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elnöke írt alá. A keretmegállapodás lényege az,
hogy a programban meghatározott területeken
minél több konkrét gyakorlati együttmûködésre
kerüljön sor, amihez elsõként a Külügyminiszté-
rium csatlakozott Göncz Kinga miniszter szemé-
lyében.

A Könyvtárak összefogása a társadalomért
akcióban több mint százötven könyvtár vett részt,
amelyek adataink alapján csaknem ezer progra-
mon százezres nagyságrendben tudták felkelteni
az emberek érdeklõdését. Tapasztalatunk szerint
azonban sokan voltak, akik regisztrálás nélkül is
bekapcsolódtak ebbe a fontos eseménybe.

A budapesti és vidéki csatlakozó rendezvé-
nyeken sokféle ötletünk volt a tudás, a tanulási
lehetõségek bemutatására. Felhívtuk a figyelmet
az innováció semmivel nem pótolható, társadal-
mat megújító szerepére Veszprémben. Nemcsak
megõriztük a Könyves vasárnap hagyományát,
hanem sok újdonsággal gazdagítottuk a rádiós
mûsorokat Nyíregyházán, Budapesten, Kecske-
méten, a játékot állítva a középpontba. Óriási
sikere volt az egészséges társdalomért szervezett
felvilágosító, konkrét szûréseket biztosító kam-
pánynapunknak Egerben és számos településen,
amelyhez kitûnõ partnerekre leltünk az egész-
ségügyben. Sokat léptünk elõre a másság befo-
gadását elõtérbe állító esélyteremtésben, az aka-
dálymentes könyvtári szolgáltatások népszerûsí-
tésében Szolnokon és másutt. Emlékezetes ma-
rad az a sokszínû, elsõsorban nemzetiségeket be-
mutató kultúra, amelynek Szekszárdon lehettünk
részesei, de ezrek követhették a programokat az
interneten is.

A rendezvénysorozat országos záró konferen-
ciájára a Katona József Könyvtárban került sor
több mint száz fõ részvételével. Itt újabb szerve-
zetek – Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal,
Magyar Távirati Iroda, Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége, Országos
Egészségfejlesztési Intézet – csatlakoztak a meg-
állapodáshoz.

A Könyvtárak összefogása a társadalomért
projekt sikeresen lezárult, de a nagy munka már
folyamatban van. Azóta több konkrét együttmû-
ködés követte a keretmegállapodást, amely össze-
fogással útjára indította a legkülönbözõbb szol-
gáltatásokat. A Bács-Kiskun Megyei APEH a
napokban foglalta írásba a Katona József Könyv-
tárral az elektronikus adózás széles körben törté-
nõ elterjesztésének szolgáltatásait. A megyei

könyvtárak különbözõ tartalmú és értékû szol-
gáltatási csomagokban egyeztek meg a Magyar
Távirati Irodával. Megtörtént az elsõ egyeztetés
az Országos Egészségfejlesztési Intézettel is,
amelyhez ajánlásaival csatlakozott a Springmed
Kiadó. Ugyancsak kapcsolatba léptek a megyei
könyvtárak a Külügyminisztérium Európai Uni-
ós Tájékoztatási Szolgálatával annak érdekében,
hogy a legkisebb településekre is eljussanak a
különbözõ tájékoztató kiadványok, programok.

Sikerült összefogniuk a könyvtáraknak a tár-
sadalom számára fontos kérdésekben. Sokat ta-
nulhattunk ebbõl a nagyszabású projektbõl, sok
erõt meríthetünk a közös munkából, ami azért is
nagyon fontos, mivel van remény a folytatásra.
Köszönet minden együttmûködõ partnerünknek,
minden könyvtárnak, könyvtárosnak.

Ramháb Mária

az „Összefogás” programbizottság elnöke

Tudástár – könyvtár

A Könyvtárak összefogása a társadalomért prog-
ramsorozat országos könyvtári napjaira 2006-ban
október 4. és 14. között került sor. A fõváros és
Pest megye könyvtárai Könyvtárak összefogása

a tudásért címmel állítottak össze programokat.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár az össze-

fogás programsorozat nyitó konferenciáját Tu-

dástár – Könyvtár címmel 2006. október 4-én
rendezte meg.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója és az IKSZ elnöke a tizenegye-
dik összefogás program megnyitójában felidézte
a program történetét, bemutatta az ország külön-
bözõ régióinak rendezvényeit. Külön kiemelte a
Könyves vasárnap jelentõségét, az egész napos
programokkal nyitva álló könyvtárakat és a rádi-
ós közvetítést, körkapcsolást, játékokat.

