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Szomszédolás
Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos talál-
kozót az Észak-Magyarország, a Dél-Alföld és
az Észak-Alföld Régió községi könyvtárosainak.
A rendezvény szervezõje a tószegi Községi
Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti Kulturális
Alaphoz (NKA) benyújtott pályázatból, a helyi
önkormányzat, a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár és a Tószegi Könyvtári Védegylet
anyagi hozzájárulásával valósította meg a prog-
ramot.

A rendezvény folytatása a 2005-ös találkozó-
nak, kiterjesztve másik két régióra is.

A szolnoki kistérség községi könyvtárosait
elõször 2003-ban hívta Hellenpach Rozália
rákóczifalvi kolléganõ szakmai beszélgetésre,
együttgondolkodásra. 2004-ben Tószegen talál-
koztunk. 2005-ben az Észak-Alföld Régió köz-
ségi könyvtárosait és a megyei könyvtárak kép-
viselõit hívtuk Tószegre. A kedvezõ visszhang
késztetett a folytatásra, amihez a pénzügyi ala-
pot ismét az NKA pályázata adta.

Fontosnak tartom, hogy a hasonló helyzetben
levõ könyvtárosok ismerjék egymást, tudjanak
egymás munkájáról, örömérõl, sikereirõl és ter-
mészetesen ismerjék a nehézségeket, kudarcokat
is, minél többen és többször találkozzanak. Ke-
vés alkalom nyílik tapasztalatcserére, könyvtár-
látogatásra. Mi, az egy-két személyes könyvtá-
rakban dolgozók nehezebb helyzetben vagyunk,
mint a nagyobb települések könyvtárosai. Ne-
künk egyedül kell megoldanunk a szakmai, az
emberi, a technikai problémákat nap mint nap.
Bíztam abban, hogy a találkozó végére nemcsak
hasonló helyzetben levõ könyvtárosok leszünk
egymás számára, hanem egymást segítõ kollé-
gákként, barátokként búcsúzunk.

A három régió községi könyvtárosai és a ki-
lenc megyei könyvtár képviselõi március 30-án
érkeztek községünkbe, ahol a délelõtt során is-
merkedtek a házigazdákkal, könyvtárunkkal és
egymással is. A hivatalos program Papp István,
Tószeg község polgármestere köszöntõjével kez-
dõdött, aki beszélt a faluról, életkörülményeink-
rõl, igyekezett több oldalról bemutatni Tószeget,

a tószegieket. Õt követte Bertalanné Kovács
Piroska, a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója, aki megnyitotta a találko-
zót. Elmondta, milyen fontos szerepük van ezek-
nek a rendezvényeknek, amelyeken a községek-
ben dolgozók, hasonló körülmények között élõk
tapasztalatokat gyûjthetnek.

Az ebéd utáni öt óra hossza komoly figyel-
met igényelt a jelenlévõktõl, ugyanis 15 perces
elõadásokat hallottunk kilenc megye 17 községi
könyvtárosától. Az észak-magyarországi régió
képviselõi kezdték a sort.

Ureczki Klára a Borsod-Abaúj-Zemplén
(BAZ) megyei Hidasnémetibõl érkezett, és az
1500 lakosú településen végzett munkájáról be-
szélt. Az összevontan mûködõ könyvtárban és
mûvelõdési házban (ahol még mozi is van) õ az
egyedüli fõállású alkalmazott, munkáját közmun-
kásként dolgozók segítik. Nemrég újították fel
és alakították át az intézményt, melyben többfé-
le, a helyi igényeknek megfelelõ szakkört mû-
ködtetnek. Több mint hétezer dokumentumuk van
közel hatszáz olvasóval, állománygyarapításra
2004-ben 135 ezer forintot fordítottak. Öt szá-
mítógép várja a használókat, ebbõl három
internetezésre is alkalmas.

Heves megye egyik képviselõje, Vadásziné
Varga Éva Feldebrõrõl jött, és A könyvtár mint
a rendezvények alkalmas otthona címet adta elõ-
adásának. A Feldebrõ életében fontos szerepet
betöltõ, kettõs funkciójú intézmény az ÁMK
könyvtáraként mûködik. Kiemelte azokat a ren-
dezvényeket, melyekben szerepet vállalnak. Több
sokszínû községi programot említett, például a
szõlõ és a bor ünnepét. A civil szervezeteknek is
a könyvtár ad otthont. Irodalomhoz kapcsolódó,
fõként gyermekeknek szóló rendezvényeik is
sokfélék, a népmese napján például tartottak
felolvasást, szerepjátékot játszottak. A megyei
könyvtártól a KSZR-en belül dokumentumszol-
gáltatást vesznek igénybe, kézmûves programo-
kat visznek a településre. Vadásziné 1997 óta
könyvtáros, a „semmibõl épített könyvtárat”.
Mára sikerült az ott élõk és a fenntartó elisme-
rését is kivívnia munkájával, melyben nagy sze-
rep jut a programoknak. Az 1250 lakosú faluban
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210 regisztrált olvasó van, technikailag a helyi
igényeknek megfelelõen felszerelt, három szá-
mítógéppel, ingyenes internettel rendelkezõ intéz-
mény és lelkes könyvtáros várja a látogatókat.

Nógrád megyébõl Drégelypalánkot képvisel-
te Pásztor Ildikó. Az 1400 lakosú településen
egy szervezeti egységben mûködnek a település
kulturális intézményei, a könyvtár, a mûvelõdési
ház, a teleház és a turisztikai központ. Az intéz-
mény feladatai között a települési rendezvények
kapnak kiemelt szerepet. A könyvtár 6300 kö-
tettel rendelkezik, évi 400 ezer forintot fordíta-
nak gyarapításra, 2004-ben 123 olvasójuk volt.

A BAZ megyei Krasznokvajdáról érkezett
Mitróné Kádár Éva, aki kettõs funkciójú könyv-
tárat képviselt. Az aprófalvas Csereháton talál-
ható az 575 lakosú település, mely hét falu köz-
pontja volt 1990-ig. A könyvtár állománya kö-
zel 8700 dokumentum, olvasóinak száma 170,
ennek nagyjából a fele 14 év alatti. Költségveté-
si lehetõségeit õ is pályázatokkal egészíti ki. 1997
óta öt nyertes pályázatuk volt, melyek közül a
2003. évi 12 milliós, épület-felújításra kapott volt
a legjelentõsebb. Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium ITP 3/K pályázatán három számí-
tógépet és internethasználatot nyertek, könyvtári
bútorra 205 ezer, biztonsági felszerelésre 160 ezer
forint volt a pályázati összeg. 1997-ben a fenntartó
elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet,
mellyel egymillió forint járt együtt. Kiemelte a
helytörténeti gyûjteményük jelentõségét.

A Heves megyei Szihalomból Józsáné
Debreczeni Edit szintén kettõs funkciójú könyv-
tárat vezet. A 2165 lakosú faluban mûködõ
könyvtár célját így fogalmazta meg: „használó-
barát szolgáltató központ”.  1959 óta van könyv-
tár a településen, 1980-tól ÁMK-n belül, 1991-
tõl összevont közmûvelõdési intézmény része-
ként dolgoznak. Érdekes volt Edit véleménye,
miszerint az ÁMK-ban jobban érezte magát, jobb
volt az együttmûködés a pedagógusokkal, ami
nagyon fontos az iskolai könyvtári feladat miatt.
1997-ben két számítógépük lett, 2003-tól a
teleház létrejöttével irodatechnikai szolgáltatások
is elérhetõk. Szerinte a jövõ az, hogy a könyvtár
tudásház legyen, információs hátrányok leküz-
dését szolgáló, többfunkciós intézmény, mely
formai újjászületés mellett töltõdik meg tarta-
lommal. Sikert a felhasználókkal együttmûköd-
ve, igényekre épülõ szolgáltatással lehet elérni.
2005-ös statisztikai adatok alapján 361 olvasója,

17 313 dokumentuma, 32 féle folyóirata és 1 581
ezer forint állománygyarapítási kerete volt.

Kelemen Istvánné a Nógrád megyei Érsek-
vadkertrõl érkezett, és az Észak-Magyarország
Régió utolsó elõadójaként kapott szót. Huszon-
három éve vezeti a könyvtárát, egy rendszertele-
nül összehordott könyvhalmazból építette a gyûj-
teményt, amit „az én könyvtáram”-ként említ.
Könyvtára erõsségének a szépirodalmi gyûjte-
ményt és önmagát tartja. „Tegyétek nélkülözhe-
tetlenné magatokat” – hallotta egy szakmai na-
pon, aminek tudatában dolgozik azóta. A hagyo-
mányos könyvtári szolgáltatások biztosítása
mellett változott, bõvült a könyvtár munkája,
kulturális szolgáltatóhellyé nõtte ki magát. Pá-
lyázatok segítették eszköz és berendezés be-
szerzésében, mellyel a megváltozott lakossági
igényeknek próbál eleget tenni. Irodatechnikai
eszközök várják a lakosságot, információt szolgál-
tat állományával, internet-hozzáféréssel, EU-s gyûj-
teménnyel. Könyvtárhasználóvá nevel iskolai
órákon, irodalmi rendezvényeken. Közösségi tér,
találkozóhely a könyvtár. Olvasóinak száma közel
600, harminc folyóirat és két napilap várja a
betérõt. Irigylésre méltóan magas a doku-
mentumbeszerzési keret, 2005-ben 1 480 ezer
forint volt.

A Dél-Alföld Régióból elsõként a Békés
megyei Kondorosról érkezett Kalhammer
Mátyásné mutatta be a Dérczy Ferenc Könyvtár
és Közmûvelõdési Intézmény könyvtárát. Kettõs
funkciójú, nyilvános és iskolai könyvtári felada-
tokat ellátó intézményt ismertünk meg. Az 5800
fõs település könyvtárában állománygyarapítás-
ra 1,4 millió forintot költhetnek, amit pályáza-
tokkal, szponzori támogatással és a személyi
jövedelemadó egy százalékából befolyt összeg-
gel egészítenek ki. A lakosság 17 százaléka ol-
vasó, három szakember dolgozik ott. 1998-ban
költöztek az új, többfunkciós épületbe, ahol az
elsõ emeleten kaptak helyet. A költözéssel egy
idõben a könyvtári tevékenységben is változás
történt, az állományalakítás elvei változtak, tech-
nikai eszközökre alapozott új szolgáltatásokat
vezettek be, informatikai fejlesztés történt (tíz
számítógépen ingyenes az internethasználat),
folyamatos az informatikai képzés gyerekek és
felnõttek részére egyaránt. Kiemelte a kettõs
funkció erõsségét, lehetõségeit, gyengeségeit és
veszélyeit. Összességében az elõnyök fokozot-
tabban érzékelhetõk, pozitívumként értékeli a
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kettõs feladat egy intézményben történõ ellátá-
sát. A településen élõ nemzetiségiek könyvtári
ellátását is biztosítja.

Hegedûs Lászlóné a Bács-Kiskun megyei
Kunbaracsról érkezett. 1983 óta vezeti a könyv-
tárat, mely 1999-tõl iskolai és nyilvános könyv-
tári feladatokat lát el. A teleház és az eMagyar-
ország Pont is a könyvtárban kapott helyet. A
megyei könyvtár 2005. július 1-jétõl mozgó-
könyvtári ellátással segíti az intézményt, ami 1,1
millió forint többletet jelent. Vonalkóddal látták
el a dokumentumokat, január 1-jétõl így kölcsö-
nöznek. Szintén a segítségükkel valósult meg a
felnõttképzési program keretében a számítógé-
pes tanfolyam. Ebben az évben a fenntartó pályá-
zott a Közkincs programon belül közösségi színtér
fejlesztésére. Jelenleg zajlik az átalakítás.

A Csongrád megyei Csanádpalotáról Makán
Andrásné és Molnárné Haluska Margit közös
elõadásban beszélt munkájáról. A 3294 lakosú
településen kettõs funkciójú intézmény látja el a
nyilvános és az iskolai könyvtári feladatokat.
1990-tõl 237 négyzetméteres alapterületen kapott
helyet a kb. 35 ezer kötet. Jelenleg két fõfoglal-
kozású könyvtárost alkalmaznak, a település la-
kosságának közel harminc százaléka regisztrált
olvasó. A nem túl magas állománygyarapítási
összeget pályázatokból, támogatásokból egészí-
tik ki. Nyolc számítógép várja az olvasókat
internet-hozzáféréssel. 2005-ben hét nyertes pá-
lyázatuk volt, egyebek közt internetes tanfolyam
szervezésére, játszóházi foglakozásokra, felújí-
tásra kaptak támogatást. Sok változatos foglal-
kozást szerveznek a gyermekeknek, melyek je-
lentõsek a község életében.

Dékány Zoltánné a Bács-Kiskun megyei
Lakitelekrõl érkezett. 1985-tõl önálló épületben,
önálló intézményként látja el a szakembereket
alkalmazó könyvtár a feladatát, ekkor történt egy
szemléletmód- és stratégiaváltás is: „szolgáltató
intézmény”, így határozzák meg küldetésüket.
1990-ben fontos változás történt: nagyobb alap-
területet, külön olvasótermet kaptak, lezajlott egy
technikai fejlesztés, kialakították a játszószobát
és a helytörténeti gyûjteményt. Az elmúlt tíz év
szinte mindegyike jelentõs újdonságot hozott:
1995-ben átdolgozták a gyûjtõkört és selejtez-
tek, 2000-tõl muzeális kiegészítõ tevékenység-
gel is foglalkoznak, 2002-ben létrejött a számí-
tógépes terem öt géppel és internethasználattal,
2003-ban újabb technikai fejlesztésre került sor

és lapkiadásra is vállakoztak, 2004-ben a könyv-
tárba került az eMagyarország Pont, lett közhá-
lós internet és számítógépes oktatást tartottak a
lakosságnak, 2005-ben pályázatból felújították az
épületet, a bevételekbõl kicserélték a bútort, logó
és honlap készült. A minõség és a korszerûség
elvének megfelelõen dolgoznak. Igyekeznek a
változásokat felismerni és gyorsan reagálni rá-
juk, új módszereket próbálnak ki és vezetnek be,
felhasználó központú könyvtárat építenek, folya-
matos fejlesztéssel javítják a minõséget, a veze-
tõ épít a munkatársakra.

A Békés megyei Sarkadkeresztúrt és kulturá-
lis életét Puskás Istvánné elõadásából ismertük
meg. Az 1874 fõs községben nem mûködik köz-
mûvelõdési intézmény, így ezt a feladatot is a
könyvtár vállalta. 2002 óta felújított épületben
190 négyzetméteres alapterületen várják az olva-
sókat. Az eMagyarország Pont pályázaton nyert
számítógépek, nyomtatók és széles sávú internet
nagy lehetõséget teremt a lakosság számára.
Foglakoztatás Információs Pontot is mûködtet-
nek, ami a munkanélkülieket segíti. A könyvtári
állomány  9970 kötet, 684 beíratkozott olvasó-
juk van (környezõ településekrõl is járnak hoz-
zájuk). Sokat pályáznak és sokszor sikeresen.
Olvasóiknak is hirdetnek pályázatokat, közösen
neveznek be különféle versenyekre. Az intéz-
mény igyekszik minden helyi igénynek megfe-
lelni, sokféle programnak helyet adni, sokirányú
és sokrétû szolgáltatást nyújtani. Vajdasági
könyvtárral is tartanak fenn kapcsolatot. A
Könyvtárpártoló Önkormányzat pályázaton már
kétszer különdíjat kaptak.

Paraginé Tóth Edina a 2800 fõs, Csongrád
megyei Zákányszékrõl jött, ahol sok az ingázó
és a munkanélküli. 1958 óta mûködik könyvtár
a faluban, mindig egy személyt alkalmaztak, és
mindig valami más intézménnyel vonták össze,
jelenleg a mûvelõdési házzal. 2002 jelentõs vál-
tozást hozott, ekkor költöztették át a rendezvény-
házba, ahol már a teleház is mûködött. Így komp-
lex információs központ létesült a falu központ-
jában, a könyvtár alapterülete 78 négyzetméterre
nõtt. Más fontos változást is hozott ez az idõ-
szak: több lett az olvasó és emelkedett a 14 éven
felüliek aránya, bekötötték az internetet, a könyv-
tárközi kérések száma ugrásszerûen nõtt – sokan
az interneten keresztül kérnek –, rendszeressé
váltak a könyvtárhasználati órák. A minõségi
változás része az egységes dekoráció, felirat,
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idézet stb. Rendszeresek a könyvtári hírek a te-
lepülési újságban. Fontos, hogy a könyvtár meg
tudjon felelni a kor követelményeinek, és meg-
próbálja csökkenteni az információban gazdagok
és szegények közötti különbségeket. A szolgál-
tatás nagy mértékben függ a szolgáltató személyé-
tõl. Az elõadó hangsúlyozta a személyes minõsé-
get: fontos a folyamatos szakmai és emberi fejlõ-
dés, hogy kellõ mértékû felkészültséggel és önbe-
csüléssel minõségi munkát lehessen nyújtani.

Az Észak-Alföld Régióhoz tartozó Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Kállósemjén könyvtári
helyzetérõl Hollósi Istvánné elõadását hallottuk.
A községben élõk száma 4035, a Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár, valamint az iskola látja el a
kulturális feladatokat a településen. 1997-ben
került át az iskolából a nyilvános könyvtárba a
szépirodalmi és ifjúsági anyag, ekkortól kettõs
funkciójú intézmény. Ez az év jelentette a tech-
nikai fejlõdés kezdetét is. A Soros Alapítványtól
számítógépet és tartozékait, valamint internet-
hozzáférést nyertek. Az állománygyarapításra
fordítható összeg 1999-ben volt a legtöbb, egy-
millió forint, ekkor pályáztak a Könyvtárpártoló
Önkormányzat címre, elsõ helyezést és egymil-
lió forintot nyertek. Ebbõl két újabb számítógé-
pet, nyomtatót, fényképezõgépet, telefaxot és
videokamerát vettek. 2000-ben számítógépes
teremmel bõvült a könyvtár, beköttették az ISDN
vonalat. 2002 és 2005 között újabb pályázatok
eredményeként technikai eszközökkel gyarapod-
tak, internetes tanfolyamot tartottak, kívül-belül
felújították és berendezték a könyvtár épületét.
A több mint 20 ezer dokumentumot hétszáz
beíratkozott olvasó használja, állománygyarapí-
tásra 2005-ben 839 ezer forintot fordítottak. A
látogatottság növelése érdekében a két fõállású
könyvtáros gyermekfoglakozásokat, vetélkedõket
szervez. Az elért eredmények az önkormányzat
pozitív hozzáállásának is köszönhetõk.

Horthy Csabáné a Tószeggel majdnem szom-
szédos Tiszajenõrõl érkezett. A két éve kettõs
funkciójú könyvtár az iskola udvarán levõ torna-
terem emeletén kapott helyet. Mivel az emeletre
a mozgáskorlátozottak nem tudnak feljutni, ezért
és a felnõtt olvasói számának növelése érdeké-
ben tervezi a könyvek házhoz szállítását. A
könyvtár eMagyarország Pontként is mûködik,
ahol a két számítógépet elsõsorban felnõttek
vehetik igénybe, de természetesen a gyerekek is
használhatják. Kilencven olvasója van, aki csak

a számítógépet használja, azt nem regisztrálja.
Állományából 4600 kötet számítógépen rögzí-
tett. Külön beszerzési kerete van a két feladatra,
és külön statisztikát is készít. 1997 óta tagja a
megyei ellátórendszernek, és önállóan is gyara-
pít, ily módon olvasói elég szép számú új doku-
mentumhoz jutnak. Rendezvényeit elsõsorban
gyerekeknek szervezi.

A Hajdú-Bihar megyei Mikepércsrõl érkezett
Kenéz Tünde, aki kevesebb, mint egy éve dolgo-
zik a településen. A 3500 fõs faluban 350 olva-
sójuk van. Ketten dolgoznak a könyvtárban, me-
lyet az önkormányzat az oktatási intézményekkel
összevontan mûködtet, de a két könyvtárat nem
vonták össze, „csak” az iskolai könyvtáros munká-
ját is õ látja el. 7421 kötetbõl válogathatnak olva-
sóik, és két, az iskolától kölcsön kapott számítógé-
pet használhatnak. Sokszínû programjaik elsõsor-
ban az iskolás és óvodás korosztálynak szólnak.

