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VII. ODR-konferencia
a József Attila Megyei

Könyvtárban

Tatabánya, 2007. október 8.

Kegyes volt hozzánk a vén-
asszonyok nyara – mint eddig
minden évben –, amikor érkez-
tek a könyvtárközi kölcsönzéssel
foglalkozó kollégák az ország
különbözõ könyvtáraiból.

Új és tervezett lehetõségek a könyvtárközi

kölcsönzésben címmel hirdettük meg konferen-
ciánkat és hívtuk a témához az elõadókat. Arra
számítottunk, hogy a könyvtárközi forgalmának
alakulása, az ODR-MOKKA tervezett összevo-
násának újabb és újabb problémái, az új minõ-
ségbiztosítási feladatok ismertetése izgalmas téma
lesz, és a megszokott érdeklõdést váltja majd ki.
Az idén is felkértünk egy könyvtárost, hogy saját
könyvtárának könyvtárközi forgalmáról tartson
elõadást és mondja el, hogy mit tudnak ajánlani
a többi könyvtárnak. Több mint száz könyvtáros
jött el, hogy meghallgassa az elõadásokat és részt
vegyen a problémák megvitatásában. Az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium (OKM) Könyvtári
Osztálya részérõl Kenyéri Katalin és Richlich

Ilona volt jelen, és – most elõször – néhány
integrált könyvtári rendszer szakembere is eljött.
Minden készen állt, hogy a munka elkezdõdjön.

Monostori Imre igazgató köszöntötte a ven-
dégeket. Röviden ismertette az országos könyv-
tári napok keretében zajló helyi rendezvényeket,
külön kiemelve az elõzõ napi – vasárnapi – nyitva
tartás eredményeit. A könyvtáraknak nagyon
fontos feladata – hangsúlyozta – az igények
követése, a szolgáltatások bõvítése. Ha ezt nem
teszik meg, elvesztik környezetük elismerését és
ezzel együtt a támogatását is

Elsõként Régi gondok és új trendek az ODR-

dokumentumszolgáltatásban címmel Hölgyesi

Györgyi, a Könyvtári Intézet (KI) osztályvezetõ-
je tartott elõadást. Ismertette a postaköltség-térí-
tés változásának hatását elemzõ, összehasonlító

vizsgálat eredményét. A 2006. és 2007. év elsõ
félévének könyvtárközi forgalmát vizsgálva ki-
derült, hogy a dokumentum-visszaküldés költ-
ségtámogatásának megszüntetése komoly forga-
lom-visszaesést (20%-kal) eredményezett szinte
minden könyvtárban, de fõként (20–50%-kal) a
kis könyvtárakban. Készített olyan felmérést is a

KI, amely azt vizsgálta, hogy az
Új Könyvekben való megjelenés-
hez képest egy könyv mennyi
idõ alatt jelenik meg az ODR le-
lõhely-adatbázisában. Az ered-
mény nem túl jó. Több mint há-

rom hónapos, sõt féléves késés is tapasztalható,
ennek következtében a legújabb dokumentumok-
ra nem lehet kérést indítani a rendszerbõl. Szó
volt az adatbejelentés lehetõségeirõl (MARC-
feltöltés, ISBN alapú feltöltés, KELLO által fel-
töltött adatok), azok elõnyeirõl és hátrányairól
is. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának
növelése a cél, ezért a KI az OKM Könyvtári
Osztályának felkérésére elkészítette a MSZ ISO
11620 : 2000 alapú teljesítménymutatókat. Ez
jelenleg munkaanyag, annak mérésére szolgál
majd, hogy egy könyvtár mennyi idõ alatt képes
szolgáltatni a kérõ könyvtárnak.

Az ODR lelõhely-adatbázisa és a MOKKA
jelenlegi helyzetérõl, az egyesítéshez szükséges
munkálatokról, fejlesztésekrõl Koltay Klára, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tárának (DEENK) fõigazgató-helyettese tartott
elõadást. Már évek óta dolgoznak a két adatbá-
zis összevonásán. Az eredeti tizenöt MOKKA-
tagkönyvtár köre már tizenhat (ODR-) taggal
bõvült, a következõ bõvítéskor további huszon-
hat könyvtár válik taggá. Tervezik, hogy az ODR-
MOKKA összevonásán túl más adatbázisok is
bevonhatók legyenek a rendszerbe, hogy az ODR
felületén feladott kérések nyilvántartása közvet-
lenül a helyi könyvtárközi kölcsönzés nyilván-
tartásába is bekerülhessen.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
könyvtárközi kölcsönzésérõl Madarász Katalin

beszélt elõadásában. Az OIK a kezdetektõl szol-
gáltat az ODR-ben. Sajnos a könyvtár adatbázi-
sának (346 338 rekord, ebbõl 268 295 könyv,
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38 464 kotta) csak a töredéke található a rend-
szerben, így idegen nyelvû dokumentumok ke-
resésekor érdemesebb a könyvtár adatbázisát
használni. Még inkább igaz ez a kották és a ze-
nemûvek esetében. Állományuk 78 tanulható és
240 fellelhetõ nyelvet képvisel. A könyvtárhoz 2004
és 2006 között érkezett kérések elemzésébõl kide-
rült, hogy számuk nem áll arányban az állomány
nagyságával, várják a könyvtárközi kéréseket.

A közösen elfogyasztott finom ebéd után
került sor a kérdésekre, hozzászólásokra. Kürti

Lászlóné (Országos Széchényi Könyvtár –
OSZK) kérte a kollégákat, hogy figyeljenek a
másolatkérésekre. Ne keverjék össze a MATAR-
KA cikkmásolat-küldõ szolgáltatását a könyv-
tárközi kölcsönzés másolatküldésével. Az elõbbi
sokkal drágább, és a fizetés módja is más. Ke-
nyéri Katalin (OKM) különbözõ pályázatokra
hívta fel a figyelmet, amelyek segíthetik a könyv-
tárközi kölcsönzést. Kiírásuk 2008 elsõ felében
várható. Bánkeszi Katalin (OSZK) elmondta,
hogy az európai uniós pályázatok keretén belül
nagy tömegû anyag digitalizálására lesz lehetõ-
ség, ennek elõkészítõ munkálatai már folynak.
Még nem dõlt el, hogy az OSZK lesz-e a digita-
lizálási központ. A könyvtári rendszerek fejlesztõit
elsõsorban az ODR-MOKKA összevonása érde-
kelte. Hol tartanak a munkálatok, mikorra várható
az egyesítés? Koltay Klára próbált mindenre kielé-
gítõ választ adni. Igyekeznek minden akadályt el-
hárítani, hogy végre elkészüljön egy jól mûködõ,
pontos, országos lelõhely-adatbázis.

Délután négy órára fogytak el a kérdések. Jó
utat kívánva köszöntünk el kollégáinktól abban
a reményben, hogy jól érezték magukat és jövõ-
re újra itt, Tatabányán találkozhatunk.

Fátrai Erzsébet

VII. Közgyûjteményi
napok a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME)
közgyûjteményeinek szervezésében, 2007. októ-
ber 18–19-én, hetedik alkalommal került sor a
Közgyûjteményi napok címû országos rendez-
vényre, Sopronban.

A konferencia ifj. Sarkady Sándor könyvtári
fõigazgató köszöntõ szavaival és a Közgyûjte-

mények címû kiállítás megnyitójával vette kez-

detét a központi könyvtárban, felidézve a koráb-
bi rendezvények emlékezetes pillanatait, illetve
a közgyûjtemények – könyvtár, levéltár, múze-
um – történetét, hétköznapjait, ünnepeit. Ezután
került sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Köz-
gyûjteményi Bizottságának ülésére Bartha Dé-

nes egyetemi tanár elnökletével, a központi szer-
vezeti egységek, karok képviselõinek, a könyv-
tárvezetõknek és a levéltári, muzeális gyûjtemé-
nyek vezetõinek részvételével.

A szakmai program a 2007 áprilisában elhunyt
Bakonyi Géza (1950–2007) egykori könyvtári fõ-
igazgató-helyettes, a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Bölcsészettudományi Kara tanszékvezetõ
egyetemi docense csodálatos színvilágot és – Mader

Béla, a Szegedi Tudományegyetem könyvtári fõ-
igazgatója szavaival élve – nagyon egyéni módon
kifejezett harmóniát magukban egyesítõ képeibõl
álló fotókiállításának megnyitójával és megtekinté-
sével vette kezdetét, ily módon is emlékezve a
könyvtári, informatikai és más tudományterületek
országosan elismert irányító és meghatározó sze-
mélyiségére. A kiállítás mellett a Bakonyi Géza
fotóiból Vida Andrea (az SZTE Egyetemi Könyv-
tár munkatársa) által összeállított diaporáma vetíté-
sére került sor. A kiállítás elõkészítõ munkáit Kokas

Károly (az SZTE Egyetemi Könyvtár könyvtári
fõigazgató-helyettese) végezte. A kiállításnak és az
ezt követõ plenáris ülésnek az Erdészeti Múzeum

(Sopron, Templom u. 4.)
adott otthont.

Mader Béla levezetõ
elnök és Albert Levente

általános rektorhelyettes
plenáris ülést megnyitó
szavait tartalmas és szín-
vonalas elõadások követ-
ték. A magyar könyvtárak
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fejlesztési lehetõségeit tárta fel az európai uniós
strukturális alapok támogatásával az érdeklõdõk szá-
mára Balogh Anna Mária, az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztályának ve-
zetõ tanácsosa. A múzeumok fejlesztési lehetõsé-
geirõl, a múzeumokat érintõ konstrukciókról tartott
elõadást, az OKM Múzeumi Osztályának képvise-
letében, Hatházi Gábor. Az OKM Levéltári Osz-
tálya részérõl Sudár Kornélia jellemezte az egye-
temi levéltárak jelenlegi helyzetét, és vizionálta a
jövõt a szolgáltató, reagálásra kész levéltár képé-
ben. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem (DE)
könyvtári fõigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigaz-
gatók Kollégiumának elnöke, elõadásában a ma-
gyar tudományos élet információellátásának jövõ-
jérõl, az információs szolgáltatásokban megoldásra
váró új feladatokról, valamint az információellátás
összehangolásáról beszélt.

A szakmai elõadásokkal párhuzamosan vide-
okonferencia megszervezésére is sor került a Ma-
gyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)
ügyében a projekt képviselõinek (Koltay Klára

– DE, Balázs László – DE, Czoboly Miklós – e-
Corvina, Sándor Ákos – SZTE) részvételével.

Az elsõ napot hangulatos szakmai találkozó
zárta, amely lehetõséget biztosított az elhangzot-
tak értékelésére, megvitatására.

A könyvtári automatizálás és a közös katalo-
gizálás történetét, jelenét és várható jövõjét fel-
dolgozó, mindemellett a könyvtári adatbázisok
használatához, elérhetõségéhez nagyon sok gya-
korlati útmutatót adó, a konferencia kiadványa-
ként 2005-ben elõször megjelent Közös katalo-

gizálás Magyarországon. Múlt – jelen – jövõ

címû tanulmánygyûjtemény újabb kiadása látott
napvilágot, ami igazolja a kiadvány iránti érdek-
lõdést és igényt.

Második nap került sor az egyes köz-
gyûjtemények szekcióüléseire helyszín-
megosztással: a könyvtári szekció ülése az
Apáczai Csere János Kar Könyvtárában
zajlott Gyõrött, ahol a rendezvény kapcso-
lódott a XI. Apáczai napok címû tudomá-
nyos konferencia programjához, Mastalír

Ernõné ny. könyvtári fõigazgató elnökle-
tével. A levéltári szekcióülést Sopronban,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Levél-
tárában, Szemerey Tamásné mb. levéltár-
vezetõ elnökletével, a múzeumi szekció-
ülést pedig szintén Sopronban, az Erdé-
szeti Múzeumban, Varga Tamás múzeum-

igazgató elnökletével tartották meg.
Valamennyi szekcióban az elõadások elsõsor-

ban gyakorlati kérdésekrõl, illetõleg a különbö-
zõ fejlesztési és együttmûködési lehetõségekrõl
szóltak, amelyeket a jelenlévõ szakemberek meg
is vitattak.

Az alábbi témákban hangzottak el elõadások:
Könyvtári szekció: Könyvtárostanárok önma-

gukról – egy felmérés tanulságai (Györe Péter, PE
BTK); Az UTCA közösségi katalógus fejlesztése
(Kardos András); Felhasználóképzés a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Központi Könyvtárában
(Tompa Mónika, NYME Központi Könyvtár és Le-
véltár); A Számítógépes információkeresés címû
tantárgy oktatásának tapasztalatai az NYME Apá-
czai Csere János Kar Könyvtárában (Szabóné Ta-

kács Krisztina, NYME AK); Félúton a tudásköz-
pont felé: a Berzsenyi Dániel Fõiskola új könyvtá-
ra és szolgáltatásai (Barki Katalin, Berzsenyi Dá-
niel Fõiskola Központi Könyvtára).

Levéltári szekció: Központi levéltár – kari le-
véltárak (Szemerey Tamásné, NYME Központi
Levéltár); E-archívum alapjai és a továbbfejlesz-
tés lehetõsége (Czoboly Miklós, e-Corvina);
Hallgatói adatbázis kiépítése a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemen (Sági Éva, NYME Központi
Levéltár); A levéltári digitalizálás gyakorlati ta-
pasztalatai (bemutatóval) (Szendi Attila, Miskol-
ci Egyetem).

Múzeumi szekció: A restaurálás helyzete ma
Magyarországon (Hesztera Aladár, JANUS Mû-
tárgyklinika Kft.);  Erdõ- és múzeumpedagógia
az Erdészeti Múzeumban (Miklós Tamás, NYME
EMK Erdészeti Múzeum).

A rendezvényt a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem mellett a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Tompa Mónika – T. Székely Zsófia
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Lilik János
(1961–2007)

Szívesen dolgoztunk együtt Jánossal, mert igazi
„csapatmunkás” volt. 1987-ben került a Hajdú-
Bihar Megyei Könyvtárba. „Messzirõl” érkezett
erre a pályára: vasutas volt. Eleinte néhány böl-
csész kolléga értetlenkedésével is meg kellett
küzdenie. Hamarosan befogadták õt, hiszen egy
jó megjelenésû, kifogástalan modorú, szorgalmas,
az emberi kapcsolatokra is nyitott fiatalember
érkezett – egy más világból. Könyvtárközi köl-
csönzéssel a kezdetektõl az utolsó munkanapjá-
ig (a halála elõtti napig) foglalkozott. Neki is
köszönhetjük, hogy könyvtárunk (most már hi-
vatalos rövidített nevén: Méliusz Könyvtár) ezen
a területen a legeredményesebbek közé tartozik
az országban. János másik munkája a szaktájé-
koztatói munkakör volt. Mindig segített, legyen
a segítségre szoruló akár könyvtárhasználó, akár
kolléga. Végtelenül szerény és tapintatos volt.
Tudását megosztotta velünk, de diszkréten, so-
hasem kioktató módon tette. Sokat foglalkoztat-
ták a könyvtár megoldásra váró problémái. Ami-
kor bevezettük integrált könyvtári rendszerün-
ket, az SR-LIB-et, folyton azon gondolkodott,
miként lehetne még egyszerûbben visszakeresni
belõle az információkat. Kérdéseit, elképzeléseit
velünk is mindig megosztotta. Gyakorlatiasabb
volt, mint némelyikünk, aki tudta ugyan, mi len-
ne a legésszerûbb megoldás, mégsem volt képes
megvalósítani azt. János mindent a legpraktiku-
sabban és a lehetõ leggyorsabban oldott meg,
amit többek között én is mindig csodáltam ben-
ne. Ilyen a tettek embere!

Ezen az elnõiesedett pályán nagy öröm, ha
férfi kollégával dolgozhatunk együtt. Ha meghi-
básodott valamilyen technikai berendezés, ki más
javította volna meg, ha nem János? Elõfordult,
hogy a szemem láttára szedte szét a fénymásoló
berendezést, és kiráncigálta belõle azt az elakadt
papírt a hengerek közül, amit én nem vettem
észre. Ha pakolni, cipekedni kellett, õ szó nélkül
megcsinálta. Jól ismerte zsúfolt külsõ raktáraink
minden zeg-zugát. Õ is nagyon örült tágas, új
könyvtárunknak, ahol szintén sokat dolgozott.
Kár, hogy az új épületben már csak néhány
hónapot tölthetett.

Remek humora volt. Vicceire mindannyian
szívesen emlékezünk. Az élet legnehezebb dol-
gairól is lehetett vele beszélgetni. Részt vett a
könyvtár minden összejövetelén, legyen az mun-
kaértekezlet, rendezvény vagy bográcsozás. Va-
lamennyiünkhöz volt egy-egy kedves szava.
Amikor néhány éve Finnországban járt tanul-
mányúton, nem felejtette el, hogy a távolból is
üdvözöljön bennünket. Sok tapasztalattal és egy
használói elégedettséget mérõ kérdõívvel tért
haza, amelyet máig alkalmazunk. Akkor még
nem tudtuk, mennyi nehézséggel kell megküz-
denie. Saját magáról is képes volt a humor nyel-
vén szólni. Lehet, hogy össze kellene gyûjteni
egyszer János – vagy más, már nem élõ – kol-
légáink jópofa megjegyzéseit, tréfáit?

Egy jó könyvtáros portréjához ma már hozzá-
tartozik az önképzés is. János ebben is élen járt:
földrajz-könyvtár szakon végzett a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán. An-
golból középfokú nyelvvizsgát tett. Munka mel-
lett elvégezte a Debreceni Egyetemen a néprajz
szakot. Senki sem kötelezte arra, hogy tanuljon:
érdekelte az angol nyelv (a középiskolában la-
tint tanult) és a néprajz, abból is elsõsorban a
görögkatolikus egyház vallási élete és a hortobá-
gyi pásztorok világa. Kitûnõ elõadást tartott a
karácsonyi ünnepi szokásokról 2001 decemberé-
ben. Olyan jelenségekre is rámutatott, amelyek-
rõl rohanó világunkban hajlamosak vagyunk el-
feledkezni. Õ hívta fel a közönség figyelmét arra,
hogy nem elég mechanikusan elhadarnunk, hogy
„Jó napot!”, hanem át kell éreznünk, hogy a
másiknak most valóban egy jó napot – azaz egy
szép, kellemes napot – kívánunk. Ennek a kí-
vánságunknak a kommunikációnkban is tükrö-
zõdnie kell. Amikor ezeket a súlyos szavakat
hallgattuk, sokunkban támadt lelkiismeret-furda-
lás. János számára nagyon fontos volt, hogy
közösségben élhet, dolgozhat. Nagyon fáj, hogy
már nem lehet közöttünk, és nem kívánhatunk
neki jó napot!

