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met a jövõ évi tanácskozás témájára, az iskolai
könyvtárak helyzetére, feladataira.

Az elõadásokat követõen került sor az új
könyvtárépület megtekintésére, konzultációkra. A
szakmai anyag összefoglalása, illetve az ese-
ményrõl készült képek elérhetõk a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtárának hon-
lapján: http://www.bdtf.hu/konyvtar.

Kocsis Zsoltné

Az OSZK
az ünnepi könyvhéten

Az idei ünnepi könyvhét Ráday utcai részében
hagyományteremtõ céllal az Országos Széché-
nyi Könyvtár is bemutatkozott.

Június elsején ’56-os könyvkiállítás nyílt a
Kocsiszínben, a Ráday utca 18. sz alatt, a hely-
történeti kiállítástól kölcsönkapott teremben.

A kiállításon a 2006-ban megjelent közel há-
romszáz 1956-os témájú könyvbõl mutattak be
százat, továbbá egy reprezentatív válogatást a
korabeli sajtóanyagból és az OSZK zárolt gyûj-
teményébõl másolat formájában, valamint néhány
külföldi kiadványt.

Az 1956-os hírlapok teljes gyûjteménye CD-
ROM és a Történeti Interjúk Tára által összeál-
lított 1956-os DVD is kedvezményes áron volt
kapható a könyvhét egész ideje alatt.

Megvalósult tervekrõl
és új feladatokról

Ez év május 25-én a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Bibliográfiai Szekciója és a Pázmány

Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészettu-

dományi Kar Könyvtára és Nyelvészeti Intézete

közös szervezésében tartották a Bibliográfiai

mûhelymunka a PPKE Bölcsészettudományi

Karon címû mûhelykonferenciát Piliscsabán.
A példaértékûen megszervezett rendezvényen

hat igényesen elkészített elõadást hallhattunk,
amelynek nagyobbik része konkrét bibliográfiai
munkálatokról szólt. Ilyen volt Dudás Anikó

egyetemi adjunktus informatikus könyvtárosnak,
a PPKE Nyelvészeti Intézete munkatársának elõ-
adása, amely Szõnyi Éva, a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának elnö-
ke, a konferencia szakmai programjának mode-
rátora és Nagy László, a kar dékánja üdvözlõ
szavai után hangzott el. Témája a PPKE Bölcsé-
szettudományi Kar publikációs adatbázisának öt
éve. Elmondta, hogy az adatbázis építésével az
intézményi és személyi tudástõke reprezentálása
és dokumentálása, valamint annak egységes szer-
kezetû közzététele és – szükség esetén – az adat-
szolgáltatás a cél. Bibliográfusi kihívásnak ne-
vezte a feladatot, mivel olyan bázist kell létre-
hozni, amely a tudománymetriai elemzések alap-

jául is szolgálhat.
Az adatbázis

történetérõl szóló
részben értesülhet-
tünk arról, hogy
2002-ben merült
fel az igény a ki-
építésére, és alapos
elõkészítõ munka
elõzte meg a mun-
ka megkezdését.
Megvizsgá l ták ,
hogy létezik-e or-
szágos koncepció,
van-e megfelelõ
szabadterjesztésû
szoftver, létezik-e
közös, távbevitelû
rendszer stb. Nem
csak az internetes
közzétételt tervez-
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ték, hanem a nyomtatott formában történõ ki-
adást is, de ez utóbbitól elálltak.

Az adatgyûjtés körével kapcsolatosan elmond-
ta, hogy a fõállású oktatók és munkatársak tudo-
mányos publikációinak adatait gyûjtik, azok
közül is csak a megjelentekét. Ugyanígy számba
veszik a recenziókat, hivatkozásokat is. Mûfaji
alsó szintnek a publicisztikát jelölték meg, ott is
a jelentõsebb ismeretterjesztõ közleményt. A
konferencia-kivonatokat nem veszik fel adatbá-
zisukba. Ezt követõen megismerkedhettünk a
jegyzék webes felületével, felépítésével is. Egy
hagyományosnak mondható mûfaji megkülön-
böztetést alkalmaznak egy-egy publikáló eseté-
ben (Monográfia; Periodikumszerkesztés; Tanul-
mányok kötetben; Tanulmányok periodikumban;
Recenzió, kritika, ismertetés; Fordítás; Egyéb).