A szabolcsi Pusztadobost képviselte Giczei
Zoltánné, aki már harminc éve könyvtáros. Az
1472 lelket számláló falu 1990 óta önálló tele-
pülés. Ekkortól mûködik önálló könyvtár, mely
2004-ig heti kilenc órában, azóta heti negyven
órában tart nyitva. Tavalytól õ látja el az iskolai
könyvtári munkát is. 28 négyzetméteren helyez-
ték el a 7400 dokumentumot, mely a 320 olva-
sót várja. Nagy a zsúfoltság, s ez arra készteti,
hogy a programokat házhoz vigye, az iskolások-
nak az iskolában, az óvodásoknak az óvodában
tart foglalkozásokat. Mindent megtesz az olva-
sói létszám megtartása és növelése érdekében,
például kérdõíves megkérdezést, igényfelmérést
szervez, serkenti a könyvtárközi kölcsönzést. Az
állománygyarapításra fordítható 600 ezer forin-
tot elsõsorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Könyvtárak Egyesülésén keresztül, a KELLÓ-
nál költi el. Kitartó munkájával aktív közösséget
toborzott a könyvtár köré. Õk az olvasókör tag-
jai, és a szervezett rendezvényeket is látogatják.
Az iskolai könyvtári munkában nagy igyekezet-
tel törekszik az olvasás megszerettetésére és az
olvasóvá nevelésre. Elõadásában jó példát lát-
tunk arra, mit lehet elérni kitartással és szorga-
lommal, ha az ember hittel végzi munkáját. A
település iskolájának bõvítésével remény van
arra, hogy megfelelõ körülmények közé költöz-
zön a könyvtár, ahol a magas színvonalú szak-
mai munka ellátására jó feltételek lesznek.

A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én
tartottam rövid ismertetõt. Önálló intézményként
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nyilvános könyvtári feladatokat lát el a Községi
Közkönyvtár, melyekhez idõnként közmûvelõ-
dési feladat is kapcsolódik. A falu iskolájában
külön iskolai könyvtár mûködik. A személyi és
tárgyi feltételeken túl beszéltem szolgáltatásaink-
ról, a rendezvényekrõl, a számokban mérhetõ
adatokról, az intézmény támogatására alakult, ez
évben 11 éves egyesületrõl, a könyvtár és a
védegylet nyertes pályázatairól, terveinkrõl. A
4800 lakosú községben a fõállású vezetõn kívül
egy hatórás könyvtáros-asszisztens dolgozik,
15 500 dokumentum és nyolc jól felszerelt
multimédiás számítógép szolgálja a 493 olvasó
ellátását. 2004 óta eMagyarország Pontként biz-
tosítjuk a széles sávú internet-hozzáférést. Öreg-
betûs könyvekkel és hangoskönyvekkel várjuk a
látásproblémákkal küszködõket. A Tószegi Könyv-
tári Védegylet (egyesület) tevékenységébõl kiemel-
tem, hogy a rendezvényekhez nyújtott anyagi tá-
mogatás mellett dokumentumok beszerzésével is
segíti az intézményt. Példa értékû lehet, hogy a
könyvtár és az egyesület 1999 óta 14 nyertes pá-
lyázattal bír, ez közel 5,5 millió forintot jelentett.

A szakmai program másnap a megyei könyv-
tárak képviselõinek elõadásával folytatódott.
Minden elõadó átfogó képet adott a megyéjében
levõ falvak helyzetérõl, a könyvtárak számáról,
állapotáról és a megyei könyvtár segítõ munká-
járól. Az elõadásokból igyekszem a jellegzetes-
ségeket kiemelni, a számomra érdekes formákat
megmutatni.

Venyigéné Makrányi Margit a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
elõadásából az alábbiakat emelem ki. A „Mi
nyújthat valódi megoldást a kistelepülési ellátás-
ban?” kérdésre a következõ válasz született: az
1997. évi kulturális törvényben, a könyvtári stra-
tégiában kiemelt helyen szerepel a kistelepülé-
seken élõk könyvtári ellátása. Ezt segíti a Könyv-
tári Szolgáltatási Rendszer (KSZR) is, és az
együttmûködés a pályázatokban. BAZ megyé-
ben négy kistérségben van könyvtári ellátás,
kettõben szolgáltatóhelyek kialakításával, felújí-
tásával, technikai ellátottságuk javításával, kö-
zös állománybeszerzéssel, feldolgozással, kettõ-
ben bibliobuszos ellátás bevezetésével. Harminc
település fogad letéti ellátást, 18 településen tör-
ténik könyvtári szolgáltatás fogadására is alkal-
mas közösségi színtér kialakítása. „Kell a könyv-
táros – állítja –, mert tudása, magas szintû felké-
szültsége, tenni akarása, szakmaszeretete, elkö-

telezettsége, a közösségért érzett felelõssége,
szociális érzékenysége, kapcsolatépítõ képessé-
ge mindenkor meghatározza annak a könyvtár-
nak, s végsõ soron annak a közösségnek is a
jövõjét, amelyben dolgozik.”

Tõzsér Istvánné az egri Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtárat képviselte, elõadásából  A
megyei könyvtár a települési könyvtárak szolgálta-
tásában címû részbõl idézek. A megyei könyvtá-
rak szakmai szétsugárzó tevékenysége kerül elõ-
térbe, együttmûködési lehetõségeket kell keresni-
ük. Szükség van a KSZR bevezetésére. A KSZR
kísérleti projekt: felhasználó központú, korszerû,
minõségi szolgáltatási rendszert kínál. A Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár tudatosan szer-
vezett szolgáltatási csomagot ajánl partnereinek.

Bódi Györgyné, a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a
2004-ben elfogadott, Könyvtárfejlesztési koncep-
ció a községekben és a kistelepüléseken élõk
számára címû program eredményesebbé tette a
területi munkát. Az NKA pályázatának eredmé-
nyeként megújult az ellátóközpont állománycse-
rélõ szolgáltatása. A mozgókönyvtári ellátás a
salgótarjáni kistérségben volt sikeres: négy köz-
ségben könyvtári bútort cseréltek, számítástech-
nikai és audiovizuális eszközök beszerzése tör-
tént meg, fejlesztették az állományt, megvaló-
sulhatott az ellátóközpont technikai feltételeinek
javulása. 2005-ben több kistérség igényelte a
normatívát mozgókönyvtári ellátásra.

Lukács Anikó, a kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársa elõadásában részletesen
beszámolt a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás könyvtári ellátásáról. Nyolc település
érintett a KSZR keretében nyújtott szolgáltatás-
ban, ezek: állomány-leválogatás, állományrende-
zés, kistelepülések könyvtárainak adatbázis-épí-
tés, dokumentumellátás, lakossági internet-tan-
folyamok, nemzetiségi ellátás, rendezvények
szervezése, szakmai továbbképzések, gyermek-
programok. A községi könyvtárak jövõjét a
KSZR-ben látja.

Lonovics Lászlóné, a békéscsabai Békés Me-
gyei Könyvtár munkatársa többek között elmond-
ta, hogy Békés megye könyvtárai rendelkeznek
országos viszonylatban a legnagyobb átlagterü-
lettel. Az utóbbi öt-hat évben 17 könyvtárat újí-
tottak fel, alakítottak át, három felújítása most
történik. Bemutatta a Békés megye kistelepülésein
élõk könyvtári ellátásának korszerûsítése elneve-
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zésû projektet. „Jövõkép: A kistelepülésen élõk
ugyanolyan könyvtári ellátásban részesülnek, mint
a nagyobb községek, illetve kisebb-nagyobb váro-
sok lakói.” A döntés-elõkészítés érdekében négy
modellt dolgoztak ki, mellyel a megyére kiterjedõ
fejlesztési koncepciót is meghatározták.

Rátkai Erzsébet, a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár munkatársa beszélt
megyéjük mozgókönyvtári ellátásáról is. 14 kis-
települést vontak be így a letéti ellátási rend-
szerbe. A Somogyi-könyvtár jelenlegi szolgálta-
tásai: a helyi gyûjtemény kiegészítése letéti állo-
mánnyal (NKA), helyi igényeket figyelembe
vevõ kedvezményes vásárlás, nyilvántartásba
vétel, feldolgozás (Corvina), szállítás, szakmai
továbbképzések, rendezvények. Gondok a kiste-
lepüléseken: a „számítógépes írástudás”, az
internetkultúra, a telematikai fejlesztés hiánya;
további összevonások elsõsorban mûvelõdési
házzal; alacsony beszerzési keret; kevés nyitva-
tartási idõ; kevés folyóirat; a könyvtárközi köl-
csönzések alacsony száma; a helyismereti doku-
mentumok, információk hiánya; a teljes munka-
idõs állások csökkentése.

Nagy Erzsébet Viktória és Csobán Róbert, a
debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár munkatársai a kistelepülések ellátását biztosító
feladataikról és eredményeikrõl beszéltek. Csobán
Róberttõl az ellátórendszerrõl és a 2005 óta mûkö-
dõ KSZR-rõl hallhattunk. Szolgáltatásaik: doku-
mentumellátás, információszolgáltatás, nemzetisé-
gi és kisebbségi ellátás, egyéb szolgáltatások. Az
utóbbihoz tartozik az a sokrétû segítõ munka is,
melyrõl Nagy Erzsébet Viktória beszélt, a
gyermekkönyvtárosok által biztosított programok.

Zselinszki Lászlóné a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat képvi-
selte, elõadásából a Könyvtárügy rendszerváltá-
sa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címû részt
emelem ki. „(Fontos célunk) az új kapcsolatrend-
szerek kialakítása (országos, megyei fejlesztés-
ügyi szervezetekkel), a regionális együttmûkö-
dés szerepvállalásainak erõsítése (tanácskozások-
kal, képzésekkel és továbbképzésekkel, trénin-
gekkel); ezen tapasztalatok hasznosítására való
törekvés a hátrányos (leghátrányosabb) helyzetû
térségek könyvtárellátási helyzetének megoldá-
sára.” A kistérségi könyvtári ellátás megvalósu-
lásának szintjei: a csengeri kistérség 2006-ban
elindult hatmillió forintból, tíz településen (há-
rom település mikrotérségi központ); a kisvárdai

kistérségben folyik a szervezés, 2005-ben 16
millió forintot sikerült szerezni pályázaton, 32
település összefogásával; a fehérgyarmati kistér-
ség a tervezés szintjénél tart, a kistérség fejlesztési
programjában kiemelten szerepel a könyvtár.

A Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
által elmondottakból az volt a legfontosabb szá-
momra, hogy kiemelte a könyvtáros szerepét a
községek könyvtári ellátásában. A könyvtáros
személyiségének, szakmai ismereteinek fontos-
sága mellett a közösségben betöltött szerepérõl,
szerepvállalásáról is szólt.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatár-
sa a szakfelügyeleti vizsgálatokból készített
összesítés alapján mutatta be az országos hely-
zetet. Beszélt a március 30-ai gyulai konferenci-
án elhangzottakról, a kistérségi feladatokat ellá-
tó városi könyvtárak tapasztalatairól. Kiemelte a
kistérségek szerepét, szerinte ez a jövõ, erre
épülnek a pályázati kiírások, innen várható pénz
a kiskönyvtárak számára. Bemutatta a kistérségi
ellátás kapcsolatrendszerét, kiemelte az együtt-
mûködés fontosságát az önkormányzatok és vá-
rosi könyvtárak, valamint a könyvtáros szakma
között, beszélt a feladatmegosztásról, az ellátás
színvonalának biztosítékairól és a községi könyv-
tárosok szerepérõl.

Összességében több elõadónál kiemelt helyet
kapott a könyvtáros szerepe. Két azonos tárgyi
feltételekkel rendelkezõ könyvtár soha nem fog
azonos szerepet betölteni települése életében,
hiszen más a könyvtáros személyisége, szakmai
tudása, érdeklõdési köre, kapcsolatteremtõ ké-
pessége, szerepvállalása az adott közösségben.
Jól mûködõ könyvtári ellátáshoz a községekben
is a megfelelõ tárgyi és személyi feltételek együt-
tesére van szükség. Mivel ezekben a könyvtá-
rakban csak egy-két fõ dolgozik, ez növeli a
könyvtáros felelõsségét.

Siposné Nagy Julianna
könyvtárigazgató

Május 10-én  Beckett születésének szá-
zadik évfordulójára emlékezve az ír nagy-
követség támogatásával kiállítás nyílt az
Országos Idegennyelvû Könyvtár hangu-
latos belsõ udvarában.
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MATARKA
szakmai nap

A Miskolci Egyetem,
Könyvtár, Levéltár Múze-
um március 24-én, pénte-
ken 10 és 13 óra között
MATARKA szakmai napot
rendezett a könyvtár folyó-
irat-olvasótermében.

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TAR-
talomjegyzékeinek Kereshetõ Adatbázisa) ma-
gyar kiadású szakfolyóiratok (360) tartalomjegy-
zékét dolgozza fel könyvtári konzorcium kereté-
ben a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,
Múzeum vezetésével (www.matarka.hu). A fel-
vett adatok adatbázisba kerülnek, a szerzõk, il-
letve a címben levõ kulcsszavak szerint vissza-
kereshetõk, és az egyes számok külön-külön
böngészhetõk. A feldolgozás egyrészt kézi adat-
bevitellel történik, másrészt digitális formában
már rendelkezésre álló adatok konvertálásával.
A cikkek mintegy tizenöt százaléka teljes szö-
veggel is elérhetõ.

A rendezvény keretében hat elõadás hangzott
el, melyek természetesen mind az adatbázissal
és egyben szolgáltatással foglalkoztak más-más
megközelítéssel. A köszöntõt és bevezetõ elõ-
adást jelen beszámoló írója, Burmeister Erzsé-
bet, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,
Múzeum megbízott fõigazgatója tartotta. A
MATARKA-t elemezte több szemszögbõl: dió-
héjban felvázolta a szolgáltatás négyéves törté-
netét, megkísérelte elhelyezni a magyar bibliog-
ráfiai adatbázisok között, összefoglalta a keresé-
si módokat, felhasználási lehetõségeket, és be-
szélt a tervekrõl is. Ezt követõen szó volt arról,
hogyan lehet a MATARKA-t „privatizálni”, er-
rõl Takáts Béla, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Verseghy Ferenc Könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettese beszélt, aki a Levelezõ/lap hasábja-
in ugyanerrõl már cikket is megjelentett pár
hónappal ezelõtt. Szám Edina, a Miskolci Egye-
tem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum folyóiratcso-
portjának munkatársa azt mutatta be, hogyan épül
az adatbázis, milyen egyszerû mind a két mód-
szer használata. Pajor Enikõ, a Szegedi Egye-
tem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolájának
docense azt fejtegette nagyon szuggesztív mó-
don, hogy a MATARKA-t hogyan lehet oktatni

és a hallgatókat hogyan lehet osztályozni arra
vonatkozóan, ahogyan a különbözõ adatbázisok-
hoz és internetes keresésekhez viszonyulnak.
Renkecz Anita, az Országos Széchényi Könyvtár
MEK osztályának munkatársa az Elektronikus
Periodika Archívumot mutatta be, mert a
MATARKA szorosan együttmûködik az EPA-
val. A MATARKA-ból a teljes szövegre mutató
ugrópontok leginkább az EPA teljes szöveges
cikkeihez vezetnek el. Az együttmûködés hasz-
nos és gyümölcsözõ mindkét fél számára. Leg-
utoljára Büki József, a Természetvédelmi Hiva-
tal könyvtárosa vette kezébe a mikrofont, és
problémákat vetett fel, amelyek még megoldásra
várnak. Jó lenne például a találati halmazban
újból keresni és egyszerre több folyóiratra szû-
kítve elvégezni a keresést. Jelen pillanatban vagy
csak az összes folyóiratban kereshet a felhaszná-
ló, vagy csak egy kiválasztottban, illetve szakte-
rületre lehet szûkíteni. Felvetette még azt is, hogy
a periodikumok körét ki kellene bõvíteni a mo-
nografikus sorozatok feldolgozásával, mivel a
felhasználót a tartalom érdekli, nem az, hogy
milyen dokumentumtípusban található meg adott
esetben a tanulmány.

A 24-ei szakmai napot megelõzte 23-án a
konzorciumot alkotó könyvtárak zártkörû mun-
katalálkozója, ahol az elsõ közgyûlés keretében
megalakították a konzorciumot felváltó MA-
TARKA egyesületet, természetesen megvitatták
az esedékes tennivalókat, és ami a legfontosabb,
megismerkedtek egymással személyesen, hiszen
sokan csak a levelezõlistákon „beszélgettek”
eddig.

A kétnapos találkozót az Oktatási Minisztérium
támogatta. Szerencsére a juttatás fedezte egy új
szerver költségeit is, ezért a MATARKA most már
sokkal gyorsabban tudja felhasználóit kiszolgálni.

Burmeister Erzsébet
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Szakmai nap a szegedi
Somogyi-könyvtárban
A 125 éves Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Társadalomtudományi Szekció Muzeális
kötetek õrzése és szolgáltatása a könyvtárakban
címmel a szegedi Somogyi-könyvtárban szakmai
napot tartott 2006. április 5-én. Az ország kü-
lönféle pontjairól negyven érdeklõdõ kolléga vett
részt ezen a konzultáción. A délelõtti program
levezetõ elnöke Szivi Józsefné volt.

A könyvtár igazgatója, Szõkefalvi-Nagy Er-
zsébet és a szekció elnöke, Szivi Józsefné kö-
szöntõje után a délelõtti programban Hubert
Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár),
Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem),
Szõkefalvi-Nagy Erzsébet (Somogyi-könyvtár),
Kastaly Beatrix és Dippold Péter (Országos
Széchényi Könyvtár – OSZK) beszámolóit hall-
gattuk meg Az írott kulturális örökség megõrzé-
se – nemzeti feladat európai keretben címû lip-
csei kongresszusról.

Hubert Gabriella arról beszélt, hogy a lipcsei
konferencián a hosszú távú megõrzéssel foglal-
kozó programban egyenrangúnak vették a doku-
mentumok restaurálását és digitalizálását. Mind-
kettõ a nemzeti értékek megõrzését szolgálja, a
digitalizálásra pedig a széles körû szolgáltatás
miatt is szükség van. Fontos a két mûvelet el-
végzésének sorrendje: elõször digitalizáljunk, és
csak utána restauráltassunk. E két dolog hatal-
mas munka és sok pénz, fontos, hogy nemzeti
stratégia legyen hozzá, fontos a
digitalizálás összehangolása, a
prioritások megállapítása. A kon-
ferencián beszéltek az egyes or-
szágokban zajló projektekrõl, pl.
savtalanítás, digitalizálási tervek.
Ezekrõl és internetes elérhetõsé-
gükrõl Hubert Gabriella a késõb-
biekben készít összeállítást. A
konferencián elhangzott, hogy a
legkisebb egységnek is rendel-
keznie kell digitalizálási és res-
taurálási tervvel (sajnos Magya-
rországon csak a legnagyobb in-
tézmények rendelkeznek vele).
Az elõadás végén beszámolt az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése

régi könyves gyûjteményi munkacsoportjában
zajló tapasztalatcserérõl. A kis könyvtáraknak
nincs önálló digitalizálási lehetõségük, így pl. az
Evangélikus Országos Könyvtár vagy az Egyhá-
zi Könyvtárak Egyesülése pályázatai révén
(amely azután leosztja a feladatokat az egyházi
gyûjteményeknek), vagy az OSZK-val való
együttmûködésben, vagy tudományos progra-
mokhoz való csatlakozással tudja állományát
digitalizálni.

Keveházi Katalin az õrzés és szolgáltatás ál-
tal felvetett kérdésekkel kezdte elõadását. Kinek
kell digitalizálnia: a tudósnak vagy a könyvtá-
rosnak? (A kettõnek, együtt.) Mit válasszunk ki,
mi a legfontosabb (a kódexek vagy a XIX–XX.
századi hírlapok)? Ki tartja számon, hogy hol
találhatók a digitális anyagok, és a legfontosabb
kérdés: a könyvtáraknak hol van ebben a he-
lyük? Ezután felvázolta a konferencia témáit,
melyek a következõk voltak: az állományvéde-
lem nemzeti koncepciói és stratégiái, a fizikai
megõrzés lehetõségei (savtalanítás, digitalizálás,
restaurálás), és megvalósult tervek. Mindezek-
nek országos méretû együttmûködésen alapuló-
nak kell lenniük. Az írásos örökség megõrzésé-
vel együtt biztosítani kell a dokumentumokhoz
való hozzáférhetõséget. Az elsõ lépés a megõr-
zés, védelem, melybe a számbavétel ugyanúgy
beletartozik, mint az állagfelmérés, állagmegóvás.
A második lépés a feltárt és eredeti anyagokhoz
való hozzáférés biztosítása. A harmadik lépés
digitális másolat készítése a fontossági sorrend
megállapítása után, a párhuzamosságok kizárá-
sával és adatcsere együttmûködéssel. A negye-
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dik lépés a digitális másolathoz a hozzáférés
biztosítása kell hogy legyen. Az eredeti (elsõd-
leges) dokumentum és a másolt (másodlagos)
dokumentum szolgáltatásához is elengedhetetle-
nül szükséges katalógus készítése az azonosítha-
tóság miatt, oda-vissza utalókkal ellátva. Meg-
valósult példaként az EROMM-ot említette
(EUROPEAN REGISTER OF MICROFORM
AND DIGITAL MASTERS: www.eromm.org).
Szólt a magyarországi régi könyves közös kata-
lógus, a MOKKA-R létrejöttérõl, céljáról, további
fejlesztésérõl (www.eruditio.hu/mokka-r).