Kollégánknak arra is jutott energiája, hogy
több cikket, tanulmányt írjon. Az elsõk között
mutatta be az Országos Dokumentumellátási
Rendszer (ODR) mûködését. Bekapcsolódott a
felhasználóképzésbe, azaz bemutató elõadásokat
tartott, gyakorlatot vezetett az internet és könyv-
tárunk honlapja, on-line katalógusa használatá-
ról. Akkor kezdte a pályát, amikor még csak ka-
talóguscédulákról vagy az MNB füzeteibõl tájé-
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kozódhatott a könyvekrõl, és akkor fejezte be,
amikor már számítógépes katalógusokból keres-
hette ki a könyvek, cikkek adatait, lelõhelyét.
Szerette a helyismereti részleg számára végzett
sajtófigyelést. Könyvtárunk történetének feldol-
gozásában is részt vállalt. Emlékezzünk rá írása-
inak jegyzékével – bár õ a könyvtáros értékét
sohasem publikációinak számával, hanem em-
berségével mérte. Ha léteznének „örök vadász-
mezõk” a könyvtárosok számára, akkor õ ott
szaktájékoztatóként dolgozna, emberekkel fog-
lalkozna, mert ez állt hozzá a legközelebb.

Publikációi:

LILIK János: A könyvtárközi kölcsönzés ala-
kulása a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban 1990-
benÿ= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka.
1991. 1. sz.  40–42. p.

LILIK János: Könyvtár – a második évezred
végénÿ= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka.
1998. 2. sz.  44–45. p.

LILIK János: Könyvtárhasználat – a második
évezred végénÿ= Hajdú-Bihar Megyei Könyvtá-
ri Téka.  1999. 2. sz.  23–26. p.

LILIK János: A könyvtárközi kölcsönzés
múltja és jelene. In: A Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtár ötven éve, 1952–2002. : Dokumentu-
mok, tanulmányok, adatok / [szerk. Bényei Mik-
lós]. – Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Könyv-
tár, 2002. – p. 199–207.

SIPOS Andrea – LILIK János: Internet-
használat oktatása a Méliusz Juhász Péter Me-
gyei Könyvtárban = Hajdú-Bihar Megyei Könyv-
tári Téka.  2003. 1. sz.  34–36. p.

LILIK János: Szakmai tréning a Helsinki
Városi Könyvtárban = Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtári Téka.  2003. 1. sz.  45–48. p.

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) programjai

November végén, 28-án az Alkotó könyvtáros programsorozat keretében a Misztrál együttes ad
koncertet  A várakozás zsoltára mûsor címmel.

November 29-én 17 órakor nyílik meg Tavaszi Noémi kiállítása. Tavaszi Noémi festõmû-
vész rendkívül érdekes, varázsos személyiségû idõs hölgy, aki Kodály Zoltán mûvei ihlette

linómetszeteit mutatja be.  A kiállítás december 14-éig látható a kiállítóteremben.
November 30-án közös programot szervez a Cigány Ház és az OIK. 29-én a Roma parla-

mentben roma elõadók tartanak felolvasást cigány írók mûveibõl cigány nyelven. Ezt követi
30-án 16 órakor a könyvtár belsõ udvarában az Olvassunk együtt romanes címû könyv- és

fotókiállítás megnyitója. A kiállításon különbözõ nyelvû, roma témájú mûveket, illetve roma
írók könyveit láthatják az érdeklõdõk. Megnyitja Mender Ibolya, az OIK és Zsigó Jenõ, a

Cigány Ház igazgatója.
December 4-én 17 órakor az Eötvös Kiadó tart könyvbemutatót a kiállítóteremben. Dobos

Erzsébet Conversaciones en La Habana. El episodio cubano de F. G. Lorca címû könyvét
ismerteti a közönséggel a szerzõ és Benyhe János. A könyv Lorca életének kevéssé ismert

kubai epizódjáról szól.
Tavaszy Noémi kiállításához kapcsolódik az Ars Nova Sacra énekegyüttes december 5-én

18 órára tervezett koncertje a kiállítóteremben. A kiállítás és a koncert is a Kodály jubileumi
év programja keretében zajlik. A mûsort Kodály mûveibõl állították össze az elõadók.

December 12-én szervezi a könyvtár szokásos éves nemzetiségi konferenciáját. A téma – a
tavalyi program folytatásaként – a  kisebbségi önkormányzatok országos könyvtári és levéltári

gyûjteményeinek bemutatkozása. A görög, ruszin, bolgár, szlovén és horvát kisebbség gyûjte-
ményeit ismertetik a kollégák 9 és 16 óra között a kiállítóteremben.
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Száztíz éves
a kiskunhalasi
Martonosi Pál
Városi Könyvtár

Bensõséges hangulatú ünnepséggel emlékezett
meg alapításának száztizedik évfordulójáról ok-
tóber 15-én a kiskunhalasi könyvtár. Jöttek a
halasiak és a Bács-Kiskun megyeiek, de érkez-
tek vendégek az ország távolabbi részeibõl is
erre a tekintélyes évfordulóra.

Várnai László, a város polgármestere elisme-
rõ szavakkal szólt a könyvtár múltjáról és jele-
nérõl is. Kiemelte, hogy az intézményben folyó
kiváló munkát többször is elismerték már orszá-
gos kitüntetéssel, köztük „Az Év Könyvtára” cím-
mel. Skaliczki Judit,
az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium fõ-
osztályvezetõ-helyet-
tese is meleg szavak-
kal gratulált az ünne-
pelteknek, beszédét
alább olvashatják.

V a r g a - S a b j á n
Gyula könyvtárigaz-
gató kollégáinak mun-
káját méltatta és kö-
szönte meg.

A köszöntõket szí-
nes, változatos prog-
ram követte verssel,
énekkel, népi tánccal, megható pilla-
natokkal, s végül a sokféle jóval meg-
rakott asztalok mellett jólesõ beszél-
getéssel.

*
„Köszöntöm a száztíz éves városi

könyvtárat.
A könyvtárat 1897-ben alapították.

1897-ben – mint mindig, minden évben
– sok megörökítésre méltó és méltatlan
esemény történt.

1897-ben mutatták be Debussy
Pelleas és Melisand címû operáját, Pá-
rizsban, ebben az évben mutatták be
Rostand Cyranóját, Berlinben Mahler III.
szimfóniáját. Londonban ekkor tartottak
elõször szakmai találkozót az automobil

eladásával foglalkozó kereskedõk, ebben az év-
ben született a késõbbi VI. Pál pápa, William
Faulkner és Aragon, ebben az évben halt meg
Johannes Brahms és a költõ Vajda János.

Magyarországon a budapesti Operaház a Sába
királynõjét, a Bohéméletet és a Mignont játszot-
ta, a Nemzeti Színház – mint idén is – a Lear
királyt és a Figaró házasságát.

A hazai politikai életben nagy visszhangja volt
a kiegyezéshez kapcsolódóan a vám és a közös
jegybank viszonylagos önállósága kérdésének. Az
újságok – többek között – hírt adtak a Dreyfus
ügy újabb fordulatáról, Munkácsy Mihály álla-
potáról, a Petõfi-társaság felhívásáról, hogy mire
pályázzanak a fiatal költõk, a csehországi zavar-
gásokról, a bécsi diáktüntetésrõl.

És Halason?
Októberben felépült a Kaszinó új háza a

Kossuth utcában, a polgári Olvasókör szép ter-
me, Kolozsvári Kiss Sándor és Vári Szabó Ist-
ván magánháza is elkészült, s ezek »hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Halas külseje mind városiasabb
színt öltsön«.

A Jótékony Nõegylet által október 30-án ren-
dezett hangversenyen magyar népdalokat játszot-
tak cimbalmon, és Siebel dalát Gounod Faust
címû operájából. November 3-án a helyi színtár-
sulat Strauss Cigánybáróját mutatta be.

Az 1880-as években a polgárosodó városok-
ban egymás után alakultak meg a különbözõ
körök, egyletek. Ezek egyik formája volt az ol-
vasókör, az olvasó népkör is, hiszen a kulturális
kormányzat 1876-ban felhívta a vármegyék fi-
gyelmét az olvasókörök alapításának fontossá-
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Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból

A British Council
könyvtári dokumentumai
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Mintegy tízezer angol nyelvû dokumentum –
szépirodalom, szakkönyv és angol nyelvi mód-
szertani könyv, audiovizuális nyelvi oktató anyag,
DVD és videokazetta – gyarapítja 2007 októbe-
rétõl a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárának állományát.

Az évek óta szorosan együttmûködõ Bri-
tish Council és Szabó Ervin Könyvtár között
született megállapodás értelmében a brit kul-
turális intézet központi könyvtári állománya a
fõvárosi könyvtárban lesz kölcsönözhetõ, és
így a korábbinál sokkal több angolul tanuló diák
és angolt oktató tanár számára hozzáférhetõ.

Az átvett gyûjteménybõl azokat a köteteket,
melyek több példányban már megtalálhatóak a
központi könyvtárban, átadjuk a kõbányai könyv-
tár és az Ugocsa utcai könyvtár Gateway UK
pontja részére.

Az ünnepélyes átadásra 2007. október 16-án
került sor John Nichols, az Egyesült Királyság
nagykövete, David Mar-

tin, a British Council igaz-
gatója, Demszky Gábor,
Budapest fõpolgármestere
és Fodor Péter, a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója jelenlétében.
Rövid mûsort adtak a Vá-
rosligeti Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Is-
kola diákjai, a Trefort
Ágoston Iskola kórusa,
és a jelenlévõk Litkai

Gergely humoristának az
idegen nyelvek tanulásá-
ról szóló elmélkedésén is
mulathattak.

Az átvett könyvtári
gyûjtemény negyvenöt

százaléka nyelvoktató anyag, a közel harminc
százaléknyi szépirodalomban elsõsorban a kor-
társ brit írók mûvei találhatóak.

A nagyjából háromezer videó, DVD és az
angol nyelvi oktató csomag a multimédia terem-
be, a szakkönyvek a szabadpolcos szakrendbe
kerültek. A szépirodalom jelentõs része szintén
a szabadpolcos térben, kiemelt módon lett elhe-
lyezve. A Nagy-Britanniára vonatkozó ismerte-
tõk, kulturális, turisztikai anyagok, nyelvköny-
vek oktatási segédletek, könnyebb irodalmi ol-
vasmányok a 2003 óta a központi könyvtárban
mûködõ Gateway UK információs pontot gaz-
dagítják majd.

Az õsz folyamán, a megnyitás elõtt és azóta
is kapott telefonok, személyes és  e-mailben ér-
kezõ kérdések mutatják az angolul beszélõ és
angolul tanuló olvasók élénk  érdeklõdését.  A
British Council könyvtárának korábbi tagjai,
angoltanárok és diákok nagyon várták az átadást,
és az elmúlt hetekben hozzávetõleg ötven száza-
lékkal növekedett a kikölcsönzött anyag mennyi-
sége (http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
kozponti_konyvtar/tovabbtanulasi_tanacsado/
gatewayuk/?article_hid=23726).

A könyvek és audiovizuális információhor-
dozók a könyvtár többi dokumentumához hason-
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lóan használhatók. A beíratkozásról, díjakról a
könyvtár használati szabályzata ad felvilágosí-
tást: http://www.fszek.hu/hasznalat/?article
_hid=20673.

A könyvtár gépi katalógusa lehetõvé teszi a
teljes British Council-állomány áttekintését: http:/
/saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb

Téchy Tünde

„Több tudás egy
csárdában”

Az információkutatók éjszakája

Milyen piacképes információkat nyerhetünk bárki
számára ingyenesen hozzáférhetõ adatbázisokból,
illetve könyvtári szolgáltatásokból? Miért gumi-
talpú cipõben jár az üzleti hírszerzõ gyárlátoga-
tásra? Hogyan tárhatók fel a szövevényes cég-
kapcsolatok? Miképpen lehet valakit – egy me-
sés örökség révén – milliomossá tenni? Vajon
van-e összefüggés a sör- és a pelenkavásárlás
között? Mit értünk a szervezetek rejtett vagyona
alatt? Kik és milyen célból veszik igénybe a
lobbista tevékenységét?

Könnyû válaszolniuk a fenti kérdésekre azok-
nak, akik jelen voltak szeptember 28-án – a 2007-
es kutatók éjszakája alkalmából – az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Karának (ELTE BTK) Könyvtártudományi Tan-

székén rendezett ismeretterjesztõ programon.
A Tempus Közalapítvány immár második al-

kalommal nyerte el a kutatók éjszakája magyar-
országi lebonyolításának jogát. Idén tizenkét

hazai intézmény kapcsolódott be a
tudományos-szórakoztató európai
rendezvénysorozatba, köztük az ELTE
BTK Könyvtártudományi Tanszé-
kének üzleti információs mûhelye is.
A koraesti idõpontban a tanszék nagy-
elõadója, a Kovács Máté terem színül-
tig megtelt. A Magyar Információbró-

kerek Egyesülete (MIBE) szakmai, il-
letve a Prím Online és az Adverticum

médiatámogatásával létrehozott esemé-
nyen mintegy száz fõ vett részt.

A rendezvény kezdetén a program
fõszervezõje, Kiszl Péter egyetemi ad-
junktus köszöntötte a megjelenteket,
majd Sebestyén György intézetigazga-

tó egyetemi tanár tartott ünnepélyes megnyitót. A
professzor beszédében felvillantotta a kultúra és a
tudományok fejlõdésének néhány jelentõs állomá-
sát; olyan kézzelfogható, idõtálló eredményeket,
mint a tûz, a kerék feltalálása vagy épp a könyv-
nyomtatás megszületése. De emlékeztetett arra is,
hogy a tudományos kutatás, a haladás lehetõségei
a történelem folyamán nem mindig voltak adottak,
és bizonyos idõszakokban a rombolás gyõzedel-
meskedett a fejlõdés felett.

Ezt követõen a panelbeszélgetés moderátora
vette át a szót. Mikulás Gábor – információs
tanácsadó, a MIBE elnöke – a tudásmenedzs-
ment és az adatbányászat képviselõjének,
Hasznics Milánnak szögezte az elsõ kérdést:
Vajon van-e összefüggés a sör- és a pelenkavá-
sárlás között? A kutató elmondta, hogy a meg-
figyelések szerint Amerikában a hétvégi vásár-
lás alkalmával a fiatal apukák elõrelátóan válo-
gatnak, a sör mellé – biztos, ami biztos – bevá-
sárlókocsijukba pelenkát is tesznek, mivel a fo-
cimeccs közvetítését nem szívesen szakítanák
félbe egy csomag pelenka kedvéért. A humoros
példán kívül az adatbányászat szakmai hátteré-
rõl is hallhattunk. Megtudtuk, hogy az adatbá-
nyász – a vizsgált szakterület szakértõinek bevo-
nása mellett – a nagyméretû, analóg módszerek-
kel már nem elemezhetõ adathalmazok rejtett
kapcsolatainak feltárásával foglalkozik, vagy épp
ismert összefüggéseket pontosít, de elképzelhetõ
az is, hogy kutatása során primer eredmények-
kel szolgál. Távközlési szolgáltatók esetében,
hívásnaplók elemzése alapján, fogyasztói profi-
lok készítése is lehetséges, ami a díjcsomagok
tervezésénél szolgálhat kiindulópontként.
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Azt, hogy mekkora a valószínûsége egy vizs-
gált gazdasági társaság fizetésképtelenné válásá-
nak egy éven belül, illetve, hogy milyen nagy-
ságrendû a biztosíték nélkül adható kereskedel-
mi hitel összege, már a Creditreform képviselõ-
jétõl tudhattuk meg. Deli Zsolt hangsúlyozta, a
vállalkozások feltérképezésén túl a cégminõsítõ
céginformáció-szolgáltatás keretében alkalmazott,
nemzetközileg elismert értékelési módszerük
révén az ügyfél olyan információhoz juthat üzle-
ti partnerérõl, mely segíti az üzleti kockázat csök-
kentését, illetve a vezetõt a döntéshozatalban.
Munkájuk során csak nyílt és legális adatokból
merítenek, melyek forrásai elsõsorban a Credit-
reform-Interinfo Kft. 1989-tõl épülõ saját adat-
bázisa, a tizenkilenc országban jelen lévõ Cre-
ditreform nemzetközi adattára, hivatalos cégnyil-
vántartások, valamint szakágazati, üzleti tapasz-
talatokat összegyûjtõ és egyéb statisztikai rend-
szerek.

A beszélgetés folytatásaként Mikulás Gábor
az üzleti hírszerzés módszereirõl és lehetõsége-
irõl dr. Harmados Györgyöt kérdezte, aki el-
mondta, hogy tudomása szerint a vállalaton be-
lüli visszaélések és csalások évente több száz-
millió dollár kárt okoznak világszerte. A szakte-
rület képviselõje hozzáfûzte, hogy a fizikai esz-
közök, berendezések, illetve a bizalmas infor-
mációk ellopásának, valamint a belsõ pénzügyi
szabályok áthágásának felderítése során az üzle-
ti hírszerzõ nemcsak a sajtó és az internet forrá-
saiból szerzi információit, hanem gyakran él a
személyes adatgyûjtés, a környezettanulmány és
az életmódvizsgálat eszközeivel is. Jó ötletet kap-
hattak elõadónktól azok, akik egy fémfeldolgo-
zó gyárban használt alapanyagokról szeretnének
többet megtudni. Mint hallhattuk, ehhez nem kell
mást tenni, mint felvenni egy puha, gumitalpú ci-
põt, melyrõl a szervezett gyárlátogatás után szá-
mos információ nyerhetõ. Hasonlóan ötletes meg-
oldás született, amikor egy eladásra váró pékség
gépeinek meglétérõl szeretett volna meggyõzõdni
a leendõ vevõ, viszont az üzem tulajdonosa ezt
nem tette számára lehetõvé. Egy – állítólag – szak-
dolgozatát író diák bevonásával kezdtek az ügy
megoldásához, aki segítséget kért az anyaggyûjtés-
hez a pékség tulajdonosától. Így készülhettek fény-
képek a gépekrõl is, melyeket az üzleti hírszerzõ a
megrendelõnek ezután átadhatott.

