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A mozgókönyvtári ellátás
tapasztalatai

a kaposvári körzetben

A Megyei és Városi Könyvtár több mint egy
évtizede mûködteti ellátórendszerét. A települé-
sek közel 50%-ának dokumentumellátását végez-
tük, ebbõl a kaposvári kistérségbõl 38 község
állt velünk szerzõdéses viszonyban. A községek
10%-ában nem mûködött a könyvtár. 75%-uk
szerepelt a nyilvános könyvtárak jegyzékén, ami
feltétele volt az érdekeltségnövelõ támogatás
igénybevételének.

2004-tõl a többcélú kistérségi társulásokon
keresztül mozgókönyvtári feladatellátásra norma-
tív támogatás igényelhetõ a könyvtári szolgáltató-
rendszer (KSZR) mûködtetéséhez. A normatív
támogatás felhasználásával, a KSZR fejlesztésé-
vel egy magasabb színvonalú ellátás feltételei
teremtõdtek meg. A minõségi, korszerû könyv-
tári szolgáltatások közvetítésére, biztosítására a
kistelepüléseken garancia a Megyei és Városi
Könyvtár teljes szolgáltatási kínálata, térségi fel-
adatvállalása. A kistelepülés könyvtárhasználói
közvetlenül, közvetve részesei lehetnek a me-
gyei könyvtár szolgáltatásainak, érvényesülhet a
könyvtári rendszer valamennyi
elõnye, megvalósulhat „az uta-
zás nélküli könyvtár”. A kis-
település könyvtári szolgál-
tatóhelye egyben fontos kö-
zösségi találkozóhellyé, infor-
mációs ponttá válhat.

2005-2006-ban négy tele-
pülés (Kisasszond, Kapos-
szerdahely, Újvárfalva és
Zselickislak) után kapott tá-
mogatást a rendszer, mivel
ezen könyvtárak nem szere-
peltek a nyilvános  könyvtá-
rak jegyzékén. A 2007. évtõl
további községek kérték levé-
telüket a jegyzékrõl, így jelen-
leg 36 község tagja az intéz-

ményünk által mûködtetett KSZR mozgókönyv-
tári ellátásának. További nyolc település könyv-
tárát Kadarkút, illetve két községét Somogyjád
könyvtára fogja ellátni.

Szerzõdésünk értelmében a Megyei és Városi
Könyvtár mint szolgáltató könyvtár a következõ
feladatok végzését vállalta:

– tervszerû és rendszeres állománygyarapí-
tás, a könyvtári dokumentumokkal kapcsolatos
mindenfajta nyilvántartás (egyedi leltárba vétel,
kiszállítások és lelõhely nyilvántartása, állomá-
nyi statisztika stb.) vezetése;

– az új dokumentumok feldolgozása, elekt-
ronikus formában hozzáférhetõ katalógus építé-
se, honlapján lehetõség biztosítása a szolgál-
tatóhelyek állományának megtekintésére;

– az elektronikus adatbázis mûködtetése,
karbantartása, könyvtári szoftver követése;

– az igényelt könyvtári állomány kiszállítá-
sa a településekre, szükség szerinti cseréje, illet-
ve kivonása;

– könyvtári rendezvények, író-olvasó talál-
kozók szervezése, illetve közvetítése;

– információs szolgáltatásként kézikönyvtá-
rából és számítógépes adatbázisaiból tájékozta-
tás nyújtása, kérdésekre válaszolás;

– a szolgáltatóhelyek egységes arculatának
megtervezése és kialakítása, az ehhez szükséges
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felszerelések (tájékoztató feliratok, választólapok)
biztosítása;

– a szolgáltatóhelyek munkatársainak szak-
mai képzése, továbbképzése;

– az állományellenõrzések lebonyolítása, il-
letve abban való közremûködés.

A községi önkormányzat gondoskodik a
könyvtári szolgáltatóhely (községi könyvtár)
zavartalan és kulturált mûködéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételekrõl, a megfelelõ
nyitvatartási idõ biztosításáról – a település nagy-
ságától függõen minimum heti nyolc óra – az
olvasók szokásainak, igényeinek megfelelõen. A
könyvtár vezetésével könyvtárost bíz meg, mini-
mum középfokú iskolai végzettséggel. A könyv-
tár helyiségének alkalmasnak kell lennie a kö-
vetkezõ szolgáltatások elérésére: helyben hasz-
nálat, kölcsönzés, információkérés telefonon, in-
formációkeresés elektronikus adatbázisokban,
internet- és számítógép-használat.

A települések részére biztosított normatív tá-
mogatás 50%-a kizárólag a települési könyvtá-
rak fejlesztésére, mûködési költségeire fordítha-
tó, természetesen a saját költségvetésben könyv-
tári szakfeladatra biztosított kereten felül. Fel-
használható: szolgáltatóhely kialakítására, felújí-
tására, korszerûsítésére; berendezés cseréjére
vagy kiegészíté-
sére; informati-
kai eszközök
v á s á r l á s á r a ;
személyi jutta-
tásra és a fenn-
tartót terhelõ já-
rulék költségei-
re; a szolgál-
tatóhelyen dol-
gozó munkatárs
szakirányú kép-
zésére.

A Kaposvári
Többcélú Kis-
térségi Társu-
lással mozgó-
könyvtári fel-
ada te l l á tás ra
kötött szerzõdé-
sünk értelmé-
ben a 2005-
2006. évben
négy település

után igényelt normatíva felhasználása az alábbi-
ak szerint történt.

Az év elején személyesen meglátogattuk az
érintett könyvtárakat, egyeztettünk a polgármes-
terekkel és a könyvtárosokkal a fejlesztési el-
képzelésekrõl. A már létezõ ellátási szerzõdé-
sünk értelmében végeztük munkánkat, azzal a
módosítással, hogy a normatív támogatás ered-
ményeként a települések részére az éves doku-
mentum-hozzájárulást a támogatásból finanszí-
roztuk, így az éves betétlapot nem küldtük ki
részükre. Községenként dokumentumvásárlásra
300 000 forintot költöttünk.  Kiszállítottunk 611
kötet könyvet 1 200 568 forint értékben. Mind
a négy könyvtár részére a 2006. évre 15-féle
folyóiratra fizettünk elõ, és a 2007. év elsõ ne-
gyedévére a népszerû újságokat szintén megren-
deltük összesen 778 661 forintért. Tehát doku-
mentumvásárlásra összesen 1 979 229 forintot
költöttünk. Reméljük, a széles kínálat több olva-
sót is hozott a szolgáltatóhelyeken.

Külsõ és belsõ feliratokat, tartós nyitvatartási
táblát is készíttettünk részükre. Választólapok-
kal, könyvtámasszal, katalógusdobozzal és min-
den szükséges könyvtári nyomtatvánnyal ellát-
tuk a könyvtárakat. Kolléganõink rendszeresen
látogatták a kistérségi könyvtárakat, szakmai se-
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gítséget adtak a könyvtárosok
munkájához. Kisasszondon a
könyvtár új helyre költözött,
ezért elvégeztük a könyvtár-
rendezést, selejtezést, s ezt kö-
vetõen hosszú szünet után elin-
dult a kölcsönzés a településen.

A 2005. évi normatívából
egy-egy számítógépes rend-
szert adtunk a településekre
nyomtatóval, mivel szükséges,
hogy a szolgáltatóhelyen lévõ
könyvtáros is rendelkezzen
internetcsatlakozással és
nyomtatási lehetõséggel. Saj-
nos a helyi munkatársak jelen-
tõs része nem rendelkezik
megfelelõ internethasználati
gyakorlattal, ezért húszórás tanfolyamot szervez-
tünk részükre, melyen a különbözõ könyvtári
adatbázisok használatát is bemutattuk. Ahol igé-
nyelték, író-olvasó találkozó szervezésével és le-
bonyolításával bõvítettük a könyvtár szolgálta-
tásait.  Zselickislakon például Lõrincz Sándor

író-olvasó találkozója aratott nagy sikert.
A szolgáltatások színvonalának emeléséhez a

helyi körülmények jelentõsen javultak. Az ön-
kormányzatok biztosították a megfelelõ helyisé-
get, személyzetet, intézményünk a szakmai hát-
teret adta. A települési könyvtár mûködési ki-
adásaihoz a 2005. évre 300-300 ezer forintot
utaltunk át az önkormányzatoknak, míg 2006-
ban a normatíva 50%-át megkapták. A nagyobb
szakismeretet igénylõ munkákat (pl. állomány-
rendelés, -feltárás, -feldolgozás, kiszállítások
nyilvántartása stb.) kollégáink végezték.

A svájci Alpok üdülõparadicsomaiban vannak
olyan szállodák (fõleg a családi hagyományo-
kon alapulók között), amelyek például a „csen-
des” teaszalont rendezik be könyvtárnak, és a
vendégkör korát, nyelvtudását figyelembe véve
igyekeznek kielégíteni igényeit klasszikusok-
kal, krimikkel, helytörténeti írásokkal vagy akár
olyan ritkasággal, mint a Raszputyin életérõl
szóló regény.

(forrás: Grebot Ágnes)

Központi adatbázisunk tartalmazza az ellátó-
rendszer teljes állományát (160 000 kötet), a
községekbe kiszállított dokumentumok lelõhe-
lyét. Minden községi könyvtáros és használó hon-
lapunkon keresztül tájékozódhat arról, hogy egy
adott könyv mely könyvtárban található, és át-
kölcsönzéssel kérheti azon igényelt dokumentu-
mokat, amelyek nem találhatók a községi könyv-
tárban.

A települési szolgáltatóhelyek mellett a szol-
gáltató könyvtár feltételeinek javítására is szük-
ség van. Elavult dos-os alapú integrált számító-
gépes rendszerüket modernebb, Windows-alapúra
kell lecserélni. E programot modulonként vásá-
roljuk meg, valamint egy laptopot vettünk,

mellyel a vidéki állományellenõrzéseket tudjuk
végezni. A rendszer OPAC-ját a 2007. évben
tudjuk megvásárolni. A településék számára
egyre több információt szeretnénk honlapunkon
keresztül biztosítani.

A szolgáltató könyvtár mûködésére és fejlesz-
tésére fordított támogatás felhasználásával a
könyvtár csak rezsiköltséget számolt fel, illetve
az informatikai háttér fejlesztését valósította meg.
Rendelkezünk szállítóeszközzel, csak a mûkö-
désének költségeit számoltuk el, valamint sze-
rény bérköltséget.

A 2005/2006. évi normatív támogatás több
mint 75%-a közvetve vagy közvetlenül a közsé-
gi könyvtárakhoz került, míg a szolgáltató-
rendszer mûködési költségei teszik ki a 25%-ot.
Ezzel emelkedik a helyi szolgáltatás színvonala.
A nyilvános könyvtári feladatok közös, minõsé-
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vegyen e munkákban, mivel eközben megtanul-
hatja a raktári rendet.

Sajnos az utóbbi években a településeken
nagyon gyakori a fluktuáció. Helyszíni látogatá-
saink alkalmával igyekszünk a kollégákat meg-
tanítani a könyvtári munkálatokra. 2007-ben alap-
fokú tanfolyamot szervezünk részükre, remélve,
hogy hosszú távon látják el a könyvtárosi teen-
dõket településükön. Kiemelt figyelmet szente-
lünk a propagandának, mivel az évek folyamán
a lakosság teljesen leszokott a könyvtári szolgál-
tatások igénybevételérõl.

Megbeszélést tartunk az érintett települések
polgármesterei és könyvtárosai részére a rend-
szer mûködésérõl, ezt követõen pedig személye-
sen meglátogatunk minden települést és egyez-
tetünk a legfontosabb feladatokról. A helyi igé-
nyek alapján májustól hat-hétféle újságra fize-
tünk elõ, és elkezdtük a könyvrendeléseket. Ki-
emelten fontos feladatnak tartjuk a rendszeres
kapcsolattartást a helyi kollégákkal, hogy a fel-
merülõ igényeket figyelembe véve teljesíteni
tudjuk azokat. A munkálatok ütemezése folya-
matos lesz, hosszabb távon biztosítja egy egysé-
ges rendszer mûködését.

 Bali Aranka

Európa Könyvtár

A www.theeuropeanlibrary.org az Euró-
pai Nemzeti Könyvtárak Konferenciája
(CENL) égisze alatt mûködõ szolgáltatás,
ami szabad hozzáférést biztosít az euró-
pai nemzeti könyvtárak sokszínû állomá-
nyához. Célja egy egyszerû és hatékony
keresõeszközt adni a kutatói társadalom
kezébe, szakterülettõl függetlenül.

Kiemelt fontosságú a digitális dokumen-
tumok elérhetõsége, amit az Európa Könyv-
tárnak (TEL) egy, az európai kulturális in-
tézményeket felölelõ kezdeményezés, az
Európai Digitális Könyvtár (EDL) szerve-
zésében elfoglalt vezetõ szerepe is bizonyít.
(Itt olvashat bõvebben a TEL-rõl: http: //
libraries.theeuropeanlibrary.org/aboutus_
en.html)

Weboldallal rendelkezõ intézményeknek

kínált szolgáltatások. Honlapba ágyazható

gyorskeresés-mezõ az Európa Könyvtárhoz:

részletekért látogasson el a http://libra
ries.theeuropeanlibrary.org/minisea rchbox-
_en.html címre. A regisztrációhoz használ-
ja a UTHUM702 kódot.

Az Európa Könyvtár mutat más könyvtá-

rak weboldalaira: a szolgáltatást igénylõ
intézményhez irányító linket helyeznek el a
http://libra ries.theeuropeanlibrary.org/links/
links _en.html oldalon. A jelentkezések az
info@the europeanlibrary.org postafiókba
küldendõk.

Az Európa Könyvtár folyamatosan fejlõ-
dõ rendszer. Friss híreket kaphat róla, ha
feliratkozik  hírlevelére a http://libraries.
theeuropeanlibrary.org/newsletter/news
letter_en.html címen.

gi ellátása nem csak felzárkózást, hanem tartal-
mas, látványos fejlõdést eredményezhet a kistér-
ség településein.

A 2007. évtõl több olyan település is belépett
az ellátásba, ahol eddig nem mûködött a könyv-
tár. Ezen szolgáltatóhelyek állományának selej-
tezése, az állomány ellenõrzése, rendezése je-
lentõs operatív munkát jelent. Több napon ke-
resztül, csoportos kiszállással végezzük a rende-
zést. Fontos, hogy a helyi könyvtáros is részt

Az URL-ek írásmódjáról

Ha nem módosítjuk, a sorkizárt szöveg a
balra lévõ keretes anyagban így néz ki:

nyít. (Itt olvashat bõvebben a TEL-rõl: http:/
/ l i b r a r i e s . t h e e u r o p e a n l i b r a r y . o r g /
aboutus_en.html)

Weboldallal rendelkezõ intézményeknek
kínált szolgáltatások. Honlapba ágyazható
gyorskeresés-mezõ az Európa Könyvtárhoz:
részletekért látogasson el a http://
l i b r a r i e s . t h e e u r o p e a n l i b r a r y . o r g /
m i n i s e a r c h b o x _ e n . h t m l
címre. A regisztrációhoz használja a
UTHUM702 kódot.

Ez pedig elég csúnya, éppen ezért már
régen úgy döntöttünk, s azóta is ezt a gya-
korlatot követjük, hogy a sorkiegyenlítés igé-
nye szerinti helyen „elvágjuk” a szöveget,
remélve. hogy ez az URL használhatóságát
nem befolyásolja. – a szerk.
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Internet Fiesta 2007
A 2007. évi Internet Fiestára március 20. és
30. között került sor hazánkban. Az országos
programbizottság az elektronikus ügyintézést
javasolta kiemelt témának, ami nagyon idõ-
szerû volt. Ezúttal is az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szervezésében zajlott a prog-
ram, a kecskeméti Katona József Könyvtár
koordinálásával. Õk mûködtették a központi
adatbázist, amely a csatlakozó
könyvtárak összes programját tartal-
mazta, elkészítették a fiesta plakát-
ját, szórólapját, amely az ország
minden pontjára eljutott.

A kitartó mozgósító, segítõ mun-
kának köszönhetõen egyre többen
csatlakoznak az akcióhoz. Ebben az
évben már 112 könyvtár vett részt a
programban, és 68 iskola is bekap-
csolódott a játékba. Eltérõ mértékben
ugyan, de szinte teljes volt az orszá-
gos lefedettség.  Bács-Kiskun megyé-
ben vett részt a legtöbb település a
programban, illetve a fõvárosban a
legtöbb könyvtár. A Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár csaknem teljes hálózata mellett
az Országos Idegennyelvû Könyvtár, a Corvinus
Egyetem, szakközépiskolák, gimnáziumok is
részt vettek a fiestában.

Rendkívül gazdag volt a programkínálat,
mintegy 605 eseménybõl választhattak az érdek-
lõdõk. Ez több mint 60%-os növekedést jelent
az elõzõ évhez képest.

A legtöbb programot Bács Kiskun megyében
szervezték, mintegy 130-at, ebbõl 37 eseményt
a Katona József Könyvtár indított. Budapesten,
Borsodban, Csongrádban, Hevesben, a Jászság-
ban, Tolnában is sokféle internet-népszerûsítõ
esemény zajlott.