Többszintû kereshetõségre van lehetõség,
megoldott az adatszegmentáció és az adatkap-
csolatok problémája. Egy-egy tétel az egyértel-
mû beazonosításhoz szükséges adatokat tartal-
mazza, így adott esetben ISBN vagy ISSN szá-
mot is. Tárgyszórendszer is tartozik az adatbá-
zishoz, míg a kulcsszavakat a mû címeinek sza-
vaiból nyerik. Számos „mûhelytitokba” is be-
avatta a hallgatóságot. Így hangsúlyozta: a más
adatbázisból nyert listák esetében nagy fontos-
sága van a kézi szerkesztésnek is az adatok egy-
ségesítése érdekében. A szokásos leírástól több-
ször el kellett térni (pl. elsõ három szerzõ elve,
közremûködõk kérdése stb.). Az adatbázis rész-
letes felépítésének ismertetése után megismer-
hettük a számadatokat. Eddig a gyûjteményben
10 394 publikációs tétel szerepel 229 közlõtõl.
A közlõ periodikumok száma 229.

A tervekrõl szólva elmondta,
hogy több alrendszert, több bibliog-
ráfiai síkot megkülönböztetni képes
szoftverre van szükség, és megfon-
tolandó az önadatbevitel lehetõsége
is. El kell készíteni a kifinomultabb
és automatizált statisztikai kereszt-
metszeteket. Integrálódni kell a kari
webportálhoz, kapcsolatot kell kiépí-
teni a „nagy” bibliográfiai adatbá-
zisokhoz (pl. Magyar Nemzeti Bib-
liográfia), kialakítandó az e-gyûjte-
mény (pre-print, post-print stb.)

A következõ elõadó Maczák Ibo-

lya könyvtáros, irodalomtörténész,
doktorandusz volt, aki a Pázmány

Péter bibliográfia (Pázmány Péter bibliográfia
1598–2004. Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
2005.) módszertani kérdéseirõl beszélt. Az elõ-
adás apropóját az adta, hogy Adonyi Judit szer-
zõtársával elkészítették az új Pázmány-bibliog-
ráfiát, amely kb. háromszor annyi tételt (1150)
tartalmaz, mint az 1987-ben Polgár László által
elkészített jegyzék. Tulajdonképpen e munka
folytatásának és pótlásának tekinthetõ a kiadvá-
nyuk. A bibliográfia készítésének menetét ismer-
hettük meg elõadásából. A teljességre törekvõ
jegyzék három részre tagolódik: 1. Pázmány Péter
mûvei, 2. Pázmányról szóló irodalom, 3. Mutatók.

Harmadiknak Guitman Barnabás történész,
egyetemi tanársegéd, doktorandusz megtartotta
az erzsébetvárosi (Dumbraveni, Románia) ör-

mény katolikus plébániatemplom könyvtárának

feldolgozásáról szóló elõadását. A gazdagon il-
lusztrált, alapos ismertetõbõl megtudtuk, hogy
2002-ben kezdték a 2200 kötetes, igen elhanya-
golt állapotban lévõ könyvtár felmérését és fel-
dolgozását. A munka még nem fejezõdött be,
jelenleg rendezik a fénymásolt címoldalakról
elkészített leírásokat, amelyeket Excel táblázat-
ba rendeztek.

Õt követte Õsz Ferenc történész, egyetemi
tanársegéd, doktorandusz, aki a magyar ókortu-

domány elektronikus bibliográfiájáról beszélt.
Megtudhattuk, hogy az ókortudomány olyan,
nemzetközileg mûvelt tudomány, amely leírásá-
nak nyolcvan százaléka az interneten megtalál-
ható különbözõ adatbázisokban. A magyar hely-
zet kicsit más, maga a diszciplína pontos meg-
határozása is várat magára.
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Célul az eddig nyomtatásban megjelent ma-
gyar ókortörténeti bibliográfiáknak egy – ellen-
tétben a külföldi adatbázisokkal – ingyenesen
használható gyûjteményben való összegyûjtését
és bevitelét tûzte ki. Az adatbázis már használ-
ható, és a http://luna.btk.ppke.hu internetcímen
tölthetõ le.

Ugyancsak érdekfeszítõ témát járt körül Tu-

sok Péter történész, egyetemi docens, aki A va-

tikáni magyar kutatások bibliográfiája – lehetõ-

ség és feladat címmel tartott elõadást. A vatiká-
ni levéltárakkal kapcsolatos irodalom a XX. szá-
zad elejére átláthatatlanná vált. Volt egy elkép-
zelés, hogy nemzetközi bibliográfia fog készül-
ni, de ez a projekt nem valósult meg. A Vatikáni
Levéltár fondjainak jegyzékét az 1960-as évek-
ben kezdték megjelentetni (Bibliografia dell’
archivio Vaticano), és 2001-ig nyolc kötetet adtak
ki. A vaskos kötetek nehezen használhatóak, nin-
csenek tematikus rendbe szedve. Magyar adat
csak elvétve szerepel bennük.