A vállalati információs központok feladatai-
ról Kóródy Judit, az Infodok Kft. vezetõje be-

szélt. Elmondta, hogy a vállalati könyvtáros a
rendszeres és eseti információkutatás során szak-
mai, üzleti és belsõ információkat gyûjt, értékel
és szolgáltat. Pontosan ismerve a megrendelõ
egyéni és szervezeti céljait – a különbözõ téríté-
ses és térítésmentes, valamint saját építésû adat-
bázisok mellett, a könyvtári állomány és az
internet segítségével – ügyfele számára testre
szabott információs csomagokat képes összeállí-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. november • 13

tani. A vállalat tudásmegosztó rendszerének ré-
szeként, tevékenysége nélkülözhetetlen a szak-
mai munkafolyamatokban.

De mi a helyzet akkor, ha a hétköznapi fel-
használó szeretne segítséget kapni valakitõl, le-
hetõleg térítésmentesen? Forduljon a KÖZIN-
FOTÁR-hoz! – javasolta Kiss Katalin, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) osztályve-
zetõje. A központi könyvtárban 1987 óta mûkö-
dik a közhasznú információs szolgálat, melynek
a változó környezethez igazított, továbbfejlesz-
tett formája, a KÖZINFOTÁR 2006 óta áll a
használók rendelkezésére telefonon, személyesen,

e-mailben vagy akár chaten keresztül is. A szol-
gáltatás keretében – a könyvtár hagyományos és
elektronikus (tizenegyezer tételes saját építésû
és több más, elõfizetett adatbázis) információ-
forrásainak felhasználásával – segítséget kapha-
tunk az ügyfélkapu használatához, elektronikus
adóbevallás elkészítéséhez, szerzõdésekhez és
cégadatok ellenõrzéséhez, jogszabályok megta-
lálásához, valamint külföldi továbbtanulási lehe-

tõségek felkutatásához is. Az információs
szolgálathoz érkezõ igazán különleges és
meghökkentõ kérdések közül Kiss Katalin
a következõket említette: a szolgálat mun-
katársai megfigyelték, hogy a hétvégéhez
közeledve egyre több elvált apuka keresi
meg õket a tejbegríz receptje miatt; de elõ-
fordult már olyan is, valaki arra volt kí-
váncsi, milyen gyorsan fut a csótány, vagy
miképpen szabadíthatja ki bezárt autója
slusszkulcsát, és mit vegyen barátja szüle-
tésnapjára.

Kik és milyen célból veszik igénybe a
lobbista tevékenységét? – fejtegette Kere-

kes Pál. Az önkormányzati képviselõtõl
megtudtuk, hogy az önkormányzati információs
vagyon szolgáltatását a 2005 novemberében ha-
tályba lépett közigazgatási eljárási törvény elekt-
ronikus közigazgatásra vonatkozó rendelkezései
teszik lehetõvé. Munkája során elsõsorban az ön-
kormányzati adatokra, személyes és munkakap-
csolataira támaszkodik, ezek alapján nyújt infor-
mációkat építéssel, ingatlanfejlesztéssel (szabá-
lyozási terv, rendezési terv, fõépítészi irányel-
vek), közterület-használati feltételekkel kapcso-
latos ügyekben (reklámfelületek kihelyezése,
formái, méretei, esztétikája), mûködési engedé-
lyek kiadásával összefüggõ problémás esetekben

(játékgépek üzemeltetése, hulladékkezelés,
ipari-szolgáltató létesítmények engedélye-
zése, a munkatevékenység bõvítése). Ezen
kívül az önkormányzat politikai viszonya-
iról, a tényleges döntéshozói szervezet
vagy személy beazonosításának lehetõsé-
gérõl szintén a közháló szakértõje nyújt-
hat naprakész és pontos információkat.

Harmath Arisztid Sándor, a HUN-
GAROGENS Családtörténeti Kutatóiroda
vezetõje a genealógia tudományának iz-
galmas részleteibe avatta be a jelenlévõ-
ket. A családfakutatás fõként levéltári do-
kumentumokra, anyakönyvi bejegyzések-

re, különbözõ céllal készült összeírásokban ta-
lálható statisztikai, demográfiai, gazdaságtörté-
neti, szociológiai, valamint szociográfiai adatok-
ra támaszkodik. A tapasztalt családtörténészek
és levéltárosok az említett forrásokból származó
hiteles adatok alapján segíthetnek eltûnt szemé-
lyek megtalálásában, egy család történetének re-
konstruálásában, örökösödési ügyek vagy akár
történelmi kérdések megoldásában is. Szóba
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került az amerikai gyakorlat, ahol a bíróságok
hirdetést tesznek közzé a gazdátlan örökségek-
rõl, melyekrõl nem készült végrendelet, nincse-
nek hagyatéki leszármazottak, és gyakran a szü-
letési adat az egyetlen kiindulópont az elhunyt
felmenõinek, illetve még élõ leszármazottainak
felkutatásához.

Az est további részében a hallgatóság tíz
kérdésbõl álló, az elhangzott beszélgetésekhez
kapcsolódó játékos totót tölthetett ki Köntös Nelli

és Németh Katalin tanársegédek szerkesztésében.
Az információs kvíz kérdéseinek helyes megvá-
laszolásában az egyes szakmák képviselõinek
bemutatkozó sorai is segítettek, melyeket a ren-
dezvény ideje alatt a terem falán olvashattak a
nézõk. A program a Könyvtártudományi Tan-
szék folyosóján folytatódott, ahol üzleti álló-
fogadás keretében megtörtént a kvíz eredmé-
nyének kihirdetése, a könyvjutalmak átadása,
valamint kezdetét vette a kötetlen beszélgetés
az est meghívott résztvevõi és a közönség tag-
jai között.

Az információkutatók éjszakájának szakmai
elõadásai, valamint az oldott hangulatú beszél-
getések kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy a
szakmabeliek megmutathassák „másik” arcukat
és a kívülállók személyesen találkozhassanak a
kutatókkal, bepillantást nyerjenek az informáci-
ós szakemberek munkájába. A vendégek a meg-
hívott elõadók – gyakran humoros és meghök-
kentõ – történetein keresztül megismerhették az
egyes szakterületek által kínált információkat,
azok forrásait és különbözõ felhasználási lehetõ-
ségeit. Így a hallgatóság egy kis idõre informá-
cióbrókernek, üzleti hírszerzõnek, vállalati
könyvtárosnak, adatbányásznak vagy akár csa-
ládfakutatónak is érezhette magát.

Síklaki István betegség miatt sajnos nem tu-
dott személyesen részt venni az információkuta-
tók éjszakáján, ezért a számára feltett kérdésre
– Kimutatható-e a politikusok beszédeibõl a kor-
rumpálhatóság? – utólag, írásban válaszolt, me-
lyet az érdeklõdõk a MIBE honlapján olvashat-
nak (www.mibe.info).

Az információkutatók éjszakájáról senki sem
távozott üres kézzel, minden vendégünk a MIBE
kiadásában megjelent, Információból üzleti érték c.
könyvet, illetve egy, az információbrókerség alap-
jainak elsajátítását igazoló tanúsítványt, és persze
sok hasznos információt kapott ajándékba…

Köntös Nelli – Németh Katalin

Népmese napja
Heted 7 próba

Benedek Elek születésnapját ünnepeltük bo-
szorkányokkal, királylányokkal, ördögökkel,
vándorokkal. Szeptember 30. immár harmadik
éve a népmese ünnepévé vált, azoknak az ün-
nepévé, akiknek fontos a népmesék fennmara-
dása és a mesékben élõ bölcsesség továbbha-
gyományozása. Számos óvoda, iskola, könyv-
tár, civil szervezet, határon túli intézmény kap-
csolódott be programjaival ebbe az egész or-
szágot behálózó eseménybe.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pes-
ti Régiójának könyvtáraiban (IX., XVIII., XIX.,
XX., XXI., XXIII. kerület) is sok érdekes prog-
rammal vártuk olvasóinkat az évek során.
Ebben az évben aztán úgy gondoltuk, hogy
egységben az erõ, és ne szétszórva, hanem egy
közös rendezvénnyel várjuk a meseszeretõ gye-
rekeket, szülõket, nagyszülõket.

Egy szabadtéri rendezvénynél elsõrendû
szempont a jól megközelíthetõ helyszín, a jó
idõ, és a pénz, sok pénz. Mindhárom megada-
tott. A pesterzsébeti városközpont elegáns sé-
tálóutcájával, gyönyörû virágaival, zöld gye-
pével, szökõkútjával, harangjátékával és a
buszok csomópontjával nagyon jó választás
volt. A jó idõt sokan „rendeltük” meg, és lõn,
a vénasszonyok nyara ragyogó napsütéssel
várta az érkezõket.

Pénz? A Nemzeti Kulturális Alap pályázati
támogatása ezt a problémát is megoldotta. Így
a rendezvény elõtt elmondhattuk, hogy nekünk,
szervezõknek már teljesült a három kívánsá-
gunk.

Jó tollú kollégánkat ily módon ihlette meg
az esemény:

„Közhírré tétetik hetedhét országban,
Nagy próba tartatik szeptember havában.
Jöhetnek bátran kicsik és nagyok,
Mesét hallgatók és meséket olvasók.
Gyûrjed le a boszorkányt,
s az ördögöt vágd apróba,
29-én lészen majd a veszélyes hét próba.
Rajta tehát, kis hercegek, királylányok, hõs

vándorok,
Nem marad el – ne féljetek – temérdek sok

jutalmatok.”
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Akkor induljunk a vándorútra! A képzelet-
beli mesebeli utazásnak hét próbatétele volt,
melyre a kisbíró invitálta a megjelent vándo-
rokat. Ahogy illik: dobszóval, rigmusokkal és

vándortarisznyával, melyben a ha-
muban sült pogácsa mellett egy
útlevél volt. Ez fontos részévé vált
a játéknak, mert a mesehelyszíne-
ken a sikeres próbatételeket egy-
egy pecséttel igazolták.

Minden kalandozási ponton a me-
sére jellemzõ, azt sok szempontból
körüljáró vetélkedõk, találós kérdé-
sek, nyelvtörõk, ügyességi és népi
játékok, kézmûveskedés fogadta a
vándorokat.  Emellett el lehetett ol-
vasni a mese szövegét is, ezt sokan
betûzgették, a kisebbeknek felolvas-
ták (A vitéz szõcs, Mackó úr és or-
das koma, Világszép Sárkány Rózsa,
Rózsa és Ibolya, Macskacicó,  A csil-
lagszemû juhász, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja).

360 tarisznya talált kis gazdájá-
ra, és bizton mondhatjuk az elfo-
gyott ajándékokból, oklevelekbõl,
hogy végig is járták a vándorutat.
Fõképp családokkal találkoztunk,
és nagy örömünkre sok apuka is
elhozta gyerekét. Egy idõ után nagy
kavalkáddá vált a rendezvény, min-
denhol boldog, önfeledten játszó
gyereket láttunk. A program sok-
színûségét még a színpadi mûsor
is emelte. Kerületi mesemondó
versenyek gyõztesei, az erzsébeti
Hangyabanda színjátszó csoport, a
csepeli Hagyomány-óvóhely fellé-
pése követte egymást, a mûsorokat
sokan megnézték. Itt került sor az
erzsébeti könyvtár által szervezett
meseíró pályázat helyezettjeinek
díjazására is.

Az utazás végén a mesebeli ki-
rály színe elé járultak a vándorok,
aki fenséges kezével és szemével
ellenõrizte az okmányt, a próbaté-
telek igaz voltát, és dicsérõ szavak
közepette oklevéllel, ajándékkal ju-
talmazta az átélt nagy fáradalma-
kat és megmérettetéseket.

Nagyszerû napot zártunk, és a családokat
további mesék olvasására invitáltuk kerületi
könyvtárainkba.

Budavári Klára
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„Kétszerkék”

Kékfestõ-kiállítás Tégláson

Bolyós András kékfestõ népi iparmûvész mun-
káiból nyílt kiállítás 2007. október 26-án a téglási
Városi Könyvtárban.

A megnyitó ünnepségen Hotzi Péternek és
Varga Miklósnak, a helyi általános és mûvészeti
iskola zenepedagógusainak komolyzenei duója
bûvölte el a hallgatóságot. Ezt követõen Németi

Katalin intézményvezetõ avatta be a közönséget
a kékfestés történetébe, munkafolyamatába, ér-
dekességeibe – projektoros vetítéssel színesítve
mondanivalóját. A népmûvészet iránt érdeklõdõ
közönség ámulattal csodálta az aprólékosan ki-
dolgozott, különös jelentéselemekkel bíró kiállí-
tott darabokat, melyekhez maga a mester fûzött
érdekes magyarázatokat, kommentárokat.

Az igényes munkákból összeállított, színvo-
nalasan berendezett kiállítás az év végéig láto-
gatható, a könyvtár szokásos nyitvatartási rend-
jében.

Tompa Tiborné

Füzéki István Emlékérem

Az idei Füzéki István Emlékérem díjat Katsányi

Sándor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugal-
mazott osztályvezetõje kapta. A 2007. október 25-
én tartott ünnepség helyszíne az Országos Széché-
nyi Könyvtár volt. Gratulálunk a díjazottnak és
további sikereket, jó egészséget kívánunk!

Könyvtárnévadó
Vásárosnaményban

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2007. október 20-
án könyvtárunk, a vásárosnaményi Városi Könyv-
tár ünnepélyes névadó keretében is felvette Balázs
József nevét. Az író halálának tizedik évfordulóját
választottuk az ünnepség idõpontjául.

Balázs József (1944. március 19–1997. ok-
tóber 13.) író, dramaturg Vitkán született. Vitka
Vásárosnamény várossá válásakor (1979-ben)
a város egyik kerülete lett. Balázs József itt
született, de az ELTE-n tanult, és késõbb már
Budapesten maradt, ott vette feleségül Fodor
Katalint, aki ma az ELTE Magyar Nyelvtudo-
mányi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtör-
téneti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai
Tanszékén tanít. Egy lányuk született, Kata,
aki még kislány volt, amikor édesapja vese-
elégtelenség következtében fiatalon elhunyt.
Évekig tartó betegsége nagyban gátolta az al-
kotásban, ezért is csoda, hogy mûvei szép
számmal megjelentek még életében.

Balázs József a hetvenes években gyors egy-
másutánban jelentette meg három kisregényét,
melyeket valószínûleg sokan ismernek a belõlük
készült filmek révén. (Magyarok – kisregény,
1975 http://www.forrasfolyoirat.hu/0412/vasy.
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html, filmváltozat, 1977; Koportos – kisregény,
1976, filmváltozat, 1979, http://www. film
tortenet.hu/object.4b258158-7ed9-47f8-b9ad-
bc220fcdc 119.ivy; Fábián Bálint találkozása Is-
tennel – kisregény, 1976, filmváltozat, 1980 http:/
/www.filmtortenet.hu/object.6665bba1-d9e2-
48a8-a2ae-4fce034829fe.ivy). A sor nem szakadt
meg, következett Az ártatlan – regény, 1977; Sze-
retõk és szerelmesek – kisregény, 1978; Az el-
tévedt tank – kisregény, 1983; A torcellói Krisz-
tus – regény, 1981, 2005; A homok vándorai –
dráma, Nyíregyháza, 1985. Az itt felsoroltakon

kívül még több elbeszélése is megjelent irodal-
mi folyóiratokban.

Munkássága, életmûve érdemes arra, hogy
emlékét ápoljuk. Görömbei András szerint „az a
fajta tömör, Móriczra és Hemingwayre egyaránt
visszautalható ábrázolásmód, melyet Balázs Jó-
zsef újított meg… nagy nyeresége irodalmunk-
nak, mert a magyar prózában éppen ez, az ábrá-
zolást és gondolatot egyesítõ írásmûvészet fo-
gyatkozott meg…”

Irodalmi elismerései: SZOT-díj 1976; József
Attila-díj 1977, 1987; Váci Mihály-díj; Ratkó
József-díj 1993; Balázs Béla-díj 1996.

Az ünnepségen több mint száz vendégünk volt:
az író özvegye, rokonai, barátai, könyvtárosok, iro-
dalomszeretõ emberek. A könyvtár homlokzatán
dombormûvet avattunk – Zagyva László nyíregy-
házi szobrászmûvész alkotását – majd Jüttner Csa-

ba polgármester köszöntõje után két irodalomtör-
ténész elõadása következett. (Görömbei András –
a Debreceni Egyetem professzora és Vasy Géza –
az Írószövetség elnöke, mindketten az író kortár-
sai, személyes ismerõsei voltak) Miklós  Elemér

dombormû-avató és összekötõ szövegét szintén
sorolhatnánk az elõadások közé, melynek alapja
az általa összegyûjtött anyag könyv formában
2002-ben kiadott változata, címe: Balázs József
emlékezete.

Fontosnak tartom, hogy egy könyvtár nevé-
ben is kifejezze az irodalommal való kapcsola-
tát. Fõleg ma, amikor úton-útfélen azt halljuk,
hogy a könyvtáraknak meg kell újulniuk, infor-
mációs intézményként kell mûködniük. Ez igaz,
de ne kérdõjelezzük meg, hogy kisvárosi könyv-
tárként elsõsorban könyvek, irodalmi értékek tára
és közvetítõi vagyunk!

Fejes Csilla

Eseménynaptár
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

XII. 7. Bp., OSZK 
Habent sua signa libelli – MOKKA-R 
közgy lés  
és konferencia 

MOKKA-R www.oszk.hu 

XII. 7. 
Bp., Aranytíz M v. 
Közp. 

I. Digitális esélyegyenl ség konferencia NJSZT www.njszt.hu 

XII. 10. Gy r, megyei kvt. 
A muzeális dokumentumok  
on-line bejelentése – konferencia 

MOKKA-R 
http://www.eruditio.hu/mo
kka-r/ vagy 
kevehazi@bibl.u-szeged.hu 

XII. 10-11. Békéscsaba 
Versenyképes ország versenyképes 
könyvtárossal – roadshow 

MKE mke@oszk.hu 

XII. 12. Budapest, OIK Nemzetiségi konferencia OIK www.oik.hu 

XII. 13. Budapest, FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz@oszk.hu 

2008. I., 
II. 

Debrecen, Gy r 
Versenyképes ország versenyképes 
könyvtárossal – roadshow 

MKE mke@oszk.hu 

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!



