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Köz-tér:
nyitás a használó felé

Egy könyvtár korszerûségérõl nem csak az árulko-
dik, hogy szolgáltatásainak hány százaléka érhetõ
el hálózaton keresztül, elektronikusan, hanem az
is, hogy használói milyen gyakorisággal térnek
vissza. A jó könyvtárba nem csak akkor térnek be
a látogatók, ha valamire szükségük van, majd dol-
guk végeztével távoznak, hanem minden alkalom-
mal, amikor úgy érzik. Úgy érzik, mert munkára
alkalmas, inspiráló a közeg, mert az elmélyült
kutatáshoz minden megtalálható egy helyen, mert
lehetõség van a közös munkára, vagy egyszerûen
csak jó betérni, megnézni, van-e valami újdonság.
A jó könyvtáros pedig tudja, mikor kell segíteni,
hallgatni, vagy mikor kell biztosítani az olvasó
nyugalmát.

A könyvtár azonban nem hagyhatja figyelmen
kívül a technológia fejlõdését: hagyományait meg-
tartva alkalmaznia kell az újításokat, s közben ösz-
tönöznie kell a használókat az intenzívebb együtt-
mûködésre. Ennek egyik legegyszerûbb és legha-
tékonyabb eszköze az intézmény honlapja. Segít-
ségével a használó (vagy leendõ használó) megis-
merkedhet a könyvtár küldetésével, szolgáltatásai-
val, böngészhet a hálózaton hozzáférhetõ dokumen-
tumok, adatbázisok között, felteheti kérdéseit, és
véleményt nyilváníthat. A honlap a könyvtár virtu-
ális tükörképe.

A BME OMIKK – mint a mûszaki, gazdasá-
gi és élettelen természettudományok oktatásának
és kutatásának egyik legnagyobb hazai kiszolgá-
lója – nem hagyhatja figyelmen kívül a tudomá-
nyos környezet felgyorsult információs igényét.
Ezért egy hasznos, böngészõfüggetlen (Internet
Explorer, Mozilla, Opera), gyors távoli elérhetõ-
séget és áttekinthetõséget kínáló oldal létrehozá-
sa volt a cél. Ennek érdekében mellõztük az
animációk alkalmazását, a cserélhetõ (bélyeg)ké-
peket a monitor felbontásához optimalizáltuk,
valamint letöltés elõtt jelezzük, ha nagyobb adat-
mennyiséget kínáltunk. A fõoldalon megismer-
kedhetünk a könyvtárral, annak aktualitásaival,
valamint egy többválasztásos szavazógép segít-

ségével a fejlesztések idején könnyen értékelhe-
tõ formában felmérhetjük használóink visszajel-
zéseit, megkérdezhetjük véleményüket. A színek-
kel jelölt, többszintû tartalmi hierarchiára épülõ
menüszerkezet szintén a könnyebb eligazodást
segíti. Az oldal legfontosabb szolgáltatásai, mint
az e-könyvek és folyóiratok vagy az adatbázi-
sok, több menüpontból is elérhetõk. A könyvtár
elektronikus katalógusa kiemelt helyen, keresõdo-
bozával, regisztráció nélkül, azonnali lehetõséget
kínál a böngészésre, miközben a tartalmi struktúrá-
ban definiált helyérõl is megközelíthetõ. A könyv-
tár több hagyományos szolgáltatása távolról is el-
érhetõ, mint a tájékoztatás, az olvasószolgálat, a
könyvtárközi kölcsönzés és nemzetközi másolat-
szolgálat, valamint a szürkeirodalomnak számító
egyetemi kiadványok (kutatási jelentés, beszámo-
lók) regisztrálását végzõ ISBN-iroda.

Felhasználóink igényei, valamint saját kommu-
nikációs stratégiánk alapján a legfontosabb ugró-
pontokat kijelöltük, és a menüszerkezettõl függet-
lenül egy oldalsó menüsorba helyeztük. A díjsza-
bások és a különbözõ ûrlapok mellett a hírlevél és
az eseménynaptár is kiemelt helyet kapott. Elõbbi
– a regisztrált felhasználók postafiókjában – rova-
tain keresztül tájékoztat az aktuális eseményekrõl,
a könyvtár új beszerzéseirõl. A feliratkozási ívnek
köszönhetõen lehetõség nyílhat arra, hogy a hasz-
nálók csak azokról az új beszerzésekrõl értesülje-
nek, amelyeket érdeklõdési körükben megjelöltek,
de a visszajelzésekbõl az derült ki, hogy a felhasz-
nálók szívesebben válogatnak a teljes anyagból. A
regisztrációs kérdéssor azonban nem csak egy SDI-
szolgáltatás alapja lehet, hanem tájékoztató segéd-
let a gyûjtõkör alakításához, mely megmutatja, mire
is van nagyobb igény. Az eseménynaptár elsõsor-
ban a könyvtár, valamint az egyetem kulturális
rendezvényeirõl tájékoztat, de a jövõbeni tervek
között szerepel az oktatással kapcsolatos idõpon-
tok nyilvántartása is (beíratkozás, vizsgaidõszak),
ezzel segítve a hallgatókat.

A jövõben szeretnénk saját szolgáltatásainkon
túl további hasznos linkekkel is szolgálni, melyek
segítséget nyújtanak a szakkönyvvásárláshoz, kap-
csolatot teremtenek a társintézményekkel, (mér-
nök)szakmai szervezetekkel.

Mûhely
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A legtöbb könyvtár azonban nem pusztán egy
virtuális térben létezõ entitás, hanem valós fizikai
terek sokasága. Ennek legalább annyira felhaszná-
ló-központúnak, azaz átláthatónak és könnyen ért-
hetõnek kell lennie, mint a honlapnak. Éppen ezért
biztosítani kell mindenki számára a szabad hozzá-
férést, illetve az önálló vagy közös munka lehetõ-
ségét. Mert manapság ez, a közösen épített tudás-
vagyon, az egyén lehetõségeinek kiterjesztése (web
2.0), illetve ennek könyvtári alkalmazása tartja láz-
ban a szakmát – mindez a virtuális térben. Azon-
ban a könyvtár még mindig hús-vér emberek talál-
kozóhelye, ahova olvasni mennek, vagy könyve-
kért, esetleg segítséget kérni a kutatáshoz. Ehhez
olvasótermek, szabadpolcos állományrészek, tájé-
koztató könyvtárosok kellenek, és persze az, hogy
a látogató akadálymentesen meg tudja közelíteni a
szolgáltatásokat. Ennek az akadálymentesítésnek a
keretében (2006) az épület déli homlokzatára egy
látványlift került.

Az egykori egyetemi könyvtár és a szakkönyv-
tár egyesülésekor (2001) már úgy alakították ki a
tereket, hogy minél több olvasóterem – benne sza-
badpolcos állomány – kaphasson helyet. Ekkor
készült el a Tankönyvolvasó, ahol karok szerinti
bontásban megtalálhatóak a legnépszerûbb oktatá-
si segédanyagok, a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Olvasó, ahol külön rész foglalkozik az eu-
rópai uniós szakirodalommal. Ekkor készült el a
Természettudományi Olvasó, melynek egyik felé-
ben a legfontosabb matematikai, fizikai, kémiai,
vegyészeti és biológiai témájú szakkönyvek, másik
felében ugyanezen területek magfolyóiratai talál-
hatók. Az olvasóterem alsó szintjére került a kémia
és vegyészet kutatásához szükséges tankönyvek,
enciklopédiák, lexikonok és referáló mûvek adat-
bázisokkal kiegészített szakirodalmi ellátása. A
patinás Nagyolvasó felújításakor lehetõség nyílt egy
új olvasóterem kialakítására, melynek közvetlen
kapcsolata van a raktárral (talán eljön még az idõ,
mikor a könyvtárak raktárai megnyílnak, és nem
lesz különbség raktár és szabadpolc között).

Az elmúlt évek azonban új kihívások elé állítot-
ták a könyvtárat. A hallgatók részérõl egyre nö-
vekvõ igény mutatkozik a közös munkára. Koráb-
ban az egyetem más épületeiben, szemináriumi
szobákban, tanszéki könyvtárakban, folyosókon
rajzoltak vagy számoltak, de a hallgatói létszám
emelkedésével kiszorultak az említett helyekrõl.
Kezdetben a Sóhajok hídján dolgoztak, mely a
könyvtárat köti össze a központi épülettel, majd

birtokba vették a folyosóra elhelyezett bútorokat,
keresve a csendesebb, de beszélgetésre alkalmas
helyeket. Az igényt látva a Sóhajok hídján ma végig
asztalok és székek állnak, továbbá az aulában és a
számítógépekkel felszerelt tájékoztató szobában is
közösen dolgozhatnak a fiatalok. Míg a gépterem-
ben inkább közös kereséseket végeznek, addig a
folyosókon rajzok és számítási feladatok készül-
nek. A hallgatók azonban továbbra is keresik azo-
kat a csendes zugokat, ahol kisebb csoportban együtt
dolgozhatnak. Nem kellett sokáig várni, hogy ráta-
láljanak a pincerészen található katalógusszekré-
nyek közé elhelyezett asztalokra és székekre. Az
olvasótermek közül jelenleg a Nagyolvasó alatt
található Mûszaki Szakolvasó az egyetlen, ahol egy
nagyobb asztalnál, csendes beszélgetés mellett,
közösen oldhatják meg a feladatokat. A többi olva-
sóterem továbbra is a csendes, magányos elmélyü-
lés színhelye.

Mint a fentiekbõl is érzékelhetõ, annak ellenére,
hogy a technológia mára lehetõvé tette a kommu-
nikáció személytelen formáját, használóink számá-
ra – csatornától függetlenül – továbbra is fontos
maradt a személyes kontaktus lehetõsége. Ennek
érdekében igyekszünk minden lehetséges módon
kiszolgálni igényeiket, hogy mindenki megtalálja a
számára megfelelõ kapcsolatteremtési formát. Sze-
mélyesen, telefonon, e-mailben, valamint skype-
on igyekszünk azonnali válaszokkal szolgálni, vé-
leményüket közölhetik a honlapon vendégkönyv
formájában, vagy a szavazógépen keresztül. A
könyvtár lelkes munkatársai az iwiw-ben rejlõ le-
hetõségeket is kihasználva, személyes kapcsolat-
ként tájékoztatják ismerõseiket az aktualitásokról,
újdonságokról.

A személyes kapcsolat a mindennapi munká-
ban is elengedhetetlen. Különösen igaz ez arra a
két használói csoportra, amelyekrõl általában ke-
vés szó esik: az oktatókra, kutatókra és a könyvtá-
rak kezelõire. Az oktatók nem csak saját kutatásaik
révén, felhasználóként kerülhetnek kapcsolatba a
könyvtárral, hanem partnerei is lehetnek azoknak.
Személyes ajánlásaikkal segíthetik a gyarapítási
munkát, felhívva a figyelmet a határterületekre, az
új irányvonalakra. Hallgatóikat könyvtárhasználat-
ra nevelhetik – idegen nyelvû szakcikkek, szakmai
feladatok révén –, amire a könyvtárnak fel kell
készülnie (fennakadást okozhat a hallgatók töme-
ges érkezése). A vegyészmérnök-hallgatók számá-
ra például önálló könyvtárhasználati, valamint iro-
dalomkutatási képzést tartanak.
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Az oktatókkal való együttmûködés segítette a
könyvtár munkáját a kétlépcsõs képzéssel kapcso-
latos tanrendi változások kapcsán is, melyhez szük-
ség volt a személyes kapcsolatfelvételre. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy egyre több oktató érzi
magáénak a könyvtárat, így ajándék vagy
„kötelespéldány” révén támogatja az állomány
építését. Szakmai rendezvényekrõl hazatérve kon-
ferencia-kiadványokat ajándékoznak, saját mûve-
ikbõl változó mennyiségû példányt ajánlanak fel
térítésmentesen a könyvtár számára. Tanszéki ki-
adványok esetén – melyekre ISBN-t kérnek – nem
mulasztják el a kötelespéldány beszolgáltatással
kapcsolatos vállalásukat. Kritikai észrevételeikkel
(honlap szerkezeti kialakítása), igényeik tolmácso-
lásával (raktári kérések gyorsabb ügyintézésére tett
javaslatok) segítik a könyvtár fejlesztési munkála-
tait. Azonban nem csak a gyarapításnál, a fejlesz-
téseknél segíthetnek, hanem a szaktájékoztatásban
is. Vannak oktatók, akik a szakterületükön kívül
érdekes dolgokkal töltik a szabadidejüket, ezekre
azonban csak személyes beszélgetések során derül
fény. Így volt ez azzal a vasútmérnökkel is, akirõl
kiderült, hogy elismert orgonarestaurátor, játszik is
a hangszeren, közben régi levéltári anyagokat és
könyvtárakat rendez, ha pedig úgy tartja kedve,
családfát kutat. Akad olyan is, aki közlekedéster-
vezés mellett az egyetemi oktatásszervezéssel fog-
lalkozik, mellékesen pedig a felsõbb matematikát
és annak alkalmazási lehetõségeit vizsgálgatja. A
velük kialakított informális kapcsolat felbecsülhe-
tetlen értékeket rejt, melyekrõl lehetne adatbázist
is vezetni, mégis fontosabb azt tudni, hogyan szó-
lítsuk meg õket.

A másik, ritkán emlegetett csoport a könyvtár-
kezelõké. Vannak köztük szakképzett könyvtáro-
sok, oktatók, kutatók, doktoranduszok és adminiszt-
rátorok egyaránt. Egyetlen közös bennük, hogy
kisebb vagy nagyobb szakterületi gyûjteményt (tan-
széki, intézeti könyvtárat) bíztak a gondjaikra. Az
ezzel kapcsolatos feladatokat igyekeznek minél
jobban ellátni, de sok esetben a könyvtárszakmai
ismeretek hiányát szorgalommal és lelkes együtt-
mûködéssel kompenzálják. Munkájukkal pozitívan
befolyásolhatják az oktatók, illetve a hallgatók
könyvtárhasználati szokásait. Ismertethetik, népsze-
rûsíthetik mind a központi könyvtár, mind saját
gyûjteményük szolgáltatásait. Aktív és közvetlen
kapcsolatban vannak a tanszékeken folyó oktatás-
sal, összegyûjthetik az oktatói és hallgatói vélemé-
nyeket az oktatásról, könyvárakról, valamint a

„használható” szakirodalomról. Saját honlapokat,
praktikus gyûjteményeket hozhatnak létre (Mate-
matika Intézet), melyek segíthetik a szakterület iránt
érdeklõdõk munkáját függetlenül attól, hogy okta-
tó vagy hallgató legyen az illetõ. Az ilyen kolléga
úgy rendez, mint egy könyvtáros, de úgy gondol-
kodik és fogalmaz, mint egy szakember. Kritikai
észrevételeit építõ jelleggel szívesen megosztja, de
megoldási javaslata gyakran kimerül abban, hogy
„nem tudom, de máshogy kellene, mert ez így nem
jó”. Ha kell, könyvtárközi kéréseket teljesít – te-
hermentesítve ezzel a központi könyvtár munká-
ját –, irodalmat kutat, vagy önállóságra neveli a
látogatót: mit és hol keressen, ha elakad, kitõl kér-
dezzen. Munkájáért cserébe sok megerõsítést és
elismerést vár, nyitott az újdonságokra és szívesen
tanul – igénye van arra, hogy minél jobban ismerje
annak a munkának a hátterét is, amit rábíztak.

Az oktatók és könyvtárkezelõk segítenek ab-
ban, hogy kicsit jobban megértsük átlagos felhasz-
nálóink gondolkodását, kutatási, könyvtárhaszná-
lati szokásait. Megtudjuk, hogy számukra a kata-
lógus is egy adatbázis, hogy a másodrendû moz-
gási tényezõ valami evidens dolog, amit talán
tudnunk kellene. Rá kell jönnünk, hogy inkább
egymástól kérdeznek, de ha elakadnak, észre kell
vennünk, hogy segítségre szorulnak. Ilyenkor
meg kell kérdezni, hogy esetleg tudunk-e segíte-
ni, s ha igenlõ választ kapunk, tartózkodnunk
kell a könyvtári terminológiától. Használati uta-
sításokat nem szívesen olvasnak, ha segíteni
akarunk, inkább folyamatábrákkal és rajzokkal
érdemes próbálkozni. Alapvetõen türelmetlenek,
a megoldási lehetõségek helyett inkább a megol-
dásra várnak. Együttmûködõk és nyitottak, csak
meg kell találni a hozzájuk vezetõ utat. Szívesen
kötõdnek személyekhez, ha valaki hatékony vagy
jó szándékú segítségnek bizonyult, kölcsönös
segítségre számíthat.

Mindent összegezve, a könyvtár továbbra is
közösségi hely, ahol valós emberek találkozhatnak
valós térben. Ahol elvárás, hogy a kor színvonalá-
nak megfelelõen a szakterület rendelkezésére álló
tudáskincs rendezett formában, bárki számára hoz-
záférhetõ legyen. Mindezek mellett az sem baj, ha
az otthonosság érzését is képesek vagyunk megte-
remteni. Ha ezeknek a követelményeknek képesek
vagyunk / leszünk eleget tenni, a könyvtárak még
hosszú ideig megõrizhetik a múltban kivívott tár-
sadalmi helyüket.

Budaházy Ibolya
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Napló

Mobil-learning
a felsõoktatásban
és a kulturális
intézményekben

AITMES-konferencia
Budapest, 2007. szeptember 28.

Az AITMES (Applying Informational Techno-
logy and Mobil Education on Schools, Mobil
információs technika alkalmazása az oktatásban)
projekt záró konferenciáját tartották Budapesten.
A programban részt vevõ Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ arra töreke-
dett, hogy feltérképezze és a konferencián be-
mutassa a mobil oktatás terén az iskolákban
és a közgyûjteményekben jelen lévõ törekvése-
ket, valamint hírt adjon a két éve folyó projekt-
ben elért eredményekrõl.

A digitális tudás fejlõdése, az így nyert tartal-
mak sokasága új kihívás elé állítja az oktatási és
közmûvelõdési, közgyûjteményi intézményeket.
Napjainkban nagyon elterjedt, hogy a tanulás-
hoz valamilyen elektronikus eszközt használnak,
vagy az internetrõl olyan oktatási anyagokat töl-
tenek le, amelyek korszerû multimédiás tartal-
makkal bírnak. Ezzel együtt növekszik azoknak
a mobil eszközöknek a száma is, amelyekkel az
internet elérhetõ és ezek az elektronikus tan-
anyagok megjeleníthetõk.

Az egész életen át tartó tanulás az intézmé-
nyesített oktatási formákon túl magában foglalja
a nem hivatalos tanulási alkalmakat. A tanulás
helyszínei nem csak az oktatási intézmények. A
könyvtárak, múzeumok, levéltárak is kínálnak
sajátos oktatási anyagokat. A mobil technológi-
ák fejlõdése lehetõséget adott arra, hogy a kép-
zés interaktív módon, mobil eszközökön keresz-
tül valósuljon meg.