Szõkefalvi-Nagy Erzsébet „az
írott kulturális örökség megõrzésé-
nek” felelõsségérõl, annak tudato-
sításáról beszélt. Németországban
a weimari könyvtártûz évforduló-
ján, 2005. szeptember 2-án „Le-
sezeichen” emléknapot tartottak,
mellyel az „õrzõk” a múlandó
könyvekre, védendõ könyvtárakra
akarták felhívni a figyelmet.

Az európai gyakorlatról beszél-
ve több dolgot emelt ki: Németor-
szágban a katasztrófavédelemhez
tartozik a könyvtárak, levéltárak
védelme is, a könyvtárosok, állo-
mányvédelemmel foglalkozók a
használatért felelõs régi könyves

kollégával együtt fogalmazzák meg a védelem
feladatait és súlyozásukat. A könyvtári bevéte-
lek bizonyos százalékát állományvédelemre kell
fordítani, valamint állományvédelmi fórum is
mûködik az interneten. A régi könyvek mikro-
filmezése elõrehaladott, tartalomszolgáltatás
mûködik és feladat az eredeti megóvása. Hol-
landiában 2017-re végeznek a teljes nemzeti
anyag digitalizálásával, oly módon, hogy a tel-
jes írott örökségbõl egy példányt papírformában
rendbehoznak, éves ütemezésben digitalizálják,
majd védett helyen elzárják. Mindkét országban
léteznek állományvédelmi felelõsök, akik ható-
ságként mondanak szakértõi véleményt az állo-
mányok õrzésérõl.

Kastaly Beatrix a tömeges savtalanításról
beszélt a kongresszuson elhangzottak és a ma-
gyar tapasztalatok tükrében. Elõször ismertette
az 1860 után gyártott papíranyag savasodási
folyamatát, tulajdonságait, illetve a dokumentu-
mok megmentési lehetõségeit. Az egyik megõr-
zési forma, ha a savas papírra készült dokumen-
tumokat mikrofilmre veszik, azt digitalizálják,
az eredeti formát pedig megfelelõ tároló eszköz-
ben tartva „kivonják a forgalomból”. A másik
lehetõség, ha a papírt savtalanítják. A 150 év
alatt keletkezett nagy számú savas dokumentum-
nak legfõképpen az ún. tömeges papírsavtalaní-
tási eljárás felel meg, mellyel a köteteket a kötés
szétszedése nélkül, egyszerre nagyobb mennyi-
ségben kezelik. Európában ezt az eljárást nagy-
jából húsz éve alkalmazzák, a savtalanító állo-
mások számát nézve Németország jár az élen,
ahol négy, a Neschen-cég által felállított és
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mûködtetett ArchivCenter van. Ezekben nagy
kapacitással végzik a savtalanítást, és erre a cél-
ra a tartományi, illetve szövetségi költségvetés
biztosít a levéltáraknak megfelelõ összeget. Lip-
csében két magánvállalkozás végzi a könyvtárak
számára a kötetek savtalanítását. A konferencia
után az egyik intézményt (Preservation Academy)
meg is látogatták: háromóránként ötven átlagos
méretû kötetet kezelnek. A konferencián elhang-
zott, hogy Lengyelországban 1999 óta a könyv-
tárak és levéltárak hat kis méretû savtalanító be-
rendezést vásároltak négy minisztérium közös fi-
nanszírozásának segítségével.

2002-ben az OSZK és a Magyar Országos
Levéltár közösen tájékozódott külföldi cégeknél
a tömeges savtalanítási eljárásról. 2003-ban fel-
mérést készítettek, melyben 52 könyvtár vett
részt. Az állományvédelemmel és savtalanítás-
sal kapcsolatos válaszok segítségével feltérké-
pezték a könyvtárak savtalanítandó állományát,
illetve az erre fordítható összeg mértékét is.
Napjainkban pedig zajlik egy levéltári kísérleti
program, melynek célja a savas iratanyag töme-
ges savtalanításának modellezése. Kastaly Beat-
rix tanácsadóként részt vesz ebben a program-
ban, s ezzel közvetlenül hasznosítható tapaszta-
latokat szerez a savtalanítás könyvtári megvaló-
sításához is.

A lipcsei konferenciáról való beszámolót
Dippold Péter zárta, aki a nemzeti stratégiákról
szólt. Európában egységben szemlélik a kulturá-
lis örökségeket, nem egy dokumentumtípusra
koncentrálnak: a kulturális értékbe ugyanúgy
beletartozik a könyv, mint a film, a média stb.
Több intézmény összefogását feltételezik az ügy
érdekében, és nem intézményeket, hanem tevé-
kenységet támogatnak. Közös koncepcióban je-
lentkezik a hagyományos dokumentum megõr-
zése és a digitalizálás.

Mi szükséges feltétlenül a nemzeti stratégia
kialakításához? A legfontosabb, hogy a jogsza-
bályi háttér rendezett legyen, többek között a
kulturális örökség védelmérõl szóló rendeletek,
de ilyen a kötelespéldány-rendeletek megváltoz-
tatása is. Lengyelországban például rendelet szab-
ja meg, hogy nem lehet savas papírra írni meg-
õrzendõ dokumentumokat. A második a szerve-
zeti-intézményi keretek megléte, megteremtése,
ilyen lehet a nemzeti kulturális minisztérium és
ilyen Észtországban a digitális tanács, mely sok-
színû intézményekbõl áll. A harmadik a nyil-
vántartások, adatbázisok, központi katalógusok
létrehozása, ugyanis tudnunk kell, hogy mit aka-
runk megõrizni, milyen állapotban vannak a ka-
talógusban szereplõ állományok. Az állomány-
védelmi programoknál beszámolt a lengyel és a
holland projektekrõl. Az OSZK gyakorlatára tér-
ve elmondta, hogy a 2005 és 2008 közötti stra-
tégia része az állományvédelmi stratégia, mely-
be a megelõzõ állományvédelem, a raktározás, a
kötészet fejlesztése, a helyreállító állományvé-
delem ugyanúgy beletartozik, mint a nem hagyo-
mányos hordozón meglévõk védelme. Az OSZK-
ban különféle osztályokból összeállított bizottság,
ún. állományvédelmi tanács is mûködik.

A délelõtti programot Rácz Ágnes (OSZK)
zárta, aki A muzeális könyvtári dokumentumok
kezelése és központi nyilvántartása témában tar-
tott mindenki számára érdekfeszítõ elõadást.
Részletesen bemutatta a 22/2005. (VII. 18.)
NKÖM rendeletet, felhívta a figyelmet a rende-
letben szereplõ újdonságokra.

Kitért a rendeletben csak említés szintjén
meglévõ helyi szabályzat kérdésére (3. § [2]
bek.). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy
milyen típusú dokumentumok muzeálisak, azo-
kat melyik gyûjteményben õrzik. Az állomány-
ba vételre vonatkozó speciális szabályokat, a
muzeálissá minõsítés folyamatát, a helyi nyil-
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vántartás mikéntjét, a tárolás/raktározás követel-
ményeit, az állományvédelmet, az állományel-
lenõrzést is részletesen fel kell tüntetni. A muze-
ális dokumentumok használatba adásának sza-
bályait, az azokat kezelõ személyzet jogait és
kötelességeit, a hozzáférésre jogosító munkakört,
a hozzáférés rendjét is meg kell határozni, vala-
mint fel kell tüntetni a muzeális dokumentum
bejelentési kötelezettségének teljesítési módját is.
A szabályzatnak összhangban kell lennie az adott
könyvtár gyûjtõköri, könyvtárhasználati és fel-
dolgozási (katalogizálási) szabályzatával.

A központi nyilvántartással kapcsolatosan
elemezte az OSZK szerepét. A bejelentési köte-
lezettségnél kiemelte az idõhatárokat és a doku-
mentumtípusokat. Felvetette, hogy nincs eldönt-
ve, mi legyen a kéziratok nyilvántartásával. A
központi nyilvántartás kiépítésével kapcsolatos
szervezõmunka, az érintett könyvtárak feltérké-
pezése, az elektronikus úton jelenteni képes
könyvtárak rekordjainak kezelése (betöltése), il-
letve az ûrlapos bejelentõk fogadása az OSZK
feladata. Szólt a MOKKA-R adatbázis tovább-
fejlesztésérõl is. Megemlítette a kapcsolattartó
személyeket, akik az OSZK részérõl: Stemler
Ágnes és Perger Péter, a MOKKA-R részérõl:
Keveházi Katalin és Hegyi Ádám.

Ebéd után Szõkefalvi-Nagy Erzsébet A muze-
ális kötetek õrzése, szolgáltatása és állományvé-
delme a Somogyi-könyvtárban címmel házi ve-
zetést tartott a résztvevõknek, ahol bemutatta a
napi gyakorlatot. A raktározási körülményeken
kívül a kötészeti és restaurálási mûhelyben vég-
zett példamutató munkákkal is megismerkedhet-
tünk.

A délutáni program keretén belül a megjelen-
tek a könyvtárak muzeális dokumentumainak
õrzése, szolgáltatása, a gyûjtemény elhelyezése,
valamint állományvédelme témákról beszélget-
tek Villám Judit (Országgyûlési Könyvtár) veze-
tésével. A résztvevõk a közmûvelõdési könyvtá-
rak, a szakkönyvtárak, a mûemlékkönyvtárak, az
egyházi könyvtárak képviselõi voltak.

A következõ kérdések merültek fel: Hol õriz-
zük, kik és hogyan kezelik/szolgáltatják a muze-
ális köteteket? Milyenek a raktári, tárolási kö-
rülmények, milyen gyakran végeznek állapotfel-
mérést a könyvtárakban? Hogyan van kialakítva
az olvasói tér, szabad-e „felülbírálnunk” az ol-
vasói muzeális kéréseket? Van-e értelme kame-
rával figyelni az értékes kötetek olvasóit? Mely

könyvtárban, milyen feltételekkel kutathat az
olvasó? A reprodukciós szolgáltatás engedélye-
zett-e és hogyan, milyen áron? A köttetést, res-
taurálást milyen gyakran végzik ezen az állomá-
nyon? Melyik könyvtár költségvetésében szere-
pel állományvédelemre elõirányzott összeg?
Hogyan segítenek a pályázatok a restaurálásban?

Sokan elmondták napi gyakorlatukat, felve-
tették problémáikat. Bizonyos minták követen-
dõnek tûntek, mások nem arattak tetszést. Ab-
ban egyetértett mindenki, hogy az õrzés, szol-
gáltatás, állományvédelem, digitalizálás szorosan
összefügg, és szinte nincs olyan könyvtár, ahol
ideálisnak lenne mondható mindegyik összete-
võ. Korreferátumok is elhangzottak, Szivi
Józsefné beszámolt arról, hogy a Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárának új épületében ho-
gyan lesznek a muzeális kötetek elhelyezve és
hogyan szolgáltatják majd azokat. Dippold Péter
a digitalizálási stratégiáról, Káldos János a digi-
talizálás fõ kérdéseirõl tartott rövid elõadást
közkívánatra. Felvetõdött még a néhol már meg-
valósított ún. könyv-örökbefogadás. Beszámolót
hallhattunk a megvalósítás formájáról, haszná-
ról, valamint arról, hogy a befolyt összeget régi
könyvek helyrehozatalára lehet fordítani.

A résztvevõk körében egyöntetû volt a véle-
mény, hogy nagyon hasznos ilyen szakmai na-
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pot szervezni, ahol az egyes könyvtárakban fel-
merülõ problémákat meg lehet beszélni, egymás-
tól tanácsot lehet kérni. Hasznos volt az is, hogy
a hasonló munkakörben dolgozók megismerhet-
ték egymást, így ezután közvetlenül is megke-
reshetik kérdéseikkel kollégáikat. Felvetõdött az
az igény is, hogy jó lenne, ha valamely intéz-
mény vagy szakmai szervezet létrehozna egy régi
könyves levelezõlistát, hogy egymást tudjuk tá-
jékoztatni, segíteni, illetve meg tudjuk vitatni a
felmerülõ kérdéseket.

Villám Judit

Balassagyarmatra szólt
a meghívó
Immár harmadik alkalommal hívta – március 24-
ére – konferenciára a könyvtárosokat a Madách
Imre Városi Könyvtár. A kétnapos találkozónak
Közkönyvtárak a XXI. században volt a címe, de
a szakkönyvtárosok sem unatkozhattak, hiszen
szó volt többek között információs társadalom-
ról, stratégiai tervezésrõl, etikai kódexrõl.

A könyvtár 1989-ben nyitotta meg kapuit,
Reimholz Péter tervei szerint épült. Nagyon ba-
rátságos, vörös téglás, ívekkel, kupolával, kiszö-
gellésekkel teli épület, belül is tégla és fa, öröm
ide belépni…

Piatrik Valéria, a konferencia szervezõje kö-
szöntötte a szép számban megjelent kollégákat,
majd átadta a szót Lombos István polgármester-
nek. A köszöntõ szavakból kiviláglott, hogy
Balassagyarmat önkormányzata és maga a pol-
gármester elkötelezett híve a kultúrának, és ba-
rátja, segítõje, jó fenntartója a könyvtárnak.
Balassagyarmat történetérõl elmondta, hogy való-
színûleg már a kelták is lakták ezt a vidéket. Az
Ipolyon való átkelésre alkalmassága miatt a terület
forgalmi csomópontnak számított, és így a meden-
ce központja lett. Az idõk folyamán feldúlták a
tatárok és a törökök, de mindig talpra tudott állni.
A trianoni béke vetett véget a fejlõdésének – bátor
polgárai ugyan kiûzték a megszálló cseh csapato-
kat, s ezzel kiérdemelték a Civitas Fortissima, azaz
a legbátrabb város címet –, csak a hatvanas évek
második felében, az új gazdasági mechanizmus
idején került ismét felszálló ágba. Ma Nógrád
megye nyugati részének a központja.

Az elsõ elõadás Az információs társadalom a
mai Magyarországon címmel hangzott el Mol-
nár Szilárd igazgatótól (Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ). Az intézet 1998-ban
jött létre, hogy az információs társadalom kuta-
tói hátterét adja. Az elõadó elmondta, hogy az
eddigi, dinamikusnak látszó fejlõdés megtorpant.
További fejlõdés tapasztalható az iskolások, a
vállalkozók és a gyerekes családok körében, vi-
szont a kistelepülések felzárkózása nagyon las-
sú, és nagyon rossz a helyzet a nyugdíjasok és a
romák körében. Sokáig úgy tûnt, hogy anyagi
okai vannak a lemaradásnak, de sokkal jelentõ-
sebbek a kulturális gátak, azaz az érdektelenség,
a motiváció hiánya. A kistelepüléseken sorra tûn-
nek el a közösségi helyek, ahol az emberek ins-
pirálhatnák egymást. Ennek ellensúlyozására
beindulóban van az IT mentori szolgáltatás. Az
IT mentor szociális munkás és informatikus egy-
szerre, aki ismeri a helybelieket, tud rájuk hatni,
és a segítségükre tud lenni olyan hivatali ügyek-
ben, amelyeket az interneten keresztül is el lehet
intézni – ehhez például elektronikus aláírást fog-
nak kapni. (Akit ez a téma bõvebben is érdekel,
látogasson el a http://www.it-mentor.hu vagy a
http://www.telefalu.hu honlapra.)

Molnár Szilárd, az Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ igazgatója
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Mélyül a digitális megosztottság. Megtudhat-
tuk, hogy a magyar átlagos internetezõ négy éve
használja a hálót. A széles sávú internet haszná-
lata viszont EU-s összehasonlításban is kiemel-
kedõ. A felmérések szerint a legtöbben könyv-
tárban, teleházban, internetkávézóban használják
a világhálót. Az is kiderült, hogy téves az az
állítás, miszerint az internetezõk társadalmi élete
beszûkül, éppen ellenkezõleg: több kapcsolatot
teremtenek a hálón keresztül, amelyekbõl sze-
mélyes ismeretség is alakulhat. A kis posták
bezárásával kapcsolatban Molnár Szilárd angliai
és írországi példákra utalt, ahol szintén foglal-
koztak a gondolattal, de ott elõször csak próba-
képpen zártak be egyet-kettõt. Meglepõdve ta-
pasztalták, hogy a közösségi terek megszûntével
a közösségi ethosz, a közösségi érzés villám-
gyorsan elpárolgott, és az eredeti állapot vissza-
állítása után csak nagy sokára rendezõdtek vissza
az érzelmek. Szerencsére van Magyarországon
jó példa is, ilyen Csákberény, ahol az egész fa-
luban kiépítették a wifihálózatot, és elektronikus
közigazgatás van. A közháló fejlesztésének kon-
cepciója szerint bõvíteni kell a nyilvános, a
közösségi hozzáférési pontokat, ezek pedig a
legjobb helyen könyvtárakban, teleházakban

vannak, ahol tanfolyamokat tarthatnak, támogat-
hatják, segíthetik a rászorulókat. Ma még öt és
fél millió felnõttet nem ér el az internet Magya-
rországon!

Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár igazgatója azzal a riasz-
tó mondattal kezdte Megnövekedett igények és
feladatok a közkönyvtárakkal szemben címû elõ-
adását, hogy sok diáktól hallotta már: az oktatók
azt állították, hogy a friss irodalom 95 százaléka
megtalálható az interneten. Az állításban van
igazság – folytatta az elõadó –, de ahhoz rendel-
kezni kell belépési jogosultságokkal a különbö-
zõ teljes szövegû adatbázisokhoz. Emlékeztetett
továbbá a hét másodperces szabályra, amely sze-
rint ha valaki hét másodpercen belül nem találja
meg az információt a keresett honlapon, tovább-
lapoz. Hogy lehet így tudást szerezni? Milyen
mélységû tudást lehet így szerezni? Az igazga-
tónõ szerint a versenyképes könyvtárnak segíte-
nie kell az élethosszig tartó tanulást, kulturális
központnak kell lennie, széles körû médiakínálat
mellett információs központként kell üzemelnie,
a szocializáció és a társadalmi integráció intéz-
ményének kell lennie, térségi, nemzeti és világ-
méretû funkcionális rendszerek tagjává kell
emelkednie. Röviden, a könyvtárnak a köz javát
kell szolgálnia, tehát használói közül nem zárha-
tó ki senki, mégis leginkább a középrétegekre
kell építenie, mert belõlük áll a könyvtárhaszná-
lók zöme.

Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala
megyei könyvtárakban címmel tartott szenvedé-
lyes elõadást Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója. Az igen jó
elõadói stílusnak köszönhetõen ízes képet kap-
tunk a Zala megyei könyvtári élet szépségeirõl
és buktatóiról. Felhívta a figyelmet – és én jó
szívvel továbbadom – a könyvtáruk által össze-
állított Nevezetes zalaiak címû életrajzi lexikon-
ra, amely a http://www.dfmk.hu/zalaiak honla-
pon érhetõ el.

A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs
program címmel Bódi Györgyné, a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója az
Észak-magyarországi Közkincs Bizottság meg-
alakulásáról és munkájáról beszélt. A Közkincs
program keretében települések, régiók könyvtá-
rai, közmûvelõdési intézményei pályázhatnak,
hogy segítséget kérjenek közkulturális feladata-
ik ellátásához, bõvítéséhez.

Civitas Fortissima – Párkányi Raab Péter alkotása
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A konferencia utolsó elõadója Hangodi Ág-
nes (a Könyvtári Intézet munkatársa és tõsgyö-
keres balassagyarmati) – aki egyben a szakmai
nap levezetõ elnöke is volt – mint a magyar
könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására
alakított munkabizottság titkára lépett a mikro-
fon mögé. A bizottság összetételérõl és a kódex
megalkotásának lépéseirõl számolt be a hallga-
tóságnak.