18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. november

e-könyvtáre-könyvtáre-könyvtáre-könyvtáre-könyvtár

„Elsõsegély-csomag”

Webes könyvtári gyûjtemények
és kezelésük*

Ha számítógépes tartalomszolgáltatásról esik szó
a könyvtárakban, a legtöbben a könyvtár által
elõfizetett adatbázisokra gondolnak. Csakugyan:
egy-egy tematikus adatbázis kiváló forrás lehet
egy téma kutatásához, szakdolgozatíráshoz.
Azonban nagy hátránya, hogy az ilyen források
legtöbbször nem érhetõk el a könyvtári hálóza-
ton kívülrõl, azaz hozzáférésük csak a könyvtár
nyitvatartási idejében, annak falain belülrõl le-
hetséges. Van azonban egy másik módja is az
elektronikus információszolgáltatásnak, amely
lehetõvé teszi, hogy a könyvtár használói a hét
minden napján, a nap minden órájában autenti-
kus tartalomhoz jussanak, akár otthonról is, anél-
kül, hogy bármivel is rendelkezniük kellene a
mára már eléggé elterjedt otthoni internet-
kapcsolaton és a még elterjedtebb számítógépen
kívül. Minden könyvtár könnyûszerrel létrehoz-
hatja (létrehozhatná) saját webes gyûjteményét,
megbízható, világszerte elterjedt és használt
webes alkalmazások és weboldalak segítségével.

Mit is jelentene egy ilyen gyûjtemény létezé-
se a könyvtárnak? Elsõsorban bárhonnan, bár-
mikor elérhetõ tartalom szolgáltatását, amely
tartalom – a világhálón fellelhetõ számtalan
weblappal ellentétben – ráadásul szakemberek
által válogatott, hiteles és megbízható forrásgyûj-
teményt és -anyagot takar. Megtakarított idõt
jelent továbbá – mind a könyvtárosnak (hiszen
az egyszer már összegyûjtött tartalom a késõbbi-
ekben is elérhetõ lesz), mind pedig a használó-
nak, akinek általános tájékozódáshoz, a könyv-
tár elektronikus forrásainak használatához ki sem
kell mozdulnia otthonról. Megfelelõ forgalom-

mérõ scriptek megléte esetén a gyûjtemények
használata is mérhetõ, ami akkor nyer jelentõsé-
get, ha a mindennapos gyakorlatba is beépül a
távhasználatok száma mint könyvtárhasználati
mutató. És természetesen még egy elõnye van a
könyvtár jelenlétének a sokak által használt és
látogatott tartalomgyûjtõ és -rendezõ webolda-
lakon: folyamatos promóció és marketinglehetõ-
ség, hiszen a könyvtár neve mindenhol felbuk-
kan, ahol az átlag internethasználók is nap mint
nap megfordulnak. Az internet térhódításával az
általa közvetített információs tartalom fontossá-
ga is átértékelõdik, akár tetszik ez a könyvtárak-
nak, akár nem. A weben megjelenõ tartalom nagy
hányada a legkevésbé sem hiteles információ,
esetleg zaj, vagy egyenesen „elektronikus sze-
mét”, épp ezért nagyon fontos lenne, hogy az
információ gyûjtésének, feldolgozásának és szol-
gáltatásának legjobbjai, a könyvtárak is megje-
lenjenek saját gyûjteményeikkel a világhálón.

A webes gyûjtemény – eme bármikor, bár-
honnan elérhetõ „elsõsegély-csomag” – szám-
talan formában megjelenthet. A könyvtár ked-
venc, hitelesként és megbízhatóként értékelt
internetes forrását felkínálhatja használóinak
könyvjelzõ-gyûjtemény formájában. Ehhez ta-
lán az egyik legmegfelelõbb eszköz az angol
nyelvû del.icio.us1 nevû közösségi linkgyûjtõ
oldal. A folkszonomikus2 rendezési elvet ala-
pul vevõ gyûjtemény bárki számára könnyen
átlátható és kezelhetõ. A gyûjtemény darabjai
– a linkek avagy könyvjelzõk – egyetlen gomb-
nyomással felvehetõk a listába, magyarázószö-
veggel láthatók el, címkézhetõk (egy linkhez
több címke is rendelhetõ, azaz a könyvjelzõ
egynél több szempont szerint is kategorizálha-
tó). Ráadásul a linkek a címkék segítségével
ugyanilyen könnyedén leválogathatók, a talá-
lati halmazok szûkíthetõk, valamint az oldal
beépített keresõjének segítségével nem csak a
linkek címében, de leírásukban és címkéik
között is kereshetünk3. A könyvtári könyvjel-
zõ-gyûjtemény így valóban „út lehet a tarta-
lomhoz”, azaz a könyvtári linkgyûjtemény
nagyszerû kiindulópont lehet a világhálón fel-
lelhetõ, témaspecifikus információhoz. Link-

* A prezentáció elhangzott a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Mûszaki Könyvtáros Szekciójának A könyv-

tár 2.0 gyakorlati alkalmazása címû rendezvényén, 2007.
október 26-án.
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gyûjtemények persze eddig is léteztek, így a
kérdés, hogy miben nyújthat többet a del.icio.
us, mint a könyvtári weblap, jogos. Nos, a leg-
fõbb elõny, hogy a linkek egynél több kategó-
riába is besorolhatók, és ezen kategóriák mind-
egyikének alapján visszakereshetõk. Sõt, a
címkék kombinálásával gyakorlatilag a lehetõ
legnagyobb mértékben leszûkíthetjük a talála-
ti halmazt. A del.icio.us közösségi funkciója
szintén hasznos lehet, hiszen a használók lin-
keket ajánlhatnak a könyvtárnak, vagy akár
linkgyûjtõ közösséget, partneri viszonyt épít-
hetnek ki. Az oldal szolgáltatásai nagyszerûen
beválnak szakkönyvtárak esetében4, vagy nyil-

vános könyvtárak részlegei (zenei, helyisme-
reti stb. részleg) esetében, de akár iskolai
könyvtárak állományának kiterjesztésére, on-
line oktatási és házi feladat megoldásához
nyújtható segédletek gyûjtésére.

Természetesen módunk van nem csak kiindu-
lópontokkal, hanem akár folyamatosan frissülõ
tartalommal is ellátni használóinkat. Érdekes
lehetõség lehet például tematikus RSS-gyûjte-
ményeket szolgáltatni, akár opml-fájlok5, akár on-
line, a Bloglines6 oldalán megjeleníthetõ feed-
lista formájában. Használóink így saját számító-
gépükön figyelhetik a könyvtár által összeválo-
gatott források tartalmi újdonságait, így a figyelt
témákban folyamatosan naprakészek lehetnek. A
linktárhoz hasonlóan az RSS-csatornákat elég
egyszer összeválogatni, azután a gyûjtemény az
igényeknek megfelelõen bõvíthetõ.

Arra is van persze lehetõség, hogy a könyvtár
saját „gyártású” tartalmat közvetítsen. Ha ez a
tartalom ráadásul folyamatosan frissül, aktuali-
zálódik, akkor annak közvetítésére a legjobb
eszköz a blog lehet. A blog az egyszerû publiká-
lást, a teljes mértékig testre szabható felületet és
az interaktivitást ötvözi a funkciókban gazdag
platformmal és a kiterjeszthetõséggel. Híreink
megjelentetése egy e-mail megírásának egysze-
rûségével „vetekszik”, szerkesztésük és átírásuk
szintén gombnyomásra történik, ráadásul a több
tucat (a WordPress7 blogmotor esetében több

A Demokráciakutatások Magyar Központ-
ja Alapítvány (Budapest) térítésmentesen
felajánlja a Magyarország Politikai Év-
könyve sorozat köteteit (1988–2006) köz-
gazdasági, társadalomtudományi gyûjte-
ménnyel rendelkezõ felsõoktatási, ill. kö-
zépiskolai könyvtárak számára. Mivel kor-
látozott példányszám áll rendelkezésre, az
igényeket a jelentkezés sorrendjében tud-
juk kielégíteni.

A szállításról a könyvtáraknak kell gon-
doskodniuk.

Érdeklõdni a következõ e-mail címen le-
het: villamj@ogyk.hu.
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ezer) választható sablon mindezeket rendkívül
ízléses, legtöbbször maximálisan testre szabható
felületen teszi lehetõvé. A „komment-funkció”
(a hozzászólások lehetõsége) a platformot telje-
sen interaktívvá teszi, azaz a hírközlésen túl a
használói visszajelzés, feedback fogadására is
lehetõséget teremt. A blog segítségével a könyv-
tári hírek és információk valóban gyûjteménnyé,
kereshetõ archívummá állnak össze – hála az
automatikus havi archiválásnak, a folkszonómián
alapuló (szabad tárgyszavakhoz hasonló) kate-
gorizálásnak és címkézésnek, a beépített keresõ-
nek és a dátum szerinti rendezésnek8.

Természetesen – mint az új módszerek és
eszközök használatának, bevezetésének esetében
mindig – a gyûjtemények szervezésének és kar-
bantartásának is vannak hátrányai és veszélyei,
csakúgy, mint csábító elõnyei. A hátrányok kö-
zött elsõsorban a befektetendõ idõt és munkát
említhetjük; hiába teszik a fenti lehetõségek
minden eddiginél könnyebbé a tartalom gyûjté-
sét és közreadását, a karbantartás itt is állandó
odafigyelést, ráfordított energiát igényel. Mind-
azonáltal amint a webes gyûjtemények teljesség-
gel beépülnek a szolgáltatás mindennapjaiba, napi
egész csekély ráfordítással rendezetten és napra-
készen tarthatjuk kollekcióinkat – feltéve, hogy
olyan munkatárs végzi a gyûjtemény gondozá-
sát, aki maga is legalább alapszinten járatos a
használt eszközök, szolgáltatások mûködtetésé-
ben. A könnyedén kiküszöbölhetõ hátrányok
mellett a gyûjtemények léte sokkal nehezebben

áthidalható veszélyeket is rejt: ezek közül a két
leginkább mérvadó a nem megfelelõ munkaszer-
vezés és a kivitelezési problémák jelenléte. Mi-
vel a blog például az azonnali publikáció lehetõ-
ségét kínálja, a „lépcsõzetes” tartalom-engedé-
lyeztetési procedúra pontosan a legjelentõsebb
tulajdonságától foszthatja meg eszközünket. A
tartalomközlést célszerû ezért egy megbízható,
az eszköz kezelésében jártas, megfelelõ autonó-
miával felruházott szerkesztõre bízni, akinek a
jogkörén kívül természetesen a felelõsségét is
elõre tisztázni kell. Ennek hiányában a tartalom
„elsikkadhat” vagy elavulhat, mire a publikálá-
sig jut, azaz blogunk tartalma szaggatottá válik
vagy a frissítés hiányában elhal. A kivitelezés
problémái között említhetjük a nem megfelelõ –
a blog egészére vonatkozó – témaválasztást (ne
válasszunk olyan témát, amirõl tudjuk, hogy tár-
gyalása, publikálása rövid idõn belül befejezõ-
dik), a karbantartáshoz szükséges szakértelem
hiányát, vagy a nyelvezet problémáit: a blogok
hangvétele a honlapokénál könnyedebb, rugal-
masabb, játékosabb és egyszerûbb – részben ez
tette õket ilyen népszerûvé.

Természetesen a hátrányokat és veszélye-
ket összevetve a nyilvánvaló és kevésbé szem
elõtt lévõ elõnyökkel – folyamatos („24/7”)
tartalomszolgáltatás, a fizikai gyûjtemény ki-
egészítésének lehetõsége, az ingyenesség, a
folyamatos és hangsúlyos jelenlét a web min-
dennapjaiban, a széles körû promóció és a
könyvtári közösségépítés lehetõsége, a folya-
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matos feedback elõnye, a gyors publikálás és
a hasonlóan gyors szerkesztés stb. – elmond-
hatjuk, hogy az ilyen jellegû gyûjtemények ki-
alakítása nem csak megéri, de a huszonegye-
dik századra már-már elengedhetetlen. Hosszú-
távfutás, igaz, ám olyan verseny, amelynek
végén a könyvtárak veszíteni nem veszíthet-
nek semmit – nyerni azonban annál többet
nyerhetnek.

Paszternák Ádám

Hivatkozások és lábjegyzetek

1 http://del.icio.us/
2 A taxonómia mintájára képzett szó. Az an-

gol „folks” (barátok, haverok) és a taxonomy

(taxonómia) szavak összetételébõl származik.
Más értelmezés szerint „népi taxonómia” (folk
taxonomy).

3 Részletes ismertetését lásd: http://fiksz.
klog.hu/35/

4 Gyakorlati alkalmazása pl.: http://del.icio.us/
idegennyelvu/

5 Az opml feloldása: Outline Processor
Markup Language (kivonat-feldolgozó leíró
nyelv). Bõvebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/
OPML

6 http://www.bloglines.com/
7 http://www.wordpress.org/, ill. http://

www.word-press.hu/
8 Könyvtári blog a gyakorlatban pl.: http://

oik.klog.hu/

Magánosítják-e a könyvtárakat Szerbiában?
Megfelelõ rendelkezések nélkül veszélybe kerülhet

a kulturális intézmények fenntartása

A kultúráról szóló törvénytervezet kerettervezet. Ennek alapján születnek majd meg az egyéb törvények, mint
amilyen a múzeumokról szóló, a könyvtörvény vagy éppen a könyvtárakról szóló törvény is, éppen ezért nem
mindegy, milyen is lesz ez a kerettörvény, amelynek tervezetével – a nemzeti kisebbségeket súlyosan érintõ
hiányosságai miatt – a mûvelõdési intézmények vezetõi is elégedetlenek.

Náray Éva, a topolyai Népkönyvtár igazgatónõje szerint hiába hangoztatják, hogy fontos decentralizálni a
kultúrát, megadni a kellõ önállóságot a kulturális intézményeknek, hisz íme, született egy törvénytervezet, amely
az õ meglátása szerint inkább centralizál, mint decentralizál.

Ami új dolog, az a magántulajdon kérdése. Ezt érinti a tervezet. Lehetõvé teszi a magánvállalkozóknak a
kulturális intézmények létrehozatalát és a kulturális intézmények privatizációját is.

– A kérdés az, hogy lehet-e a könyvtárat magánosítani. Ha igen, melyeket és milyen feltételekkel? Ezt is
törvényileg pontosan meg kell határozni. Egyetemi könyvtárakat valószínûleg nem engednek privatizálni, de a
közkönyvtárakat, mint amilyen például a topolyai? – teszi fel a kérdést az igazgatónõ, aki támogatja a szombaton
lezajlott közvitán felvetett elképzelést, miszerint adókedvezményben kellene részesíteni a kultúrát támogatót, aki
a könyvtárak esetében lehet könyvadományozó is, de akár olyan vállalkozó is, aki felajánlja, hogy például
bemeszeli a könyvtárat.

Ami a pénzelési kérdéseket illeti, mint megtudtuk, a topolyai Népkönyvtárat az önkormányzat támogatja,
mivel teljes mértékben költségvetési intézményrõl van szó, az alapítója a topolyai önkormányzat. A tartomány
szokott pénzt juttatni könyvek vásárlására minden évben, de az elmúlt három évben ez a támogatás folyamatosan
csökkent. A köztársaságtól éppen most érkezett segítség: a könyvtárak kaptak könyvvásárlási támogatást, egy
2700 címszóból álló listáról választhatták ki a könyveket. A szerbiai kiadók múlt évi könyvtermésérõl van szó,
és a listán egyetlen magyar könyv sem szerepel...

Az elmúlt években bõvült a könyvállomány a magyarországi Illyés Közalapítvány könyvtártámogatási prog-
ramjának köszönhetõen, de mint tudjuk, ez az alapítvány megszûnt.

– Bizonytalanná teszi az intézmények sorsát, s nem csak a könyvtárakét, hogy pályázatok útján kell boldo-
gulniuk. Erre kell hagyatkozni. Ez részben jó, mert ösztönzi az intézményeket, hogy újabb projektumokat készít-
senek, de nem lehet csak pályázatból élni, mindig csak arra várni, hogy nyerünk-e egy-egy pályázaton. A topolyai
Népkönyvtár tavaly novemberben pályázott a tartománynál, és eddig még egy sor választ sem kaptunk. Nem azt
várom, hogy nyerjünk, hanem, hogy értesítsenek legalább, hogy ne várjunk tovább hiába. Arról sem rendelkezik
a törvénytervezet, hogy mi van akkor, ha egy intézmény nemhogy nem tudja fejleszteni magát, hanem a szûkös
kereteibõl már az önfenntartásra sem képes... Mi itt, Topolyán nem panaszkodhatunk, de most nem rólunk van
szó. Megfelelõ rendelkezések híján mi lesz az olyan intézményekkel, ahol nincs önkormányzati megértés? Szép,
hogy van törvény, de mégiscsak az embereken múlik a dolog. A kultúrát szabályozó törvény lehet a lehetõ
legjobb, de mit sem ér, ha a kultúrához való hozzáállás nem változik – hallottuk Náray Évától.