A konferencia bevezetõ elõadását Balogh
Anna, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Osztály munkatársa tartotta A magyar
könyvtárak fejlesztési lehetõségei az európai

uniós strukturális alapok támogatásával címmel.
Az Európai Unió kohéziós politikájának célkitû-
zéseivel összhangban, az Új Magyarország fej-
lesztési terv alapján mintegy 22,4 milliárd euró
összegû támogatás kerül felhasználásra a 2007
és 2013 közötti idõszakban. A könyvtárfejlesz-
tési koncepciók a Társadalmi megújulás opera-
tív program (TÁMOP) részeként, a Tudásdepó-
expressz konstrukció keretében valósulhatnak
meg, lehetõséget adva a könyvtári hálózat nem
formális képzési szerepének erõsítésére.

A TÁMOP céljaihoz kapcsolódó összehan-
golt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztésére és regionális tudástárak kialakításá-
ra a Társadalmi infrastruktúra operatív prog-
ram (TIOP) keretein belül lesz lehetõség.

Nagy szerepet kap a kulturális értékek digita-
lizálása, várhatóan egységes kulturális és oktatá-
si felületen megjelenõ, nagy mennyiségû digita-
lizált dokumentumot eredményez.

A Regionális operatív program biztosítja a
városok, a kistérségi központok és a falvak inf-
rastrukturális fejlõdését, benne a könyvárak le-
hetséges fejlesztését is.

A programok a könyvtárak közötti együttmû-
ködésre és a könyvtári rendszer egészének mi-
nõségi mûködtetésére irányulnak. Támogatják az
országos szolgáltatások (ODR, MOKKA, elekt-
ronikus szolgáltatások), regionális tudástárak
kiépítését, a települési ellátást (KSZR) valamint
a digitális tartalomszolgáltatást.

Az M-learning gyakorlati megvalósításának
tapasztalatairól számolt be Ördögné Kovács
Mónika fõiskolai adjunktus (Berzsenyi Dániel
Fõiskola Könyvtári és Információtudományi
Tanszék). Elõadásában az eMapps-projekt és a
Digitális erõd játék bemutatására vállalkozott.

A Digitális erõd játék az eMapps-projekt ered-
ményeinek hatására született meg, a könyvtári
ismeretek oktatásának megújítását célozva. Az
új könyvtári épületben rendelkezésre álló infor-
mációs technika, az elinduló új könyvtári szol-
gáltatások is inspirálták az új típusú oktatás-
módszertani játék kidolgozását, amely nagyban
alapozott a könyvtárosok, a pedagógusok és a
diákok együttmûködésére. A játékot olyan logi-
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kai és játékos feladatok alkották, amelyek a
könyvtár épületének feltérképezését, a könyvtár-
használati szabályzat megismerését, a szolgálta-
tások felderítését, információkeresõ technikák
elsajátítását, a források megismerését célozták.
A digitális írástudás fejlesztése, az eszközök
interaktív alkalmazása, az önálló tanulás, prob-
lémamegoldás és döntéshozatal, a csoportmunka
és a kommunikáció voltak a játék során fejlesz-
tésre váró kulcskompetenciák.

Innováció és múzeumi felnõttoktatás címmel
Koltai Zsuzsa egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudo-
mányegyetem Kultúratudományi Intézet) adott
áttekintést a múzeumokban folyó új típusú fej-
lesztési irányokról, amelyek érintik a múzeumi
szervezet, a kiállítások, a felnõttoktatási mód-
szerek és a mediációs eszközök innovációját. A
múzeumi mediátor a múzeumok és galériák
munkatársaként olyan társadalmi rétegek és cso-
portok számára is szervez programokat, amelye-
ket nem tekintenek hagyományos célközönség-
nek. A múzeumok felnõttoktatási eszköztára ki-
fogyhatatlan: tartalmaz elektronikus múzeumpe-
dagógiai óraterveket, oktatási segédleteket, játé-
kokat, adatbázisokat, pedagógusok számára szer-
vezett workshopot, elektronikus múzeumpedagó-
giai hírlevelet, feladatlapot, multimédiás eszkö-
zöket, interaktív megoldásokat.

Benedek András akadémikus, egyetemi tanár
(Budapesti Mûszaki Egyetem GTK) A mobil
tanulás (M-learning) felé a felnõttoktatásban
címû elõadásában a mobil kommunikáció tech-
nológiai és társadalmi változásokat elindító sze-
repére hívja fel a figyelmet. A technológiai át-
alakulás sebessége a társadalmi tanulás területén
is minõségi változásokat eredményezett. Az egész
életen át tartó tanulás már nem csak szlogen,
hanem napjaink valósága. Ennek egyik formája
az informális tanulás, amely nem kötõdik intéz-
ményhez, óra- és vizsgarendhez és a többi ha-
gyományos formához. Az internet és a mobilte-
lefonok világa egyfajta szerves tanulási környe-
zetté válik. A mobil kommunikációs eszközök
jóvoltából a tanulás és a környezet személyre
szólóvá formálódik.

A kulturális intézmények, szervezetek, prog-
ramok is mûködtetnek információs szolgáltatást,
így egy közösséggé képesek szervezni a külön-
bözõ földrajzi és kulturális térben élõ embere-
ket. A mobil kommunikációs eszközök a tan-
anyagok terjedelmének optimalizálását, azok ele-

mi információs egységekre (mikrolearning) bon-
tását kifejezetten támogatják, és igen rugalmas
technikát kínálnak. A hagyományos pedagógiai
gondolkodást alapjaiban érinti a változás, kitá-
gítja az egész életen át tartó tanulás kereteit.

Az AITMES-projekt megvalósítása a Gödöl-
lõi Városi Könyvtár és Információs Központban
címmel Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese tartott elõadást. Az Európai Unió orszá-
gaiból, oktatási intézményekbõl és könyvtárak-
ból szervezõdött AITMES konzorcium a
Socrates/Minerva-programban nyert támogatást
törekvéseihez.

Alapvetõen azzal a céllal indult a program,
hogy TCP/IP hálózaton alapuló adatátvitelre
építve új képzési és oktatási módszereket dol-
gozzon ki a mobil kommunikációs eszközök
felhasználására az oktatásban. Bár a projekt címe
iskolai alkalmazásra utal, a programot indító
Mazaricos város önkormányzata (Spanyolország)
nagy lehetõségeket látott az iskolán kívüli oktatás,
így a könyvtárak nyújtotta képzésben is, ezért ke-
resett a program kivitelezéséhez könyvtári partne-
reket. A programban nyolc ország vett részt (Spa-
nyolország, Görögország, Olaszország, Szlovénia,
Bulgária, Törökország, Litvánia és Magyarország),
a tizenegy partner intézmény alap- és középfokú
iskolákból, felsõfokú képzõhelyekrõl és egyetem-
rõl valamint könyvtárakból verbuválódott.

A projekt során olyan képzési módszert dol-
goztak ki, amely az iskolákban a gyerekek, a
könyvtárakban a felnõttek különbözõ csoportjait
oktatta a GPS, a videokamera, a fényképezõgép,
a mobiltelefon, valamint a projekthez készült
térképes webes felület használatára. Fontos ré-
sze volt a módszernek, hogy valós élethelyzeten
alapuljon, játékos legyen sok gyakorlási lehetõ-
séget beiktatva, és az elvégzett feladatok kézzel
fogható eredménye azonnal látszódjon.

A projekt elsõ lépéseként összefoglaló tanul-
mány készült az információs és kommunikációs
technológia színvonaláról az egyes országok
oktatási és közkönyvtári hálózatában, valamint a
kormányzat és az oktatáspolitika informatikai
törekvéseirõl, azok eredményérõl. Az áttekinté-
sek pontos képet festettek az egyes országok in-
formatikai fejlettségérõl és a fejlõdés irányáról,
ütemérõl.

Elkészült a www.aitmes.org webhely, amely
kettõs cél szolgált. Egyrészt dokumentálta az
egyes partner intézményekben folyó munkát, a
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blogban lehetõséget adott a partnerek folyama-
tos információcseréjére és teljes nyilvánosságot
biztosított a program menetének követésére.
Másrészt olyan több rétegû (vektor és ortofotó)
digitális térképes felületet alakítottak ki, amely
elérhetõ mobiltelefonnal, PDA-val, laptoppal,
asztali számítógéppel egyaránt, a felületre digi-
tális multimédiás tartalmakat lehet feltölteni az
interneten keresztül különbözõ fájlformátumok-
ban (jpeg, doc, 3g, flv, tiff, gif, mpeg), az infor-
máció a honlapon szerkeszthetõ, alakítható.

Két platform készült, az egyik webes felület,
a másik mobiltelefonról érkezõ információk fo-
gadására alkalmas. A webfelület lehetõséget ad
a digitális tartalmak valós idejû visszakeresésére
az elõkészítés és a visszakeresés szakaszában
egyaránt, képes kezelni az audio-, video-, szö-
vegdokumentumok legelterjedtebb formáit, támo-
gatja a különbözõ nyelvek használatát, bármely
európai nyelven készüljön is tartalom.

A digitális tartalmak egyszerû módon, ftp-vel
feltölthetõk, és az utómunkák, a platform szer-
kesztése a tartalom feltöltése után is lehetséges.
A weboldal felhasználóbarát, használata egysze-
rû, könnyen megtanulható.

A projekt keretében három nemzetközi
workshopon sajátították el a résztvevõk – közöt-
tük a gödöllõi könyvtár munkatársai – az oktatás
tartalmát és módszertanát: a technikai eszközök
használatát, a honlapra felkerülõ információk elõ-
készítését (vágás, konvertálás), valamint az elké-
szült anyagok feltöltését, a honlap szerkesztését és
a weblapon való keresés technikáját.

A projekt következõ szakaszában valamennyi
részt vevõ országban helyi képzéseket tartottak
a könyvtárosok, pedagógusok, a helyi igények-
hez alakítva a metodikát, folyamatosan figyelve
a résztvevõk reakcióit, elégedettségét.

Gödöllõn négy workshopra került sor, három
alkalommal könyvtárosokat és könyvtáros-
tanárokat, egy alkalommal kontrollcsoportként
nyugdíjasokat képeztek az AITMES oktatási
programmal.

Az AITMES honlap magyar oldalain Gödöl-
lõ digitális térképe érhetõ el. Rajta a város tör-
ténelmi mûemléki nevezetességeit bemutató szö-
veges, fotó-, video-, és hangdokumentumok, azok
az információk, amelyeket a különbözõ work-
shopok résztvevõi készítettek. Az információk
feltöltése GPS koordináták megadásával történt,
így a térkép turisztikai célokat is szolgálhat.

A projektben megtervezett feladatokon túl az
elsajátított ismereteket és az AITMES ötletét
felhasználva szervezte meg a könyvtár a Digitá-
lis Gödöllõ 40. – Kultúr(kincs)vadászat vetélke-
dõt. A játék célja az volt, hogy a várossá válá-
sának negyvenedik évfordulóját ünneplõ Gödöl-
lõ fejlõdését, az elmúlt négy évtized változásait
úgy mutassák be a gyerekek, ahogy õk látják és
megtapasztalják a mindennapokban. A verseny-
zõ iskolai csapatok feladata az volt, hogy a szer-
vezõk által kiválasztott tíz helyszínen riportokat,
fotókat, videofelvételeket készítsenek, majd
megszerkesszék és elhelyezzék õket a www.dg40.
gvkik.hu weboldalon.

A játékot a részt vevõ gyerekek, pedagógu-
sok és könyvtárosok képzése elõzte meg. Meg
kellett tanulni a GPS, a videokamera, a digitális
fényképezõgép használatát, az elkészült felvéte-
lek szerkesztését, a tartalom feltöltését. Az
AITMES oktatási moduljait így gyermekek kö-
rében is kipróbálta a könyvtár.

Az AITMES-projekt 2007 októberében véget
ért. Bár a megvásárolt eszközök, (GPS, videoka-
mera, digitális fényképezõgép, mobiltelefonok)
továbbra is a könyvtárban maradnak és az AITMES
platform – rajta a gödöllõi digitális térképpel –
továbbra is használható, a jövõben már nem áll
mögötte az európai uniós támogatás.

Mi is volt a hozadéka ennek a kétéves, ko-
moly munkának? Ha számszerûsítjük, harminc-
kilenc könyvtárossal és gödöllõi nyugdíjassal,
hetven kamaszkorú tanulóval ismertették meg a
mobil tartalmak készítésének módszerét, kiala-
kították az oktatás módszertanát. A gödöllõi
könyvtárosok az AITMES-es metodikát elsajá-
títva teljesen nyitottak lettek a mobil eszközök
használatára, az õ ötleteik és munkájuk nélkül a
kultúr(kincs)vadászat vetélkedõ nem valósult
volna meg. Új tartalmakat, új módszereket von-
tak be a könyvtáros munkába, megtanultak érté-
ket teremteni más módon, tapasztalatot szerez-
tek a felnõttek oktatásában. Komoly eredménye

Felhívás szerzõinkhez. Ha szeretnék, hogy
a jövõben olvasóink egyszerûen felvehessék
önökkel a kapcsolatot, kérjük, szerzõségük
mellé e-mailes elérhetõségüket is adják meg.

Változatlanul kérjük, hogy az írásaikba
beágyazott fotók eredetijét külön is mellé-
keljék levelükben. Köszönjük. – A szerk.
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a projektnek, hogy megtanulták és sikeresen ol-
dották meg a több külföldi partnerrel való együtt-
mûködés feladatát.

Az AITMES-projekt mobil módszertana címet
viselte Toni Navarrete (Pompeu Fabra Egyetem,
Spanyolország) elõadása. Az AITMES módszer-
tana alapvetõen arra épít, hogy az oktatás
workshopok keretében történik, és a tapasztala-
tokat azonnal kiértékelik, ennek alapján formál-
ják az oktatási metodikát. A résztvevõk egybe-
hangzó értékelése szerint rendkívül hatékony,
érdekes és motiváló a közös mûhelymunka.
Magát az AITMES platformot a programban részt
vevõk magasan, kilenc-tíz ponttal értékelték. A
résztvevõk nagyobb része nagyon fogékony volt
a mobil oktatási forma iránt. Nagy fontosságú-
nak bizonyult a tanár szerepe és oktatási stílusa,
a játékok beiktatása az oktatás menetébe.

A projekt alapján készült hasznosítási lehetõ-
ségekbõl, a projekt eredményeinek továbbgon-
dolásáról két példát hallhattak a konferencia részt-
vevõi.

Radka Kalcheva (Bulgária), a várnai városi
könyvtár munkatársa az „okos város” koncepci-
óját vázolta fel. Várna kulturális örökségének
értékeit tárták fel a huszonöt és harmincöt év
közötti résztvevõk, négy csoport a mobil-learning
eszközeit használva sajátított el ismereteket, egy
kontrollcsoport hagyományos elõadásban kapta
meg ugyanazokat az információkat. A két mód-
szer hatékonyságát hasonlították össze. A mo-
bil-learning csoport sokkal érdekesebbnek és
könnyen elsajátíthatónak érezte a „tananyagot”,
és a részletekre jobban emlékeztek. A kontroll-
csoport is megfelelõ szinten sajátította el az is-
mereteket, de személyes megtapasztalás híján a
tudásuk általánosabb volt.

A másik AITMES-re alapozott mobil-learning
program, melyet Ocsovszky Zsófia mutatott be,
Hódmezõvásárhelyen zajlott. A játék résztvevõi
egy bûnügyi történet nyomozóiként tárták fel a
város kulturális értékeit, dokumentálták az ered-
ményeket. A csoportok folyamatos együttmun-
kálkodásának eredményeként jutottak el a bûn-
ügy felderítéséig. Itt is volt kontrollcsoport, amely
a hagyományos módon jutott az információk
birtokába. A két csoport ismereteinek felmérése
közel azonos szintet mutatott, a tényszerû ada-
tok reprodukálásában a kontrollcsoport, a részle-
tek visszaadásában a mobilcsoport volt erõsebb.

Fülöp Attiláné

A Számítógépes
információkeresés címû

tantárgy oktatása az NYME
Apáczai Csere János Kar
Könyvtárában 2003–2008

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) Apá-
czai Csere János Karán minden év õszén meg-
rendezésre kerülõ tudományos konferencia
az Apáczai napok. A 2006-os konferencián
könyvtárunk már nem csak háttérintézményként
vett részt, hanem közremûködött a tudományos
munkában könyvtári szekcióülés szervezésével.
Ez a szekcióülés a könyvtári szolgáltatásokat
vizsgálta a megváltozott használói igények tük-
rében. Sok hasznos és kellemes tapasztalatot
gyûjtöttünk, a szekcióülésnek pozitív volt a fo-
gadtatása szakmai körökben, ezért nem volt kér-
déses, hogy 2007-ben is megrendezzük.

Az Apáczai napokat 2007-ben október 18. és
20. között tartották Értékõrzés, értékteremtés
címmel. Ezen belül a könyvtári szekció címe
Tudásközpont a XXI. században = könyvtár volt.

A szekció vizsgálta a felhasználóképzés lehe-
tõségeit a könyvtárban, illetve a könyvtárostanár
szerepét a tudás átadásában; valamint Félúton a
tudásközpont felé címmel a Berzsenyi Dániel
Fõiskola új könyvtárának szolgáltatásaival ismer-
tetett meg minket Barki Katalin könyvtárigazgató.

A könyvtárostanárokról készített felmérésének
tapasztalatait osztotta meg velünk Györe Pál a
Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karáról; a
felhasználóképzés tapasztalatairól tartott elõadást
Tompa Mónika a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Központi Könyvtárából; és jómagam intéz-
ményünket, a NYME Apáczai Kar Könyvtárát
képviselve.

Elõadásom fõbb gondolatait az alábbiakban
fogalmazhatnám meg:

A felsõoktatási könyvtáraknak hozzá kell já-
rulniuk ahhoz, hogy a felsõoktatásban részt vevõ
valamennyi hallgató elsajátíthassa a korszerû
információs technikák használatát; ezáltal tanul-
mányaik során önálló kutatómunkára váljanak
alkalmassá, azaz megfelelõ információs mûvelt-
ségre tegyenek szert.

Információs mûveltséggel rendelkezik az a
személy, aki tudatában van annak, mikor és miért
van szüksége információkra; hol találja azokat
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meg; hogyan értékelje; hogyan hasznosítsa és
miként kommunikáljon etikus módon.

A hallgatók készségei igen eltérõ szintûek
lehetnek. Van, akinek az alapkészségei hiányoz-
nak, teljesen tájékozatlan; akad, aki segítséget
kér, de törekszik az önálló munkára; és szeren-
csére van olyan is, aki önállóan boldogul a ha-
gyományos és a nem hagyományos dokumentu-
mok megkeresésével, használatával egyaránt.

Elõképzettségük is különbözõ. Ha tanulták az
információszerzés módszereit, vagy alkalmazzák,
vagy nem alkalmazzák õket, de az is lehetséges,
hogy nincsenek elõzetes ismereteik a témában.