Többen éltek az eseti rendez-
vények mellett a folyamatos prog-
ramok szervezésével is.  Többféle
pályázat meghirdetésére került sor,
készültek a témában kiállítások,
tanfolyamok indultak, számos CD-
ROM, könyvtári internetes bemu-
tató zajlott. A legtöbb rendezvény
(34%) azonban az elektronikus
ügyintézésrõl szólt. A 205 alka-
lommal a legkülönfélébb elektro-
nikus ügyintézést mutatták be a
könyvtárosok. Kiemelt együttmû-
ködõ partnereink voltak az Adó és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal köz-
ponti és regionális szervezeteinek

szakemberei. Nem maradtak el ezúttal sem a
játékos foglalkozások, amelyekre nagyon sok gye-
rek volt kíváncsi. A víz világnapja alkalmából meg-
hirdetett Csepptõl az óceánig internetes ismeretter-
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jesztõ játékra 68 iskolából jelentkez-
tek csapatok, és nagyon jó megfejté-
seket küldtek be. Népszerûek voltak
a blogger, a nagyi, az IT-mentor ta-
lálkozók, amelyek azonos érdeklõdé-
sû csoportok együttlétére adtak lehe-
tõséget.

A programok 27%-a korosztályi
megkötöttség nélküli volt, 20%-a a
gyereknek szólt, 52%-a a felnõttek-
nek, amelybõl 2% kifejezetten a na-
gyikat szólította meg.

Jelentõsen kibõvült az együttmû-
ködõk köre. Az iskolák, civil és
szakmai szervezetek mellett a szak-
cégek, szolgáltatók, médiumok is
nagy segítségünkre voltak.

Ebben az évben kiemelkedõen jó
programot szerveztek a csongrádi
városi könyvtár munkatársai, ame-
lyek sok emberhez eljutottak. Bí-
zunk benne, hogy többségük folya-
matos szolgáltatássá válik a könyv-
tárban. Ugyancsak dicséretesen sok

ötletük volt a debreceni kollégáknak, ahol a
honlapukon mûködõ Fiesta Rádió folyama-
tosan invitálta az embereket a programokra.

A kistelepülések nagyobb számban csat-
lakoztak a fiestához, mint a korábbi évek-
ben. Közülük ezúttal is a Bács-Kiskun me-
gyei szentkirályi könyvtárnak sikerült a leg-
gazdagabb és legmozgalmasabb eseményt
megszerveznie.

Kiemelkedõen jó és hasznos volt a már-
cius 27-ei központi rendezvény, amelynek
a Kempelen Farkas Hallgatói Információs
Központ adott helyet. Kitûnõ elõadásokat
hallgathatott meg a közel száz résztvevõ a
délelõtt során, majd ebéd után a legügye-
sebb könyvtárak – Mosonmagyaróvár,
Eger, Debreceni Városi Könyvtár, Csong-
rád – számoltak be helyi programjaikról.
Ekkor adták át az elismerõ oklevelet a leg-
sikeresebb programszervezõknek, akik a
fiesta fõtámogatójától, a Neumann János

Számítógép-tudományi Társaságtól diffe-
renciált pénzjutalomban is részesültek.

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kol-

légiuma az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség központi rendezvényét, a közös
promóciós anyag elkészítését támogatta.
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A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folyta-
tásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kez-
detektõl részt vesznek ebben a mozgalomban,
már nem adják fel, akik meg nem próbálták még,
azokat a jövõben a csatlakozók között köszönt-
hetjük.

Köszönet a támogatóknak!
Fõtámogató: Neumann János Számítógép-tu-

dományi Társaság
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Fõvá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár, Katona József
Könyvtár, egyéni szponzorok

Ramháb Mária

a programbizottság elnöke

Internet Fiesta a Bródy
Sándor Megyei és Városi

Könyvtárban

Ha március, akkor Fiesta,

Tudja ezt már könyvtárunk

Apraja-nagyja!

Így aztán már február végén törtük a fejünket,
hogyan készüljünk az idei rendezvényre. Sok-
szor nekünk is megfordul a fejünkben: szük-
ség van-e még ezekre a programokra, hiszen
egyre több otthonba belopózott az internet,
egyre többen birtokolják a digitális írástudást.
Ugyanakkor a kezdõk oktatását célzó tanfo-
lyamaink iránt 2001 óta szakadatlan az érdek-
lõdés, és bemutatóinkon, elõadásainkon is ta-
pasztaljuk, van még bõven tennivalónk ezen a
téren!

Összedugtuk hát fejünket, s máris sorjáztak
az ötletek.

Évente ismétlõdõ rendezvényeinkre kétféle
programot szervezhetünk: vagy a jól bevált be-
mutatóknak találunk újabb közönséget, vagy tel-
jesen új ötletekkel állunk elõ. Rendezvénysoro-
zatunkban mindkettõre akad példa.

Íme néhány az elõbbire!
A fiesta központi témája, Ügyeink elintézése,

tálcán kínálta szokásos elõadásunk tárgyát, rá-
adásul az e-ügyintézés bonyodalmaival már nap
mint nap bíbelõdünk olvasószolgálatunkban.
Nemrég vett részt két kolléganõm egy IT-men-
tor továbbképzésen Miskolcon, ahol hasznos in-
formációkat kaptak e témában. Ezeket most meg-
osztottunk nemcsak olvasóinkkal, hanem egy

belsõ továbbképzés keretében könyvtáros kollé-
gáinkkal is.

Másik elõadásunk szórakoztatóbb témát cél-
zott meg: a rock szerelmeseinek kínáltunk zenés
bemutatót Mindhalálig rock and roll! címmel, s
záró rendezvényünkön a zenehallgatás mellett
alkalom nyílt arra is, hogy megismertessük ol-
vasóinkat a rockzene internetes forrásaival.

Roppant népszerûek totóink, amelyeket min-
dig az aktuális történések jegyében töltünk meg
új tartalommal. Volt köztük Netböngészõ, ahol
internetes keresõk segítségével kellett a megadot-
tak közül a helyes választ megtalálni.

Internet a könyvtárban, könyvtár az interneten

játékunkkal honlapunkon lehetett barangolni. A
feltett kérdésekre adott válaszok segítségével
megismerkedhettek látogatóink könyvtárunkkal,
honlapunkkal, s még ajándékot is nyerhettek!
EU-totónk és EU-országtotónk az unió ötvene-
dik születésnapja alkalmából készült, ráadásul
az elõbbivel nemcsak lexikai, hanem angol nyelv-
tudásukat is próbára tehették az érdeklõdõk.
Rock-totónk a Mindhalálig rock and roll! címû
elõadásunkhoz kapcsolódott, de önállóan is meg-
oldható volt, sõt az elõadás helyszínén is ki le-
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hetett tölteni! A díjátadásra fiesta-záróránkon ke-
rült sor, ahonnan nyerteseink számítástechnikai
ajándékokat vihettek haza.

Aki már egyszer is próbált rendezvényt szer-
vezni könyvtárában, tudja, milyen nehéz meg-
szólítani, becsábítani a felnõtt korosztályt, ezért
mindig keressük a kapcsolattartás újabb lehetõ-
ségeit. Az idei fiestán egy eléggé nem szokvá-
nyos módszerhez folyamodtunk. Minket sem
került el a netes õrület. Jelentem: könyvtárunk
rajta van az iwiw-en! Reméljük, ez is hozzájárul
sikeresebb kommunikációnkhoz. (Három nap
alatt háromezer ismerõsre tettünk szert!)

Ha valaki azt mondta volna három évvel
ezelõtt, hogy a gyermekeknek szóló honlapok
bemutatója, a Csodanet ilyen népszerû lesz,
erõsen kételkedtem volna szavaiban. 2004-ben
elõször a felnõttekkel, szülõkkel, nagyszülõk-
kel kalandoztunk a meséket, verseket, termé-
szetet, szabadidõs tevékenységeket bemutató
honlapokon, segítséget nyújtva nekik ahhoz,
hová kalauzolják el csemetéiket a világháló
információs rengetegében. 2005-ben már meg-
hívtuk, azt a közönséget, amelyiknek ezek az
internetes oldalak valójában szólnak, az alsó
tagozatos gyerekeket. Több egri iskola tanuló-
it láttuk vendégül olvasótermünkben, de kol-
légáinkat is meginvitáltuk megyénk községi
könyvtáraiból a bemutatókra, hogy módszer-
tani ötleteteket nyújtsunk nekik a témában.

2006-ban elfogyni látszott a városi közönség.
Mit tehettünk? Ha a hegy nem megy Mohamed-
hez, Mohamed megy a hegyhez! Fogtuk hát
magunkat, s kitelepítettük tanfolyamainkat kül-
sõ helyszínekre, informatikus kollégáimmal a fi-
ókkönyvtárakba vittük ki az elõadást. Ott is
hasonló örömmel fogadtak nagycsoportos óvo-
dásoktól 5. osztályos tanulókig mindannyian.

Közben vidéki kolléganõink is kedvet kaptak
az elõadáshoz, így már õk maguk hívtak minket,
mutassuk meg a kis falvakban is a Csodanetet.
Így született meg a Csodanet roadshow ötlete.
Munkánk anyagi fedezetét a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) pályázata biztosította.

Útra keltünk hát Karácsondra, Kompoltra és
Egerfarmosra, s a három településen hat cso-
portban mintegy száz–százhúsz gyerekkel indul-
tunk csodákkal teli virtuális sétára: olvastunk
irodalmi folyóiratot, melynek nincsenek lapjai,
jártunk webáruházban, melyben nincsenek áruk
mégis vásárolhatunk belõlük (most éppen köny-
vekbõl válogattunk), elsétáltunk a nemlétezõ cso-
darétre az Egyszervolt oldalra, s betértünk az
Olvasni jó! digitális könyvtárba, melynek nin-
csenek falai, mégis kitûnõ meséket, verseket, ani-
mációkat tölthetünk le belõle. A Kiskobak oldal
segítségével húsvétra borítékot hajtogattunk, sõt
keresztrejtvényt is fejtettünk. A fényképekrõl su-
gárzó arcok, a csillogó szemek pedig válaszol-
nak a kérdésre: megéri-e nekünk ilyen progra-
mokat szervezni.

A roadshow folytatódik. Április végén elláto-
gatunk Tenkre és Parádra, hogy megörvendez-
tethessünk újabb négy csoport gyereket.

Roadshow-nk a felnõttekre is kiterjed. A fiesta
második hetében esténként tartottunk kezdõ
internetezõk számára húszórás tanfolyamot

Mikófalván, majd április végén Egercsehiben
folytatjuk – szintén az NKA pályázatának támo-
gatásával. Elsõsorban azok érdeklõdésére szá-
mítunk, akik most ismerkednek a világhálóval
és elsõ lépéseik megtételéhez szeretnének segít-
séget kapni.

Közben a felújított gyermekkönyvtárunk is
csatlakozott programjainkhoz.

Ha már a meséknél, a Csodanetnél tartunk,
van ám nekünk egy igazi boszorkányunk! Luca
boszi. Õ azonban nem a mesebeli kerek erdõben
tanyázik, hanem gyermekrészlegünkben, és sok-
szor programjaik fõ tudora, szervezõje. De ne
vágjunk a dolgok elébe!

Bevezetésként érintõlegesen egy picit a múlt-
ról: a gyermekkönyvtár két évig igen mostoha
körülmények között mûködött egy lerobbant is-
kolaépületben, ezért az elõzõ években nem szer-
vezett önálló programokat az Internet Fiestán,
de bekapcsolódott a mieinkbe, így pl. 2006-ban
az Internet totóba, ahol a nyertesek között sze-
repeltek a gyermekkönyvtár olvasói is. Többek
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között két olyan gyermek,
akik internettel könyvtárunk-
ban találkoztak elõször, an-
nak használatát ott sajátítot-
ták el. Ma már teljes bizton-
sággal kezelik, házi dolgoza-
taik elkészítéséhez is gyak-
ran használják, de a sors iró-
niája, hogy otthonukban
nemhogy internet, de víz,
villany sincs. Így a siker örö-
me mellett az ajándékba ka-
pott cédék, cédétartók, flopik
nekik valóban különleges
értéket jelentettek, ezeket az-
óta is használják.

Mára a gyerekkönyvtár
visszaköltözött régi helyére,
s forgalma jelentõsen megnövekedett. Noha az
épületben van más internetezési lehetõség is,
a könyvtár gépeinek kihasználtsága jószerivel
500–600%-os, ami elég viccesen hangzik, de
igaz. Egy-egy gép körül rendszeresen kisebb
csapatok állnak, a „bandázást”, az együttlét
gyönyörûségét nem vette el tõlük a gép. Ezek
a gyerekek egyszerûen egészséges módon meg-
találták az új technika helyét világukban. A
nagyobbak ügyesen, segítõkészen tanítják a ki-
sebbeket, vagy a gyakorlott „gépezõk” – ahogy
õk hívják magukat – a járatlanabbakat. Éppen
ezért nemcsak hogy nem tiltják kolléganõink
a gépek körüli „bandázást”, de támogatják is.
Természetesen aki dolgozik, tanul vagy ma-
gánügyeit intézi, azt békén hagyják, az ille-
met hamar megtanulják.  Igazából az elõbb
elmondottak adták az ötletet két programra is.

Az egyik a Netsuli – Gyere, segítünk egymás-

nak! címû informatikai tapasztalatcsere volt gye-
rekek és könyvtárosok között. Igazság szerint
van mit tanulni a gyerekektõl, hiszen lényege-
sen több játékot ismernek nálunk, s egyébként is
roppant örömmel és készségesen magyaráznak
és tanítanak bennünket. Igaz, nekik is van mit
tanulniuk, hiszen sokszor eléggé macerás dolgo-
kat kiválóan kezelnek a neten, ugyanakkor egy
egyszerû e-mail cím létrehozása már problémát
okoz sok netlovagnak.

Másik programunk kicsit hiánypótló: Ez van

nekünk, keress hasonlót a neten! – Ismerkedés a

Gyermekkönyvtár helyben használható és a vi-

lágháló elektronikus adatbázisaival. Módszere-

sen még sose mutattuk be gyermekrészlegünk-
ben azokat a CD-ROM-okat, amelyeket a könyv-
tárban használhatnak a gyerekek. Ez alkalmat
teremtett arra, hogy a neten hasonló témákban
kutassanak. Helyesírást tanító/gyakoroltató CD-
ROM-unk megismerése után kalandoztak el pél-
dául a nyelvtörõkhöz, a sulinetre vagy a
homoludens.hu oldalra, ahol is a talált nyelvtö-
rõk fergeteges röhögéseket robbantottak ki, hi-
szen naná, hogy mindegyiket ki akarták próbál-
ni. A következõ három kedvenc vitte a prímet:

„A moszkvicsslusszkulcs egy luxusszükséglet.”
„Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.”
„Csóré csiga csalán csúcsán cselleng.”
Amit a legfontosabbnak tartunk mindezzel

kapcsolatban azon túl, hogy persze új ismerete-
ket is szereztek – az együttlét öröme. Együtt
voltunk, jókat nevettünk, beszélgettünk – ismét-

lem: beszélgettünk! Megfogalmazták gondolata-
ikat, kérdéseiket, hiszen ahhoz, hogy jól tudja-
nak keresni, többek között erre is feltétlenül
szükség van.

Két pályázatot is meghirdettünk a gyerekek-
nek. Az egyik egy rajzpályázat volt, meseilluszt-
ráció készítése egy – csak a könyvtár honlapján
olvasható – meséhez, A pele álmához, amit elsõ-
sorban óvodásoknak és kisiskolásoknak szántunk.
Az alkotásokat hagyományos technikákkal és
számítógépes grafikával egyaránt elkészíthették
a gyerekek. A képeket honlapunkon meg lehe-
tett tekinteni és szavazni lehetett a kedvencekre.

Az óvó néni mesélte, hogy az anyukák és
apukák teljesen belelkesedtek, amikor megtud-
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ták, hogy csemeté-
jük mûve fenn lesz
a világhálón. Az
egyik ovis kislány
pedig az izgalomtól
akkorákat ugrott,
mint egy kis szöcs-
ke, amikor megmu-
tattuk neki rajzát a
neten.

„Ott ücsörgött a

legkényelmesebb

fatönkön a Minden-

ható, igen jókedve volt.” Ehhez a mondathoz
készült az egyik számítógépes grafika, ami rop-
pant vidám perceket szerzett nekünk igen sajá-
tos és egyedi istenábrázolásával. A legtöbb sza-
vazatot kapott képekbõl képeslapokat készítet-
tünk, melyeket tulajdonosaik, a kis alkotók, nye-
reményeik mellé átvehettek a díjkiosztón.

Másik pályázatunk nagyobbaknak szólt, egy
mesét, történetet kellett befejezniük a tollfor-

gatóknak. Szintén honlapunkon van a történet
eleje, ezt kellett folytatniuk. Ezek a kis írások
szintén hozzáférhetõk a neten. Terveink kö-
zött szerepel a késõbbiekben egy olyan on-

line könyvtár létrehozása, ahol a gyerekek
alkotásai lesznek láthatók, olvashatók. „Képes-
könyvek” rajzokból, és mesék, novellák, ver-
sek, amelyeket szintén gyerekek írnak. E gyûj-
teményünk elsõ darabjai lesznek a pályázatra
érkezett alkotások.

De a boszorkányos ötle-
teknek még mindig nincs
vége! Csetelj Luca boszor-

kánnyal! – Luca boszi régi
ismerõse a könyvtárba járó
gyerekeknek, A pele álma
mesét is tõle hallották. A
rendszeresen könyvtárba
járó csoportok szinte min-
dent tudnak róla, ámbár
még soha nem találkoztak
vele. Gyakran kérdezik,
mikor jön el, mikor mehet-
nek õk hozzá. Így azt gon-
doltuk, ha személyesen nem
is, de legalább csetelve ta-
lálkozhassanak.