(Tápai Renáta, forrás: Magyar Szó)
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Gazdag modulválaszték 

o Katalogizálás és adatbázis-

rendszeradminisztráció 

rendszertervezés, standard és 

változtatható rlapok, tezaurusz 

o WorldView és Web OPAC keresés 

szinkron adateléréssel, olvasói 

tranzakciók weben is, full text keresés 

automatikus sz rés, SQ- parancsok,  

24 standard címkeresési módszer, 

kulcsszavas keresés 

o Leltározás és apasztás  

o Statisztika és jelentéskészítés  

o Folyóiratmodul automatikus 

érkeztetéssel és füzetgenerálással 

 

o Gyarapítás és pénzügy 

o Kölcsönzés és el jegyzés weben is 

o Felhasználói adattár érdekl dési 

körök szerint  

o Kiadványszerkesztés  

standard és beállítható kivitelezés 

o Fiók és tagkönyvtári modul  

beállítható módosítási jogosultságok 

o Enquiry management  

olvasói kérések webr l, elektronikus 

tájékoztatás szervezés (iktatás, 

folyamatellen rzés, workflow 

dokumentumkészítéshez) 

Szabványos megoldások 
 

o MOKKA-kompatibilitás o távoli keresés o osztott tag- és fiókkönyvtári modulok o 

o könyvtárosi rendszeradminisztráció gyors, rugalmas megoldásokkal o 

o automatizált kölcsönzési, olvasószolgálati, folyóirat-kezelési folyamatok o 

o MARC- és Dublin Core-nézetek, ISBD nyomtatási formátum, hypertext-kapcsolatok o 

o teljes szöveg  elektronikus dokumentációk és tudásbázisok o nemzetközi fejlesztési projektek 

 

B vebb információ: Horváth Zoltánné, tel. 236-6400, fax: 236-6464, horvath.zoltanne@iqpp.hu 

IQSYS Zrt. Budapest, 1135. Hun u. 2. www.iqsys.hu 

OLIB7 integrált könyvtári rendszer 
Tervezhet  rendszer a könyvtáros kezében 

… e-tudásbázisok és e-dokumentumtárak … 

 

IQSYS: Teljes IT-szolgáltatás a hálózati fejlesztést l a konverzióig  

  

o több lépcs s bevezetés, tetsz leges kiépítettség egyszer t l a bonyolultig o 

o m szaki-technikai támogatás, tárolt hibajelzés, rögzített reakcióidej  zavarelhárítás o 

o folyamatos verziókiadás, fejlesztés egyedi igények szerint, portálfunkciók kialakítása o 
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Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

Beköltöztünk …

2007. szeptember 17-étõl ismét látogatható a
közgáz könyvtár a Budapesti Corvinus Egyetem
(BCE) új oktatási épületében. Ez azt is jelenti,
hogy sûrû nyarat tudunk magunk mögött. Zenés,
táncos búcsúbulival kezdõdött, amely reggeltõl
éjfélig tartott, oktatóknak, hallgatóknak, külsõ
olvasóknak átadott díjakkal, teabárral, vélemény-
fallal és rengeteg kedves olvasóval.

Folytatódott komoly logisztikai tervezéssel,
nagyon pontos kivitelezéssel, könyvek csoma-
golásával és a metróépítés okozta útakadályok
leküzdésével. Köszönet innen is Maurer Péter-

nek és csapatának.
„Megfogyva bár…” Hatvan helyett negyve-

nen rendezkedtünk be az új könyvtárban, amely
a ház középpontjában 4700 m2-en, öt szinten he-
lyezkedik el. A XXI. század követelményeinek
megfelelõ négy olvasóterem 631 férõhellyel,
korszerû könyvtári és informatikai szolgáltatá-
sokkal fogadja a hallgatókat, oktatókat és min-
den a tanulás és a kutatómunka iránt fogékony
érdeklõdõt.

         Újdonságok

A három kari olvasóterem (társadalomtudomá-
nyi, gazdálkodástudományi, közgazdaságtudomá-
nyi), ahol a képzésekhez igazodva került a sza-
badpolcra mintegy százezer kötetnyi tananyag és
szakkönyv. A folyóirat-olvasó az 1990 óta be-
szerzett bekötött szakfolyóiratokat és a kurrens

állományt kínálja teljes körûen. A Magyarorszá-
gon egyedülálló közgazdaságtudományi és üzle-
ti tudományi gyûjtemény lényegesen közelebb
került így az olvasókhoz, de emellett az egyete-
men oktatott társadalom- és alkalmazott tudo-
mányok szakirodalmának jelentõs része is kike-
rült az olvasói terekbe. Valamennyi ülõhely egye-
di megvilágítást, konnektort kapott, és minde-
nütt van lehetõség a világhálóhoz való csatlako-
zásra.

Különleges lehetõség a hallgatók, oktatók szá-
mára a konzultációs szoba foglalása. Itt négy–
hat fõs csoportok számára biztosítunk a közös
felkészüléshez szeparált tereket, informatikai esz-
közökkel, internettel.

A hatvannégy munkahelyet biztosító, internet-
hozzáféréssel ellátott e-laborokban a megszokott

 Bejárat az I. emeleten Elmélyült tanulás és böngészés

az olvasótermekben
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könyvtári szolgáltatások mellett az egyetemi
intranet valamennyi szolgáltatása elérhetõ. Az ol-
vasótermekben is találhatók számítógépes mun-
kahelyek és valamennyi térben lehetõség van sa-
ját laptop használatára is.

A könyvtár legfontosabb saját elõállítású na-
vigációs eszköze a számítógépes katalógus (http:/
/webopac.lib.uni-corvinus.hu), amelynek szolgál-
tatási felületei támogatják a kényelmes helyi és
távoli használatot, négy – kizárólag a katalógus
használatára fenntartott – számítógépen kereshe-
tõ a kölcsönzési övezetben.

Elegáns klub hangulatát idézi a hírlapolvasó,
ahol egy kávé mellett – akár az óraközi szünetet
kihasználva – lehet átnézni a hazai és külföldi
napi- és hetilapokat.

A Történeti Kutatókönyvtár könyvtár a könyv-
tárban. A régi könyvtári bútorok és mûtárgyak
között az 1948-ban alapított Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem könyvtára jogelõd intézményei-
nek – alapvetõen a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara könyvgyûjteményeinek – 1488 és

1900 között kiadott közel kétezer muzeális köte-
te látható. A könyvészeti ritkaságok, a szépen
felújított bútorok, az ipartörténeti értékkel bíró
kötészeti eszközök és az informatika közösen
szolgálják a könyv-, könyvtár-, és gazdaságtör-
ténettel foglalkozó kutatókat.

A zárt és tömör raktári területen közel négy-
százezer kötetet tárol a könyvtár. Az itt elhelye-
zett állomány gyors hozzáférését automatikus
raktári kéréskezelõ rendszer támogatja.

Az elmélyült tanulás, kutatómunka mellett a
könyvtár lehetõséget teremt a közösségi élet más
eseményei: könyvbemutatók, konferenciák, ki-
állítások, kisebb kulturális rendezvények lebo-
nyolítására. Erre lehetõséget ad a korszerû okta-
tástechnikai felszereltséggel rendelkezõ, 58 fõ be-
fogadására alkalmas oktatóterem.

A XXI. században az egyetemi könyvtárak
feladataiban azonos súllyal szerepel a valósá-
gos és virtuális terek kínálta lehetõségek ki-
használása. Ezért a könyvtár megújította hon-
lapját, ahol célcsoportokhoz illesztett – inte-
raktív kommunikációs lehetõségeket biztosító
– szolgáltatásokat kínál.

A könyvtár weboldaláról (http://lib.uni-
corvinus.hu) elérhetõk az elõfizetett adatbázi-
sok, e-folyóiratok, tesztelhetõ elektronikus for-
rások, az egyetemi oktatók publikációi, az e-
archívum egyre bõvülõ állománya, könyv- és
adatbázis-ismertetõk, az üzleti iskolák hírei;
az egyetemen született PhD-disszertációk,
szakdolgozatok, rss-szolgáltatás, mindezek
mellett lehetõség van könyvtáros foglalásra, a
felhasználói információs tréningek áttekinté-
sére, a Keres-kínál könyvcserélõ hirdetési fe-
lületen való böngészésre.

Kávészünet a hírlapolvasóban

 Telt ház az e-laborban
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Szervezetkorszerûsítés

A BCE Központi Könyvtár másik nagy feladata
volt a szervezet átalakítása. A jelentõs létszámcsök-
kenés ellenére nem adtuk fel egyetlen szolgáltatá-
sunkat sem, s a nyitvatartási idõ sem változott. Ezt
csak úgy lehetett meglépni, hogy jócskán laposí-
tottuk a szervezetet, csökkentettük a vezetõi létszá-
mot, és sokkal nagyobb önállóságot biztosítottunk
a munkatársaknak. Kiépítettünk egy – az oktatás-
sal, kutatással folyamatos kapcsolatot tartó – szak-
értõi csapatot, amelynek tagjai, valódi tudásmun-
kásokként, egyrészt beépítik a szolgáltatásokba a
napi tapasztalatokat, gondozzák a hozzájuk rendelt
tanszékek, képzések igényeit, másrészt sokféle tí-
pusú felhasználói tréning felkínálásával, személyes
konzultációkkal segítik a minõségi könyvtárhasz-
nálatot. Az új szervezet lehetõvé teszi a csapat-
munkát és ezzel párhuzamosan teret ad az egyéni
képességek megmutatásának is.

A BCE Központi Könyvtára november elején
mutatkozott be a szakma elõtt. Számos kollégánk,
barátunk tisztelte meg a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával megtartott rendezvényt. A hétköz-
napokban is szeretettel várunk minden volt és le-
endõ látogatót, könyvtárost az új könyvtárban, ahol
a korábban megkedvelt szolgáltatások mellett szá-
mos új szolgáltatás kialakításával törekszünk az
olvasói igények teljes körû kiszolgálására.

Alföldiné Dán Gabriella

1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. Pf.: 489.

Kölcsönzés: 482,7019, 482-7020, 482-7030
kolcson@uni-corvinus.hu

Tájékoztatás: 482-7023
tajek@uni-corvinus.hu

Szolgáltatás: 482-7001
szolg@uni-corvinus.hu

Fax: 482-7072

Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 09–20
Szombaton 09–13
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Könyvtáravató
a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály
Mûszaki Karán

A 2007. október 26-ai könyvtári megnyitó ün-
nepségen nagy örömünkre közel kétszáz vendég,
könyvtárosok, egyetemi vezetõk, tanárok, a má-
sodik kari PhD-konferencia magyar és külföldi
vendégei, a televízió és a rádió képviselõi is jelen
voltak, együtt ünnepelték a könyvtárosokkal az
új épület átadását, a könyvtár megnyitását.

Az ünnepséget Fischerné Dárdai Ágnes, a
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
fõigazgatója vezette. Üdvözlõ szavai után elõ-
ször Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegye-
tem rektora mondott köszöntõ beszédet, majd
Mecsi József, a kar dékánja köszöntötte a meg-
jelenteket, méltatta az új könyvtárat, hangsú-
lyozva annak fontosságát a kar tudományos és
oktató munkájában. Külön elismeréssel szólt a
könyvtárosoknak a költözés során végzett ne-
héz, de kitartó és jó munkájáról, név szerint is
megköszönve nekik a kiváló munkát. A nem-
zeti színû avatószalag jelképes átvágása után
Pintér László könyvtárigazgató adott rövid
történeti áttekintést, illetve prezentációjában
Kazánháztól a könyvtárig címmel bemutatta
az építés fázisait, majd a tervekrõl beszélt –
az idõhiány miatt csak néhány szóban. (A PhD-
konferencia hallgatóinak szekcióülésekre kel-
lett menniük!)

A megnyitó állófogadással fejezõdött be.
Délután az egyetemi könyvtár vezetõi könyv-

társzakmai napot tartottak, ahol elõadások hang-
zottak el a számítógépes adatbázisok könyvtári
felhasználásának módszereirõl, továbbá az egye-
temi könyvtár fõigazgató asszonya az Európa
Kulturális Fõvárosa projektjei között kiemelt
fontosságú tudásközpontról, illetve az egyetemi
könyvtár abban elfoglalt helyérõl, a tudásköz-
ponttal kapcsolatos terveirõl beszélt, míg fõigaz-
gató-helyettese, Szellõné Fábián Mária az EISZ
helyzetérõl és jövõjérõl tartott összefoglalót.

A szakmai nap után az érdeklõdök az idén
elkészült nagy régészeti föltárást, a Cella
Septichorát tekinthették meg közösen.

A megnyitó örömével, illetve tudásgyarapí-
tással eltöltött nap után izgatottan vártuk az elsõ

igazi kölcsönzési napot is, amely azonban, saj-
nos, egy (újabb) csúnya beázás miatt csúszott,
csak az olvasótermet tudtuk kinyitni, így „év-
könyvünkben” a megnyitó napjául november 5-
ét, hétfõt jegyezhetjük fel.

Tekintettel arra, hogy Pintér László beszéde
teljes terjedelmében nem hangozhatott el a meg-
nyitón, azt alább írott-szerkesztett változatban
elérhetõvé tesszük:

„Tisztelt dékán úr, tisztelt könyvtári fõigaz-
gató asszony, tisztelt egyetemi vezetõink, PhD-
konferenciavendégek, kedves mindnyájan!

Nagy örömmel vártuk ezt a napot, nagy me-
legséggel tölt el mindnyájunkat az a jólesõ ér-
zés, hogy itt, ebben a szép új könyvtárban fo-
gadhatjuk kedves mindnyájukat. Nagy melegség-
gel tölt el minket továbbá, hogy idetaláltak, hi-
szen könyvtárunk ebben az évben – mivel mel-
lettünk a PPP-s rekonstrukció zavartalanul foly-
tatódik ünnepélyünk elõtt, alatt és után is – nyu-
godtan pályázhatna a legnehezebben megköze-
líthetõ könyvtár címre. És nagy melegséggel
töltene el minket a meleg is, ha meleg lenne
könyvtárunkban, azt viszont a PÉTÁV még a
megnyitónkra sem biztosította...

Hosszú története van annak a negyvenöt éves
idõszaknak, amíg idáig eljutottunk. Hosszú és
bonyolult történet, mely minden bizonnyal meg-
ér majd egy értõ-elemzõ tanulmányt, azonban itt
és most az ünneplésnek van a helye, nem vala-
milyen adat- és számhalmazzal terhes értekezés-
nek. Nem is untatnám ilyennel önöket a világért
sem. Engedjenek meg azonban egy rövid átte-
kintést: Honnan indultunk? Hogyan jutottunk ide?
Hová tartunk?

Kerek évfordulót mindig lehet találni, ha ah-
hoz akarja kötni az ember az éppen aktuális
eseményt. Nos, mi is tudunk kerek évfordulóról:
1962-ben, tehát éppen negyvenöt éve alapították
könyvtárunk jogelõdjét, a pécsi Felsõfokú Vegy-
ipari Gépészeti Technikum könyvtárát, a Rókus
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utcai épületben. 1968-ban aztán – mivel a Buda-
pesti Felsõfokú Technikum telephelyének szû-
kössége már nem tette lehetõvé az ottani fõisko-
lai fejlesztést – az Építési és Városfejlesztési
Minisztérium döntése nyomán Pécs egyik leg-
szebb részén kezdték építeni a Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolát, melyet 1970-ben adtak át, s
az 1970-1971-es tanévben indult meg itt, e kies
vidéken az új épületben az oktatás. Ugyanakkor,
1970-ben telepítették ide a könyvtárat is a Ró-
kus utcából. Innen számolva éveinket, ez a har-
minchetedik évfordulónk, tehát, ha fiatal hölgy-
ként szeretném bemutatni a könyvtárat, ezt a
számot mondanám…

A Boszorkány úton, a földszinti tanácsterem-
bõl és a mellette levõ szobákból kialakított he-
lyiségekben kezdett mûködni az ide áthelyezett
könyvtár. Nem leszek sértõ elõdeinkre nézve,
nem mondom el, miért kellett ehhez a megol-
dáshoz folyamodni.

A könyvtár akkori alapterülete négyszázhúsz
négyzetméter volt. Késõbb a raktározási gondok
megoldására Dexion-Salgó polcrendszerû raktárt
építettek ki a földszinten, átadták a tömör (gör-
dülõs) raktárt, végül az 1990-es évek elejére
kialakult az a könyvtárnak a szó hagyományos
értelmében nem nagyon nevezhetõ »könyvtárte-
rem-együttes«, ahonnan ide költöztük. Mibõl állt
ez? A kar területének különféle emeletein, épü-
letrészeiben egy olvasóterem, egy központi rak-
tár, egy dexion raktár, egy tömörraktár, két iro-
da, két kisraktár. (Az egyik a könyvtárosok kö-
zött csak »kukkintó« néven szerepelt, mert olyan
kicsi volt, éppen csak be lehetett kukkintani,
bemenni már alig tudott az ember, a másik – az
ismételt be- és elázások miatt – a »rothasztó«
nevet kapta a »keresztségben«.) A felsorolt he-
lyiségek összes alapterülete ötszázhatvan négy-
zetmétert tett ki, s ezt az alapterületet növelni a
rekonstrukció elõtti körülmények között legföl-
jebb csak sci-fibe illõ módszerekkel lehetett
volna.

A már-már teljesen megalázó helyzettõl csak
az mentett meg minket, hogy a felsorolt helyisé-
gek »szem elõtt lévõ« részét, a helyzet tarthatat-
lanságát érzõ kari vezetés és a központi könyv-
tár segítségével mind lakályosabbá és moderneb-
bé tudtuk tenni.

Jelentõs változást hozott a könyvtár életében,
amikor a fõiskola 1995-ben egyesült a Janus
Pannonius Tudományegyetemmel. Ekkortól lé-

pett be a kar az egységes számítógépes hálózat-
ba, 1997-ben ennek következményeként lehetett
megkezdeni a számítógépes feldolgozó munkát,
ekkortól kezdve lett láthatóvá könyvtárunk a
külvilág számára a számítógépes katalógusokon
és kicsivel késõbb a honlapon keresztül, ennek
következménye lett, hogy elérhetõkké váltak
számunkra is az országos konzorciumokban elõ-
fizetett számítógépes adatbázisok.

Minden fejlõdés ellenére jól látszott azonban,
hogy a vázolt helyzet sokáig nem tartható, a
2005-ben történt egyetemi karrá válás és az ez-
zel párhuzamosan egyre sürgetõbbé váló épület-
rekonstrukció a könyvtár helyzetének megoldá-
sát is szükségessé tette.

A tervezõk és a rekonstrukciót elõkészítõ
szûkebb szakértõi csoport fejébõl kipattant az
»isteni szikra«: kerüljön a könyvtár a már évti-
zede kihasználatlan kazánház helyére. Ha azt
mondjuk, XXI. századi történetünk 1997-ben, a
számítógépes hálózatba történt belépésünkkel
kezdõdött, azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a
történetnek ez az »isteni szikra« a slusszpoénja,
így állhat most önök elõtt teljes pompájában az
új könyvtár. Mondhatnánk némi malíciával: így
ért szerencsés véget a kazánházból a könyvtárba
vezetõ út.