Tudásalapú társadalom: mítosz és esély cím-
mel Miszlivetz Ferenc, a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola Európai Tanulmányok Intézetének vezetõje
tartott elõadást. Indító gondolatként felvetette,
hogy sok mítosz és üres szlogen tapad már a
fogalomhoz, de nem véletlen, hogy az EU a
zászlajára tûzte. Bár sokan összekeverik az in-
formációhoz való hozzáférés kitágult lehetõsé-
geit magával a tudással, mivel a határok elmo-
sódnak a letöltött és a valóban létrehozott, fel-
dolgozott tudás között. Miszlivetz fontosnak tart-
ja, hogy a huszonötök Európai Uniója sok lehe-
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tõséget kínál, élnünk kellene velük, törekednünk
kell, hogy behozzuk lemaradásunkat. Szükséges
lenne az egyetemek közötti kapcsolatok kiépíté-
se, részvétel a közös programokban okos, vitat-
kozni tudó diákokkal. Az „új tudás”, innovatív
tudás kívánalmát fogalmazta meg, melyhez új
látásmódra, új módszerekre, új intézményekre
van szükség. Mit tehetnénk? Kutatásokat végez-
hetnénk és lépéseket tehetnénk a versenyképes-
ség, az új társadalmi szerzõdés létrehozása, a
kulturális örökség védelme, az interdiszcipliná-
ris tudomány és a közép-európai együttmûködés
terén.

Szekfû András, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Kommunikációs Intézet tanára Kom-

munikációs, digitális megosztottság Magyaror-

szágon címû elõadásában felhívta a figyelmet a
digitális szakadékokra. Az internet csodálatos
világát nem tudjuk mindenkinek nyújtani, ez is
hozzájárul a kommunikációs megosztottsághoz,
amely eddig minden kommunikációs eszköznél
jelentkezett (a távíró kivételével). Az innováció

felülrõl lefelé terjed, és a digitális megosztottság
a technikai eszközök terjedésével nõ. Kérdés,
hogy csökkent-e vagy nõtt a társadalmi egyen-
lõtlenség az új csatornák, lehetõségek megjele-
nésével? Az elõadó egy 1972-es és egy 2002-es
vizsgálatot vett alapul: míg 1972-ben Budapest
és a községek tévé-ellátottsága között 19,3 szá-
zalékpontnyi különbség volt, addig 2002-ben
Budapest és a községek sokcsatornás tévévételi
ellátottsága között 36,3 százalékpont különbsé-
get találunk, tehát nõtt a különbség. Szekfû
András elõadását a felzárkóztatási lehetõségek-
kel fejezte be: bizonyos területeken kell a civil
és az állami beavatkozás, példának hozva a
sulinetet és a könyvtárak által nyújtott szélessá-
vú internet-hozzáférést.

Szabó Katalin, a Budapesti Corvinus Egye-
tem tanára Intellektuális tõketulajdonosok vagy

tudásipari bérmunkások címmel tartotta meg
elõadását. Kérdés, hogy mi, szellemi dolgozók,
tõketulajdonosok vagyunk-e vagy bérmunkások.
Egy meghökkentõ állítással indított: „Allen

Greenspannek, a FED volt elnökének
közlése szerint az Egyesült Államok ter-
melésének összsúlya (tonnákban mérve)
a XIX. század végéhez képest száz év
alatt valamicskét csökkent, miközben az
értéke meghússzorozódott.” Az értéknö-
vekedés forrása a szellemi és a szerve-
zeti tõke. Az elõbbihez tartoznak a sza-
badalmak, szoftverek, védjegyek és rek-
lámötletek, az utóbbihoz az üzleti
modellek, szervezeti megoldások, beve-
zetett vevõkör, alkalmazottak tudása,
kapcsolati tõke stb. Szabó Katalin meg-
állapítása szerint a hagyományos tõke és
a szellemi tõke közti viszony átértékelõ-
dik a szellemi tõke javára, erre példa a
tudás, ötlet, innováció növekvõ értéke.

Az elõadó ugyanakkor rávilágított az
ellentmondásra, miszerint a „tudástõke”
birtokosainak mélyebb személyes rész-
vétele a munka tervezésében és szerve-
zésében számos lehetõséget biztosít ér-
dekeik védelmére és az önérvényesítés-
re, de a tudástõkével rendelkezõ munka-
vállalók ugyanakkor ki vannak téve an-
nak a veszélynek, hogy a termelési gé-
pezet beszippantja õket.

Fábri György (a Magyar Tudományos
Akadémia kommunikációs igazgatója)
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hatnak a könyvtár kínálta
tudással, de mi lesz a mé-
diafogyasztókkal, akik nem
mozdulnak ki otthonról,
nem járnak könyvtárba, vi-
szont õk vannak többen.
Számukra hozták létre a
Mindentudás Egyetemét.