Az egyik legkedvesebb
vendég a négyéves, Mazsi

becenevû kislány volt, aki behatóan érdeklõ-
dött az iránt, hogyan lehet valakibõl boszi.
Luca küldött neki gondolatban egy szál virá-
got, és javasolta, hogy Mazsi alaposan nézze
meg, és mesélje el anyukájának, milyen a vi-
rág. Elvégre a varázsláshoz alaposan ismerni
kell a dolgokat! Mondhatjuk, gyönyörû virá-
got látott a lányka, s cserébe érte szép lila-
rózsaszín csíkos szõnyeget küldött Lucának.

Vagy ott járt Bendegúz, akit leginkább az
izgatott, hány éves Luca, s ha már ismerte Fe-
rencjóskát, az ki volt és mikor élt. Üdvözöljük a

könyvtárost, akihez majd fordul ez ügyben, mert

Luca miért, miért nem, könyvtárba irányította a

legénykét!

Persze, erre meg lehet kérdezni, miért
cseteltetjük a gyerekeket. Nem mi cseteltetjük
õket. Csetelnek õk maguktól, ha tetszik, ha
nem! Nem tiltani kell, hanem meg kell ismer-
tetni velük, esetleg felnõtt, gyerek együtt pró-
bálhatja. A chat, az internet, a számítógép:
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eszköz. Nem kell benne kultikus tárgyat, lehe-
tõséget látni. Használatára éppen úgy meg kell
tanítani a gyerekeket, mint az olló vagy a kés
használatára. Ez utóbbiban sem a gyilkos szer-
számot látjuk – egészséges lélekkel legalábbis
–, hanem egy eszközt, amivel kenyeret lehet
szelni, vajat lehet kenni.

Ne felejtsük hát: a chat, az internet, a szá-
mítógép: eszköz. Meg kell tanulni használni,
jól élni vele, de nem vele élni – ha érthetõ,
amit meg akartunk fogalmazni. Ha már egy-
szer van, akkor nem szabad hátat fordítani neki
– mert akkor is lesz –, hanem tegyük bele azt,
ami igazán fontos: az embert, a mesét, a hitet,
a reményt.

Az Internet Fiesta jó alkalom erre!
Ehhez kívánunk erõt, egészséget, jó munkát

minden könyvtárosnak!
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Luzsi Margó

Bloggertalálkozó
Orosházán

Fiesta, régóta

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár
2002 márciusában kapcsolódott be elõször az
Internet Fiesta programjaiba. Akkoriban a „nagy
durranásunk” egy kétnapos non-stop nyitva tar-
tás volt, amikor is egész éjjel jöhettek az elszánt
olvasóink internetezni... és egész éjjel jöttek is.
Hihetetlen, de mégse: hajnali háromkor is fog-
lalt volt mind a hét olvasói gép. Plusz nappal
volt még ingyen internet, szkennelés ugyancsak
ingyen, net-kvíz, európai uniós oldalak keresé-
se, szóval minden, amit más könyvtárak is ki-
próbáltak, minden, ami tényleg arról szólt, ami-
rõl a fiestának szólnia kell: az internet és a szá-
mítástechnika népszerûsítése a teljes lakosság
körében.

Azonban az évek változnak, mint könyvtáros
szemüvegében a dioptria száma, és idén rá kel-
lett ébrednünk: ez a program ilyen formában már
nem fogja úgy lázba hozni az orosháziakat, mint
tette azt korábban (hogy stílusos legyek: „frissí-
tés” nélkül legalábbis nem). Az internet roha-
mos elterjedésével, valamint az elõfizetõi díjak
kedvezõ változásával ugyanis már nem számít-
hattunk arra, hogy az olvasók éjjel – csak mert
díjtalan a használata – eljönnek hozzánk baran-

golni a világhálón. Nappal még oké, sõt, na de
éjjel! Ezzel együtt – szerintem – most is jó prog-
ramot sikerült összeállítanunk: követve az idei
trendet, mi is fókuszáltunk az elektronikus ügy-
intézésre egy vetítéssel egybekötött elõadás for-
májában, volt net-totó, EU-szerver bemutató, szá-
mítógépes tanfolyam, net-nap ingyen internettel
(de csak reggel 8-tól este 8-ig) és volt, igazán
volt egy bloggertalálkozónk is.

Blog, mi az?

A blog internetes naplót jelent, ha valaki továb-
bi információkra kíváncsi ezzel kapcsolatban, a
web roppant gazdag irodalommal kényeztet el
minden érdeklõdõt e témában is. Könyvtárunk
2006 szeptemberében – az elsõ könyvtárak kö-
zött az országban – írta be legelsõ postját (be-
jegyzését) netes naplójába. Hogy miért? Amiért
saját Messenger- és Skype-azonosítót is létre-
hoztunk, amiért az iwiw-re is felléptünk, és
amiért nem hagyunk ki egy napot sem, hogy ne
néznénk meg a honlapunk e-könyvtárosát; azért,
mert szeretnénk haladni a korral és szeretnénk
továbbra is tartani a kapcsolatot potenciális ol-
vasóinkkal. Úgy voltunk vele, ha ehhez most
épp blog kell, hát blogot írunk.

A blog alapvetõen más kereteket adott a
kommunikációnak, mint a weblapunk, ezért
rögtön megkedveltük. Végre lazán fogalmaz-
hattunk, szabadon, úgy, ahogy azt kedvünk,
érzelmi állapotunk diktálta. Arról írhattunk,
amirõl csak akartunk, nem kötött többé a
könyvtári téma (nekem pl. kedvencemmé vált
friss olvasmányélményeim megosztása a blogot
látogatókkal, de írhattunk bármit a sporttól a
zenéig, hiszen a lényeg, hogy a sorokat a könyv-
táros írja. A könyvtáros, a pult mögül). Tege-
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zõdhettünk egy-egy beírás során, néha panasz-
kodhattunk is, egyszóval, a blog kötetlenebb
stílusának hála, közelebb kerülhettünk az olva-
sóhoz. És a közeledés kétirányú lett: a bejegyzé-
sekhez kommentárokat fûzhettek olvasóink, azaz
új formájában is elindult a párbeszéd. (Mindeh-
hez illik hozzátenni: a weblapunk a maga fel-
adatát tökéletesen teljesítette és teljesíti most is.
Az alapvetõ információkon túl például könnyen
kezelhetõ katalógus és általunk épített közhasz-
nú adatbázis áll a felhasználók rendelkezésére).

Találkozunk?

A blogger az a személy, aki a blogot írja. Oros-
háza – ahogyan azt éppen egy blogger, a talál-
kozónk egyik fõvendége, Korbely György meg-
fogalmazta – blogkisváros. Sokan írnak blogot,
bár kétségtelen, arról semmi adatunk nincs, hogy
esetleg többen is írnak-e, mint más városokban.
De minket ez a legkevésbé sem érdekelt, amikor
elhatároztuk, az Internet Fiesta apropójából
meghívjuk a város bloggereit egy találkozóra. A
fõ cél egyértelmû volt, ismerjük meg egymást,
de persze nem lennénk könyvtárosok, ha közben
nem gondoltunk volna arra is: ha már eljönnek
a vendégek, ismerjék meg a könyvtárunkat, és
ismerjék meg a munkánkat is.

Látva a sok helyi vonatkozású blogot, úgy
döntöttünk, kiemelünk néhány fõvendéget, akik-
kel beszélgetünk majd a találkozó során, miköz-
ben természetesen szót adunk mindenki másnak
is, aki élni kíván a lehetõséggel. Bíztunk a
bloggerek megértésében, és nem kellett csalód-
nunk, nem volt emiatt sértõdés. Az egyik fõven-
dég kiléte adott volt Korbely György személyé-
ben. Nyugodtan nevezhetjük õt az elsõ orosházi
bloggernek, akinek naplója – mint ez a blogger-

találkozón is kiderült – példát adott és kedvet
csinált sokaknak. Gyuri közéleti naplót vezet, és
ahogy profi újságírótól ezt el is várhatja az ember,
ezt pártatlan módon, élvezhetõ stílusban teszi. A
blogján található fórum pedig mind a mai napig
„a” fórum Orosházán, így bízhattunk abban, hogy
az õ meghívásával egyúttal állandó olvasóit is
megnyerjük a programnak.

Tulajdonképpen – bár ez késõbb meglepõen
nagy és tökéletesen felesleges vitát indukált a
blogunkon – a másik fõvendég személye sem
volt kétséges: városunk polgármestere, Németh

Béla is blogot vezet a világhálón, ami kihagyha-
tatlan ziccerként lebegett a szemünk elõtt. Meg-
hívtuk, õ pedig elfogadta a meghívást. Lett vol-
na egy harmadik fõvendégünk is, azonban a ko-
rábban a bloggal kapcsolatos ellenérzéseit nyíl-
tan vállaló és persze a meghívásunkra ugyan-
csak igent mondó újságíró az utolsó pillanatban
lemondta a beszélgetést, és egy levelet küldött
maga helyett.

Na de ne ugorjunk ennyire elõre, hiszen a
találkozó délutánján nem csak a meghívott ven-
dégek száma volt bizonytalan, de a közönségé
is. Ez volt az elsõ olyan rendezvényünk ugyan-
is, melyre egyáltalán nem küldtünk szét nyom-
tatott meghívót, amibõl volt ugyan néhány, de
azok nem borítékokban, majd postaládákban
végezték, hanem a könyvtár elõcsarnokának
pultjáról vehették el olvasóink. Viszont millió e-
mailt küldtünk szét, számíthattunk a meghívásra
igent mondó bloggerek hírverésére, ott volt a
programunk a helyi újságban, a legnépszerûbb
közösségépítõ oldalon, meg persze, naná, a
blogunkon is.

Bloggerek, ha összejönnek

Hogy az ellenblogger nem jön el, az véglegesen
csak a találkozó napján derült ki, s hogy még
élesebb legyen a szituáció, a fõvárosban tovább-
képzésen lévõ Korbely is félórát késett, így elõ-
ször csak a polgármestert kérdeztem, akirõl ha
túl sok pozitívumot emelnék most ki, az nyilván
gyanúsnak tûnne, így csak egyet említenék: ké-
pes volt nem politizálni. Ez még úgy is igaz,
hogy a „miért ír” kérdésre válaszolva nem ta-
gadta, a helyhatósági választások elõtt jó lehetõ-
ségnek tûnt a blog a választók megszólítására. A
beszélgetésbe rögtön bekapcsolódtak a közön-
ség tagjai, esetünkben a bloggerek is, akik egyen-
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ként mondták el, miért, mióta és kiknek
írják naplójukat. Érdekes dolgok hangzot-
tak el, például kiderült, hogy gyakorlati-
lag senkit sem érdekel a statisztika, igaz,
mindenki megnézi. Az nem jelentett meg-
lepetést, hogy a fõ ok, amiért a többség
naplót kezdett írni, a közléskényszer volt.
És mivel mindannyiunknak van monda-
nivalója, kell egy hely, ahol megfogalmaz-
hatjuk. De jelen volt egy korábban Ang-
liában tartózkodó hölgy és egy másfél éves
kislányának blogot író anyuka is, akiknél
a közös indok mindezek mellett a távoli
ismerõsök tájékoztatása volt. A polgár-
mester elárulta, õ csak diktál, a bejegyzés
megírása már a gyermekeire marad. A két
fõvendég között nem csak ez volt jelentõs kü-
lönbség: míg például a város elsõ embere legfel-
jebb este ül le a monitor elé, õsbloggerünk napi
tíz óránál többet is bevallott (és ha már az õszin-
teségnél tartunk: az egyébként Golden Blog Díjjal
elismert Korbely Gyuri kezdõlapja a böngészõ-
jében a Kisvárosi webnapló. De ki ne értené ezt
meg?).

Szóba került, sõt, némi vitát váltott ki a fó-
rum jelentõsége, amirõl persze jó tudni: nem
egyenlõ a bloggal, sõt, még csak nem is kötele-
zõ eleme annak. A polgármester inkább bírálta a
névtelenül véleményt formálókat, mások inkább
védték ezt a lehetõséget, ám különösebb vehe-
menciával egyik oldal sem állt saját álláspontja
mellé. Vitára adott még okot az internet, így a
blogok nyelvezete, helyesírása is, ám itt egyet-
értés született: a rövidítések alkalmanként érthe-
tõek és megengedettek lehetnek, ám a helyesírá-
si szabályok figyelmen kívül hagyására nincs
mentség.

A közel kétórás beszélgetést leginkább a mo-
soly, a nevetés jellemezte, és merjük hinni, hogy
ez nem csak a közben felszolgált teának és po-
gácsának volt köszönhetõ. Remek, kötetlen, sõt
baráti volt a hangulat, és nagy örömünkre szol-
gál, hogy ez nem csupán a mi véleményünk.
Végre volt egy könyvtári rendezvény, amirõl
utána beszéltek a városban, ami téma volt a netes
fórumokon. Jó érzés látni, olvasni a többi blogger
beszámolóját, és azokat a hozzászólásokat is,
melyek közül most egyet idéznék, zárszó gya-
nánt. Kollégám blogunkon ezzel zárta tudósítá-
sát: „Szerintem jól kitaláltuk ezt a programot;-)”

Az elsõ válaszra nem kellett sokat várnunk:

„Nem csak szerinted! Tényleg jól ki lett ta-
lálva! Legyen még ilyen!!! Ilyen események
hozzák össze a város lakosait. És tök kellemes
volt, meg minden.

A tea nagyon fincsi volt.
Mikor lesz a legközelebbi?”

Buzai Csaba

Blogok, címek, vendégeink:

Könyvtárunk blogja: http://blog.justhvk.hu/
Korbely György blogja: http://korbely.
freeblog.hu/
Németh Béla blogja: http://www.beol.hu/blog/
nemethbela
Korbely Hédi Aliz blogja: http://hedializ.blog
spot.com/
Kovács Orsolya blogja: http://uzsidoboz.
freeblog. hu/
Mester Éva és Kata blogja: http://ligetutcaoros
haza.blogol.hu/
Németi Zoltán blogja: http://foldiek.blog.hu/
Petrovszki Mária blogja: http://konyvtaroshaza.
freeblog.hu/
Törköly József blogja: http://tjoco.freeblog.hu/

Internet Fiesta a Debreceni
Városi Könyvtárban

A Debreceni Városi Könyvtár tizenhat egység-
bõl álló fiókkönyvtári hálózatot mûködtet a vá-
rosban. A kisebb kölcsönzõhelytõl az egészen
nagy, sokféle szolgáltatást nyújtó információs
központig színes paletta áll az olvasók rendelke-
zésére. Hat egységünk rendelkezik szélessávú
internetkapcsolattal.
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Az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozatba 2002-
ben kapcsolódott be az
Újkerti Könyvtárunk. Éve-
kig rendhagyó módon 24,
a 25 éves évforduló évé-
ben 25 órás programsoro-
zattal várták az olvasókat.

2006-ban a városban
már négy helyszínen zaj-
lottak az események. A
programok megszervezé-
sénél mindig nagy hang-
súly fektettünk az adott
évben aktuális témára. Ez
ebben az évben sem volt
másképp.

2007-ben hat könyvtár-
ra bõvült a résztvevõk szá-
ma. Az események 2007. március 19-étõl 23-áig
zajlottak szerte a városban. Januárban ötletbör-
zét tartottunk, ahol annyi sziporka jött össze,
hogy bátran válogathattunk a lehetõségek közül.
A konkrét szervezési feladatok februárban kez-
dõdtek. Mivel a költségvetésünk – sok más
könyvtáréhoz hasonlóan – igen szûkös, szükség
volt arra, hogy szponzorokat nyerjünk meg, akik
mind a technikai feltételek biztosításában, mind
a kiosztandó díjak tekintetében a segítségünkre
lehetnek. Felvettük a kapcsolatot különbözõ szá-
mítástechnikai cégekkel, CD-ROM forgalmazók-
kal, könyvkiadókkal, közintézményekkel.

Összességében elmondható, hogy a felkéré-
seknek mintegy fele járt sikerrel. Kb. 540 ezer
forint értékû könyv, folyóirat, CD-
ROM, mozijegy, könyvvásárlási
utalvány gyûlt össze. A szakmai
elõadásokat is így tudtuk lebonyo-
lítani.

Nagyon fontos volt a PR-tevé-
kenység, a sajtó megnyerése, hogy
megfelelõ visszhangra találjanak
programjaink. Itt a sikeresség még
mindig javarészt a személyes kap-
csolatokon múlt. Igyekeztünk meg-
jelenni mind a nyomtatott, mind
az elektronikus sajtóban, akárcsak
a rádiókban. A legsikeresebb
együttmûködés a Friss Rádióval
alakult ki. Náluk kétszer is meg-
szólaltunk egy zenés riport kereté-

ben, ahol pályázatainkról, programjainkról tájé-
kozódhattak a hallgatók. A rendezvények heté-
ben pedig mindennap játékra hívtuk a rádióhall-
gatókat. Az Internet Fiestával kapcsolatos kér-
déseket tettünk fel, melyekre sms-ben kellett vá-
laszokat küldeni.

A nyereményeket a könyvtár ajánlotta fel. Egy
könyv kíséretében más-más fiókkönyvtárba szó-
ló internethasználati bérletet, illetve videó- és
DVD-kölcsönzési jegyet nyerhettek a hallgatók.