Mit jelent ez a két szó most: új könyvtár? Az
ünnepre való tekintettel is, most csak jó dolgo-
kat sorolok: jó, hogy dolgozik a könyvtárban hét
könyvtáros és egy informatikus, jó hogy van
kétszintes épület, kilencszáz négyzetméternyi
területen hetvenezer kötet könyv, harmincezer
szabvány ötezer bekötött-tékázott folyóirat évfo-
lyam, száznyolcvanféle magyar, tizennyolc kül-
földi folyóirat, huszonhét olvasói, nyolc dolgo-
zói számítógép, ötvenöt munkahely, olvasóterem,
szabadpolcos terem, gyors internet, számítógé-
pes adatkezelés – katalógus és kölcsönzés – és
vannak szinte az összes tudományterületet átöle-
lõ adatbázisaink, s fõként jó annak örülnünk,
hogy mindez egy helyen van! Jó, hogy ez a tá-
gas és szép új könyvtár korszerû tereket ad új
tervek megvalósításához. Jó, hogy kapcsolatunk
a kar és a könyvtár vezetésével kiváló: viszony-
lag ritka, de lényegre törõ megbeszéléseken tu-
dunk dönteni a komolyabb kérdésekrõl, a helyi
ügyek intézését viszont ránk bízzák. A jó kap-
csolatot egy oldalról vezetõink segítõkészsége
és problémaérzékenysége is élteti. Köszönet ezért
is és az új könyvtárért is.
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S ha most az Oscar-díj gálákat utánozva min-
denkinek köszönetet szeretnék mondani, aki ezt
a »díjat«, az új könyvtárat nekünk tervezte, kivi-
telezte, akkor nagyon hosszú lenne a sor, de azért
engedjenek meg néhány személyre szóló köszö-
netet itt is elmondanom: köszönet az egyetem és
a kar vezetésének, dékán úrnak, dékánhelyettes
uraknak és asszonynak, akiknek volt bátorságuk
ebbe a hatalmas munkába belevágni, azt az óri-
ási kockázatot vállalni, amellyel több évtizedre
új irányt szabtak a fõiskola tevékenységének,
kiharcolták az egyetemi karrá alakulást, megin-
dították ezt az építkezést, melyben a könyvtár-
nak olyan nagy helyet szántak.

Köszönet a központi könyvtár vezetõinek,
hogy nem csak szakmai, de pénzügyi, anyagi
támogatást is nyújtottak munkánkhoz, s mindig
érezhettük kitüntetõ figyelmüket ezen a kiemelt
projekten. Köszönet a »kazánházból-könyvtár«
ötlet atyjának – ismereteink szerint Sztranyák Fe-

renc úrnak –, aki a költözésben és mindenféle
egyéb nehézségek legyõzésében is a legnagyobb
segítségünkre volt. Köszönet a tervezõknek,
Bachman tanár úrnak és tanítványainak, Rohoska

és Hutter uraknak, akik nem csak nekünk tervez-
tek valamit, hanem figyeltek is ránk, jobbító
javaslatainkat sok esetben el- és megfogadták.
Köszönetet mondunk a kivitelezõ Strabag mû-
vezetõinek, akikkel vitáink is voltak és talán lesz-
nek is még, de bízunk a sikeres végkifejletben,
hiszen eddig õk is mindig hajlandók voltak érte-
ni, befogadni jogos kérdéseinket, igényeinket.

Köszönet a szállítómunkásoknak is, akik a
fizikai munka terhének java részét átvették tõ-
lünk. Köszönet jár utoljára, de nem utolsósor-
ban, nagy-nagy köszönet, kollégáimnak, mun-
katársaimnak, a könyvtárosoknak, köszönet
azért a kitartásért, amelyet a sokszor kilátásta-
lannak tûnõ helyzetben mutattak, amikor a
raklapok bontásával foglalkoztunk, amikor
dolgoztak akkor is, amikor még csak három
üres iroda volt itt, amikor még egyáltalán nem
látszott a mai nap fénye. Névsorban mondom,
senkit nem szeretnék elõbbre-hátrébb sorolni:
köszönet Balogh Krisztián informatikusnak,
Borbély Szilvia tájékoztató könyvtárosnak,
Lehmann Györgyi kölcsönzõ könyvtárosnak,
Lõcsei Erika feldolgozó és kölcsönzõ könyv-
tárosnak, Sasváry Lászlóné tájékoztató könyv-
tárosnak, Somogyvári Mária kölcsönzõ könyv-
tárosnak, Vargáné Gáspár Noémi folyóiratos

könyvtárosnak, könyvtárközi kölcsönzõnek és
minden adminisztrációk ismerõjének. Köszön-
jük, köszönöm szépen.

Hogy lássák, mirõl is van szó, mirõl beszélek
én, mutatok néhány képet a munka megkezdése
óta eltelt  majdnem egy évbõl.

(További képek a következõ webhelyen lát-
hatók: http://www.lib.pte.hu/konyvtarrol/konyv
taraink/pmmk/pmmkhirek/PhotoStory2.wmv)

Még néhány mondatot engedjenek meg a ter-
veinkrõl.
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Az én jelszavam, hogy ne mondjam, könyv-
tárosi »ars poeticám« hosszú-hosszú könyvtáros
éveim alatt szinte közhelyes volt: »Szeresd és
szerettesd meg a könyvet, olvass és olvastass
minden nap!« Ezen hosszú ideig nem változta-
tott semmi: hangrögzítés, képrögzítés, magneto-
fonszalag, hanglemez, fénykép, mikrofilm, moz-
gókép, televízió, videó ostromát állta a könyv-
tár, bár sokan mondták: ezek majd csökkenteni
fogják az olvasás iránti vágyat, egyre jobban fogy
majd az érdeklõdés a könyv, az írott szó után.
Nem így történt: a papíralapú információhordo-
zók tartották magukat és uralták a tudás és infor-
máció világát.

Aztán eljött a számítógép és az internet kora
– és minden megváltozott. Az írás-, olvasáskul-
túra hanyatlani kezdett, napjainkban pedig saj-
nos olyannyira háttérbe szorul, hogy egyesek már
a könyvtár létjogosultságát kérdõjelezik meg.
Sokan – természetesen a számítógépre gondolva
– azt mondják: minek a könyvtár, hiszen itt van
az az asztalomon. Nem nagyon lehet tiltakozni
ellene: be kell látni, ma a »hagyományos« könyv-
táros, aki csak a könyveket, folyóiratokat ismeri,
mindinkább háttérbe szorul. Azok a könyvtárak,
amelyek nincsenek a világhálón, amelyekben
nincs számítógép és internet, ma sorra eltûnnek.
Mit lehet ilyenkor tenni? »Amit nem tudsz meg-
akadályozni, annak állj az élére« – tartja a De
Gaulle-nak tulajdonított mondás. A könyvtáro-
sok sem tehettek-tehetnek másként, s ha nem is
állnak-álltak a változások élére, hiszen nem adat-
bázis-fejlesztõk, számítógépes szakemberek, ha-
nem könyvtárosok, azért erõsen figyelik a szá-
mítógépes lehetõségeket, újdonságokat, megta-
nulják használni és kihasználni azokat, hogy jobb
és tudósabb alkalmazói legyenek azoknak, mint
könyvtáraik látogatói. Hogy megint és újra tud-
janak segíteni eligazodni: csak most már a távo-
li, virtuális információk között (is), ugyanúgy,
mint azt eddig a »csak« materiálisan elérhetõ,
helyben lévõ, papíralapú dokumentumok között
tették.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Néhányat is-
mertetek az elvégzett és elvégzendõ feladatok
közül. Technikai fejlesztésben pl. azt, hogy amíg
1997-ben összesen négy számítógép volt a
könyvtárban s a könyvtárosok azok közül is csak
egyet használtak, továbbá a számítógépes háló-
zat vezetékei nem jutottak el a könyvtárba, egyet-
len számítógép sem volt a hálózatra kötve, addig

ma, alig tíz évvel késõbb, huszonhét internetre
kapcsolt számítógép (az év végére harminchét
lesz!) áll az olvasók rendelkezésére (közülük hat
a számítógépes katalógusban levõ keresést biz-
tosítja), és vezeték nélküli internet is használha-
tó a könyvtárból… Ha körülnéznek, adatokat sem
kell mondanom, szemmel is pontosan érzékelhe-
tõ, mirõl beszélek. Azt természetesen önök nem
láthatják, de higgyék el (hiszen tapasztalhatják
is), a könyvtárosokban is végbement egy óriási
változás: megtanulták ezeknek az eszközöknek
az alkalmazását, s ma már – egy informatikus
kollégával erõsödve – ugyanolyan természetes
egyszerûséggel használják õket munkájuk során,
mint tíz évvel ezelõtt a katalógusokat…

Célunk lett valamiféle »hibrid« könyvtár ki-
alakítása, amelyben a hagyományos, papíros
dokumentumok mellett egyre nagyobb szerepet
játszanak a számítógépes-internetes adatbankok
is, vagyis helyben könyvtárként, virtuálisan in-
formációközvetítõként mûködünk. A távoli adat-
bázisok elérése-használata mellett fontos a helyi
adatbázisok kialakítása is. A Magyarországon is
a legnagyobbak közé tartozó szabványtárunkban
történõ kereséshez egy számítógépes adatbázist
készítettünk: abban megtalálható és egyben a vi-
lághálón is kereshetõ összes szabványunk cím
és szabványszám szerint, s az adatbázist az új
szerzemények feldolgozásával folyamatosan fris-
sítjük, bõvítjük. Oktatjuk a hallgatókat az adat-
bázisok, számítógépes katalógusok használatára:
már ebben a félévben, a »félkész« könyvtár ol-
vasótermében több mint száz fõnek tartottunk
könyvtárhasználati órát. Gyakorlatokat tartunk az
egyetem könyvtár szakos hallgatóinak. Új adat-
bázis építését tervezzük: a hozzánk járó folyó-
iratok tartalomjegyzékét igyekszünk tartalom,
cím és szerzõ szerint visszakereshetõvé tenni
számítógépen.

Az új helyen új munkánk is lesz: ezentúl
nálunk helyezik el végzõseink a szakdolgozata-
ikat, sõt, a költözéssel a régieket is megkaptuk.
Raktározásuk, formai és tartalmi föltárásuk ke-
mény munkafeladat lesz a jövõben.

Új jelszavunk lett: »Használd az internetet,
de tanulj a könyvekbõl! Alkalmazd a számítógé-
pet, ha gyors információt akarsz, de olvass köny-
veket, folyóiratokat, ha a rád ömlõ információt
át akarod látni, jól akarod használni!«

Nem lehet más tervünk: meg kell felelni az
új kihívásoknak, fel kell tárni, a tanárok, hall-
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gatók számára elérhetõvé, használhatóvá kell
tenni mindazt az ismeretet, amire nekik az in-
formációs sztrádáról szükségük lehet, ugyan-

akkor biztosítani kell számuk-
ra továbbra is a munkájukhoz
szükséges könyveket, folyó-
iratokat. És ennyiben a könyv-
tár a régi maradt, hiszen ré-
gen is, ma is ismeretek köz-
vetítése a célja. Csak régeb-
ben sokkal kisebb számú és
fajtájú dokumentum és doku-
mentumhordozó ismerete, át-
tekintése volt szükséges a köz-
vetítéshez…

Ehhez kapcsolódva pedig be-
fejezésül, ennek az ünnepnek a
fényében, szeretném kérni azt
az egyetem, a kar és a központi
könyvtár vezetõitõl, ne felejt-
kezzenek meg késõbb sem a
Pollack könyvtárról. Terveink
megvalósításához, melyeknek
egy részét fentebb ismertettem,
az kell, hogy a könyvtárra irá-
nyuló, a múltban és a jelenben
is megmutatkozó segítõkészsé-
gük folyamatosan fönnmarad-
jon a jövõben is.

Persze, félnünk nem kell,
hiszen kiváló vezetõink mellett
olyan támogatóink vannak, mint
Topping professzor úr, aki a
tavalyi PhD-konferencián száz
könyvet jutatott könyvtárunk-
nak, vagy mint Iványi Miklós

professzor és Iványi Amália

professzorasszony, akik nemes
hagyománnyá tették a könyv-
adományozást, hiszen éppen a
tegnapi napon, az idei PhD-kon-
ferencia megnyitóján adták át
az asztalon látható köteteket
könyvtárunknak. És ne feledjük
azt sem megemlíteni, hogy sa-
ját munkájuk fekszik mind-
egyikben! Gratulálunk önöknek
és köszönjük szépen, professzor
asszony, professzor urak!

Reményik Sándor a Temp-

lom és iskola c. versében azt
írja:

»Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!«
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Tisztelt hölgyek, urak, én most befejezésül a
vers refrénjében emlegetett két szent helyet egy
újabbal kiegészítve azt mondom, azt kérem: »Ne
hagyjátok a könyvtárat sem!«

Az írók, költõk azért (is) olyan fontosak, mert
pontosabban és szebben tudják elmondani azt,
amit mi, »halandók« csak nehezen, sokszor pon-
tatlanul, nehézkesen vagyunk képesek megfogal-
mazni. Szóljon tehát helyettünk a költõ, akinél szeb-
ben kevesen írtak a könyvrõl.”

Pintér László

(A vers, amelynek elmondására Balogh Mó-

nika készült, idõszûke miatt szintén kimaradt a
programból, ezért most közöljük.)

EGY LÁNY A VILLAMOSBAN

Fiatal lány volt, ám ölébe ejtett
Szemmel már úgy ült, mint dús terhü nõ,
Ki révedezve sejti már a rejtett
Jövõt, mely szíve alján csendbe nõ,
Maga körül minden zajt elfelejtett,
Lesiklott róla Gond, Tér és Idõ
Körötte durva, lármás utasok

Tolongtak, s õ csak ült és olvasott.
Néztem hevült arcocskáját merengve:
Ki tudja, milyen sötét hivatal
Felé viszi szegény leányt a zengve
Robogó, zsúfolt, sárga ravatal?
De addig még övé a betûk lelke,
A kopott regény minden szava dal:
Grófnõvé szépül, herceg lejt feléje,
S féltérden helyezi szívét eléje.
S megáldottam magamban ócska könyvét;
Ó, mert lehet akármi ponyva bár,
Letörli egy sorsocska árva könnyét,
S a vad világ többé nem oly sivár:
Egy árnyalattal tûrhetõbb, egy gyöngéd
Sóhajjal jobb, nem fáj úgy élni már –
Egy rossz író is így érhet föl tisztelt
Rendû és rangú harminchat minisztert!
Ó, hadd rontsák hát mások a világot,
Politikák, jelszavak és hadak!
Csak a tollakat ne fogja meg átok,
Írók kicsinyje s nagyja, rajta csak!
Isten szívét nem bizta, csak tirátok,
S míg ég és föld bús rommá omlanak,
Hû könyveinkben daloljon a lélek

Vigaszos daccal: mégis szép az élet!

(Tóth Árpád)

„Ciki a cigi”
A statisztikai adatok szerint nemcsak a dohányzás kipróbálása, de a
rendszeres cigarettázás kialakulása is egyre fiatalabb életkorban
következik be. Nagyon fontos tehát, hogy olyan véleményformáló
élmények érjék a gyermekeket, amelyek hatására késõbb minél
kevesebben próbálják ki a cigarettázást, kevesebben szoknak rá a
dohányzásra.

2007. október 26-án a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárában Gábor Edina, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) fõigazgatója bemutatta a könyvtár
részére átadott érintõképernyõs számítógépet és a „Ciki a cigi” hon-
lapot, Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke pedig ismertette
az OEFI és az IKSZ megállapodása alapján a könyvtárak részvételét
az országos dohányzásmegelõzési programban

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Óvodai és iskolai
dohányzásmegelõzési  programjának keretében „Ciki a cigi” (http:/
/www.cikiacigi.hu) címmel a dohányzás megelõzését és a leszokást
elõsegítõ honlapot indított az öt–nyolc, a kilenc–tizennégy és a
tizenöt–húsz éves korosztályok számára. A honlapon a hasznos in-
formációk mellett játékok és a dohányzás egészségkárosító hatásait
bemutató illusztrációk, animációk is megjelennek.

A honlapon kapcsolódást találhatunk az OEFI honlapjának óvo-
dai és iskolai dohányzásmegelõzéssel foglalkozó részeihez, ahol
lehetõség van a programokra való on-line jelentkezésre és regiszt-
rációra (Regisztráció – http://reg.oefi.hu), valamint a dohányzás-
megelõzési játék cédé programja (http://www.oefi.hu/color/
megeloz3.htm) is letölthetõ.

Az OEFI Dohányzásmegelõzési Óvodai Programja speciális pre-
venciós nevelési feladatot vállal a korai életszakaszban: az óvodás-
korú gyermekek egészségének védelmét tûzte ki célul, ami a do-
hányzás megelõzésére, a káros szenvedély kialakulása ellen irá-
nyul. A program alapját képezi egy olyan játékszoftver, amelynek
segítségével öt különbözõ színes, érdekes játékkal lehet játszani:
kirakós, kifestõ, párkeresõ, fogócska, interaktív rajzfilm.

A játékszoftver kétféle formában érhetõ el:
– A Dohányzásmegelõzési interaktív számítógépes játék 5–

10 éves korú gyermekek részére címû CD-ROM az OEFI honlapjáról
letölthetõ, illetve az ott található jelentkezési lap kitöltésével isko-
lák számára térítésmentesen igényelhetõ.

– Érintõképernyõs számítógépek az általános iskolákban,
könyvtárakban.

Annak érdekében, hogy a program, valamint a játékok az óvo-
dákon és iskolákon kívül is eljuthassanak a gyerekekhez, az OEFI
kétezer CD-ROM-ot juttat el térítésmentesen a magyar közkönyvtá-
rak számára. Ezeket a könyvtárakban a gyerekek használhatják,
játszhatnak vele, sõt ki is kölcsönözhetik. Az OEFI a magyar könyv-
tárak számára egy érintõképernyõs számítógépet is eljuttat, amely
országszerte a könyvtárak gyermekrészlegei között „vándorol” majd.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában elhelyezett
eszköz a késõbbiekben többek között a Dagály utcai, a kõbányai,
az Ugocsa utcai és az Üllõi úti könyvtárak után Pest megye könyv-
táraiba vándorol tovább. További információ:

Demjén Tibor projektvezetõ, tel.: (1) 312-5020,
e-mail: nihptohp@c3.hu,
web: http://www.oefi.hu/color/
Kardos Anikó, tel.: (30) 944-4619
Kocsis Lajos, tel.: (30) 456-5656

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Európaiság – magyarság:
könyvtárak a közösségi lét
szolgálatában

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Borsod megyei
Szervezetének
felvidéki tanulmányútja

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod
Megyei Szervezete a Nemzeti Kulturális Alap
segítségével 2007. szeptember 20–22-én könyv-
társzakmai programot szervezett Szlovákiában.
Háromnapos szakmai tanulmányutunkon Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei városi és községi könyv-
tárosok vettek részt Ózdról, Kazincbarcikáról,
Edelénybõl, Mezõkeresztesrõl, Krasznokvajdáról,
Tiszaújvárosból, Miskolcról. A szervezés során
legfontosabb célkitûzésünknek tekintettük, hogy
támogassuk a kollégák szakmai fejlõdését, vala-
mint elõsegítsük a hosszabb távú együttmûködé-
sek kialakítását a határon túli magyar és más
nemzetek könyvtárosaival.