A használóképzés „az az oktatási folyamat,
amelynek során az információ késõbbi haszná-
lója elsajátítja azokat az ismereteket és megszer-
zi azokat a készségeket, amelyek segítségével
hozzájut az õt érdeklõ információhoz”.1

A használóképzés színterei:
• Általános bevezetés, amely rövid elõadást

és könyvtárlátogatást foglal magában.
• Egyéni oktatás, amely az önállóságra épít.

Ennek során a bizonytalan tanulók önállóan vég-
zik feladataikat, és személyre szabott konzultá-
cióra tarthatnak igényt.

• Nyomtatott, elemi ismereteket tartalmazó
önképzési anyagok készítése és terjesztése.

• Foglalkozássorozatok tervezése és végre-
hajtása egymás utáni idõszakokban, egymásra
épülõ tematikákkal.

• Önálló tanulást segítõ anyagok készítése.
• Az információszerzéssel kapcsolatos isme-

retek és készségszerzés beépítése különbözõ tan-
tárgyakba.2

A könyvtárhasználók képzésének szervezett
formái az NYME Apáczai Csere János Kar
Könyvtárában (könyvtárosok közremûködésével)
a tájékoztatási tevékenységbõl fejlõdtek ki: tan-
évkezdéskor az elsõ éves hallgatóknak tartott
általános tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásai-
ról, a könyvtárhasználat feltételeirõl, a tájékozó-
dási segédeszközök használatáról. Ezen a tájé-
koztató elõadáson a hallgatók csoportosan vesz-
nek részt egy tanóra idõtartamban.

Kutatásmódszertan (tanító szak, idegenforga-
lom-szálloda szak, harmadik évfolyam): A hall-
gatók a tantárgy keretében megismerkednek a
kutatás általános metodológiai kérdéseivel, vala-
mint az egyes kutatási stratégiákkal.

Dokumentumismeret – kutatásmódszertan
(mûvelõdésszervezõ szak, tanító szak, elsõ évfo-

lyam): E tantárgyat szintén a könyvtárosok ta-
nítják. A tárgy célja, hogy megismertesse a hall-
gatókkal a szakirodalom kritikus használatát, értõ
elemzését, az önálló kutatási tevékenység terve-
zését, megvalósítását és a publikálását.

Számítógépes információkeresés (bármely
szak, bármely évfolyam): A stúdium során a
hallgató megismerheti a könyvtári információ-
szerzés módjait, a hagyományos könyvtári mód-
szereken túl a fõiskola adatbázisában (ALEPH)
való eligazodást is. A hallgató egyúttal elsajátít-
hatja a korszerû adattároló eszközök (CD-ROM,
DVD-ROM) használatát a könyvtári számítógé-
pek segítségével, valamint megismerkedhet az
internetes keresõrendszerek, on-line adatbázisok
és digitális könyvtárak használatával. A kurzus
célja, hogy a hallgatók az elsajátított módszere-
ket a fõiskolai tanulmányok és késõbbi munká-
juk során hasznosítsák, ezért gyakorlati jellegû.

Értékelés: A hallgatók a kurzus elvégzését
követõen a tanultakról zárthelyi dolgozatban
adnak számot. A dolgozat gyakorlati jellegû in-
formációkeresési feladatokból áll. A hallgatók-
kal szembeni követelmények:

• legyenek képesek az információs igényük pon-
tos megfogalmazására;

• ismerjék a könyvtár felépítését és szolgáltatá-
sait;

• legyenek képesek a megfelelõ dokumentum-
típus (könyv, tankönyv, folyóirat-cikk) kiválasztá-
sára;

• ismerjék a könyvtár elektronikus katalógusá-
nak mûködését;

• ismerjék a könyvtárból elérhetõ távoli adatbá-
zisokat;

• ismerjék az elektronikus folyóiratok fogalmát,
használatát, elérhetõségét.

Tájékoztató könyvtárosként naponta tapasz-
talom a különbséget a képzett, információs mû-
veltséggel rendelkezõ és az ilyen szempontból
képzetlen hallgatók között, és úgy gondolom, ez
a felhasználóképzés igazi értelme.

Szabóné Takács Krisztina
Jegyzetek
1 SCHULTKE, Holger: Benutzerschulung: eine Servi-

ce angebot an Universitätsbibliotheken. = Bibliotheks-

dienst, 33. köt. 12. sz. 1999. p. 2063–2073. (Ref.:

Könyvtári Figyelõ, 10. köt. 1–2. sz. 2000. p. 321–322.

2 BRUCE, Christine: Information literacy programs and

research: an international review. = Australian Library

Journal, 49. köt. 3. sz. 2000. p. 209–218.
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Felhasználóképzés
a Nyugat-magyarországi

Egyetem Központi
Könyvtárában*

A XXI. században, gyorsan változó világunkban
ahhoz, hogy a hallgatók sikeresen tudjanak élni,
alapvetõ feltétel: az információs tájékozottság.
Már nem beszélhetünk a régi értelemben vett
könyvtárról, a könyvtár ma a tanulás, az infor-
mációszerzés színtere, tudásközpont, s mint ilyen,
az információs tájékozottság megszerzésének
eszköze.

A középiskolákból kikerülõ diákok egy ré-
sze többé-kevésbé elsajátítja az alapvetõ
könyvtárhasználati ismereteket, a felsõoktatá-
si könyvtárak munkatársai mégis gyakran ta-
pasztalnak hiányosságokat. Ez abból is adód-
hat, hogy az egyetemre, fõiskolára kerülõ di-
ákoknak újfajta tanulási módszert kell elsajá-
títaniuk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az
önálló munka: a referátumok, tudományos di-
ákköri munkák és a szakdolgozat elkészítése,
amely feltételezi a szellemi munka és az alap-
vetõ kutatásmódszertan technikájának ismere-
tét. Ráadásul a legtöbb felsõoktatási könyvtár
rendelkezik olyan helyi sajátossággal, amilye-
nekkel a diákok az általuk eddig ismert isko-
lai és közkönyvtárakban nem találkoztak. Ilyen
lehet az állománytestek és a különgyûj-
temények elhelyezése, vagy a katalógusok tí-
pusa. Az elektronikus dokumentumok megje-
lenésével idõrõl idõre új információforrások
látnak napvilágot, amelyeknek a használatát
szintén meg kell tanulni.

A sokat emlegetett információs és tudástár-
sadalom korában természetes elvárás a frissen
végzett diplomásokkal szemben, hogy megfe-
lelõ jártassággal rendelkezzenek a hivatásuk
gyakorlásához és a mindennapi értelmiségi lét
követelményeihez szükséges információk meg-
szerzésében.1 Mivel az információk professzi-
onális gyûjtõ, feltáró és szolgáltató helye a
könyvtár, elképzelhetetlen, hogy a felsõokta-

tási intézmények hallgatói ne legyenek könyv-
tárhasználók. Legfõképpen azért, mivel a
könyvtárak biztosítják az oktatás és a kutatás
hátterét. Ebbõl kifolyólag a könyvtárak felada-
ta, karöltve az õket fenntartó felsõoktatási in-
tézménnyel, a felsõfokú szakemberek felkészí-
tése az információk megszerzésére, rendszere-
zésére, ezáltal új ismeretek létrehozására.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen, illetve
annak jogelõd intézményében, az 1735-ben Sel-
mecbányán alapított Bányatisztképzõ Iskolában
már jóval korábban gondot fordítottak a szakiro-
dalom megismertetésére és annak oktatására. Az
erdészeti irodalomtörténetet Wagner Károly
1868-tól, Sóltz Gyula 1873-tól, Fekete Lajos
1895-tõl oktatta részben önállóan, részben az
Erdészeti statisztika és erdészeti irodalomtörté-
net címû tantárgy keretében, egy féléven át heti
két órában.2

A Szakirodalmi ismeretek címû tárgy oktatá-
sa – az országban az elsõk között – 1962-ben
indult meg az akkori Erdészeti és Faipari Egye-
tem Központi Könyvtárában. A tantárgy célja
akkor: a hallgatókat bevezetni az ismeretgazdál-
kodás elméleti és gyakorlati alkalmazásába a
kutatásmódszertan eszközeinek felhasználásával,
az akkor még fellelhetõ nyomtatott dokumentu-
mok alapján.

Néhány éves szünet után 2002-ben indult meg
újra az oktatás, kiegészülve az elektronikus in-
formációforrások felhasználásával, elõször az
Erdõmérnöki, majd a Faipari Mérnöki Karon.

Jelenleg a tantárgy választható az okleveles
Erdõmérnöki, az okleveles Környezetmérnöki, a
Természetvédelmi Mérnöki, a Vadgazda Mérnöki,
valamint a Faipari Mérnöki Kar hallgatói számá-
ra.3 Igény szerint könyvtárhasználati órákat tartunk
középiskolás osztályoknak (tantervnek megfelelõ-
en) az Informatika és a Magyar irodalom tantárgy
keretében. Alkalmanként a könyvtárban sor kerül
az adatbázis-szolgáltatók által prezentált adatbázis-
bemutatókra (pl. EISZ, PROQUEST/CSA stb.),
könyvtári szolgáltatások ismertetésére oktatók ré-
szére („kérésre házhoz megyünk” = az adott okta-
tóhoz, az adott tanszékre), rövid tájékoztatókra az
OPAC használatáról (folyamatos). Ezt a célt szol-
gálják a rendelkezésre álló nyomtatott és elektroni-
kus4 használói segédletek: tájékoztatók, használati
útmutatók, körlevelek stb. – könyvtárunkról, szol-
gáltatásainkról, a könyvtárból elérhetõ adatbázisok
használatáról.

* A 2007 októberében, az Apáczai napokon elhangzott

elõadás írott változata.
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A Szakirodalmi ismeretek c. tantárgy célkitû-
zése: megismertetni a hallgatókat a könyvtári
információszerzés módszereivel és eszközeivel
három szinten:

– készség szintjén: el tudjanak igazodni a szak-
könyvtárban, és kezelni tudják a számítógépes
információforrásokat; meg tudják szerezni a szak-
mai információkat és azokat kritikusan és kom-
petensen értékeljék, illetve felhasználják;

– ismeret szintjén: tájékozottak legyenek az
információkezelést, -feldolgozást segítõ eszkö-
zökkel kapcsolatban; hatékonyan vegyenek részt
az információt alkalmazó és a további informá-
ciót létrehozó csoportokban;

– jártasság szintjén: tisztában legyenek az in-
formációközlés szabályaival; etikusan álljanak
hozzá az információ és az információs technoló-
giák felhasználásához.

Az oktatás módszere: heti két óra elõadás
(prezentációkkal kísérve) és heti két óra gyakorlat
(a könyvtár számítógépeinél tájékoztatási segédle-
tekkel), illetve konzultáció (egyénre szabottan).

A számonkérés módja: évközi házi dolgozat,
a félév végére a házi dolgozatból záródolgozat,
illetõleg a nagy dolgozat témakörébõl maximum
tizenöt perces prezentáció készítése.

Az évközi házi dolgozatban a hallgatónak
rövid áttekintést kell adnia egy, a hallgatót ér-
deklõ, de a saját szakterületéhez kapcsolódó té-
makör irodalmából. Terjedelme legfeljebb öt
oldal lehet. A feladat leadása kötelezõ, elmara-
dása esetén megtagadjuk a félév aláírását. Ez
szolgálja a korábban említett hiányosságok fel-
tárását, ill. megvilágítja azokat a pontokat, ame-
lyekkel az oktatás keretében súlyozottan kell
foglalkozni.

A tantárgy központi része a hallgató saját
szakterületérõl választott témához kapcsolódó iro-
dalom feltérképezése, az irodalomban való tájé-
kozódás. Szakjához köthetõ tetszõleges témakör-
ben a hallgató témakutatást végez az általa elér-
hetõ könyvtár/ak/ban és adatbázis/ok/ban. A
kutatás eredményérõl a hallgatónak részletes,
maximum húsz oldalas írásbeli beszámolót kell
készítenie.

A beszámoló tartalmazza: a témakör megne-
vezését; a téma rövid, szakmai feldolgozását; a
kutatás módszerét (hol, milyen módon keresett);
a fellelt irodalom minõsítését (rövid beszámo-
lók, kivonatok az egyes hivatkozott cikkekrõl,
könyvfejezetrõl, könyvrõl – kiegészítve a hall-

gató véleményével) – a hivatkozott irodalom
legalább felének nyomtatott formátumúnak
(könyv, folyóirat, konferenciakiadvány stb.) kell
lennie.

Az értékelés szempontjai (mindegyik szem-
pont szerint értékeljük az egytõl ötig terjedõ
skálán): helyesírás; tipográfia (a szövegelemek
elhelyezése mennyire egységes); tartalom
(mennyire fedi le a szöveg a témát, csak egy
szûk részterületet vizsgál-e, kitekint-e tágabb
témába); fogalmazás (mennyire gördülékeny a
szöveg fogalmazása, jól vagy nehezen olvas-
ható-e a szöveg); az irodalomjegyzék bõsége
(nem abszolút értékben, a témakörhöz viszo-
nyítva); az irodalomjegyzék formája (a tanul-
taknak megfelelõ-e); irodalmi hivatkozások a
szövegben (tett-e hivatkozást a szövegben és
az megfelelõ-e); irodalmazás folyamata (leír-
ta-e a folyamatot – ha ez hiányzik, a feladat
nem elfogadható); a dolgozat összhatása.

A hallgatóknak nemcsak egyszerûen meg
kell ismerkedniük a dokumentumokkal, infor-
mációhordozókkal, azok információértékével,
de fontos, hogy megismerjék a dokumentum-
elemzés szempontjait. Arra is törekszünk, hogy
az elméleti ismeretek megszerzése mellett le-
hetõséget adjunk gyakorlati feladatok megol-
dására. Fontosnak tartjuk az ismeretek elsajá-
títása mellett a megfelelõ módszerek megis-
mertetését is, amelyek segítségével a hallga-
tók intenzíven tudják használni a könyvtárat,
annak dokumentumait, szolgáltatásait. Ezáltal
pedig elsajátítják az ismeretszerzés folyamatát
és technikáját, amely ezután életük, az élet-
hosszig tartó tanulás részévé válik.

Célunk a hallgatók motiválása problémaköz-
pontú oktatással – a bemutatott eszközöket,
adatbázisokat, valamint a példaként bemuta-
tott kereséseket lehetõség szerint az adott ka-
ron/szakon tanult tudományok körébõl válo-
gatjuk.

Fontos, hogy a hallgatók az órán bemuta-
tott konkrét példák alapján ne a konkrét pa-
rancsokat, hanem a keresési módszereket, el-
járásokat tanulják meg. Tudatosuljon bennük,
hogy az elektronikus információforrás sok eset-
ben csak kiegészíti a nyomtatott információkat.

A tantárgy tematikájában mindig igazodik a
különbözõ karok, különbözõ szakok, illetve szak-
területek igényeihez, de a tematikáknak van egy
közös vonulata.
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1. hét: Bemutatkozás; Követelmények; Az iro-
dalmazás módszere és technikája; Beadandó dol-
gozat követelményei
2. hét: Általános könyvtári ismeretek; Könyvtár
mint a szakinformációk forrása; Információkere-
sõ nyelvek, adatbázisok
3. hét: Nyugat-magyarországi Egyetem Közpon-
ti Könyvtárának rendszere; Mûemléki gyûjte-
mény bemutatása
4-5. hét: Keresési technikák a könyvtárban
6. hét: Tudományos információ, szakirodalom,
tudománymetria
7. hét: Hazai és külföldi elektronikus folyóirat-
ok, e-könyvek, e-könyvtárak
8-9. hét: Erdészeti/faipari szakinformációk a
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában elérhetõ elektronikus információ-
forrásokban
10. hét: Elõadás egy kiválasztott témában (pl.
kiadói tevékenységrõl) – hallgatók javaslata
alapján
11-12. hét: Önálló munka konzultációs lehetõ-
séggel
13. hét: Zárthelyi dolgozat
14. hét: Záródolgozat értékelése; Prezentációk
bemutatása

A tematikába beépítjük a legújabb könyvtári
fejlesztéseket, úgymint

• a 2007. május 18-án a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Központi Könyvtárában átadott
PATLIB-központ5, valamint

• a 2007. szeptember 27-én átadott Jogi In-
formációs Terminál6 által nyújtott lehetõségeket.

Tapasztalataink: A hiányos könyvtárhaszná-
lati ismeretek mellett a hallgatóknak gondot okoz
egy-egy dolgozat felépítése mind formailag, mind
tartalmilag. Egyre nagyobb igény mutatkozik a
kutatásmódszertan magasabb szintû megismeré-
sére. Mivel kisebb létszámú csoportoknak tar-
tunk órákat, a hallgatókkal szinte személyre sza-
bottan tudunk foglalkozni.

Kérdések és válaszok

Melyik évfolyamra helyezzük a hangsúlyt? Az
elsõ évfolyamos hallgatók talán még nem érzik
ennek a tantárgynak a fontosságát (természete-
sen ez nem zárja ki, hogy az ún. Balekhét kere-
tein belül ne tartsunk egy rövid tájékoztatót a
könyvtárról és annak használatáról). Eredménye-
sebbnek látszik, ha felsõbb évesek veszik fel a
tantárgyat.

Ki végezze az oktatást? Könyvtáros? Oktató?
Legideálisabbnak a szakoktatókkal közösen tar-
tott órák tûnnek – a gyakorlati kutatásmódszertani
részben az oktató lehet a tapasztaltabb, az adat-
bázisok és az elméleti kutatásmódszertan hasz-
nálatában/alkalmazásában viszont a könyvtáro-
sok a járatosabbak.

További tervek: A Szakirodalmi ismeretek
címû tantárgy minél szélesebb körben történõ
oktatása (pl. doktorandusz hallgatók számára a
PhD-képzés keretében; meghatározott idõtartam-
ban könyvtárlátogatási órák szervezése, illetõleg
adatbázis-használati órák tartása az érdeklõdõk
számára stb.). Továbbá célunk a tantárgy isme-
retanyagát összefoglaló, a könyvtár szolgáltatá-
sait ismertetõ jegyzet/tankönyv elkészítése nyom-
tatott és elektronikus formában.

Mivel azonban az információforrások és az
információs szolgáltatások nagy része számí-
tógépes hálózaton található, a diákoknak fo-
kozottan erre van igényük, és a szaktárgyak
oktatói is egyre inkább a számítógép-hálózat-
ra helyezik át kurzusaikat, így a (nem is olyan)
távoli jövõ az on-line használóképzés irányá-
ba halad. A szaktárgyak oktatói ugyanakkor
abban érdekeltek, hogy a könyvtárosokkal
együttmûködve tanítsák meg a hallgatókat az
eredményes irodalomkutatás technikáira, és az
információ értékelését helyezzék a kurzusok
középpontjába.

A minél eredményesebb használóképzés cél-
jából szükséges és érdemes megismernünk a
más felsõoktatási intézményekben folyó
használóképzések gyakorlatát, oktatási módsze-
rét és figyelemmel kell kísérnünk a középis-
kolák informatikaoktatásában végbement vál-
tozásokat is.