A szakmai program után városnézés, a Palóc
Múzeum, illetve a Helytörténeti Gyûjtemény
megtekintése következett. Sétánk során megcso-
dálhattuk Párkányi Raab Péter szobrászmûvész
Civitas Fortissima-emlékmûvét.  Vendéglátóink
megmutatták a könyvtár régi épületét is – ma
Városi Képtár, Szabó Vladimir festõ, grafikus
állandó kiállítása látható itt –, amely kúria jelle-
gû épület, Munk Dezsõ tervei alapján épült 1913-
ban. Este a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
kápráztatta el a jelenlevõket virtuóz tánctudásá-
val. Szombaton szakmai kirándulásra indultunk
Szklabonyára, Mikszáth Kálmán szülõfalujába.
A gyerekkori házát most újították fel (januárban
volt az átadó ünnepség), és szép kiállítás nyílt
benne Mikszáth életútjáról és a palócokkal való
kapcsolatáról. Értõ és lelkes kalauzolásban volt

részünk, mindnyájan nagyon élveztük. A kirán-
dulás második állomása Alsósztregova volt,
Madách Imre nyomában jártunk. A kastély 1964
óta múzeum, itt vannak kiállítva Zichy Mihály-
nak, Kass Jánosnak és Nagy Zoltánnak Az em-
ber tragédiájához készített illusztrációi is. Ma-
dách síremléke 1936 óta a kastély parkjában, a
domboldalban van, fölötte Riegel Alajos monu-
mentális Ádám-szobrával.

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat ezen a két szép, napsütéses, kicsit
hûvös tavaszi napon. Azt hiszem, mindannyiunk
nevében mondhatom: köszönöm szépen!

Benczekovits Beatrix

„Szellemtágító”
irodalmi konferencia
könyvtárosoknak
A Pest Megyei Könyvtár 2006. április 12-én tíz
órára a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központba hívta a könyvtárosokat. S õk jöt-
tek, még messze földrõl is: Gyõrbõl, Sopronból,
Debrecenbõl, de legtöbben azért mégis Pest
megye könyvtáraiból. Biczák Péter megyei
könyvtárigazgató beköszöntõjében arra hívta fel
a hallgatóság figyelmét, hogy ne a megszokott
szakmai képzésre készítsék elõ fülüket és agyu-
kat, hanem nyitott és teljes lélekkel forduljanak
néhány órára az irodalom felé.

A „Szellemtágító” címen meghirdetett rendez-
vény alcíme ugyanis ez volt: irodalmi konferen-
cia. A könyvtáros számára a szépirodalom is napi
munkájának része, de inkább csak felületesen
érintkezik az irodalmi mûvekkel: vásárol, tájé-
koztat, rendszerez. Az irodalomra mint mûalko-
tásra, a világ mûvészi megismerésének forrására
már nincs ideje figyelni. A sok informatikával,
vezetéstechnikával, szolgáltatástervezéssel, minõ-
ségbiztosítással, Európai Unióval, pályázatírás-
sal és kistérségi ellátással kapcsolatos tovább-
képzés után most néhány órára csak a költészet-
tel foglalkozhattunk.

Mindkét elõadó, Szõke György (Miskolci
Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Is-
kola) és Ferencz Gyõzõ (ELTE BTK Angol-
Amerikai Intézete) irodalomtörténeti munkássá-
ga mellett egyetemen is tanítja az irodalmat.
Konferenciánk céljai között szerepelt, hogy meg-
ismertessük az õ személyüket, munkásságukat,

Ádám – Riegel Alajos alkotása
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valamint bemutassuk
az utóbbi tíz eszten-
dõ József Attila- és
Radnóti Miklós-kuta-
tásainak összefoglaló
eredményeit.

Szõke György,
mint mondta, tizenkét
éves kora óta foglal-
kozik József Attila
verseivel, életével. A Magad emésztõ címû vers
volt az, amely nagy hatásával elindította, hogy
orosz szakosként a magyar szakot is elvégezze
az ELTE-n. Mint József Attila-kutató késõbb
pszihológusként doktorált. Mai napig is izgatja
az a kérdés, hogy milyen gyermekkori traumák
határozták meg a költõ késõbbi sorsát. Három
neuralgikus pontot talált: az anya, a halál és az
evés. Mostani egyórás elõadásában konkrét Jó-
zsef Attila-versek és költõi képek elemzésével
mutatta be József Attila versteremtõ gondolko-
dását és a költõi képeire alapvetõen jellemzõ sû-
rítést. Bizonyította, hogy József Attila verseit na-
gyon jól meg lehet különböztetni a skizofrén
költõkétõl, bár költészetének és sorsának alaku-
lását betegsége is erõsen befolyásolta. A pontos
kórisme ma is bizonytalan. Mindezt remekül
ötvözött pszichológiai, azon belül is psziho-
analitikusi és tudós biográfusi szemlélettel. Már
a rendszerváltozás elõtt elkezdõdött a költõrõl
való kép árnyalódása, elsõsorban Németh G.
Bélának köszönhetõen, aki mintegy rehabilitálta
a kései verseket. A rendszerváltás után egyfajta
ellenreakció történt: az ún. munkásverseit egy-
szerûen nemlétezõnek tekintették. Megint el kell
telnie majd egy kis idõnek, amíg a dolgok a
helyükre kerülnek. Keveset említik például Jó-
zsef Attila istenes verseit, pedig korai és kései
költészetében egyaránt bukkanhatunk ilyenekre.
Mi most részletes elemzést kaptunk Szõke
Györgytõl József Attila nem egyértelmû vallási
hovatartozásáról és vitáiról, amelyeket elsõsorban
hitrõl, az eredendõ bûnrõl folytatott kései barátjá-
val, Barta Istvánnal.

A 2006-ban immár ötödször átadott Palládi-
um-díj különdíját kapta Ferencz Gyõzõ Radnóti
Miklós élete és költészete címû munkája. S ami-
lyen példátlanul – példásan – alapos mû Ferenczi
Gyõzõ monográfiája, olyan elõadást is kaptunk
tõle Radnóti Miklós mûvészetérõl, gondolkodá-
sáról, életérõl. A két elõadás közös nevezõje a

szokásosnál erõteljesebben használt lélektani ma-
gyarázatok.

Radnóti Miklós egész költészetére rávetül
erõszakos halálának sötét fénye. Költészete el-
választhatatlanul eggyé vált halálával. Ez súlyos
mûvészetfilozófiai kérdéseket vet fel. Meg le-
het-e esztétikai kategóriákkal ítélni azokat a ver-
seket, amelyek valóságos, fizikai és lelki szen-
vedéseirõl és végül haláláról szólnak? Érvénye-
sek-e ezek a kategóriák, mit lehet segítségükkel
elmondani a versekrõl? Radnóti eszmélkedésé-
tõl kezdve olyan légkörben élt, amelyben na-
ponta szembesülnie kellett a közbeszédbõl és a
sajtóból áradó megbélyegzõ, kirekesztõ, uszító,
antiszemita megnyilvánulásokkal, amelyeket
akkor is kénytelen volt magára vonatkoztatni, ha
nem volt zsidó tudata. Hatályos törvények kor-
látozták a tanuláshoz való jogát, egyetemi évei
alatt a szegedi zsidóverések potenciális áldozata
volt, diplomával a kezében ugyancsak hatályos
törvények korlátozták a munkához való jogát.
Eközben magyarnak vallotta magát, s életében
mindent annak a törekvésének rendelt alá, hogy
magyar költõ legyen. Számos költõtársa oszto-
zott vele ebben problémában. Õk is pontosan
ugyanezeket a hátrányokat szenvedték el, de a
fenyegetettséget mégsem engedték be költésze-
tükbe olyan fokig, mint Radnóti. Vajon Nagy
Zoltán, Füst Milán, Szép Ernõ, Fenyõ László,
Zelk Zoltán, Vas István, Hajnal Anna, Forgács
Antal vagy az ugyancsak Borban fogva tartott és
ott elpusztult költõ, Lukács László miért nem
artikulálta hasonló intenzitással a növekvõ ve-
szélyt, amelyet napról napra átélt? Nem a tehet-
ségükön múlott: az irányultságukon.

A válaszhoz hozzásegít Radnóti életrajzának
jól ismert eleme: korai árvasága. Radnóti költé-

szetének vallo-
másos vonását
tehát az magya-
rázza, hogy élete
elsõ nagy trau-
máját, apja halá-
lának átélését,
majd anyja és
ikertestvére ha-
lálhírét irodalmi
alkotásaiban kí-
vánta feldolgoz-
ni. A feldolgozás
során aztán maga
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az irodalmi alkotás lett létezésének indoka és
célja. Ez magyarázza meg azt is, amint azt Vas
István megjegyezte, hogy miért volt Radnótinak
a költészet „mindenek fölött való”. Költõvé éré-
sének folyamatát végigkíséri az a kísérletsoro-
zat, hogy kiírja magából a fájdalmat és túljusson
szülei halálának sokkoló élményén.

Radnóti költészete akkor teljesedett ki, ami-
kor mintegy másfél évtizedes küzdelemben si-
került feldolgoznia traumáját. Ekkorra azonban
a születéséhez kapcsolódó és identitásépítését sú-
lyosan megzavaró halálélmény egy másfajta ha-
láltudatnak adta át helyét: a kor politikai-törté-
nelmi viszonyaiból fakadó haláltudatnak. Hogy
Radnóti másoknál fogékonyabb volt a háború kö-
zeledésének jeleire és a fasizálódó ország uszító
légkörébõl áradó halálfenyegetésre, az gyerekkori
traumájából is következik. Ezért történt, hogy mire
gyerekkori traumáját lassan feldolgozta, költésze-
tét immár saját halálának elkerülhetetlen tudata
hatotta át. Meredek út címû kötetében tetten érhe-
tõ, ahogyan a kétféle halál váltja egymást. Ez a
másik haláltudat, amelyre tehát gyerekkori traumá-
jának bátor feldolgozása tette oly fogékonnyá, szó-
lal meg kései verseiben a nagy költészet erejével.

Ferencz Gyõzõ gödöllõi elõadását is – csak-
úgy, mint a monográfiát – áthatotta Radnóti iránti
szeretete. A gazdag képanyaggal (fotók, doku-
mentumok, kéziratok) és sok Radnóti-verssorral
kísért elõadásának titkos fõhõse azonban maga a
költészet volt.

Egy kis frissítõ szünet után következett a
Bourdon trió és Szabó András elõadó, irodalom-
történész és könyvtáros, akik mûsorukkal meg-
idézték a régi énekmondók világát. „Az ember
ki legbelül zenétlen, s nem hat rá édes hangok
egyezése, az kész az árulásra, taktikára. Szelle-

me tompa mint az éjszaka, érzelme komor mint
Erebus, meg ne bízz benne, hallgass a zenére.”
(Shakespeare)

S bár kora délután volt, jólesõen és ellazulva
élveztük a reneszánsz zene és irodalom gyöngy-
szemeit.  Zene és irodalom a régmúlt századok-
ban különösen elválaszthatatlan egységet alko-
tott. A vers dallammal együtt létezett akkor, de
az igényesen megírt szöveg erõt adott önmagá-
ban is. A középkor és a reneszánsz magyar és
európai zenéje és irodalma jelent meg az együt-
tes közvetítésében, felvidítva és  pihentetve
szellemünket, lelkünket.

Kovács Csilla

A nagy könyv játék véget ért ugyan,
és hozzá hasonló, nagyszabású program-
sorozatot egyelõre nem terveznek, az
MTV azonban a nyár folyamán újra le-
vetíti a regények csatája tizennégy ré-
szét, õsztõl pedig újabb egyperces könyv-
ajánlókkal jelentkezik. Szándékukban áll
tévéfilm, tévésorozat vagy rajzfilm ké-
szítése is a száz legjobban szerepelt
magyar regény szerzõjének valamely
mûvébõl.

A játék honlapja is folyamatosan üze-
mel, tudósít az aktuális könyves esemé-
nyekrõl.

Talán arra is akad majd lehetõség,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gassa a könyvtárak törekvéseit a szeren-
csésen (és sok erõfeszítés nyomán)
megnövekedett olvasói érdeklõdés élet-
ben tartására…
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Hangulatjelentés a Bartók
Terembõl, avagy egy

remek MKE-rendezvény a
Budapesti Könyvfesztiválon
Az idei Budapesti Könyvfesztivál elsõ MKE-
rendezvénye péntek délelõtt tíz órakor a Mento-
rok, mecénások, szponzorok címû pódiumbeszél-
getés volt. Rózsa Péter szimpatizánsnak tûnõ, pro-
fi vezetésével indult a szakmai vita csordogálása,
hogy aztán dinamikusan hömpölygõ folyammá
duzzadjon. Ekkor azonban már nem arról volt szó,
hogy miként is áll a mecenatúra kérdése, hanem
arról, hogy fölöslegessé válnak-e a könyvtárak,
haszontalanná válnak-e a könyvtárosok.

Gondáné Fischer Zsófia, a Raffeisen Bank
kommunikációs igazgatója úgy látta a mecena-
túrát, hogy a potenciális pártfogók aligha fogják
kikerekíteni az alapfeladatok ellátására szánt
vékony elõirányzatokat, sokkal fogékonyabbak
az egyedibb kezdeményezésekre, illetve problé-
maérzékenyebbek akkor, ha azt látják, hogy a
támogatás címzettjei és a saját potenciális ügy-
feleik között kimutathatók bizonyos átfedések.
Gondáné mintha azt mondta volna, hogy ne le-
gyünk kishitûek, ne egy-egy könyv örökbefoga-
dását kérjük, hanem például a bank kétévente
automatikusan lecserélt hardvereszközeit stb.
Azaz merjünk kérni, de jól gondoljuk meg, mit
mondunk, és tanuljunk meg ehhez az õ nyelvü-
kön beszélni.

A pódiumon ülõk közül Lengyel László szol-
gált az elsõ igen nagy meglepetéssel, egyrészt
azzal, hogy felismerte és méltatta azt a tényt,
hogy a könyvtárak országos szinten milyen ha-
talmas szervezeti hálózatot jelentenek, szinte az
egyetlen ilyent közönségkapcsolatokkal, és ez
mekkora érték, mennyi fantázia rejlik benne.
Értetlenkedett amiatt, hogy a döntéshozók nem
építenek jobban erre a komoly bázisra, informa-
tikai, lakossági és egyéb állam-közigazgatás-
közönségkapcsolat témakörökben.

Lengyel másik igen érdekes eszmefuttatása a
könyvtári támogatás és az irodalmi könyvtámo-

gatás egybekapcsolása volt, azaz az, hogy az
állam ne a könyvkiadókat, hanem a könyvtára-
kat támogassa, tehát például éves szinten vá-
lasszon ki támogatandó címeket, és vegye meg
nagy példányszámban ezeket a könyvtárak szá-
mára. (Ez az elgondolás már többször felme-
rült, könyves piaci szereplõk és könyvtárosok
oldaláról is – a szerk.) E koncepció egyéb-
ként a hozzászólásokban finomodott, egyebek
mellett azzal, hogy inkább a könyvtár kapja
meg a pénzt, de legyen köteles meghatározott
százalékát élõ magyar szépirodalmi szerzõre,
más százalékát egyéb témákra fordítani. (Állí-
tása szerint ezt már 2004-ben leírta az akkori
kulturális miniszternek is.)

Lengyel hiányolta a kiforrott kulturális straté-
gia meglétét, valamint a könyvtárosok érdekér-
vényesítõ képességét visszafogottnak ítélte pél-
dául a filmesekéhez képest, akik – tréfás példája
szerint – hálózsákba vackolják magukat a leen-
dõ kulturális miniszter lakásának ajtaja elé, és a
fáradtan hazaérkezõ politikus tõlük hallja elsõ-
ként, hogy bizony õ lett a tárca birtokosa.

Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) elnöke, láthatólag nem idegenkedett Len-
gyel támogatási elképzeléseitõl.

A bombát azonban Réz András filmesztéta
robbantotta (ezzel az alaptémától véglegesen
eltérítve a beszélgetést), aki lényegében a mece-
natúra, illetve a fenntartás vonalán odáig jutott,
hogy az elkövetkezõ évtizedekre megjósolta a
könyvtárak szerepének megszûnését, mondván,
hogy ez a szolgáltatás hosszú távon drága és
felesleges, a digitalizáció által kiváltható, és biz-
tosan kiváltandó, lényegében elavulófélben lévõ
anakronizmusként jellemezve bennünket.

Réz teóriáját a vitázó felek közül Redl Ká-
roly, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK)
titkára hárította elsõnek, felhozva a digitalizálás
jogi problémáit, illetve arra is utalva, hogy a
könyvtárosi professzió nem váltható ki egy
internetes keresõmotorral. Réz András azonban
konokul ragaszkodott jóslatához, és bár látható-
an egyedül volt véleményével, személyisége
súlyával, valamint elsöprõ erejû kommunikációs
képességével bizonyos mértékig ijesztõ és elke-
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serítõ (számomra fenyegetettség-érzést jelentõ)
hangulatot keltett.

Mivel a közönség is szót kaphatott, az elsõ
sorban ülõ kecskeméti könyvtárigazgató, Ramháb
Mária hozzászólása fordította meg a kommuni-
kációs helyzetet, aki igen frappáns, szakmailag
megalapozott, kellõen határozott hangvételû be-
szédében tette a helyére a kérdést, méltán nagy
közönségtetszést kiérdemelve érte. Hozzászólá-
sában jogilag, szakmailag, rendszerbe foglalva
elemezte a könyvtárak helyzetét, ismertette e
szakmai folyamatokat és az utóbbi idõk eredmé-
nyeit. Beszédébõl akár egy laikus számára is
kidomborodhatott, hogy a könyvtáros szakmát
nem lehet olyan mértékben sztereotip módon
megközelíteni, amint azt Réz tette. A valóság
mindig összetettebb, mint ahogyan azt a felszí-
nes szemlélõ látni véli. A könyvtárosság és a
könyvtárak változnak, alakulnak, de nem válnak
feleslegessé.

Lengyel továbbra is pártfogóan állt mellénk,
tamáskodva, hogy H. Pottert még a fanatikus
rajongók sem képesek a képernyõrõl elolvasni,
illetve példának hozta fel a skandináv modellt,
ahol a könyvek szerepét az internet ellenére is
inkább erõsítették, és ennek hatására meglepõen
kiugró pozitív eredményeket tapasztalhattak az
oktatási eredménymérésekben.

A Barók Teremben lezajlott szakmai prog-
ram igazán jól sikerült. Aki részt vett rajta, az
meggyõzõdhetett arról, hogy milyen fontos egy
szakmának, hogy kommunikáljon az outsider
vezetõ értelmiséggel. Réz András pedig talán
legközelebb, amikor könyvet vesz a kezébe vagy
könyvtári szolgáltatást vesz igénybe, eltûnõdik
azon, milyen mértékû is a meghatározó véle-
ményformálók erkölcsi felelõssége…

H.S.D

A Bod Péter Társaság
élete
A decemberben készített programunk szerint
tettük a dolgunkat 2006 elsõ negyedében.

Januárban a magyar kultúra napján felkeres-
tük Kölcsey szobrát Budapesten és Szatmár-
csekén.

Februárban megkoszorúztuk Bod Péter em-
léktábláját a budapesti, XI. Bod utca 2. számú
házon. A koszorúzás után taggyûlésünkön be-

számoltunk a 2005. évrõl, és elfogadtuk módo-
sított alapszabályunkat.

Márciusban a nemzetközi Bod Péter könyv-
tárhasználati versenyen többen részt vettünk, a
rendezõk munkáját jutalomkönyvekkel is támo-
gattuk. Köszönet illeti a vendéglátó nyíregyházi
Kölcsey Gimnázium igazgatóját, az alapítványt
és a verseny felelõsét, Zsoldos Jánosné könyv-
tárostanárt.

