kezdõdtek el 1990-ben. Ma már a hatodik keret-
programnál tartanak, amely a 2006-os évben fog
zárulni.
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Az ötödik keretprogram részeként létesült
DigiCult – Digital Heritage and Cultural
Content Domain (digitális örökség és kulturá-
lis tartalom) kutatások elõsegítik az innovatív
technológiai eszközök és rendszerek fejleszté-
sét mind a hagyományos, mind a digitális
kulturális örökségi források tekintetében. Ez
utóbbi alatt értendõk mindazon kulturális örök-
ségi források, amelyeket a kulturális és tudo-
mányos intézmények gyûjteményébõl digitali-
zálnak, illetve eleve elektronikus formában
jönnek létre.

Ezeket a kutatási projekteket és kezdeménye-
zéseket az Információs Társadalom Fõigazgató-
sága kulturális örökség alkalmazások osztálya
koordinálja. Tevékenységüket az alábbi célok
megvalósításának támogatása vezérli:
• szélesebb nemzetközi kooperáció kialakítása;
• az ismeretátadás elõsegítése a könyvtárpolitika
gyakorlati megvalósításához;
• a közkönyvtári szolgáltatások minõségének
javítása, a hozzáférhetõség kiterjesztése.

Projektek hazai partneri részvétellel

Magyar közkönyvtárak – mint több európai
ország vezetõ könyvtáraiból alakult konzorciu-
mok tagjai – az alábbi projektek megvalósításá-
ban mûködtek közre:
• 1998–2000 PubliCA-CEE
• 2000–2003 PULMAN
• 2003–2005 Calimera

A PubliCa és a PubliCa CEE

1995-ben indult el az a program, amely a
PubliCA – Concerted Action for Public Libraries
elnevezést kapta. A projekt célul tûzte ki a köz-
könyvtárak szolgáltató szerepének központba
helyezését. A megvalósításban arra törekedett,
hogy a közkönyvtár elsõdleges kötelezettsége-
ként a szolgáltatások kiterjesztését és minõségi
javítását támogassa. A projekt feladatai tehát a
szerint lettek kidolgozva, hogy a támogatások
minél gazdaságosabb felhasználásával minél több
könyvtári szakembert készítsenek fel szolgálta-
tások elõállítására, menedzselésére.

A PubliCA program kiterjedt a telematikai
fejlesztésekre, közös információs bázisok kiépí-
tésére és használatára is.

1998–99-ben nyílt lehetõség arra, hogy az
Európai Unión kívüli országok közkönyvtárai is
bekapcsolódjanak a programba, amelynek mint-

egy folytatásaként indult a PubliCA CEE, azaz a
közép- és kelet-európai országok közkönyvtárai
számára alkalmas akció.

A PubliCA CEE céljai:
– ösztönözni a hatékonyabb közkönyvtári és in-
formációs ellátást szolgáló országos és helyi
stratégiák, rendszerek és intézmények fejleszté-
sét annak érdekében, hogy az állampolgárok
minél szélesebb köre hozzájusson a munkájához,
mindennapi életéhez, mûvelõdéséhez, tanulásá-
hoz szükséges információkhoz;
– növelni a könyvtári információs szolgáltatások
ismertségét, bevált modelleket ajánlani a köz-
könyvtári szolgáltatások számára, terjeszteni az
esettanulmányokat, gyakorlati megoldásokat,
szabványokat, költséghatékony technológiát stb.;
– olyan humán hálózatot hozni létre, amely ké-
pes lobbizni a közkönyvtárak értékeinek megismer-
tetésére, elõtérbe helyezésére és ezáltal segíteni a
közkönyvtári beruházásokat, projekteket;
– elõsegíteni a hatékony kapcsolatok létesítését
az Európai Unió, valamint Közép- és Kelet-Eu-
rópa országainak közkönyvtárai között annak
érdekében, hogy csökkenjenek a szintkülönbsé-
gek és közös fejlesztési munkálatokra nyíljon
lehetõség a könyvtári rendszerek által nyújtott
lakossági szolgáltatások kialakításához.

A PubliCA CEE megvalósítási terve tartal-
mazta:
– minden országban egy szakértõi munkacsoport
létrehozását;
– részvételt  a PubliCA European Policy
Conference címû rendezvényen;
– átfogó, integrált stratégia kidolgozását az eu-
rópai könyvtárak számára;
– regionális workshopok megrendezését in-
formációcsere, akciók megvitatása, értékelése
céljára;
– továbbképzések megszervezését közkönyv-
tári menedzserek, szolgáltatások vezetõi, könyv-
tárpolitikával foglalkozó szakemberek számára
kiemelkedõ európai közkönyvtárakban, az ún.
Centre of Excellence könyvtárakban.

Az ilyen formában felkészített szakemberek
feladata a megszerzett ismeretek hasznosítása az
országos és helyi könyvtárfejlesztésben, elterjesz-
tése a közkönyvtári szakemberek körében.

A projekt magyarországi programjának meg-
szervezéséhez szakemberekbõl létrehozott team,
a PubliCa Magyar Munkabizottság és több nagy
közkönyvtár szakembergárdája adott segítséget.
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PULMAN

A projekt kidolgozásakor támaszkodtak a
PubliCa CEE megvalósítása során elért eredmé-
nyekre és tapasztalatokra, a projektmunkálato-
kat irányító szakemberek véleményére és ajánlá-
saira.

Kitûnt, hogy az ismeretátadást a könyvtárpo-
litika gyakorlati megvalósításában kell erõsíteni.
A szolgáltatások minõsége javítható eredménye-
sen a hozzáférhetõség növelésével. Megfogal-
mazták az ennek érdekében megteendõ intézke-
déseket a helyi társadalmat információkkal ellá-
tó közgyûjtemények együttmûködõ szolgáltatá-
sainak kifejlesztésében, szélesebb nemzetközi
kooperáció kialakításában, az információs kom-
munikációs technika fejlesztésében, az informáci-
ós szakemberek felkészítésében.

A megvalósítási programban kiemelt helyet
kapott a digitális szolgáltatások szakértõi köz-
pontjainak létrehozása, hogy a tudást, tapaszta-
latot és a jó gyakorlatot megosszák a könyvtárak
között.

Nemzetközi összefogással elkészült egy
PULMAN digitális útmutató három részben, a
következõ címeken: Szociálpolitikai irányel-
vek, Menedzselési útmutató, Technikai köve-
telmények.

Az elektronikusan hozzáférhetõ digitális út-
mutató angol és további 21 nemzeti nyelven, így
magyarul is 20 témakört ölel fel, és 650 linket
tartalmaz az Európában jól mûködõ szolgáltatá-
sokhoz.

Az útmutató összeállításának céljául tûzték ki,
hogy bevezesse a közkönyvtárakat és – kísérlet-
képpen – a helyi kulturális intézményeket a di-
gitális korszakba. Kétségtelen, hogy ezeknek a
szervezeteknek szolgáltatásaikat és intézmény-
rendszerüket hozzá kell majd igazítaniuk az el-
jövendõ évtized elvárásaihoz. Az útmutató segí-
teni szeretné mind a döntéshozókat, mind a gya-
korlati szakembereket abban, hogy vizsgálat tár-
gyává tegyék, szolgáltatásaikkal milyen célokat
és stratégiát támogatnak, és a célokat hogyan
valósíthatják meg a legjobban.

Az útmutatóban megtalálhatók különféle tí-
pusú szolgáltatások és azok a kulcsfeladatok,
amelyeknek kidolgozását és megvalósítását át
kell gondolni. A már mûködõ kezdeményezések
ismertetése megvilágítja a jelenlegi folyamato-
kat és a jövõbeli teendõket.

A PULMAN keretében rendezték meg az euró-
pai mûvelõdéspolitikusok tanácskozását Portugáli-
ában, Oeirasban 2003 márciusában. A konferencia
manifesztumot adott közre és tíz pontból álló ak-
ciótervre tett ajánlást, hogy a vezetõ pozícióban
lévõ szakembereket közös politikára és cselekvés-
re serkentse. (Teljes szövege megtalálható a
www.ki.oszk.hu/publika címen.)

CALIMERA

A 2004–2005-ben a PULMAN Oeiras akció-
terv keretében lefolytatott teljesítménymérés ha-
talmas különbségeket mutatott a tagállamok kö-
rében mind a helyi digitális elérést biztosító szol-
gáltatók terén, mind az alapstratégiák minõsége
és elterjedtsége tekintetében. Az is nyilvánvaló-
vá vált, hogy a különbözõ felhasználók körében
– kimondva vagy kimondatlanul – nagy igény
van olyan digitális tartalmak iránt, amelyek az
adott terület ismeretanyagát dolgozzák fel, és
olyan információs szolgáltatásokra, amelyek al-
kalmazkodnak Európa egyes régióinak igen el-
térõ gazdasági, társadalmi és kulturális körülmé-
nyeihez.

A Calimera projekt tovább szélesítette az elõ-
zõ projektekben meghatározott fejlesztési körö-
ket. Célkitûzéseiben kapcsolódott a Community
Memory (Közösségi emlékezet) néven tervezett
kutatások tematikájának elõkészítéséhez, vizsgá-
latok tárgyává téve azokat a digitális szolgálta-
tásokat, amelyek segítik az információs politikai
programok megvalósulását, a kulturális örökség
széles körû hozzáférhetõvé tételét.

A projekt munkaterve a közkönyvtárak mel-
lett a helyi múzeumok és levéltárak bevonására
is kiterjedt, valamint együttmûködést kezdemé-
nyezett az információs iparral a jelenleg létezõ
technológiák leghatékonyabb kihasználására a
szolgáltatások terjesztésének javítása érdekében.

46 partner vállalta a projekt feladatainak
megvalósítását, köztük helyi szervezetek, orszá-
gos hatóságok, kutató központok.

Minden projekt-partner országban három tag-
ból álló, ún. referensz munkacsoport – levéltá-
rak, múzeumok, közkönyvtárak szakemberei –
dolgozott ki egy modellt a kulturális örökség
közös adatbázisának kiépítésére, illetve közös
szolgáltatás kialakítására.

A Calimera hazai programjainak koordinálá-
sát a Publika Magyar Könyvtári Kör látta el, a
kísérleti modellt a debreceni munkacsoport, a
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megyei könyvtár, a megyei levéltár és a Déry
Múzeum munkatársai dolgozták ki Gellér
Ferencné vezetésével. A modell a Hortobágy
elnevezést kapta, és a Calimera záró értékelésén
mind a projektmenedzser, mind az értékelõ szak-
emberek elismeréssel fogadták.

A modellalkotás két irányban folyt. Fontos
része volt a modell tervezésének az információs-
kommunikációs technika modern eszközeinek
alkalmazása, valamint az információs tartalom
kérdéskörének megvizsgálása, változatos tartal-
mak beépítése az adattárakba.

A tartalmak tekintetében elsõsorban a köz-
gyûjtemények létezõ információs forrásvagyona
jött szóba, de külön hangsúlyt kapott a ritkán
vagy egyáltalán nem használt információs forrá-
sok, például egyének és közösségek tulajdonában
lévõ visszaemlékezések és kulturális tárgyak be-
építése is. Ugyancsak helyet kaptak az újabb tarta-
lomformák, köztük a multimedia, a VR/3D stb.

A Calimera projektben részt vevõk elemezték
és értékelték az együttmûködés és a partnerség
különféle lehetõségeit és módozatait a kulturális
örökség feltárásában, megõrzésében és hozzáfér-
hetõvé tételében. Példákon keresztül mutatták be
ezek elõnyeit, alkalmazhatóságát.

A projekt megvalósításában szerzett ismere-
tek és tapasztalatok beépültek a Calimera útmu-
tatóba, amely a Pulman útmutatóhoz hasonlóan
elektronikusan szabadon hozzáférhetõ a www.
calimera.org weblapon. Kiemelten foglalkozik az
Európában fellelhetõ legjobb gyakorlati példákkal,
irányelveket ad, valamint hozzáférési útmutatót
nyújt a helyi kulturális digitális szolgáltatókhoz.
Angolul és magyarul is megtalálható a Publika
MKK honlapján: www.ki.oszk.hu/publika.

A projektek eredményei és hatásuk az
európai és hazai közkönyvtári területre

A fenti projektek megvalósítása közel egy
évtized alatt történt. Ezen idõszak alatt nagy
fejlõdés volt tapasztalható az európai társadal-
mak információs-kommunikációs technikájában,
az ezzel foglalkozó intézmények és vállalkozá-
sok területén. A PubliCa, Pulman és Calimera
projektek szakemberek tízezreit mozgatták meg
a tervezések, felmérések, elemzések, az új szol-
gáltatások kiépítése során, amely tény már ön-
magában is jelzi hatásos voltukat.

A megjelent nyomtatott és elektronikus pub-
likációkból nyomon követhetõ, hogy országos és

regionális stratégiákban kiemelt helyet kaptak a
projektekben megfogalmazott irányelvek, euró-
pai vezetõ mûvelõdéspolitikusok konferenciákon
közreadott ajánlásai. Hazai vonatkozásban a tel-
jesség igénye nélkül említhetõ meg pl. a kor-
mányzati támogatással végrehajtott nagyszabású
telematikai fejlesztés, a közgyûjtemények digi-
talizálási stratégiájának kidolgozása stb.

A különféle pályázatokban is megjelentek az
említett projektek nyomán fontos fejlesztések-
hez kapcsolódó témák, mind európai, mind ha-
zai viszonylatban.

A bemutatott jó példák ösztönzõleg hatottak
az egyes intézményekre az új szolgáltatások ki-
alakításában, az információs technológia fejlesz-
tésében. Városi, községi könyvtárak intenzíveb-
ben foglalkoztak közérdekû információs szolgál-
tatások kiépítésével és fejlesztésével, az akciók
hatására különbözõ pluszforrásokat sikerült ki-
aknázni és felhasználni.

Mindhárom projektrõl elmondható, hogy je-
lentõs hatással volt az intézményközi nemzetkö-
zi és hazai együttmûködésekre, közvetlen és
közvetett hálózatok kialakulására és megerõsö-
désére. Elõsegítették a hazai közkönyvtárak rész-
vételét két- és többoldalú kapcsolatokban prog-
ramok végrehajtására, nagy európai könyvtárak
által indított felmérésekben közremûködésre,
kísérletek tesztelésére stb.

Újabb, az Európai Bizottság által támogatott
projektekben a tapasztalatokat felhasználva vál-
lalkoztak hazai könyvtárak partneri szerepre,
érdekes, jövõt idézõ feladatokkal. Említhetjük
ezek közül az Interreg IIIC Light projektet a
Békés Megyei Könyvtárral, vagy az AITMES-t
a gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont részvételével.

Helyi vonatkozásban kapcsolatok kiépítése
kezdõdött meg, illetve meglévõ együttmûködé-
sek mélyültek el mindazon intézményekkel,
amelyek közvetve vagy közvetlenül foglalkoz-
nak a kulturális örökség megõrzésével és feltá-
rásával, illetve amelyeknek feladatuk van a kö-
zösségek információval való ellátásában.

A Pulman, de még inkább a Calimera projekt
munkaprogramjában a közkönyvtárak, helyi
múzeumok és levéltárak dokumentumtárainak
digitalizálását, közös adattárak vagy közös szol-
gáltatások létrehozását népszerûsítette. A
Calimera útmutatóban erre vonatkozóan is bõsé-
ges ismeretanyag és gyakorlati példa található.
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A Publika Magyar Könyvtári Kör
tevékenysége

Egy néhány lelkes könyvtárosból álló csoport
már a PubliCa projekt megindítása elõtt bekapcso-
lódott nemzetközi programokba, és sikeresen tevé-
kenykedett. Több ok miatt – pl. pályázati követel-
mények – kívánatossá vált, hogy az informális
közösség szervezett, intézményesített formában
mûködjék. Ezért 2000-ben egyesületté alakulást
határoztunk el. Ettõl kezdve a Publika Magyar
Könyvtári Kör tagjai mellett még számtalan, könyv-
tárakban és egyéb kulturális intézményekben dol-
gozó szakember mûködött közre a projektek hazai
programjainak szervezésében, megvalósításában.