Az Internet Fiesta szellemiségéhez oly mó-
don is ragaszkodtunk, hogy színvonalas megje-
lenésre törekedtünk a világhálón. Ez a munka
szinte teljes egészében Lente Tamás informati-
kus kollégánkra hárult. Õ tervezte meg és kivi-
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telezte a fiestás honlapot (www. dbvk.hu/fiesta).
Itt az érdeklõdõk megtalálhatták a pályázatokat,
az aktuális információkat a rendezvényekkel kap-
csolatban, megjelenhettek támogatóink, a láto-
gatók megismerkedhettek a korábbi fiesták tör-
ténetével. Kétségtelenül a honlap legérdekesebb
és legújszerûbb színfoltja a Fiesta Rádió. Tekin-
tettel a szerzõi jogokra csak amatõr, lelkes deb-
receni zenekarokat kértünk fel, hogy biztosítsa-
nak zenei anyagot. A zenei blokkok között pe-
dig könyvtárainkat és rendezvényeinket népsze-
rûsítõ reklámszövegeket helyeztünk el.

A honlapon néhány bevezetõ gondolattal el-
indítottunk egy mesés történetet, amit egy héten
keresztül bõvítgethettek az oldalra látogatók.
Azonban ez az idõ kevésnek bizonyult a történet

lezárásához, ezért ismét megnyitottuk a lehetõ-
séget a mese szövögetésére.

A rendezvényeket úgy szerveztük, hogy mi-
nél több célcsoportot érjünk el. Egy hét alatt
összesen harminc program zajlott a hat helyszí-
nen, amelyre több mint négyezren látogattak el.

Hétfõn szakmai programmal indítottunk köz-
ponti olvasótermünkben, elsõsorban könyvtáros
kollégák számára. A megnyitón Farkasné Gel-

lért Erzsébet igazgatónõ tette fel a kérdést Vö-
rösmarty után szabadon: „Ment-e az Internet által
a világ elõbb?” Ezután az OSZK munkatársai tar-
tottak elõadásokat. Elõször Renkecz Anita  mutatta
be a Magyar Sajtómúzeumot, majd a MEK-be és
a PIM honlapjára átkerülõ Neumann-házas szol-
gáltatásokról tájékozódhattunk Sudár Annamáriá-

tól. A délelõtt második részében a Lázár Ervin
virtuális kiállítást mutatta be Mann

Jolán, majd Lente Tamás informa-
tikus kollégánk a Web 2.0 gyakor-
lati alkalmazásáról tartott elõadást.

A 2007-es Internet Fiesta köz-
ponti témája az elektronikus ügy-
intézés volt. Ezt és a mindenna-
pok igényeit szem elõtt tartva szer-
veztük meg a bemutató elõadáso-
kat. Az Újkerti Könyvtárban a kor-
mányzati portálon mûködõ ügyfél-
kaput, annak lehetõségeit mutatta
be Szabóné Tarr Erika, Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájának munka-
társa. Majd Kovács Bálint, a deb-
receni Újkerti Nevelési-Oktatási
Központ gazdasági osztályának
elõadója az elektronikus adóbeval-
lás lehetõségeirõl és buktatóiról tá-
jékoztatta az érdeklõdõket.

Elektronikusan már vásárolha-
tunk is. Ennek bemutatása történt
a Benedek Elek Könyvtárban meg-
szervezett KönyvNET programon.
Itt biztosítottunk lehetõséget – az
egyébként támogatóként is megje-
lenõ – az interneten is jelen lévõ
könyves cégek számára a bemu-
tatkozásra. Így elõadást tartottak a
Gold Book Könyvkiadó és a Jászai
Antik Klub Antikvárium képviselõi.
A Petõfi Emlékkönyvtárban Lente
Tamás mutatta be a TeszVesz és
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Vatera oldalakat. Itt olyan internetes piacterek ta-
lálhatók, ahol aukciós rendszerben vásárolhat és
adhat el a regisztrált felhasználó.

Már a tavalyi évben is nagyon sikeres prog-
ramjaink voltak a város ismert személyiségeivel
szervezett webkamerás beszélgetések. Ezek rend-
kívül érdekes színfoltjai voltak a rendezvényünk-
nek. Így nemcsak a vendéglátó könyvtárba ellá-
togatók lehettek részesei az eseményeknek, ha-
nem a Skype program segítségével, webkamerán
keresztül a többi könyvtár is bekapcsolódhatott
a beszélgetésekbe, az érdeklõdõk kérdéseket te-
hettek fel.

Március 20-án, kedden Nagy Péter színész, a
Csokonai Színház tagja volt a Benedek Elek
Könyvtár vendége. Ebben az idõben a központi
olvasóterembe ellátogató olvasóink webkamerán

keresztül beszélgethettek vele. He-
rendi Gábor Lora címû, új filmjé-
nek férfi fõszereplõje, Nagy Péter
képviselte Magyarországot febru-
ár 10. és 12. között a berlini film-
fesztiválon megrendezett Shooting
Stars programon.

Szerda délután Lukács László,
a Tankcsapda frontembere volt a
Tócóskerti Gyermekkönyvtár ven-
dége, akivel webkamerás beszél-
getést folytathattak a Zenei
Könyvtárba ellátogató kedves ven-
dégeink is. A gyerekek feltehet-
ték kérdéseiket, kötetlenül beszél-
gethettek a sztárral.

Csütörtökön pedig az Újkerti
Könyvtár vendégei voltak a
DVSC-Teva futballistái. Cser-

nyánszki Norbert és Zsolnai Ró-

bert jó hangulatú találkozón vett
részt a könyvtár ifjú olvasóival.
Webkamera segítségével bekap-
csolódhattak a beszélgetésbe, kér-
déseket tehettek fel a Tócóskerti
Gyermekkönyvtár olvasói is.

Fontosnak tartjuk, hogy a gye-
rekek számára hiteles embereket
hozzunk be a könyvtárba. Ezeken
a beszélgetéseken elõbb-utóbb el-
hangzik a sztár kedvenc könyve,
olvasmánya. Ezután biztos, hogy
a következõ idõszakban sokan köl-
csönzik és olvassák az adott mûvet.

Minden lehetõséget meg kell ragadnunk az olvasó-
vá nevelésre.

Az Újkerti Könyvtár kétségtelenül egyik leg-
jobb hangulatú, legnagyobb érdeklõdés mellett
zajló programja a CsereNET volt. Az egyik leg-
több résztvevõt felvonultató iskolai partnerünk a
Tóth Árpád Gimnázium, ahol a világ minden tá-
járól tanulnak diákok. Ezen a rendezvényen
ausztrál, amerikai, brazil és német diákok mu-
tatták be saját hazájukat prezentáció és az internet
segítségével angol és német nyelven. A zökke-
nõmentes kommunikációt szintén a Tóth Árpád
Gimnáziumba járó diákok szinkrontolmácsolása
tette lehetõvé. A találkozó végén spontán kérdé-
sek is elhangzottak, sõt tolmács nélküli beszél-
getés is kialakult angol nyelven. Kétségtelenül a
brazil fiú sikere volt a legnagyobb a magyar lá-
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nyok körében. A kölcsönös e-mail és MSN-cí-
mek kicserélése után a kapcsolatok továbbszö-
võdhetnek az internet segítségével.

Az internet elõretörésével valós veszélyek is
fenyegetik gyermekeinket. Fontos, hogy tudato-
san viselkedjenek a világhálón. Több elõadás is
elhangzott ebben a témában. Fazekas Ildikó, a
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola
tanára és Korpás István, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) infor-
matikusa tartott elõadást a Benedek Elek Könyv-
tárban. Marosán Médea, a Coedu Kft. tananyag-
fejlesztõje pedig a Petõfi Emlékkönyvtárban és
a Tócóskerti Gyermekkönyvtárban világított rá
az internet sötét oldalára.

Természetesen nem maradhattak el az immár
tradicionálisnak számító, mesés, játékos, kreati-
vitást fejlesztõ honlapokat bemutató gyermek-
foglalkozások, valamint az idõsebbeket mozgó-
sító NagyiNET sem.

Hagyomány nálunk, hogy az Internet Fiesta
idején olvasóink ingyen használhatják a számí-
tógépeket. A rendezvény hetében minden nap
másik könyvtárban vehették igénybe ezt a lehe-
tõséget az olvasók.

Már februárban kiírtuk pályázatainkat. Az

internet, ahogy én látom… címmel fotókat, vi-
deókat, valamint irodalmi mûveket vártunk.
Szép számmal érkeztek pályamunkák szerte az
országból. Az irodalmi pályázatokban az internet
jövõjérõl, a könyvek, könyvtárak sorsáról, a jövõ
iskoláiról írtak.

Három témában hirdettünk vetélkedõt: Deb-
recen történetérõl, nevezetességeirõl szólt a
Debreceni Kaleidoszkóp; a zenei vetélkedõ a

Kodály-év jegyében telt, a fiesta ürügyén pedig
internettörténeti feladatlapokat lehetett megol-
dani. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ország
távoli részeibõl – például Gyõrbõl – is érkeztek
megfejtések. Egy nemzetközi pályázati felhívást
is közzé tettünk Világhálón innen és túl címmel.
Arra kértünk magyar és külföldi diákokat, hogy
mutassák be Debrecent vagy hazájukat az internet
segítségével. Erre is számtalan pályamû érkezett.

A programok végére a záróünnepség tette fel
a koronát. Itt megjelent és a díjakat átadta Ha-

lász János, Debrecen alpolgármestere, ország-
gyûlési képviselõ, aki a rendezvénysorozat fõ-
védnöke volt.
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Budapesten az Internet
Fiesta központi rendezvé-
nyén is bemutathattuk a
programjainkat.

Természetesen ezzel
még nem értek véget a
feladataink. Az utómun-
kálatok is nagyon fonto-
sak: távoli nyerteseinknek
postán juttatjuk el a nye-
reményeket; a szpon-
zoroknak részletes beszá-
molót küldünk az esemé-
nyekrõl; a részt vevõ is-
koláknak megküldjük pá-
lyázó tanulóik névsorát.
Egy munkaértekezleten
pedig a hálózat minden
könyvtárosát és könyvtá-
rát tájékoztatjuk az eseményekrõl.

Ez a hét sok könyvtárost, olvasót, érdeklõdõt
megmozgatott, így bizton elmondhatjuk, hogy
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Gombárné Szigeti Dalma

Szponzoraink, támogatóink:

A Jövõ Könyvtáráért Alapítvány, Alexand-
ra Könyváruház, Aqua Rádió, Arcanum Adat-
bázis Kft., Bethlen Gábor Közgazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola, COEDU Kft., Cso-
konai Színház, DEENK, DEOL, DMJV Pol-
gármesteri Hivatal, DVSC Futball Szervezõ
Zrt., Egyszervolt.hu, Fõnix Rendezvényszer-
vezõ Kht., Friss Rádió, Gold Book Könyvki-
adó Kft. Hajdú-Bihari Napló, IDG Magyaror-
szág Lapkiadó Kft., Jászai Antik Klub,
Kodolányi János Középiskola Debreceni Szak-
iskolai Tagintézménye, Országos Széchenyi
Könyvtár, Rádió FM 95, Számítógépház Kft.,
Tankcsapda, Tóth Árpád Gimnázium, UNIT
Software Kft., UNOK

MKE
tisztújító közgyûlés

Mint felkért és „felkent” jegyzõkönyvvezetõ eme
(2007. március 28-ikai) eseményrõl minden moz-
zanatot lejegyeztem, talán csak a légy zúgása
maradt el, ami nem is hallatszhatott volna még
ezen a tavaszi napon. Lekoppanó fejek sem, mert
pergõ, sokszínû és munkával teli idõtöltésnek

néztünk elébe. A jegyzõkönyv kilenc oldal lett,
írói vénám ilyen mértékû megcsillogtatását ta-
lán jobb lesz most elkerülnöm, így ez marad egy
rövid összefoglaló.

Bakos Klára elnöki köszöntõt tartott, üdvö-
zölte a szép számban megjelent küldötteket és a
szakmai szervezetek képviselõit, elmondta, hogy
négyéves ciklust zártunk le.

Szakmai elõadással kezdtünk: Blogok, fóru-

mok és társaik az internetes világban. Az elõadó
Holczer Márton, az Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ munkatársa volt. Az új
internetes jelenségrõl, a blogokról beszélt, egy
új médiumtípusról. A keresõk legnagyobb szám-
ban a blogokat adják ki, így ez kitûnõ bemutat-
kozási lehetõség. Szerinte még kevés könyvtár-
nak van, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
blogját mutatta meg példaként. Az internet és a
behálózottság érett korát éljük – mondta –, az
ember számtalan információt vihet fel a netre, a
fiatalok képzettek és jól használják.

A tinédzserek médiahasználatát vizsgálta gra-
fikonokon ábrázolva. Ha ez a korosztály felnõ,
az már egy egészen más generáció lesz. Sajátos-
sága, hogy verbális kifejezõkészsége csökken,
egyszerre több dolgot csinál, és ezt a könyvtá-
raknak is figyelembe kell venniük. Az on-line
tér a könyvtárnak nagy kihívás, mint egy jóin-
dulatú szörny a könyvtárak fölé nehezedik.

A könyvtárak válasza többféle lehet, de a ha-
gyományos könyvtári forma már nem megfele-
lõ. A következõ kérdések merülnek fel:
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– A könyvtár házhoz megy?
– A könyvtár az internetre költözik? Lásd

blogok…
– A könyvtárépület egyszerre biztosítja a pi-

henést, a fogyasztást és a munkát?
– Megfelelõ-e a munkakörnyezet? Fülkék,

csoportmunkát kiszolgáló szobák, szoftveres és
hardveres munkafelületek…

Hozzászólóként Bakos Klára kommentálta az
elõadást, és nem mindenben adott igazat az elõ-
adónak. Szerinte a könyvtárak megszelidítették
az internetet, a digitalizálásban is nagy lépése-
ket tettek. Még mindig fõ tartalmi szolgáltató-
ként szerepelnek, integrálták az eszközöket a
könyvtárakba, és az új igényeket is figyelembe
veszik, ha van forrásuk rá. Az elõadó ezután
további beszélgetést javasolt.

A parázsnak indult vitát Biczák Péter zárta
rövidre, aki felajánlotta a vándorgyûlés egyik
szekciója témájául és az elõadót is felkérte a
részvételre, amit Holczer Márton elvállalt.

Bakos Klára beszámolójában elmondta, hogy
új dolog volt az eltelt négy év során a civil lét
megtapasztalása, a civil öntudatra ébredés. A
könyvtárak és a könyvtárosok szétválaszthatat-
lanokká váltak. Alapvetõ feladatainkat teljesítet-
tük, mondta, közös viták, programok bizonyítot-
ták, hogy példa nélküli összefogásra vagyunk
képesek, jó partnerei voltunk egymásnak. Jó volt
az együttmûködés a minisztériumi szervekkel.

Kedves színfoltként Bakos Klára egy-egy szál
virág kíséretében megköszönte a leköszönõ szer-
vezeti elnökök munkáját. Szerintem ez a figyel-
messég sokaknak nagyon jól esett, mert tudjuk,
hogy mindezt társadalmi munkában végezték, a
szabadidejük terhére. Nem könnyû feladat egy-egy
szervezetet összetartani, mûködtetni, pénzt szerez-
ni, programokat, továbbképzéseket biztosítani.

Bazsóné Meggyes Klára beszámolt a válasz-
tási bizottság bonyolult és sokrétû munkájáról, a
jelölõlapokra rákerültek a nevek, a választás
pedig három fordulóban annak rendje és módja
szerint megtörtént, teljes szabályossággal és igen
hosszasan.

A küldöttközgyûlés szavazatai alapján a 2007
és 2010 közötti ciklusban az egyesület

elnöke: Bakos Klára,
fõtitkára: Nagy Anikó,
az ellenõrzõ bizottság elnöke: Biczák Péter,
az elnökség tagjai: Barátné Hajdu Ágnes,

Bartos Éva, Dávid Boglárka, Fehér Miklós,

Horváth Sándor Domonkos, Kiss Gábor, Mánd-

li Gyula,

az elnökség póttagjai: Balogh Margit  és
Venyigéné Makrányi Margit,

az ellenõrzõ bizottság tagjai: Elekes

Eduárdné, Fülöp Attiláné, Gyüszi László, Tõ-

zsér Istvánné,

az ellenõrzõ bizottság póttagja: Mender

Tiborné.

Jó munkát kívánunk az új elnökségnek, el-
nökségi tagoknak és az ellenõrzõ bizottság tag-
jainak!

Budavári Klára

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselõk-

nek, és sikeres munkát kívánunk! – a szerk.

XIV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál

Lapunk elkészülte idején zárult az idei nemzetközi
könyvfesztivál a Budapest Kongresszusi Központ-
ban. A körülbelül háromszáz új és megszámlálha-
tatlanul sok régebbi kiadványt rengeteg látogató
nézegette, annál kevesebben vásároltak. A legna-
gyobb sikere talán Umberto Ecónak, a fesztivál
díszvendégének volt, akinek dedikációjára vége-
láthatatlan sorban várakoztak a rajongók.

Mint minden évben, ezúttal is nagy érdeklõ-
dés kísérte a Könyvtáros Klub rendezvényeit.
És mint minden évben, most is megállapítottuk,
hogy megalázó az a helyzet, amibe a leglelke-
sebb érdeklõdõk, a könyvtárosok kerülnek, ami-
kor egy levegõtlen, a részt venni szándékozók
számához képest aprócska, ráadásul lényegében
csak egy paravánnal leválasztott, tehát borzasz-
tóan zajos teremben kénytelenek végighallgatni
az elõadásokat – már akik egyáltalán beférnek...