Március 10-én az Országos Széchényi Könyv-
tár térképtárában fogadták társaságunkat. Ezután
Nagy Attila olvasáskutató Olvasás mint kivált-
ság címû elõadását hallgattuk meg. Így össze-
gezte legfontosabb gondolatait: „A legutolsó,
2005-ös vizsgálati eredményeink szerint a 18
évnél idõsebb népesség többsége (hatvan száza-
léka!) egyetlen könyvet sem olvasott el az utol-
só tizenkét hónapban. Négy évtizeddel korábban
ez még csupán a kisebbség (negyven százalék)
jellemzõje volt. Lehet, hogy az olvasás egyre
inkább a kevesek kiváltsága lesz? Hasonló kul-
turális szakadék létérõl értesülhettünk a PISA
2003 adataiból is. Gimnazistáink például a vi-
lágelsõkkel vetekednek, de a magyar szakmun-
kástanulók a legutolsók, Brazilia, Mexikó szint-
jén vannak.” Végül kérésünkre szólt a Magyar
Olvasástársaságról. „1991-ben alakult, az olva-
sás ügyének elkötelezett szakemberek egyesüle-
teként. 2006-ban az augusztus 7. és 10. közötti
napokban a Nemzetközi Olvasástársaság 21. vi-
lágkongresszusának házigazdái leszünk.” (Bõveb-
ben a www.hunra.hu honlapon.)

Az elõadás után Oporné Fodor Mária beszél-
getett Nagy Attilával. Kérdések, megfontolásra
érdemes gondolatok hangzottak el:

– A címre visszautalva, valóban nagy kivált-
ság, ha valakinek naponta mesél az édesanyja,
édesapja, nagyapja, és együtt repülnek a képze-
let szárnyán. Tanítja-e valaki az érettségi elõtt ál-
lóknak – néhány lelkes osztályfõnökön kívül –,
hogy mennyire fontos a meseolvasás leendõ csa-
ládjuk körében?

– Beszéljünk akkor elõször a szépirodalom
olvasásáról. Mi lesz a magyar ifjúsággal, ha nem
jut az olvasás élményéhez, nem éli át a hangu-
latokat, a szereplõk örömeit, fájdalmait, nem
gazdagodik érzelmileg, nem jut el a katarzisig?

– A felmérések kapcsán van-e külön adat a
tanárok olvasási szokásairól? Hisz õk adják to-
vább az olvasás szeretetét is. Egy a diákok által
tisztelt, elfogadott tanárszemélyiség saját olva-
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sási élményei kapcsán nagy hatást gyakorolhat
tanítványaira. (A könyvtárostanár is tanár !)

– Sok olyan tanítóval találkoztam olvasás-
konferenciákon, akik azt mondták, õk megtanít-
ják a gyereket olvasni, mi, tanárok, ne foglal-
kozzunk ezzel. Valóban elegendõ az alsó tago-
zatban olvasni tanulni?

– A Veres Pálné Gimnáziumban a szóbeli
felvételi kapcsán vizsgáljuk a jelöltek értõ olva-
sását. Évente 250-250 hatodikost és nyolcadi-
kost végighallgatva megállapítható, hogy az értõ
olvasás és a tanulmányi eredmények szoros kap-
csolatban vannak egymással. De tanítja-e valaki
az értõ olvasást az alsó tagozat után?

– Tanulják-e a leendõ tanárok, hogy milyen
módszerekkel tanítható az olvasás értése?

– A felmérések szerint van-e különbség a 12
évesek és a 14 évesek olvasásértése között?
Nekem úgy tûnik, 12 évesen jobban értik az
olvasottakat.

– Az elõadásban is elhangzott, hogy Finnor-
szágban, Dániában, általában a skandináv orszá-
gokban jobb az olvasásértési felmérések ered-
ménye. Mi is ismerjük a finn oktatás átalakítá-
sát. Miért nem tõlük vesszük át a módszereket?

Többen hozzászóltak, új szempontokat vetet-
tek fel, értékes ajándékot adtak szavaikkal, köz-
tük Apai Béláné, Bellágh Rózsa, Muszka Erzsé-
bet, Gál Gyula. A felvetett gondolatokat folytat-
nunk kell. Közös véleményünk volt, hogy az
olvasásfejlesztés mindannyiunk dolga: kutatóé,
tanáré, iskolavezetõé, szülõé, szakmai szerveze-
teké. Tudjuk, világot megváltani egyikünk sem
képes, de kis lépéseket tehetünk. Vajon meg-
tesszük-e ezeket?

Kiemelt szerepet tölthetnek be a könyvtáros-
tanárok. (Ugrin Gáborné: Olvasásfejlesztés az
iskolai könyvtárban. In: Könyvtárhasználattan 2.
évf. 3. sz. 25–35. o.) A szaktanárok, osztályfõ-
nökök figyelmét is fel kell hívnunk a témára.
(Például Oporné Fodor Mária: Fizikaóra a könyv-
tárban. In: A többkönyvû oktatás felé Könyvtári
Figyelõ sorozat 1994. 3. sz.)

Az ülés végén felhívtuk a figyelmet a követ-
kezõ negyedévi rendezvényeinkre:

– májusban megemlékezünk Jobbágy Károly
85. születésnapjáról,

– júliusban az olthévizi Bod-konferenciára
készülünk. (Muszka Erzsébetnél lehet érdeklõd-
ni: /1/ 225-7330, este: /1/ 322-2912)

– augusztusban HUNRA-konferencia.

Befejezésül megköszöntük Nagy Attila elõ-
adását, és különösen azt a következetes, igényes
kutatómunkát, melyet évtizedek óta a hazai és a
határon kívüli gyerekek, fiatalok, szülõk, taná-
rok és könyvtárosok érdekében végez. Elismeré-
sünket fejezzük ki írásainak olvasásával!

Oporné Fodor Mária – Ugrin Gáborné

Publikációs jegyzék Nagy Attila munkáiból
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Nagy sikerû Lázár Ervin-
vetélkedõ
a balassagyarmati városi
könyvtárban
Intézményünkben, a Madách Imre Városi Könyv-
tárban az író hetvenedik születésnapja alkalmá-
ból vetélkedõt rendeztünk a város és vonzáskör-
zete, valamint a felvidéki magyar tanítási nyelvû
általános iskolák 4-5. osztályos tanulói számára
az író életrajzából és a Négyszögletû Kerek Erdõ,
illetve a Szegény Dzsoni és Árnika címû mûve-
ibõl. Könyvtárunkban a körzeti vetélkedõk szer-
vezése több mint tízéves hagyományra tekint
vissza, és rendszerint írók, költõk évfordulóihoz
kötõdik.

Felhívásunkra – nagy örömünkre – 32, egyen-
ként négyfõs csapat nevezése érkezett. Tekintet-
tel a számottevõ érdeklõdésre, 2006 márciusá-
ban négy elõdöntõt tartottunk, ahonnan a tíz leg-
jobb csapat jutott tovább. A végsõ megmérette-
tésre április 7-én került sor, ahol az írásbeli kér-
dések megoldása mellett a csapatoknak be kel-
lett mutatniuk a Szegény Dzsoni és Árnika címû
könyvbõl a Százarcú Boszorka jelmezét, illetve
egy kétperces jelenettel is fel kellett készülniük.

A gyerekek rendkívül ötletesen és hatalmas
fantáziával, nagy leleménnyel oldották meg a
feladatot. Soha nem gondoltuk volna, hogyan
lehet egy boszorkának mind a száz arcát meg-
mutatni egyetlen perc alatt és természetesen
egyszemélyes szerepléssel. A pedagógusok kitû-
nõ partnernek bizonyultak, hiszen rengeteg ener-
giával és jókedvvel segítették a gyerekek felké-
szülését. Kellemesen meglepõdtünk, hogy a ver-
seny mekkora energiákat szabadít fel, milyen sok
tanulót mozdít meg. A gyerekek lelkesen olvas-
ták a könyveket, lázasan készültek a jelmezek,
jelenetek bemutatására, ez idõ alatt jó közössé-
gek kovácsolódtak, megmozdult a csapatok fan-
táziája, kreativitásukat is bátran megmutatták.

A mesék elolvasása természetesen nekünk,
könyvtárosoknak is nagy élményt jelentett. A
könyvek minden részletét alaposan feldolgoztuk,
még a legapróbb mozzanatokra is odafigyeltünk.
Jókat nevettünk a Négyszögletû Kerek Erdõ
kedves, vidám történetein. A humor, a kacagás
és a jó poénok mellett ki kell emelni azt az ér-
zést, mely a mûvet végigkíséri – és ami bennünk

Magyarországért Európában kitünte-
tést adott át Ramháb Máriának, a kecs-
keméti Katona József Könyvtár igazga-
tójának Baráth Etele tárca nélküli minisz-
ter az Európa napon. Gratulálunk a szép
elismeréshez és sok erõt kívánunk a to-
vábbi munkához!
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is kialakult olvasás közben
a hõsök iránt –, és ez nem
más, mint a szeretet. A mai
világban a gyerekeknek, de
a felnõtteknek is nagy
szükségük van erre az
emberi érzésre és arra is,
hogy ezt mások iránt is ki
tudják fejezni.

Nem csak a szeretet,
hanem az együvé tartozás
is fontos motívuma a
könyvnek. Az eltérõ tulaj-
donságokkal rendelkezõ
szereplõk a különbségek
ellenére is egyet gondol-
nak, szeretik és segítik
egymást. Jól érzik magu-
kat együtt a Kerek Erdõ-
ben, és ettõl lesz olyan ke-
rek az egész történet.

A Szegény Dzsoni és
Árnika címû könyv azt
sugallja, hogy a jó képes
megváltoztatni a gonoszt,
és hogy a sorsunk is bár-
mikor jóra fordulhat. A
mesében különbözõ meg-
oldásokat láttunk arra,
hogy a problémákat, az
ellentéteket milyen köny-
nyen fel lehet oldani, csak

meg kell próbálni odafigyelni egymásra, segíte-
ni és ellátni a másikat megfelelõ tanáccsal.

Úgy gondoljuk, hogy az író mûvei hétközna-
pi történésekrõl és nagyon is emberi dolgokról
szólnak. Sokat tanultunk a könyvek elolvasásá-
val, hiszen emberségbõl, szeretetbõl, egymás
megbecsülésébõl jó példát kaptunk Lázár Ervin-
tõl. Mindenképpen gazdagodott az érzés- és ér-
zelemvilágunk, változott az értékrendünk is, meg-
tudhattuk mi fontos az életben és mi nem. Ol-
vasni, olvastatni fogjuk Lázár Ervin könyveit a
jövõben is, hiszen valamennyi korosztálynak meg
kell ismernie ezeket a kincseket. Gyermek-
könyvtárosként mindent megteszünk ezért.

A vetélkedõ gyõzteseit budapesti színházlá-
togatással jutalmaztuk. A Madách Színházban a
Négyszögletû Kerek Erdõ címû darabot néztük
meg, mely osztatlan sikert aratott a gyerekek
körében. Érdekes volt színpadi feldolgozásban

látni azt a mûvet, amelyet könyv alakban annyi-
szor átolvastunk, feldolgoztunk. Mi ezzel a sike-
res rendezvénnyel köszöntjük Lázár Ervint szü-
letésnapja alkalmából, és kívánjuk neki, hogy
még minél több mesével ajándékozza meg a
gyermekeket és a felnõtteket egyaránt.

Bárány Ildikó–Hatala Lászlóné

Húsvéti képeslap-
és szalvétakiállítás

Tégláson
Több száz húsvéti témájú, régi és újabb kort idézõ
képeslapból és szalvétából összeállított gyûjte-
mény volt megtekinthetõ április végéig a téglási
Városi Könyvtárban.

A kiállítás anyagát a település gyermek, illet-
ve felnõtt lakossága nagy lelkesedéssel bocsá-
totta a könyvtár rendelkezésére, s az összefogás
eredményeként igazán színes, az ünnep szimbó-
lumainak sokaságát felvonultató tárlat született.

A felnõttek számára emlékeket, újraéledõ pil-
lanatokat, a gyermekek számára pedig játékos,
színekre, formákra való önfeledt rácsodálkozást
jelentõ eseményt színesítette az ezen alkalomra
meghirdetett locsolóversíró pályázat eredmény-
hirdetése, díjkiosztó ünnepsége is.

A vidám, hangulatos est fénypontja a téglási
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Isko-
la néptánc csoportjának húsvéti népszokásokat
felelevenítõ dramatikus játéka volt, Aradi
Tamásné pedagógus irányításával.

Köszönet a szereplõknek az élvezetes elõadá-
sért, a versíróknak az ötletes alkotásokért, a képes-
lap- és szalvéta-tulajdonosoknak a kiállítás megva-
lósításáért, látogatóinknak pedig kitüntetõ figyel-
mükért. (Németi Katalin)
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Közhasznúsági jelentés
az Informatikai és
Könyvtári Szövetség
2005. évi tevékenységérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 22. §-ának
/3/ bekezdése alapján a Fõvárosi Bíróság 1999. december
28-ai végzésével 1998. január 1. napjától közhasznú szer-
vezetté sorolta át. Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség tevékenységét alapszabálya és szabályzatai alapján
végzi, a hatályos jogszabályok elõírása szerint.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
közhasznú tevékenysége

I. Szervezeti élet
A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvánítás fo-

lyamán elfogadott alapszabály szerint mûködik.
Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak tartja,

hogy a tagság a legújabb szakmai információkat minél
elõbb megismerje, szakmai vitákat folytasson azokról.
Ennek megfelelõ színteret biztosítson országos, regioná-
lis és helyi keretekben. A szövetség a tárgyévben két
alkalommal tartott közgyûlést.

Elõször május 18-án az Országos Széchényi Könyv-
tárban, ahol napirend elõtt a levezetõ elnök, Kiss Gábor
alelnök felkérte a Magyar Marketing Szövetség alelnö-
két, Tonk Emilt Az értékteremtõ  marketing címû elõ-
adás megtartására.

Ezután tájékoztatta a tagságot, hogy nem készült el az
alapszabállyal egy idõben a szervezeti és mûködési sza-
bályzat módosítása, így a közgyûlés egyetértését kérte
abban, hogy a két átdolgozott szabályzat a decemberi
közgyûlésen kerüljön megtárgyalásra. A két szabályzat
beterjesztését a decemberi közgyûlésre a szövetség meg-
jelent tagjai egyhangúlag elfogadták.

A közgyûlés meghallgatta dr. Fodor Péter elnök je-
lentését a szövetség  2004. évi munkájáról, melyet kisebb
kiegészítésekkel – a könyvtárosképzésnél a gyakornoki
rendszer akkreditációja, érdekképviselet az integrációk-
nál – a jelenlévõ tagság egyhangúlag elfogadott.

A szövetség pénzügyi beszámolóját írásban minden
tag megkapta, de a levezetõ elnök ismertette még egyszer
a fontosabb bevételi és kiadási tételeket. A szövetség
pénzügyi beszámolóját, valamint a felügyelõ bizottság je-
lentését a jelenlévõ tagság elfogadta.

Ezt követõen került sor dr. Virágos Márta tájékozta-
tójára az etikai kódexrõl, melynek célja az intézményi
kultúra szellemének erõsítése.

Második alkalommal december 14-én a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban tartotta közgyûlését az Informati-

kai és Könyvtári Szövetség, levezetõ elnök dr. Virágos
Márta alelnök volt. A közgyûlés döntött a 2006. évi tag-
díjakról, valamint dr. Fodor Péter tájékoztatást adott a
szövetség munkájáról.

A délelõtti blokkban a közgyûlés megszavazta az IKSZ
Alapszabályának és Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak módosításait, melyeket az elnökség átvezetésre benyúj-
tott a bírósághoz.

A délutáni blokkban dr. Kenyéri Katalin, az NKÖM
Könyvtári Fõosztályának munkatársa tartott elõadást Az
elektronikus informatikai szabadság és a könyvtárak
címmel.

Az elnökség kiemelten foglalkozott a könyvtárakat
érintõ közbeszerzési eljárással, a lehetséges alternatívák
feltárására bizottságot hozott létre. Eredményesen lobbi-
zott az Országgyûlés Kulturális Bizottságánál és az
NKÖM-nél, együttmûködve a Könyvtári Fõosztállyal.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ebben az
évben ünnepelte megalakulásának 15 éves évfordulóját,
mely alkalomból Kecskeméten rendezett ünnepi, jubileu-
mi ülést, valamint az Összefogás a könyvtárakért, összefo-
gás az olvasókért szlogennel megrendezésre kerülõ orszá-
gos könyvtári napok is 10 éves évfordulóhoz érkezett.

A szövetség érdekérvényesítõ szerepe nõtt, egyre töb-
ben és újabb kérdésekkel keresik meg az elnökséget. Az
IKSZ több alkalommal állást foglalt intézmények össze-
vonásával, átszervezésével kapcsolatban.

A 2005-es évet az intenzív kapcsolati-kommunikációs
tevékenység jellemezte, mivel a könyvtárak társadalmi
megítélésénél fontos, hogy a döntéshozók tisztában legye-
nek ezen intézmények kultúraközvetítõ szerepének felérté-
kelõdésével.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami mind
belsõ szervezeti életében, mind a külsõ és egyre szélese-
dõ kapcsolatrendszerében érezteti hatását.

Befejezõdött az adatbázis frissítése, de gondozása
továbbra is folyamatos odafigyelést igényel, mivel a gyors
információáramlásnak ez az egyik alapfeltétele. Nem si-
került azonban forrást találni a szövetség honlapjának
megújítására, ami továbbra is feladatként jelentkezik.

A szervezet szorgalmazta a szakmai szemléletformá-
lásban megkezdett folyamatok továbbvitelét, az intézmé-
nyi menedzselés tudatosabbá tételét, a minõségbiztosítás
kiterjesztését, a PR-tevékenység erõsítését azért, hogy a
könyvtárak éljenek lehetõségeikkel, adottságaikkal.

Véleményezte és szakmai vitára bocsátotta a könyv-
tári rendszernek a Könyvtári Intézet által elõkészített
marketingstratégiáját, valamint az Országos Könyvtári
Digitalizálási Tervet.

Az IKSZ részt vett a magyar könyvtárosok etikai
kódexének kidolgozásában. Az MKE-vel közösen mû-
ködtettük továbbra is a szerzõi jogi és a képzési bizottsá-
got, és részt vettünk a Könyvtári Intézet által létrehívott
teljesítménymérési bizottság munkájában is.
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A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levelezõ/lap
címû szakmai folyóiratot, mely a legfrissebb aktuális ese-
ményekrõl és programokról tájékoztatja a könyvtárosokat.

A Nemzeti Civil Alapprogrammal bõvült a pályázati
források sora, így pályázat útján mûködési költségünket
egymillióval tudtuk növelni.

Ugyancsak az NCA pályázatán nyert a szövetség egy-
millió forintot a határon túli szakmai szervezetekkel tör-
ténõ együttmûködési megállapodás megkötésére, valamint
az IFLA-tagsági díjra 200 ezer forintot, és 500 ezer fo-
rintot a promóciós anyagunk elkészítésére.

Támogatást nyertünk – 500 ezer forintot – az IFLA
oslói kongresszusán történõ részvételhez, de a döntés
késõbb érkezett, így az elnyert összeg felhasználását kér-
tük egy dániai tanulmányút lebonyolítására áthelyezni,
amire megkaptuk az engedélyt.

Az év során kiemelt problémaként kezeltük a kistér-
ségekben lévõ könyvtárakat.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek intézésénél
történt változás, 2005. január 1-jétõl egy könyveléssel
foglalkozó cég látja el a feladatokat. A titkárság munká-
jának átszervezésével (nyilvántartás, iktatás, jegyzõköny-
vek és határozatok vezetése stb.), valamint az alapsza-
bály és az szmsz módosításával a teljes mûködési, gaz-
dálkodási rendszer megújult.

Az elnökség és a képviselõ-testület rendszeresen tar-
tott ülést, ebben az évben is együtt, összesen kilenc alka-
lommal. A tagozatok belsõ ügyrendjük alapján végezték
munkájukat. A szövetség 224 tagja az alábbi tagozatok-
ban végzi munkáját:

Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
Megyei Könyvtári Tagozat
Városi Könyvtári Tagozat
Munkahelyi Könyvtári Tagozat
Baranya Megyei Tagozat
Bács-Kiskun Megyei Tagozat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozat
Csongrád Megyei Tagozat
Fejér Megyei Tagozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
Kisalföldi Tagozat
Tolna Megyei Tagozat
Vas Megyei Tagozat
Veszprém Megyei Tagozat
Zala Megyei Tagozat

II. Rendezvények, szakmai napok

A könyvtári szaksajtó workshopját rendeztük meg
február 24-én az Országos Széchényi Könyvtárban. Meg-
hívottak a könyvtári szaksajtó fõszerkesztõi valamint a
könyvtáros szakma képviselõi voltak. A mûhelymunka
célja annak megvitatása volt, hogy a megváltozott vagy
csökkenõ források ellenére mely lapok támogatása indo-
kolt továbbra is, ill. milyen megújulási, forrásbõvítési
lehetõségei vannak az egyes szakmai lapoknak.