Tompa Mónika
Jegyzetek

1 Eszenyiné Borbély Mária: A felhasználókép-
zés helyzete a magyarországi állami felsõoktatá-
si intézményekben = http://www.oszk.hu/
kiadvany/kf/1998/3_4/rezume_eszenyine_h.html
(2007. nov. 14.)
2 Hiller István: Szakirodalmi forrásismeretek.
Sopron, EFE, 1987. 3. p.
3 Szakirodalmi ismeretek és információkere-
sés és szaknyelv-használat tantárgyi követel-
ményei =   http://larix.emk.nyme.hu/E42-107/
(2007. nov. 14.)
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4 Kiss Danuta: Szakmai CD-ROM és on-line
adatbázisok: http://larix.emk.nyme.hu/E42-107/
dox/szakmai_2007.02.pdf (2007. november 14.)
5 A Magyar Szabadalmi Hivatal által az iparjog-
védelmi információk terjesztésére, hasznosításá-
ra alakult szabadalmi könyvtár – Patent Library.
6 Az érintõképernyõs terminál a Magyar Hivata-
los Közlönykiadó termékének, a Magyar Hiva-
talos Jogszabálytárnak az információs pultra
készített változatát tartalmazza. Megtalálható rajta
a hatályos jogszabályok teljes és naprakész szö-
vegállománya, amelynek aktualizálását a Közlöny-
kiadó rendszeres (napi) távfelügyelettel biztosítja.

Helyismereti szakmai nap
Miskolcon

A helyismereti tevékenység sokunk szívügye itt
az észak-keleti régióban is. Én magam múzeumi
könyvtárosként is gyakran találkozom e terület
szépségeivel és buktatóival. A napi munka során
gyakran kérdések, ötletek, gondolatok merülnek
fel bennünk, melyeket idõnként jó megbeszélni
a kollégákkal. Erre nyílt lehetõség Miskolcon, a
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban 2007.
november 26-án.

A helyismereti irodalom gyûjtése a megyei
könyvtár egyik fontos feladata. A könyvtár meg-
alakulásától kezdve kiemelten kezelte a helyi
irodalmat, így az eltelt évtizedek alatt az össze-
gyûlt dokumentumokból összeállt az intézmény
egyik jelentõs különgyûjteménye. E szakmai
napon négy elõadást hallhattunk, melyek e terü-
let kérdéseit boncolgatták, bemutatva a konkrét
eredményeket, ugyanakkor továbbgondolkodás-
ra is ösztönözvén a jelenlévõket.

Elsõként a könyvtár igazgatónõje, Venyigéné
Makrányi Margit foglalta össze az intézmény
kiadványpolitikáját. Röviden jellemezte az elmúlt
öt évtized kiadványtermését, majd részletesen be-
szélt a Borsodi Kalászolás címû új kiadványsoro-
zatukról. A sorozat célja, mint azt elnevezése is
sugallja: szemezgetés, tallózás, válogatás. Váloga-
tás a helyi szellemi értékekbõl, a helyi alkotók mun-
káiból. A sorozat eddig megjelent négy kötete sok-
színû mind tartalmilag, mind formailag. Bár a szer-
kesztõk törekedtek az egységes arculat kialakításá-
ra, pont a sokszínûség miatt erre nem volt igazán
lehetõségük. A köteteket a sorozati cím, a közös
kiadói elgondolás és a helyismereti téma köti össze.

Az eddig megjelent mûvek a következõk: 1. Halá-
szi Aladár: Magvak a porban (2005) 2. Gulyás
Lászlóné – Sziklavári Károly: Operajátszás Mis-
kolcon, 1954–2004. Az operatársulattól az opera-
fesztiválig (2006) 3. „Hûséggel szeretnõk ezt az
örökséget hordozni”: az 1956-os forradalom ese-
ményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szöveg-
gyûjtemény a középiskolák számára (2007) 4. Bán-
falvi Lászlóné: Az ózdi könyvtárkultúra története
(2007).

A szakmai nap egyetlen vendég elõadója Takáts
Béla, a szolnoki megyei könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettese volt. Elõadása a Corvina integrált
könyvtári rendszer tar-
talmi feltárásának lehe-
tõségeit járta körbe
(Szembenézés és útkere-
sés alcímmel). A tartal-
mi feltárás kulcskérdései
a tárgyszavak. A helyis-
mereti gyûjtemények
speciális tárgyszavakat
igényelnek, melyeket
függetleníteni kell az ál-
talános tárgyszavaktól. A
tárgyszavak kihatnak az
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olvasók kiszolgálására is. Könyvtáron belül a sze-
mélyes kapcsolat következtében kiküszöbölhetõk a
problémák, de könyvtáron kívül a különbözõ kere-
sõkben (Google, Startlap stb.) nagy a szórás a ta-
lálati listákban. Egy érdekes elgondolást is felve-
tett Takáts Béla. Mi lenne, ha az ablakos keresési
lehetõség mellett egy tematikus keresési lehetõsé-
get is felkínálnának a könyvtárak a felhasználók-
nak, azaz egy tematikus Corvina-keresõt!?

A helyismereti gyûjtemény munkatársai, Bede
Katalin és Vinnai Gabriella a helyismereti do-
kumentumok tartalmi feltárásának gyakorlati
kérdéseit és tapasztalatait mutatták be. Bede
Katalin a megyei sajtófigyelés történetét össze-
gezte 1956-tól napjainkig. A sajtófigyelés 1956-
ban a tájcikk-katalógussal kezdõdött, majd kiad-
ványformátum és cédulakatalógus következett,
míg végül a technikai fejlõdés következménye-
ként megjelentek az adatbázisok. Az új technika
új megközelítést, egyre teljesebb és komplexebb
feltárást tett lehetõvé úgy bibliográfiai, mint ana-
litikus szinten. A sajtócikkek után Vinnai Gab-
riella a könyvek és tanulmányok feldolgozását
mutatta be. Sok hasznos segédlet felsorolása
mellett a helyi gyakorlatot tárta a hallgatóság
elé. A helyismereti könyvtárosok rengeteg infor-

mációval, adattal egészítik ki az elvileg már kész
rekordokat. A részletes tárgyszavazás, a minél
pontosabb authority rekordok készítése mind a
felhasználók érdekeit szolgálja.

A szakmai nap utolsó elõadója Székelyné
Forintos Judit gyûjteményvezetõ volt, aki a
Borsodi Digitális Könyvtár (www.rfmlib.hu/
digitkonyvtar) indulásáról és eddigi eredménye-
irõl számolt be. A digitális könyvtár 2005-ben
kezdte meg mûködését – a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakkollégiuma pályázatának
köszönhetõen –, s a történeti kutatás szempont-
jából fontos, romló fizikai állapotú, gyakran
keresett könyveket és folyóiratokat, valamint
a könyvtár alkotómûhelyében készült saját ki-
adványokat tartalmazza. Az Országos digitali-
zálási terv (2007–2013) pontosan megfogal-
mazza a könyvtárak teendõit és feladatait.
Fontos, hogy megfelelõ együttmûködõ partne-
rek és pályázati lehetõségek is legyenek. E
tekintetben szerencsés együttmûködés alakult
ki a kassai Jan Bocatius Könyvtárral, mely
intézmény a történeti kutatás szempontjából
értékes és csak náluk meglévõ mûveket bo-
csátott a miskolci könyvtár rendelkezésére. A
dokumentumok egy részét képként, más részét
szövegként digitalizálták, s bennük a teljes
szövegû keresés is lehetséges. A jövõ feladata
– az anyagi háttér biztosításával – újabb doku-
mentumok digitalizálása és archiválása.

A szakmai napon többször is felhívás hang-
zott el egy hiánypótló mû, nevezetesen a Me-
gyei Életrajzi Lexikon elkészítésére. Talán a
Borsodi Kalászolás egy következõ ékes darabja
lehetne ez a kötet?

Hideg Ágnes

Kistérségi nemzetközi
konferencia a sárospataki

Zrínyi Ilona Városi
Könyvtárban és a borsi

Községi Könyvtárban

A királyhelmeci Bodrogköz és Ung-vidék Kul-
turális Központ, a sárospataki Zrínyi Ilona Vá-
rosi Könyvtár és a borsi Községi Könyvtár 2007.
november 8-án és 9-én a Zempléni és a szlovákiai
magyar kistelepülések interkulturális konferenciá-
ját rendezte meg Sárospatakon és Borsiban.
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Az elsõ napon a program színhelye a Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár volt, ahol hangulatos
kultúrmûsor után Aros János alpolgármester szí-
vélyesen üdvözölte a vendégeket, majd megnyi-
totta a tanácskozást. A bodrogközi magyar kis-
települések képviseletében Zvolenskó Gabriella
királyhelmeci igazgató is köszöntötte a jelenlé-
võket.

 A plenáris ülésen elõször Tóth Elek, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium vezetõ fõtaná-
csosa adott részletes tájékoztatást a magyar
könyvtárügy 2008–2013-ra tervezett stratégiájá-
ról. A jelenlegi helyzetkép, az eddigi eredmé-
nyek és gondok ismeretében vázolta fel a könyv-
tárak huszonegyedik századi jövõképét, az átfo-
gó célokat, a kiemelt részterületeket, pl. a hatá-
ron kívüli könyvtárakkal való együttmûködés
formáit és a tervek megvalósításához szükséges
pénzügyi forrásokat. Ezután Hölgyesi Györgyi
osztályvezetõ Szolgáltatások – határok nélkül
címmel az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és más könyvtárak interneten
elérhetõ korszerû szolgáltatásait, a különféle
adatbázisokat mutatta be, amelyek a könyvtáro-
sok szerzeményezõ, tájékoztató munkájának el-
engedhetetlen segédeszközei. A fogyatékkal élõ
olvasóknak készült könyvtárat, valamint a gyer-
mekirodalmi adatbázist a jelenlévõk figyelmébe
ajánlotta.

Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Váro-
si Könyvtár igazgatóhelyettese hatásos elõadá-
sában a szlovákiai kis könyvtárak nehéz helyze-
tét és a könyvtárak jövõképét elemezte. Vélemé-
nye szerint a szakkönyvek digitalizálása alapo-
san megváltoztatja a könyvtárak feladatkörét,
szerepét és az olvasás jelentõségét. Zvolenskó
Gabriella a királyhelmeci Kulturális Központban
folyó sokszínû tevékenységrõl, regionális és
nemzetközi rendezvényeikrõl, a térség magyar-
lakta kistelepüléseinek könyvtárait segítõ mód-
szertani terveikrõl számolt be.

Halász Magdolna könyvtárigazgató a Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár másfél évtized alatt felvi-
déki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és szlovéniai
könyvtárosokkal, könyvtári szaktekintélyekkel,
civil szervezetekkel létrejött szakmai, baráti kap-
csolatait mutatta be. Halász Péter, a kassai Vá-
rosi Ifjúsági Könyvtár igazgatója az olvasó és
nem olvasó gyermekek körében végzett tudomá-
nyos kutatómunka eredményeirõl számolt be.
Véleménye szerint a gyermekek körében az olva-

sás igénye folyamatosan csökken, az internetezés,
a videózás nagy népszerûségnek örvend. A felmé-
rés szerint a nem olvasó gyermekek nagy része az
utcán „lötyög”, nagy veszélyt jelent számukra a
drogozás, a fiatalkori bûnözés. Segítõ kezet nyújt-
hat nekik a könyvtáros, a könyvtár olvasószervezõ
tevékenysége és a vonzó rendezvények.

A programot záró szakmai mûhelymunka
keretén belül A mesék csodálatos világa cím-
mel Krenyitzkyné Sárosi Krisztina gyermek-
könyvtáros vezetésével hangulatos bemutató fog-
lalkozás részesei lehettek a jelenlévõk.

A nemzetközi konferencia másnap Borsiban,
a Mûvelõdés Háza nagytermében folyatódott.
Szegedy Mária, a könyvtár vezetõje szívélyes
üdvözlése után meghatóan szép irodalmi, zenei
mûsort hallgathattunk meg. Ezután Bóstránsky
János György, Borsi polgármestere rövid tájékoz-
tatást adott a település múltjáról, jelenérõl, a jövõ-
beni tervekrõl, majd megnyitotta a konferenciát.

A szakmai program Prókai Margit, a miskol-
ci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár csoport-
vezetõje elõadásával kezdõdött, amely alapos
módszertani útmutatást nyújtott a könyvtár állo-
mányalakító munkájához, a teljes körû állomány-
revízió végrehajtásához. Ezután Barta Lívia szak-
elõadó könyvtáros a királyhelmeci Regionális
Könyvtár tevékenységérõl adott részletes tájékoz-
tatást. Urbán Istvánné, a háromhutai könyvtár
vezetõje a sárospataki kistérség legkisebb (szlo-
vák) települési könyvtárában folyó sokszínû és
eredményes munkát mutatta be.

A nemzetközi konferencia félnapos kirán-
dulással zárult. Elzarándokoltunk a borsi kas-
télyhoz, fejet hajtottunk Zrínyi Ilona és II. Rá-
kóczi Ferenc emléke elõtt. Bodrogszentesen
felkerestük a környék legszebb román stílus-
ban épült templomát. Megcsodáltuk a per-
benyiki Majláth-kastélyt, a felújított ebédlõ
freskóit, a Róth Miksa mûvészi munkáját di-
csérõ kápolna ólomüveg ablakait, berendezé-
sét és a természetvédelmi parkot.

A kétnapos tanácskozás a zempléni és a bod-
rogközi magyar kistelepülési könyvtárak jövõ-
beli együttmunkálkodásának biztosítéka.

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a testvérkap-
csolat keretén belül vállalta a borsi Községi
Könyvtár dokumentumállományának felülvizsgá-
latát, a teljes körû állományrevízió végrehajtá-
sát, néhány magyar nyelvû dokumentum letétbe
adását. A királyhelmeci Módszertani Központtal
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együttmûködve szeretnénk, ha az ott élõ magya-
rok olvasási igényének kielégítéséhez segítséget
nyújthatnánk. A magasabb szintû információk fo-
gadása és közvetítése informatikai eszközök be-
szerzésével és az interneteléréssel valósítható meg.
Ehhez szponzori támogatásra lenne szükség.

Halász Magdolna

Konferencia
a könyvtárosmesterségrõl

Az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének Könyvtártudományi Tanszé-
ke és a Kar Hallgatói Önkormányzata (HÖK)
közös szakmai rendezvényt szervezett 2007. no-
vember 15. és 16. között I. Masters of Library
Science Conference címmel. A hagyományterem-
tõnek szánt eseményen a plenáris ülések mellett
a résztvevõk különbözõ szekciókban cserélhet-
tek véleményt, majd a második napon az együt-
tes munka eredményeit osztották meg a szekció-
vezetõk az érdeklõdõkkel. Szóba került a könyv-
tárügy, a felsõoktatás és a digitális jogok kérdé-
se mellett a K2 tendencia is.

Stummer Jánosnak, az ELTE BTK HÖK al-
elnökének, a konferencia egyik fõszervezõjének

köszöntõjét követõ megnyitójában Dezsõ Tamás
dékán az ELTE BTK könyvtárügyének helyze-
térõl számolt be, megemlítve, hogy az központi
forrásból még sokáig nem fog tudni fejlõdni, így
a kiesõ források helyett újakat (pl. pályázat) kell
szerezni. A reformfolyamatra emlékeztetõ kon-
ferenciacímet emelte ki Sebestyén György pro-

fesszor, az ELTE Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének igazgatója. A „master” szó
ugyanis a mester fogalmán, valamely tudomány
mesteri fokon ûzésén kívül utal a bolognai fo-
lyamatra is. Véleménye szerint a konferencia ékes
bizonyítéka annak, hogy az információ minden
részét átszövi a könyvtárosmesterség és a könyv-
tárosságot az információ, így válhat a könyvtár
az információs társadalom alapintézményévé.

Digitális jogok a fájlcserélõk
világában

A szellemi termékek tárgyiasult gondolatok,
amelyek most elszabadultak – kezdte az Elad-
juk, megveszik, eladják, elveszik (?) szekció be-
vezetõjét Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár igazgatója. A fájlcse-
rélõk alkalmazását nem vallják be az emberek, a
könyvtárak pedig csak archiválás céljából má-
solhatnak, de nem terjeszthetnek, a könyvtárkö-
zi kölcsönzés másolatban szolgáltatását kivéve.
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Mi áll jogukban a könyvtáraknak? A dokumen-
tumokat birtokolni, használni, hasznot szedni
értük, rendelkezni róluk. Bár a mû könyvként
jelenik meg, a szerzõ alkotása marad, és ezt a
jogát nem ruházhatja át, halála után öröklõdik.
Maga a mû addig nem eladható, míg szerzõi jogi
védelem alatt áll, de az idõ letelte után privati-
zálható. Ezt a problémakört járták körül a szek-
cióban, melynek konklúzióit Senkei-Kis Zoltán,
a Könyvtártudományi Tanszék tanársegédje fog-
lalta össze másnap: A digitalizációt elõször a
könyvtárak alkalmazták, de kikerült a funkció
az irányításuk alól. Az internet elterjedésével az
elektronikus dokumentumok ellenõrizhetetlenné
váltak. A szükségességüket mégsem vitatja sen-
ki. A cél egy virtuális világkönyvtár létrehozása,
de ehhez jóval nagyobb összefogásra lenne szük-
ség. Jogsértéseket így is naponta követünk el
szkenneléssel, másolással, könyvek oldalainak
fényképezésével. A szerzõknek viszont anyagi
érdekük fûzõdik hozzá, ezért nem fognak enged-
ni jogaikból.

Használjuk ki az újdonságokat!

Mi volt régen a könyv-
tár, és mi most? – tette
fel a kérdést Takács
Dániel, a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetemi
webkönyvtárosa, az
ELTE végzõs informa-
tikus könyvtáros hall-
gatója. A korábbi stati-
kus könyvtári weblapok
ma dinamikus felhasználói oldalakká változtak,
megindítva a kétirányú kommunikációt. Megje-
lent a blog és az RSS, de az újdonságok könyv-

tári alkalmazásához nagyfokú rugalmasságra van
szükség. „A munka nem csökken tõle, sõt nõ, de
egyszerûsödik” – emelte ki az elõadó. Vélemé-
nye szerint a könyvtárak is a piacra kerülnek, de
tudniuk kell élni a lehetõségekkel. A K2 tenden-
cia lényege, hogy minél szélesebb távon tudja
kiszolgálni a felhasználót.

Talán sokszínûsége miatt volt ez a legnépsze-
rûbb szekció, ahol elemezték a K2 kezdeménye-
zések színe-javát. Koroknai Sándor, a Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár könyvtárosa és rend-
szergazdája a szabad szoftverek alkalmazásáról
beszélt. Bemutatta OPAC-jukat, a DVD-adatbá-
zisukat integráló Scribliót és a most készülõ
Joomla!-t használó portált.

Paszternák Ádám,
az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár tá-
jékoztató könyvtáro-
sa a közösségi hálók
kialakításáról és a
virtuális közösségek
veszélyeirõl tartotta
elõadását.