Ezen idõszak alatt olyan országos konferen-
ciák megszervezésére került sor, mint a Fogya-
tékkal élõ emberek a közkönyvtárakban – Köve-
telmények és lehetõségek az információs tech-
nológia társadalmában címû rendezvény Szolno-
kon, 2003. május 30-án.

2003. június 16-ától 26-áig soproni szimpózi-
ummal egybekötött tanulmányutat szerveztünk a
Magyar Orvosi Könyvtárosok Szövetségével
közösen svájci egyetemi és tudományos könyv-
tárak meglátogatására. A szimpozium – Együtt-
mûködés a szakkönyvtári elektronikus tájékoz-
tató szolgáltatásokban – megrendezését a Nyu-
gat-dunántúli Egyetem Központi könyvtára vál-
lalta, és sikeresen oldotta meg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Közkönyvtári Egylettel összefogva Közkönyv-
tár a közösség szolgálatában címmel 2004. ápri-
lis 15-én, Budapesten, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Pataky Könyvtárban országos konfe-
renciát és fórumot rendeztünk.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesülete és a Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár közremûködésével került sor Tradíció és vi-
lágháló címmel az elektronikus és hagyományos
könyvtári szolgáltatások aktuális kérdéseinek
megtárgyalására 2005. április 7-én, Gyõrben.

Hasonló témáról tanácskoztak a szakemberek
a Békés Megyei Könyvtárral közösen rendezett
konferencián 2005. június 28-án, Békéscsabán.

Workshopok

A teljesség igénye nélkül megemlékezem a
jól sikerült Pulman és Calimera workshopokról:

2003. október 22., Debrecen, Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár;

2003. október 29-én az MKE Somogy Me-
gyei Szervezete és a Siófoki Városi Könyvtár
közremûködésével Felkészülés – szintentartás
címmel;

2004. április 16., Szentendre, címe: Köz-
könyvtár, elektronikus eszközök;

2004. május 10–11-én négy megye könyvtá-
rosainak tanácskozására került sor a kiskunmajsai
Városi Könyvtárban;

2005. október 7-én regionális workshopot
rendeztek a kiskunhalasi Városi Könyvtárban a
régióban mûködõ könyvtári szolgáltatások me-
nedzsereinek az érdeklõdõ szakemberek részvé-
telével;

2004 decemberében használhatósági fórum
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban.

Tréningek

Speciális tematikai összeállítás készült az új
szolgáltatások kialakításához, a fogyatékos em-
berek igényeinek megismeréséhez szükséges is-
meretekbõl. A tizenkét nagy közmûvelõdési
könyvtár, fõként megyei könyvtárak szolgáltatá-
sokat menedzselõ szakembereibõl álló csoport
egy tréning keretében sajátította el ezeket az is-
mereteket 2002 szeptemberében.

2004. május 10–11-én Esélyek és hátrányok
a könyvtári ellátásban címmel Kiskunmajsán ti-
zenöt könyvtáros a hátrányos helyzetû felhasz-
nálókkal való kapcsolat pszichológiai aspektusa-
it ismerte meg, pszichológus vezetésével.

Tanulmányutak

A projekt keretében tíz magyar szakember vett
rész a külföldi tréningeken, többek között Dáni-
ában, Finnországban, Angliában.

Néhány cím a tréningek tematikájából: Köz-
könyvtár az információs társadalomban, Hagyo-
mányos szolgáltatások támogatása az IT-eszkö-
zökkel, On-line szolgáltatások, Információs szük-
ségletek és kulturális örökség.

A kiképzett szakemberek ismereteiket és ta-
pasztalataikat országos konferenciákon és regio-
nális rendezvényeken adták tovább a hazai kö-
zönségnek.

Digitális útmutató

A Publika Magyar Könyvtári Kör szervezte a
Pulman Digital Guide magyar nyelvû változatá-
nak elkészítését, az elektronikus közreadás ki-
alakítását és hozzáférhetõvé tételét a magyar
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Pulman weblapon (wwww.ki.oszk.hu/pulman). A
Digitális útmutató kiegészítését magyar intézmé-
nyek és adattárak kapcsolataival a magyar
Pulman honlapon folyamatosan elvégezte. Köz-
remûködött a Pulman Network of Excellence
elektronikus kiadványának frissítésében (www.
pulmanweb.org).

A Calimera útmutató készítésében, magyar
nyelvre fordításában és hozzáférhetõvé tételében
is szervezõ és kivitelezõ feladatokat látott el a
Publika MKK.

Tájékoztató füzetet adott közre a fogyatékkal
élõ felhasználók könyvtári szolgáltatásainak fej-
lesztésérõl.

Összefoglalás

Mindezekhez a programokhoz az egyéni szel-
lemi és fizikai hozzájáruláson felül jelentõs anya-
gi forrásokra is szükség volt, amelyeknek csak
kis része volt fedezhetõ a projektek költségveté-
sébõl. További források érdekében különféle
pályázati lehetõségeket felhasználva jelentõs tá-
mogatásokat sikerült megszerezni minisztériu-
moktól, alapítványoktól, különféle szakintézmé-
nyektõl.

A fentiekbõl talán levonható az a következte-
tés, hogy az EB K+F projektjeibõl a hazai köz-
könyvtárak is nyertek, saját erõforrásaikat sza-
porítva fejlõdést segítettek elõ igen fontos fel-
adataik ellátásában. Közel sem fejezõdött még
be ez a folyamat, tennivaló van bõven. Hadd
emeljem ki ehhez befejezésként a Pulman mani-
fesztumból az egyik, közkönyvtárak számára igen
fontos ajánlást: támogatniuk kell az etnikai, kul-
turális, nyelvi és vallási sokszínûség megõrzését,
elõmozdítani a kulturális azonosságtudat és tár-
sadalmi integráció kialakulását, bevonva a helyi
polgárokat és közösségeket egy mindenki által
hozzáférhetõ – digitális forrásokat tartalmazó –
„kollektív emlékezet” létrehozásába.

Billédiné Holló Ibolya
könyvtári információs tanácsadó

„Tudás és érzelem”

A zalai gyermekkönyvtárosok
együttmûködése a jövõ
könyvtárhasználóiért

(Tízéves a Zalai Gyermekkönyvtáros
Mûhely)

A címben szereplõ mottó, „Tudás és érzelem”,
azokra a gyermekkönyvtári törekvésekre utal,
amelyek napjainkban munkánk fõ jellemzõi. A
tudás átadása hatékonyabb, ha érzelmileg meg-
alapozzuk az ismeretszerzési folyamatot. Máso-
dik értelmezésben: a gyerekek olvasmányszer-
kezetére jellemzõ az ismeretterjesztõ irodalom
túlsúlya, ugyanakkor az érzelmi intelligenciájuk
fejlõdéséhez szükségük van (lenne) a szépiroda-
lom (mese, regény, vers) olvasására is. Végül
harmadik értelmezésünk szerint: az információs
majd tudástársadalom legfõbb értéke az ismeret,
a tudás, melyet korunkban a számítógépes isme-
retszerzés – elsõsorban az internet –, valamint a
hagyományos források együttese jelent, ez utób-
bi érzelmi életünket is gazdagíthatja.

A tudással, az információval élni tudó társa-
dalom az információs társadalom. Ennek kiala-
kításában nagy szerepük van az információt hi-
vatalosan kezelõknek, közöttük elsõsorban a
könyvtárosoknak. Felelõsségünk éppen abban
rejlik, hogy átvehetõ magatartásformákat kell
kialakítanunk, melyekkel segíthetjük egyrészt a
felhasználókat, másrészt azokat a könyvtáros
kollégákat, akik tõlünk várnak útmutatást. Ez
pedig módszertani jellegû feladat, mely összetett
tevékenységet jelent – szervezési, tapasztalatát-
adási és összefogási kötelezettséggel.

A módszertani munka hatékonysága érdeké-
ben át kell csoportosítanunk anyagi és szellemi,
nem utolsósorban lelki erõforrásainkat, meg kell
növelnünk adaptációs képességünket és segítõ-
készségünket. Jól kell ismerünk azt a felhaszná-
lói réteget, amelyet szolgálni kívánunk, meg kell
találnunk az együttmûködés hatékony formáját,
és kellõ kitartással és hittel kell dolgoznunk
céljaink megvalósításáért.

Melyek napjainkban a gyermekek informáci-
ós kultúrájának fõbb jellemzõi? Ismert megálla-
pításokat tehetünk ezzel kapcsolatban: a könyv-
olvasás visszaszorulása, a televízió térhódítása
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(napi három-négy óra), a számítógép növekvõ
használata.

Ez utóbbival kapcsolatban talán elégedettek
is lehetünk, ami a számítógép-használattal kap-
csolatos technikai ismereteket illeti. Azonban ha
megvizsgáljuk, mire használják a gyerekek a
világhálót, már nem lehetünk optimisták. A játé-
kon és a csevegésen nagyon kevesen jutnak túl,
úgy tûnik, hogy az iskolában a tartalomhaszná-
lat elmarad, tehát, mint ahogy korábban a ha-
gyományos könyv- és könyvtárhasználati isme-
retek átadásán nekünk is munkálkodnunk kel-
lett, most az internet és a helyi adatbázisok, azaz
a gyerekek számára hasznos tartalmak közvetí-
tését is vállalnunk kell.

Az alsó fokú oktatási intézményekben a
könyv- és könyvtárhasználat a NAT-ban is, és
2001 szeptemberétõl a kerettantervben is kötele-
zõen oktatandó tananyag az informatika, a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint az osztályfõ-
nöki órákon. Ugyanakkor tantárgyközi ismeret-
anyag is: az iskolai munkában minden tárgy
szerves részeként kell tekinteni az órán való
közös olvasást, és minden egyes tantárgy célkitû-
zésében ott található az információszerzés techni-
kájának elsajátíttatása is. Az iskola információs köz-
pontja az iskolai könyvtár, ahol könyvtáros-
pedagógus(ok) szakavatottan oktatja(ják) az infor-
mációszerzés forrásait és technikáját a tanulóknak.

A gyermekkönyvtárak és a gyermekfoglalko-
zások jól kiegészítik az iskolai oktatást. Hiszen
a cél azonos: megszerettetni a gyermekekkel az
olvasást és a könyves-számítógépes könyvtári
környezetet. Eltérés az eszközökben és a mód-
szerekben van. A gyermekkönyvtárban több a
játék, a tréfa, kötetlenebb a hangulat, mint az
iskolai könyvtárban. Feladatának azonban csak
akkor tud eleget tenni, ha ismeri a tantervi köve-
telményeket, felkészül a gyermekek és a peda-
gógusok fogadására, igényeik kielégítésére, sõt
a releváns dokumentumok beszerzésével és szol-
gáltatásokkal elébe is megy az igényeknek.

Az internet térhódításával egyre több gyer-
mek számára természetessé kell, hogy váljon az
elektronikus könyvtáraknak, valamint a könyv-
tárak on-line katalógusainak és más adatbázisa-
inak használata.

Feltehetjük a kérdést, vannak-e Magyarorszá-
gon olyan gyermekkönyvtárak, amelyek irány-
tûként szolgálhatnak, azaz mintát adhatnak más
gyermekkönyvtárak számára. Ilyenek lehetnek az

újonnan épült könyvtárak, illetve a felújított
könyvtárak gyermekrészlegei. A korábban gyer-
mekkönyvtár nélkül mûködõ Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának felújí-
tásakor 2000-ben új gyermekkönyvtárat avattak,
a Sárkányos könyvtár már az új évezred korsze-
rû gyermekkönyvtárának példája, a fõvárosi gyer-
mekek „könyves paradicsoma”. Építkezések vagy
épületrekonstrukciók során megjelenésükben
hasonló színvonalú gyermekkönyvtárak jöttek
létre például Kecskeméten a Katona József
Könyvtárban (Gyermekvilág), Veszprémben az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban (Játékkönyv-
tár), Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban, Gödöllõn a Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központban, vagy éppen a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtárban. Ezek a gyermekkönyv-
tárak már valóban megfelelnek az európai igények-
nek.

A külföldi példák – a magyarországi felhasz-
nálók igényeinek megfelelõen – az 1990-es évek-
tõl kezdtek meghonosodni. A nyitott tér koncep-
ció a megváltozott iskolarendszerben (hat- és
nyolcosztályos gimnáziumok) nálunk is hódít.

Megnõtt az igény az óvodások és a kisisko-
lások magasabb szintû könyvtári ellátása iránt,
ezzel együtt megnõtt a személyes kapcsolat sze-
repe, mely kiterjed a felhasználókra, szüleikre és
pedagógusaikra egyaránt. Fontos az iskolai
könyvtárakkal való együttmûködés, ugyanakkor
lényeges a két könyvtártípus funkcióinak meg-
határozása. A fõfoglalkozású iskolai könyvtáro-
sok feladata a könyvtárhasználati ismeretek ok-
tatása, míg a közmûvelõdési gyermekkönyvtárak-
ban elõtérbe kerülnek a kötetlenebb szabadidõs te-
vékenységek, a saját állomány használatára vonat-
kozó ismeretek elsajátíttatása és gyakoroltatása. Az
új információhordozókat (számítógépes játékprog-
ramok, CD-ROM-ok, interaktív mesekönyvek) meg
kell ismertetni a gyerekekkel.

A gyermekkönyvtárakat színes, játékos, gyer-
mekbarát berendezéssel tehetjük vonzóvá. Mind-
ezek feltételezik a gyermekkönyvtárak belsõ tere-
inek átalakítását, a sokféle szolgáltatás helyigényé-
nek biztosítását, valamint a számítógépes infrast-
ruktúra kiépítését. Az információforrások és a
korszerû berendezés mellett elengedhetetlen a spe-
ciálisan a gyermekkönyvtári munkában alkalmaz-
ható médiapedagógia módszereinek kidolgozása.
Végül a gyermekkönyvtáraknak a szociális funkci-
óknak is meg kell felelniük, segíteniük kell a hát-
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rányos helyzetû gyerekek felzárkózását, mert a
könyvtáraknak az esélyegyenlõtlenség csökkenté-
sében is jelentõs szerepet kell vállalniuk.

A gyermekkönyvtári módszertani munkának
tehát nagyon sok feladatot fel kell vállalnia. A
gyermekkönyvtári módszertan lényege: releváns
módszerek alkalmazásával a munka hatékonysá-
gának növelése. A gyermekkönyvtári szakmód-
szertan szereplõi a könyvtári rendszer különbö-
zõ szintjein (megyei, városi, községi) dolgozó,
gyermekekkel foglalkozó könyvtárosok és a mód-
szertanosok. Természetes, hogy minél kisebb
könyvtárról van szó, annál inkább szükség van
segítségre. Az is nyilvánvaló, hogy a jobb felté-
telek között mûködõ, nagyobb kitekintéssel ren-
delkezõ, szakképzett megyei, városi gyermek-
könyvtárosok segíthetik a kisebb könyvtárakat
tapasztalataikkal.

A módszertani menedzsment változásokra vál-
toztatásokkal reagáló irányítási technika. A vál-
toztatásoknak mindig azt kell szolgálniuk, hogy
a használók számára az igényeknek megfelelõ
könyvtári szolgáltatásokat szervezzünk a mód-
szertani munka segítségével és a könyvtári háló-
zatok mûködésével. Olyan könyvtári együttmû-
ködésekre van szükség, melyek úgy funkcionál-
nak, hogy abból a használó profitáljon.