Utunk elsõ állomása Rimaszombat volt. A
Mateja Hrebendu Városi Könyvtárban Tana

Mikitova igazgatónõ elõadásában bemutatta a
járási és városi könyvtárat. Megtudtuk, hogy a
város fõterén található, a volt megyeháza épüle-
tében elhelyezett intézményt az 1990-es évek elsõ
felében felújították és kibõvítették. A mûemlék-
épületben található megyei fenntartású járási

könyvtár ötvenöt éves, 1991-tõl egy vándor
könyvkereskedõ, Mateja Hrebendu nevét viseli.
Az intézmény módszertani feladatainak gerincét
a nyolcvanhét városi és községi könyvtárnak,
valamint egy szomszédos új járás könyvtárainak
szakmai és gyakorlati segítése jelenti. E felada-
tán kívül fiókkönyvtárat mûködtet egy nyolc-
százfõs alapiskolában.

A könyvtári munkafolyamatok automatizál-
tak. A közeljövõben új integrált könyvtári rend-
szert fognak alkalmazni. Az épületben biztonsá-
gi rendszer mûködik. Egy kormányzati projekt
segítségével nyolc számítógép áll a könyvtárlá-
togatók rendelkezésére. A költségtérítés nélküli
internet-hozzáférés a könyvtár egyik legnépsze-
rûbb szolgáltatása. Az intézmény népszerûségét
az igazgatónõ az alábbi statisztikai adatokkal
illusztrálta: Rimaszombat huszonötezer lakosá-
ból tizennégyezer beíratkozott olvasó. Közülük
hatezer az aktív könyvtárhasználó. Õk a könyv-
tár állományából alkalmanként – négy hétre –
tizenkét dokumentumot kölcsönözhetnek ki.

A gyûjtemény 160 ezres nagyságrendû, nyolc-
vanféle periodikumot járatnak. Az intézményveze-
tõ rendkívül részletes elõadása a könyvtár gazdál-
kodására is kitért. A 6,7 millió szlovák korona
költségvetésbõl 500 ezer szlovák korona saját be-
vételt kell produkálniuk. Állománygyarapításra 250
ezer koronát fordítanak. Az 1400 négyzetméter
alapterületû könyvtárban húsz alkalmazott dolgo-
zik, közülük egy a fiókkönyvtárban.

A könyvtár bemutatása után Gulyás Lászlóné,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod
Megyei Szervezetének elnöke ismertette a me-
gyei szervezet határon túli kapcsolatait, kiemel-
ve a szlovákiai magyar könyvtárosokkal ápolt
hagyományosan jó, baráti együttmûködést. Az
elnök hangsúlyozta a szervezet azon szándékát,
hogy a jövõben is segítik a magyar nyelvû doku-
mentumok eljutását a szlovákiai könyvtárakba.
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel – tagjai közül néhányan jelen voltak Rima-
szombaton – szorosabb együttmûködést kíván ki-
építeni a Borsod megyei szervezet.

Az utolsóként megszólaló Halász Péter, a
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
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elnöke bemutatta az egyesület törté-
netét, programját, végül kitért a két
könyvtáros szervezet gyümölcsözõ jó
kapcsolatára. A hivatalos program
után a figyelmes és kedves vendég-
látás jó hangulatában köszöntünk el
a rimaszombati kollégáktól. A nyel-
vi nehézségek áthidalásában – a tel-
jes út során – Halász Péter segített.

A szakmai programot városláto-
gatás követte. Egy Rimaszombaton
élõ muzeológus érdekes és szuggesz-
tív kalauzolásával megismerkedhet-
tünk a város történetével és neveze-
tességeivel.Az önmagában is tartal-
mas nap után – Losoncon át – Zó-
lyom következett. A fenséges vár mellett csak
elhaladtunk, mert kis csoportunkat a Krajská
Kniznica L’Udovíta Stúra megyei könyvtárban
már várta Katarína Durovcová igazgató asszony.
A megyeszékhely Besztercebánya, de 1986 óta
a zólyomi könyvtár látja el a városi és a járási
funkciókat is. Az intézmény az idén három jubi-
leumot ünnepelhetett: a könyvtárat százhetven
éve említették elõször, nyolcvanöt éves mint
városi könyvtár, ötvenöt éves mint járási könyv-
tár. Az intézménynek 1984 óta az 1928-ban épült
kézmûvesek háza az otthona.

Az igazgató asszony szuggesztív elõadásában
részletesen ismertette az általa vezetett könyvtár
feladatait. Megtudtuk, hogy a megyei fenntartá-
sú könyvtárhoz öt járási, hatvanöt községi és két
fiókkönyvtár tartozik. Harminc alkalmazottal, 9,5
millió szlovák korona (SK) költségvetéssel mû-
ködik. Zólyom 45 ezres lakosságának mintegy
harminc százaléka – 13 400 fõ – beíratkozott
olvasó. Naponta átlagosan hatszáz látogató for-
dul meg a könyvtárban. Az évi kölcsönzések
száma 450 ezer körüli.

A város igazi iskolaváros. Erdészeti egyete-
me, hét középiskolája, kilenc alapiskolája van.
A könyvtár 280 ezres állományával, háromszáz-
féle folyóiratával fontos feladatának tekinti a
felsõ- és középfokú oktatás igényeinek kielégí-
tését. Évente átlagosan 250 rendezvényt – köz-
tük országosat – is tartanak. A könyvtári munka-
folyamatok automatizáltak.1996-tól számítógép-
pel kölcsönöznek, 2000 óta saját szerveren érhe-
tõ el katalógusuk. 2005-tõl az internetes kapcso-
lat optikai kábelen valósul meg. Az adatátvitel
gyors, a használat ingyenes, ezért óriási az ér-

deklõdés. A már említett nemzeti projekt kereté-
ben itt is nyolc gépen lehet ingyen internetezni.
2003 óta biztonsági rendszer mûködik az épület-
ben. A kedves megvendégelés, a kölcsönös kö-
szöntések és ajándékozás után újabb tapasztala-
tokkal gazdagodva folytattuk utunkat.

Délnek fordulva értünk Selmecbányára, ebbe
a gyönyörûséges mûemlékekkel teli bányaváros-
ba, amely egy emelkedõ völgybe ékelõdik. A
csoport szállása egy hangulatos panzióban volt.
Másnap délelõtt a közeli Szent Antal nevû tele-
pülésen megtekinthettük a fenséges, barokk
Koháry-kastélyt, melyben nem található jelleg-
zetes barokk teremkönyvtár, csak az egyik szo-
bában van néhány könyves szekrény. Egyik ré-
szében helyreállított szobákat, termeket lehet
megcsodálni, a másik részében vadászati, halá-
szati kiállítás található.Visszatérve Selmecbányá-
ra, a Bányászati Múzeumban tartott hivatalos
program keretében Ébert András muzeológus a
város és a környékbeli bányászat történetével is-
mertette meg csoportunkat. Elõadásában kitért a
Miskolci Egyetem és a múzeum közötti kiváló
szakmai kapcsolatra. Köztudott, hogy a XVIII.
században alapított selmecbányai erdészeti és
bányászati akadémia a jogelõdje a soproni erdé-
szeti és a miskolci mûszaki egyetemnek.

Következõ elõadóként a Miskolci Egyetem
Központi Könyvtárának fõigazgatója, Burmeister

Erzsébet – csoportunk tagjaként – mutatta be a
Selmeci Mûemlékkönyvtár XVI–XVIII. századi
mûszaki és természettudományos kincseit. A
színes elõadásokat követõen megtekintettük az
oktatási célokat is szolgáló ásványtani kiállítást,
majd végigmentünk egy, a múzeum épülete alatt
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húzódó, megközelítõleg száz méter hosszú, pat-
kó alakú bányavágaton. A nap hátralévõ részé-
ben szabad program volt. Gyönyörködhettünk a
mûemlékek és a táj szépségeiben.

Másnap Észak felé haladva mesés hegyek
között értük el Túrócszentmártont. Útközben
Halász Péter részletesen szólt a Szlovákiai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének mindennapi
gondjairól. Az 1999-ben alakult, mintegy száz
aktív tagot számláló egyesületnek a székhelye
Kassa. Nagyon nehézkes az „összeszervezés”,
mert a kis könyvtárakban egyedül van a könyv-
táros, ezért „mini vándorgyûléseket” tartanak,
inkább az ország középsõ részén, a megközelít-
hetõség miatt.

A könyvtáraknak is van országos egyesüle-
tük. Igyekeznek magyarországi rendezvényekre
is eljutni.

Halász Péter munkahelyérõl, a kassai ifjúsági
könyvtárról is megtudtunk egyet s mást. A könyv-
tár 1955-ben vált ki a megyei könyvtárból.

A központi könyvtárhoz huszonöt fiókkönyv-
tár tartozik, ezek hat kivételével iskolákban ta-
lálhatók. A negyvenkét munkatárs évi 11 millió
SK költségvetésbõl gazdálkodhat. A 230 ezres
állományt 14 500 beíratkozott olvasó használja
(a potenciális olvasók hatvanöt százaléka). Az
egyesület elnökének lelkes beszámolóját szíve-
sen hallgattuk volna tovább, de már vártak ben-
nünket Szlovákia nemzeti könyvtárában.

Túrócszentmártonban alakult meg 1863-ban
az elsõ jelentõs nemzeti, kulturális, tudományos
intézmény, a Matica Slovenská, és ennek része-
ként a nemzeti könyvtár. Ezért a történelmi ha-
gyományokra tekintettel a szlovák nemzeti

könyvtár nem a fõvárosban, hanem a
fent említett településen található. Az
1974-ben épült tízemeletes épület a
hegyoldalban, az erdõ szélén úgy néz
ki, mint egy szálloda. A plusz kétszin-
tes pincével együtt is szûkössé vált
mára, ezért egy régi kaszárnyát fog-
nak felújítani a nemzeti könyvtár cél-
jaira. A raktárak és a digitalizációs
részleg kapnak majd benne helyet. A
könyvtárat Darina Janovská, a szol-
gáltatórészleg igazgatónõje mutatta be.

A nemzeti könyvtár 2000-ben vált
ki a Matica Slovenskából (a 183/2000
számú szlovák könyvtári törvény alap-
ján). Más intézetek, illetve épületek is

tartoznak hozzá: irodalmi levéltár, nemzeti iro-
dalmi múzeum, Puskin szláv irodalmi múzeum.
A könyvtár szorosan együttmûködik a zsolnai
egyetem kulturális hagyományok õrzése karával,
például munkatársai tanítanak ott könyvtári is-
mereteket, digitalizációt, könyvrestaurálást. A
nemzeti könyvtár élén vezérigazgató áll, a kü-
lönbözõ részlegeket igazgatók vezetik.

Az általános ismertetõ után itt is lényegre törõ
képet kaptunk a nemzeti könyvtár szervezeti
felépítésérõl, költségvetésérõl és nem utolsó sor-
ban szolgáltatásairól. A nemzeti könyvtár néhány
fontos részlege érintõlegesen: az állományfejlesz-
tõ és feldolgozó, a megõrzési, a régi könyves és
a restaurálási részleg. Az intézmény 4 624 157
állományegysége kötelespéldányból származik.
A nemzeti könyvtár két kötelespéldányt kap,
további tíz könyvtár két-két példányt a kiadók
folyamatos zúgolódása kíséretében. Az egyik
példányt archiválják, a másikat kölcsönzik. Kül-
földrõl csere útján jutnak dokumentumokhoz.
Magyarországon az Országos Széchényi Könyv-
tárral, az Országos Idegennyelvû Könyvtárral, a
békéscsabai szlovák nyelvû könyvtárral és a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal állnak kap-
csolatban. Az ISBN iroda itt, az ISSN iroda a
pozsonyi egyetemi könyvtárban mûködik. 2005-
tõl a Virtua integrált könyvtári rendszert hasz-
nálják, mely a muzeális és a levéltári anyagot is
kezeli. Jelenleg tizennégyféle könyvtári rendszer
mûködik Szlovákiában. A jövõben szeretnék
elérni, hogy az állami könyvtárak kötelezõen a
Virtua rendszert vezessék be.

Érdekesnek találtuk, hogy a nemzeti könyv-
tárból lehet kölcsönözni, vonalkódos olvasó-
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jeggyel. A késedelmet nagyon komolyan veszik,
a harmadik késedelmes nap után igazgatói fi-
gyelmeztetés jár, tizennégy nap után bíróságra
kerül az ügy. A könyvtárban természetesen biz-
tonsági rendszer mûködik, a chipeket leltározás-
kor is fel lehet használni. A csupa ablak olvasó-
terem hatalmas, egyszemélyes, praktikus aszta-
lokkal, számítógépekkel van berendezve. Egy
másik helyen (egy tágas lépcsõfordulóban) nyolc
gépen lehet ingyen internetezni. Megtekintettük a
mikrofilmolvasó termet, a referátum-szolgáltató,
valamint az európai uniós információs központot.

Hosszú órákat eltölthettünk volna a hatalmas
intézményben, de idõnk véges volt. A fõbejárat
elõtt csoportképet készítettünk, s indultunk im-
már hazafelé. Csodálatos tájakon keresztül, a
Magas Tátra és az Alacsony Tátra között, a Vág
völgyében vezetett az utunk. Tanulságos és él-
ményekben gazdag könyvtárszakmai programun-
kért köszönettel tartozunk a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának.

Stoytcheva Éva, Gulyás Lászlóné

A magyar népmese napja
Gyergyószentmiklóson

„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe […] fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktõl kapott, mesebeli kincseket!” – ol-
vashattuk a Magyar Olvasástársaság felhívásá-
ban már 2005-ben, amikortól határon innen és
túl ünnepeljük a népmese napját. A Gyergyó-
szentmiklósi Városi Könyvtár már az elsõ évben
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba, azóta is
minden évben ünnepel. 2007-ben erre október 3-
án került sor.

A magyar népmese ki másnak a nevéhez
kötõdne, mint Elek apóéhoz. Hiszen neki kö-
szönhetjük, hogy a mese szerepe a nevelésben
és a gyermekek kommunikációs készségének
fejlesztésében megnõtt, az õ tolla alatt váltak a
népmesék igazán gyermekirodalommá – nyelve-
zetükben és meseszövésükben. Idei népmese napi
rendezvényünkben sem feledkeztünk meg Bene-
dek Elekrõl, a nagy mesemondóról, elõkészítet-
tük meséskönyveit, ezekkel vártuk kilenc órától
a könyvtárba látogató gyerekeket. Ajándékot is
készítettünk vendégeinknek, mintegy kétszáz
könyvtárlátogató vitte haza Ferencz Anikó meg-
ható történetét, mely a Gyilkos-tó keletkezésérõl

szóló legendák
egyik változata.
Ezzel a legendá-
val egyúttal a tó
keletkezésének
százhetven éves
évfordulójára is
emlékeztünk.

A 2007-es év
nekünk, gyergyó-
szentmiklósiak-
nak kettõs év-
fordulót jelent:
négyszáz éve an-
nak, hogy Rákó-
czi Zsigmond vá-
sárjogot adomá-
nyozott a telepü-
lésnek, száz éve

pedig várossá nyilvánították. Népmese napi ren-
dezvényünket igyekeztünk bekapcsolni a cente-
náriumi ünnepségsorozatba, ezért rajzkiállítást
rendeztünk Gyergyó-környéki legendákhoz ké-
szített gyermekrajzokból. A rajzpályázatot Le-

gendák városa címmel, május közepén hirdettük
meg. Június 30-áig szép gyûjtemény állt össze,
mely tovább bõvült szeptember 3. és 7. között a
„Mese, mese, mátka…” olvasótáborunkban ké-
szült rajzokkal. A kiállítás megnyitójára dél-
után 16 óra 30 perckor került sor, amikor át-
adtuk a díjakat a huszonkét legjobb rajzért.
Közülük Berszán Árus Dániel  az I–IV.,
Berszán Árus Bence pedig az V–VIII. osztá-
lyosok fõdíját nyerte.

A mesemondás sem maradhatott el errõl a
napról: Domokos Erika, a Figura Stúdió Színház
ifjú mûvésznõje két Gyergyó-környéki legendát
mondott el, de voltak szép számban fiatal mese-
mondóink is, a gyergyószentmiklósi általános
iskolákból.

Kisné Portik Irén néprajzkutató elõadása a
Salamon Ernõ Irodalmi Körben a mese késõi üze-
netérõl inkább felnõtteknek szólt. „A mese nem
helyettesíthetõ, és nem pótolható” – mondta a
gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Elõadásában
hangsúlyozta, hogy a népmese ma is érvényes
igazságokat hordoz. Ezért nem kell hátat fordí-
tani a meséknek felnõtt korunkban sem: gyere-
keinkkel együtt újraélhetjük saját gyerekkorun-
kat, mélyebben megértve azt.

Bákai Magdolna
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Könyvtári kalandozásaim
Mexikóban

Jó sorsom egy kedves, volt tanítványom szemé-
lyében adta meg azt a lehetõséget, amire álmom-
ban sem számítottam volna: idén februárban el-
tölthettem két hetet Mexikóban.

Juditot még a nyolcvanas évek közepén taní-
tottam Kunszentmiklóson. Éppen Helsinkiben írta
a szakdolgozatát finn irodalomból, amikor sze-
relembe esett a szintén ott ösztöndíjas mexikói
zenetanárral, Miguellel. Alig tizenkét éve tör-
tént, hogy az ódon dunavecsei református temp-
lom kapujában, már a boldogító „igen” után,
gratulálhattam nekik, majd elröpültek a világ
túlsó végére – Miguel haza, az ifjú feleség pedig
az új otthonába.