Kardos András és
Csámer Iván az
UTCA közösségi ka-
talógust, míg Szabó

Attila a nemecsek.hu projektet tárta a nagyközön-
ség elé. A könyvtárépítészetrõl pedig Baranyai Fló-
ra Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndí-
jas építész beszélt. A második napon Paszternák
Ádám szekcióvezetõ címszavakban összefoglalta a
K2 kulcsfogalmait: használó, közösség, tér, önkép-
zés és innováció, ember és technika.

Az unió is támogat

Statisztikákkal szem-
léltette a könyvtárügy
jelenlegi helyzetét
Skaliczki Judit, az Ok-
tatási és Kulturális
Minisztérium Könyv-
tári Osztályának fõ-
osztályvezetõ-helyet-
tese, az Új Magyaror-
szág. Új könyvtárak?
szekció ajánlásaként.
A könyvtári internet-
hozzáférés 52,8%-os
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az országban, ami erõsség a hat évvel ezelõtti
helyzethez képest, ám gyengeség ahhoz képest,
hogy mindenhol kellene lennie. Problémaként
említette az anyagi kényszerek miatti intézmé-
nyi összevonásokat a szakmai vizsgálatokon ala-
puló helyett; és hogy sokszor több pénz jut fej-
lesztésre, mint fenntartásra. A jövõbeni cél egy
állam által minõségi szinten fenntartandó könyv-
tári közszolgáltatás lenne. Ehhez szükséges a
hozzáférés biztosítása, új módszerekkel és kö-
zösségi szolgáltatással együttvéve. Az uniós pá-
lyázatok a lokális elérésû globális könyvtár lét-
rehozását támogatják.

Csoportmunkában a pályázatírás lépéseit vet-
ték végig az érdeklõdõk Darvas Tóth Péterrel,
az Európai Szociális
Alap uniós pályázati
programjának munka-
társával. Megtanultuk,
milyen fontos a belsõ
kommunikáció, és azt
is, hogy az utófinan-
szírozás kapcsán sok
mindenre kell odafi-
gyelni. A workshop-
ban a Portál-progra-
mot is górcsõ alá vet-
ték volna, de ez Skaliczki Judit hirtelen távozása
miatt csak részben sikerült. Darvas Tóth Péter
szerint az a legnagyobb gond, hogy bár sok prob-
léma megfogalmazódott a programmal kapcso-
latban, a hasznos meglátások nem kerültek nyil-
vánosság elé.

A hallgatók készülhetnek
a versenyszférára

Milyennek kell lennie a versenyképes ország ver-
senyképes könyvtárosának? – tette fel a kérdést
egy találóan szem-
léletes dia kíséreté-
ben Kiszl Péter, az
ELTE Könyvtártu-
dományi Tanszék-
ének adjunktusa az
Input-output: hu-
mánerõforrást ki-
bocsátó intézmé-
nyek és felvevõpiac
címû szekciót beve-
zetõ plenáris elõ-

adásában. A bolognai típusú könyvtárosképzés
(BA, MA, PhD) – nemzetközi kitekintéssel szí-
nesített – részletekbe menõ tárgyalása után a
szakirányfelelõs hangsúlyozta: az oktatóknak
nagy szükségük van visszajelzésre arról, mennyi-
re végzik jól munkájukat. Középpontban a
„mennyiség vs. minõség”, ezért is tartja kitûnõ
alkalomnak a szekciómunkát, hiszen találkozhat
a keresleti és a kínálati oldal. Nehéz meghatá-
rozni a túlképzés mértékét, de annyi bizonyos,
hogy az ország tizenegy egyetemén vagy fõisko-
láján végzett hallgatók jelentõs része könyvtá-
rakban nem tud elhelyezkedni, így elengedhetet-
len a nyitás a versenyszféra felé. A mai könyv-
tárost több szerepre kell felkészíteni: a klasszi-
kus munka mellett közösségi és egy sor új fel-
adatot (pl. korszerû üzleti kompetenciák napi al-
kalmazása) is vállalnia kell, valamint nem lehet
elégszer hangsúlyozni a bibliotékák szolgáltat-
óközponti jellegét, a használó maximális kiszol-
gálását sem. „Librarian on board!” – fejezte be
(nem minden célzás nélkül) prezentációját Kiszl
Péter. (A konferencia idején még nem lehetett
bejelenteni, de a kézirat leadásakor értesültünk
róla, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság
2007 decemberében elfogadta – az ELTE kon-
zorciumi vezetésével benyújtott – könyvtáros
mesterszak létesítési kérelmet.)

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója úgy foglalta össze a nézeteket,

hogy a könyvtáraknak a tradicionális értékeket
is közvetíteniük kell, és profi információs köz-
ponttá is kötelezõ válniuk. „Egyre kevesebb
könyvet kölcsönöznek, akkor most mit tegyünk?
Bezárjuk a könyvtárakat? Eközben a virtuális fel-
használás nõ. Hát akkor valamire csak szükség
van!” – jegyezte meg. A fõigazgató ezután a
könyvtári kommunikációról beszélt, amelynek
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szabályait nélkülözhetetlen alkalmazni a napi
közgyûjteményi munka során. Hangsúlyozta,
mindig lesznek olyan váratlan szituációk, ame-
lyekre az iskolapadban nem lehet felkészülni,
csak a gyakorlatok során. A szekciómunka köz-
ben egyébként megfogalmazódott az igény a
szakmai gyakorlatok egységesítésére, felsõokta-
tási intézményektõl független országos szten-
derdek kidolgozására és bevezetésére.

A rendkívül élénk érdeklõdés, a szakmai vi-
ták kibontakozása, az esti kitûnõ hangulatú tár-
sasági program mindenesetre azt bizonyították,
van igény az ilyen jellegû – tisztán hallgatói szer-
vezésû – konferenciákra, ahol közösen próbál-
hatunk választ keresni a könyvtáros társadalmat
foglalkoztató aktuális kérdésekre.

Habók Lilla

Kókay György
1929–2007

A Magyar Könyvszemle szerkesztõ-
bizottságát, szerzõit, olvasóit és a
magyar tudományosságot fájdalmas
veszteség érte, életének 79. évében
2007. november 13-án súlyos beteg-
ség következtében elhunyt Kókay
György irodalomtörténész, bibliog-
ráfus,  sajtótörténész, a 127 éves
Magyar Könyvszemle 35 éven át
felelõs szerkesztõje.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem magyar-latin-könyvtár sza-
kán 1952-ben szerzett diplomát.
Ugyanebben az évben az Országos
Széchényi Könyvtár munkatársa lett,
mégpedig a Dezsényi Béla által ve-
zetett Hírlaptárban. Dezsényi tanára
volt az egyetemen, mellette sajátí-
totta el az alapos, igényes kutatómun-
ka módszereit, õ keltette fel érdeklõ-
dését a sajtótörténet iránt. Pályájuk
bizonyos folytonosságot is mutat,
hiszen Kókay sokban folytatója volt
a Dezsényi által elkezdett kutatások-
nak, majd a Magyar Könyvszemle
felelõs szerkesztõi poszját is õ vette
át Dezsényi halála után, 1972-ben.
1963-ban az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetének aspiránsa, 1976-ban

tudományos fõmunkatárs lett. 1984-tõl átvette a
Bibliográfiai Osztály vezetését, majd 1997 és
1999 között a XVIII. Századi Osztályt is õ irá-
nyította. Emellett 1971-tõl a Mûvelõdésügyi
Minisztériumban az egyházi könyvtárak szakfel-
ügyelõi feladatát is ellátta, s így az ezt követõ
több mint egy évtizedben módja nyílt az egyházi
könyvtárak ügyét segíteni. Kandidátusi fokoza-
tot 1968-ban szerzett, disszertációjának, amely
késõbb meg is jelent, címe A magyar hírlap- és
folyóirat-irodalom kezdetei 1780–1795 volt.
1991-ben védte meg nagydoktori értekezését (A
magyarországi könyvkereskedelem története),
amelyet késõbb könyv formájában elõbb néme-
tül, majd magyarul publikált.

Tudományos kutatásainak középpontjában a
magyar sajtótörténet kezdetei, a felvilágosodás

Kll0801_3-46.pmd 2008.01.20., 20:5620



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. január • 21

kori magyar irodalom-,
könyv- és sajtótörténet áll-
tak. Elsõ kisebb publiká-
ciója A II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcának leve-
résétõl 1790-ig terjedõ
idõszakban megjelent ma-
gyarországi idõszaki saj-
tótermékek ismertetése

volt 1956-ban. A kezdeti témaválasztás megha-
tározta szinte egész tudományos munkásságát,
ezt a korszakot tárta fel úgy bibliográfiailag, mint
szövegkiadásokban és monográfiáiban, amelyek
a korszak kutatói számára alapmûvek. Fõbb pub-
likációi A magyar hírlap- és folyóirat-irodalom
kezdetei 1780–1795 (1970), Program és hivatás.
Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott
gyûjteménye (1978) – Oltványi Ambrussal és
Vargha Kálmánnal együtt –, A magyar sajtó tör-
ténete 1705–1848 (1979), Magyar Hírmondó. Az
elsõ magyar nyelvû újság (1981) – válogatta, sajtó
alá rendezte, a bevezetõ tanulmányt írta –, Könyv,
sajtó és irodalom a felvilágosodás korában
(1983).

Foglalkoztatta a korszak meghatározó újság-
kiadóinak, íróinak és költõinek (Rát Mátyás,
Baróti Szabó Dávid, Kultsár István, Bessenyei
György, Batsányi János, Verseghy Ferenc, Ka-
zinczy Ferenc, Hajnóczy József) a nemzeti mû-
velõdés újjászületésében betöltött ízlés- és tu-
datformáló szerepe, valamint irodalomszervezõ
és mûvelõdéspolitikai tevékenységük. Nevéhez
köthetõ sajtótörténetünk mérföldköveinek számí-
tó olyan folyóiratok példaértékû bemutatása, mint
a Rát Mátyás szerkesztette Magyar Hírmondó,
az Ephemerides Vindobonenses, a Magyar
Museum, Bessenyei Der Mann ohne Vorurtheil
címû lapja, vagy a Mindenes Gyûjtemény.

Bibliográfiai feldolgozásainak sorát A magyar
sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográ-
fiája, 1705–1945 (József Farkassal és másokkal
együtt, 1972) nyitja meg. Feltétlenül megemlí-
tendõ fontos adatközlõ kiadványainak több kö-
tete, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája
1780–1849 (1975), majd a sorozat V. Windisch
Évával közösen szerkesztett, 1997-ben megje-
lent 4. (1849–1905) és 5. kötete (1905–1970).
Sajtó alá rendezte Bessenyei György prózai
munkáit és fordításait (1986, 1991) valamint részt
vett a Jókai-kritikai kiadás egyes köteteinek
megjelentetésében is.

Szerkesztõje és szerzõje volt az Akadémia
hatalmas, bár mind a mai napig torzóban maradt
vállalkozásának, a magyar sajtótörténet feldol-
gozásának (A magyar sajtó története, 1705–1848,
I. kötet, 1979), de tagja volt a megjelent másik
két kötet szerkesztõbizottságának is.

Az utóbbi másfél évtized publikációi közül
ki kell emelnünk a Wiesbadenben kiadott Ge-
schichte des Buchhandels in Ungarn (1990)
címû német nyelvû összegzését (magyarul: A
könyvkereskedelem Magyarországon, 1997),
melyben a magyarországi könyvkereskedelem
történetét európai kontextusba helyezve dol-
gozza fel annak kezdeteitõl egészen 1989-ig;
valamint az 1994 óta számos kiadást megért,
Buzinkay Gézával és Murányi Gáborral közö-
sen írt egyetemi tankönyvét, A magyar sajtó
történetét, végül a Felvilágosodás, keresztény-
ség, nemzeti kultúra (2000) címen megjelent
tanulmánykötetét.

Az õ elévülhetetlen érdeme, hogy felelõs szer-
kesztõként meg tudta õrizni a nagy múltú és
tudományterületére, a könyv- és sajtótörténetre
mindmáig jelentõs hatással bíró Magyar Könyv-
szemle tudományos értékét, a benne közölt ta-
nulmányok magas színvonalát. Hivatástudatára
jellemzõ, hogy élete utolsó heteiben is végezte a
folyóirat szerkesztési munkáit.

Kókay György az egyetemi oktatásban is
aktívan szerepet vállalt, könyvtárosok generáci-
óit nevelte, adta át nekik a szakmai alázatot és a
lényeglátásra való törekvést, amely tulajdonsá-
gok õt is jellemezték: 1981-tõl az ELTE Könyv-
tártudományi Tanszékén meghívott elõadóként,
1998-tól pedig a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen tanított, 2000-tõl a Kommunikáció Inté-
zet vezetõje ugyanitt, 2003-tól a köztársasági
elnök által is kinevezett egyetemi tanár.

Szakmai elismeréseinek sorában kiemelhetjük,
hogy 1988-ban Szabó Ervin-emlékéremmel tün-
tették ki, majd 1994-ben a könyvtárügyért vég-
zett tevékenységéért megkapta a Magyar Köz-
társaság Érdemrendjének Kiskeresztjét.

Kókay György azon tudós könyvtárosok so-
rába tartozik, akik mint Szinnyei József, Dezsényi
Béla és Kereszty István a Széchényi Könyvtár-
ban gyökerezve, annak gyûjteményére alapozva
váltak a magyar sajtótörténet-írás meghatározó
alakjaivá. Nagy tudása, segítõkészsége, halk sza-
vú, szelíd egyénisége hiányozni fog.

Rózsa Mária
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A Nagy olvashow
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében

„Örömködés” hat tételben

1. A szervezés öröme

A kor követelményeinek megfelelve nekünk,
könyvtárosoknak is egyre inkább meg kell ta-
nulnunk a rendezvényszervezés fortélyait, hogy
eséllyel vehessük fel a versenyt társintézmé-
nyeinkkel a népszerûség és az anyagi források
osztásának és újraosztásának szûnni nem aka-
ró viadalán. Örömet e vonatkozásban az oko-
zott számunkra, hogy e rendezvénysorozat
szervezési folyamatát csaknem kényelmesen,
mindenre elég idõt szánva végezhettük el. A
rendezvényekre szánt anyagi keretek biztosí-
tása – a Nemzeti Kulturális Alapnak köszön-
hetõen – idõben megtörtént. Az intézmények
összefogásának lehetõségét megkapó megyei
könyvtárak – megismerve a keretprogramok te-
matikáját – jól tudták mozgósítani a területü-
kön mûködõ intézmények munkatársait, akik
– többségükben – felismerték az ebben rejlõ
lehetõségeket, és eredményesen szólították meg
településük hadra fogható értelmiségét, kultú-
ra- és könyvbarát közönségét.

Így kerülhetett sor megyénkben négyszáz-
egy – valamilyen formában olvasásra, könyv-
tárhasználatra ösztönzõ – rendezvény megtar-
tására, ami – ne legyünk álszerények – látvá-
nyos teljesítmény!

2. Az ötletek sikerének öröme

Az új ötletek többsége remekül bevált! A me-
gyeszékhelyen és a városokban, községekben
tapasztaltak szerint is – bár létszámában nem
ez a sorozat volt a leglátogatottabb – a
Babaolvashow rendezvénysorozata volt a leg-
sikeresebb. Örömet ez esetben a mozgósítás
sikere okozott (háromezer-háromszáznyolcvan

résztvevõ!) – a kisbabá-
kat, kismamákat messze
nem olyan egyszerû el-
érni, mint a naponta egy
helyre (az iskolába) te-
relt „kölyköket”.

A programokon ta-
pasztalható élénk érdek-

lõdés ékesen bizonyította, hogy ez esetben
valós igényre tapintottak rá a könyvtárak.

Az, hogy a programok mellett lehetõség nyílt
intézményeinket kismamabarátabbá, kisgyermek-
barátabbá tenni babakocsik, járókák beszerzésé-
vel elõrevetíti ennek a – remélhetõleg népesedõ
számú – olvasói csoportnak tartósabb és gyako-
ribb könyvtári megjelenését. Az pedig, hogy a
babák világra nyíló szeme könyvekkel is talál-
kozik, eredményesebbé teheti az új nemzedék
olvasóvá nevelését.

A Kölyökolvashow is „hozta a formáját”. E
jól mozgósítható korosztály megyénkben három-
ezer-nyolcszázhatvannyolc résztvevõvel vette ki
részét a programokban. Amire igazán büszkék
vagyunk és örömre adott okot, az a megyei össze-
fogással lebonyolított Irodalmi hétpróba volt.
Huszonhét településen, azonos idõpontban, azo-
nos feladatokon fejüket törve vívták „csatájukat”
a kisiskolások a Mesevár meghódításáért, s örül-
hettek a diadalért kapott díjaknak, okleveleknek.

A Tiniolvashow, a Nagyiolvashow és a Köny-
ves vasárnap a régi, jól bevált utakon, döc-
cenésmentesen valósult meg. A tinik ezernégy-
százhuszonkilenc, a nagyik ezerkilencszáznégy
részvétellel örvendeztettek meg bennünket, a
Könyves vasárnap pedig a maga kétezer-egyszáz-
nyolcvankét könyvtárlátogatója mellett az ingye-
nes beíratkozással új, a késedelmi díjak elenge-
désével pedig elégedett olvasókkal töltötte meg
az intézményeket.

Mint a rossz bibliográfiákban, természetesen
e rendezvénysorozat keretében is megvalósultak
„egyéb”, a fõ kategóriákba be nem sorolható
programok. Megyénkben negyven ilyenre került
sor, kétezer-százötvenhét résztvevõvel… E ren-
dezvények a helyi igények szerint, lokálisan fel-
vetõdõ kérdésekre kerestek válaszokat.

Közhírré tétetik – Postánkból
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3. A nagy nyilvánosság öröme

Örömünkre egy programmal sikerült túllépnünk
megyénk, sõt az ország határain is! Az interneten
meghirdetett Szlogenviadal kilencvennyolc
könyvtári-könyvtárosi jelmondatot szült, s a sza-
vazás végeredményeként nyertes Információs
sztráda? Ballagj át a könyvtárba! úgy fejezi ki
intézménytípusunk fontosságát a XXI. század-
ban, mintha mi találtuk volna ki…

4. Az összegzés öröme

A könyvtáros nem úgy örül a vendégnek, mint a
„civilek” egy tréfás mondás szerint. Míg utóbbi-
nak a vendég érkezése mellett annak távozása
okoz örömet, a könyvtáros annak örül, ha a ven-
dég (olvasó) kétszer, háromszor… szóval folya-
matosan „vendégeskedik” a könyvtárban. Épp
ezért sokszor nehéz arra bírni minket, hogy
megálljunk és az elmúltat összegezzük, ahelyett,
hogy minden figyelmünkkel munkánk folytatá-
sára koncentrálnánk.