Az ajtóban is álltak az érdeklõdõk Bánkeszi

Katalin, Skaliczki Judit, Mender Tiborné, Ba-

logh Mihály, Bencsikné Kucska Zsuzsa vagy
Bariczné Rózsa Mária elõadása alatt. Örvende-
tes volt ugyanakkor, hogy néhány könyvtáros
programhoz mégis sikerült jobb körülményeket
biztosítani, így például a Liszt terembe került a
Digitális ablakok a Gutenberg-világra címû CD-
ROM és DVD-ROM bemutató az 1956-os for-
radalom teljes sajtóanyagáról, illetve a magyar
autógyártás száz évérõl. A legtöbb érdeklõdõt
vonzó, Csányi Vilmos etológust, Slakiczki Judi-

tot a kulturális minisztérium fõosztályvezetõ-he-
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lyettesét, Spiró György írót, Dés László szaxo-
fonmûvészt és Sárkány Gyõzõ grafikusmûvészt
felvonultató, A tekercsektõl a digitális irodalo-

mig címû program pedig igazán reprezentatív
helyen, a Bartók teremben zajlott. Ez utóbbi
érdekessége volt egy performance is, Spiró
György felolvasását ugyanis szaxofonon kísérte
Dés László, s közben Sárkány Gyõzõ grafikái
sorjáztak a kivetítõn.

A zárónapon átadták a hagyományos díjakat.
Az év kiadója az Európa Könyvkiadó, az év ke-
reskedõje a Libri-hálózat lett. A legjobb mese-
könyv Berg Judit mûve, a Rumini.

A fesztivál jövõre új helyre, a Millenniumi
Városközpontba költözik. Reméljük, ezzel biz-
tatóbb távlatok nyílnak meg a könyvtáros ren-
dezvények elõtt is.

Fitz József-díjasok

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 1989-
ben alapított Fitz József díját idén a könyvtáro-
sok összesített szavazata alapján a 2006. év
könyvtermésébõl kiemelkedõ alábbi mûvek, il-
letve kiadók kapták (a díjazottak betûrendben
következnek, nem helyezésük szerint):

Az ALEXANDRA kiadó (Pécs): Faludy
György: A pokol tornácán és Karoton c. köteteiért

A Pokolbeli víg napjaim és a Pokolbeli nap-

jaim után a harmadik életrajzi kötet, A pokol

tornácán Angliába, Máltára, Kanadába, az Egye-
sült Államokba, Marokkóba, Horvátországba, Er-
délybe és végül Magyarországra röpíti az olva-
sót. A kötetnek szomorú aktualitást kölcsönöz
az író halála, a Karoton címû regény pedig új-
donság, hiszen elõször lát napvilágot magyarul.

A BLENDE BT. (Debrecen) Gáborjáni Sza-
bó Botond – Hapák József: A Debre-
ceni Református Kollégium kincsei
címû kötetéért

A kötet egy történeti-mûvelõdéstör-
téneti jelenség bõségesen illusztrált
feldolgozásában gyönyörû képekkel
koronázza meg mindazt, amit a város
iskolájáról, hatásáról, örökségérõl meg-
tudunk. Az avatott szemmel rögzített
felvételek a mondandó lényegét szol-
gálják. Debrecen hajdani szerepérõl
bõséges forrásaink vannak, ha azon-
ban összeillesztjük az összetartozó mo-
zaikdarabokat, együtt olyan különösen
hatnak, olyan arányok és nagyságren-

dek sejlenek föl, mintha egy elsüllyedt Atlantisz
körvonalait látnánk felbukkanni. A szöveg és a
képek ezekrõl az elfeledett összefüggésekrõl és
minõségrõl adnak támpontokat, közelünkbe hoz-
va a kollégium legféltettebb kincseit.

A CORVINA Kiadó Sisa József: A magyar
klasszicizmus címû kötetéért

A sorozat negyedik kötete a magyar felvilágo-
sodás és reformkor fõ stílusirányzatát mutatja be.
Sisa József mûvészettörténeti ismertetõje a hagyo-
mányos csoportosítás helyett tematikusan vizsgál-
ja a polgárosodás kezdetének eme stíluskorszakát.

A KORONA Kiadó (az OSZK-val közösen
kiadott) Monok István – Buda Attila: A magyar
bibliofília képeskönyve címû kötetéért

A szépen illusztrált, nagyalakú kötet az ál-
lamalapítástól a huszadik századig mutatja be a
legjelentõsebb magyarországi könyvgyûjtõket. A
függelék tartalmazza a téma összefoglaló mûve-
inek, monográfiáinak és nagyobb tanulmányai-
nak bibliográfiáját, ezen kívül névmutatót és
angol nyelvû összefoglalót is közöl.

A KOSSUTH Kiadó Rózsa György: Magyar
elsõk és Krónika 1956 (fõszerkesztõ: Izsák La-
jos) címû köteteiért (utóbbi a Tekintet Alapít-
vánnyal közösen készült)

Az igényes kivitelû, illusztrált kiadvány a Ma-

gyar elsõk címû filmes oktató-ismeretterjesztõ
sorozatból nyújt válogatást; olyan emberekrõl,
tárgyakról, létesítményekrõl, teljesítményekrõl és
eseményekrõl szól, amelyekre okkal lehet büsz-
ke az utókor. (A kötetet színes és fekete-fehér
képek illusztrálják.) A Krónika 1956  címû do-
kumentumkötet szövege és képanyaga egyaránt
magas minõséget képvisel.

Gratulálunk!



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. április • 23
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Szabadnak születtünk
Országos konferencia az emberi

jogokról

Ijedten vesszük észre, hogy az emberi jogokról
milyen keveset tudunk. A cél felé haladni – az
emberi jogok oktatásának bevezetéséért, valóra
váltásáért –, úgy látszik, a legnehezebb igyeke-
zetek közé tartozik. A cselekedetet kereste, ta-
lálta meg a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapít-
vány, amely március 6-án elõször rendezett or-
szágos konferenciát Budapesten.

Pári Zsolt ügyvezetõ többek között azt
hangsúlyozta: az emberi jogok oktatása a fia-
taloknak szóló program, célja egy olyan világ
létrehozása, ahol békés módszereket alkalmaz-
nak az egyének, csoportok és nemzetek közöt-
ti nézeteltérések megoldására. Nem meglepõ,
hogy annyian összegyûltek a rendezvényen, s
tették egyértelmûvé, segítenek az emberi jo-
gok gondolatainak a fiatalság széles körében
való ismertetésében, hirdetésében, terjesztésé-
ben, s nem a tétlenségben akarnak egyetértést.
A gróf Széchenyi nevét viselõ rendezvényha-
jón tartott konferencia igazán hasznos volt,
amit jelez, hogy végig kitartott a meghívottak
(kormányzati képviselõk, pedagógusok, könyv-
tárosok, támogatók, oktatási szakértõk, civil
szervezetek képviselõi) türelme.

Az elsõ kézbõl kapott információk a kezde-
tekrõl és az alapítvány munkájáról (no meg a
hozzászólások és a kötetlen beszélgetés) azt
bizonyították, hogy elõbb-utóbb sikerül össze-
egyeztetni a dolgokat, sikerül minél több em-
bert meghódítani az ügynek.

Attól nem kell tartani, hogy nagy csönd
követi a konferenciát, a terveket. Immár a
széles nyilvánosság elõtt vett kedvezõ fordu-
latot az ügy, mert – példa csak – van abban
valami hátborzongató, amit a családon és az
iskolán belüli erõszakról hallhatunk. Persze
lehet, hogy a Halász Pálma (az Életérték Ala-
pítvány kurátora) elõadásában elhangzott kér-
dés egyre aktuálisabb: Ki védi meg az erõsza-
kot elszenvedõket?

Az esélyegyenlõség éve az idei, miközben
lépten-nyomon kiderül, mennyi az esélyegyen-
lõtlenség. Hozták a példákat az elõadók. Szi-

kinger István alkotmányjogász a vallásszabad-
sággal kapcsolatban arról is beszélt, hogy alap-
vetõ alkotmányos problémák vannak, hiány-
zik az emberi jogok tiszteletben tartására való
törekvés, pedig egyértelmû a cél: ezek bizto-
sítása. A vallásszabadság – aminek kapcsán
természetesen elõkerült Luther neve – és a
lelkiismereti szabadság már igazi emberi jog-
ként létezett. A hitet nem lehet elvenni az
emberektõl, velünk születik, nem a hatalom
adja. Miben egyenlõ egy politikus és egy kol-
dus? Abban, hogy emberek.

Ha már Luther. Õ mondta: a hit legyõzi az
ördögöt. A kísértés arra való, hogy a hit erõ-
södjék. Igen jellemzõ mondatok hangzottak el:
az ENSZ által 1948-ban megalkotott Emberi

jogok egyetemes nyilatkozatát nem oktatják
széles körben és kötelezõ jelleggel. Mivel az
emberek kezében nincs megfelelõ eszköz az
alapvetõ jogsértések kivédésére, rohamosan
terjed a durvaság, a rasszizmus, a hátrányos
megkülönböztetés – határokon belül a magyar
„öli” a magyart, teszi nehézzé és kevésbé él-
hetõvé az életet; határokon túl a magyar ki-
sebbség szenved – az egész világot ez az
emberi viselkedés jellemzi.

Nagy tervét az alapítvány az ügyet támoga-
tókkal próbálja megvalósítani, tenni akaró em-
beri alapállással és érzékenységgel. Napiren-
den van a kisfüzet és az oktató könyv megis-
mertetése (ez utóbbi tíz leckét tartalmaz, gya-
korlati és elméleti részek vannak benne), az
emberi jogi klubok szervezése, azután verseny
lesz az emberi jogok hõse címért, a program
népszerûsítése érdekében pedig három tévé-
csatorna vetíti a UNITED rövidfilmjeit (ren-
dezõ: Taron Lexton).

Futólag érinthetjük még, hogy az alapító,
Weith Katalin a kezdetekrõl beszélt, az eddigi
tapasztalatokról, arról, hogy a felsõ tagozatos
diákok érzékenyek a témára, határozott véle-
ményük van, nyitottabbak, mint a felnõttek.
Vági Péter, az alapítvány elnöke a nemzetkö-
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zi szervezetrõl szólt, a kisfüzetrõl, az ismeret-
terjesztõ túrákról. Elõadás hangzott el a szer-
zõi jogokról, az alternatív vitarendezésrõl, a
kisebbségi jogokról, a diszkriminációról, az
ENSZ és a tagállamok viszonyáról, a világ-
szervezetben történt változásokról, a kormány-
zat és az emberi jogok kérdéseirõl.

Rokonszenves a dolog, fanyalgás és óvatos-
kodás helyett minél többször kell szóba hozni az
ezzel foglalkozókat, a segítõket, s ahogy azt Pári
Zsolt ügyvezetõ mondta, az oktatásban nem a
versenyen van a lényeg, hanem a munkán, azon,
hogyan lehet az erõket egyesíteni, mindazokra
számítani, akik valóban segíteni akarnak. A prog-
ram reális, megvalósítható, derûlátásra alkalmat
adó. Az új idõk iramában felnövõ nemzedékek-
nek az iskolában az élet egyszeregyét is tanítani
kellene, az alapvetõ emberi jogokat. A dolog ter-
mészetesen ott kezdõdik: mindegyikünk szabad-
nak született, mindegyikünknek lehetnek saját
gondolatai és elképzelései…

A rendezvényen Nagy Anikó, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete fõtitkára és Joó Jó-

zsef, a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyv-
tár munkatársa képviselte a könyvtáros-társa-
dalmat.

J. J.

Gyermekkönyvek ünnepén

Öröm a könyvtárban

1802. április 2-án született Hans Christian An-
dersen, a nagy dán meseköltõ. Több mint két-
száz év eltelte után is csodálatos élményt jelent
kicsiknek és nagyoknak egyaránt meséinek va-
rázslatos világa.

Tiszteletére és rá
emlékezve születés-
napján 1967 óta a
gyermekkönyveket
ünnepli a világ. A
svájci Nemzetközi
Gyermekkönyvek Ta-
nácsa indította útjára
ezt a szép és hasznos
hagyományt.

Ehhez az ünnephez kapcsolódva a mohácsi
Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár Kedvenc Ander-

sen-mesém címmel rajzpályázatot hirdetett óvo-
dások és kisiskolások részére. Hiszen a mesék-

hez a gyerekek értenek legjobban! Örömmel
mondhatom, hogy a mozgósítás remekül sike-
rült. Három óvodából negyven rajz érkezett. A
város általános iskolái közül háromból, és öt
vidéki iskolából, a sombereki, majsi, duna-
szekcsõi, véméndi és nagynyárádi általános is-
kolából 135 munkával pályáztak a gyerekek.
Nagyon sok mesét jelenítettek meg sokféle, vál-
tozatos technikával, nehéz munka elé állítva a
zsûri tagjait.

Március 31-én délelõtt, ünnepélyes keretek
között történt az eredményhirdetés és a pálya-
mûvekbõl rendezett kiállítás megnyitója a könyv-
tár gyermekrészlegében. A részt vevõ büszke
hozzátartozók elõtt nagy örömmel vették át a
díjakat és jutalmakat a mosolygó szemû kis
„mûvészek”.

A Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából

Alice Csodaországban címmel Szegedi Katalin
illusztrátor alkotásaiból nyílt kiállítás

a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Központi Könyvtárában

az IBBY Magyar Szekciója

és a General Press Kiadó közremûködésével.

(Lásd Tudjon róla! rovatunkban!)
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 Reméljük, sikerült középpontba állítanunk ezt
a színes fantáziavilágot, mely képes ünneppé
varázsolni a hétköznapokat. Mi mindig azon
fáradozunk, hogy minél több ilyen ünnep legyen
kis olvasóink életében. Szeretnénk, ha minden
szülõ és gyermek meggyõzõdésévé válna, hogy
a mesék, a könyvek és az olvasás nagymérték-
ben segíti a jellem és a személyiség fejlõdését,
szolgálja a szókincs, a kifejezõképesség és a
fantázia gazdagodását. Ezek a tulajdonságok
pedig fontosak a sikeres élethez!

Mécs Imréné

Levelek

Az igazi levél nem más, mint a betûsorok által
a távolból kézfogásra nyújtott jobb. Szerkesztõ-
ség és olvasótábora nem lehet meg ilyen kézfo-
gások, kézmeleg levélbeli kapcsolatok nélkül.
Mivel az itt mellékelt levél és a hozzá tartozó
írás egyfajta életérzést fejez ki, és a búcsú han-
gulatán túl egy egész, népes, most elmenõ könyv-
táros-generáció munkájának, elért teljesítménye-
inek tükre is, közlését szívesen javaslom. Törté-
neti adatait egy-két helyen szögletes zárójelek
közötti kiegészítésekkel teljesebbé tettem. A
szerzõvel minden bizonnyal találkoztam a Deb-
receni Városi Könyvtárban és talán különféle
szakmai összejöveteleken is, de munkásságát kö-
zelebbrõl nem ismerem. Könyvtártörténeti for-
rásaimból annyit tudok róla, hogy 1969-ben
kezdte a könyvtárosságot, tehát csaknem négy
évtizedes szolgálat hitelesíti sorait! Fáradozását-
fáradozásukat elõre is köszöni:

Gerõ Gyula

Tisztelt Gerõ Gyula úr! Kertészné Kati un-
szolására keresem meg önt ezzel az általam írt
visszaemlékezéssel, amit a magunk mögött ha-
gyott évek iránti nosztalgia hívott papírra. Ugyan-
is a Debreceni Városi Könyvtár 15 könyvtárosa
ment nyugdíjba az elmúlt két évben csendben,
házi ünnepség keretében egymástól búcsúzva.
Sokunknak elsõ és egyetlen munkahelye volt a
könyvtár. Ezzel a pár sorral kívántam egyfajta
nyomatékot adni annak a – számunkra fontos –
ténynek, hogy voltunk és a magunk szerény
módján tudtunk adni és hagyni is valamit az
utánunk következõknek abból, amit a szakmá-
nak nevezünk, illetve hiszünk. Tisztelettel:

Kiss Anna

„Elbocsátó, szép üzenet”

Ady verscímét vettem kölcsön ahhoz a né-
hány gondolathoz, amit most szeretnék közread-
ni. Az apropója: nyugdíjba ment a Debreceni
Városi Könyvtár ún. nagy generációja (önzõ
módon magam is közéjük számítom).

Ez a tény önmagában nem nagy dolog, ré-
szint mert az élet rendje, részint, mert nap mint
nap történik hasonló.

A motivációt visszaemlékezésemhez két do-
log adta: 90 éve, 1917-ben alapították a Debre-
ceni Közmûvelõdési Könyvtárat, amely 1928-
ban a Déri Múzeumban kapott helyet. A másik:
tavaly volt a könyvtár háború utáni [pontosabban:
a megyei könyvtárba olvasztás 1952–1960-as kor-
szaka utáni] újraélesztésének 45. évfordulója.

Az elsõ szakasz nagy, feltétlenül említést
érdemlõ nevei: Ecsedi István könyvtár- és mú-
zeumigazgató, Árvay Anna, Boldogfalvi (Bobák)

Anna, Gulyás Sarolta könyvtárosok. [És az 1940-
es évtized végének-fordulójának könyvtárveze-
tõje, Versényi Ida, a késõbbi színházi rendezõ, a
Tanú c. film titkárnõ-szereplõje.]

A második szakasz igazgatói 2006-ig: Sz.

Szabó László, Kertész Gyuláné, Elekes Sándorné,
Mesterházyné Baranyai Margit, Kiss Istvánné.