Az MTA 2004-es felmé-
rése szerint a lakosság tu-
dományos kérdésekrõl (tu-
dományos ismeretterjesztés)
kiemelkedõen magas arány-
ban (több mint kilencven
százalékban) a tévébõl tájé-
kozódik. Elemezte a tudo-
mány média-megjelenésé-
nek sajátosságait, melyekre
a vizuális kultúra trendfüg-

gõsége, gyártói érdekek és divathullámok össze-
mosódása, a totalizálódó és koncentrálódó mé-
diapiac és a médiaipar jellemzõ.

Tudománykommunikáció: kényszer és

esély címû elõadásában abból indult
ki, hogy a könyvtárba járók találkoz-
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A Mindentudás Egyetemének eredettörténe-
tét bemutatva felsorolta a három legfontosabb
jellemzõt: enciklopédikusság, infokommunikáció,
médiaképesség. A 140 elõadást átlagban 1,8
millióan nézték. A teljes népesség 83%-a már
látott Mindentudás Egyeteme mûsort. Így kije-
lenthetõ: az eredeti szándék megvalósult, a mû-
sor közelebb viszi a tudományt az emberekhez.

Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkára A bolognai folyamat

és a magyar felsõoktatás címû elõadása zárta a
délelõtti programot. Az elõadó felidézte a kez-
detet. 2003-ban született a döntés, hogy csatla-
kozunk az európai felsõoktatási térséghez, iga-
zodunk a felsõoktatás szervezetében, diplomák
megszerzésének módjában és lehetõségeiben. Ma
Magyarországon 72 felsõoktatási intézményben

lehet tanulni (36 állami, 36 egyházi, alapítvá-
nyi), s mindannyian kapnak támogatást, hallga-
tói normatívát. Ugyanakkor az egyetemeken az
„eltömegesedés” jelenségével találkozhatunk,
néha százan is ülnek egy-egy szemináriumon.

A bolognai folyamat lényege a többlépcsõs
képzés (kivéve az orvosi és ügyvédi, osztatlan
képzést), s vannak magyar sajátosságai. Ennek a
többciklusú képzésnek a bevezetése 2005-ben
indult, általánossá 2010-re válik. A Bachelor- és
Master-képzés egymásra épül. A BA-képzés
száznyolcvan kreditpontból áll. Manherz Károly
a könyvtár-informatikusi képzést hozta erre pél-
dának: a hallgatóknak százhúsz kreditpontot a
könyvtári-informatikai területrõl, hatvanat más
területrõl kell majd megszerezniük, végzettségük
pedig informatikus-könyvtáros BA lesz. Ehhez a
diplomához meghatározzák a kompetenciákat is,

vagyis azt, hogy a diplo-
ma mely munka végzé-
sére teszi alkalmassá a
friss diplomás könyvtá-
rost.

A bolognai folyamat
viszont kiveszi a tanár-
képzést a BA-képzésben
megszerezhetõ diplomák
közül, Magyarországon
tanárként csak mester-
képzésben lehet végezni.

A legtöbb szaknál
most alakítják ki a mes-
terszakokat. A korábbi
szakok jelentõsen átala-

kulnak, alapszakokra és szakirányokra bomlanak.
Tizenegy alapszak marad. Megoldandó még a
munkaerõpiaci felhasználás vizsgálata, a BA- és
az MA-kompetenciák meghatározása, a túlkép-
zés korlátozása, a diploma-ekvivalencia rendsze-
rének kidolgozása. A bolognai folyamat során
átalakul az intézmények gazdálkodása és az irá-
nyítási rendszerük is.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel foly-
tatódott Változó könyvtárak, változó környezet-

ben. Mit vár (el) az olvasó címmel. Résztvevõi
voltak: Fodor Péter (Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár), Horváth Sándor Domonkos (Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár, Gyõr), Mader Béla

(Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tár), Moldován István (OSZK Magyar Elektroni-
kus Könyvtár Osztály), Pintér Róbert (BME
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Információs Társadalom Trendkutató Központ).
A moderátor Markója Szilárd volt (HIK
Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár).

A beszélgetés során felvetõdõ kérdések: „A
tudásalapú társadalomban mi a szerepük a könyv-
táraknak?”, „Miért járnak kevesebben a könyv-
tárakba, miért kölcsönöznek kevesebb könyvet?
Hogyan lehet a könyvtárat feltölteni tartalom-
mal?”, „Mi a könyvtárak szerepe a digitalizáció
korában?”

Horváth Sándor Domokos szerint az olvasó
mint fogyasztó „érdekvezérelt”, marketing trük-
kök behozhatják a könyvtárba, de ha nem találja
meg azt, amit keres, hamar nélkülöznünk kell.