Azért kisebb-nagyobb utánajárással sikerült a
megye könyvtárosaitól begyûjteni az összegzõ
adatlapokat, s ezekbõl tudhatjuk, hogy megyénk-
ben a már említett négyszázegy rendezvénnyel
összesen 14 920 könyvtárlátogatónak (a rend
kedvéért ebbõl: 8125 tizennégy év alatti, 6795
tizennégy év feletti) sikerült hasznos, termékeny
idõtöltést biztosítanunk a Nagy olvashow alatt.
Ez – örömünkre – több ezres nagyságrenddel
felülmúlta elõzetes várakozásainkat.

5. Az utójáték öröme…

… még várat magára. Ilyen sikeres rendezvény-
sorozat után – úgy véljük – nem is javasolha-
tunk mást, mint hogy – közösen, összefogva –
találjunk ki egy módszert az ilyen nagy rendez-
vénysorozatok hatásvizsgálatára, hogy sikeres
vonásai erõsítésével, a – talán – eredménytele-
nebb programok újragondolásával még hatéko-
nyabbá tehessük munkánkat.

6. A várakozás öröme…

…azonban már itt van! Mint hírlik, 2008-ra nagy
európai uniós projekt készül „Nyisd ki a köny-
vet!” címmel. Várjuk. Reméljük ugyanitt, ugyan-
ennyien, ugyanilyen eredményesen tudunk meg-
felelni az új kihívásnak! (Illés Julianna)

Az õsz a természetben,
az irodalomban

és a néphagyományokban

Amikor az elmúlt év elején intézményünk, az
újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Központ, pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap-
hoz a címben jelzett programmal, még nagyon
messzinek ítéltük a szeptembert.

A fogyatékkal élõ gyermekek és fiatalok
könyvtári integrációját elõsegítõ foglalkozásso-
rozatra pályázhatott könyvtárunk, és pozitív el-
bírálásban részesültünk. Négy foglalkozásból álló
programsorozatunk fõ témájának az õszt válasz-
tottuk: a természetben, az irodalomban és a nép-
hagyományokban. Azért láttuk célszerûnek egy
téma köré csoportosítani a megvalósítást, mivel
így egymásra épülhettek a foglalkozások.

A programban részt vevõ sajátos nevelési
igényû gyerekekbõl álló csoport összeállításánál
az Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület veze-
tõje, Szûcs Lászlóné, valamint Kovácsné Kele-
men Andrea gyógypedagógus volt segítségünk-
re. Az ép gyerekekbõl is hasonló korú és érdek-
lõdési körû csoportot próbáltunk választani.

A gyerekek által leginkább kedvelt tevékeny-
ségeket igyekeztünk felkínálni, természetesen
idõt hagyva a kötetlen beszélgetésekre, ismerke-
désre is. Elsõ foglalkozásunkra szeptember 25-
én került sor, amikor az ismerkedés, feszültség-
oldás kapta az elsõdleges szerepet.

Ahhoz, hogy egymás megszólítását meg-
könnyítsük, készítettünk olyan, nyakba akaszt-
ható kártyákat, amelyekre a gyerekek felírták azt
a nevet, ahogyan szerették volna, ha megszólít-
ják õket. A kártyák tartalmazták még az õsszel
valamilyen módon összefüggésbe hozható tár-
gyak, növények állatok képét is, pl. alma, szõlõ-
prés, kukorica, bagoly, gólya. Játékot is kapcsol-
tunk ehhez oly módon, hogy különféle szem-
pontok alapján csoportok képzésére kértük a
gyerekeket. Pl. állatok-növények-tárgyak, zöld-
ségek-gyümölcsök, költözõ madarak-téli álmot
alvó állatok stb. Természetesen a gyerekek is
találhattak ki ilyen csoportképzõ szempontokat.
Tapasztalatunk szerint feszültségoldásra nagyon
megfelelõ volt ez a játék.

A könyvtári információforrások segítségével
választ kerestünk arra, hogy mi történik õsszel a
természetben. A könyvtári állományból közösen
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összegyûjtöttük azokat a könyve-
ket, újságokat, CD-ROM-okat,
amelyek arra adnak választ, hogy
mi történik õsszel a természetben.

Az évszakhoz kapcsolódó nép-
hagyományokat Buczkó József et-
nográfus, intézményünk dolgozó-
ja ismertette a gyerekekkel. Szó
esett a jeles névnapokhoz (Mihály,
Katalin, Erzsébet, András) tartozó
szokások, megfigyelések össze-
gyûjtésérõl is. Gyûjtöttünk szólá-
sokat, közmondásokat, irodalmi
idézeteket.

A foglalkozás végén a máso-
dik találkozásra tervezett kirándu-
lásra is felkészültünk. Növény- és
állathatározókat kerestünk a
könyvtárban, amelyeket majd ma-
gunkkal vihetünk.

Õszi sétára indultunk…

A fogyatékkal élõ gyermekek és
fiatalok könyvtári integrációját
elõsegítõ foglalkozássorozat máso-
dik állomásához érkeztünk októ-
ber 20-án.

Már korán reggel buszos kirán-
dulásra indultunk kis csoportunk-
kal, amely több mint harminc fõt
számlált, a szomszéd városba,
Nyíregyházára. Elsõ állomásunk
helyszíne a Tuzson János Botani-
kus Kert volt, ami egyben bemu-
tató kert is, így lehetõségünk nyílt
szûkebb környezetünk, Szabolcs-
Szatmár–Bereg megye rendkívül
gazdag növényvilágának megte-
kintésére. A fák és cserjék nagy
része már „felöltötte õszi ruháját”
így gyönyörködhettünk a termé-
szet erre az évszakra jellemzõ szí-
neiben.

Az idegen tájak növényeinek
megismerését segíti a növényhá-
zakban található több száz faj. A
csillogó gyermekszemek rácsodál-
koztak az óriásira nõtt kaktuszok-
ra és a banánfára, ami épp roska-
dozott a még zöld banánfürt alatt.
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Utunkat az erdõ szélén épült Sóstói Múzeum-
faluban folytattuk. Célunk most elsõsorban nem
a sokszínû népi építészet tanulmányozása volt,
sokkal inkább érdekelte a gyerekeket az Õszi
munkák elnevezésû program. Október táján a fa-
lusi lakosság apraja-nagyja az évi termés beta-
karításán, konzerválásán munkálkodott. A ta-
vasszal elültetett kender erre az idõpontra kerül
olyan állapotba, hogy elõbb fonallá, majd vá-
szonná váljék. A múzeumfalu munkatársai se-
gítségével ismerkedhettünk meg és próbálhattuk
ki a kendertörés, gerebenelés, tilolás, fonás mun-
kamenetét. Megkóstoltuk a birsalmából készült
sajtot is. A kirándulás résztvevõi lelkesen pró-
bálták ki többek között a tengeri morzsolását,
kõvel való õrlését, a napraforgó szelelését.

Délidõben nagyon jól esett a csûrben elfo-
gyasztott forró babgulyás és almás rétes, mert azért
az idõjárás októberben nem csak a terményeket
érleli be, de már kicsit csípõs hideget is hoz.

Ebéd után sétát tettünk a sóstói erdõben,
amelyet méltán neveznek a város tüdejének. Az
erdei séta célja volt, hogy az itt honos tölgyes-
ben színes faleveleket és terméseket gyûjtsünk,
amelyeket majd a harmadik foglalkozásunkhoz
felhasználhatunk. Itt került sor a magunkkal
hozott állat- és növényhatározók használatára is.
A gyerekek fáradhatatlanságának bizonyítéka
volt, hogy minden gond nélkül felmásztak a fá-
ból épült kilátóra, és lelkesen számolták a meg-
tett lépcsõket.

Kora délután érkezett vissza kirándulóbuszunk
Újfehértóra, közben pedig már arról beszélget-
tünk, hogy milyen képeket, figurákat fogunk
készíteni október 25-én a gyûjtött anyagokból.

Sokat tud az én kezem

A gyûjtött faleveleket, terméseket kiegészítettük
õszi gyümölcsökkel (alma, szilva), zöldségekkel
(krumpli, sárgarépa, karfiol, paprika), kukoricá-
val. A sárga, vörösbarna, bíborszínû, szép alakú
falevelekbõl a legkülönfélébb képek készültek.
A foglalkozás résztvevõi rajzlapra ragasztották
õket halat, madarat formázva belõlük, de a le-
vélnyomat készítése sem merült feledésbe. Na-
gyon sok és ötletes gyümölcsfigura és zöldség-
báb is született. A fejet és a testet pálcikával
szúrtuk egymáshoz, a szemeket egész bors és
szegfûszeg jelezte. Kerek karalábé fejen
káposztabodor a frizura, így készült a répalány-

ka. Kisebb burgonyából malackák születtek,
kukoricából pedig ló. A bábok sokszínûségének
csak a fantázia szabott határt.

A jókedvet mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a munka hevében még bele-bele is kóstoltak
az „anyagként” használt almába, sárgarépába.

Félre gondok, félre bú!

A speciális nevelést igénylõ gyermekek társa-
dalmi integrációját segítõ foglalkozássorozatunk
utolsó állomásához érkeztünk november 13-án.

Mivel a két hónap foglalkozásait az õsz köré
csoportosítottuk és az évszak egyik legfontosabb
társasmunkája a szüret volt, kézenfekvõnek tûnt
az ehhez a munkához kapcsolódó népszokások
felelevenítése.

A szõlõ szedése közben sokat énekeltek, tré-
fálkoztak, hangoskodtak a szedõk. A munka
végeztével vagy a szüreti bálon is jellemzõ volt
a nótaszó. Ezen a foglalkozáson ismert és elfe-
ledett népdalainkat elevenítettük fel, kiegészítve
egy közös tánccal is. Lénárt László pedagógus,
karvezetõ volt segítségünkre célunk megvalósí-
tásában. A gyerekekkel közösen tanultuk vagy
éppen csak idéztük fel azokat a dalokat, ame-
lyek szövegében megjelennek az õszi termések,
az õszi hangulat. Elhangzottak többek között a
Hull a szilva a fáról, Sárgul már a fügefa levele,
Nem vagyok én senkinek sem adósa, Õsszel érik
babám, Érik a szõlõ, Éva szívem Éva kezdetû
dalok is. Az énekelt szövegek arra is jó alkalmat
teremtettek, hogy megismertessük a gyerekek-
kel a régies kifejezések jelentését, mint pl. ipam,
napam, lopó stb.

Miután zongorakíséret mellet alaposan begya-
koroltuk a szöveget és a dallamot is, következett
a tánc. Megpróbálkoztunk a dunántúli ugrós
táncok lépéseivel, a szatmári lassú és friss csár-
dással, a somogyi dudálással és karikázóval.

A szüreti bálok természetes velejárója volt az
eszem-iszom is. Nem volt ez másként nálunk
sem. A mozgás során elégetett kalóriákat gyor-
san pótoltuk jóízû falatozással. A sülteket, fasí-
rozottat ugyan nem borral öblítettük le, de az
õszi gyümölcsök (az alma, szõlõ, körte, barack)
azért ivólé formájában mégis megjelentek.

Utolsó foglalkozásunk alkalmával szakítottunk
idõt értékelésre és a gyerekek jutalmazására is.
A négy alkalom során minden gyerekbõl elõbújt
valami olyan teljesítmény, ami okot szolgálta-
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tott arra, hogy jutalomkönyvet adhassunk érte.
Jutalmaztuk az aktivitásukat, az ötletességüket,
a fegyelmezettségüket stb. Valamint egy emlék-
lapot is átnyújtottunk minden résztvevõnek.
Mivel errõl a gyerekek elõzõen nem tudtak, nagy
volt a meglepetés és az ámulat.

Úgy gondoljuk, ezzel a foglalkozássorozattal
elértük célunkat. Bizonyítja ezt a gyerekek kö-
tetlen beszélgetése, ismerkedése. Az együtt töl-
tött idõ, a közös ének, tánc, játék elõsegítette a
kapcsolatteremtés fejlõdését.

A foglalkozássorozat a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Bolega Mária

Add az idõd!
Add a hangod!

Az ENSZ által deklarált önkéntesek évének szer-
vezési munkálatai Magyarországon 2000 szep-
temberében indultak. A munkában több mint
hetven civil és egyházi szervezet, valamint a
kormányzati szervek képviselõi vettek részt. Az
önkéntesség nemzetközi éve alkalmából 2001
októberében valósult meg elõször az önkéntesek
hete, valamint az önkéntesek ünnepe. A magyar-
országi programsorozat keretében számtalan
szakmai program, helyi, kis- és nagytelepülési
akció szervezõdött, illetve kutatás, tanulmány és
egyéb szakértõi dokumentum készült el. Az év
kiváló alkalmat remtett arra is, hogy felhívja a
kormányzati szféra figyelmét az önkéntesek ál-
tal végzett munka fontosságára, az önkéntesség
gazdasági, társadalmi jelentõségére. Ez év során
fogalmazódott meg elõször, hogy az önkéntes-
ség infrastruktúrájának megteremtése, az önkén-
tesség kultúrájának fejlesztése érdekében hazánk-
ban is szükség van egy országos Önkéntes Köz-
pont létrehozására.

Az önkéntesek hete 2005-tõl mindig június
elsõ hete. Ebben az évben ez az idõintervallum
egybeesett az ünnepi könyvhét idejével. Jó alka-
lom kínálkozott arra, hogy az egybeesésben rej-
lõ lehetõségeket valami nagyon nemes célra
használjuk fel. Így a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, a
nyíregyházi Önkéntes Központot mûködtetõ
Szocio East Egyesület és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár közösen hívta a város
lakosságát a könyvtárba. egy felolvasó napra.

A programot Add az idõd! Add a hangod!
címmel hirdettük meg. A Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete tavaly már kezdeményezett egy ha-
sonló programot, de a protokolláris elemek mel-
lett a hétköznapi emberek önkéntessége kevésbé
jelent meg.

Szereztek azonban tapasztalatokat, s volt idõ
átgondolni, hogyan is tovább. Így jutottak el a
nyíregyházi Önkéntes Központhoz, s együtt ke-
resték fel a megyei és városi könyvtárat, hogy
partnerekként szólítsák meg azokat az embere-
ket, akik nem sajnálják idejüket, s szívesen ad-
ják hangjukat egy, a látássérült embertársaink
részére készítendõ cédéhez.

A szervezõk egyenrangú partnerekként ad-
ták hozzá munkájukat az elõkészítéshez, még-
pedig olymódon, hogy mindenki magáénak
tekintette a feladatot, de senki sem kívánta
teljesen kisajátítani.

Mindannyian izgatottan vártuk, lesz-e jelent-
kezõ, sikerül-e több embert megnyerni az ügy-
nek, mint az elõzõ évben.

Sikerült. Délelõtt 10-tõl este 6-ig az óvodás
korosztálytól a nyugdíjasig több mint harmincan
olvasták fel kedves versüket, történetüket, mesé-
jüket; érkezett anyuka kicsi lányával, nagymama
unokájával, önkormányzati képviselõ, autósze-
relõ, színmûvész, fõiskolai tanár. (A résztvevõk
a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Ala-
pítvány által felajánlott könyvekbõl választhat-
tak egyet-egyet.) Tematikailag nem volt megkö-
tés, csak az egyes mûfajokat próbáltuk idõben
elosztani, de be kell vallanunk, ez utóbbi nem
járt sikerrel. Az eredményt azonban összességé-
ben ez nem befolyásolta. Igen meghitt hangulat
telepedett a teremre, mikor a program nyitásakor
a maga is látássérült Telenkó Rita elénekelt há-
rom gyönyörû dalt.

Nem volt szünet, nem volt ebédidõ – ahogy
terveztük –, hanem csak olvasás, olvasás és tü-
relmes várakozás. A nap az irodalomról, annak
szeretetérõl, az olvasásról, az önzetlenségrõl és
a látássérültekrõl szólt.

Az idejét adta mindenki, aki eljött, és persze
a hangját is. A látássérülteket a hang köti össze
a világgal. A rádió, a tévé(hang) és a számítógép
jaws for windows képernyõolvasó szoftvere se-
gíti õket eligazodni a világban. (A braille-írás
terjedelme miatt lassan „kimegy a divatból”.)

A rendszeres „olvasás”, az irodalmi alkotá-
sok megismerésének mai legfontosabb eszköze
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számukra a cédé. Ezért ennek a felemelõ napnak
az anyagát is rögzítettük, hallgatható formába
hoztuk. Az anyag MP3 formátumban egy albu-
mon található. (A szétdarabolt változat tíz cédényi
anyag lenne).

Megkérdeztünk néhány résztvevõt, nekik mit
jelentett ez a kezdeményezés:

„Nagyon örültem a kezdeményezésnek. Ancsel
Éva Bekezdések az emberrõl címû könyvébõl
olvastam fel, abból írok ki egy részletet. Mégis-
csak van valami, amitõl változik az ember. Attól,
ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja
el, amilyen. Éppen olyanként. Elálló fülekkel,
néha egy kis füllentéssel, egy kis hencegéssel.
Nem fog visszasimulni a füle, nem fog sokkal
kevesebbet füllenteni és hencegni – csak egy
kicsivel kevesebbet –; egyszóval változni fog.
Nekem errõl szólt ez a felolvasás: a szeretetrõl
és az elfogadásról.” (Pállné Lakatos Ilona fõis-
kolai tanár)

„Nagyon jó kezdeményzésnek vélem, hogy
teljesen más érdeklõdésû emberek idõt szánnak
arra, hogy azon embertársainknak, akiknek az
olvasás nehezen megy vagy ki vannak ebbõl a
gyönyörûségbõl rekesztve, segítenek abban, hogy
felolvasnak kedvenc írójuktól valamit. Mindez-
zel elõsegítve, hogy a magnófelvétel vagy cédé
segítségével ezen mûveket mások is élvezhessék.
Nemes és emelkedett szándék ez, és nagyszerû,
hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Jó volt
látni, hogy jelentõs számban érdeklõdtek mindez
iránt, és idõt, fáradságot nem kímélve végigül-
ték mások elõadását, amíg sorra nem kerültek.
De voltak, akik csak kíváncsian hallgatták a
sokféle elõadást. Nyilván mindenki a szívére
hallgatott, amikor kiválasztotta a neki kedves
írást, remélve, hogy akik meghallgatják, azok is
szívesen veszik, és valamilyen módon ráhango-
lódnak az õ érzéseire. Bízom benne, hogy ez a
sikeres akció a jövõben még szélesebb körben
megismétlõdik.” (Margócsy Klára fõiskolai tanár)

„Azt gondolom a felolvasó napról, hogy az
MZSK utolsó tíz évének legjobb közösségterem-
tõ programja. Mi, akik »felléptünk« kedvenc
verseinkkel, prózarészleteinkkel, idézeteinkkel,
kiélhettük »exhibicionizmusunkat« és még segí-
tettünk is egy olyan embercsoporton, amelyiknek
az olvasáshoz segédeszközök kellenek. Biztos
vagyok benne, hogy jövõre még többen leszünk.
Jó lenne, ha megjelenhetne a cédé a vakoknak
és a gyengénlátóknak a felvett anyagból. Szíve-

sen segítek jó ügyet, és ezt annak érzem.” (Baj-
nok Lászlóné könyvtáros)

Nagy Tünde
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete
Szécsi Szilvia

Nyíregyházi Önkéntes Központ
Vraukóné Lukács IIona

Móricz Zsigmond Megyei és Városi

A Méliusz Könyvtár
a Debreceni Könyvszemlén

Legelsõ standunk
egy könyvvásáron

Könyvtárunk 2007. december 6-7-8-án önálló
standdal szerepelhetett a Debreceni Egyetem
aulájában megrendezett IV. Debreceni Könyv-
szemlén. E rendezvény már hagyományosnak
tekinthetõ a városban, csak nekünk, könyvtáro-
soknak volt új, hogy a stand másik oldalán kap-
hattunk helyet.

