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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 