A kissé hosszadalmas elméleti alapvetés után
lássuk a gyakorlatot! 1995-ben alakult meg a zalai

gyermekkönyvtárak együttmûködése céljából a
Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely, melynek
koordinációs központja a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtára. Az együttmûködé-
sünknek különbözõ szintjei vannak: községi szint,
városi szint, megyeszékhelyi szint, országos szak-
mai szint (lásd: együttmûködési háló).

Legfontosabb feladataink a következõk:
• közös programok szervezése (felhasználók szá-
mára);
• megyei tapasztalatcserék, továbbképzések (be-
mutató csoportos foglalkozás szervezése, kézmû-
ves foglalkozási módszerek átadása);
• tájékoztatás országos továbbképzésekrõl, tan-
folyamokról;
• módszertani kiadványok megjelentetése és ter-
jesztése;
• gyermekkönyvtári információk (GYI – hírle-
vél) – tájékoztatás a friss, papíralapú és on-line
gyermekkönyvtári szakirodalomról;
• anyagi erõforrások biztosítása (pályázatok,
szponzorok);
• a szolgáltatások népszerûsítése a világhálón
(honlap).

Évek óta a zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtárral közösen szervezzük meg a Zala
megyei gyerekek balatoni olvasótáborát, mindig
más-más tematikával. Az elmúlt évben a tábor
nagy könyvét kerestük a gyerekekkel. Jelentõs
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közös rendezvény a no-
vemberi zalai gyermek-
könyvhetek rendezvény-
sorozata, melynek kere-
tében megyeszerte író-
olvasó találkozók, isme-
retterjesztõ elõadások,
rendhagyó könyvtári
foglalkozások, verses-
zenés gyermekmûsorok,
kiállítások zajlanak (át-
lagosan harminc-negy-
ven program).

A megyei tovább-
képzéseket a Zala Me-
gyei Pedagógiai Intézet
Könyvtárával közösen
szervezzük félévente,
õsszel és tavasszal. Mindig aktuális, a gyer-
mek- és iskolai könyvtárosokat egyaránt ér-
deklõ témákról hallgatunk elõadást, melyet mû-
helymegbeszélés, tapasztalatcsere követ. A
megyei szintû továbbképzõ tanfolyamok célja
elsõsorban a számítógéppel (CD-ROM-hasz-
nálat, internet, IT-módszerek) kapcsolatos új
ismeretek megszerzése, de fontosnak tartjuk a
korszerû olvasáspedagógiai módszerek elmé-
leti és gyakorlati bemutatását is (pl. biblio-
terápiás tanfolyam, kézmûves foglalkozások).
2005-ben három helyszínen került sor a me-
gyében A (z olvasni) tudás hatalom… címû
szakmai konferenciára, melyen a 2003-as
PISA-vizsgálat kapcsán a gyerekek értõ olva-
sóvá nevelésérõl hallhattak elõadásokat és
gyakorlati útmutatókat az érdeklõdõk.

A mûhelyen belüli együttmûködés nem csak
a megyében valósul meg, fontos feladatunk az
országos szakmai szervezetekkel való kapcsolat-
tartás, ezek programjairól történõ tájékoztatás
(HUNRA – Magyar Olvasástársaság, MKE
Gyermekkönyvtáros Szekció stb.).

Feladataink megvalósításához anyagi erõfor-
rásainkat pályázati forrásokból biztosítjuk (kö-
zös és egyéni pályázatok).

A Gyermekkönyvtári Információk (rövidítve
GYI) egészen új szolgáltatásunk. A legfrissebb
gyermekkönyvtári papíralapú és on-line informá-
ciókat a mûhelytagok közremûködésével össze-
gyûjtjük, kéthavonta hírlevélbe szerkesztjük, és
a ZALATÁR levelezõlistán keresztül eljuttatjuk
az érdeklõdõkhöz.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely számára
a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárának honlapja széles körû nyilvánosságot biz-
tosít. A honlap GONDOLKODJUNK EGYÜTT! menü-
pontjában a gyermekek olvasási kultúrájával kap-
csolatos írások, tanulmányok olvashatók, a ZA-
LAI GYERMEKKÖNYVTÁROS MÛHELY menüben a mû-
hely munkájáról, célokról és feladatokról, aktu-
ális információkról és a mûhelytagok elérhetõ-
ségérõl lehet tájékozódni.

A módszertani kiadványok közül a Tarkafor-
gó megyei módszertani kiadvány (melynek ed-
dig 21 füzete jelent meg) digitalizált változata
honlapunkról is elérhetõ, de ugyanitt letölthetõ
más módszertani kiadvány is (Könyvajánló…,
Versajánló…, Így ünnepelünk mi).

Végezetül vegyük számba, milyen eredménye-
ket ért el a Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely,
mely tíz évvel ezelõtt, a budapesti mûhely után
másodikként alakult meg az országban, s a pél-
dát azóta már két megye is átvette (Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye Karcag központtal, valamint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza
székhellyel):
• kiterjedt (együttmûködési) kapcsolati háló ki-
építése;
• korszerû gyermekkönyvtári szolgáltatások ki-
alakítása, az új módszerek szétsugárzása;
• sikeres közös pályázatokkal a mûhely mûködé-
séhez szükséges anyagi források biztosítása,
• kölcsönösségen alapuló (egymást segítõ) mun-
kakapcsolat.

Oláh Rozália
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Tessék mosolyogni!
A könyvtár esete a pr-rel

A könyvtárral kapcsolatban nem az a fontos, hogy
népszerû legyen, nem ezt kell megcélozniuk az ott
dolgozóknak, hanem értéket kell elõállítani, a hasz-
nálókra kell hogy több fény essen – mondta feb-
ruár 7-én a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár-
ban tartott elõadáson (címe: A könyvtár esete a
pr-rel /public relation/) a kecskeméti Mikulás
Gábor információs bróker megyei szakemberek,
könyvtárosok elõtt.

A kívülállónak persze könnyebb, mint azok-
nak, akiknek a bõrét égetik a gondok, ám ennek
ellenére is azt kell megállapítanunk, hogy egy
könyvtár megítélése ott kezdõdik, hogy milyen az
épülete, a kerítése, az udvara, a terasza, hogyan
szólnak a telefonba, amikor valaki az intézmény
számát tárcsázza. Tudunk-e mosolyogni a telefon-
ba? A Mikulás Gábor által feltett kérdésre már-
már bólintana a szakember, amikor sok minden
visszafogja a fejmozdulatot.

Ahol tehát a könyvtár kezdõdik: a kerítés, az
épület, a bejárat, a telefonba szólás. A tények
összessége nem feltétlenül adja ki a teljes igazsá-
got, a könyvtárak vezetõinek szükségük van rá-
menõsségre és szívósságra, kitartó erõfeszítésre.
Miközben az intézmények hasznosságát, szüksé-
gességét emlegetjük, arról sem feledkezhetünk
meg, hogy a társadalmi érdekeltség azt diktálja,
hogy több pénz jusson a könyvtáraknak. A pénz
természetesen a legfontosabb, ám egyre inkább
elõkerül annak a hangsúlyozása – Mikulás Gábor
érintette –, hogy mielõbb túl kell lépni azon a
helyzeten, amikor a kommunikáció súlypontja a
fenntartóval való kapcsolatra esik, pénzek meg-
szerzésére, a jó kép mutatására. A követendõ irány:
elmozdulni a használók felé, a könyvtári piacon
értéket, információt adni, és olyan szakemberek-
kel, akik a lehetõ legjobb szolgáltatást nyújtják az
intézménybe betérõnek.

Világos, hogy csapatmunkáról van szó, arról
is, milyen képet sugároz a csapat tagja a könyv-
tárról, a városról, milyen képet alakít ki az intéz-
mény, anélkül, hogy dolgozói naponta hangsúlyoz-
nák, hogy a könyvtár az olvasót szolgálja, hogy
hetente vizsgálnák a piaci tényezõket, havonta kér-

dezgetnék a betérõt, hogyan vélekedik a munká-
ról. Talán az is fontos: a könyvtár hogyan tud
lépést tartani az örökké változó olvasóval. A ve-
zetésnek természetesen döntenie kell az arculat-
ról, azután pedig állandóan törekedni kell arra,
hogy az imázst megalapozzák. Nem tanítóbácsi-
intelem a mûhelybeszélgetésen a kommunikáció
minõségérõl való szólás, az olvasó megtartásának
emlegetése, a pr-kulcsfogalmak (üzenet, bizalom,
meggyõzés) sorolása, annak a jelzése, hogy a pr
nem egyenlõ a marketinggel, nem reklám, nem
propaganda, hogy célja az olvasó bizalmának a
megszerzése.

Tudunk-e mosolyogni a telefonba? A kérdés
jócskán túlmutat a pr tevékenységi körein, a mû-
helybeszélgetés témáján, s elvisz egészen addig,
hogy az intézmény miként tudja a leghasznosab-
ban menedzselni a könyvtárhasználók céljait, ér-
vényesíteni az olvasók érdekeit. Elhangzott: hosszú
távon az önfényezés kevésbé hasznos út, viszont a
belsõ pr (bizalmi kapcsolat) fontos, akárcsak a
nagyobb közösségekkel való együttmûködés, a
lobbizás, adott esetben a válságkommunikáció.

Ha most azzal folytatnánk a gondolatmenetün-
ket, hogy Mikulás Gábor elõadását nem könyvtá-
rosoknak is hallaniuk kellett volna, akkor azt
mondhatnánk ki, a mai gyakorlatban még mindig
téves kép él a könyvtárakról, a könyvtárosokról.
Az is tény, a fiatalok tanulmányaik végén meg-
feledkeznek a könyvtárról. A feladatok, a munka-
tervben leírt célok akkor reálisak, ha megfogal-
mazóik azt is társítják hozzájuk, hogyan lehetsé-
ges a teljesítés. És amikor elõtûnik a hogyan, nem
válik mellékessé a ráfordítás, az elkölthetõ pénz
új könyvek, lapok, hangzó dokumentumok beszer-
zésére, fejlesztésekre.

Sokasodnak a jelei annak, hogy felértékelõdik
a saját közösség, egyre többször kerül elõ a kér-
dés: vonzó-e a könyvtárunk? Ott, ahol az eredmé-
nyeket és a gondokat együtt látják, ott gyakran
kerül szóba a tartós bizalmi kapcsolat. És semmi
sem teheti mulandóvá az információs bróker által
elmondottakat, semmi azt a felismerést, hogy a
sikerek az olvasókkal való kommunikációra ala-
pozódnak. Ha már címbe került a könyvtárosok-
nak jegyzett fölszólítás, tegyük a végére, újra ide:
Tessék mosolyogni! Tudjunk mosolyogni a tele-
fonba is. Pénzbe sem kerül. (J. J.)
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Emlékbeszéd
Belitska-Scholtz Hedvig

(1944–2006)
hamvai fölött

Saját halálát, add meg, Istenem,
Mindenkinek, azt, mi létében érik,
Amelyben vágy volt, inség s értelem.

R. M. Rilke
Nemes Nagy Ágnes fordítása

Saját halottunknak tekintjük Belitska-Scholtz Hed-
viget, az Országos Széchényi Könyvtár felelõs tiszt-
ségviselõjét, a Színháztörténeti Tár nemzetközileg
elismert, tudós vezetõjét, aki több mint negyedszá-
zadon keresztül állt a rábízott gyûjtemény élén.

E gyûjtemény vonzotta a nemzeti könyvtárba a
színháztörténet ifjú kutatóját, akit felkészültsége,
korán megnyilvánuló irodalmi, mûvészeti, nyelvi
érdeklõdése és tehetségei a forráshelyek felé irá-
nyítottak. S amint e gyûjtemény jelölte ki Hedvig
(Heci) pályájának alakulását, úgy formálta õ maga
– saját képére és hasonlatosságára – a gyûjteményt.

A gyûjtemény fogalma adja kezünkbe a kulcsot
Hedvig életmûvének – örökségének – megértésé-
hez. Már elsõ munkahelyén, a Színháztörténeti
Múzeumban gyûjteményt hozott létre: a Bábgyûj-
teményt. Elsõ nagyszabású, úttörõ jelentõségû és
máig érvényes tudományos teljesítménye a legna-
gyobb magyar mûgyûjtõ, Jankovich Miklós mûkö-
désével foglalkozott, rámutatva a magyar és egye-
temes szempontok elválaszthatatlan jelenlétére
Jankovich gyûjtõi és mecénási törekvéseiben.

A színház nemzetek felettiségébõl eredõen
második nagy, összefoglaló mûve is nemzeti és
nemzetközi összetartozását mutatja föl. A pesti és
budai német színház normatív katalógusa és doku-
mentációja elsõként rendszerezte és értékelte a hazai
német nyelvû színjátszásra vonatkozó forrásanya-
got a XVIII–XIX. század fordulójáról, és jelölte ki
a késõbbi magyar és külföldi kutatás irányát. A
korszak német színlapjainak gyûjtését Hedvig mind-
végig kedves kötelességének tartotta.

Nagyszabású mûvei sorában a harmadikat, egy-
ben az utolsót, már a szörnyû kórral versenyt futva
szerkesztette meg munkatársai közremûködésével.
A Színháztörténeti képeskönyv röviddel halála elõtt
jelent meg, bemutatóján sem tudott már részt ven-
ni. Ez a zseniális mestermû monumentális össze-
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foglalás a magyar színjátszás egészérõl, szinte
kommentár meg szöveg nélkül, pusztán a képek
nyelvén és erejével megjelenítve. Példaszerûen
egyesíti a legmagasabb tudományos igényességet
a szó legjobb értelmében vett népszerûsítõ, sõt
szórakoztató szándékkal. Ezt csak a legnagyobbak
tudják.

Míg a három fõmûben a színháztörténetet a
rendszerezés elve hatja át, addig a köréjük csopor-
tosuló, rövidebb könyveket, tanulmányokat, kata-
lógusokat a mûvészettörténeti  kérdésfeltevés ural-
ja. A hazai bábjátszás történetével, a barokk, klasszi-
cista és romantikus díszlettervezéssel, az Ester-
házyak, Haydn és Travaglia körével, a krajcáros
színházzal, Oláh Gusztávval foglalkozó munkái-
hoz – akárcsak Jankovich esetében – nagy sikerû,
emlékezetes kiállítások szervezõdtek hazai és kül-
földi, olasz, osztrák, francia helyszíneken.

Közben a gyûjteményt folyamatosan gyarapí-
totta, szakmai kapcsolatai, sõt szakmai tekintélye
révén, leletmentõ céllal szerezte meg feloszló tár-
sulatok, az Állami Déryné Színház, a Huszonötö-
dik Színház, a Népszínház vagy a Vidám Színpad
nagy terjedelmû forrásanyagát. Õ honosította meg
a táron belül jeles színházi személyiségek (például
Gobbi Hilda) kéziratos hagyatékának gyûjtését és
fondszerû feldolgozását.  Mûvészettörténészként
személyes ügyének tekintette a szcenikai gyûjte-
mény fejlesztését, így kerültek hozzá fiatal, kortárs
díszlet- és jelmeztervezõk munkái, akik az 1950-es
évektõl kezdõdõen a magyar szcenika útját megha-
tározták.