A rendezvényeinkhez hasonlóan ez az alka-
lom is a kapcsolatok kiépítésével kezdõdött. A
könyvszemle szervezõje a Debreceni Nyelvisko-
la Kft. volt. Képviselõjével és egyúttal a rendez-
vény szponzorával, Sinka Andorral már elõzõleg
megismerkedhettünk, mivel könyvtárunkban
ideggennyelvû részleg és a British Council
Gateway UK pontja is mûködik – ez utóbbi ki-
zárólag a Méliusz Könyvtárban. A nyelvoktatás-
ban érdekelt cég – részben célzott reklámunknak
köszönhetõen – már felfigyelt ránk. A mostani
könyvszemle katalógus-programfüzetét is a Deb-
receni Nyelviskola Kft. adta ki tízezer példány-
ban, a használók számára ingyenes szóróanyag-
ként, igényes kivitelben. Természetesen a mi
könyvtárunk is helyet kapott e kiadványban mint
kiállító.

Elsõ kérdésünk az volt, hogy miként hozhat-
juk ki a legtöbbet ebbõl a bemutatkozásból.
Második feladatunk: egy rövid és vonzó ismer-
tetõt kellett írnunk a már említett katalógus-prog-
ramfüzetbe, továbbá népszerûsíteni kellett sze-
replésünket a könyvvásáron. Ezt követte a szer-
vezés: kik állítják fel és mutatják be a standot a
látogatóknak, miként köszönjük meg a szponzor
segítségét és mit ajánlunk neki a támogatásért
„cserébe”. A továbbiakban ezeket a lépéseket
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részletezem, hátha mások is kedvet kapnak majd
hasonló együttmûködésre kimondottan üzleti
szereplõkkel.

Elõször egy jó szlogen kitalálásán gondolkod-
tunk valamennyien. Megszületett: „A tudás leg-
javát adjuk!” Ezzel a mondattal arra utaltunk,
hogy könyvtárunk továbbra is értékeket közve-
tít. A szlogen egyúttal azt is sugallja,
hogy a hasznos információk biztosí-
tása számunkra fontosabb a szórakoz-
tatásnál, azzal együtt is, hogy a ki-
kapcsolódás céljából olvasók számá-
ra a könyvtár igyekszik beszerezni a
romantikus, bûnügyi, kalandos és
fantasy regényeket. A könyvszemlén
másfajta arculattal – azaz az imént
említett könnyed olvasmányokkal –
is megjelenhettünk volna, de mi –
saját hagyományainkhoz, névadónk
emlékéhez igazodva – az igényes mû-
velõdés megjelenítését választottuk a
szlogenben is. Standunk arculatát úgy

terveztük meg, hogy az „rímeljen” a
szlogenre. Könyvek helyett egy di-
gitalizált, színvonalas évkönyv-soro-
zattal mutatkoztunk be: a Debreczeni
Képes Kalendáriom 1901 és 1938
közötti anyagát tartalmazó DVD-
ROM-mal.1 Azért választottuk ezt a
digitalizált mûvet, mert helyismereti
gyûjteményünk az egyedüli Magya-
rországon, amelyik a Debrecenre,
Hajdú-Biharra és a történelmi Bi-
har megyére vonatkozó irodalmat
a legteljesebben gyûjti, ill. a Deb-
recenben és Hajdú-Bihar megyében
elõállított nyomdatermékeket is
igyekszik beszerezni. Ezen a terü-
leten valóban „a tudás legjavát ad-
juk”, ugyanakkor egy korszerû
könyvtárképet próbáltunk sugallni
ezzel az adathordozóval.

A standon egy projektoron képe-
ket vetítettünk az évkönyv-sorozat-
ból a régi Debrecenrõl, Hajdú-Bihar
megye településeinek hajdani látni-
valóiról, egykor élt, ismert szemé-
lyiségeirõl. A DVD-ROM-on kere-
sõmezõ is található, így bárki meg-
találhatja az 1901 és 1938 közötti
idõszak õt érdeklõ információit, azaz

„a tudás legjavát” a múltról. A keresést a stan-
don ügyeletet teljesítõ kolléganõnk, a helyisme-
reti gyûjtemény munkatársa, Lovass Enikõ Amá-
lia a könyvszemle harmadik napján, elõre meg-
hirdetett idõpontban be is mutatta az érdeklõ-
dõknek. A bemutatót követõen a könyvtár meg-
bízott igazgatója, Szilágyi Irén megajándékozta
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szponzorunkat, Sinka Andort egy DVD-ROM-
mal. A kivetített képek mellett egy képkiállítás-
sal is a standhoz csalogattuk az érdeklõdõket: a
kivetítõ mellett helyeztük el a helyismereti gyûj-
teményünkbõl származó régi, fekete-fehér vagy
színezett képeslapok kinagyított változatait. Eze-
ket a képeket érdeklõdéssel szemlélték a látoga-
tók, mert sok új információt nyújtottak a megye
régi földútjairól vagy a város patinás (ma már
más külsejû) épületeirõl. Szponzorunk, a Debre-
ceni Nyelviskola Kft. lehetõséget kap 2008 ta-
vaszán, a nyelvi napok rendezvényein arra, hogy
szolgáltatásait a könyvtár épületében népszerû-
sítse.

Az említett DVD-ROM – bármennyire hasz-
nos kiadvány is – önmagában kevés lett volna
ahhoz, hogy bemutassuk „a XXI. század könyv-
tárát”2. Elkészítettünk hát egy spotot – rövid, ké-
pes összeállítást – az új könyvtárunkról, akkor,
amikor éppen egy DVD-filmet emel ki kolléga-
nõnk a szekrénybõl, a használók interneteznek,
elmélyülten olvasgatnak, rendezvényen vesznek
részt, kiállításon nézelõdnek. Bemutattunk egy
képkockát a közelmúltban zajlott e-tanácsadó
képzésünkrõl is, jelezve, hogy könyvtárunk a
város egyik oktatóhelye. A spotra felkerült a
könyvtár helyismereti anyagának néhány archív,
digitalizált felvétele is. A spotot jól kiegészítette
a kivetítõ környékét díszítõ képanyag: ez egy
óriás puzzle darabjain ábrázolta a könyvtár új
épületét. A puzzle összerakására egy korábbi ren-
dezvényünkön került sor: amikor vasárnap is nyit-
va tartottunk, olvasóink még a régi épületben
ismerkedhettek az új könyvtár látványtervével,
többek között játékos formában is. Élvezettel ra-
kosgatták az óriás puzzle darabjait. A könyv-
szemlén már nem kellett épületünkrõl új kép-
anyag után kutakodnunk: a régi puzzle most is
jó szolgálatot tett mint „háttérkép”.

A tervezéskor arra is gondoltunk, hogy a
könyvszemlén sokan megfordulnak majd: poten-
ciális könyvtárhasználók és olyanok is, akik már
jártak a könyvtár új épületében. Kétféle kérdõ-
ívet állítottunk össze: egyet azok számára, akik
már meglátogattak bennünket, a másikat pedig
azoknak szántuk, akik még nem keresték fel az
új könyvtárépületet a Bem téren. Kíváncsiak
voltunk arra is, mi az, amin változtatnának a
látogatóink. Ha eddig még nem jártak nálunk,
annak mi lehet az oka? A könyvszemlére több-
ségében azok látogattak el, akik már megfordul-

tak a könyvtárban. A potenciális könyvtárhasz-
nálók megszólítása más helyszíneken lenne cél-
ravezetõbb (orvosi rendelõk, hivatalok, bevásár-
lóközpontok, éttermek), mert akik a könyvszem-
lét felkeresték, azok többnyire már a mi könyv-
tárunkat is látták. Az említett okok miatt keve-
selltük a potenciális használók által kitöltött kér-
dõívek számát. Szerencsére a kérdõívek nem kö-
tõdtek szorosan a rendezvényhez, ezért most és
késõbb is kitölthetik a használók – akár már is-
merõs, akár leendõ látogatóink.

A legtöbb standon szokás valamilyen – a lá-
togatók számára ingyenes – ajándékkal kedves-
kedni, esetleg valamilyen nyereményjátékot szer-
vezni. Könyvtárunk szolgáltatásait bemutató
prospektusokat, kártyanaptárakat osztogattunk,
hogy senki se távozzon üres kézzel tõlünk. A
kérdõívek kitöltését azzal igyekeztünk jutalmaz-
ni, hogy egy óra ingyenes internethasználatot
sorsoltunk ki a kérdõívek kitöltõi között. Akit
érdekelt ez a lehetõség, egy külön elhelyezett
urnába bedobhatta adatait az elérhetõségérõl. Aki
nem óhajtotta igénybe venni a nyereményt vagy
fontosabbnak tartotta az anonimitást, az csak a kér-
dõívet dobta be a másik dobozba. A játékos sorso-
lás lehetõséget teremtett arra is, hogy esetleg új
használókat ismerhessünk meg, a kérdõívek kitöl-
tése pedig szolgáltatásaink jobbítását célozta.

Összességében eredményesnek tartjuk a
könyvszemlén való részvételünket. Bízunk ab-
ban, hogy jövõre is – akkor már felkészültebben
– bemutatkozhatunk a könyvszemlén, esetleg
hasonló könyves vagy irodalmi rendezvényen.
Ismerve Debrecent, ezekbõl az alkalmakból nem
lesz hiány! Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár
falai közül kilépve minél több emberhez eljuttat-
hassuk reklámjainkat, szolgáltatásainkat, megmu-
tathassuk sokrétû tevékenységünket. A tudás
legjavát adjuk – azoknak is, akik még nem is-
mernek bennünket!

Jegyzetek:
1. Debreczeni Képes Kalendáriom archiválása : 1901-

1938 : Adatbázis. 1 DVD-ROM

2. Gellér Ferencné: A Méliusz Juhász Péter Megyei

Könyvtár és Információs Központ új épülete. In:

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 16. évf. 2007. 8. 8.

sz. 17–22. p.

Összeállította: Szabó Eszter, Szilágyi Irén
Méliusz Péter Megyei Könyvtár

és Információs Központ
Honlap: http://www.hbmk.hu/
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A Selyemút rejtett kincsei

Stein Aurél és az Ezer Buddha
barlangtemplomok

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
nak Keleti Gyûjteménye kiállítással emlékezett
meg a dunhuangi barlangkönyvtár felfedezésé-
nek századik évfordulójáról. A 2007. november
22. és december 15. között nyitva tartott tárlat a
Magyar tudomány ünnepe akadémiai rendezvény-
sorozat egyik eseménye volt, és a december 14-
én és 15-én az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men megrendezett Dunhuang: Past, Present and
Future nemzetközi Stein-konferenciához kapcso-
lódott.

A Selyemút – Kínát a Földközi-tenger mellé-
kével összekötõ eurázsiai közlekedési útvonal –
nem csupán kereskedelmi célokra szolgált, ha-
nem a Nyugat és a Kelet nagy civilizációinak
találkozási pontja is volt. A Kr. e. II. századtól
kezdõdõen több mint egy évezreden át selymet,
luxuscikkeket és egyéb kereskedelmi árukat szál-
lítottak és cseréltek az út menti városokban,
oázisokban, de ezek egyben eszmék, vallási ta-
nok, mûvészeti stílusok, technológiák terjedésé-
nek és meghonosodásának színterei is voltak. A
kínai, az indiai, az iráni, valamint a klasszikus
nyugati kultúra keveredett és hatott itt egymás-
ra.

Ennek örökségét, írásos és tárgyi emlékeit
kutatta Stein Aurél (Pest, 1862 – Kabul, 1943)
régész-felfedezõ. 1900 és 1916 között három
nagy sikerû expedíciót vezetett a Tarim-meden-
ce homokba temetett romjainak feltárására, me-
lyek eredményeként addig ismeretlen nyelvek és
írások kerültek a kutatók látókörébe, az ott élõ
népek története, mûvelõdéstörténete került új
megvilágításba. Világhírnevét azonban a
dunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomokban
õrzött kincsek felfedezésének köszönheti.

Kína Gansu tartományában, Dunhuangtól
délkeletre mintegy tizenöt kilométer távolságban,
egy sziklafalban találhatók az Ezer Buddha bar-
langtemplomok. A negyedik század közepétõl
virágzó buddhista közösség élt itt, melynek tag-
jai mintegy ezer éven keresztül építették és dí-
szítették a barlangszentélyeket. Ma 492 barlang-
ban 45 ezer négyzetméternyi falfestmény és több
mint kétezer stukkó szobor alkotja azt a csodá-

latos mûvészeti együttest, melyet a világ legkü-
lönlegesebb buddhista mûvészeti galériájaként
tartanak számon.

A helynek azonban van egy másik nevezetes-
sége is: 1900-ban egy taoista szerzetes az egyik
barlangban titkos üreget fedezett fel, amelynek
bejáratát a XI. században zárták le. A rejtekhely a
rendkívüli szárazság következtében több tízezer
kéziratot, valamint selyemfestmények kivételes
gyûjteményét õrizte meg igen jó állapotban.

1907-ben Stein Aurél volt az elsõ európai,
aki a barlangkönyvtár kincseit láthatta. Nem volt
azonban véletlen, hogy második belsõ-ázsiai
expedícióján (1906–1908) Stein Aurél Dun-
huangot is felkereste: 1879-ben ugyanis járt már
itt egy magyar expedíció gróf Széchenyi Béla
vezetésével. Az expedíció egyik tagjának, Lóczy
Lajosnak, a barlangokról adott beszámolója kel-
tette fel Stein Aurél érdeklõdését: „Magukkal
ragadtak lelkes leírásai az ott látott pompás fal-
festményekrõl és a sztukko szobrokról. […] Ez
volt egyik fõok, a mi arra indított, hogy
expedíczióm útitervét ily messze keleti vidékek-
re kiterjesszem, be egészen Khínába.”

A barlangkönyvtár felfedezése az Ázsia-kuta-
tás új dimenzióit nyitotta meg Európában. A világ
legrégibb papír archívumából mintegy húsz köb-
méternyi kézirat került elõ. Ezek legnagyobb
része kínai, nagy számban vannak tibeti nyelvû-
ek is, de a buddhizmus terjedése és a kultúrák
keveredése miatt különbözõ indiai, iráni és tö-
rök nyelveken írt munkák is találhatók közöttük.
A vallási szövegek túlnyomó része buddhista,

Kéziratköteg a barlangkönyvtárból

 – Cat Stein LHAS Photo 13/1(56)
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de manicheus, nesztoriánus keresztény, taoista
és konfuciánus iratok is fellelhetõk, valamint
világi tartalmú dokumentumok, amelyek képet
adnak a város gazdaságáról, társadalmáról, min-
dennapi életérõl.

A legkorábbi keltezett dokumentum 406-ból,
a legkésõbbi 1002-bõl való. A barlang befalazá-
sának oka nem ismert. Korábban a kutatók –
maga Stein is – a tangut invázióval magyaráz-
ták, az utóbbi idõben inkább az elsõ muszlim
török dinasztia, a Karahanidák elõrenyomulásá-
val hozzák összefüggésbe.

A buddhista tekercsek nagy része a barlangok
templomkönyvtárához tartozott, de feliratok bi-

Válogatás kínai kéziratokból és nyomtatott könyvek-

bõl könyv és tekercs formátumban. Alul a világ

legrégibb nyomtatott könyve, a 868. május 11-ére

datált Gyémánt Szútra

– Cat Stein LHAS Photo 13/1(75)

zonyítják, hogy a körzet távolabbi kolos-
toraiból is kerültek ide olyan kéziratok,
amelyek már elhasználódtak, ezért kivon-
ták õket a forgalomból, de egyrészt tartal-
muk, másrészt a papír drágasága miatt is,
megõrizték. A papírt késõbb felhasznál-
ták a még használatban lévõ tekercsek
javításához. A világi tartalmú iratokat,
mint például a végrendeleteket, szerzõdé-
seket, itt helyezték biztonságba, Dunhuang
közigazgatása pedig levéltárként használ-
ta a helyet. Erre utalnak a különféle össze-
írások, népszámlálási nyilvántartások,
kalendáriumok.

A kéziratokon kívül a barlangkönyv-
tárban találták meg a világ legrégibb
nyomtatott könyvét: a 868. május 11-ére
datált Gyémánt Szútrát, valamint több száz
selyemre, vászonra és papírra festett fest-
ményt, hímzett fogadalmi ajándékokat. A
festett selymek és vásznak valaha temp-
lomi zászlók voltak, melyeket magánsze-
mélyek adományoztak.

Stein Aurél 1887-tõl Indiában élt, a brit-
indiai kormányzat szolgálatában állt. A
földrajzi távolság azonban nem jelentette
a szülõföldtõl való elszakadását. Rendsze-
resen hazalátogatott, szoros kapcsolatban
állt a magyar szellemi élet képviselõivel.
Rövid budapesti tartózkodásai alatt elõ-
adásokat tartott a Magyar Tudományos
Akadémián, amelynek 1895 óta volt tag-

ja. Egész életében adományaival támogatta a
tudós társaság könyvtárát, végrendeletében nyom-
tatott könyveit, valamint kéziratai egy részét, s
több mint hétezer darabból álló fényképgyûjte-
ményét az Akadémia könyvtárára hagyta. A
Stein-gyûjtemény angol nyelvû katalógusa az
MTA Könyvtára és a British Museum közös ki-
adásában 2002-ben jelent meg, pótkötete a Bri-
tish Library közremûködésével 2007-ben látott
napvilágot.

A kiállítás a Stein Aurél hagyatékából szár-
mazó fotók, térképek, levelek, kéziratok, vala-
mint korabeli és modern kiadványok segítségé-
vel kalauzolta el a látogatót – követve a második
belsõ-ázsiai expedíció útvonalát – a száz évvel
ezelõtti nagy felfedezés helyszínére, s bepillan-
tást nyújtott a két kiváló tudós, Stein Aurél és
Lóczy Lajos munkásságába.

Kelecsényi Ágnes
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Új könyvtárépület
Kiskunfélegyházán

2007. december 10-én megnyílt
Kiskunfélegyházán a városi
könyvtár új épülete, amellyel a
város új, kultúrát-mûvelõdést
szolgáló létesítménnyel gyara-
podott.

2006. november végén kez-
dõdött meg az új épületszárny
építése a városközpontban, a
régi mûemlék épület mellett. Az
építés-elõkészítõ földmunkák
befejezésével, a pincetömb ki-
emelésével és a szigetelés el-
készültével lehetõvé vált az
alapkõ letétele, amelyre január
22-én, a magyar kultúra nap-
ján, ünnepélyes keretek között
került sor.

