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Kedves színfoltja volt az emléknapnak a
tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium diákjainak a
mûsora. A Gazdag Istvánné Magdolna által össze-
állított és betanított irodalmi elõadás során életké-
peket láthatott a közönség Móricz tollából Fõhaj-

tás a „Csoda embereket és eseményeket termõ táj”
elõtt címmel. A meghitt hangulatú mûsorban a nagy
író szülõföldjérõl írt gondolatait szuggesztíven, mély
empátiával tolmácsolta Körei László, István Mari-

anna, Bozó Anita és Gáll Enikõ.
Délután tudományos emléküléssel folytatódott

az emléknap programja, melynek témái között
szerepelt a prügyi levelezés, Móricz újságírói
ténykedése, a népköltészeti gyûjtések hatása az
író mûveire, „Csibe” életútjának feltáratlan for-
rásai, az író Szegény emberek címû novellájá-
nak és Szerelmes levél címû mûvének értelme-
zése. Az emlékülést Móricz Imre, az író foga-
dott fia, a Móricz Társaság társelnöke nyitotta
meg, János István, a Nyíregyházi Fõiskola iro-
dalom tanszékének vezetõje, a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület elnöke vezette le. (A tudomá-
nyos emlékülés elõadásainak szerkesztett változata
a közeljövõben jelenik meg a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület második kiadványában).

Az emléknap kísérõ rendezvényeként – a
Petõfi Irodalmi Múzeum anyagából összeállított
– Móricz életét és munkásságát bemutató repre-
zentatív kiállítást tekinthettek meg a résztvevõk.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
büszke arra, hogy – mûködése második évében
– egyik kezdeményezõje és kivitelezõje lehetett
a tévhit- és irodalomtörténeti korrekciónak szánt
Móricz-kapu felállításának, s ezáltal egy újabb
Móricz-emlékhely létrehozásának. Természetesen
a tévesen Móricz-szülõháznak tulajdonított kis pa-
rasztházról – amelyben emlékkiállítás található –
lekerül majd az épület történetét ismertetõ tábla.

A közeljövõ tervei között szerepel, hogy eltá-
volítjuk a helyi református templom faláról azt a
bronz dombormûvet, amely szintén tévesen azt
állítja, hogy ott keresztelték meg egykor Móricz
Zsigmondot. Az írót szülõházában tartották egy-
kor a keresztvíz alá, s ha az egyházi anyakönyv-
be a valós helyszín kerül be annak idején, talán
nem egy másik épületet jelölnek meg és állíta-
nak helyre Móricz Zsigmond szülõházaként
Tiszacsécsén.

Bihari Albertné

A Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesületének
õszi könyvtári
továbbképzése

Lassan hagyománnyá válik a Területi Mûvelõ-
dési Intézmények Egyesülete alá tartozó könyv-
tárak életében, hogy az õsz továbbképzéssel és
szakmai konferenciával köszönt be. Természete-
sen a kapcsolattartásra év közben is szükség van,
de idõnként felettébb hasznosnak bizonyul, ha a
beszélgetéseknek szervezett keretet is biztosítunk.
Az ilyen alkalmakon az egymás sikereibõl, ku-
darcaiból való tanulás és a felhalmozódó problé-
mákra való válaszkeresés mellett az aktuális
szervezõk neves szakembereket, elõadókat kér-
nek fel ismereteink bõvítésére, látókörünk széle-
sítésére. Tavalyelõtt a Szombathelyi Siker
Könyvtár szervezett szakmai konferenciát a
Helyüket keresõ könyvtárak – közkönyvtári sze-

repkörben címmel, melyrõl Nedelkovics László

a Könyvtári Levelezõ/Lap 2005. novemberi szá-
mában írt beszámolót. A cikk alapos részletes-
séggel körbejárja a Területi Mûvelõdési Intéz-
mények Egyesülete alá tartozó könyvtárak sajá-
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tos helyzetének történeti elõzményeit, s aláhúz-
za a könyvtári rendszerben való helykeresés
aktualitását.

2006-ban a szegedi Dél-alföldi Bibliotéka vál-
lalta, hogy augusztus 23. és 25. között szakmai
rendezvénynek ad otthont a TEMI-hez tartozó
könyvtárak munkatársai részére. A szegedi kol-
légák elõször szerveztek ilyen jellegû programot,
de minden olyan olajozottan mûködött, mintha
már évek óta ezzel foglalkoznának. A beszélge-
tésekbõl kiderült, hogy a rendszeres nyári olva-
sótáborok szervezésének tapasztalatát vették elõ
a tarsolyból.