Számos nemzetközi színházi szervezet tagja,
végrehajtó bizottsági társelnöke vagy éppen elnöke
volt, és képviselte bennük évtizedeken át a magyar
színháztudomány és szcenika színeit. E minõségé-
ben sikerrel kapcsolta be osztályát több nemzetkö-
zi együttmûködési programba, vagyis az európai
tudományos világ vérkeringésébe. Kiváló szakér-
tõi gárdát nevelt fel maga körül. Igazi tudós volt,
aki a rezervátumon túlról érkezett közénk, a szín-
ház fényes világából, s végig a színház maradt
számára a legfontosabb.

Éppen ezért nem pályázott tudományos címek-
re vagy fokozatokra, a hiúság vásárának akadémi-
kus szamárlétrái, a hivatalos elismerés akárcsak
kutatónap formájában, kegyként osztogatott könyör-
adományai nem érdekelték.

Különös adottsága volt a szelíd irónia, mellyel
saját életszerepeit kívülrõl tudta szemlélni. Ez a
képessége segítette át szeretett fia elvesztésén, majd

saját betegsége egyes stációin. „Nem úgy viselke-
dett, ahogy haldoklóhoz illene.” Pedig nem szere-
pet játszott: szabad lélek volt.

Ha hozzá mérjük saját helyzetünket, mindezt
megtanulhatjuk tõle.

Karsay Orsolya

Lécesné
Mesterházi-Nagy Márta
(1930–2006)

2006. január 8-án váratlanul elhunyt Léces Károlyné
Mesterházi-Nagy Márta, a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Központi Könyvtárának egykori fõmunkatársa, a
gyarapítási osztály osztályvezetõje, majd a könyvtár
fõigazgató-helyettese.

Léces Márta (ahogyan a szakma õt nevezte) okleve-
les könyvtáros elsõ munkahelye a Budapesti Mûszaki
Egyetem Központi Könyvtára volt 1953-ban, és innen
is ment nyugdíjba 1992-ben.  Idõközben, 1969 és 1972
között az OMIKK-ban dolgozott  a Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatás címû folyóirat szerkesztõjeként.
1971 és 1986 között osztályvezetõ, 1986 és 1988 kö-
zött igazgatóhelyettes, majd 1988-tól 1991-ig fõigazga-
tó-helyettes volt.

A gyarapítási osztályon  a nem hagyományos doku-
mentumokkal kapcsolatos feladatokat látta el, ennek az
állományrésznek a kialakítása jelentõs mértékben az õ
nevéhez fûzõdik.

Márta  a könyvtáros szakma kiemelkedõ egyénisé-
ge, a mûszaki könyvtárak ügyének értõ képviselõje volt,
részt vett a könyvtárosok képzésében, szakirodalmi
tevékenységet folytatott, széles körû nemzetközi kap-
csolatokat ápolt. Aktívan foglalkozott a könytárfejlesztés,
-gépesítés minden területével. A könyvtár 1991-ben
nyitotta meg új szabadpolcos olvasótermét, az ott elhe-
lyezett gyûjtemény szakrendi csoportjainak kialakítása
Márta érdeme. Jelentõs része volt az Aleph automati-
zált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljának  egy-
idejû bevezetésében is.

A könyvári kiadványok közül az Európai mûszaki
egyetemek szakosítási rendje címû sorozatot szerkesz-
tette, válogatta és gyûjtötte a cikkeket. A Mûszaki
Egyetemi Könyvtáros címû lap szerkesztõbizottságá-
nak tagja volt 1972-tõl 1992-ig.

Szakmai munkája elismeréseként Rektori Dicséret-
ben, Mûvelõdési Miniszteri Dicséretben és 1992-ben
Szinnyei József-díjban részesült.

Könyvtárosi tevékenysége mellett elsõ osztályú
mûkorcsolyázó volt, részt vett többek között a IX. Téli
Fõiskolai Világbajnokságon. Sportolói pályafutása után
európai és világversenyeken bíróként tevékenykedett.

Emlékét örökre megõrizzük.

Fonyó Istvánné
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Becsukódott a nagy könyv
December 12-én tartotta a
paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár A nagy
könyv helyi évzáróját. Lá-
zár Ágnes gyermekkönyv-
táros átadta az Egri csilla-
gok és a Tüskevár alapján
általa összeállított rejt-
vényfüzet beküldõinek a
jutalmakat. (A közel száz megfejtõ közül har-
minchárom tanulót díjazott a könyvtár.) Sikeres
volt a gyermekkönyvtár másik kezdeményezése
is: a könyvborító-tervezõi pályázatra 439 pálya-
mû érkezett. Tizenkilenc ifjú alkotó vehetett át
pályadíjat. (A díjazott mûveket kiállították a gyer-
mekkönyvtárban, néhány alkotást az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár is bemutatott és megjelen-
tet kiadványában.)

Két helyi általános iskola (a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola és a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola) tanulói a város két szoci-
ális otthonában olvasták fel heti kétszeri üteme-
zésben az Egri csillagok és a Szent Péter eser-
nyõje címû regényt. Róluk sem feledkeztek meg
a programok szervezõi, õk is részesei lehettek
Kovács Gábor énekes-gitáros elõadómûvész
Állatmesék címû ajándékmûsorának. (A könyv-
tár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati
támogatásából tudta megvalósítani terveit.)

Nagy érdeklõdés kísérte a könyvtár drámajá-
ték-ajánlatát. Hefner Erika drámapedagógus így
foglalta össze tapasztalatait: Amikor a városi
könyvtár igazgatója felkért a drámapedagógiai
foglalkozások tartására, két mûvet jelöltünk meg,
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk és Exupery A
kis herceg címû regényét. Célcsoportként az 5.
és 6. osztályosokat kerestük meg a kínálattal. Az
igazgató úr a város öt általános iskolájának aján-
lotta a könyvtári drámaórákat. Tizenöt osztály
élt a lehetõséggel. Az összejövetelek helyszíne a
Pákolitz István Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tára, illetve fiókkönyvtára a lakótelepen lévõ II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

A gyermekkönyvtár a húsz fölötti létszámnál
kissé szûknek bizonyult, sokszor módosítani
kellett a tervezett gyakorlatok megvalósítását.
Mozgással járó játékok helyett változatos, ámde
szinte egy helyben tartott gyakorlatokból kellett
felépítenem a foglalkozást. (A változatosság fon-
tos elemévé vált óráimnak.) Az idõkorlátokat két
összevont tanítási óra szabta meg.

A drámaórák jellemzõje, hogy nézõ nincs, a
játékban mindenki „belül” van. A kísérõ peda-
gógusok lehetõséget kaptak, hogy aktívan részt
vegyenek a mûhelymunkában, de csak egy ta-
nárnõ élt ezzel.

Minden osztállyal egyszer találkoztam. Ez a
tény legtöbbször sajnálattal töltött el, amikor
olyan összetételû csoport jött, amelyben igen
érzékeny, kiemelkedõ adottságú gyerekek vol-
tak, vagy olyan konfliktushelyzetek kerültek fel-
színre, amelyek feloldásában a drámajáték hasz-
nos módszer lehetett volna.

Némi tisztázásra volt szükség arra vonatko-
zóan, hogy a drámaórán nem a könyv egyes
jeleneteit állítjuk színpadra, szereposztással, az
elõre megírt dialógusokat felhasználva. Itt a vá-
lasztott mû eszköze a tanulásnak. A mû által
kínált konfliktushelyzeteket aktualizálva (a cso-
port sajátosságainak megfelelõen) fókuszba ál-
lítjuk. A gyerekek drámát játszanak, a játékon
keresztül tanulnak. Nem passzív befogadónak
tekintjük õket, hanem a többnyire már meglévõ
tapasztalataik felhasználásával értelmezik új is-
mereteiket.

A drámaórák tervezésénél alapvetõ fontossá-
gú, hogy a konkrét célt – jelen esetben a két
regény konfliktusait – milyen megvilágításban
állítom a foglalkozás középpontjába. Folyama-
tos feladat volt, hogyan vonhatom be a gyereke-
ket a játékba a dráma eszközeivel úgy, hogy
lekösse a figyelmüket, de elég tér maradjon a
tanulásukkal kapcsolatos célok megvalósítására.

Szerepek, helyzetek, feladatok együttesébõl a
mi esetünkben az alábbi fókuszok alapján tartot-
tam a foglalkozásokat:

A Pál utcai fiúk feldolgozásakor:
1. Melyek azok a meghatározó dolgok, amelyek-
tõl csapattá tudunk válni?
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2. Melyek azok a tulajdonságok, amelyek elen-
gedhetetlenek a vezetõi tisztség betöltéséhez?
3. Hogyan tudom a szüleimmel elfogadtatni ti-
zenegy évesen, hogy egy csapathoz tartozom?
4. Hogyan viselhetõ el a közös vereség?
5. Okolható-e egy személyben a csapat vezére
az elszenvedett kudarcért?

A kis herceg feldolgozásakor:
1. Értjük-e vagy csak elfogadjuk a minket körül-
vevõ világot, szokásainkat?
2. Ha az egész világ az egyes jó és rossz tulaj-
donságainkból épülne fel, mit látna ebbõl az ide-
gen?

A drámaóráink általános felépítése:
• Ismerkedõ játékok
• Ráhangoló, koncentráló-lazító gyakorlatok
• Kontextusépítés
• Szerepfelvétel, improvizáció
• Lezárás

Fõbb konvenciók (az ábrázolást, a megjelení-
tést, a megértést segítõ játékformák, drámamó-
dok, technikai fogások):
– „Kell egy csapat!...” (neve, csoporttagok neve
a csoporton belül, szokások: találkozási hely, idõ,
rendszeres tevékenység, kézfogás, külsõségek:
ruházat, hajviselet, haj- vagy karpánt, zászló,
jelvény stb.)
– Család és én, család és csapat (5. o.)
– A grundért való harc megítélése, értékelése (kü-
lönbözõ médiumok szerint – stílusgyakorlat is! –,
bírósági tárgyalás keretében 7. osztályosokkal)
– A cselekmény adaptálása, majd összeállítása
szövegrészlet alapján
– Világépítés szokásaink alapján
– Világépítés (rossz) tulajdonságaink alapján

Tapasztalataim:
Az elsõ, legszembetûnõbb különbség a hagyo-

mányos tanítással szemben a helyszín és a terem
elrendezése. A tantermen, iskolán kívüli foglalko-
zás eleve lazább, különlegesebb tartalmat ígért, amit
a gyerekek várakozással fogadtak. A körben elhe-
lyezett székek (kizárólag csak a létszámmal egye-
zõ számban!) bensõséges hangulatot hoztak. Egy-
más közelsége némi feszengést…

A játékvezetõ személyisége, közvetlen stí-
lusa érdekes tanulmány témája lehetne. Voltak
osztályok, amelyekben igen kedvezõen fogadták
a hierarchikus rend helyett a felnõttel együtt ját-
szás élményét. Két csoport ezzel nem tudott mit
kezdeni. Ebben az esetben a foglalkozás folya-
mán többször fel kellett vennem a hagyományos

szerepkört, mert ezt várták tõlem. A rögzült ta-
nár-diák viszony felidézése vitte tovább az órát.
Szerencsére a többi csoport értette és élvezte a
„drámás” szereposztásunkat.

Az ismerkedõ játékoknál kiderült számom-
ra, kik a hangadók és kik a peremhelyzetûek. A
gyerekek nagyon sokszor rámutattak erre, és az
elsõ pillanatban igyekeztek ennek hangot adni.
Ahol túl nagy szakadék mutatkozott a közösség-
ben, olyan játékokat vettem elõ, amelyek ki-
egyenlítették a nagy különbségeket, egy kicsit
elõtérbe hozták a kívül rekedteket.

A türelmetlenség meghatározó volt a leg-
több osztályban. Nem hallgatták meg egymást,
azonnal minõsítették egymás megnyilvánulásait.
A mi gyakorlatainkban azonban szinte mindig
szerepel mindenki, mindenkire sor kerül. Ha
alkalmam lenne többször találkozni az osztályok-
kal, a drámajáték nagyot lendíthetne ezen a terü-
leten is.

Az egyik ötödik osztályban az egymás irán-
ti gyûlölet olyan mértékû megnyilvánulását lát-
tam, amely mély nyomot hagyott bennem. Az
osztályban egy kövér kisfiút és egy szegényes
külsejû kislányt úgy közösítenek ki, hogy csak
tisztes távolságból hajlandó melléjük ülni, a
kezükbõl még a játékot is csak undorral fogadja
el – az egész osztály! Gondolhatnánk, hogy õk,
a kivetettek összefognak, de nem, egymással
szemben elfogadják a csoport diktálta bánásmó-
dot. Több síkon elgondolkodtató …

Találkoztam kivételes tehetségû gyerekek-
kel. Számomra egy villanás elég, hogy ezt ki-
jelentsem. Azokra gondolok, akik képesek ki-
hozni egy mímes játékból egy kerek történe-
tet. Akik egyszerû etûdbõl olyan mélyre képe-
sek menni, hogy az kerek jellemábrázolással,
a jelenet továbbjátszásával másik drámaóra
anyagát képezhetné. Volt alkalmam olyan ötö-
dikes lánnyal játszani, aki nem csak a saját
kiscsoportjának a jelenetét koreografálta meg,
hanem a másik kettõ bemutatása után is tele
volt ötletekkel, hogyan lehetett volna még
megoldani, feloldani az abban játszott konf-
liktust.

Várható hatások:
– Növekszik a hajlandóság a csoport többi tag-
jával való együttmûködésre.
– Képesek lesznek szerepet vállalni, szerepeket
építeni, fejleszteni.
– Új ötleteket hozhatnak a csoport számára.
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– Hajlandóságuk lesz a mások által hozott ötle-
tek elfogadására, kipróbálására.
– Törekednek a cselekményen belüli verbális és
nonverbális reakciók megtalálására.
– Felfedezik a helyzethez illõ stílust.
– Feltalálják magukat váratlan helyzetekben.
– Kialakul a tudatosság és a létrehozott drama-
tikus helyzet jelentése iránti érzékenység.
– Az a képességük fejlõdik ki, amellyel ref-
lektálni tudnak saját munkájukra, azt értékelni
tudják.

Bírósági tárgyalás a Pál utcában

Pál utcaiak és vörösingesek egy csapatban
a vádlottak padján

Egry Tiborné, a felnõttkönyvtár munkatársa,
A nagy könyv intézményen belüli gazdája a
március 1-jétõl április 23-áig tartó szakaszt tar-
totta a legsikeresebbnek. „A szavazólapocskák-
kal csodákat lehetett elérni olvasóinkkal. Meg-
mutattuk, elmondtuk, hogyan kell kitölteni és
voksolni kedvenc könyveikre. Olvasók és könyv-
tárosok között kellemes, jó kapcsolat alakult ki.
Szinte ünnepivé vált a pillanat, amikor a szava-

zólapot becsúsztatták, bedugták, begyömöszöl-
ték a szavazóládába. A weboldalon történõ sza-
vazást itt a könyvtárban tudomásom szerint ke-
vesen vették igénybe.”

Az olvasószolgálat munkatársa szerint a nyá-
ri szünet nem kedvezett a játékos kedv további
ébrentartásának. „Rövidebb idõ alatt több ember
érdekelõdését tudtuk volna fenntartani… Való-
színûleg azok szavaztak sms-ben, akik a
Megasztárrra is… Viszont kedves, érdekes része
volt a játéknak az, amikor hírességeket, ismert
embereket kérdeztek meg nagy könyvükrõl. E
kezdeményezésnek a sikerét a helyi példa is iga-
zolta. A paksiak érdeklõdve várták, ki lesz a
következõ, aki beszélni fog kedvenc regényérõl
a TelePaks Városi Televízióban. Aki nem tudta
megnézni a tévében, az a Paksi Hírnök címû
helyi újság következõ számában olvashatott róla.”