Moldován István az olvasási szokások válto-
zására mutatott rá. A vizsgálatok a könyvolva-
sásra koncentrálódnak, pedig ki kell õket ter-
jeszteni a napilapokra és az internetre is.

Mader Béla válasza szerint megfeledkezünk
a tényleges, fizikai értelemben vett könyvtár
mellett a virtuálisról, hiszen Szegeden az egye-
temi tanárok a szobájukban olvashatják az (on-
line) szakfolyóiratokat, adatbázisokat. A korsze-
rû könyvtárakban fontos a minõségi tanulási tér
biztosítása, a profi tájékoztató szolgálat és
digitalizáció.

Pintér Róbert hangsúlyozta, hogy a könyvtá-
rak szerepe a „tudás megõrzése és terjesztése”.

Fodor Péter a párhuzamos fejlesztések meg-
szüntetése, az erõk összefogása mellett tette le
voksát. Új nemzedék nõ fel más informatikai
kultúrával, ezt kell tudomásul vennünk és kihí-
vásnak tekintenünk – mondta.

Téchy Tünde

Innováció – információ

Eötvös Józsefnek, a XIX. század kimagasló je-
lentõségû politikusának és írójának van egy szép
gondolata, amely így hangzik: „A büszke jöven-
dölés, hogy a tudomány hatalom, korunkban
teljesült, legalábbis annyiban, hogy többé nincs
hatalom tudomány nélkül.” Lehet, hogy a XIX.
század második felében Magyarországon ez már
majdnem realitás volt, ma azonban újra meg kell
határoznunk a viszonyunkat a tudományhoz és a
tudáshoz. A tudás ma mindenki számára elérhe-
tõ, életminõséget megváltoztató lehetõség, ráadá-
sul egész életen át tartó folyamat része.

Ennek meghatározó intézménye a könyvtár,
amelyben a hagyományos ismerethordozók mel-

lett most már egyre sûrûbben gyûlik az informá-
ció ezernyi modern alakban és eszköz segítségé-
vel. A magyar könyvtárak októberi akciója ezt a
teljességet kívánta megmutatni A könyvtárak

összefogása a társadalomért nevû programsoro-
zatával. A Közép-dunántúli Régió könyvtárai az
innováció és a tudás kapcsolatának felmutatását
vállalták. Fel akarták hívni a figyelmet arra, hogy
a könyvtárakban milyen lehetõségek nyílnak
mindazok számára, akik az innováció révén sze-
retnék vállalkozásukat folyamatosan a dinami-
kus fejlõdési pályán tartani.

2006. október 5-étõl 13-áig Veszprémben,
Székesfehérvárott és Tatabányán a megyei
könyvtárakban és a régió városi könyvtáraiban
találkozhattak a látogatók ilyen témájú progra-
mokkal. A könyvtárak a maguk keretein belül
lehetõséget adtak az innováció iránt érdeklõdõk-
nek kérdéseik megválaszolására is.

A magyar könyvtárak között olyan informati-
kai kapcsolatrendszer van, hogy az egyszerû
kérdés megválaszolásától kezdve a kért szakiro-
dalmi forrás szinte azonnali megküldéséig teljes
körûen ki tudják szolgálni az olvasókat. Mind-
három megyeszékhelyen van magas szintû, mo-
dern oktatási könyvtár is. A Pannon Egyetem, a
Kodolányi János Fõiskola és a Modern Üzleti
Tudományok Fõiskolája könyvtárai a szakiroda-
lom rendkívül gazdag bázisát jelentik. Nem vé-
letlen, hogy az egyetemisták egyre gyakrabban
választják szakdolgozati témául azt a kérdéskört,
hogy a sikeres vállalkozások az elsõ tájékozódá-
si lépéseiket a könyvtárakban teszik meg.

A Közép-dunántúli Régió legjelentõsebb ren-
dezvénye az országos projektben az október 5-
én megvalósult, Innováció – információ címû
konferencia volt, melyen a közmûvelõdési és
felsõoktatási könyvtárak kívántak tájékoztatást
nyújtani az információszolgáltatási és tájékozta-
tási lehetõségeikrõl. Különösen fontosnak tartot-
tuk, hogy a programban a gazdasági élet szerep-
lõi és az innovációs kutatással és oktatással fog-
lakozó elméleti szakemberek is szerepet vállal-
janak, és jelen legyen a Magyar Innovációs Szö-
vetség is.

Stubnya György, a BME Országos Mûszaki
Információs központ és Könyvtár fõigazgató-
helyettese elfogadta meghívásunkat, és nyitóelõ-
adásában (Egy „több mint könyvtár” szolgálta-

tásai az innovációs folyamatok támogatásában)
a Magyar Innovációs Szövetség tagintézményé-