Ennek a második szakasznak volt a kezdettõl
munkása és tanúja a „nagy generáció”. Mai
információgazdag és multimédiás világunkban
hihetetlennek és anakronisztikusnak tûnik a nem
is olyan régmúlt: a 20 négyzetméteres, komfort
nélküli kis könyvtárak üzlethelyiségekben, a
város különbözõ pontjain. A kézben cipelt, bi-
ciklin tolt új könyvek, hogy mihamarabb az ol-
vasókhoz jussanak. A 48 órás munkahét, szom-
bati és vasárnapi nyitva tartással. A 14 napos
évi szabadság. A tanyavilág letéti könyvtárai és
népmûvelési körzetei a városi könyvtár égisze
alatt. A klubkönyvtárak, amelyek a fiatalok tar-
talmas idõtöltését voltak hivatva szolgálni. Kö-
zös fenntartású könyvtárak iskolákban, mûvelõ-
dési házakban. gyermekfoglalkozások, tanórák a
könyvtárakban.

Az ünnepi könyvhét, a költészet napja, a
magyar nyelv hete városi szintû megrendezése,
kiállítások, író-olvasó találkozók, munkásmûve-
lõdési programok, Debrecen város havi mûvelõ-
dési programjának közreadása, filmek készítése
a virágkarneválról, Debrecen híres tudósairól,
mûvészeirõl, a felszámolandó városrészekrõl.
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Olvasótáborok hátrányos helyzetû általános is-
kolásoknak, bibliográfiák, irodalmi tanulmányok,
publikációk, a Zenei Könyvtár, az olvasóterem,
a Petõfi-emlékkönyvtár, az ÁMK-kettõs funkci-
ójú könyvtár.

A kezdeti néhány nehéz év után a mindig
büdös és hideg cserépkályhákat felváltották a
szintén büdös, de már meleg olajkályhák. Óriási
minõségi ugrásnak számított a gázfûtés, majd a
távfûtött új és/vagy átalakított, egyre nagyobb
alapterületû fiókkönyvtárak. A 40 wattos égõket
fénycsövek, a kazettás magnós rádiókat a
cédélejátszók, majd az egyre többet tudó számí-
tógépek követték.

Luxusként kezeltük és tiszteltük a Latvija
mikrobuszt, amelyet a tanyavilágba eljutáshoz
kaptunk. Idõnként ugyan elakadt a sárban, rázott
és pöfögött, de a miénk volt. És egyszer megér-
kezett az elsõ személygépkocsi is, amelyben
kellemesen utazhattunk tapasztalatcserére, ván-
dorgyûlésre.

Pályázatokat írtunk és nyertünk. Lassan bele-
nõttünk és beleöregedtünk a korszerûségbe, cset-
lõ-botló, öreges módon igyekeztünk elsajátítatni
az új technika mûködtetését. Próbáltuk felvenni
a megfelelõ „fordulatszámot”.

Ez a fejlõdéstörténet a mi generációnkról is
szól. Részesei és közremûködõi voltunk mind-
ezeknek alulfizetetten, kevés társadalmi megbe-
csülést élvezve (az „elit” rangsorban a raktárost
elõzte meg csupán a könyvtáros).

Csináltuk mindezt fõiskolai, egyetemi végzett-
séggel. Miért? Mert szerettük. Bennünket nem
tudtak elcsábítani a jól fizetõ szakmák, foglal-
kozások. Mi akartunk ilyen életpályát és életmi-
nõséget 35-40 évig a kultúrának – Debrecen
kultúrájának – a szolgálatában.

A célom nem emlékmûállítás volt, csupán
emlékezés. Emlékezem azokra a kollégákra is,
akik elõttünk mentek nyugdíjba, és kegyelettel
hajtok fejet a debreceni köztemetõben örök ál-
mukat alvók elõtt. A mi küzdelmeinknek vala-
mennyien részesei voltak.

Úgy gondolom, nehéz örökséget hagyunk a
következõ nagy generációra, kívánjuk, hogy jól
sáfárkodjanak a hagyatékkal.

Hát, kedves nyugdíjas játszótársaim! Jó volt
veletek, és köszönöm, hogy én is veletek játsz-
hattam, „mindent, ami élet”.

Kiss Anna

(1968–2004. Városi Könyvtár)

Képek a Debreceni Városi
Könyvtár helytörténeti
fotótárának
gyûjteményébõl
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E-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtár

WI-FI szolgáltatás
az Országos Idegennyelvû

Könyvtárban

1.0 Kell nekünk WI-FI?

Könyvtárunk, igyekezvén lépést tartani a digitá-
lis kor pillanatról pillanatra bõvülõ és változó
igényeivel, egyre újabb és újabb korszerû szol-
gáltatásokat indít. Mindezt korántsem korlátlan,
leginkább egyre szûkülõ financiális keretekbõl.
Ilyen feltételrendszerben, ahol minden forintnak
legalább tíz helye van, erõsen válogatni kell a
megvalósítandó tervek között. Mi ilyen, megva-
lósításra érdemes szolgáltatásnak találtuk a ve-
zeték nélküli hálózatot (WI-FI – Wireless Fidelity
vagy WLAN – Wireless Local Area Network).
Pontosabban az erre alapozott internetelérés szol-
gáltatását.

Nézzük, milyen érvek szóltak a megvalósítás
mellett! A legtöbb könyvtár küzd azzal a prob-
lémával, hogy nem tud elegendõ számítógépes
munkahelyet (PC-t) biztosítani az olvasók részé-
re, esetleg nem megfelelõ teljesítményûek a
gépek.

Az is problémaként jelentkezhet, hogy nem
olyan operációs rendszer és böngészõ fut a gé-
peken, amelyet az olvasó jól ismer. Ezek a hát-
ráltató tényezõk mind megszûnnek, ha az olvasó
saját, jól ismert gépén dolgozhat a könyvtárban,
és errõl az internetet és/vagy a könyvtár adatbá-
zisait is elérheti.

Ehhez persze kell egy érzékelhetõ arányú
olvasói réteg, amely rendelkezik erre alkalmas
hordozható géppel. Természetesen itt is felismer-
hetõ a „tyúk vagy tojás” dilemma, ha nincs ilyen
szolgáltatás, akkor talán fel sem merül az igény.
Könyvtárunkban 2005-ben láttuk elérkezettnek
az idõt, hogy kísérleti jelleggel bevezessük a
szolgáltatást. Ez egyrészt a hordozható számító-
gépek (notebook, laptop, PDA, VoIP telefon)
egyre nagyobb elterjedésének, másrészt az ezek-
ben az eszközökben alapfelszereltséggé váló veze-
ték nélküli csatolóknak volt köszönhetõ.

2.0 Mi is ez, és mi kell hozzá?
Mit is takar ez a szolgáltatás, milyen a tech-
nikai háttér, melyek a feltételek, jellemzõk?
Ezt a szolgáltatást a helyi igényektõl és lehe-
tõségektõl függõen meglehetõsen sok változat-
ban lehet kialakítani, ezért az alapkiépítés le-
írásával kezdeném, és csak jelezném a továb-
bi lehetõségeket.

Az alapelv mindenki elõtt világos lehet, hi-
szen nem régen éltük át, ahogy a vezetékes te-
lefonok uralmát szempillantás alatt átvette a
mobil. Sokan ismerhetik már a vezetékes vonal-
hoz használható „zsinór nélküli” telefonokat is.
Talán ezekhez lehetne leginkább hasonlítani a
WI-FI rendszert. Van egy „bázisállomás”, amely-
be csatlakozik a vezeték, és amelyik rádiós kap-
csolatban van a telefonokkal. Itt a bázisállomást
Access Pointnak hívjuk (hozzáférési pontnak for-
díthatjuk), telefonvonal helyett számítógépes
vonalat csatlakoztatunk hozzá, a telefonok he-
lyett pedig számítógépekkel tartja a rádiós kap-
csolatot.

Ebbõl következnek a technikai feltételei is.
Elõször is kell egy vezeték, ahova csatlakoztatni
szeretnénk a rádiós kapcsolattal rendelkezõ gé-
peket. Szükségünk van (legalább) egy hozzáfé-
rési pontra (Access Point), és a csatlakoztatni
kívánt gépekben rádiós hálózatot kezelõ kártyá-
ra (Wireless Card). Ez utóbbinak a biztosítása
az olvasóknak történõ szolgáltatás esetén, így
nálunk is, az olvasók feladata. Ahol korábban
vezettek be ilyen szolgáltatást vagy a felhaszná-
lói kör igénye még mindig megköveteli, ott fel
kellett és ezentúl is fel kell készülni olyan hor-
dozható gépekre is, amelyekbe nincs beépítve
ilyen kártya. Ebben az esetben – legtöbbször
letéti díj ellenében – az olvasók rendelkezésére
bocsáthatnak külsõ csatlakozóba helyezhetõ
(PCMCIA- vagy USB-csatlakozós) WI-FI kár-
tyákat. (Saját, belsõ hálózat esetén asztali PC-
kbe is beszerezhetõ beépíthetõ vagy USB-csato-
lós kártya. A beépíthetõ kártya esetén lehetõsé-
günk van a kártyához egyedi antennát csatlakoz-
tatni, ami sok esetben többszörösére növeli a
hatótávolságot.)
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A hozzáférési pont(ok) biztosítása viszont már
mindenképpen a mi feladatunk. Ennek kiválasz-
tásához és telepítéséhez közelebbrõl is meg kell
ismerkednünk az alkalmazható vezeték nélküli
szabványokkal (IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g
– ez a jelenleg legelterjedtebb) és a kialakítandó
rendszer szolgáltatási lehetõségeivel, korlátaival.
Ha csak nem akarjuk külsõ vállalkozásra bízni a
feladatot. Viszont még az utóbbi esetben is tud-
nunk kell, mit várhatunk el egy ilyen rendszer-
tõl. Ha saját hálózatot kell kiépítenünk, akkor –
minden szakértõ azt tanácsolja – a szabványok
mellett ügyeljünk arra, hogy a kártyák és a hoz-
záférési pont is ugyanannak a gyártónak a ter-
mékei legyenek. Ezt olvasóknak biztosított há-
lózat esetén nincs módunk betartani, ezért a
hozzáférési pontok gyártótól függõ (gyár-
tóspecifikus) szolgáltatásait óvatosan használjuk
vagy inkább sehogy, mert könnyen inkompatibi-
litási problémákkal találkozhatunk.

Kis hálózat kialakításánál elõnyösek lehetnek
azok a hozzáférési pontok, amelyek egybeépítve
tartalmazzák a hálózati forgalomirányítót
(routert), a tûzfalat (firewall) és a hálózati kap-
csolót (switch), így ezeket közvetlenül kapcsol-
hatjuk az ADSL- vagy kábelmodemhez.

A szabványok jellemzõinél olvashatjuk a
különbözõ maximális hatótávolságokat, de ve-
gyük figyelembe, hogy ezek szabad térre, ideá-
lis viszonyokra vannak megadva (mint az autók
végsebessége vagy fogyasztása). A határértéke-
ken ritkán üzemeltethetõ megbízhatóan bármely
berendezés, így a WI-FI rendszer sem. Arról nem
is beszélve, hogy könyvtári környezetben ritkán
találkozhatunk két-háromszáz méternyi szabad
térrel. A falak, fémberendezések, födémek drasz-
tikusan csökkentik a rádiós jelet. Húsz-harminc
méter fölött már egy sima téglafal is áthatolha-
tatlan akadály lehet. A következõ szûk kereszt-
metszetet az egy hozzáférési ponthoz kapcsoló-
dó gépek száma jelentheti. Könnyû belátni, hogy
egy gyors, 54 Mbit/s-os hálózatnak még az el-
méleti sebessége is 5,4 Mbit/s-ra csökken, ha tíz
gép csatlakozik hozzá (feltételezve, hogy folya-
matosan próbálnak kommunikálni a hálózaton
át). Ráadásul a gyakorlati sebesség soha nem éri
el az elméleti sebességet. Igaz, ez még ebben az
esetben is meghaladja egy átlagos internetes
kapcsolat (ADSL) sebességét. A hatótávolsági
problémákon speciális (irányított, nagy érzékeny-
ségû, kültéri) antennák használatával úrrá lehe-

tünk, de ha nagy a csatlakozó gépek száma, akkor
csak a hozzáférési pontok számának növelése
segíthet. Természetesen a dolog korántsem ennyi-
re egyszerû, ugyanis a túl sûrûn telepített beren-
dezések jelei zavarhatják egymást.

3.0 Biztonság

A számítógépes hálózatok kapcsán ennek a szó-
nak az ismételgetését szinte lehetetlen elkerülni.
A helyzet csak romlik, ha ez a hálózat nem csak
pontosan ellenõrzött kábelek végén, zárható vagy
szemmel tartható helyiségekben hozzáférhetõ,
hanem az épület falainak, berendezéseinek ki-
alakításától, valamint az alkalmazott antennák-
tól függõen egy harminc–kétezer méter átmérõ-
jû szabálytalan alakú buborékban hozzáférhetõ.
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására
több technikai megoldás is született. Alapvetõen
az éterben átküldött adatokat titkosítjuk. Sajnos
ennek a titkosításnak a régebbi változatát (WEP
– Wired Equivalent Privacy) a jogosulatlanul
használni szándékozók percek alatt fel tudják
törni. A fejlettebb változat (WPA, illetve WPA2
– Wi-fi Protected Acces) feltörésérõl is több
híradás jelent már meg, de ez még igényel egy
kis felkészülést, idõt és hozzáértést, így ennek
használata ajánlott. Ha ismerjük a csatlakozó
gépek hálózati kártyájának számát (MAC
address), akkor beállíthatjuk, hogy csak azok a
gépek jelentkezhessenek be a rendszerbe, ame-
lyek azonosítóit elõre felvettük a hozzáférési
pontra. Sajnos ez a védelem is feltörhetõ. Ter-
mészetesen vannak magasabb biztonsági köve-
telményeket kielégítõ WI-FI rendszerek, ame-
lyek biztonságosan azonosítják a csatlakozó fel-
használókat és figyelik a behatolási kísérleteket,
de ezek ára egy nagyságrenddel meghaladja az
alapszolgáltatásokat kínáló berendezésekét. En-
nek folyományaként az olvasóknak biztosított
WI-FI hálózatokat nagyon erõsen ajánlott elvá-
lasztani az intézmény egyéb hálózatától. Ha még
azt is hozzátesszük, hogy a jogosult felhasználó-
ként csatlakozó olvasók gépein lévõ programok
(vírusok, férgek stb.) is veszélyeztethetik az in-
tézményt, akkor már nem csak ajánlott, hanem
inkább kötelezõ ezt a hálózati részt úgy tekinte-
ni, mint az intézményen kívüli részt (internet).

Még akkor is érdemes erre a tényre felhívni
az olvasók figyelmét, hogyha az internet felõl
tûzfallal védjük az olvasói WI-FI rendszert is. A
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jogosult (és rossz esetben jogosulatlan) csatla-
koztatott gépek felõl ugyanis érkezhet fenyege-
tés. (A legtöbb routerrel egybeépített hozzáféré-
si pont tartalmaz beépített tûzfal-szolgáltatást.
Van egyszerûbb és komolyabb szolgáltatású is.)
Ezért WI-FI hálózatra csatlakozni csak frissített
operációs rendszerrel, naprakész víruskeresõvel
és bekapcsolt egyéni tûzfallal javasolt.

4.0 Az Országos Idegennyelvû
Könyvtár megoldása

Könyvtárunkban elõször a belsõ hálózat része-
ként voltunk kénytelenek vezeték nélküli tech-
nológiát alkalmazni 2004-ben. Az itt gyûjtött
tapasztalatok alapján, a berendezések árának el-
érhetõvé válásával, valamint az olvasói igények
érzékelése okán döntöttünk az olvasói WI-FI szol-
gáltatás bevezetésérõl.

Eredeti elképzeléseink szerint a földszinti
fedett udvart, továbbá a félemeleti társalgót és
közösségi tereit fedtük volna le egy DLINK AP
2000 típusú hozzáférési ponttal. A hozzáférési
pont titkosított módban (SSID Broadcast off =
nem szórja az azonosítóját), fejlettebb titkosítás-
sal (WPA) és a jelentkezõ olvasóknak kiadott,
hetente változó tikosítási kulccsal üzemelt.

A problémák több síkon jelentkeztek. Olva-
sóink leginkább az olvasóteremben vették volna
igénybe a szolgáltatást. Ez úgy derült ki, hogy a
félemeleten elhelyezett berendezés jelét (ha gyen-
gén is) fogni lehetett az olvasóterem egy részén.
A biztonságos üzemmód hátrányaként több ol-
vasó gépe egyszerûen nem látta a hálózatot (per-
sze ez az igazi biztonság, de ez nem szolgálta-
tás). A régebbi kártyák még nem ismerik ezt a
fejlettebb titkosítást. A hetente cserélt jelszó sok
adminisztrációval járt, ami szintén nem lelkesí-
tette az egyébként ingyenes szolgáltatást igény-
be vevõ felhasználókat sem.

Az így szerzett tapasztalatok alapján a követ-
kezõképpen módosítottuk szolgáltatásunkat: A
hozzáférési pontot áthelyeztük az olvasóterem
elé az elsõ emeletre. A titkosításról nem mond-
tunk le, de a gyengébb verziót állítottuk be
(WEP), és az azonosítót sugározza a hozzáférési
pont (SSID Broadcast on). Annyi korlátot tartot-
tunk még meg, hogy a titkosító kulcsot (WEP
KEY) manuálisan kell megadniuk a felhaszná-
lóknak az elsõ bejelentkezéskor. (A kódot a könyv-
tár adja és az olvasó írja be a gépén, ha elõször jár

nálunk vagy
valamiért „elfe-
lejtette” a gépe
a beállításokat.)