A workshop számos tanulsággal szolgált, melyeket
leginkább az egyes lapok fõszerkesztõi, kiadói kamatoz-
tathatnak majd.

A szövetség 2005. március 14. és 27. között csatlako-
zott a nemzetközi Internet Fiestához. A két társszervezõ
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség. Elsõsorban szerve-
zésben és a könyvtárak minél tömegesebb részvételének
biztosításában vállaltunk szerepet. Az elsõ két napon a
csatlakozó könyvtárak tartottak nyitott napokat, különbö-
zõ programokat az internetkultúra terjesztésére. Az or-
szágos konferencia megtartására február 21-én került sor
a Hallgatói Információs Központban. Védnökei: dr.
Bozóki András kulturális miniszter, dr. Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter, dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter voltak. Az elõadók között volt Alföldi
István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társa-
ság ügyvezetõ igazgatója, dr. Bakonyi Péter elnök, dr.
Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyet-
tese és dr. Skaliczki Judit, az NKÖM fõosztályvezetõje.
A könyvtárak jelentkezését a kecskeméti Katona József
Könyvtár koordinálta, külön honlapot mûködtetve a ren-
dezvény idején. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
honlapja össze volt kapcsolva a koordináló könyvtár hon-
lapjával, így a jelentkezéseket itt is tudtuk fogadni. Az
Internet Fiesta célja, hogy az internethasználatot népsze-
rûsítse, ezzel is segítve az állampolgárok felkészítését a
tudás társadalmában való aktív részvételre.

Együttmûködési megállapodás megkötésére került sor
négy határon túli szakmai szervezet képviselõivel Csong-
rádon májusban, a Kárpát-medencei könyvtárosok talál-
kozóján. Ezzel egy olyan, hosszú távra szóló partnerség
született meg, mely kijelölte az együttmûködési lehetõsé-
geket, építve a már korábban elkezdett kapcsolati for-
mákra és újakat teremtve meg.

Ez év júniusában zárult a Könyvtári forgalmi adatok
összegyûjtése és átfogó elemzése címet viselõ szocioló-
giai vizsgálat kétmilliós költségvetéssel, melyet a Pallósné
dr. Toldi Márta vezette team végzett.

Az országos könyvtári napok rendezvénysorozata a
2005. év egyik legnagyobb kulturális eseményéhez, A
nagy könyv mozgalomhoz kapcsolódott, melynek célja
az olvasás népszerûsítése volt. Így szlogenünk (Össze-
fogás a könyvtárakért – összefogás az olvasásért) jól
töltötte be küldetését. A rendezvények sokszínû skálán
mozogtak, mesedarabok, író-olvasó találkozók, kiállí-
tások, felolvasó estek, vetélkedõk, játékok színesítet-
ték a palettát, de természetesen helyet kaptak benne a
szakmai tanácskozások, kötetlen közösségi együttlétek
is. Külön figyelmet érdemel az az országos marketing-
kommunikációs kampány, mely egységes PR-tevékeny-
séggel lett koordinálva. Új logó, új arculat teremtõdött
meg ezzel.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázta meg
és nyerte el az NKA által a tudományos és szakkönyvtá-
rak számára kiírt nagy könyves pályázatot. Szövetségünk
12 könyvtár szakmai rendezvényeit koordinálta. Az el-
nyert támogatási összegbõl a könyvtárak szakmai prog-
ramjuk gazdagsága alapján juthattak forráshoz.

Hagyománnyá vált már, hogy a könyvtári heteket
megelõzõ vasárnapra idõzíti a Magyar Rádió Gordiusz
Szerkesztõsége a rádiós vasárnapot, melynek szervezésé-
ben, koordinálásában az IKSZ is közremûködik. A hely-
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szín Szombathely, a 125 éves fennállását ünneplõ Ber-
zsenyi Dániel Megyei Könyvtár volt.

Ebben az évben is nagy érdeklõdés kísérte az adás-
napot, melyben számtalan színes riport, beszélgetés,
körkapcsolás, játék, szórakoztató zenei és prózai ese-
mény, rendezvény volt. Ezen a napon (október 2.) a
könyv, a könyvtár, az olvasás állt a középpontban a
Magyar Rádió mindhárom adóján.

Aznap este került átadásra az Év Könyvtára díj,
melyet minden évben kiemelkedõ szakmai munkája el-
ismeréséért nyer el egy könyvtár. Most a bonyhádi
Solymár Imre Városi Könyvtárt érte az elismerés, a
díjat Antal Mária, a bonyhádi könyvtár vezetõje vette
át Koncz Erikától, az NKÖM helyettes államtitkárától.

Nyitó konferenciánkat október 3-án rendeztük meg,
szintén Szombathelyen. A konferencia témája az olva-
sás, az olvasás népszerûsítése volt. Meghívott elõadó-
ink között köszönthettük György Pétert, aki az Olva-
sás a digitális korban címmel tartotta meg elõadását,
valamint Réz Andrást, aki a Nagy könyv élmény kö-
zelbõl címmel tartott elõadást. Az egyes könyvtártípu-
sok képviselõi is beszámoltak élményeikrõl, tapaszta-
lataikról A nagy könyv rendezvény kapcsán.

Szövetségünk 2005-ben ünnepelte 15 éves fennál-
lását, ebbõl az alkalomból október 17–18-án Kecske-
méten került sor egy brit–magyar konferencia meg-
szervezésére A könyvtárak változó világa címmel, ahol
az elsõ nap jubileumi emlékülést tartottunk, emléklap
átadásával is megemlékezve alapító tagjainkról.

Részt vettünk az NKA Kiemelt Események Kollé-
giuma által meghirdetett meghívásos pályázaton. Az
anyag megírására szervezõdött teamet Ramháb Mária
vezette, s az elkészült összeállítás a Könyvtárak a si-
keres társadalomért címet kapta. A pályázat az Össze-
fogás rendezvénysorozathoz állított össze nagyszabá-
sú, gazdag programot, 45 milliós költségvetéssel. A
bíráló bizottság azonban további átdolgozást, kiegészí-
tést kért, s egy késõbbi határidõvel újra benyújtásra
méltónak ítélte. Az új pályázattal elnyert 35 milliós
forrás fordulópontot jelent szövetségünk életében, mi-
vel egy nem mindennapi lehetõség, esély teremtõdött,
nyílt meg a könyvtári rendszer életében.

Csatlakoztunk a világ legnagyobb szakmai szer-
vezetéhez, az IFLA-hoz, és részt vettünk az Osló-
ban rendezett konferencián. Két fõt delegáltunk a
Horvátországban megrendezett, Közkönyvtárak jö-
võjérõl, kulturális értékek megõrzésérõl címet vise-
lõ konferenciára.

A DAT 2005. évi konferenciája során tartott könyv-
tári szakmai nap megszervezésében fõvédnökséget vál-
laltunk.

III. Továbbképzések

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a megalapí-
tásától fogva rendkívüli jelentõséget tulajdonít a korszerû
vezetési, szervezési, ellenõrzési és marketing módszerek
elterjesztésének a magyar könyvtárak körében. Az új
szemlélet meghonosítása érdekében évrõl évre újabb tré-
ningeket és tanfolyamokat szervez a könyvtárosoknak.

Beszámoló az Informatikai és
Könyvtári Szövetség 2005. évi

bevételeirõl
és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK
1. Tagdíj 3903
2. Fõvárosi Munkaügyi Közp. 541
3. Egyéb bevétel 2000
4. Kamat 37
5. NKÖM támogatás 3300
6. NKA pályázat 7300
7. Nemzeti Civil Alapprogram 1596
8. Határon Túli Magyarok Hivatala 180
9. ECF A1 pályázat 89
Bevétel mindösszesen: 18 946

KIADÁSOK
1. Anyagköltség:

- irodaszer, nyomtatvány 572
- szakkönyv, folyóirat 73

Összesen: 645
2. Igénybevett szolgáltatások:

- nyomda 986
- telefon 388
- postaköltség 133
- nevezési díj 562
- bérleti díjak 1174
- útiköltség 581
- ügyviteli, számviteli munkavégzés 1020
- Internet Fiesta szervezés 865
- egyéb szolgáltatás 604
- elõadás tartása 815

Összesen: 7128
3. Bérköltség

- munkabér 836
- megbízási díj 3704

Összesen: 4542
4. Bérjárulékok: 1075
5. Személyi jellegû egyéb kifizetések:

- étkezési hozzájárulás 94
- napidíj 148
- szállásköltség 341
- reprezentáció 589
- saját szgk. használata 192
- ajándékutalvány 258

Összesen: 1622
6. Egyéb kiadások:

- bankköltség 117
- tagdíjak 243
- adomány 2000
- egyéb ráfordítás 74

Összesen: 2434
7. Felhalmozási kiadás: 197
Kiadások mindösszesen: 17 643

A 2005. évet érintõ kötelezettség: -814
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A szövetség az elmúlt években megvalósított könyv-
tári menedzsment és marketing tréningjeire alapozva 1999
óta szervezi minõségbiztosítási tanfolyamait, képzéseit,
melyet 2005-ben is megrendeztünk Kecskeméten.

IV. Kapcsolatok

Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai szerve-
zetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével az együtt-
mûködésünk szorosabbá és hatékonyabbá vált.

Az elmúlt évben is részt vettünk a különbözõ szakmai
szervezetek és fórumok munkájában: a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Könyvtári Kollégiumának munkájában,
a Szinnyei-díj kuratóriumában, a Magyar Tartalomipari
Szövetség elnökségében, a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros szerkesztõbizottságában, az Informatikai Érdekegyez-
tetõ Fórum nonprofit tagozatának, a Publica Magyaror-
szágnak, a MOKKA, az EOQ MNB, Magyar Szabadalmi
Hivatal –Szerzõi Jogi Szakértõ Testület munkájában.

V. Egyéb tevékenység

Véleményeztük a kulturális törvényt követõ jogszabályok
koncepcióit, képviselõink dolgoztak az Országos Doku-
mentumellátási Rendszer mûködését segítõ bizottságban, a ha-
táron kívüli magyar könyvtárakat támogató bizottságban, a
könyvtárosképzés és a továbbképzés kérdéseivel foglalkozó
bizottságban, melyet az MKE-vel együttmûködve hoztunk létre,

és a szerzõi jog könyvtári alkalmazása kapcsán fölmerülõ prob-
lémák kezelésére létrehívott bizottságban.

Az internet világában a szerzõi jog újabb problémákat
vetett fel, ezek megoldásán, a törvényi szabályozásnak a
könyvtári használathoz is igazodó befolyásolásán az
INFORUM-on belül létrejött munkabizottságban külön is
dolgoztak az IKSZ képviselõi.

Szakmai vitára bocsátottuk a könyvtári rendszer
Könyvtári Intézet által elõkészített marketingstratégiáját,
valamint az Országos Könyvtári Digitalizálási Tervet.

Promóciós bemutatkozó anyagunk segítségével széle-
síthettük kapcsolatrendszerünket a gazdasági és a civil
szféra szereplõivel, valamint az Európai Unió más orszá-
gaiban tevékenykedõ hasonló szervezetekkel.

A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levelezõ/
lap címû szakmai folyóiratot, amivel az a célja, hogy az
aktuális információk a lehetõ leggyorsabban és legszéle-
sebb körben juthassanak el a könyvtárakhoz, Magyaror-
szágon és a határokon kívül is. Emellett fórumot is biz-
tosít a könyvtárosoknak a tapasztalatcserére, szakmai
problémák megvitatására. A lap kiadását a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja, ez teszi lehetõvé, hogy az árát a
könyvtárak számára még elfogadható szinten tartsuk.

Dr. Fodor Péter
elnök

(A beszámoló teljes terjedelemben olvasható a http://
www.vein.hu/library/iksz/serv/docs/kozh2005.htm
weboldalon.)

Árvíz
a könyv-

tárban

(Esztergomi
Városi

Könyvtár,
2006 áprilisa)
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Így is lehet: nehéz idõkben
– derûs szívvel
A múlt év végén ünnepelte fennállásának huszadik
évfordulóját Veszprémben a VMK Március l5. úti
klubkönyvtára. Így, klubkönyvtárként „anyaköny-
vezték” megalakulásakor és a nyilvános könyvtá-
rak jegyzékére is így került fel. Eredményei, sike-
rei azt bizonyítják, hogy megfelelõ mûködési fel-
tételek és alkalmas szakemberek esetén életképes
ez az intézménytípus, amelyet az 1970-es, 1980-as
években a kistelepülések és lakótelepi intézmények
modelljeként propagáltak. Veszprémben három
klubkönyvtár mûködik, melyek ténylegesen betöl-
tik a kettõs funkciót egy szervezetben. „Olyan alap-
intézményrõl van szó, ahol a látogatók társas élmé-
nyekhez juthatnak az azonos érdeklõdésûek vagy
korúak klubjaiban, találkozhatnak a könyvtár szol-
gáltatásaival s így válhatnak a közvetlen benyomá-
sok alapján a könyvtár vagy valamelyik közösség
tagjaivá.” (Gombos Antalné)

Veszprémben nem volt igazi városi könyvtár,
sem fiókkönyvtári hálózat. Mindhárom klub-
könyvtár mégis könyvtári kezdeményekbõl nõtt
ki. A Jutas lakótelepen közel 20 ezer ember él,
viszonylag távol a városközponttól. Sokfelõl és
sokféle társadalmi környezetbõl költöztek ide az
emberek a hatvanas-nyolcvanas években: sok
fiatal, sok gyerekkel. „A betonrengetegben húsz–
ötven négyzetméteren élõk számára egy tágabb
világot jelentett a klubkönyvtár, amely pár lé-
pésnyire, karnyújtásnyira, néhány emelet távol-
ságra van a családi otthontól – kínálatával csak
élni kell.” (Gombos Antalné).

Egy panel lakóház földszintjén folyamatosan
bõvült az intézmény. Ma 185 m²-en gyermek-
könyvtár, felnõtt könyvtár, foglalkoztató és kiál-
lítási tér található, 75 m²-en két klubhelyiség áll
a közösségek rendelkezésére. Hetente 27 órát
tartanak nyitva, nem számítva az esti rendezvé-
nyeket. 23 565 kötet könyv, 36 féle folyóirat,
CD-k, három internetes számítógép (ingyenesen)
várja a látogatókat. Kb. 1 millió forint értékben
gyarapodnak évente dokumentumokkal, és
ugyanennyit fordíthatnak rendezvényekre. Az

induláskor egy könyvtáros, ma két könyvtáros
és két mûvelõdésszervezõ tevékenysége, ötletes-
sége nyomán sokféle lehetõséget kínálnak: akár
naponta be lehet térni egy-egy újság, folyóirat
elolvasására, jegyzetelésre, mindig van egy ér-
dekes kiállítás. Klub, szakkör, író-olvasó talál-
kozó, játszóház kínálja az alkalmat az élmény-
szerzésre, az alkotásra, a szabadidõ eltöltésére.

Vonzáskörzetében négy általános iskola, két
szakközépiskola, illetõleg szakmunkásképzõ inté-
zet mûködik, a helyõrségi mûvelõdési ház területi
feladatokat is ellát a közelben. A klubkönyvtár szer-
vezetileg és gazdaságilag a városi mûvelõdési köz-
ponthoz tartozik, de folyamatos és aktív a kapcso-
lata a megyei könyvtárral is. Leveszik róluk az
elsõdleges olvasmányok biztosításának gondját,
szinte otthoni közelségbe hozzák a gyerekeknek a
kézikönyveket és a kötelezõ olvasmányokat.
Könyvtárosai tagjai a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Veszprém Megyei Szervezetének, így
gyakran találkoznak a megye könyvtárosaival.
Megtalálták helyüket a város mûvelõdési és kap-
csolatrendszerében.

Miként a négy munkatárs összedolgozik, úgy
erõsítik egymást a könyvtári és egyéb progra-
mok, állandó klubok. A látogatók száma  évente
közel 20 ezer,  960-an íratkoztak be, átlag 22
kötetet kölcsönöztek is fejenként. A munkatársi
közösség nyitott a lakók, a használók iránt, a
beszélgetések, kölcsönzések során derül ki, mire
van igény. Rugalmasan változtatnak a formákon
és módszereken: jelenleg például a lakótelepen
drasztikusan csökkenõ gyermeklétszám miatt a
fiatalokra és a felnõttekre fókuszálnak. Õket cé-
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lozzák meg állandó közösségeik is: a Kismamák
Klubja, az Érem- és Képeslapgyûjtõk Klubja, a
Sakk-kör, a Fiatalok Szerepjátszó Klubja, vala-
mint két nyugdíjas klub is náluk kapott menedé-
ket. Itt alakult meg a Jutas Lakótelepi Baráti Kör,
rendszeresen tartanak náluk képviselõi fogadó-
órákat, lakógyûléseket, családi hétvégéket, kö-
zös ünnepeket.

Könyvtárosként elsõsorban azt figyelem
(gyakran látogatom is õket), milyen témákkal
jelentkeznek, milyen módszereket, formákat al-
kalmaznak. Az olvasás propagálása, a könyv- és
könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó
órák sajátosan épülnek munkájukba. Változatos
témájúak a vetélkedõik: A mi Veszprémünk (ki-
állítással együtt), Veszprém megye irodalmi ha-
gyományai (kirándulással), vers- és prózamondó
verseny (pl. Ami a szívedet nyomja címen – végül
antológiába gyûjtve közre is adták). Történelmi
játszóházak a különbözõ korszakokból (tárgyak
készítésével összekötve), nyáron kézmûves tá-
borok. Az elolvasott meséket szimbolizáló le-
vélkék mesefára kerülnek. Megismerkedtek a
veszprémi utcák névadóival is. Az ilyen komp-
lex programok könyvtári felkészülést igényelnek
és utólag is olvasásra ösztönöznek. Sikeresek
voltak nonstop felolvasó napjaik is. Kedves
meséikbõl, az állatokról szóló irodalomból, más-
kor a finn irodalomból hangzottak el szép rész-
letek gyerekektõl és felnõttektõl egyaránt. Mi
visszük át címen pedig asszonyoknak asszonyok-
ról szóló összeállítást hallgathattak.

Minden hónapban sor kerül valamilyen érdekes
kiállításra, melyhez további programok köthetõk:
A régi Veszprém képeslapokon, Lappföldi utazás,
Mackó mesék, Akik beírták nevüket városunk tör-
ténetébe, Benedek Elek, Móra Ferenc, Rádiótörté-
net, Kállai Nagy Krisztina, Hanik József gyermek-
könyv-illusztrációi stb. Tündérdomb címen Ander-
sen mesefiguráit mutatták be, ezt a kiállítást a Dán
Kulturális Intézet munkatársa nyitotta meg. Könyv-
bemutatóikon elsõsorban a helyismereti jellegû
kiadványokat népszerûsítik. A gyermekkönyvhé-
ten együttmûködnek a megyei könyvtárral és a többi
klubkönyvtárral. Ilyenkor hívnak meg neves sze-
mélyeket író-olvasó találkozóra. Járt náluk
Janikovszky Éva, Böszörményi Gyula, Horgas Béla,
Nógrádi Gábor, Schmidt Egon, Berniczky Éva,
Balla D. Károly, Békés Pál és sokan mások. Rend-
hagyó óráik az irodalomhoz, az anyanyelvhez, a
zenei világnaphoz, a környezetvédelemhez, a váro-

sismerethez kapcsolódnak leggyakrabban. Irodal-
mi mûsort szenteltek Petõfi Sándornak, József At-
tilának, Krúdy Gyulának. A teljes napfogyatkozást
csillagász vezetésével távcsövön figyelhették gye-
rekek és felnõttek a könyvtár elõtti parkban.

Szakmai jellegû programokat szerveznek a
szülõknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, a
honismeret iránt érdeklõdõknek. Boldizsár Ildi-
kó a gyógyító mesékrõl tartott elõadást, Sándor
Ildikó szintén a mesékrõl beszélt, Sándor Csilla,
a Csodaceruza szerkesztõje a gyerekek olvas-
mányairól, Békés Pál A nagy könyv akció szer-
vezésérõl és sikereirõl számolt be. A születésna-
pi ünnepségsorozat egyik napján vendégül látták
a megye könyvtárosait, akik itt találkozhattak hat
könyvtári szaklap szerkesztõivel.