Feljegyzését így fejezi be Egry Tiborné: „En-
gem kezdettõl fogva bosszantott A nagy könyv
szlogenje: Most jól beolvasunk. Az értelmezõ
szótár szerint a beolvas: olvasva bemond vala-
mit, beolvassa a hírt. Odamondogat. Valakinek
a szemére hány valamit.”

Összeállította: Gutai István

Gyõri Gáspár
tehetséggondozó

könyvtárismereti
vetélkedõt indított

a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola

a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
szakmai támogatásával

Hajdanában az országos Bod Péter könyv- és
könyvtárhasználati vetélkedõre több kategóriá-
ban indíthattak tehetséges tanulókat az iskolák.
Az elsõ kategóriában az 5–6., a második kategó-
riában a 7–8., a harmadik kategóriában a 9–10.
osztályosok versenyezhettek. Késõbb újabb ka-
tegóriával bõvült a mezõny, bevonták a 11–12.
osztályosokat is az akkor már hagyományokkal
bíró, népszerû tanulmányi versenybe. Majd a
„valamit valamiért” elv lépett mûködésbe, mert
takarékossági okokra hivatkozva – a következõ
évben – megszüntették az 5–6. és a 11–12. osz-
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tályos mezõnyt, a szakma nem kis ellenállását
figyelmen kívül hagyva. „Egyet adok, kettõt
kapok” mintájára. Ma már csak két korosztály
van versenyben, az elsõ kategóriában a 7–8. és
a második kategóriában a 9–10. osztályosok.

A legnagyobb csapást a kicsik szenvedték el,
amiért õket kihagyták a versenybõl. Õk még na-
gyon lelkesek, szeretnek játszani, versenyezni.

Mi, könyvtárostanárok úgy gondoljuk, hogy a
legjobban mozgósítható, a legaktívabb a 11–12 éves
korosztály, õk még szívesen vállalják a megméret-
tetést. A magot itt kell elvetni, hogy aztán a 7–8.
osztályban szépen virágozzék a tudás. Ekkor lesz-
nek teljesen felkészült, igazán versenyképes könyv-
tárhasználók. A házat is alulról kezdjük építeni,
masszív, erõs alapokra helyezve, hogy késõbb jól
bírja az emeletráépítést. Nem biztos, hogy haté-
kony, ha az elsõ emeletnél kezdjük el az építke-
zést. Tudjuk jól, hogy a kiskamaszokat versenybe
vinni úgy, hogy nincs elõzmény, már nagyon ne-
héz. A 8. osztályosok pedig el vannak foglalva a
továbbtanulási gondjaikkal.

Több éven keresztül hiányzott az 5–6. osztá-
lyosoknak és az õket felkészítõ tanároknak a
lehetõség, hogy õk is ringbe szállhassanak a
könyvtárhasználók versenyében. Voltak ugyan a
fõvárosban (kerületi szinten) és a megyékben –
a pedagógiai intézetek által szervezett – helyi
kezdeményezések, de nem volt tétje a dolognak,
mert az országos versenyre nem volt továbbjutá-
si lehetõség. Ezt a hiányt igyekezett pótolni a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet szakmai támogatá-
sával a Gyõri Gáspár nevével fémjelzett – könyv-
tárhasználatra épülõ – tehetségkutató verseny, ami
pont a mellõzött 5–6. osztályosokat érintette.

Ki volt Gyõri Gáspár, miért épp az õ nevét
viseli ez a könyvtári verseny? Gyõri Gáspár,
Magyarország egyik legelsõ – a szónak igazi
értelmében – könyvtárostanára, „a fõvárosi isko-

lai könyvtárosok egyik markáns, mértékadó, ér-
tékteremtõ vezetõ alakja” Budapest XII. kerüle-
tében könyvtárpedagógusként dolgozott, elõször
a Kós Károly iskolában, majd a Táncsics Mihály
Gimnáziumban teremtette meg a mai iskolai
könyvtárak modelljét.

Gyõri Gáspár neve nem most elõször merült
fel a könyvtárostanári szakmában. A XII. kerü-
leti Hegyvidéki könyvtárostanárok munkaközös-
sége 2003-ban, amikor Gyõri Gáspár születésé-
nek nyolcvanadik és halálának huszadik évfor-
dulóját ünnepeltük, megalapította a Gyõri Gás-
pár-emlékdíjat. A kitüntetést a kiemelkedõ
könyvtárostanári munkát végzõ szakembereknek
szánta. „Gazsi bácsiról” azóta minden évben
családias keretek között megemlékezünk, elláto-
gatunk sírjához a Farkasréti temetõbe. Az ün-
nepségen részt vesz Gyõri Gáspár özvegye és
leánya, Gyõri Magdi, hiszen õk is könyvtáros-
ként dolgoztak.

Ez a könyvtárhasználati vetélkedõ méltó em-
léket kíván állítani a szakma úttörõjének, akinek
a hivatása könyvtárostanár volt.

Óriási érdeklõdés követte a versenyfelhívást,
hiszen évek óta hiányzott a palettáról az 5–6.
osztályos kategória. Várva várt intézkedés volt
ez, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
fõvárosi iskolákból 96 versenyzõ jelentkezett a
megmérettetésre. A verseny az országos Bod
Péter könyvtárhasználati vetélkedõhöz hasonló-
an kétfordulós.

Az írásbeli feladat: ki, hogyan tudja jól hasz-
nálni a könyvtárat, a könyvekbõl minél több
hasznos információt varázsolni. A szóbeli dön-
tõre 16-an jutnak tovább. A téma: Budapest
növény- és állatvilága.

A verseny szervezésében részt vett a fõváros
apraja-nagyja. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet ki-
találta, a XII. kerületi Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola meghirdette, mint
Gyõri Gáspár nevét viselõ iskolai könyvtár a
nevezési feladatokat ellátta. A Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a hely-
színt biztosította. Nem csoda, hogy a „Fazekas
könyvtár” volt a versenynek otthont adó házi-
gazda, hiszen az egyik legnagyobb és legkorsze-
rûbb a fõvárosi iskolai könyvtárak között.

Míg a majd százfõnyi gyereksereg izgatottan
keresgélt a könyvespolcok között, addig a felké-
szítõ tanárok az iskola színháztermében Szalai
Ferenc könyvtárostanárnak, a hajdani Gyõri

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük eddigi támogatását, és kérjük,

segítse továbbra is személyi jövedelemadó-
ja 1%-ával az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség könyvtárak érdekében végzett köz-
hasznú tevékenységét.

Számlaszámunk:
11705008-20422031

az IKSZ elnöksége
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Gáspár-tanítványnak az élvezetes történeteit hall-
gatták a Mester munkájáról. Majd Celler Zsu-
zsa, az egykori Országos Oktatástechnikai Köz-
pont, jelenleg az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum munkatársa diaképeken mutatta be
Gazsi bácsi mintakönyvtárát, újító ötleteit, tech-
nikai berendezéseit.

Reméljük, hogy ennek az újító kezdeménye-
zésnek lesz folytatása, bár nem az a cél, hogy a
Bod Péter országos könyvtárhasználati vetélke-
dõ konkurenciája legyen ez az új vállalkozás,
hanem hogy az 5–6. osztályos tehetséges, verse-
nyezni kívánó tanulók is megtalálják a nekik
megfelelõ fórumot, hogy számot adhassanak
tudásukról.

Reméljük, hogy a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola kezdeményezését,
hagyományt teremtve ennek a tehetséggondozó
versenynek, jövõre is meghirdeti, talán országos
méretûvé fejleszti a Gyõri Gáspár könyvtáris-
mereti tehetséggondozó versenyt. S így elmond-
hatjuk: Jövõre veled ugyanitt!

Petri Ágnes
könyvtárostanár

Vidéki falvak
közmûvelõdésének
humánerõ-helyzete

2005-ben
Vidéki kis falvak könyvtárainak, mûvelõdési há-
zainak visszatérõ problémája a humánerõ. Az ala-
csony költségvetéssel üzemelõ önkormányzatok,
ahol tudnak, húznak nadrágszíjukon, deficitjük
csökkentése, megszüntetése érdekében. Ezeknek a
megszorító gazdasági intézkedéseknek sokszor a
közmûvelõdés, közgyûjtemény dolgozói válnak
szenvedõ alanyaivá. Így állhatott elõ az ország több
településén, hogy státusokat szüntettek meg, in-
tézmények nyitva tartását szûkítették le.

Ezekben a községekben a közmûvelõdési szín-
terek, közgyûjtemények üzemeltetését, a bennük
folyó munkát jobb esetben közhasznú társaságok,
egyéni vállalkozók, betéti társaságok és egyéb tár-
sas vállalkozások végzik, megbízási szerzõdések
alapján. Rosszabbikban sajnos lakattal ajtajukon
várnak sorsukra. A cégek létrejötte természetesen
az esetek többségében megélhetési kényszer a dol-
gozók részérõl, akik a munka és a szakma szere-
tete miatt hajlandók bármilyen formában elvégez-

ni tevékenységüket. Többször elgondolkoztam,
hogy a magántõke ilyen jellegû bevonása elõnyé-
re válik-e a közmûvelõdésnek, illetve ha nem,
akkor milyenfajta kárt okoz. Ez irányú kutatásai-
mat jelenleg még végzem.

A társasági formák között az egyszerûen, na-
gyobb tõkebefektetés nélkül létrehozhatók képvi-
selik a többséget, a kft.-vel szemben a részvény-
társasági formáról gyakorlatilag nem is beszélhe-
tünk. Ebbõl a ténybõl is látszik, hogy ezek az
alacsony jegyzett tõkével rendelkezõ cégek kény-
szerbõl jöttek létre és nem a szakterületben látták
meg az üzleti lehetõséget, ahová tõkéjüket kíván-
ják befektetni, bár kétségtelenül vannak ilyen irá-
nyú üzleti próbálkozások is.

A parlament által 2005. november 7-én az egy-
szerûsített közteher-viselési hozzájárulásról elfo-
gadott törvény alapvitáját pont az ilyen jellegû szer-
zõdések okozták. A megbízási szerzõdéssekkel fog-
lalkozatott újságírók, színészek, egyéb mûvészek
is ebben a kényszerben végezték munkájukat.

A megbízási szerzõdéssel való foglalkoztatás-
kor a megbízó számla ellenében kifizeti a szerzõ-
désben foglalt díjat. Ennek az elvégzett munka
ellenértékét képezõ díjnak a járulékterheit viszont
a dolgozóra hárítja, hiszen ha az egyén munka-
szerzõdés alapján közalkalmazotti státusban dol-
gozik, akkor a munkaadónak különbözõ járuléko-
kat kell utána megfizetnie (egészségbiztosítási já-
rulék: 18%, munkáltató által fizetett nyugdíjjáru-
lék: 11%, munkaadói járulék: 3%, egészségügyi
hozzájárulás 1950 Ft), illetve nem elhanyagolha-
tóak az egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
sem. Az ilyen formában foglalkozatott személy nem
mehet betegállományba, a szabadságát nem veheti
ki, hiszen arra az idõre egyértelmûen nem jár a
megbízási díj, mert nem végez tevékenységet.

Megvizsgálva a jogi helyzetüket, kiderül, hogy
munkájukat a megbízó ingatlanjaiban, annak tár-
gyi eszközein, annak rezsiköltségén és infrastruk-
túráján végzik. Ebbõl megállapítható, hogy a gaz-
dasági szervezet mûködésének minden feltételét a
megbízó biztosítja, kivétel ez alól a humán erõ.
Így az is kijelenthetõ, hogy a felek között a szer-
zõdés a munkabérek és azok járulékai kifizetésé-
nek elkerülése érdekében jött létre.

Az e tárgyban folyó vita eredménye az EKHO,
ami 2006. január 1-jétõl lép életbe. Amennyiben a
törvény hatálya arra kiterjed, akkor ennek az adó-
zási formának választásával a kifizetõ köteles az
EKHO alapjának 20%-át (11% EB + 9% nyugdíj),
míg a magánszemély 15%-át (11% szja + 4% nyug-
díj) EKHO címen megfizetni. Ezzel a közterhek meg-
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oszlanak, nincs csak az egyik félre áthárítva azok
megfizetése, és így megvalósul a közös teherviselés.

Házunk táján? Sajnos kimaradtunk a törvénybõl,
mert az a 3. §-ban egyértelmûen meghatározza azo-
kat a FEOR-számmal jelzett tevékenységeket, ame-
lyekkel ez az adózás választható. Igaz, az 5349-es
FEOR-számú egyéb kulturális szórakoztatási foglal-
kozás közel áll a mûvelõdési házakhoz, de a jogal-
kotó hangsúlyozza, hogy „…feltéve, ha az a mû el-
készítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól el-
választhatatlan módon vesz részt”. Ennek tükrében
úgy gondolom, hogy ez magunkra nézve nem alkal-
mazható. Ha belegondolunk, hogy a „maszek” könyv-
táros, mûvelõdésszervezõ milyen körülmények kö-
zött, kinek az eszközeivel, kinek az infrastrukturális
költségein végzi tevékenységét, akkor elvárható len-
ne, hogy ez a törvény a mi érdekeinket is szolgálja,
fõleg akkor, amikor így is sokan státus nélküli áldo-
zatok vagyunk. Célszerû lenne ennek érdekében egy-
ségesen lobbizni, ha már a státusainkat nem tudjuk
megmenteni, legalább ne legyen a szakma e szûk
köre teljesen védtelen és kiszolgáltatott.

Szulágyi Tibor
androgógus

Irodalmi koktélpartik
a miskolci
II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban
„Könyvek kísérik végig életünket az elsõ mese-
könyvtõl a tegnapi bestsellerig, az iskolai köte-
lezõktõl a nagy, megrendítõ olvasmányélménye-
kig.” Békés Pál író ezekkel a gondolatokkal
vezette be az év egyik kiemelkedõ kulturális
eseményét, A nagy könyvet.

Mi is arra kerestük a választ, hogyan tudnánk
az általános olvasási kedvet felkelteni. Nem tit-
kolt célunk: népszerûsíteni az olvasást mint sza-
badidõs tevékenységet, annak érdekében, hogy
ne szoruljon háttérbe, hanem ismét elfoglalja
méltó helyét. Mivel a program egyik fõ bázisa a
könyvtár volt, igyekeztünk legjobb tudásunk
szerint kiválasztani azt a mûfajt, amely legin-
kább alkalmas ennek népszerûsítésére.

A könyvtár munkatársai közül többször és
többen összeültünk, megvitattuk, mi lenne a leg-
megfelelõbb fórum. Alighogy elindult a prog-
ram, megvolt a kézenfekvõ megoldás. Egy kü-

lönleges, nekünk tetszõ „mûfaj”, az irodalmi
koktélparti. Népszerû és közismert emberek négy
alkalommal beszéltek olvasási élményeikrõl,
kedvenc könyveikrõl.

Az elsõ három koktélparti a Top 100-as lista
idõszaka alatt zajlott. Vendégeink voltak:
május 11-én Fandl Ferenc színmûvész, Lehóczki
László, a Spider mentõcsoport vezetõje (s ter-
mészetesen vele volt elmaradhatatlan társa,
Mancs), Schmidt Vera megasztáros elõadómû-
vész;
május 25-én Borkúti László, a Bíbor Kiadó ve-
zetõje, Káli Sándor, Miskolc város polgármeste-
re, Máger Ágnes festõmûvész, Máhr Ágnes szín-
mûvész, Regõs Zsolt zongoramûvész-karnagy;
június 8-án Szegedi Dezsõ színmûvész, Vass
Tibor költõ, Veres László, a Herman Ottó Múze-
um igazgatója.