Az elsõ napon Veres Gyuláné könyvtárigaz-
gató kalauzolásával megismerkedhettünk a Dél-
alföldi Bibliotékával. Ezt követõen mindenki
elfoglalta a helyét az impozáns, gyönyörû fabur-
kolattal ellátott, rendkívül hangulatos, galériás
olvasóteremben, s rögtön bele is vágtunk.
Bujdosóné Lengyel Eszter akkreditált change
management szakértõ volt az elsõ elõadó, aki a
tudásmenedzsment rejtelmeibe próbált bevezet-
ni minket. Tulajdonképpen ízelítõt kaptunk egy
személyiségfejlesztõ, változásmenedzsment tré-
ning kínálatából, s felismertük, hogy helyzetünk
rendezéséhez elengedhetetlenül szükségünk van
a change management által lefedett ismeretek,
képességek és jártasságok elsajátítására. A szak-
mai tudás ugyanis csak 15%-ban, a gondolkodás
és a személyiség viszont 85%-ban felelõs a sike-
resség eléréséért. Bujdosóné Lengyel Eszter sze-
rint minden azon múlik, milyen mértékben tud-
juk elsajátítani a célra orientált gondolkodás ké-
pességét, melynek segítségével a probléma csu-
pán megoldandó feladattá válik. Úgy vélem, a
jövõben mindannyiunk számára rendkívül hasz-
nos lenne a fentiekben leírt tréningen való rész-
vétel, hogy a saját mókuskerekünkbõl kikerülve
adekvát megoldásokat tudjunk találni az intéz-
ményeink elõtt álló kihívásokra. Vacsorával,
kötetlen beszélgetéssel és a Peter & Pán együt-
tes színvonalas koncertjével zárult a nap.

 Másnap Pajor Enikõtõl az információkere-
sés és az információszervezés új lehetõségérõl, a
tématérképrõl hallhattunk. Szinte már közhellyé
vált az a negatív elõjellel idézett megállapítás,
hogy a XXI. század embere az információk döm-
pingjében él. Ugyanakkor ha belegondolunk, egy
könyvtáros számára ez az állapot majdhogynem
idillinek mondható, hiszen a dokumentumszol-
gáltatásból egyre inkább információszolgáltató-

vá avanzsáló szakmánk számára rendkívül gaz-
dag eszköztárat biztosíthat a világháló. (Igaz,
hogy mindenki más számára is, s itt most csak
utalnék arra a számos cikkre, ami a könyvtáros
szakma új kihívásait, szerepét elemzi a megvál-
tozott információs viszonyok közepette.) Tulaj-
donképpen a hagyományos könyvtárosi szerep-
kör mellett az információs társadalom navigáto-
raivá is kell képeznünk magunkat, ha azt szeret-
nénk, hogy a nyájas olvasók, tájékoztatást igény-
lõk szívesen és bizalommal forduljanak hozzánk.
Sokszor találkoztam már egy internet ellen fel-
hozott érvvel, aminek kénytelen voltam igazat
adni, mert nem igazán találtam megoldást rá.
Arról van szó, hogy ha valaki rákeres egy témá-
ra valamelyik keresõvel, a találatok megjelené-
sének módja nem szervezõdik a téma hierarchi-
ájának megfelelõ rendszerbe. A képernyõn sor-
jázik egy halom szöveg, s ha valaki nem rendel-
kezik a megfelelõ, elõzetes tudáskészlettel s nem
tud relevánsan válogatni, elveszhet az informá-
ciók özönében. Nem beszélve arról, hogy csak a
nagyon kitartó webböngészõk mennek át a talá-
lati lista többi oldalára is. Erre a problémára nyújt
megoldást a Pajor Enikõ által ismertetett topic
map technológia, mely egyben a második gene-
rációs, szemantikai web elõhírnöke, ahol a kere-
sett információ nem ömlesztve, hanem szeman-
tikai csoportokba rendezõdve jelenik meg a kép-
ernyõn. Egy adott téma térképe tulajdonképpen
három szervezõ elem, a téma, a téma asszociá-
ciói és az elõfordulási gyakoriság együttes fi-
gyelembevételével áll elõ. Nagyon izgalmas
dolog letesztelni ezt a technológiát valamilyen
általunk nagyon jól ismert területre való keresés-
sel, de elõbb ajánlatos elolvasni Pajor Enikõ cikkét
a Könyvtári Figyelõ 2005. évi 4. számában.

A fentiekben említettem, hogy az a könyvtár,
amely nem próbálja megkeresni a helyét ebben
a megváltozott információs társadalomban –
például azzal, hogy internet-tanfolyamokat tart,
vagy a tájékoztatásban a kézikönyvekben való
keresés mellett igénybe veszi a világháló által
kínált tématérkép lehetõségeket, vagy eMa-
gyarország-pontként és NAVA-pontként is mû-
ködik – óhatatlanul elveszíti a használói bizal-
mát. A bizalomépítést tehát csak szolgáltatásfej-
lesztéssel lehet elérni, mint ahogy ezt Mikulás