A felsorolt témákat, eseményeket az elmúlt
évek feljegyzéseibõl szemezgettem. Megkérdez-
hetjük, mi a kollégák titka? Honnan van erejük,
idejük, pénzük, közönségük minderre? A meg-
felelõ tárgyi feltételek mellett meghatározó az õ
elkötelezettségük, lelkesedésük, fáradhatatlansá-
guk. Mindig képesek megújulni, nyitott szem-
mel és füllel járnak, széles körû kapcsolatrend-
szerük van. Saját maguk is vezetnek foglalkozá-
sokat. A költséges, nagy rendezvényeket ráhagy-
ják a városi mûvelõdési házra. Felkutatják az
érdekes helyi személyiségeket (alkotókat, gyûj-
tõket, tanárokat, amatõr mûvészeket, csillagászo-
kat, versmondókat), akik szívesen beszélnek ér-
deklõdési területükrõl, hobbijukról – legtöbbször
ingyen vagy szerény díjazásért. Pályáznak min-
denhová, ahová csak lehet. Nem ad hoc szervez-
nek, átgondolt éves programjukat menet közben
csak árnyalják. A városi mûsorfüzetben mindig
olvashatunk nyitott rendezvényeikrõl és szolgál-
tatásaikról. A nagyobb megmozdulásokat egy-
egy konkrét közösségre alapozzák (osztály, klub,
asszonyok), és ehhez toboroznak alkalmi érdek-
lõdõket az egész városból. Így könnyebb a dol-
guk a közönségszervezéssel. Mindennapi harca-
ikról, anyagi nehézségeikrõl csak ritkán panasz-
kodnak (pedig vannak bõven), találkozáskor in-
kább a terveikrõl beszélnek, melyekhez bátran
kérnek és többnyire kapnak is segítséget.

Én ezzel az írással szeretném köszönteni õket
és ötleteiket ajánlani a gondokkal küszködõ kol-
légáknak.

Balogh Ferencné
 a Veszprém

megyei könyvtár ny. igazgatóhelyettese
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Az információszolgáltatás
határtalan lehetõségei
A könyvtári együttmûködésnek már hagyomá-
nyai vannak itt, a Duna-mentén. Pest, Komá-
rom-Esztergom és Gyõr-Moson-Sopron megye
könyvtárosai évek óta gyakran és szívesen látott
vendégek Szlovákia nyitrai kerületének könyv-
táraiban. Fordítva is így áll a helyzet, hiszen az
Ipolyság (Sahy), Érsekújvár (Nové Zámky), Rév-
Komárom (Komárno) városi könyvtáraiban dol-
gozó kollégáink számos kisebb-nagyobb projekt
aktív résztvevõiként jónéhány esetben látogattak
el a Duna innensõ oldalán mûködõ társintézmé-
nyekbe tapasztalatszerzés, továbbképzés céljából.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvtári
Szakmai Kollégiuma támogatásával ez év áprili-
sában újabb lehetõségünk adódott a határmenti
kapcsolatok fejlesztésére. A váci Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója, Mándli Gyula vezeté-
sével kétnapos tapasztalatcsere program keretében
mintegy harmincöten kerestük fel Ipolyság, Zseliz,
Érsekújvár, Nyitra, Komárom, Tata, Esztergom és
Párkány könyvtárait, s emellett a helybeliek segít-
ségével ismerkedtünk a települések kulturális örök-
ségével. A szervezésben jelentõs segítséget nyúj-
tott Solmosi Márta, az ipolysági könyvtár vezetõje,
aki házigazda és társszervezõ is volt.

A résztvevõk ezúttal is a két ország könyvtá-
rai által létrehozott Bél Mátyás Alap tagjai közül
kerültek ki. A második napon csatlakozott hoz-
zánk a lévai járási könyvtár három munkatársa is.

Az elsõ napon elõször az ipolysági (Sahy)
könyvtárban folyó munkába kaptunk betekintési
lehetõséget. Solmosi Márta bemutatta az új he-
lyen mûködõ városi könyvtárat, és beavatott ben-
nünket fejlesztési terveikbe. A valamikori me-
gyeszékhelynek, Hont vármegye egykori köz-
pontjának ma is fontos szerepe van a térség
magyar ajkú lakosságának könyvtári ellátásában.

Zselízen megcsodálhattuk, hogy a könyvtá-
rosok milyen erõfeszítésekkel és találékonyság-
gal próbálnak eleget tenni feladatuknak a szá-
munkra szegényesnek tûnõ lehetõségek között
is. Itt egyben alkalmunk nyílt megtekinteni a ró-

A képek sorrendben:
A kezdet Ipolyságon (Foto Mándli)
Gyermekké lettünk (Foto Gerber)
A kincsek között (Foto Gerber)

mai katolikus templom gyönyörû középkori fal-
festményeit. Miután csoportunkban szép szám-
mal voltak helyismereti munkát végzõ kollégák,
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szervezõnk töre-
kedett arra, hogy a
program kereté-
ben újabb ismere-
tek birtokába jut-
hassunk, vagy ép-
pen a meglévõk-
ben elmélyülhes-
sünk a Kárpát-me-
dence magyar vo-
natkozású helytör-
ténetét illetõen.

Az érsekújvári
Anton Bernolák
Városi Könyvtár-
ban tett látogatás során látványos módon gyõ-
zõdhettünk meg a sok év óta tartó munkakap-
csolatunk gyümölcsözõ voltáról. A könyvtár
igazgatóasszonyának, Szilágyi Mártának kala-
uzolásával elõbb a szakkönyvtárba látogattunk,
majd a fõtéren található Szentháromság-szo-
bor lábainál kipihenve a fáradalmakat, a könyv-
tár fõépületének kiállítótermében Kecskés Il-
dikó és Kovacic Gizella elõadásában hallhat-
tuk-láthattuk azt a sokszínû tevékenységet, me-
lyet immár az internet-technológiát is felhasz-
nálva végeznek a könyvtárhasználók igényei-
nek kielégítéséért.

Mindannyiunknak nagy élményt jelentett a
Városi Galériában és a Thain János Múzeumban
tett látogatás. Ez utóbbiban a szépen rendezett,
tartalmas helytörténeti anyagot, az elõbbiben
pedig a város híres szülöttének, Kassák Lajos-
nak, e sokoldalú tevékenységet folytató mûvész-
nek szentelt emlékkiállítást tekinthettük meg.

E nap záróeseménye a nyitrai Kerületi Könyv-
tár felkeresése volt. Szlovák kollégáink, Solmosi
Márta tolmácsolása segítségével, nagy örömmel
mutatták be modern könyvtárukat. A kerület
könyvtári szolgáltatását szervezõ és irányító
könyvtár vezetõsége és dolgozói nagyon hálásan
fogadták a magyar kollégák érdeklõdését tevé-
kenységük és munkakörülményeik lehetõségei és
korlátai iránt.

Engem különösen az audio-vizuális dokumen-
tumtár és a gyermekkönyvtár meghittsége raga-
dott meg. A sok új ötlet és a barátságos, a gyer-
mekkori emlékeit magyarul is megfogalmazni
igyekvõ kolléganõ társaságában egy kicsit ma-
gunk is elvarázsolódtunk. Ha pillanatokra is, de
gyerekké lettünk, és szívesen töltöttünk volna

több idõt e látszólag problémáktól mentes világ
kulisszái között.

A második napon több olyan élmény is kiju-
tott számunkra, melyet szintén maradandó em-
lékként visszünk tovább szakmai és magánéle-
tünkben egyaránt. Programunk elsõ pontjaként
felkerestük a nyitrai püspökség könyvtárát. A kis-
szeminárium épületében elhelyezett, eredetileg
is könyvtár céljára épült terekben impozáns lát-
ványt nyújt e gyûjtemény, melyben 38 nyelven
találhatók könyvritkaságok és a könyvtörténet je-
les korszakainak kiemelkedõ dokumentumai. A
könyvtárban mintegy nyolcvan XV. századi és
nagyjából ezerötszáz XVI. századi könyv talál-
ható. Szlovákiában – a könyvek számát tekintve
– ez a harmadik legnagyobb könyvtár. Vendég-
könyvük elsõ aláírója Ferenc József volt.

A könyvtárlátogatás után felmentünk a meg-
lehetõsen épen maradt várba, ahol megtekintet-
tük a könyvtár korábbi elhelyezésére szolgáló
középkori kápolnát és a szép, barokk székesegy-
házat. Ezt követõen folytattuk utunkat, és kis
csapatunk a komáromi és a tatai városi könyvtár
felkeresése után egy újabb egyházi könyvtárban,
immár az esztergomiban kapott lehetõséget a ta-
lálkozásra a könyv- és könyvtártörténet jeles kép-
viselõivel.

A nagyszombati tartózkodás alatt jutott a Fõ-
székesegyházi Könyvtár tulajdonába Lippay
György prímás (†1666) híres gyûjteménye, az
1681 kötetbõl álló Fugger-könyvtár, mely ma is
a könyvtár különgyûjteménye. A közel három-
ezer kötetes, fehér pergamenbe kötött könyvtár
elhelyezésére szolgáló kis teremben lehetõséget
kaptunk az ún. Bakócz-graduálé megtekintésére,
sõt, a kiváltságosabbak meg is érinthették e
könyvtörténeti szempontból is érdekes mûvet.

Kétnapos tanulmányutunk végén ismét átkel-
tünk a Dunán, és a párkányi (Sturovo) városi
könyvtár megtekintése után azzal a jólesõ érzés-
sel váltunk el egymástól, hogy van értelme a
közös gondolkodásnak, hiszen a feladataink és a
lehetõségeink olyannyira hasonlók, hogy a ko-
rábbi együttmûködés kiszélesítésével, újabb part-
nerek bevonásával hatékonyabban szolgálhatjuk
ki használóink információ iránti igényét az Eu-
rópai Uniónak ebben a régiójában.

Gerber György

A püspöki könyvtár (Foto Kovács)

v
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Magyar könyvtárosok
párizsi orvos-egészségügyi
szakkönyvtárakban
Párizs az emberek döntõ többsége számára a fény,
a csillogás, a nagy érzelmek, a mûvészetek vá-
rosa. Az a több mint húsz magyarországi szak-
könyvtáros, aki április 8. és 12. között a francia
fõvárosban járt, elsõsorban tapasztalatszerzési
céloktól vezettetve egészségügyi szakkönyvtára-
kat, dokumentációs központokat keresett fel.
Milyen hasonlóságok, eltérések észlelhetõk a két
ország orvostudományi, egészségügyi szakkönyv-
tárai, azok szolgáltatásai, napi gyakorlata között?
Találunk-e, látunk-e olyan új és hasznos eljárá-
sokat, tapasztalatokat, amelyeket átvehetünk a
saját gyakorlatunkba? Van-e, amit mi tudunk
figyelmükbe ajánlani a francia kollégáknak?
Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a
választ mi, akik a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Mûszaki Szekciója által szervezett út részt-
vevõi voltunk. Az utazás megszervezésében, a
szakmai programok elõkészítésében, az ott-tar-
tózkodásunk alatti kalauzolásban rendkívül sok
és áldozatos munkát végzett Grebot Ágnes, az
ADBS (Association des professionnels de
l’information et de la documentation), a francia
dokumentációs szövetség tagja és Teveli Judit, a
Mûszaki Szekció tagja, akiknek ezért csak kö-
szönettel tartozunk.

Elsõ szakmai programunk helyszíne a francia
Egészségügyi Minisztérium, házigazdánk pedig
Catherine Baude, a dokumentációs központ ve-
zetõje volt. Négy  nagy terület tartozik e minisz-
térium igazgatása alá, a szociálpolitika, az egész-
ségügy, a társadalombiztosítás és a munkaügy.
Ott helyben 18 könyvtáros dolgozik, míg orszá-
gosan az egészségügyi könyvtári hálózat 200
könyvtárost foglalkoztat. A Párizsban mûködõ
dokumentációs egységekben nagyjából 50, míg
a 21 megyei részlegben megközelítõleg 150
könyvtáros dolgozik köztisztviselõként. Évente
átlag 120 könyvtáros vesz részt továbbképzése-
iken, ami jelzi, hogy milyen nagy hangsúlyt fek-

tetnek erre. A képzések tematikája az orvosi
adatbázisok használata mellett kiterjed az EU
egészségügyet érintõ jogi problémáinak ismerte-
tésére is.  Saját anyagaikból rendszeresen szer-
veznek kiállításokat. Ott-jártunkkor ennek témá-
ja a nõk helyzete volt a fegyvergyárakban, 1917-
18-ban. A minisztériumi könyvtár 170 ezer
könyv mellett 880 kurrens folyóirat-elõfizetéssel
és 3000 archivált folyóiratcímmel rendelkezik.
30 folyóiratuk van az elsõ számtól a legutóbbi
idõkig. A könyvek közti eligazodást 12 téma
szerint történõ osztályozás segíti. Például: jog,
gazdasági-politikai élet, társadalombiztosítás,
szociális kérdések, demográfia, egészségügy-or-
vostudomány. Érdekességként megemlíthetõ,
hogy a minisztérium munkatársai részére egy
pihenõ- vagy olvasószoba, lapolvasó is rendel-
kezésre áll, ahol nem a szakmai dokumentumok
hozzáférésén van a hangsúly. A dokumentációs
központ honlapja a minisztérium honlapján a
DOKUMENTÁCIÓ menüponton keresztül érhetõ el
(http:/www.sante.gouv.fr). E honlapon a nyilvá-
nosságot érintõ központi és helyi adatok gazda-
gítják egymást – többek közt – a munkaügy, az
egészségügy, a társadalombiztosítás témakörében.
A minisztériumi dokumentációs központ és me-
gyei egységei egy országos számítógépes háló-
zaton nyújtanak folyamatos tájékoztatást az ér-
vényben lévõ, az egész ágazatot érintõ miniszté-
riumi rendeletekrõl, utasításokról, egészségügyi
statisztikai adatokról… A RESSAC adatbázis a
franciaországi orvos-egészségügyi szakirodalmat
tartalmazza, és errõl biztosít többszempontú
visszakeresési lehetõséget, a dokumentumok le-
lõhelyének feltüntetésével együtt. (Nálunk a
Magyar Orvosi Bibliográfia és az Országos
Dokumentumellátási Rendszer külön-külön látja
el ezt a feladatot.) A RESSAC adatbázisból az
elektronikus dokumentumok teljes szövege is
elérhetõ, azok webcíme révén. A nyomtatott
dokumentumok hasonló módon való közzététe-
lére 1995-tõl egy digitalizálási projekt mûködik.
A RESSAC adatbázis a TESS elnevezésû
tárgyszórendszerre épül, szemben a Magyar Or-
vosi Bibliográfiában alkalmazott MESH-el. A
kilenc fõtárgyszó alá besorolt tárgyszavak
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könnyen áttekinthetõ, jól szerkesztett grafikus
felületen jelennek meg. Ezen internetes szolgál-
tatásokat egy jól mûködõ, meghatározott, zárt
kör által hozzáférhetõ intranetes tartalomszolgál-
tatás teszi teljesebbé. A minisztérium belsõ há-
lózatán minden egyes osztályt más szín külön-
böztet meg egymástól, míg az oldalak szerkezeti

felépítése azonos. A tartalomjegyzék-szolgálta-
tás az intraneten keresztül történik. Jelen eset-
ben összesen 180 folyóiratcímrõl, hetente általá-
ban 30 folyóirat anyagáról tájékoztatnak ily
módon. Új kezdeményezésként 900 téma feldol-
gozását tervezik papíralapú dokumentumokról
történõ elektronikus szolgáltatás formájában. A
feldolgozandó témák szerkezeti felépítése a kö-
vetkezõ: definició, történet, statisztika, megyei
és országos adatok, publikációk, európai és Eu-
rópán túli országok helyzete.Ezt a feldolgozást
nehezítik részben a szûkös anyagi források, va-
lamint a szerzõi jogi problémák. Külön a kórhá-
zaknak szóló információk megjelenítésére egy
extranet hálózat szolgál. A jövõt illetõen terve-
zik a betegdokumentációk digitalizálását doku-
mentációs szakemberek közremûködésével.
Szándékaik szerint egyre több információt kí-
vánnak közzétenni a nyilvánosan hozzáférhetõ
weboldalakon, amivel egyaránt növelhetik a szak-
emberek és a laikusok tájékozottságát. A kórhá-
zi könyvtárak a minisztérium intranetes oldalait
nem látogathatják, a szakirodalomhoz való hoz-
záférést az orvosképzõ egyetemekkel való háló-
zati kapcsolataik révén biztosítják.

Második szakmai programként a Villette vá-
rosrészben, a Tudomány városán (Cité de la
Science) belül a Cité de la Santét, az Egészség
városát kerestük fel (http://www.citesciences.fr/
francais/ala-_cite/mediatek/global_fs_sante.htm).
Itt vezetõnk a vietnami származású Tu-Tam
Nguyen volt. Ennek a könyvtárnak a munkájá-
ban a hangsúly mindenekelõtt a betegségek

megelõzésén, az egészségügyi
felvilágosításon, betegtájékoz-
tatáson van. Ebbõl következõ-
en az idelátogatók azokra a
kérdéseikre kaphatnak választ,
hogy hogyan éljenek együtt az
emberek a betegségükkel, ho-
gyan részesülhetnek jogi, szo-
ciális támogatásban a hátrá-
nyos helyzetûek vagy az egész-
ségi állapotuk miatt rászorulók.
Maga a tudomány városa 1986
óta mûködik. A tudományok
folyamatosan keletkezõ új
eredményeinek nagyközönség
számára való hozzáférhetõvé
tétele érdekében kulturális fel-
adatokat látnak el (kiállításo-
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kat szerveznek), az ismeretbõvítéshez továbbkép-
zési alkalmakat teremtenek, valamint támogat-
ják az egyéni önképzés formáit. Látogatóik szá-
ma napi ezer és háromezer közötti, évi  egymil-
lió körül van. A vakok és gyengénlátók olvasá-
sát külön térben, speciális eszközök segítik. Az
információs pultoknál megfelelõ számú számí-
tógép áll a nagyközönség rendelkezésére, ahol
az on-line katalógusokban kereshetnek, CD-
ROM-on elérhetõ  információkhoz juthatnak. Az
elmélyültebb, nagyobb odafigyelést igénylõ
munkát végzõ látogatók egy csendesebb övezet-
ben tehetik mindezt. Külön említést érdemelnek
azon speciális helyi szolgáltatások, amikor erre
vállalkozó olvasók nyújtanak segítséget az ott
lévõ érdeklõdõknek. Ezek bevezetésébe, elfogad-
tatásába rendkívül sok kommunikációs erõt fek-
tettek a könyvtárosok. Az eredmények közt meg-
említendõ  például, hogy  egyetemisták segíte-
nek középiskolásoknak a felvételi vizsgára való
készülésben, vagy meghatározott fogadóórák
keretében, rögzített nyilvántartás mellett akár
súlyos betegségen átesett emberek beszélgetnek
hasonló problémákkal küszködõkkel, betegegye-
sületek képviselõi adnak tanácsot a hozzájuk for-
dulóknak, vagy orvos ad személyre szabott egész-
ségügyi felvilágosítást. Továbbá csoportfoglal-
kozások keretében mentálhigiénés támogatást
nyújtanak az erre igényt tartóknak.  A tanácsadó
délutánok eseteirõl elektronikus regisztrációs
ûrlapot töltenek ki. Ezeken név nélkül szerepel a
feltett kérdés és a válaszban megfogalmazott
tanács. Ez ideig kb. ötezer ilyen kérdõívet dol-
goztak fel.

Az egészség városa olyan állami fenntartású
intézmény, ami több minisztérium alá tartozik.
Költségeinek 80%-át az állam, 20%-át pedig saját
kiállításaik bevétele fedezi. Párizsban ez a legje-
lentõsebb olyan könyvtár, ami orvosi, egészség-
ügyi szakkönyveket, információkat szolgáltat a
nagyközönség számára. A weboldaluk tartalmát
alapvetõen könyvtárosok gondozzák, némi tudo-
mányos szakértõi közremûködéssel. Az intézet 150
könyvtárosából az orvosi, egészségügyi részlegen
öt szakember dolgozik teljes munkaidõben.

A Gustave Roussy Kórház és Rákkutató Inté-
zet könyvtárában annak vezetõje, Francine
Courtial fogadott és tájékoztatott bennünket
(http://www.igr.fr).  A meglehetõsen korszerû kö-
rülmények közt mûködõ könyvtár kizárólag a
kórház és a rákkutató intézet munkatársainak áll

a rendelkezésére. Az intézet alapfunkciója itt is
hármas: gyógyítás, oktatás, kutatás. Specialitá-
suk a rákkutatás. Állományuk alapját a 300 elõ-
fizetett papíralapú  és az 1200 elektronikus fo-
lyóirat,  valamint 175 videokazetta képezi.