A negyedik koktélparti (október 21.) több
dologban is eltért az elõzõektõl. Itt már megszü-
letett a 12-es lista, meghívott vendégünk pedig
nem helyi közismert személyiség volt, hanem
országosan ismert és elismert színmûvész, Lu-
kács Sándor, aki nemcsak könyvélményeirõl be-
szélt, hanem a meghatározó gyermek- és ifjú-
korról is. Valójában õ sem lógott ki a sorból,
ugyanis miskolci születésû. Tizenhat éves korá-
ig itt nevelkedett, a Földes Ferenc Gimnázium
tanulója volt. Az est befejezõ részében saját
verseit olvasta fel, így megismerhettük a költõ
Lukács Sándort is.

Mind a négy koktélpartit Czikora Ágnes, a
Városi Televízió szerkesztõ-riportere vezette. A
moderátori szerepet kiválóan látta el. Vendégeink
vallomást tettek olyan könyvekrõl, amelyek meg-
változtatták vagy éppen felforgatták az életüket.

Így vall errõl Szegedi Dezsõ: „Meghatározó
életemben Lakatos Menyhért Füstös képek címû
könyve, amely a cigányságról szól. Rendkívül
szépen megfogalmazza a témát, mikor olvastam,
akkor ébredtem öntudatra. Fantasztikus volt!”

Mindenkinek van legalább egy olyan könyve,
amely élete domináns olvasmányává vált. Borkúti
László számára ez Rideg Sándor Indul a bakterház
címû könyve: „…én ezt minden nyáron kiolva-
som. Fél nap alatt, egy nap alatt végzek vele –
fontos, hogy idillikus környezetben, általában nya-
raláskor. Mindig szellemi töltést ad, mert annak a
környezetnek megvan a maga szarkasztikus humo-
ra, megvan benne a fõhõs kis élete. Közel érzem
magamhoz, mert én is éltem falun, apám is egy
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bakterféle ember volt, az én fantáziámat ez a könyv
keltette fel, és az irodalmi olvasmányok, irodalmi
pálya felé vezetett. Késõbb nagyon sok könyvet
olvastam, de ezt azóta is mindig magammal vi-
szem, talizmánként.”

Káli Sándornak többek között Michael Ende
Momo címû könyve a kedvenc, mely a legfonto-
sabb emberi kérdést boncolgatja, az élet értelmé-
nek keresését. (A koktélparti után nagyon keresett
lett.) Lehóczki Lászlónak mi más is lenne a leg-
kedvesebb könyve, mint a Kántor. Többen egy-
egy író mellett voksoltak. Regõs Zsolt ekképpen
vall: „Moldova György könyvei a kedvenceim, mert
az õ stílusa, korábrázolása valami fantasztikusan
életszerû. Megfogott, ahogy az 1950-es, 1960-as
évek korát megrajzolja. A sztorik is jók, de inkább
az, ahogy az akkori Budapestet, az ízét, hangulatát
megmutatja.” Schmidt Vera hozott is magával
mutatóba a kedvencek közül. Õ leginkább Coelho
könyveit szereti.

Akadt, aki gyermek- és ifjúkori könyvélmé-
nyeirõl beszélt. „Pedagógusként nem tudtam ma-
gam meghazudtolni, és Móra Ferenc Kincskere-
sõ kisködmönjérõl szeretnék szót ejteni. Én taní-
tóként olvastam ezt az írást újra, és akkor szeret-
tem meg igazán, amikor a gyermekekkel kellett
megszerettetnem. Gyermekkori szótáramnak
egyébként alapkincse volt, olyan szavakat tanul-
tam meg belõle, melyeket sehonnan sem lehe-
tett.” Ez volt Vass Tibor vallomása.

Veres László az elmúlt évekrõl szólt: „Az
utóbbi idõben rászoktam az erdélyi irodalomra –
Koós Károly, Makkai Sándor írásaira –, és fel-
fedeztem, hogy a két világháború közötti erdélyi
írók milyen igazságokat, üzeneteket tudnak a ma
emberének küldeni. Nyilván Kertész Imre Sors-
talanságának finom jelképrendszere, rendkívüli
tartalma is megérintett engem, ahogy bárki mást.”

Fandl Ferenc többek között a szülõi ház meg-
határozó szerepét hangsúlyozta. Jóízû anekdo-
tázgatását senki sem felejti el, ahogy Máger
Ágnes Hrabalnak az Õfelsége pincére voltam
címû fantasztikus könyvérõl tett vallomását sem.
Máhr Ágnes „szerelme” Márquez Szerelem a
kolera idején címû mûve, amely az élet alapvetõ
bölcsességeit boncolgatja.

A koktélpartik kötetlen beszélgetései jó han-
gulatban zajlottak. Sokszor órák múltán sem
akartunk hazamenni. Baráti beszélgetéseinket a
„koktélok” és a falatkák tették még ember-
közelibbé.

Az össznépi olvasójáték Angliában meghozta a
várt eredményt. Jelentõsen megnõtt a könyvesbolt-
ok forgalma, harminckétszeresére növekedett a
könyvtári kölcsönzések száma. Mi is azt szeret-
nénk, hogy az elkövetkezendõ években újra méltó
helyére kerüljön az olvasás. Reményeink szerint ez
a játék felébreszti az olvasói kedvet.

Kitüntetések
A magyar kultúra napja alkalmából Bozóki
András kulturális miniszter és Koncz Erika
helyettes államtitkár a magyar könyvtári kul-
túra elméleti és gyakorlati fejlõdésében elért
eredményeiért, irányító, elméleti, illetve gya-
korlati munkájáért Bibliotéka Emlékérem
Díjat adott át

Arató Antalnak az elmúlt huszonöt évben
végzett kiemelkedõ szakmai és intézményve-
zetõi munkájának elismeréseként;

Domsa Károlynénak kiemelkedõ szakmai
munkásságáért, az MTA könyvtárának veze-
tõjeként végzett tevékenységéért;

Hopp Gyõzõnének az Országos Széchényi
Könyvtár kötelespéldány-szolgálata osztályve-
zetõjeként végzett kiemelkedõ szakmai munká-
jáért;

Hubay Lászlónak Borsod-Abaúj-Zemplén
megye könyvtárügyéért végzett kiemelkedõ
szakmai munkájáért;

Kiss Józsefnének a miskolci városi könyv-
tári hálózat fejlesztéséért és helyismereti te-
vékenységéért;

Ormosi Anikónak az egyetemi oktatást se-
gítõ elkötelezett könyvtárosi tevékenységéért;

Pataki Miklósnénak a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár olvasószolgálatában
végzett több évtizedes kiemelkedõ munkájá-
ért és kulturális tevékenységéért;

Sóron Lászlónak a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár szervezeti és szakmai megújításá-
ban végzett munkájáért;

Tóth Istvánnénak Az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum szakmai irányításában
végzett eredményes tevékenységéért és ma-
gas színvonalú oktatói munkásságáért;

Vasas Líviának a magyar orvosi könyvtár-
ügyért végzett kiemelkedõ tevékenységéért.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk és
további sikereket kívánunk!
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A Füzéki István Emlékérem 2005. évi díjazottja
Füzéki István az 1956-os forradalom egyetlen ismert könyvtáros mártírja, akinek emlékére
testvére 2002-ben emlékérmet alapított, amelyet évrõl évre a forradalom kitörése vagy leverése
napján adnak át a díjazottnak. (Az elismerést eddig Horváth Tibor és Kasánszky Zsombor kapta
meg.)

Az emlékérem 2005. évi díjazottja, Papp István kimagasló és példamutató szakmai életmû-
véért a Füzéki István OSZK-beli márvány emléktáblája elõtt rendezett koszorúzási ünnepségen
vette át az elismerést. Gratulálunk!

Évfolyamváltás
Lapunk januári számának kolofonjában (sajnos, nem
automatikusan váltódik az év fordulóján), még a
XVII-es szám olvasható.

Nehéz elhinni: immár tizennyolcadik élvfolya-
mába lépett a Könyvtári Levelezõ/lap! A hibát mos-
tani számunkban javítottuk, olvasóinktól (fõként a
feldolgozó könyvtárosoktól!) elnézést kérünk a fi-
gyelmetlenségért. – A szerk.

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség február
l-jén tartotta évnyitó elnökségi és tagozati ülését
az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Fodor Péter üdvözölte a megjelenteket, kü-
lön köszöntötte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Könyvtári Kollégiumának új elnökét, Komlósi
Józsefet, és egyúttal az elnökség nevében meg-
köszönte Ramháb Mária eddigi elnök munkáját.
Ezután az elnökség és a jelenlévõ képviselõ ta-
gok egyeztették és véglegesítették az IKSZ 2006.
évre tervezett programját.

Beszámoló hangzott el a 2005. év gazdálko-
dási adatairól, a jelenleg folyó számlázási prog-
ramokról és a beadott, illetve beadás elõtt álló
pályázatokról.

Az NKA által kiírt meghívásos pályázatra
készített anyagunkat újra be kell nyújtanunk, a
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szak-
mai Kollégiuma a szakmai program kiegészíté-
sét kérte. A határidõ 2006. február 17. A pályá-
zat átdolgozását és újbóli beadását az elnökség
egyhangúlag megszavazta. A szöveget Fodor
Péter, Ramháb Mária és Ambrus János véglege-
síti a bekért javaslatok alapján.

Két pályázat összeállítását egyeztette és sza-
vazta meg az elnökség, melyeket 2006. február
28-áig kell benyújtani az NKA-nak, az egyik a
Nemzeti Civil Alapprogram kiírásán már nyert
dániai tanulmányút, melyhez kiegészítõ támoga-
tást kérünk, a másik az Internet Fiesta lebonyo-
lítása.

Az ülésen döntöttek a májusi közgyûlés idõ-
pontjáról: 2006. május 11-én, csütörtökön ren-

dezzük meg az OSZK VI. emeleti tanácstermé-
ben. A közgyûlés szakmai programját is megha-
tározták.

Az elnökség felkérte Kiss Gábor alelnököt
egy bizottság felállítására, mely a következõ el-
nökségi ülésre (2006. március 2.) javaslatot ter-
jeszt elõ az IKSZ által alapítandó díjra.

Kijelölte a közhasznúsági beszámoló elkészí-
tésének idejét is (2006. március 2.), melyet áp-
rilis elején megküldünk tagjainknak. Ennek
megfelelõen a tagozati beszámolókat 2006. feb-
ruár 15-ére kéri beküldeni az elnökség az IKSZ
titkárságára.

Ramháb Mária az IKSZ szakmai támogatását
kérte egy új akció kezdeményezéséhez az NKA-
nál, mely a Nagy könyv-olvasás címet viselné.

Fodor Péter megköszönte Jehoda Imolának
fáradhatatlan munkáját, melyet az alapszabály
meg a szervezeti és mûködési szabályzat módo-
sításának elõkészítésénél tanúsított, majd bezár-
ta az ülést.

-mi-
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Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár 2005. évi

évadzáró értekezlete*
„Ha az ünnep elérkezik életedben, ak-

kor ünnepelj egészen... Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata...
Az ünnep különbözés. Az ünnep az élet
rangja, felsõbb értelme. Készülj fel reá,
testben és lélekben.”  (Márai Sándor)

Ma este abban a megtiszteltetésben van részem,
hogy ünnepi asztal mellett idézhetem fel könyv-
tárunk elmúlt tíz évének legjelentõsebb eredmé-
nyeit. Talán lesz, aki elcsodálkozik azon, hogy
mi minden történt velünk, mi mindennek vol-
tunk részesei. Nyugdíjas kollégáink korábbi
munkája alapozta meg a mi munkánkat. Átvet-
tük és továbbfejlesztettük a ránk hagyott öröksé-
get. S talán a fenntartó számára sem hiábavaló a
magyar könyvtárügy stratégiai törekvéseinek
összefüggésébe ágyazva hallani a megyei könyv-
tár tevékenységérõl.

Kitekintés

Az 1997. évi CXL. törvény eredményeként a
rendszerváltás után széthullott könyvtári rendszer
újrarendezõdött, és mára már sok területen maga-
sabb szintû tevékenységet fejt ki, mint 1997 elõtt.

Az új jogi szabályozás új alapokra helyezte a
kötelespéldány-szolgáltatást. Létrejött és mûködik
az Országos Dokumentumellátási Rendszert (ODR),
annak az 56 könyvtárnak a szolgáltatási rendszere,
amely az ország többi könyvtára számára hatéko-
nyan látja el a könyvtárközi kölcsönzést. Létrejött
az önkormányzati könyvtárak érdekeltségnövelõ
támogatása, ezzel a rásegítõ támogatással növeke-
dett az önkormányzati fenntartás összege. Az in-
formációs infrastruktúra-fejlesztés sokféle támoga-
tásával hardver- és szoftverfejlesztések indulhattak

meg, s a megyei, városi, egyetemi és országos szak-
könyvtárakban (ODR-könyvtárak) megvalósulha-
tott az internet-hozzáférés. A telematikai fejlesztés
keretében kapott támogatással létrejövõ Magyar Or-
szágos Közös Katalógus végre lehetõvé teszi, hogy
a nagy könyvtárak egymással kompatibilis rend-
szereiben a dokumentumokat csak egyszer kelljen
feldolgozni. A törvény rendelkezéseinek megfele-
lõen meghatározták azokat a feltételeket, amelyek
alapján egy-egy könyvtár megkaphatja a nyilvános
könyvtári státust. 2002-tõl kormányrendelet szabá-
lyozza a szakfelügyeleti rendszer mûködését. A
vizsgálatok célja a nyilvános könyvtárak jegyzé-
kén szereplõ könyvtáraknál annak megállapítása,
hogy megvalósul-e a nyilvánosság alapkövetelmé-
nyeinek a teljesítése (1997. CXL. törvény 54. § [1]
bekezdés), az alapfeladatok teljesítése (55. § [1]
bekezdés), a könyvtárhasználók jogainak érvénye-
sülése (56. §). A nyilvános könyvtárak jegyzékén
(még!) nem szereplõ könyvtáraknál pedig a fenti-
eken kívül a szakfelügyeletnek meg kell állapíta-
nia, miért nem szerepel az adott könyvtár a nyilvá-
nos jegyzéken.

A megújuló könyvtári rendszer, a globalizációs
folyamatok, az információs és kommunikációs
technológiai változások és az EU-integráció olyan
kihívást jelentettek, amelyekre a könyvtáraknak
folyamatos szakmai megújulással kellett válaszol-
niuk. 2001-ben a Könyvtári Intézet megszervez-
te a teljesítménymérési munkabizottságot a ha-
zai könyvtári gyakorlatra alkalmazott teljesít-
ménymutatók kidolgozására. 2002-ben Minõség-
menedzsment a könyvtárban címmel akkreditált

* A december 19-én Debrecenben elhangzott elõadás-
sal Gellér Ferencné nyugdíjba vonulása alkalmából össze-
gezte a könyvtár eredményeit.
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továbbképzés indult Kecskeméten, a Katona Jó-
zsef Könyvtárban, hogy felkészítse a könyvtáro-
sokat a TQM módszereinek alkalmazására. 2003-
ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma az ODR tagkönyvtárai számára meghívásos
pályázatot hirdetett Könyvtári minõségfejlesztés
– könyvtári korszerûsítés címmel. A hároméves
fejlesztési program célja, hogy a megújult könyv-
tári rendszerben megújult, minõségi szolgáltatá-
sokat nyújtó könyvtárak álljanak a könyvtárhasz-
nálók szolgálatára, megbízható, kiszámítható és
személytõl független szolgáltatások biztosításá-
val. A program 2006-ban fejezõdik be.