Gábor is megfogalmazta a második nap délelõtt-
jén elhangzott elõadásában. A bizalom tulajdon-
képpen nem más, mint hit abban, hogy valaki az
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elvárásoknak megfelelõen fog cselekedni. A
könyvtári szolgáltatások területén – véleményem
szerint – ez azt jelenti, hogy egyrészt meg kell
felelnünk az intézményeinkkel szembeni hagyo-
mányos elvárásoknak, melyek elsõsorban a do-
kumentumok összegyûjtéséhez, rendszerezésé-
hez, megõrzéséhez és rendelkezésre bocsátásá-
hoz kapcsolódnak; másrészt az információrob-
banás tényét figyelembe véve vállalnunk kell az
emberek információigényének menedzselését is.
Mikulás Gábor információbrókerként és könyv-
tári szakértõként kiemelte: ha egyre hatékonyab-
bak akarunk lenni a társadalom információs rend-
szerében, akkor a könyvtári szolgáltatást nem
célnak, hanem eszköznek kell tekintenünk.
Ugyanakkor az is tény, hogy ezen a piacon igen
erõs konkurenciával kell szembenéznünk, tehát
jól át kell gondolnunk az általunk kínált szolgál-
tatások paramétereit. Az elõadó hangsúlyozta, hogy
le kellene már számolnunk a PR-rel kapcsolatos
ellenérzéseinkkel, hiszen ez a tevékenység nem
marketing, nem reklám és nem népszerûsítés, ha-
nem egy szervezet külsõ és belsõ környezete kö-
zötti bizalmi kapcsolat megteremtésére és megtar-
tására irányuló munka. Ha jól mûködik, az embe-
rek nem azt fogják mondani: „azért nem járok
könyvtárba, mert nincs idõm”, hanem azt: „azért
járok könyvtárba, mert egyébként nincs idõm, s ott
mindent megtalálok, amire a széles körû tájékozó-
dáshoz szükségem van”. Mikulás Gábor szerint a
könyvtáros szakma attitûdváltásának nehézkessége
sok problémát okoz, de talán majd ha többen
megtapasztalják a szolgáltatásbõvítéssel együtt járó
nagyobb olvasói elismerést, akkor rádöbbennek,
mennyire fontos a szemléletváltás.

A hatékony könyvtári munka manapság már
nem képzelhetõ el könyvtári szoftver alkalmazá-
sa nélkül. Fontos azonban, hogy olyan program
mellett döntsünk, ami valamennyi igényünk ki-
elégítésére alkalmas. Ehhez a választáshoz nyúj-
tottak segítséget a szegedi kollégák, mikor fel-
kérték Mohai Lajost, a SZIRÉN könyvtári rend-
szer fejlesztõjét, hogy mutassa be programját.
Az elõadás jól szemléltette, milyen mértékben
teheti hatékonnyá és gördülékennyé a könyvtár-
ban folyó munkát a papír alapú nyilvántartások
számítógéppel való kiváltása.

A második nap estéje az elõadásokon hallot-
tak megvitatásával, a gyakorlatba való átültetés
tervezgetésével és persze kötetlen beszélgetések-
kel ért véget, amihez megfelelõ keretet biztosí-

tott Szeged csodálatos légköre, hiszen a város-
nézés sem maradhatott ki a programból.

A továbbképzés utolsó napján megtekinthet-
tük a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és
Információs Központját. A mindenkit lenyûgözõ
futurisztikus épületben olyan munka folyik, ami
már kielégíti a XXI. század könyvtárával szem-
ben támasztott valamennyi igényt, s ilyen érte-
lemben a legalkalmasabb lezáró helyszínévé vált
a könyvtárak megváltozott szerepét is tárgyaló
továbbképzésünknek. Miközben e létesítményt
csodáltuk, az a Mikulás Gábortól származó fel-
szólítás járt a fejemben: „Legyetek egyre haté-
konyabbak a társadalom információs rendszeré-
ben!” Hát legyünk…

Kovácsné Bartos Edina

A százévesként ma is
irányadó Kovács Máté

2006. november 10–11-én szülõvárosában, Haj-
dúszoboszlón idézték meg könytárosok, egykori
tanítványok, könyvtár szakos hallgatók, a város
lakosságának képviselõi és tisztelõi Kovács Mátét
a születésének századik évfordulója alkalmából
rendezett konferencián.

Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója mint
levezetõ elnök elsõként Sóvágó László, Hajdú-
szoboszló polgármestere köszöntõjét ajánlotta a
hallgatóság figyelmébe, majd a Kovács Máté
életpályájához kapcsolódó, jórészt eddig még
feldolgozatlan témákban hallgathattunk elõadá-
sokat. Korompay Gáborné gazdag forrásanyag-
gal alátámasztva mutatta be Kovács Máté érték-
mentõ tevékenységét, melyet a debreceni Egye-
temi Könyvtár igazgatójaként az 1949 és 1956
közötti idõszakban a régióban fellelhetõ, kallódó
értékes dokumentumok felkutatásával és a könyv-
tár gyûjteményébe való beépítésével végzett.
Ezen idõszakban a könyvtár állománya megdup-
lázódott, értékében jelentõsen növekedett, mely
tény megalapozta a második nemzeti könyvtári
funkció megszerzését. Gorilovics Tivadar elõ-
adása kapcsán Kovács Máté és tanára, Hankiss
János professzor életreszóló szakmai és baráti
kapcsolatát követhettük végig, máig ismeretlen
adalékokkal kiegészítve. Szabó Róbert Kovács
Máténak a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium közoktatási államtitkáraként, 1945 és 1949