Elképzelése szerint a vatikáni magyar kuta-
tások bibliográfiája három korszakra lenne ta-
golva: 1. 1914-ig, 2. 1918–1944, 3. 1945–1997.
Fontos kiadványnak tartja, mivel így elkerül-
hetõ lenne a már elvégzett kutatások megis-
métlése.

A szakmai rész utolsó elõadója ismét Du-
dás Anikó volt, aki a tulajdonnévterek kérdé-
sérõl szólt Egy névjegyzék-projekt (ACOLIT)

ürügyén: a tulajdonnévterek kérdése. A bibli-

ográfusi feladat és a lehetõségek (WEB 2.0?)

címmel. Megtudhattuk, hogy az ACOLIT az
Olasz Egyházi Könyvtárosok Egyesülete kiad-
ványa, a Katolikus szerzõk és liturgikus mû-
vek jegyzéke az alcíme, és három kötetben
jelent meg 1998 és 2004 között. Az elõadás
számos példával illusztrálta a kötet tartalmát
és felépítését. Egyik feladat lenne a kötetek-
ben szereplõ adatok honosítása, kiegészítése.
A tulajdonnévterek kérdésének megoldásához
két bibliográfusi feladat adódik: 1. névtárak/
névterek igénybe vétele; 2. névtárak/névterek
építése. Létezik az Országos Széchényi Könyv-
tárban névindex több mint félmillió névvel. Az
elõadó szerint nagy szükség van a Nemzeti
Névtér felállítására és a meglévõ autonóm
rendszerek névállományának integrálására.
Ugyanígy fontosnak tarja a névtér szakértõi
mûködtetésére és a névterek W2-es technoló-
giákkal történõ gazdagítására.

A folytatásban a Stephaneum épület Audi-
torium Maximumjában Tusor Péter kari orgona-
felelõs rövid orgonakoncerttel kedveskedett a
jelenlevõknek. Ezt követte Nagyné Ladányi

Mária könyvtárvezetõ ismertetõje. Végezetül a
campus szebbnél szebb épületeivel ismerkedhet-
tek meg a résztvevõk.

Györe Géza

In memoriam Rády Ferenc
(1942–2007)

Rády Ferenc szenvedélyesen szerette az életet.
Ez az életszeretet adott erõt betegsége utolsó
szakaszának türelemmel történõ elviseléséhez is.
Életének 65. évében, 2007. május 16-án fejezte
be földi pályafutását.

Különleges és színes életutat járt be. Fiatal
korában vonzotta a mûvészet, különösen a balett
világa. Hasonlóan vonzódott a reáltudományok
iránt is. Felmerült annak a lehetõsége is, hogy
állatorvos lesz. Életpályája azonban más fordu-
latot vett. De ez a kettõs kötõdés a mûvészetek-
hez és a reáliákhoz egész életútján végigkísérte.
Érzékeny volt a szépre, és megõrizte különleges
érdeklõdését a zene iránt. Tudott szenvedélyes
és kirobbanó lenni. Vállalta és kimutatta tempe-
ramentumos természetét. De mindemellett meg-
õrizte az élet reális viszonyai iránti érdeklõdését
is, hatékonyan tudott bonyolult kérdések között
eligazodni és a problémákra megoldást találni.
Ez a tulajdonsága volt késõbbi szakmai sikerei-
nek egyik záloga.

Könyvtárosként a legkülönbözõbb beosztások-
ban dolgozott, és szinte minden lépcsõfokot
bejárva, végül az Országos Széchényi Könyvtár
általános fõigazgató-helyettese lett. Õszintén ér-
dekelte a könyvtárosi tevékenység minden vo-
natkozása. Különleges és gazdag szakmai életút-
jának csak fõbb állomásai villanthatók fel e meg-
emlékezés keretei között.

1966-tól 1985-ig az Országos Mûszaki In-
formációs Központ és Könyvtár (OMIKK)
munkatársaként, osztályvezetõjeként, majd
1985-tõl megbízott fõosztályvezetõjeként te-
vékenykedett. Rády Ferenc szívesen és nagy
hozzáértéssel foglalkozott igazgatási és szer-
vezési feladatokkal. Ezért kapott meghívást az
Országgyûlési Könyvtárba, ahol igazgatási osz-
tályvezetõ lett, amit 1986. januárjától 1994.