Mindezek a törekvések elõmozdították a
könyvtári állományok növekedését, nõttek a
gyarapításra fordított összegek, az informatika a
könyvtárak mindennapjainak részévé vált, diffe-
renciálódott a könyvtárhasználat, s a nagy könyv-
tárak ma már mást és másként szolgáltatnak.

A könyvtárügy fejlõdésérõl azonban az or-
szágos adatok ismeretében csak a városi könyv-
tárak szintjéig lehet szólni. A kistelepülések
könyvtári ellátását a stagnálás jellemzi, vagy a
lassú elsorvadás fenyegeti.

A községi-kistelepülési könyvtárak száma
kielégítõnek tekinthetõ, alapterületük azonban
általában kicsi, a könyvtárak zsúfoltak, mûködé-
si feltételeik kedvezõtlenek. Rossz állagú, könyv-
tári célra alkalmatlan épületekben, helyiségek-
ben, sokszor minimális gépesítettség mellett
dolgoznak. Állományuk elavult, hiszen kevés új
és új típusú dokumentumot tudnak beszerezni,
következésképpen a forgalmi mutatóik is szeré-
nyek. További gondot a személyi ellátatlanság
jelent, mind a ráfordított munkaidõben, mind a
szakképzettségben.

Mivel az ország egyharmada kistelepüléseken
él (35%), megállapítható, hogy egyre nõ a kü-
lönbség a jól ellátott és az ellátatlan területek
között. A jelenlegi helyzet a községek és a kis-
települések túlnyomó többségében katasztrofá-
lis, mondja ki a súlyos ítéletet A könyvtár a jövõ
címû ágazati szakmai program.

Ennek a helyzetnek a megváltoztatására ké-
szült a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a
KSZR koncepciója, amelynek célja, hogy a kis-
településen élõk közvetve vagy közvetlenül, de
hozzáférjenek a hatékony és minõségi könyvtári
szolgáltatásokhoz. Ebben a rendszerben a me-
gyei könyvtárakra hárul a térségi feladatok ko-
ordinálása, a mûködtetés felelõssége.

S miközben támogatásokról hallunk, nem
hagyható figyelmen kívül, hogy az ország gaz-
dasági helyzete évrõl-évre rosszabbodott, szigo-
rodtak a gazdálkodás feltételei, az önkormány-
zatok finanszírozási lehetõségei fokozatosan be-
szûkültek, az intézmények fenntartására mára már
nincs elegendõ pénz.

Törekvéseink

A válságkezelés különbözõ példáit éltük át
tíz év alatt. Könyvtárunkban 1996-ban több mint
22%-os létszámleépítésre került sor, hasonlóan a
2004–2005. évi létszámcsökkentésekhez. A ki-
lencvenes évek közepén a dologi költségekre 11–
14 milliót kaptunk az önkormányzattól, ugyan-
annyit, mint ma, 2005-ben.

Az is igaz azonban, hogy a korábban nem
ismert pályázati és egyéb normatív támogatások
kiegészítették az egyre fogyó önkormányzati
kereteket, s ezzel az intézmény életben maradá-
sának feltételeit teremtették meg. Könyvtárunk
több mint 123 millió forint támogatást kapott
ezekben az években.
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Minthogy tíz év eredményeit semmiképpen
nem préselhetem az elõttem álló húsz percbe,
három téma kiválasztásával kívánom érzékeltet-
ni a könyvtárban végbement változásokat. Ezek

1) az informatikai fejlesztések;
2) a szolgáltatásokban bekövetkezett változások;
3) az együttmûködések különbözõi formái.

1) Informatikai fejlesztések

Integrált könyvtári rendszer bevezetése
(1996–1997)

A könyvtár számítógépes fejlesztése 1988-ban
indult, de 1996-ban egy új integrált könyvtári
rendszer, a debreceni fejlesztésû SRLib beveze-
tésére készültünk. A programrendszer modul
szerkezete lehetõvé tette a számítógépes könyv-
tári munkafolyamatok fokozatos bevezetését. Az
1989 decemberében indított vonalkód alapú köl-
csönzést 1996 januárjától váltottuk le az új szoft-
verre. Fontos állomás volt a könyvtár életében
és a feldolgozói munkában a cédulakatalógusok
1997-ben történt lezárása. Az 1993-tól 1997-ig
üzemelõ X.25-ös hálózati kapcsolatot 1998-ban
váltottuk át internetre, egyelõre csak belsõ hasz-
nálatra. Az 1998-ban meghirdetett hároméves
telematikai pályázat páratlan lehetõséget kínált
az infrastruktúrafejlesztésre, ezért kidolgoztuk a
számítógépes fejlesztés stratégiai tervét.

Telematikai infrastruktúra-fejlesztés (1999-)
A nyertes telematikai pályázatokból jelentõs

beruházásokra került sor. Elkészült egy új háló-
zati kábelezés, beszerzésre került a webszerver,

s a könyvtár katalógusa megjelent
az interneten. A hagyományos
cédulakatalógust olvasói terminá-
lokkal váltottuk ki (OPAC), és
számítógépeket állítottunk be az
internetes keresésre. A gyûjte-
mény számítógépes feldolgozása
1999-ben már 90%-os volt, és
még ugyanebben az évben a –
Monti ezredes utcai épületben
mûködõ – gyermekkönyvtárban is
áttértünk az új rendszerû elektro-
nikus kölcsönzésre.

Tartalomszolgáltatás és digitali-
zálás (2000-)

A telematikai pályázat harma-
dik évében a korábbi évekhez képest országosan
és helyileg is jóval kevesebb pénzt kaptak a
könyvtárak, de nem tétlenkedtünk:

befejeztük a könyvtár teljes könyvállományá-
nak retrospektív számítógépes feldolgozását;

elektronikus katalógusainkat interneten és CD-
ROM formában is elérhetõvé tettük;

hozzákezdtünk a helyismereti cikkadatbázis
retrospektív számítógépes feltárásához;

áttértünk a helyismereti kurrens cikkadatbá-
zis SRLib-rendszerben történõ feldolgozására;

megteremtettük a kistelepülések és a nemzeti
kisebbségek számítógépes ellátórendszerének a
megyei rendszerhez illeszkedõ hardver- és szoft-
ver-feltételeit;

koordináltuk és folyamatos képzéssel támo-
gattuk a települési könyvtárak gyûjteményeinek
számítógépes retrospektív feltárását.

Szûk esztendõ (2001)
A 2001. év meghatározó számítástechnikai

feladatait az állományellenõrzéssel kapcsolatos
tevékenységek szabták meg. Szakmai szempont-
ból nehézséget és új kihívást jelentett az on-line
kapcsolat hiánya a külsõ raktárakban dolgozó
gépek és a központban lévõ könyvadatbázis
között.

Beüzemelésre került az összetett adatbázis-
kezelést lehetõvé tevõ WebOPAC, amelynek
eredményeként lehetõvé vált a könyv- és a hely-
ismereti cikkadatbázis integrált használata a
weben és a katalógusterminálokon.

A Libtech Egyesület egymillió forintos pályá-
zati támogatása megteremtette a régen megálmo-
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dott megyei KözElKat (közös elektronikus kataló-
gus) megvalósításának feltételeit. A fejlesztés ered-
ménye: hozzáférés a megyei SRLib rendszerben
mûködõ könyvtárak katalógusadataihoz egy közös
lekérdezõ felületen, a találati rekordok lelõhely- és
állapotinformációinak együttes megjelenítésével.

2002
A 2002-ben elnyert Informatikai Kormány-

biztosság támogatásból tíz új számítógépet sze-
reztünk be, és megkezdõdött a könyvtárosok
képzése és a lakossági felhasználóképzés.

Jelentõs elõrelépést jelentett az optikai adat-
kapcsolat kiépítése a megyei könyvtár és a deb-
receni egyetem Számítóközpontja között.

A helyismereti gyûjtemény elektronizációs
programja

Könyvtárunk modernizációs programjában
kezdettõl fogva prioritást kapott a helyismereti
gyûjtemény elektronikus feldolgozása és szol-
gáltatásainak fejlesztése. A helyismereti cikkadat-
bázis 1991-tõl épült, a korábbi sajtóanyag teljes
körû elektronikus feldolgozás alatt áll. A helyis-
mereti dokumentumok digitalizálása során ren-
geteg problémával kellett megküzdenünk.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
pályázata keretében 2004-ben elkészült a Debre-
ceni Képes Kalendárium (1901–1938) szöveg-
és képanyagának digitalizálása, az adatbázisba
rögzített anyag visszakereshetõvé tétele és a CD-
ROM elõállítása.

Az Õrváros Debrecen Közalapítvány megbízá-
sából elkészült Debrecen helytörténeti irodalma –
Válogatott bibliográfia elektronikus változata
könyvtárunk honlapjáról interneten is elérhetõ.

Ismét informatikai rendszerváltásra készülünk:
a Nemzeti Kulturális Alap támogatása jóvoltá-
ból 2006-tól megvalósulhat a HUNMARK szab-
ványnak megfelelõ adatbevitel, adatfogadás és a
korszerû on-line kapcsolat a könyvtár és a
MOKKA, valamint más könyvtári adatbázisok
között.

2) A szolgáltatásokban bekövetkezett változások

A könyvtáraknak a kultúra értékeinek gyûjté-
se, megõrzése mellett az információforrások
gyûjtésével az információ aktív, felhasználóra
orientált, differenciált és dinamikus szolgáltatá-
sát kell ellátniuk.

Az intenzív könyvtári szolgáltatás egyik leg-
sikeresebb formája a közérdekû tájékoztatás
(community information). Ez a törekvés jól
példázza a közmûvelõdési könyvtár hagyomá-
nyos kulturális és szórakoztató szerepével
szemben a tájékoztató munka egy szélesebb
és elkötelezettebb, demokratikus és élethez
közelibb felfogásának érvényesítését. Az ol-
vasószolgálatok munkájában a hagyomá-
nyos tájékoztatás mellett egyre nagyobb teret
kap az on-line tájékoztatás.

2004-tõl nyílt lehetõség az EBSCO angol
nyelvû adatbázisainak térítés nélküli elérésére.
Jogosultságunk van:

4000 tudományos folyóirat, 3600 színvonalas
üzleti folyóirat, az Egyesült Államok területén
megjelenõ 75 regionális üzleti lap naponta fris-
sített teljes szövegû adatbázisához;

a közkönyvtárak számára készült általános
adatbázis mintegy 1976 teljes szövegû folyóirat-
tal, 96 600 életrajzzal, 76 000 forrásdokumen-
tummal, 315 teljes szövegû referenszmûvel és
egy képgyûjteménnyel áll a rendelkezésünkre;

23 amerikai és nemzetközi napilap teljes szö-
vegû, naponta frissített adatbázisához;

válogatást kaphatunk 180 amerikai regionális
napilap cikkeibõl, hírügynökségek és televíziós,
valamint rádiós hírmûsorok anyagaiból;

 komoly szakirodalmi segítséget nyújthat az
ERIC pedagógiai adatbázis 2200 tömörítvénye,
1000 folyóirat anyaga

vagy kereshetünk a MEDLINE nevû tudomá-
nyos orvosi adatbázis 4600 folyóiratának anya-
gából.

ODR
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer

támogatása – a könyvtárközi kölcsönzés teljesí-
tésének függvényében – évrõl évre jelentõsebb.
A kezdetben 350 továbbított dokumentum után
2005-ben már 2500 dokumentumot kölcsönöz-
tünk. Ez a teljesítmény a megyei könyvtárak
élvonalába emeli könyvtárunkat.

Mi, könyvtárosok annak a folyamatnak a ré-
szesei vagyunk, amikor megnõtt az igény a pon-
tosabb, gyorsabb, szintetizáltabb, ellenõrzött és
tematikusan rendezett információk iránt.

A hatalmas információmennyiség elektroni-
kus eszközökkel történõ feldolgozása, adatbázis-
ba szervezése, mûködtetése, szolgáltatása révén
pedig maga a tevékenység felértékelõdött.
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A könyvtárak számára – ahol az információ-
val való kapcsolat állandóan meg-megújuló fo-
lyamat, az információkkal bánni tudó, szakava-
tott, képzett, távlatokban gondolkodó könyvtá-
rosokra van szükség – kiemelt jelentõsége van
és lesz a jövõben is a képzésnek. Az oktatással
és a továbbképzéssel nemcsak a személyzet meg-
felelõ szakmai színvonalát biztosítjuk, hanem
szakmánk megbecsülését, elismertségét is, ugyan-
is a minõségi szolgáltatás alapvetõ követelmény
kell, hogy legyen minden könyvtárban.

A felhasználó a mechanikus információköz-
vetítés helyett funkcionális információszolgálta-
tást vár el: a bibliográfiai adatok közlése helyett
adat- és teljes szövegû szolgáltatásokat, valamint
az információ tartalmának „lefordítását” a kér-
dezõ/felhasználó nyelvére.

A könyvtáraknak még sokáig gondoskodniuk
kell a felhasználók képzésérõl is. Ennek érdeké-
ben képzési programokat állítunk össze. Jól lát-
ható a kölcsönös haszon a visszakeresési mód-
szerek és technikák gyakorlata számára, amikor
párbeszédbe kezdenek és eszmét cserélnek fel-
használók és információs szakemberek.

A jövõ könyvtárát meghatározó legfontosabb
tényezõ továbbra is az informatikai fejlesztés lesz.
Technológiai szempontból a számítástechnika
fejlõdése az erõforrások kimeríthetetlen bõségét
jelenti. A temérdek információ özönében a tech-
nika segítségével tudunk rendet teremteni.
Könyvtári szempontból ez azt jelenti, hogy a
számítástechnika a társadalmi tudás új hordozó-
ja, a felhalmozott ismeretek korábbiakkal nem
összemérhetõ tulajdonságokkal bíró tárolója,
közvetítõje és további feldolgozásának, gyarapí-
tásának segítõje.

3) Együttmûködés

Az egész könyvtári rendszer mûködésének
feltétele az együttmûködés. Minden hazai fej-
lesztés ezen alapul, ez volt a prioritás a telema-
tikai pályázatok esetében, az ODR-ben, a külön-
bözõ minõségfejlesztési és rendezvényeket támo-
gató projektekben, és ez lesz jellemzõ az euró-
pai uniós pályázatokban is.

Az infrastrukturális beruházásokhoz, a könyv-
tárgépesítéshez, az integrált rendszerek folyama-
tos mûködtetéséhez vagy a különleges értékû
dokumentumok digitalizálásához pénzre van
szükség. Költségesek az elektronikus formában

megjelenõ dokumentumok és információk. Az
elérhetõség és a fenntarthatóság kérdése, továb-
bá a szerzõi jogok következtében ezeknek a
dokumentumoknak majd csak térítéssel történõ
használhatósága és financiális konzekvenciái a
könyvtárak újfajta együttmûködését sürgetik.

Az információnak ugyanis ára van, amelyet
valahol, valakinek meg kell fizetnie. Megoldást
ígérnek a sajátos feladatra szervezõdõ könyvtári
konzorciumok. A konzorcium tagjai meghatáro-
zott anyagi hozzájárulással segítik és biztosítják
egy-egy konkrét fejlesztés eredményességét, vagy
a mûködtetés hatékonyságát. Példa erre a kon-
zorciumi formában mûködõ LibInfO – Magyar
Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgálata,
amelynek moderátora és koordinátora az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár.

Együttmûködési formák kialakítása a megyében
Könyvtárunk a korszerû információs techni-

kák beszerzésének koordinálására már az 1990-
es évek elején kísérletet tett. Akkor néhány vá-
rosi könyvtárral együtt alapgépeket, CD-ROM
meghajtókat vásárolt, és kezdeményezte a tele-
fonos-modemes kommunikáció kiépítését.