Judit azóta minden nyarat itthon tölt – immár
hét éve kislányukkal, Danával, aki szépen és jól
is beszél magyarul. Egy-egy napra ilyenkor min-
dig összefutunk, hogy fölidézzük az önképzõkö-
ri közös emlékeket. Amikor tavaly nyáron Judit
szóba hozta, hogy igazán beugorhatnék hozzá-
juk valamikor a közeljövõben, elõször lelkesen
mozdultam az ötletre, aztán – némi fantáziálás
meg valamivel több földhözragadt vívódás után
– gyõzni látszott a józan ész: lemondtam a már
elvállalt látogatást. Hosszú történet lenne leírni,
mi vezetett az Újév napján elküldött e-mailig:
megyek, ha érvényes még a meghívás! Aztán
február 12-én éjjel két órakor Madridból elstar-
tolt az óriásgép, amelynek fedélzetén ott szo-
rongtam én is – a szó mindenféle konkrét és
átvitt értelmében. A hûséges útitársammá szegõ-
dött szorongást csak a mexikói repülõtér kijára-
tában sikerült leráznom, amikor meghallottam az
ismerõs hangot: „Isten hozott Mexikóban!” Két hét
Mexikóra – szinte semmi! Jó, ha annyi élményt
sikerült begyûjtenem, amennyit életem hátralévõ
részében sem leszek képes rendesen földolgozni.

„Írd meg!” – parancsolt rám egyik kedves is-
merõsöm. De hogyan? Mit és mennyit? Aki né-
hány (akár csak egy-két) hónapot tölt el ott, az
útikönyvet ír az élményeibõl, mint Járayné, vagy
regényes útirajzot, mint Móricz Virág. Aki meg

soha nem járt még ott, viszont élénk a fantáziája,
sõt írni is tud, attól izgalmas, élvezetes történelmi
kalandregényre is futja, lásd Passuth László.

De mit kezdjek én a magam két hetével!?
Mondjuk, írok egy élménybeszámolót – könyv-
tárosoknak. Ezt annál is inkább megtehetem,
hiszen Judit volt olyan figyelmes, amikor szûkre
szabott programomat összeállította, hogy abba
belefért három könyvtár is. Remélem, a kedves
kollégák megbocsátanak, ha itt és most nem az
úti kalandjaimmal szórakoztatom (netán untatom)
õket, hanem a könyvtár-élményeimmel. Hiszen
ez a lap mégiscsak könyvtárosoknak szól, nem
világvándoroknak.

Tartsanak hát velem, s megtudják, mire volt
kíváncsi s mit ért a kíváncsiságával a nem szakmai
úton járó, de a szakmájától szabadulni a világ másik
végén sem képes turista-könyvtáros Mexikóban!

*
Megérkezésem reggelén egy közeli piacon

kezdtem az újvilági felfedezõ körutat, ahol a
kofák végigkóstoltatták velem az összes, szá-
momra ismeretlen, egzotikus gyümölcsöt. A pi-
acról a bohém mûvésznegyedbe, a Coyoacánba
mentünk, s onnan fél háromkor Danáért az isko-
lába. Dana magániskolában elsõ osztályos. Az
intézmény egy gazdag, idõs hölgyé. „Az állami
suli színvonala reménytelenül gyatra!” – rögzíti
kérdésemre Judit a „se túl drága, se túl olcsó”
havi térítési díj indokoltságát. (Judit nyelveket
tanít, Miguel zenét, plusz dzsesszt játszik az általa
„gründolt” zenekarban. – Mexikóban ez a „kö-
zépsõ” középosztály – tudom meg a család ho-
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vatartozását, s egyúttal azt is, hogy ebben a
körben már belsõ elvárás a magániskola.)

Egy nagyobb tornateremnyi méretû betono-
zott udvaron nyüzsög, rohangál, játszik legalább
kétszáz gyerek. A börtönudvar jelleg nem a ta-
nulók bezárását, hanem a „rosszemberek” kizá-
rását szolgálja. („Gyermekrablás, szervkereske-
dõk, prostitúció” – használja Judit nyomasztó
film- és hírélményeim kulcsszavait.)

Az utcán egy tanerõ, kezében rádiótelefon,
abba mondja be a gyerek nevét, akinek a szülõ-
je, rokona megérkezett. (Arcról ismer minden-
kit.) A kerítésen belül, üvegkalitkában, mikro-
fon mögött egy másik tanerõ veszi az adást, s
már üvölti is az udvari megafon: „Dana
Rodríguez!!!” A nyüzsgõ-mozgó gyerekmasszá-
ból a hangra kiválik Dana, és már rohanna is hoz-
zánk, de Judit int a tanerõknek: mi megyünk be!

Az iskolai könyvtár az L alakú kétszintes
épület emeletén, a sarokban húzódik meg. A
gyerek csak akkor jár erre, ha éppen a könyvtárt
keresi, amúgy nem esik útjába. Iskolai viszony-
latban közepes méretû (kb. hatvan négyzetméte-
res), világos teremben fogad a kedves könyvtá-
ros hölgy. Nem írom, hogy könyvtárostanár, mert
képzettsége szerint mérnök. A foglalkozása is az
volt, míg egy családi gyász meg a kiábrándulás
a kíméletlen környezetpusztításból rá nem döb-
bentette, hogy nincs a helyén. Közel a negyven-
hez gyerekek közé vágyott, ezt a munkát aján-
lották neki. Azóta elvégzett egy-két kisebb tan-
folyamot az UNAM (az állami egyetem) szerve-
zésében, és lelkesen könyvtároskodik. Csak hát
a gyerekek… A kicsik a lelkesebb könyvtárhasz-
nálók, játszik velük, meg könyveket ajánl nekik,
de a nagyobbak – csak ha muszáj. És hát a kol-
légák… Ritkán fordulnak meg a könyvtárban. A
gyerekeket se nagyon küldik.

Az egyetlen teremben a szabadpolcon tárolt
hétezer dokumentum (túlnyomó többsége könyv!)

mellett van hely egyéni tanulásra, esetleg kis-
csoportos foglalkozások tartására is. („Órákat
csak néha tartunk itt, pedig hely az volna, csak
igény nincs rá!”) Kötelezõ olvasmányok? Per-
sze, vannak, de azokat a gyerekek utálják. A
Don Quijote is csak a „Cervantes – röviden”
változatban kapós.

A terem alkalmi dekorációja, a piros szívek
százféle változata eszembe juttatja, hogy holnap
Bálint nap lesz, vagyis a „nemzetközi” Valentin
ünnepet ülik (élik) meg ennek az iskolának a
diákjai, ennek a könyvtárnak a látogatói is. („Ez
még hagyján!” – mondja Judit. De az már sok
volt az õ – még mindig legalább félig – európai-
magyar mentalitásának, hogy a halottak három-
napos ünnepén az õ Danájuk is vigyori csont-
vázjelmezben ropta a táncot a kölyökbulin, itt a
könyvtárban!) Kedves és ügyes kis gyerekmun-
kákat látok egy asztalon, mint kiderül, ezek itt
az alkalom szülte projektek, némi közös könyv-
tári munka húzódik meg a hátterükben. Ilyene-
ket egyéb alkalmakra is készítenek a gyerekek –
mint például az imént emlegetett el Día de los
Muertos idején.

Makacsul kíváncsiskodom tovább, mire egy
zárt szekrénybõl(!) elõkerülnek a fiókokban tá-
rolt katalóguscédulák, cím, szerzõ és tárgyszó
szerint, külön-külön csoportosítva. Eddig nem
sikerült katalógusszekrényt szereznie, pedig pró-
bálkozott, mondja a mindig mosolygós, kedves
Patricia. Hozzáteszi aztán, hogy már nem is töri
magát tovább, mert kapott végre egy számítógé-
pet, és ha sikerül megfelelõ programot találnia,
akkor gépre viszi inkább az állományt. Õ is
egyedül van a hatszáz gyerekre, meg gép is csak
egy van, így azt a tanulók nem használhatják.

Készítek még néhány fotót, aztán elköszönünk.
„Majd küldök belõle a neten…” – ígérem meg a
kolleginának. Patricia köszöni – és mosolyog.

„Még egy napja sem vagyok itt, és már ott-
hon éreztem magam…” – fordulok vissza a
könyvtár ablakai felé, már az utcáról. Judit bi-
zonytalanul néz rám, talányosnak sejti a meg-
jegyzést. Nyilván megérzi rajtam a könyvtáros-
tanári „dézsavüt”, mert kérdezés nélkül, mente-
getõzõ hangsúllyal mondja: „Az államiakban még
könyvtár sincs…”

Valami hiányérzet persze azért Juditban is
támadhatott Dana iskolai könyvtári ellátása kap-
csán. (Itthon a kunszentmiklósi iskolai könyv-
tárba járt magyar fakultációra, de ott töltötte a

Túloldalt:

könyvtárbelsõ.

Jobbra:

könnyed diskurzus

a Chapultepec

parkban alkalmi

barátommal,

a totonák törzsbõl

való voladorral
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négy gimnáziumi év délutánjai javát is, oda járt
önképzõkörre, iskolaújságot szerkeszteni, szaval-
ni, vagy csak csöndben olvasgatni, suttogva ba-
rátkozni a busz indulásáig.)

 Mindenesetre kézbe vette a dolgot, és szer-
vezett egy olvasókört, bevonva a projektbe né-
hány érdeklõdõ „anyatársat”. A kör úgy mûkö-
dik, hogy az anyukák összedobják a pénzt, egy
kivételével, aki a lakását bocsátja a csapat ren-
delkezésére. Szerzõdtettek egy nyugdíjas óvó-
nõt, aki hetente egyszer egyórás foglalkozást tart
a nebulóknak.

„Ezt látnom kell!” – mondtam, és lõn… Pén-
teken iskola után fölkerekedtünk hármasban,
olvasókörözni egyet. Mikor mindenki megérke-
zett a tetthelyre, indult a foglalkozás. A „min-
denki” hét fölöttébb eleven, öt-nyolc év közötti
emberkét meg öt anyukát jelentett, akik lazán,
mosolygósan fecserésztek a háttérben, és a világ
semmiféle kincséért se szóltak volna rá az isko-
lai teher alól alig kiszabadult csemetéikre. Külö-
nösen egy kisfiú tett sokat azért, hogy a dolog
nehezen mûködjön, õ többnyire szemben moz-
gott a „folyásiránnyal”, miközben anyukája gyö-
nyörködõ pillantásaiban lubickolt. („A gyerek itt
szent!” – tette helyre Judit a morgolódó öreg
tanárt a foglalkozás után.)

 Tény, hogy ebben a szellemben kezelte a
pedagógiai szituációt a fölöttébb profi pedagó-
gusnak tûnõ, ötvenes éveiben járó óvó néni, aki
nagy rutinnal és még nagyobb türelemmel igye-
kezett irányítani a foglalkozást. Ügyes fogásként
olykor sikerült az anyukákat is aktivizálnia, ha
ugyanis egyik-másik valamilyen szerephez ju-
tott, mindjárt zavarni kezdték a csikói tûzzel
kitörni vágyó kölkök.

Az óvónõ Az egyujjas kesztyû címû mesét
olvasta és dolgozta föl a csipet csapattal. A mese
maga is megér egy rövidke kitérõt. Én magam
soha azelõtt nem hallottam, ami persze nem
mértékadó szempont. Judit szerint egy világjáró
„gringa” (amerikai nõ) írta.

A mesebeli nagymama az unokája kérésére
fehér kesztyût (El mitón) köt neki, de figyel-
mezteti, hogy ha leesik a hóba, a fehérsége miatt
nem fogja megtalálni. Az unoka az erdõben sé-
tál, a kesztyû leesik, a gazdája nem találja, az
erdei állatok meg sorban belebújnak: a vakond,
a fehér nyúl, a sün, a bagoly, a borz, a róka és
a medve. Legutolsónak egy kisegér bújik bele,
és – egyéb hely híján – ráül a medve orrára,

mire a maci nagyot tüsszent. Az állatok sorra
kipotyognak, a kesztyû fölszáll a kék égre, és a
fiú így távolról meglátja, majd meg is találja
elveszett kesztyûjét. A mese különlegessége az
alkalmi hallgatóság szempontjából, hogy a me-
xikóvárosi kisgyerekek nem láthatnak igazi ha-
vat, mivel ott nem esik, csak az esõ (az viszont
annál bõségesebben, amikor a szezonja van.) A
kesztyû pedig ugyancsak ritkán használatos ru-
hadarab, bár azt azért ismerik.

Az óvónõ egy-egy részlet után kis jelenetecs-
kéket rögtönzött, s a szöveg jobb megértését
segítõ rajzos kártyákat osztott ki, kérdéseket tett
föl, párbeszédeket kezdeményezett, ilyen és ha-
sonló fogásokkal terelgette a foglalkozást, s
mindvégig a csapat folyamatos együtt-tartására
törekedett. Végül is „szakmailag” tetszett, amit
láttam, a kollegina szépen fölépített, módszerta-
nilag is kitûnõ foglalkozásában mindig a gyere-
keknek szánta a fõszerepet, és hogy milyen ered-
ménnyel, arról Dana nyugtatott meg, – aki végig
figyelt, végig „jelen volt”. Ezt onnan is tudom,
hogy akkor, hazafelé kikérdeztem õt, meg onnan
is, hogy most, bõ félév elteltével, amikor Judit-
tól érdeklõdtem a mesérõl, büszkén válaszolta
az e-mailjében: Dana emlékezetbõl gyönyörûen
elmondta neki az egészet.

A történetben sajnos csupán Dana produkci-
ója jelenti a hepiendet. Judit a nyáron elmondta
itthon, hogy vége a körnek, amely élt két évet.
Sajnos a kedves anyukák a fizetések alkalmával
kevésbé bizonyultak lelkes partnernek, mint a
megajánlások idején…

*
Eltelt azután Mexikóban egy könyvtár nélkü-

li hét. Persze könyvtár nélkül sem unatkoztam.
Mögöttem már a világcsoda Antropológiai Mú-
zeum, a Chapultepec park a szerencsétlen sorsú
„osztrák sógor”, Miksa császár palotájával, Aca-
pulco a Quebradával, Pie de la Cuesta a mini
földrengéssel és a „maxi” Csendes-óceánnal,
Teotihuacán a Nap- és Hold-piramissal, mögöt-
tem Taxco, az ezüstváros, mögöttem a mexikó-
városi nagyasszonyok, Dolores Olmedo és Frida
Kahlo múzeumai, s a „legnagyobb nagyasszony”,
a Guadalupei Szûz templomai. És elõttem a leg-
régebbi könyvtár, a pueblai Palafoxiana, meg a
legújabb is, a mexikóvárosi Vasconcelos.

De róluk majd legközelebb!
Balogh Mihály
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Versenyképes tudomány –
50 éves az MTA MFA

DVD

A magyar tudomány és technika nagyjai soroza-
tunk legutóbbi kiadványa Szigeti Györgyöt, a
hazai és nemzetközi mûszaki tudomány elismert
egyéniségét mutatta be, aki az elektroluminesz-
cens fényforrások, valamint a félvezetõk kutatá-
sa terén ért el kimagasló eredményeket, emellett
nevéhez fûzõdött a Mûszaki Fizikai Kutató Inté-
zet megalapítása is.

Az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudomá-
nyi Kutatóintézet ez évben ünnepli jogelõdje, a
Mûszaki Fizikai Kutató Intézet (MTA MFKI)
alapításának félévszázados évfordulóját, amely
egybeesik a két jogelõd intézet, az MTA MFKI
és az Anyagtudományi Kutató Intézet (KFKI
ATKI) egyesítésének tizedik évfordulójával. Az
ünnepségsorozat keretében az elmúlt ötven év
kiemelkedõ eseményeinek és eredményeinek
bemutatására összeállított állandó kiállítás meg-
nyitására és ünnepi ülésre került sor az MTA
székház nagytermében, valamint a címben sze-
replõ kiadvány megjelentetésére.

„Ez a DVD Versenyképes tudomány címmel
az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet alapításának ötvenedik évforduló-
ján tisztelgés az alapítók bölcsessége, az elõdök
távolbalátása, a volt és jelenlegi munkatársak
nagyszerû tudományos és emberi teljesítménye
elõtt. Az intézet által mûvelt mûszaki, illetve
alkalmazott fizikia és anyagtudományt az elmúlt
ötven évben sikerült az alapítók elõrelátó szán-
déka szerint a gazdaság, az ipar szolgálatába
állítani oly módon, hogy az eredeti ötleteken
alapuló termékekben megnyilvánuló kreativitás
az egész magyar tudományos élet nemzetközi
hírnevét is öregbítette…” – írja bevezetõ köszön-
tõjében Bársony István, az intézet igazgatója.

Az ötvenéves évfordulós számvetés kapcsán
a legfontosabb kérdés az lehet, mennyire felelt
meg az intézet tevékenysége a társadalmi elvá-
rásnak, elegendõ tudományt „termelt-e”? Erre a

felvetésre ad meggyõzõ választ a lemezen köz-
ponti szerepet betöltõ Tudomány fejezet, amely-
ben a szerzõk igyekeztek legalább utalásszerûen
érinteni szinte valamennyi fõbb kutatási irányt.

A címadó fejezetben az intézetbõl kivált, az
intézetben megszerzett tudás és know-how hasz-
nosítására létrejött vállalkozások (Semilab Zrt.,
Technoorg-Linda Kft., Bonn Hungary Kft.,
Energosolar S.A.) mutatkoznak be.

A történeti fejezetekben (Történet, Gyökerek,
Alapítók) egészen a kezdetektõl, az alapítástól
követhetjük nyomon az eseményeket, megismer-
kedhetünk az MFKI és az ATKI történetével, az
alapítók (Szigeti György, Millner Tivadar,
Winter Ernõ) életrajzával és tudományos tevé-
kenységével.

A DVD-n igyekeztünk egységes keretbe fog-
lalni a szerteágazó, sokszínû beszámolókat, ere-
deti írásos és audiovizuális dokumentumokat,
melyek böngészésével az olvasó remélhetõleg
átfogó képet kap az intézet hétköznapjairól, tör-
ténetérõl, eredményeirõl.

A közös kiadásban megjelent emléklemez
felelõs kiadói: Fonyó Istvánné, a BME OMIKK
fõigazgatója és Bársony István, az MTA MFA
igazgatója, fõszerkesztõje Menyhárd Miklós,
felelõs szerkesztõje Árvayné Kucsera Judit, tech-
nikai szerkesztõje Borsos István és Tóth Imre. A
tanulmányokat az anyagtudományhoz és az
MFA-hoz kötõdõ kutatók és oktatók írták. A
szakmai igényességet a két szaklektor: Bartha
László és Gyulai József neve szavatolja.

Árvayné Kucsera Judit
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