Ezekkel a
paraméterek-
kel már sokkal
g ö r d ü l é k e -
nyebben tu-

dunk szolgáltatni. Hogy ennek köszönhetõ-e vagy
ettõl függetlenül is így alakult volna, már soha
nem lehet megtudni, mindenesetre már naponta
két-három olvasónk veszi igénybe a szolgálta-
tást, és hetente egy-két új gép kér kulcsot. Amit
a legtöbb esetben segítség nélkül is be tudnak
állítani az olvasók. A különbözõ notebookok
mellett PDA és iBook is csatlakozott már a há-
lózatunkhoz. A felhasználók száma miatt még
nem volt probléma, viszont az olvasóteremben
jelenleg elérhetõ négy hálózat (három nem intéz-
ményünké) jelei már zavarhatják egymást. Eseten-
ként a nagyméretû állományokat (például videót)
letöltõ felhasználók lefoglalhatják a sávszélességet
a többi felhasználó elõl.

A fejlesztési irány az épület még nagyobb
részének lehetõség szerinti teljes lefedése, a sáv-
szélesség növelése. Emellett az új technológiák
megjelenésével (WI-FI telefonok) további új
szolgáltatások kipróbálása, tesztelése, majd be-
vezetése.

Horváth István

Források:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Angolul: http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-fi

Wi-Fi magyar könyvtárakban:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár: http://www.lib.unideb.hu/hun/wifi.php
Hallgatói Információs Központ: http://www.
hik.hu/wifi
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár: http://
www.kkmk.hu/wifi
Országos Idegennyelvû Könyvtár: http://
www.oik.hu/szolgaltat/helyiszolg.htm#wifi
Országos Széchényi Könyvtár: http://www.
oszk.hu/frame_hu.htm?hun/ujdonsag/ujdonsag_
informatikai_hu.htm
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár:
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/services/wifi/
wifi_szolg2.html
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Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...

Középiskolások nemzetközi
könyvtárhasználati
versenye

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával már harmadik al-
kalommal szervezett könyvtárhasználati versenyt
a határainkon túli magyar tannyelvû középisko-
lák tanulói számára. Most is részvételi lehetõsé-
get kaptak a Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-
senyen korábban eredményesen szerepelt hazai
középiskolások.

A verseny – az elõzõ évekhez hasonlóan – A
magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében

téma köré szervezõdött, de az idén az irodalmon
belül kiemelten foglalkoztunk Ady Endre és Sütõ
András szellemi örökségével.

Az iskolai könyvtárosok levelezõlistáján, majd
az Oktatási Közlöny 2006. évi 34. számában (p.
3331.) közzétett versenyfelhívás kedvezõ fogad-
tatásra talált a megszólítottak körében. Fele-fele
arányban érkeztek a nevezések a határainkon túli
és a hazai középiskolákból. Sajnos, a romániai is-
kolákból személyes hangú meghívásunk ellenére
sem jöttek versenyzõk, holott az idén már útlevél
nélkül lehet hozzánk utazniuk.

A 2007. március 24-i meg-
mérettetésen az alábbi közép-
iskolák tanulói vettek részt:
Második alkalommal fogadhat-
tuk a beregszászi Bethlen Gá-
bor Magyar Gimnázium diák-
jait (felkészítõjük Lacz Csillla).
Megjegyzést érdemel, hogy az
utolsó percig kétséges volt,
megkapják-e a résztvevõk az
utazásukhoz szükséges vízu-
mot. Ugyancsak második alka-
lommal jöttek Kassáról a Ma-
gyar Tannyelvû Középfokú
Ipariskola és Kereskedelmi
Akadémia versenyzõi, felkészí-
tõjükkel, Fülöp Évával. A lel-

kes kolléganõ vállalta a kassai Márai Sándor
Magyar Tannyelvû Alapiskola és Gimnázium
tanulóinak felkészítését is.

A hazai középiskolákat hat intézmény képvisel-
te: a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szak-
középiskola (felkészítõ tanár Porczióné Stébel Il-

dikó), a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (fel-
készítõ tanár Kalydy Zsuzsa), a budapesti László
Gyula Gimnázium (felkészítõ tanár Preiszler Ju-

dit) és Németh László Gimnázium (felkészítõ ta-
nár Molnárné Vörösmarti Ágnes), az egri „Sancta
Maria” Leánygimnázium (felkészítõ tanár Csatóné

Poczok Katalin), a hatvani Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola (felkészítõ tanár
Valakovicsné Lakatos Marianna).

A feladatokat Zsoldos Jánosné versenyszer-
vezõ állította össze.

A verseny során kimagasló eredményt ért el
Polgár Alexandra, a budapesti Németh László
Gimnázium diákja. Kiváló teljesítményt nyújtott
az idén elõször versenyzõ Csörgõ Edina, a kassai
Márai Sándor Gimnázium diákja, valamint a nyír-
egyházi Rábai Valéria. Szorosan utánuk említhetõ
két versenyzõ: Felföldi Rita (Eger) és Papp Tímea

(Debrecen). Jól szerepelt még Csobády Beáta (Kas-
sa), Kovács Zsófia (Beregszász) és Szalai Péter

(Budapest, László Gyula Gimnázium). A többiek
is becsülettel helytálltak.
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A három feladat teljesítésének elbírálására
„szakosodott” zsûri tagjai:

– referenszkérdések értékelése:
Sipos Mária (Fehérgyarmat), a Bod Péter

Könyvtárhasználati Verseny országos ismertségû
felkészítõ tanára,

Szepesi Hajnal (Budapest), a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny országos zsûrijének
örökös tagja,

– könyvismertetések értékelése:
Csutkai Tamásné (Nyíregyháza) és Kádárné

Pivarnyik Ilona (Nyíregyháza), mindketten a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny sikeres felké-
szítõ tanárai,

– cikkismertetések értékelése:

A túloldali képen: Kalucza Lajos igazgató

megnyitja a versenyt.

Fent: a felkészülés pillanatai és eredmény-

hirdetésre várva

Blaskóné Brösztl Márta

(Nyíregyháza), a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny
sikeres felkészítõ tanára és
Juhászné Belle Zsuzsa (Debre-
cen), a Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE) kelet-ma-
gyarországi régiójának felelõ-
se.

A zsûri tagjai kiemelték,
hogy a versenyzõk többsége
otthonosan mozog a könyvtár-
ban, ismerik a legfontosabb se-
gédkönyveket.

Amíg a versenyzõk felada-
taik megoldásával voltak elfog-
lalva, felkészítõ tanáraik meg-
hallgathatták Kalucza Lajos

igazgató elõadását az iskola tör-
ténetérõl, eredményeirõl, majd
vezetésével bejárták az épüle-
tet. Ezt követõen Bondor Eri-

kával, a KTE elnökével szak-
mai kérdésekrõl beszélgettek.

A verseny valamennyi részt-
vevõje emléklapot, könyveket
és CD-ROM-okat vehetett át.
A felkészítõ tanárok könyveket
és módszertani kiadványokat
kaptak. A kiosztásra kerülõ do-
kumentumok a versenyt támo-
gató kiadóktól és a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumtól származ-
tak, de a zsûri tagjai is hoztak
magukkal ajándékozásra szánt
köteteket.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium a verseny sze-
mélyi és dologi kiadásait (beleértve a szállás- és
étkezési költségeket is) a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támo-
gatásából fedezte.

A jó hangulatban telt verseny végén a jelen-
levõk a folytatás reményében búcsúztak el egy-
mástól.

Zsoldos Jánosné

versenyszervezõ
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Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

A Csillagnak is van
könyvtára

A rétegkönyvtárak között található egy olyan,
sajátos tulajdonságokkal rendelkezõ bibliotéka,
amelynek nincs és soha nem is lesz társa a könyv-
tárak között: a börtönkönyvtár.

Eme írás szerzõje a Szegedi Fegyház és Bör-
tön fogvatartottja, aki többedmagával naponta
tesz azért, hogy az intézet könyvtára maradékta-
lanul megfeleljen az elvárásoknak. Szerencsére
bõven van tennivaló – akkor volna baj, ha nem
így lenne, hiszen az azt jelentené, hogy a rabok
nem látogatják...

A Csillagbörtön könyvtárának állománya több
mint húszezer kötetet számlál. Nem tudom, hogy
ez sok-e vagy kevés a többi büntetésvégrehajtási
intézethez képest, ezt döntsék el mások. Van
szabadpolcos kölcsönzõtér, olvasóterem és a
hivatásos állomány részére fenntartott – mond-
juk így – szakkönyvtár.

Az olvasóteremben több mint háromezer kö-
tetet õriznek, a könyvbarát rabok hetente két
alkalommal látogathatják. Megvan itt a Bri-
tannica Hungarica tizennyolc kötete, a Révai
Nagy Lexikona húsz kötetben, és tavaly decem-
ber óta az állományt gazdagítja az általam a
könyvtár ékkövének nevezett Magyar Nagylexi-
kon. Ezt a tizenkilenc kötetet a szegedi Somo-
gyi-könyvtártól kaptuk letétbe.

A kölcsönzõtér polcain tizenötezer könyv
várja a fogvatartottakat. Állandóan körülbelül
kétezer kötet van a kölcsönzõknél, ami ezt a
helyet tekintve nagyon szép mennyiségnek szá-
mít. A nevelõi szakkönyvtárban közel ezer könyv
és jelentõs számú brosúra van. Persze a szabad-
polcos könyveket is igénybe veszik a hivatásos
állomány tagjai, aminek külön örülünk.

Megelégedettséggel tölt el, hogy az ember-
ölésért és rablásért elítélt fogvatartottak a lek-
tûrökrõl lassan kezdenek áttérni a szépirodal-
mi alkotásokra. Olvasószolgálati teendõim el-
látása közben azt szoktam mondani, hogy rossz
könyv nincs, csak helytelenül könyvet válasz-
tó olvasó.

Áprilistól a könyvbarát rabok részére Olva-

só-mûhely névvel, Pintér Tibor író, fordító véd-
nökségével új, az irodalmat szeretõ fegyenceket
tömörítõ klubdélután-sorozat veszi kezdetét.

Intézetünk kultúrkörletét (és így könyvtárát
is) szinte heti rendszerességgel keresik fel a

TLL – mi az?

Hajdan életünket el se tudtuk volna képzel-
ni gépkölcsönzõ nélkül. Az iparcikk-köl-
csönzõ boltok a Gelkához hasonló szolid
forgalmat bonyolítottak le évtizedeken át.
Ez a szolgáltatás sokak bánatára – s az új-
módi barkácsáruházak örömére – a ’90-es
évek elejére kimúlt.

Az USA-ban ennek a létezõ igénynek a
kielégítésére a városi könyvtárak vállalkoz-
nak. Számos közkönyvtárban a készülékek,
szerszámok kölcsönzése a szolgáltatás ré-
sze – mindenféle eszközt kölcsönöznek a
helyi lakosok részére.

A megfejtés tehát: TLL = Tool Lending
Library.

A kölcsönzés rövid, pár napos határidõre
szól, amit meg lehet hosszabbítani talán
egyszer. Ingyenes a helyi lakosságnak, de a
késedelmi díj borsosabb, mint a könyvek
esetében. Az elsõ ilyen szolgáltatást a kali-
forniai Berkeley városka közkönyvtára, a
Berkeley Public Library vezette be még
1979-ben. A szerszámölcsönzõ könyvtárak
természetesen a szakkönyveket, magazino-
kat, oktatófilmeket, videókat is kínálják, s
rendszeresen mûhelyeket szerveznek a ké-
szülékhasználat bemutatására.

A TLL a Berkeley Public Library egyik
fiókja: http://www.berkeleypubliclibrary.
org/tool/

A kölcsönözhetõ eszközök listája: http:/
/berkeleypubliclibrary. org/tool/Tools_Fine_
Schedule.pdf

Bánhegyi Zsolt
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polgári életbõl idelátogató csoportok, és büsz-
kén kijelenthetem, hogy csak felsõfokban beszél-
nek a könyvtárról. Több személyes élményem is
volt velük kapcsolatosan, most néhányat szeret-
nék megosztani a tisztelt olvasóval is.

Az elmúlt év vége felé intézetünkbe látoga-
tott a helyi OB I-es vízilabdacsapat, s betértek
könyvtárunkba is. A megtermett élsportolóknak
annyira megtetszett ez a környezet, hogy szinte
több idõt töltöttek ott, mint a nagyteremben, az
elõadáson. Jól estek az elismerõ szavak, ame-
lyek a mûvelõdés eme szentélyét illették!

A másik emlékezetes – de egyben elszomorí-
tó eset – szintén az elmúlt évben történt, amikor
magas rangú egyházi személyek tették tisztele-
tüket a Csillagban, s ennek okán papnövendé-
kek is megjelentek szép számban. Négy-öt teo-
lógiát hallgató férfi megállt a bejáratnál, onnan
nézett befelé. Illendõen próbáltam õket a bibli-
otéka belsejébe hívni, mire az egyikük így fe-
lelt: “A szívem szakad meg e könyvtár láttán! A
miénk sohasem lesz ilyen szép!” Azt, hogy én
akkor mit gondoltam, nem írom le...

A harmadik élményem alig néhány hetes. Úgy
tizennégy év körüli kislányokból álló iskolás-
csoport tette színesebbé életünket. Rajtuk való-
ban le lehetett mérni, hogy milyen a kultúr-
körletünk. Bátran vették kézbe a lexikonokat, az
irodalomtudománnyal és más tudományokkal
foglalkozó könyveket. Amikor bejöttek a
kölcsönzõtérbe, az elsõ kislány szinte felkiáltott:
„Tökjó!” Majdnem sikerült elérzékenyülnöm eze-
ket a sorokat írva is. Nem azt nézte – nézték –,
hogy ez egy börtönben mûködõ könyvtár, hogy
én rab vagyok. „Tökjónak” találta a könyvtárat,
és ezen semmi nem változtat. Ezekért a pillana-
tokért érdemes élni még itt is! Igaz, ezért napon-
ta kell dolgozni, de megéri – nekem legalábbis
feltétlenül.

Csupán az érint rosszul, hogy az anyagi for-
rások elapadása miatt nehezen tudjuk gyarapíta-
ni állományunkat. Szinte csak adományokból és
ajándékokból jutunk újabb könyvekhez, ez segít
valamelyest a szinten tartásban, panaszra azon-
ban így sincs okunk – legalábbis nekem ez a
véleményem. Becsüljük meg azt, ami már meg-
adatott!

Zágonyi Csaba

fogvatartott
a Szegedi Fegyház és Börtön

Intézeti Könyvtárának kisegítõje

Visszatekintõ

RÉSÕ Ensel Sándor, ifjabb,

ügyvéd és kir. táblai fogalmazó, késõbb pestme-

gyei központi ügyész, elõbbinek és Pákozdy

Zsuzsánna fia, szül. 1833-ban febr. 1. Pesten, hol

középiskoláit 1852-ben végezte s 14 éves korában

már egyetemi polgár volt. Tanulmányait végezve,

bátyja R. E. Kálmán törzshadbiró mellett mûködött.

1855-ben neveztetett ki segédbiróvá a miskolczi tör-

vényszékhez; innét 1856-ban a kocsi (Komáromm.)

szolgabirói hivatalhoz tétetett át, hol a hivatal ve-

zetõjévé neveztetett ki. 1861-ben a királyi táblához

került mint fogalmazó, honnét 1863. febr. 16. Pest-

megyéhez neveztetett ki tiszti ügyésznek, mely minõ-

ségben nemcsak a büntetõ ügyeket kezelte, de az

árva- és közigazgatási ügyekben is eljárt, a neveze-

tesebb kiküldetésekben részt vett és az inségügyi bi-

zottságnak tevékeny tagja volt. 1862. máj. 11. a

gyorsírászatból vizsgát tett Szombathy Ignácz ta-

nárnál a Gabelsbergi rendszer szerint, mely társu-

latnak 1865-ben elnöke lett. 1864. okt. 7. külföldi

útra kelt az esküdtszék és börtönügy tanulmányozá-

sa végett, utazott Ausztriában, Bajorországban,

Würtenbergben s Francziaországban; 1867-ben fel-

állította az elsõ budapesti ügyvédi ügynökséget,

1868. jún. 6-tól fogva pedig Ausztriában, Morva-,

Cseh- és Poroszországban jogtudományi ismereteit

gyarapította s azon év aug. 6. a németországi fegy-

házegylet tagsági oklevéllel tisztelte meg. A MAGYAR-

ORSZÁGI BÖRTÖNKÖNYVTÁRAKNAK Õ LETT AZ ELSÕ ALAPÍTÓ-

JA; felhívásának 7000 kötet volt az eredménye, mely-

hez õ maga is tetemes áldozattal járult. Az «Árpád

sírja» (1862.) megírásával az osztrák idõben oly

hatást keltett, hogy Vidats János gépgyáros munká-

saival tüntetve kereste a sírt s minthogy más gyári

munkások is csatlakoztak hozzá, a császári rendõr-

ség forrongástól tartva, a pesti oldaltól Ó-Budáig

kordont huzatott és többeket elfogatott. A 60-as évek

elején azon indítványával, hogy a m. n. múzeum

részére a megyék czímeres székei szereztessenek be,

oly lelkesedést keltett, hogy e czélra a hölgyek ké-

zimunkájukat ajánlották fel és pénzgyûjtést is ren-

deztek. Ezen czímerek a múzeumi Széchenyi-terem

menyezetét díszítik. Meghalt 1899. február 24. Bu-

dapesten.