A könyvtár dokumentumairól könyvek és CD-k,
folyóiratok, audio-vizuális dokumentumok kata-
lógusa tájékoztat, az 1992 utáni beszerzésekrõl
elektronikus formában. Sok más hasonló szak-
könyvtárral megegyezõen itt is az a tapasztalat,
hogy erõsen csökken a nyomtatott folyóiratok
iránti igény. Az általuk elérhetõ adatbázisok közül
megemlítették a PubMed, az EMBASE, a
Cochrane, az EMC adatbázisokat. Szolgáltatása-
ik közül kiemelték a felhasználóképzést, aminek
keretében titkárnõket, ápolónõket is oktatnak,
hogy az egyes dokumentumok azonosító és lelõ-
helyadatait értelmezni tudják. Maguk a könyvtá-
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rosok gyakran készítenek impaktfaktor elemzé-
seket és citációs kutatásokat saját állományuk-
ról, valamint vezetõ munkatársaik tudományos
munkásságáról. Hozzánk hasonlóan õk is végez-
nek rendszeres témafigyelést azok részére, akik
erre bejelentik igényüket. A kutatóknak külön
munkaszobában egyidejûleg három munkaállo-
más segíti a szakterületükön való elektronikus
böngészést, tájékozódást. Ha ebben elakadnak,
úgy azonnali segítséget kapnak a könyvtárostól.
A rákkutató könyvtárának – érdekes módon –
nincs önálló internetes honlapja. Elektronikus tar-
talmakat a kórház intranetes hálózatán keresztül
– természetesen a hozzáférésre jogosultak köre
számára – közvetít. A folyamatban lévõ kutatá-
sok jellege, a részeredmények titkossága miatt
az ott elhelyezett tartalmak, ezek elérhetõsége
rendkívül fokozott biztonsági követelményeket
igényel és kap.

A párizsi orvosegyetem könyvtárát az igaz-
gató, Guy Cobolet mutatta be csoportunknak
(http://www.bium.univ-paris5.fr/medicine/
visites.htm). A könyvtárnak otthont adó épület
maga is mûemlék, bútorzata patinás, régi, klasszi-
kus. Rendkívül gazdag, a 400 ezerbõl 40 ezer
régi könyvet is magába foglaló állományuk több-
ségének kiadási éve 1700 elõtti. Az amerikai és
a londoni régi orvosi könyvek kollekciója mel-
lett a három leghíresebb egyikét tudhatják ma-

gukénak. A Párizsban és környékén mûködõ ti-
zenhárom egyetem közül hatnak van orvosi fa-
kultása. Ez az ötös számú – ahol fogadtak ben-
nünket – a legrégebbi francia orvosi egyetem, a
XIV. században alapították. Maga a könyvtár
1795-tõl mûködik, elsõ könyvtárosa egyben az
anatómia tanára is volt. Jelenlegi állományát a
következõ dokumentumok alkotják: 2300 nyom-
tatott, 3000 elektronikus kurrens folyóirat, 400
ezer könyv, néhány ezer CD és videó, 500 ezer
doktori disszertáció. Az archivált folyóirat-állo-
mány nagysága 24 ezer kötet. A birtokukban lévõ
nyomtatott dokumentumok mennyiségére jellem-
zõ, hogy azok tárolása összesen több mint 30
kilométernyi polcot igényel. Az egyetemi könyvtár
éves költségvetése 2 millió euró, aminek 25%-a a
szolgáltatásaik bevételeibõl, 10%-a hallgatói lét-
szám után járó normatív támogatásból, 65%-a
állami finanszírozásból ered. Fenntartójuk az Ok-
tatási és Kutatási Minisztérium. Személyzetüket
összesen 66 könyvtári dolgozó alkotja, akik
között a restaurátorok, fotósok, középfokú könyv-
tárosok és adminisztrátorok is megtalálhatók. Az
egyetemi hallgatókat csak harmadéves koruktól
fogadja a könyvtár. Az évente beíratkozó 15 ezer
olvasó jelentõs része a doktorandusz hallgatók-
ból kerül ki. A honlapjukat felkeresõ virtuális
látogatók száma havi 100 ezer, ami hatszor több
a könyvtárat ténylegesen felkeresõk számánál.
A virtuális látogatók 40%-a  Franciaország terü-
letérõl való. Honlapjukon nem csak saját ma-
gukról szóló információkat közölnek, hanem a
folyamatosan karbantartott, ellenõrzött, élõ lin-
kek által 12 ezer webcím révén segítenek eljutni
az itt böngészõknek a fontos nemzetközi szak-
irodalomhoz, szakinformációkhoz. A folyamatos
aktualizálás eredménye, hogy e hallatlanul nagy
számú linkgyûjtemény 90%-a élõ. A GYAKRAN

FELTETT KÉRDÉSEK menüpontján megfogalmazott
problémákra igyekeznek 24 órán belül válaszol-
ni. Tapasztalataik szerint a naponta beérkezõ 4-
5 kérdés többsége az orvostudomány történeté-
hez kapcsolódik. E szolgáltatásukkal sok segít-
séget tudnak nyújtani a vidéki körzeti orvosok-
nak is. Digitalizálási programjuk középpontjá-
ban a régi könyvek elektronikus úton való elér-
hetõsége áll. (Eddig négyezer könyvet digitali-
záltak.) Az egyetemi könyvtár honlapja és elekt-
ronikus szolgáltatásaik kinyilvánított fõ célja,
hogy úgy az európai, mint az amerikai szakmai
köztudatban jelen legyen a francia orvosi kultú-
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ra. Interneten való gyors, könnyû elérhetõségü-
ket a Google keresõrendszere révén is biztosíta-
ni kívánják. Terveik közt szerepel egy hallgatói,
oktatói tudományos munkásságot nyilvántartó
adatbázis létrehozása. A tájékoztatót záró beszél-
getésen az igazgató is azon szakvélemény mel-
lett foglalt állást, hogy az elektronikus folyóira-
toknak van igazán jövõjük a nyomtatottakkal szem-
ben. A könyvtáros pálya jövõjét illetõen is opti-
mizmusának adott hangot. Azzal együtt, hogy a
megváltozott társadalmi körülmények hatására a
könyvtáros feladata átalakul, a folyamatosan nö-
vekvõ információáradatban való eligazodást segítõ
partneri szerepe, a felhasználóképzéssel nyújtott
tájékozódási jártasság révén szakmai súlya, fontos-
sága csaknem nélkülözhetetlen.

A Párizsi Magyar Intézet részéként annak
könyvtárának is elsõdleges missziója a magyar
kultúra terjesztése francia környezetben (http://
www.instituthongrois.org). Ott-tartózkodásunk
harmadik estjén egy baráti találkozó keretében
élvezhettük az intézet munkatársainak vendég-
szeretetét. A fogadás elsõ részében Ecsedi-
Derdák András igazgató mutatta be munkájukat,
azt, hogy miként kívánnak változtatni a koráb-
ban meghatározó, „mûvelõdési ház” jellegû te-
vékenységen. Kevesebb, rangosabb rendezvény
tartásával is módosítani, növelni kívánják rend-
szeres látogatóik körét. A könyvtárat – úgy is
mint a francia kultúra „szerelmese” – Varga
Diána vezeti. Az állományát 8000 könyv, 500
CD, 500 videó, valamint 30 kurrens magyar
nyelvû folyóirat alkotja. Gyûjtõköri szabályza-
tuk szerint döntõen a magyar irodalom, magyar
történelem, magyar mûvészetek anyagát szerzik

be, teszik hozzáférhetõvé. Fenntartójuk a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A nem
túl bõ költségvetésük mellett több esetben ado-
mányokkal bõvítik állományukat. Az önálló
weboldal létrehozása, mûködtetése, a dokumen-
tumok elektronikus feldolgozása egyenlõre még
csak terveik közt szerepel.

A hivatalos, mások munkájába bepillantást
engedõ, inspiráló erõvel is bíró szakmai progra-
mok mellett szakíthattunk némi idõt a francia
fõváros turisztikai látványosságainak megtekin-
tésére is. A Louvre páratlan értékû mûvészeti
kincsei, séta a Champs Elysées-en, a nem min-
dennapi városkép a Diadalív tetejérõl, a
Trocadéro, az Eiffel-torony, egy kávé a Notre
Dame mellett, annak megtekintése után. A Pas-
teur Intézet múzeumában a tudomány és techni-
ka e jeles képviselõjének munka- és lakókörnye-
zetét ismerhettük meg avatott idegenvezetés
mellett. Pasteur volt az, aki bebizonyította, hogy
a mikroorganizmusok erjedést és betegségeket
idézhetnek elõ. Õ dolgozta ki és használta elõ-
ször a veszettség, a lépfene és a baromfivész
elleni védõoltást. Õ mentette meg Franciaország
sör-, bor- és selyemiparát. Nevéhez fûzõdik a
pasztõrözés. A Sainte Chapelle kápolnát, a
Pompidou-központot, az Invalidusok templomát
is volt szerencsénk megtekinteni. A kirándulás a
Montmartre-on, a Sacré Coeur, a Szajna-parti séta
is hozzásegített bennünket, hogy megérezzünk
valamit Párizs varázsából.

A tanulmányúton való részvétel lehetõségét
ezúton is köszönjük az Ispita Alapítvány kurató-
riuma elnökének és valamennyi tagjának.

Beke Gabriella – Schmidtné Farkas Mária

Picasso, Van Gogh, Leonardo és a szatíra
Hargitai Zsigmond – Jelképek, Halász Géza – Retusált mûvészettörténet cím-

mel kettõs kiállítás nyílik május 15-én az Egyetemi Könyvtár aulájában.
Hargitai Zsigmondot kortársai a kor legtehetségesebb karikaturistái közé sorolták,

de mivel nem volt „rendszer-kompatibilis”, ezért alig-alig jelentek meg alkotásai.
Szatirikus karikatúráit eddig csak két kiállításon láthattuk. A 2004-ben elhunyt mû-
vész eddig még meg nem jelent életmûvét mutatja be a kiállítás, Hargitai Henrik
válogatásában.

Halász Géza a budapesti Corvinus Egyetemen oktat. Sorozatának képeit a
’90-es évek elején készítette: unalomig ismert nagy mûvészek híres mûveit „szent-
ségtelenítette” meg újabb ötletekkel, gondolatokkal. Mona Lisa beleásít a ké-
pünkbe, s Don Quijotét és Sancho Panzát, a két easy ridert is így, motorizáltan
képzelte el Picasso.

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6., Egyetemi Könyvtár föld-
szint, aula. Megtekinthetõ: 2006. június 9-éig
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Múzeumok éjszakája a nemzeti könyvtárban is
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az idén is megrendezi a Múzeumok éjsza-

kája címû programsorozatot. Az Országos Széchényi Könyvtár számtalan meglepetéssel várja
látogatóit június 24-én este 8 óra és hajnali 2 között.

A Múzeumok éjszakáján az Országos Széchényi Könyvtár összes szolgáltatása a látogatók
rendelkezésére áll. A különleges alkalomra néhány egyedi programmal is színesítik az estet.

Egyebek között Rejtett kincseink címmel 30 percenként csoportos vezetést indítanak a
könyvár mûködésének bemutatására. Lesz kézi papírkészítés keményítõs technikával, és fel-
lép Cseh Tamás. Humoros térképek a XIX–XX. század Európájáról.

Látogatás a Régi Nyomtatványok Tárában, kiállítás a XV–XVIII. század mindennapi éle-
tébõl. (A béke pillanatai: orvostudomány, zoológia, kertmûvelés, lovagi kultúra, építõmûvé-
szet, technikai újítások. A háború idõszaka: törökök, végvárak, ütközetek sajtója.) Számító-
gépes bemutató a könyvritkaságok digitális változataiból.

Éjfélkor pezsgõzés az Orosz-
lános udvar teraszán (a dolgozók
és a látogatók ünnepi koccintása).

A XIX. század hangulatát idé-
zõ reprint-kiállítás az Alkalmi
Lapokból. Rikkancsok árulják
majd az egyik érdekesebb lap-
számot.

Bartók a könyvtárban: kiállítás
a Bartók-szakirodalomból.

A Könyvtörténeti és Könyvtár-
tudományi Szakkönyvtárban Ez az
éjszaka más, mint a többi – SZEL-
LEMES ÉS FANTASZTIKUS
címmel kiállítás a science fiction
és a misztikus irodalomból, ké-
pekbõl, és lesz kvízjáték, mely-
nek végén a legjobban szereplõk
díjat kapnak.

Az elmúlt ötven év filmeken
és hangfelvételeken – a Történeti
Interjúk Tára bemutatja a Moz-
góképkincs Gyûjtemény és a rá-
diók válogatott hanganyagát – ze-
nehallgatás számítógépeken, fül-
hallgatóval. A stúdióban (kivetí-
tõn) folyamatosan vágatlan felvé-
telek lesznek láthatók az elmúlt
ötven évbõl.

HAZÁNK EGYETLEN MÉDIA-ADATTÁRA
félévente bôvítve és aktualizálva

KÖNNYEN KEZELHETÔEN
900 oldalon több mint 4000 médium adatai
10 tartalomjegyzék és 4 regiszter segítségével

ÁTFOGÓAN
médiaadatok + média-adatbanki jelentések
kivitelezôk minden szakterületrôl + szakcikkek,
szövetségek, újságírók és szóvivôk részletes adatai

BARÁTSÁGOS ÁRON
könyv: 5200 Ft
CD: 3600 Ft
internet: 6000 Ft/félév

NAPILAPOK

HETILAPOK

HAVILAPOK

IDÔSZAKI

KIADVÁNYOK

TERJESZTÔK

TELEKOM-

MUNIKÁCIÓ

KÖZTERÜLETI

REKLÁMOK

ELADÁSHELYI

REKLÁMOK

KIÁLLÍTÁSOK ÉS

VÁSÁROK

ÜGYNÖKSÉGEK, 

NYOMDÁK,

KIVITELEZÔK

Megrendelhetô
S&S Karakter Kft.® • 1055 Bp. Honvéd u. 40.
Telefon: 302-7288, 301-0239 Fax: 475-0803

E-mail: iroda@mediaasz.hu

HIRDETÉSI
ENCIKLOPÉDIA

Média Hirdetési Árak és Szolgáltatások
28. kiadás 2006. április
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Az elektronikus információszolgáltatás elméleti
és gyakorlati kérdései

XII. Vas Megyei Könyvtári Nap – Regionális konferencia

Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár
Cím: Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

Idõpont: 2006. október 10. (vagy 11.)

Trendek és tendenciák az információszolgáltatások területén – Kiszl Péter (ELTE, egyetemi
adjunktus)
A  nemzeti bibliográfia az elektronikus dokumentumok korában, különös tekintettel az on-line
források archiválására és információs értékelésére – Dippold Péter (OSZK, tudományos igazgató)
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola könyvtárának szolgáltatásai és tapasztalatai – Barki
Katalin (BDF, könyvtárvezetõ)
Interaktív tartalmak adatbanki háttérrel az UMIZ-Magyar Média és Információs Központ pél-
dáján – Kelemen László (Alsóõr, MMIK intézményvezetõ)
On-line egészségügyi információszolgáltatás – Beke Gabriella (Zala Megyei Kórház Egészség-
ügyi Szakkönyvtár, könyvtárvezetõ)
A Berzsenyi Dániel Könyvtár napi gyakorlata az elektronikus információszolgáltatás és köz-
vetítés területén – Sopár-Dancsecs Katalin (BDK, könyvtáros)
A Vas Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara információszolgáltató és eBusiness tevékenysé-
gérõl – Németh Róbert (VMKIK, gazdasági vezetõ)

ÖSSZEFOGÁS AKCIÓ

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a hagyományoknak megfelelõen 2006-ban is meg-
szervezi az Összefogás a könytárakért – összefogás a használókért akciót. A Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával ismét várhatóan nagyobb országos visszhangot kiváltó rendezvények
elõkészületei folynak.

A „hét lábon álló”, hét kiemelt témával foglalkozó eseménysorozat pontos ütemezését lát-
hatják a rendezványnaptárban. (A nyitó konferencia Nyíregyházán lesz október 2-án, a nemrég
felavatott megyei könyvtárban, az utolsó pedig Kecskeméten, október 14-én, ugyancsak a
megyei könyvtárban.)

A szervezõk várják és remélik a könyvtárak csatlakozását oly módon, hogy lehetõleg az
egy-egy témával foglalkozó központi konferencia napján saját székhelyükön rendeznek vala-
milyen, szintén azzal a kérdéskörrel kapcsolatos eseményt. (Tehát például október 9-én, amikor
az egészségrõl szól az egri rendezvény, egészséggel kapcsolatos helyi eseményeket szervez-
nek.) Így válhat igazán országossá az akció.
A témák:

Könyvtárak a tudás társadalmáért
Könyvtárak az innovációs társadalomért
Könyvtárak az egészséges társadalomért
Könyvtárak a kistelepüléseken élõkért
Könyvtárak az esélyteremtõ társadalomért
Könyvtárak a kisebbségekért
Könyvtárak a játékos társadalomért

Bõvebb információkért kérjük, forduljanak az IKSZ titkárságához (iksz@oszk.hu).
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Rendezvénynaptár 2006
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

V. 29–
30. 

Csongrád 
Kárpát-medencei 
könyvtárosok konferenciája 

Csemegi Károly Városi 
Könyvtár 

városi könyvtár 

VI. 
17–24. 

Veria 
(Görögország) 

Regionális együttm k. 
könyvtárak elektronikus 
szolgáltatásaihoz 

PUBLIKA Billédi Ibolya 

VI. 
26–28. 

Szeged 
Az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése közgy lése 

EKE Ásványi Ilona 

VII. 
12–14. 

Békéscsaba Helyismereti konferencia 
MKE Helyism. Könyvt. 
Szerv. és BMK 

Litauszky Györgyné 

VII. 
27–29. 

Kecskemét Az MKE vándorgy lése 
MKE, Katona József 
Könyvtár 

http://www.kjmk.hu/ 
vgy.asp  

VIII. 
7–10. 

Bp., ELTE 
kongresszusi 
központ 

A Nemzetközi 
Olvasástársaság kongresszusa 

Magyar Olvasástársaság 
Nagy Attila 
www.hunra.hu 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos Idegennyelv  
Könyvtár 

OIK 

IX. 27. 
Nyíregyháza, 
megyei 
könyvtár 

Könyvtárfejlesztés, regionális 
együttm ködés – 
könyvtárellátási szolgáltató 
rendszer 

Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

Zselinszky Lászlóné 

IX. 30. Békéscsaba A népmese napja 
Magyar Olvasástársaság, 
megyei kvt. 

Nagy Attila, 
megyei kvt. 

X. Budapest 
Fórum a szakmai 
érdekvédelemr l 

PUBLIKA Billédi Ibolya 

X. 2. Nyíregyháza Összefogás – nyitó konf. 
Móricz Zsigmond 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 4. Bp., FSZEK 
Összefogás – Könyvtárak a 
tudás társadalmáért 

FSZEK, IKSZ M. Móré Ibolya 

X. 5. Veszprém 
Összefogás – Könyvtárak az 
innovációs társadalomért 

Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 5. 
Budapest, 
KSH 

Leíró statisztika mint a 
helytörténet forrása. Fényes 
Elek- emlékülés  

KSH Könyvtár és 
Levéltár, MST, MKE 

KSH Könyvtár és 
Levéltár 

X. 8.  Nyíregyháza Könyves vasárnap 

Móricz Zsigmond 
Városi és Megyei 
Könyvtár, IKSZ, 
Magyar Rádió 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Eger 
Összefogás – Könyvtárak az 
egészséges társadalomért 

Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 10. 
v. 11. 

Gy r 
Összefogás – Könyvtárak a 
kistelepüléseken él kért 

Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 10. 
v. 11. 

Szombathely XII. Vas megyei könyvtári nap 
Berzsenyi Dániel 
Könyvtár 

www.bdmk.hu 

X. 12. Szolnok 
Összefogás – Könyvtárak az 
esélyteremt  társadalomért 

Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 13. Szekszárd 
Összefogás – Könyvtárak a 
kisebbségekért 

Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 14. Kecskemét 
Összefogás – Könyvtárak a 
játékos társadalomért 

Katona József Könyvtár, 
IKSZ 

M. Móré Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK 
Magyar Olvasástársaság 
közgy lése 

Magyar Olvasástársaság Nagy Attila 
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