A könyvtárak hardver- és szoftver-ellátása
és a korszerû ismeretek intenzív feltételeinek
biztosítása szükségessé tette az 1996 tavaszán
létrehozott LIBTECH Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtárak Egyesülete megalapítását. A 2004-
ig harminc tagkönyvtárral mûködõ egyesület
célja a könyvtári infrastruktúrafejlesztés me-
gyei koordinálása volt. Az egyesület feladatá-
nak tekintette a különbözõ könyvtári projek-
tekben való részvételt, az egyes pályázati fel-
tételek megteremtését, a könyvtári automati-
záláshoz szükséges egységes szoftverek beszer-
zését, a fejlesztések menedzselését.
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Közös adatbázis-építés
A közös adatbázis-építés kezdeti lépései a

helyismereti információk feldolgozásához fûzõd-
nek. A kilencvenes évek közepén, hogy lehetõvé
tegyük a további hasznosítást az egyes könyvtá-
rakban, mágneslemezen továbbítottuk  a Helyis-
mereti információk címû, havi periodicitással
megjelenõ kurrens bibliográfiát.

1999-ben CD-ROM formában adtuk át a me-
gye könyvtárainak könyvgyûjteményünket tartal-
mazó adatbázisunkat, amely a retrospektív feldol-
gozó munkát gyorsította.

Ma is hatékony az 1997-ben indított kistele-
pülési dokumentumellátó rendszer mûködése,
amely a könyvtárügy fejlesztési elképzeléseinek
megfelelõen 2004-tõl Központi Könyvellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR) néven mûködik,
22 szolgáltatóhely számára biztosítva a könyv-
újdonságokat. A térségi szolgáltatás tartalmát az
önkormányzatokkal kötött szerzõdések szabá-
lyozzák.

EIP
2005 elején az európai uniós információszol-

gáltatás hatékony szétsugárzása, közvetítése ér-
dekében együttmûködési megállapodást kötöt-
tünk a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs
Pontjával.

Az uniós információkat, dokumentumokat,
az egymástól igényelt ismereteket, módszere-
ket és szolgáltatásokat mindkét fél biztosítja a
másik számára is. Közös rendezvényeket szer-
vezünk, a könyvtár gyûjteményével és a háló-
zaton elérhetõ adatbázisai alapján támogatja
az uniós lakossági információszolgáltatást, el-
juttatja a reklámanyagokat a megye települé-
seire, aktívan részt vesz az EIP alponthálózat
munkájában.

Rendezvények, könyves ünnepek
A legnagyobb rendezvényeink, mint a Bará-

tunk a könyv olvasónapló pályázat, az õszi gyer-
mekkönyvnapok, több évtizedes múltra tekinte-
nek vissza. Gyermekkönyvtárunk a települési
könyvtárakon keresztül, a helyi iskolák, szülõk
bevonásával, korszerû pedagógiai eszközökkel,
az irodalmi értékek élményszerû közvetítésével
évtizedek óta szolgálja a megye gyermekkönyv-
tári tevékenységét, a gyermekek olvasási kultú-
rájának megalapozását.

Más irodalmat és olvasást népszerûsítõ ren-
dezvényeink, mint például az olvasás éve, az
ünnepi könyvhét, az Összefogás a könyvtárakért
mozgalom, az Internet Fiesta évrõl-évre vissza-
térõ rendezvénysorozata vagy az éppen most
záruló nagy könyves programsorozat, a felnõtt
olvasószolgálat, az idegen nyelvû részleg és a
megye könyvtárainak együttes akciói.

Egyéb
A mindennapok tevékenysége megérdemel-

né azok felsorolását. Az állománygyarapítás,
a gyûjteményépítés és a feldolgozás vala-
mennyi szolgáltatás alapját képezi. Szinte
minden évben el kellett mondanunk, hogy a
költségvetésbõl az állománygyarapításra for-
dított összegek rendkívül alacsonyak, s ez
különösen az új könyvtárra való felkészülés
idõszakában válik problematikussá. A számí-
tógépesítés gyakran változó és nem könnyû
feladatai sokszor állították komoly szakmai
kihívás elé a feldolgozó könyvtárosokat.

A helyismereti munka súlyáról és fontosságá-
ról külön tanulmányban kellene szólni, éppen
úgy, mint az idegen nyelvû részlegben dolgozók
lelkes szakmai munkájáról.

A hálózati munka sok ága-boga, a szakmai
tanácsadás, a pályázatokat segítõ tevékenység, a
nemzeti és etnikai könyvtári ellátás különös szín-
foltja a megyei könyvtár gazdag tevékenységé-
nek. Az osztályvezetõk nem lankadó szorgalom-
mal pályáznak évrõl-évre, s biztosítják a könyv-
tár szakmai munkájához a pénzügyi forrásokat.

Az egyéb kiszolgáló részlegek, a raktárosok
munkája, a kötészet, a munkaügy és a gazdasági
ügyvitel rendkívüli pontosságot és szakértelmet
kívánó feladatai, vagy a 2004 végéig mûködõ
nyomda teljesítménye mind-mind hozzájárultak
könyvtárunk szakmai eredményeihez. Gépkocsi-
vezetõnk fáradhatatlanul viszi a könyveket a
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raktárak között, a vidéki kiskönyvtárakba, a szak-
felügyelõket szállítja az ország különbözõ pont-
jaira, és idegenvezetõi feladatokat is ellát, ami-
kor az író vendégeket fogadja és viszi õket tele-
pülésrõl-településre, író-olvasó találkozókra,
rendhagyó irodalomórákra.

Talán megemlíthetõ a könyvtár névfelvétele
2003-ban, a Méliusz-napok és a Méliusz-emlék-
lap hagyományt teremtõ gesztusa.

A felsorolás nem lehetett teljes, de valószínû-
leg érzékelhetõvé vált a mozgalmasság, ami az
elmúlt éveket jellemezte.

Új könyvtár

2004 õszén a kormány elfogadta az új
könyvtár megvalósíthatósági tanulmányát, és
egymilliárd 200 millió forintnyi támogatásról
biztosította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zatot. 2004 decemberében az önkormányzat be-
nyújtotta a címzett támogatás elnyeréséhez
szükséges pályázatot. 2005 nyarán az Ország-
gyûlés döntött a címzett támogatások mérté-
kérõl, s jelenleg a kivitelezõi tender közbe-
szerzési eljárása van folyamatban.

A több évtizedes álom – az új könyvtárépület
megvalósulása – ezzel elérhetõ közelségbe ke-
rült. Az új könyvtárnak olyan multifunkcionális
intézménnyé kell válnia,
amely a megye, a régió
dokumentumellátó, infor-
mációs és tanulmányi
központjának a feladatait
maradéktalanul ellátja.

2005. december 31-
ével korszakot zárunk. A
korszerû könyvtár alapo-
zó munkáját elvégeztük,
de munkánk folytatásra
vár. Másokkal és más-
ként.

Gazdag örökséget ha-
gyományozunk az utá-
nunk jövõkre: példát, hi-
tet és felelõsséget. Példát
a hatalmas munkabírás-
ról, hitet a mindig újat
keresés igazában és fele-
lõsséget szakmai presztí-
zsünk érdekében. Vezetõi
koncepciómat a folyama-

tos fejlesztési törekvé-
sek jellemezték a
könyvtár modernizálá-
sától kezdve a minõ-
ségfejlesztésben való
részvételig. Szerencsés
vagyok, hogy részese
lehettem ennek a mun-
kának.

Végül szeretném megköszönni vezetõ mun-
katársaim támogatását, s a könyvtár valamennyi
dolgozójának a munkáját, igyekezetét és helytál-
lását, ami nélkül nem lehetett volna elérni azo-
kat az eredményeket, amelyeket a megyei könyv-
tár mára felmutathat. Külön köszönöm a volt
gazdasági iroda még megmaradt dolgozóinak
sokrétû, odaadó és csapatszellemben végzett
munkáját, ami az intézmény 2005. július 1. utá-
ni idõszakában a zökkenõmentes  mûködést ga-
rantálta.

Bízzunk abban, hogy a mi könyvtárunkban, a
jövõ könyvtárában, méltó körülményekre talál
majd a könyvet olvasó, a számítógépet használó
és a számítógép segítségével mûvelõdõ és gon-
dolkodó felnõtt és gyermek egyaránt!

Gellér Ferencné
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

igazgatója
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Közkönyvtárak a XXI. században

Szakmai konferencia Balassagyarmaton
2006. március 24–25.

Helyszín: Madách Imre Városi Könyvtár
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.

Jelentkezés:
Telefon, fax: 06 (35) 300 290
e-mail: Piatrik Valéria: vali@vkbalassa.hu

Kosik Szilvia: szilvi@vkbalassa.hu

Program

2006. március 24.
10.00–11.00 Köszöntõ

Az információs társadalom Magyarországon
– Sebestyén György tanszékvezetõ egyetemi docens, ELTE BTK
Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, Budapest

11.00–11.50 Megnövekedett igények és feladatok a közkönyvtárakkal szemben
– Pallósiné Toldi Márta igazgató, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

11.50–13.00 Ebéd
13.00–13.50 A könyvtárak stratégiai terve Zala megyében

– Kiss Gábor igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
13.50–14.15 A Honti-Nógrádi Könyvtár bemutatása

– Jana Strasková igazgató, Honti-Nógrádi Könyvtár, Nagykürtös
14.30–15.30 A szakma aktualitásai

A magyar könyvtárosság etikai kódexe
– Hangodi Ágnes, Könyvtári Intézet, Budapest
A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs program
– Bódi Györgyné igazgató, Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján
Vélemények, észrevételek

A konferenciát és a beszélgetést vezeti Hangodi Ágnes
19.00 Ismerkedési est, baráti találkozó, közös vacsora

2006. március 25.
9.00–14.00 Kirándulás Alsósztregovára és Szklabonyára, ebéd

A kétnapos konferencia részvételi díja: 2000 Ft.
Átutalási számlaszám: 11741017-15450346-34160006
Jelentkezési határidõ a részvételi díj egyidejû befizetésével: 2006. március 10.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Jelentkezési lap

Konferencia Balassagyarmaton
2006. március 24-25.

A jelentkezõ neve: ....................................................................................................................

Munkahelye: ..............................................................................................................................

Foglalkozása, beosztása: ...........................................................................................................

Értesítési címe: .........................................................................................................................

Telefonszáma: .........................................  E-mail címe: ..........................................................

Szállást kér: Igen Nem 

A kiránduláson részt vesz: Igen Nem 

…………………………………, 2006. ................................................

………………………………………….
aláírás

A radarcsillagászattól a géniusz galaxisig

Gyémántjubileumát ünnepeljük annak a kiemelkedõ történelmi eseménynek, hogy Bay Zoltán
az általa vezetett tudóscsapat élén jelképesen kilépett a világûrbe és üzenetet váltott a Holddal.
A sikeres holdradar-kísérlet egyszerre a radarcsillagászat kezdete és a globális mûholdas hír-
közlés korának nyitánya. Ez a történelmi tett az önálló magyar ûrkutatás megszületését is
jelenti.

Az ünnepi alkalomból február 3-án kiállítás nyílt Bay Zoltán egykori alma matere, az ELTE
egyetemi könyvtárának dísztermében. Az Egyetemi Könyvtár õsnyomtatványaiból és a világ-
hírû tudós, Bay Zoltán hagyatékából összeállított kiállításon a világviszonylatban is kivételes
értékû dokumentumok sora látható. A rendezvény a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Bay
Zoltán Tudomány- és Technika-történeti Alapítvány összefogásával készült.

Bay Zoltán azon világraszólót alkotó magyarok géniusz galaxisának egyik csillaga, amely
a tudományban és a tudománnyal megváltoztatta világunk arculatát s a történelem menetét. E
huszadik századi magyar géniuszok, Neumann János, Teller Ede, Wigner Jenõ és világraszólót
alkotó társaik mind a magyar iskolákban kapták tudásuk és emberségük alapjait. De míg
Neumannék amerikai földön, amerikai pénzen, amerikai munkatársak élén alkottak világraszó-
lót a tudományos-technikai forradalom terén, Bay Zoltán itthon érte el ugyanazt. Ezért példája
különösen fontos, és egyre idõszerûbb.

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár I. emeleti díszterme

Látogatható: március 10-éig hétköznapokon 10-tõl 18 óráig
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P á l y á z a t i   f e l h í v á s

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója – készülve megalakulásának 30. évfordulójára –
pályázatot hirdet alapító elnöke, Vályi Gábor életét és szakmai munkásságát bemutató pá-
lyamunkák készítésére.

A pályamunkák terjedelme minimum 4–6 oldal, mûfaja szabad (a szakmai életpályát és
munkásságát feldolgozó bibliográfia mellett szívesen vesszük a kollégát és embert mindennapi
munkatevékenységében bemutató visszaemlékezéseket is).

A pályamunkák beérkezési határideje: 2006. szeptember 1.

A beadás címe: MKE Társadalomtudományi Szekció
Országgyûlési Könyvtár
Budapest, Pf. 4
1357

A borítékra, kérjük, írják rá: Pályázat

Formai elvárások:
Csak postai úton küldhetõk be a pályamunkák.  Külön zárt borítékban kizárólag a pályamû

lehet, és azon a szerzõ által választott, feltüntetett jelige. Emellett külön zárt borítékban kérjük
az alkotó elérési adatait, ezen a borítékon csak a jelige szerepeljen.

A pályázati eredmény kihirdetésére a szekció 2006 novemberében megtartandó taggyûlésén
kerül sor.

A pályamunkák díjazása: I. díj 50 000 Ft
II. díj 20 000 Ft

III. díj 10 000 Ft

A díjazott pályázók alkotói pályamunkájukkal meghívást kapnak a szekció 2007-re tervezett
Vályi Gábor konferenciájára, és pályamunkáik közzétételét szorgalmazzuk a szakmai sajtóban.

az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetõsége

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdetett

önkormányzati, állami fenntartású közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények számára
információs és kommunikációs akadálymentesítés támogatására.

A kiírás az alapítvány honlapján (www.foka.hu) a P 25/1 kódszám alatt tekinthetõ meg.
A pályázat elkészítéséhez segítséget találnak a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu).
A beadási határidõ március 31.

Hirdessen a Hirdessen a Hirdessen a Hirdessen a Hirdessen a Könyvtári Levelezõ/lapKönyvtári Levelezõ/lapKönyvtári Levelezõ/lapKönyvtári Levelezõ/lapKönyvtári Levelezõ/lapban!ban!ban!ban!ban!
Egész oldalas hirdetés ára 48Egész oldalas hirdetés ára 48Egész oldalas hirdetés ára 48Egész oldalas hirdetés ára 48Egész oldalas hirdetés ára 48     000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,000 Ft + áfa,
az ennél kisebbeké méretarányosan csökken.az ennél kisebbeké méretarányosan csökken.az ennél kisebbeké méretarányosan csökken.az ennél kisebbeké méretarányosan csökken.az ennél kisebbeké méretarányosan csökken.

Több számban megjelenõ hirdetési rendelésre kedvezmények!Több számban megjelenõ hirdetési rendelésre kedvezmények!Több számban megjelenõ hirdetési rendelésre kedvezmények!Több számban megjelenõ hirdetési rendelésre kedvezmények!Több számban megjelenõ hirdetési rendelésre kedvezmények!



Eseménynaptár

111 év
Portrék, fotók,

dokumentumok
az Eötvös Collegium

nagy egyéniségeirõl
címmel az ELTE Rektori Hivatal Tanári
Klubjában (Bp., V. Szerb utca 21-23. I.
emelet) nyílt kiállítás március 31-ig
11.30–13 óra között, ill. a (30) 224-0998-
as telefonon elõzetesen egyeztetett idõ-
pontban látogatható.
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