(Szinnyei József:

Magyar írók élete és munkái:

http://mek.oszk.hu/03600/03630/

html/r/r21518.htm)
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Szellemi értékmentõk

A hajdúnánási városi könyvtár mindig bõvelke-
dett eseményekben, rendezvényekben. Úgy érez-
tük és érezzük ma is, hogy fontos helyet fogla-
lunk el a város életében.

Amikor 1973-ban elkezdtük a komoly helyis-
mereti gyûjtõmunkát, talán magunk sem gon-
doltuk, hogy mára annyi értéket hordozó kincs
kerül a birtokunkba. Aki kicsit is járatos a hely-
ismereti munkában, nagyon jól tudja, hogy amint
elõkerül a múltból egy-egy adat, fotó, név, ese-
mény, az újabb kérdéseket vet fel, ismételt ku-
takodásra serkent. Hiába van feltárva az össze-
gyûlt anyag, amely a kutatószoba mélyén lapul,
az olvasók csupán kis részére ismert, és a többi-
ek szemében is csak „holt anyag” marad. Az
évenkénti kiállításainkkal, melyeket ezen gyûj-
temény darabjaiból rendeztünk, már igyekeztünk
tágítani a kört.

Volt egy gondolat, amely aztán 2000-ben
megvalósulni látszott. Létezik városunkban egy
civil szervezet, a Hajdúnánási Szellemi Mûhely,
amelynek tagjai a kultúrára, az irodalomra, a
szellemi értékmentésre szövetkeztek. Sok sike-
res, közös rendezvény fémjelzi a mûhely és a
könyvtár együttmûködését. E szervezet kezde-
ményezésére és támogatók – többek között az
önkormányzat – anyagi segítségével, könyvtá-
runk helyismereti anyagára épülve készült el
kolléganõnk, Rigó Tamásné szerkesztésében a
Hajdúnánási Almanach 2000 címû kiadvány.

Részben személyi és közhasznú információs
adattár, részben helyismereti olvasókönyv, mert
lapozója „olyan írásokat talál, amelyek városunk
népéletének közelebbi és távolabbi múltjából
adnak ízelítõt”. Az ezer példányban megjelent
kötet fogadtatása nagyon sikeres volt. Így írt
akkor errõl városunk polgármestere, Éles And-

rás: „Csak a tisztelet és köszönet hangján szól-
hatok a Hajdúnánási Almanach 2000 címû kiad-
vány szerkesztõirõl, a megjelenést segítõ mun-
katársakról. Ez a több mint ötszáz oldalas könyv
sok Hajdúnánást szeretõ, lelkes patrióta közös
produktuma. Az eredendõen tervezett Szellemi

értékmentõk helyett a millennium évének lenyo-
matát foghatja kezébe az olvasó.”

Az azóta eltelt évek még további köteteket
hoztak, a cím idõközben Nánási Kalendáriumra

módosult. A cél ugyanaz maradt, csupán a szer-
kesztés formája változott kissé, a régi kalendári-
umok mintájára. Az eddigi kötetek természete-
sen még mindig nem tudták az olvasók kezébe
adni helyismereti gyûjteményünk minden érté-
kes darabját, de felvillantották és a figyelem
középpontjába állították a helytörténeti kutató-
és gyûjtõmunka fontosságát. Mára elértük, hogy
az egyszerû emberek jelzik nekünk, hogy leírták
gondolataikat, emlékeiket és szeretnék, ha azok
bekerülhetnének a soron következõ kötetbe. A
városlakók várják és számon tartják a kiadványt,
vásárolják maguknak, ajándékba, odaadják uno-
káiknak, így egyre szélesebb körben lesz termé-
szetes, hogy múltunk darabkáit megõrizni gyûj-
teni, továbbadni mindannyiunk kötelessége.

Szabóné Mezei Etelka
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Az 1956-os forradalom 2006. évi,
ötvenedik évfordulójára a rövid
történelmi idõszak sajtójának ad-
digi legteljesebb(nek gondolt) jegy-

zékét jelentette meg az  OSZK
mikrofilm- és fényképtára.

 A bibliográfia mellé akkor csak
merítést adtak a lapokról készült
mikrofim-felvételekbõl, remélve,
hogy hamarosan a teljes anyagot
is hozzáférhetõvé tehetik.

Az azóta eltelt idõ meghozta
gyümölcsét: a jelenlegi összeállí-
tásban, amely a könyvfesztiválra
jelent meg, a korábbi gyûjtésben
sorolt újságok száma 106-ról 114-
re szaporodott, s ezeket 1156 olda-
lon lehet most lapozgatni.

Az újságok a lapok, a szerkesz-
tõk, a megjelenési helyek jegyzé-
kébõl s végül napok szerint is bön-
gészhetõek. A sokrétû megközelí-
tés és az ezekhez igazított feltárás
minden bizonnyal megkönnyíti az
érdeklõdõk, a kutatók dolgát.

Sajnálattal kell azonban megál-
lapítani, hogy néhány lap felvéte-
lét nem sikerült a meglévõnél jobb-
ra cserélni, mert kiderült: a tárban
lévõ mikrofilm-felvétel az egyetlen
„lenyomata” az eredetiben indigós
gépeléssel sokszorosított, nyilván
kevés példányban készült „röpirat-
nak” s nincs már belõle létezõ pél-

dány. Ennek ellenére, sõt éppen ezért – mint
írják a szerkesztõk elõszavukban – nem hagyták
ki ezeket sem a gyûjteménybõl, így nem sérül
az a tény, hogy az 1956-os forradalom jelenlegi

legteljesebb gyûjtését kapja kézbe az olvasó.
Változatlanul várják a felbukkanó újabb lap-

példányokról a CD-n lévõ anyagot „lapozgatók”

szíves jelzését, annak reményében, hogy a gyûj-

teményt még teljesebbé tehetik.

A CD ára 4500 Ft.

Megrendelhetõ: Országos Széchényi Könyv-
tár Kiadványtár, Király Tímea. 1827 Budapest,
Budavári Palota F épület. Email: kiadvany@
oszk.hu
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A Mexikói Egyesült Államok Nagykövetsége és az Országos Idegennyelvû Könyvtár

2007. május 9-én, szerdán 18 órakor

MEXIKÓI ESTET
rendez.

Köszöntõt mond Mender Tiborné, a könyvtár fõigazgatója.
A könyvkiállítást megnyitja José Luis Martínez Hernández, a Mexikói Egyesült Államok

nagykövete.
Közremûködik: Tokos Zoltán gitármûvész

Helyszín: az Országos Idegennyelvû Könyvtár kiállítóterme
1056 Budapest, Molnár u. 11.

2007. május 9-étõl 11-éig spanyol nyelvû könyvek kedvezményes vására lesz a könyvtárban
a mexikói Fondo de Cultura Economica és más kiadók kínálatából.

A könyvkiállítás az Országos Széchényi Könyvtár szíves közremûködésével készült.

Jókai-díj – Szépirodalmi pályázat

A Jókai Közmûvelõdési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet Jókai-díj címmel.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2007. szeptember 30.
A 2007. évi téma: Esterházy János, a nemzet mártírja
Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal

lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 5 oldalas, 12-
es betûmérettel és normál sortávolsággal, amelynek közlési jogával a szerzõ rendelkezik.

A pályázat jeligés. A pályamûhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzõjének neve, lak-
címe és nyilatkozata arról, hogy a pályamû nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borí-
tékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A külsõ borítékra kérjük ráírni: Jókai-díj, pályázat.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális
formátumban (flopi vagy CD) kell benyújtani a lentiekben megjelölt címre.

A pályázatokat értékelni fogják. Az alapítók a pályázatra érkezett, arra érdemes írásokból
egy antológia kiadását tervezik.

A legmagasabb értékelést kapott mûvek közül az alapítók által delegált nemzetközi bíráló
bizottság 2008. január 10-éig kiválasztja a díjazásra érdemeseket.

A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett, festett gipsz-
másolata, melyhez 30 000 szlovák korona pénzjutalom társul a bírálóbizottság döntése alapján.

Az elismerést 2008 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából adják át Rév-Komá-
romban.

A díjnyertes mû elsõ felhasználási joga az alapítókat illeti.
A nem díjazott szövegeket az alapítók nem õrzik meg és nem küldik vissza.
Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné zdruzenie – Jókai Közmûvelõdési és

Múzeum Egyesület,  Valchovnícka 2 (Csapó u. 2),  945 01 Komárno, Szlovákia, vagy
Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 1143 Budapest, Stefánia út 33., Magyarország
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Móser Zoltán:
Cantus Hungaricus – Kodály Zoltán emlékezete

Fotókiállítás az Országos Idegennyelvû Könyvtárban

A mûvész így ír könyvének ajánlásában a fotókról:  „Szándékom szerint errõl szól ez a képes
beszámoló: az életmûrõl. Az ének, a zenemû fekete-fehér képekben elbeszélve. Tudom, hogy minden
fotó értelmezés, ezért ez sem lehet kivétel. Ezt az értelmezést vállalom, továbbadom, hisz sokat gon-
dolkodtam Kodály életérõl, mûveirõl, feljegyzései és tanulmányai elolvasása után azok tanításáról.
Hogy némely kép (és mû) szomorú? Ez természetes, hisz a magyar történelem is tele van tragédiákkal,
bukásokkal, vesztes csatákkal. De ennek ellenére mindig, minden kor megkereste, a szellem emberei
mindig meghallották a remény hangjait. Kodály életmûve is példa erre.” (Móser Zoltán: Cantus
Hungaricus: Kodály Zoltánhoz vezetõ képek. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2007.)

A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében, május 4-éig tekinthetõ meg.

Kiállítás könyvillusztrációkból a FSZEK-ben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, az IBBY Magyar Szekciója és a
General Press Kiadó a nemzetközi gyermekkönyvnap alkalmából kiállítást rendezett Alice

Csodaországban címmel Szegedi Katalin illusztrátor alkotásaiból.
A kiállítást Rét Viktória, a könyv irodalmi lektora nyitotta meg, köszöntõt mondott Békés

Pál, az IBBY Magyar Szekciójának elnöke.
A tárlat 2007. május 3-áig tekinthetõ meg a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi

Könyvtárának Kisgalériájában.
1967 óta április 2-a – Hans Christian Andersen születésnapja – a nemzetközi gyermek-

könyvnap. A könyvnapi események célja, hogy olvasásra bátorítsák a gyerekeket és felhívják
a figyelmet a gyermekirodalomra.

Szegedi Katalin 1989-ben a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola (mai nevén Moholy Nagy
László Iparmûvészeti Egyetem) grafika-könyvtervezés szakán diplomázott Pálfi György tanít-
ványaként. 1991-ben diplomát szerzett az egyetem Mesterképzõ Intézetében, ahol Árendás
József volt a mestere. Azóta számos mesekönyv jelent meg illusztrációival Magyarországon és
külföldön egyaránt. Számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Bõvebb információ
munkásságól a www.picturebook.hu honlapon található.

További információ: www.fszek.hu

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára
 az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – Baross Gábor Program támogatásával

az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának részvételével
mûhelybeszélgetésekkel egybekötött konferenciát rendez

Digitalizálás és elektronikus hozzáférés
az infokommunikáció világában

címmel, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait.

Idõpont: május 21–22. Helyszín: Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1. Központi épület, Aula
Regisztrációs lap és a részletes program: http://www.lib.unideb.hu/digitkonf.php
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Bibliográfiai mûhelymunkák
a PPKE Bölcsészettudományi Karán –

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának
konferenciája

PILISCSABA

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésszettudományi Kar
2007. május 25.

I. SZAKMAI PROGRAM (Stephaneum, Kornis Gyula terem)
Moderátor: Szõnyi Éva, Budapesti Corvinus Egyetem, az MKE Bibliográfiai Szekciójának elnöke

11.30 – Megnyitó
Nagy László, a PPKE Bölcsészettudományi Karának dékánja

11.45 – 12.05 A PPKE Bölcsészettudományi Kar Publikációs Adatbázisa
Dudás Anikó informatikus könyvtáros, Nyelvészeti Intézet, egyetemi adjunktus

12.05 – 12.20 A Pázmány Péter bibliográfia módszertani kérdései
Maczák Ibolya könyvtáros, irodalomtörténész, doktorandusz

12.20 – 12.40 Az erzsébetvárosi (Dumbraveni – Románia) örmény katolikus
plébániatemplom könyvtárának feldolgozása
Guitman Barnabás történész, Történettudományi Intézet, egyetemi tanársegéd, doktorandusz

13.00 – 13.20 A magyar ókortudomány elektronikus bibliográfiája
Õsz Ferenc történész, Orientalisztikai és Ókortörténeti Intézet, egyetemi tanársegéd,
doktorandusz

13.20 – 13.35 A vatikáni magyar kutatások bibliográfiája – lehetõség és feladat
Tusor Péter történész, Történettudományi Intézet, egyetemi docens

13.35 – 13.50 Egy névjegyzék-projekt (ACOLIT) ürügyén: a tulajdonnévterek kérdése – a
bibliográfusi feladat és a lehetõségek (Web 2.0?)
Dudás Anikó informatikus könyvtáros, Nyelvészeti Intézet, egyetemi adjunktus

SZÜNETRE HANGOLÓ (Stephaneum, Auditorium Maximum)
14.00 – 14.20 Orgonabemutató (Tusor Péter történész, Történettudományi Intézet, egyetemi
docens)
SZÜNET (Stephaneum, Pázmány terem)

II. TÁJÉKOZTATÓ PROGRAM (Stephaneum, Pázmány terem)

15.00 – 15.30 A PPKE Bölcsészettudományi Karának Könyvtára
Nagyné Ladányi Mária, könyvtárvezetõ
Séta a campuson

SZERVEZÕK:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Bibliográfiai Szekció

PPKE Bölcsészettudományi Kar – Könyvtár, Nyelvészeti Intézet

A KONFERENCIÁRA MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK

Regisztráció a konferenciára: http://www.btk.ppke.hu/cikk.php?cikk=1974
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Rendezvénynaptár 2007

„Az úgy volt”

Janikovszky Éva meseíró pályázat

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár az elõzõ évekhez hasonlóan 2007.
tavaszán – immár negyedik alkalommal – ismét meghirdeti „Az úgy
volt…” címmel a Janikovszky Éva meseíró pályázatot két kategóriá-
ban: 6–10 éves gyerekek és 11–16 éves fiatalok részére.

A pályamûvek bármilyen témájúak lehetnek legfeljebb 5 gépelt
oldal terjedelemben, mûfaji megkötés vagy korlátozás nélkül. Egy
pályázó több írásával is indulhat a versenyen. A postai úton beérkezõ
pályázatokat a Központi Könyvtár címére kérjük beküldeni „Meseíró
pályázat” jelöléssel. A pályamûvek az idén elsõ alkalommal e-mailen
is beküldhetõk a titkar@fszek.hu címre. A pályázatok elkészítésére és
beadására egy hónap áll rendelkezésre.

A beadási határidõ 2007. május 15.
A pályázati felhívás csakúgy, mint a verseny eredménye olvasható

a könyvtár honlapján (www.fszek.hu) is.

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

IV. 26. Bp., OSZK IKSZ-közgy lés IKSZ IKSZ 

V. 10. Bp. 
„Szomszédolás" az 
Országgy lési Könyvtárban  
és az MTA Könyvtárában 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

V. 11.  
Hódmez vásár-
hely 

100 éves a Németh László 
Városi Könyvtár 

Németh László Városi 
Könyvtár 

www.nlvk.hu 

V. 21–
22. 

Debrecen 
Digitalizálás és elektronikus 
hozzáférés – m helybeszélgetés 

DEENK www.lib.unideb.hu/ 
digitkonf.php 

V. 25.  Piliscsaba 
Bibliográfiai m helymunkák  
a PPKE Bölcsészettudományi 
Karán – konferencia 

Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 
Bibliográfiai Szekciója 

http://www.btk.ppke.hu/
cikk.php?cikk=1974 

VI. 3–
5. 

Csongrád 
Kárpát-medencei könyvtárosok 
konferenciája 

Csemegi Károly 
Könyvtár és 
Információs Központ  

www.konyvtar.cson
grad.hu 

VI. 25–
27. 

Szombathely 
Az EKE éves konferenciája 
M helymunka egyházi 
könyvtárakban – konferencia 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

VII. 2–
6. 

Kecskemét KTE Nyári Akadémiája 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete (KTE) 

Bondor Erika 
bondor@berzsenyi.hu 

VII. 
12–14. 

Szeged MKE Vándorgy lés MKE mke@oszk.hu 

VII. 
18–20. 

Kiskunhalas 
Helyismereti könyvtárosok 
országos tanácskozása 

MKE HKSZ 
Martonosi Pál Városi 
Könyvtár 

www.vmmk.hu/hksz 
Varga-Sabján Gyula 
vsabjan@vkhalas.hu 

X. 2–
12. 

országosan Összefogás – könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 9. Tatabánya 
Digitalizált dokumentumok  
a könyvtárközi kölcsönzésben 

József Attila  
Megyei Könyvtár 

Fátrai Márta 
fatme@jamk.hu 

X. 7. Debrecen Könyves vasárnap IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 12. Kecskemét Az összefogás zárása IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 25. Budapest KTE szi szakmai nap KTE Bondor Erika 

 