Az új épület átadási ünnep-
ségén Kállainé Vereb Mária
könyvtárigazgató köszöntõje
után a nagy számban megjelent
vendégek meghallgatták Petõfi
Sándor Balázs Árpád által meg-
zenésített, Szülõföldemen címû
versét Kapus Béla karnagy ve-
zényletével. Mindhárman a vá-
ros díszpolgárai.

A helyi Közgazdasági Szak-
középiskola diákjai elõadásában bölcs gondola-
tok hangoztak el irodalmunk nagyjaitól Gondola-
tok a könyvtárban, a könyvek, a könyvtár ünnepén
az emberrõl, a világról és a tudásról címmel.

Ficsór József polgármester a beruházás elõ-
készítésének, megvalósításának fontos eseménye-
it ismertette. Beszédében elmondta, hogy a vá-
rosi önkormányzat képviselõ-testülete 2005. áp-
rilis 14-ei ülésén döntött arról, hogy a Petõfi
Sándor Városi Könyvtár rekonstrukciójára és bõví-
tésére állami címzett támogatási igényt nyújt be.

A kormányzati támogatásnak köszönhetõen
2006. február 13-án a parlament kedvezõ dön-

tést hozott. A törvényjavaslatból Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzatának igényét 394 mil-
lió 259 ezer forint címzett támogatással jóvá-
hagyta, amelyhez 15%-ot, azaz 69 575 000 Ft-

ot az önkormányzat biztosít három év alatt. A
közbeszerzési eljárás eredményeként a négy pá-
lyázó közül a kiskunfélegyházi Elõszer Kft. sze-
repelt eredményesen közel 400 millió forintos
nagyságrendben tett ajánlatával. A beruházás
október 30-án készült el, a mûszaki átadási ün-
nepségen jelen volt Arató Gergely, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium államtitkára is.

Az építkezés második üteme 2008-ban kez-
dõdik, közel 170 millió Ft áll rendelkezésre a
régi mûemlék épület teljes felújítására. A beru-
házás fontosságát kiemelve a polgármester el-
mondta, hogy a Hattyúház mûszaki állapota, a

Könyvtárról könyvtárra
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mûemlék épület jellege nem felelt meg a kor
követelményeinek. A teljes épülettömb 2008.
szeptember 30-ára készül el, ekkortól vehetik
birtokba a használók.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke örömét fejezte ki az új kultu-
rális intézmény átadása alkalmából. Emlékeztet-
te a jelenlévõket arra, hogy tíz éve fogadta el az
országgyûlés a kulturális törvényt, benne a
könyvtári törvényt, amelynek eredményeként
komoly paradigmaváltás zajlott le az elmúlt egy
évtizedben. A könyvtárak már másként próbál-
nak szolgáltatni, a Gutenberg-galaxis mellett a
gyors tájékozódás lehetõségét is nyújtják hasz-
nálóiknak. Kiemelte, hogy az ünnepi pillanatok
mögött nagyon sok munka van, hiszen a könyv-
tár dolgozói másfél hónapon át dolgoztak azért,
hogy megnyíljon a könyvtár.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója köszöntõjében hivatkozott
a két város közelségére. Kiskunfélegyházán is
régi álom valósult meg az új könyvtár megépü-
lésével. Fontosnak tartotta, hogy közös otthon
teremtõdött a városban az új könyvtár kialakítá-
sával, van már olyan hely, ahol összejöhetnek,
beszélgethetnek, tájékozódhatnak az emberek.
Bízik abban, hogy a helyi közösség központja
lesz továbbra is a könyvtár. Reméli, hogy sokan
keresik a könyveket a városi könyvtárban, a ba-
báktól az idõs korosz-
tályig. Köszönetét fe-
jezte ki a városnak,
hogy megragadta az
alkalmat és élt a cím-
zett támogatás lehetõ-
ségével. Biztatta a je-
lenlévõket, hogy hasz-
nálják a könyvtárat,
vegyék igénybe szol-
gáltatásait.

Kállainé Vereb
Mária könyvtárigazga-
tó örömét fejezte ki,
hogy Kiskunfélegyhá-
zán is új, a XXI. szá-
zadi igényeknek meg-
felelõ épület épült
meg. A beruházás
eredményeként sike-
rült elérni, hogy az

eddig mostoha körülmények között mûködõ vá-
rosi könyvtár nemcsak a város, hanem a kistér-
ség lakóit is igényes, kulturált körülmények
között szolgálja. Elmondta, hogy régen volt ilyen
nagy összegû kulturális beruházás a városban.
Megköszönte a tervezõ Farkas Mária és a kivi-
telezõ Elõszer Kft. munkáját.

A fenntartó a megépült korszerû könyvtárral
eleget tett az 1997. évi kulturális törvényben
megfogalmazott nyilvános könyvtári alapköve-
telményeknek: az intézmény mindenki számára
használható és megközelíthetõ, rendelkezik ki-
zárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára al-
kalmas helyiségekkel. A jelenlegi bõvítéssel
összesen 365 m2-rõl 1635 m2-re nõtt az alapterü-
let, ideköltözhet 2008 nyarán a Petõfi téri raktár
és októberben a gyermekkönyvtár. Hangsúlyoz-
ta, hogy a könyvtári szolgáltatások hozzáférhe-
tõvé tételét a használók igényei szerint alakítot-
ták ki: megváltozott nyitva tartással várják a
látogatókat.

Ezt követõen megköszönte mindazoknak az
intézményeknek, vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek a segítségét, akik hozzájárultak a
költözés sikeres lebonyolításához és az átadási
ünnepség megszervezéséhez.

A könyvtáravató ünnepség a Vox Cumana
Kamarakórus mûsora után az épület bejárásával
zárult.

Kállainé Vereb Mária
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Régióról régióra
A cím igencsak megtévesztõ, hiszen nem ország-
járásról adhatunk számot, hanem egy, a fõvárosi
könyvtárosokat érintõ sorozatról.

Immár másfél eszten-
deje, hogy a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár és
a Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanács-
adó Intézet együttmûkö-
dési megállapodást kö-
tött. Ennek keretében
rendeztük meg a tavalyi
esztendõben közösen az
Könyvtárak összefogása
a társadalomért és az
iskolai könyvtárak világ-
napja alkalmából vetél-
kedõsorozatunkat, amelyet idén a könyves va-
sárnapon egy családi versengés követett.

A versenyek, mûhelybeszélgetések, szakmai
napok és konferenciák módot adtak arra, hogy
Budapest könyvtárostanárai megismerkedjenek a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárával és munkatársaival. Ám Fodor Péter fõ-
igazgatóval úgy gondoltuk, hogy a helyi kapcso-
latokat is jó lenne elmélyíteni. Ezért a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár régióit alapul véve talál-
kozókat szervezünk a kerületek könyvtárostanárai
és közkönyvtárosai között.

Az elsõ „régiós” találkozóra a Kelet-pesti Régi-
óban került sor november 20-án. A régió hat kerü-
letet foglal magában, könyvtárosai és köz-
könyvtárosai megtöltötték a Hubai Jenõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Könyv-
tár nemrégiben felújított épületének nagytermét.

A megnyitó szavakat Horváth Csaba, a Fõ-
városi Önkormányzat fõpolgármester-helyettese
mondta. Nemcsak a könyvtárak, iskolai könyv-
tárak szerepérõl, jelentõségérõl szólt, hanem sze-
mélyes hangon emlékezett Szabó Magdára is.
Majd az egybegyûlteket köszöntötte Pálinszki
Antal, a XV. kerület alpolgármestere, aki maga
is igen sokat tett a kerület iskolai könyvtárainak
fejlesztéséért.

A szakmai programot Fodor Péter elõadása
nyitotta, aki nemrég megjelent kötetének témá-
járól, a könyvtári protokoll kérdésérõl beszélt.
Jómagam az etikai alapelveket idézve a kapcso-
lattartás, az együttmûködés, a továbbképzés iránti

igény kérdéseit és megvalósult formáit foglal-
tam össze a jelenlevõknek.

Szecsei Lászlóné, a régió könyvtárainak veze-
tõje az iskolai könyvtárismeret-oktatás és a köz-
könyvtárak által nyújtott lehetõségek összefüg-
géseirõl szólt elõadásában. Végezetül a szerve-
zõmunkában nagy szerepet vállalt Frenyó Vil-
mos Lászlóné beszélt arról a nagyszerû kezde-
ményezésrõl, amelynek eredményeként a XV.
kerület valamennyi iskolai könyvtárában integ-
rált könyvtári feldolgozás történt, s létrejött a
közös könyvtári adatbázis. Az elõadások után
módunk nyílt a közös beszélgetésre a Pedagó-
giai Könyvtárban.

Reméljük, hogy sokan találkoztak, ismer-
kedtek össze ezen a szép délutánon. A jelen-
levõk nemcsak szakmailag töltekezhettek föl,
nemcsak új ismeretségeket köthettek, de haza-
vihették azt a címjegyzéket is, amelyet Frenyó
Vilmos Lászlóné vezetésével a pedagógiai
könyvtár munkatársai állítottak össze. Köszö-
net érte!

A Régióról régióra programsorozat január-
ban a Budai Régióban folyatódik, ahol a ven-
déglátónk a Fõvárosi Szabó Ervin könyvtár XII.
kerületi „Ugocsa” könyvtára lesz.

Hock Zsuzsanna

Iskolai könyvtárosok írják
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Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

decemberi közgyûlése
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007.
december 13-án tartotta év végi közgyûlését a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár dísztermében.

A közgyûlés napirendi pontjai a következõk
voltak:

1. Ramháb Mária beszámolója az Összefogás
2007. évi programsorozatáról

2. Svastics Carmennek, a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium (SZMM) nemzeti szakértõi
munkacsoportja titkárának elõadása 2007. esély-
év címmel

3. Fodor Péter elnöki beszámolója
4. A 2008. évi IKSZ-tagdíjak meghatározása
5. Fodor Péter elnöki zárszava
Ramháb Mária azzal kezdte beszámolóját a

2007. évi Nagy olvashow októberi rendezvény-
sorozatáról, hogy az országot átfogó program
mindenképpen sikeresnek bizonyult, hiszen 366
település 417 könyvtára vett részt benne. 3467
programon l51 324 résztvevõt regisztráltak a
szervezõk.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a kiemelt
kulturális események között részesítette közpon-
ti támogatásban a rendezvénysorozatot, így egy-
séges programot egységes arculattal lehetett le-
bonyolítani a legkisebb településekig eljutva.

Lehetõség nyílt új könyvtári szolgáltatások
elindítására, mint a Külügyminisztérium tabló-
sorozata a Római Szerzõdés ötven évérõl, amely
hétszáznál több helyen volt kiállítva, vagy az
Országos Egészségfejlesztési Intézet informáci-
ós szóróanyagainak terjesztése a helyi együtt-
mûködés igénybevételével.

Ramháb Mária beszélt arról is, hogy a tévés
reklámspotnak nagy sikere volt, hét csatornán
összesen kilencvennyolc alkalommal vetítették a
Nagy olvashow reklámját.

A programokkal sikerült új partnereket sze-
rezni, akikkel Együtt a társadalomért címmel
együttmûködési megállapodást kötött az IKSZ.
Ennek értelmében a bababarát programokról, a

gyermek és ifjúsági esélynövelõ programokról
és az idõskorúak életminõségét javító programok-
ról született megállapodás az Oktatási és Kultu-
rális Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi
Minisztériummal, a Nemzeti Kulturális Alappal,
az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, a Magyar
Védõnõk Egyesületével, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamarával és az Egyszervolt.hu
internetes honlap szerkesztõivel.

Ezek a szándéknyilatkozatok szolgálnak ga-
ranciául arra, hogy a jövõben is hasonló sikere-
ket érjünk el az összefogás rendezvénysorozatá-
val.

Ezután Svastics Carmen, az SZMM nemzeti
szakértõi munkacsoportjának titkára tartott elõ-
adást, amelyben ismertette az Egyenlõ esélyek
mindenki számára európai év 2007 programját,
és szólt arról is, hogy az esélyév 2007 célja a
társadalmi egyenlõség megteremtése oly módon,
hogy ez az alkotmányban is rögzítve legyen.

A magyarországi eredmények között felsorol-
ta, hogy 2003-ban törvény született az egyenlõ
bánásmódról, 2004-ben megalakult az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság, és a célok közt megemlítet-
te az általános antidiszkriminációs törvény meg-
alkotását.

Elõadása után Fodor Péter, az IKSZ elnöke
átadta Svastics Carmennek az együttmûködési
megállapodást, hogy azt továbbítsa Lamperth
Mónika miniszternek.

Fodor Péter, az IKSZ elnöke következett, aki
elnöki beszámolójában a következõket mondta el:

Az IKSZ év végi közgyûléseinek hagyomá-
nya, hogy áttekintést, számvetést adjanak az el-
múlt évrõl, arról, ami 2007-ben új, fontos volt,
illetve gondot okozott.

Soha ilyen jellegû együttgondolkodás, kreati-
vitás nem volt még egy rendezvénysorozat ese-
tén, mint 2007-ben, így ennek köszönhetõen a
Nagy olvashow hatásos és eredményes volt, in-
tézmény- és célközösség-orientált. A médiában
való megjelenés példátlan volt, az egyetlen prob-
lémát a Magyar Rádióval való együttmûködés
okozta.

2007-ben sikeres volt az Internet Fiesta ren-
dezvénye is, amelynek keretében növekedett a

IKSZ-hírek
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résztvevõk száma. Új feladatok elé is állít azon-
ban ez az eredményesség. Oda kell figyelni a
pályázatok kiírására, mint azt a NETreKész pá-
lyázat is megmutatta. A pályázott összeg 1%-a
költhetõ csupán promócióra, holott a mi pályá-
zataink sikere nagyban a jó reklámnak köszön-
hetõ.

Fontos volt, hogy részt tudtunk venni a könyv-
tári stratégia 2013-ig terjedõ idõszakának teen-
dõit, lépéseit meghatározó döntések kidolgozá-
sában, véleményezésében.

Nem volt gond nélküli idõszak 2007. A meg-
szorítások következtében ugyanis egyre nõ az
intézmény-összevonások száma.

Fodor Péter végezetül szólt arról, hogy az
IKSZ feladata, hogy a tárca vezetõinek jelezze,
a könyvtárak alapfeladatának megtartása a jövõ-
ben is szem elõtt tartandó.

A 2008. évi tervekrõl Fodor Péter elmondta,
hogy az IKSZ jövõre is megrendezi az Internet
Fiestát, a határon túli könyvtárak konferenciáját
és az összefogás rendezvénysorozatot rendszer-
szemléletû, innovatív és kreatív szellemben.

Beszámolója végén az IKSZ elnöke tájékoz-
tatta a közgyûlést arról, hogy 2008. március 31-
ével ki kell költözni a Hold utcai irodából és az
OSZK-ban kapunk helyet.

A közgyûlés utolsó napirendi pontjaként sor
került a 2008. évi tagdíjak meghatározására, ami
összességében 7,1%-os emelkedést jelent a 2007.
évihez képest.

Fodor Péter megköszönte a részvételt, és be-
zárta az ülést.

Cs. Angyal Katalin
az IKSZ titkára

A Goethe Intézet kiállítása
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

2008. 

I., II. 

Debrecen, 

Gy r 

Versenyképes ország 

versenyképes könyvtárossal – 

roadshow 

MKE mke@oszk.hu 

II. 5. 

Szeged, 

Regionális 

Teleház 

Forrásközpont 

Országos konferencia 

Dél-alföldi Teleházak 

Regionális Közhasznú 

Egyesülete 

dte@vnet.hu 

III. 17–

19. 

Dunaújváros, 

f iskola 
Networkshop NJSZT 

http://www.niif.hu/re

ndezvenyek/network

shop/ 

IV. 18–

23. 

Békéscsaba, 

Pusztina 

EU könyvtári projektek hazai 

megvalósításának tapasztalatai 

Publika Magyar 

Könyvtári Kör, Békés 

Megyei Könyvtár 

Kovács Beatrix 

kovacs.beatrix@eski

.hu 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/i

f2008 

Eseménynaptár

Kortárs német gyermekkönyv-
illusztrációk

A Goethe Intézet és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár közös szervezésében 2008. január 26-áig volt lát-
ható a Központi Könyvtár Kisgalériájában a kortárs
német gyermekkönyv-illusztrációk kiállítása.

A kiállítást, mely Európa-szerte vándorol, a
Goethe Intézet és a Troisdorfi Képeskönyv Múze-
um közösen hozta létre. Az anyag tizenhárom rep-
rezentatív német illusztrátor munkáiból áll. Néme-
lyek saját szövegüket, mások kortárs német írók
alkotásait illusztrálták. A nemzetközileg elismert
klasszikusok mellett olyan fiatal alkotókat is meg-
ismerhettünk, akiknek mûvei a német könyvilluszt-
ráció legújabb irányzatait tükrözik. Az alkotók tech-
nikáiban figyelemreméltó sokszínûség mutatkozik,
az akvarellektõl a kollázson át egészen a digitális
kísérletekig a modern képeskönyv-illusztráció mû-
vészetének széles spektrumát ölelik fel.
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Idõutazás avagy
adományozó látogatás

Kárpátaljára,
a szórványban élõ

magyarok iskoláiba

„Van olyan, a ki bõven adakozik, és
annál inkább gazdagodik;
és a ki megtartóztatja a járandóságot,
de ugyan szûkölködik.
A mással jóltevõ ember megkövére-
dik; és a ki mást felüdít, maga is
üdül.”

Példabeszédek 11. 24; 25.

Mint ahogy arról e lap hasábjain is hírt adtunk
(2006/10. p. 29–32.), 2006 kora tavaszán beje-
gyezték a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtá-
rakért Alapítványt Nyíregyházán. Beszámoltunk
arról is, hogy a szervezet létrejöttét több éves
egyéni és közös munka elõzte meg. Az alapító
tagok (Bajnok Lászlóné könyvtáros, Nyíregyhá-
za; Éva Erzsébet fõiskolai oktató, Nyíregyháza;
Kalydy Zsuzsa könyvtáros, Nyíregyháza; Kovács
Ferenc író/mérnök, Osló; Kövér Tibor jogász/
könyvtáros, Budapest; Puky Miklós biológus,
Budapest; Vraukóné Lukács Ilona, Nyíregyhá-
za) 2000-tõl Nyíregyházán, 2002-tõl pedig már
Beregszászon is részt vettek határon túli peda-
gógusok és könyvtárosok képzésében, a képzé-
sek szervezésében. Az ezekben való részvétel
mellett mindenki legjobb tehetsége szerint segí-
tette hozzá a határon túli iskolai és települési
könyvtárakat magyar nyelvû szépirodalomhoz,
kézikönyvekhez. Az alapítvány létrejöttéig több
mint tizenkétezer kötet könyvet, számos folyóira-
tot és több technikai eszközt (videó, DVD-lejátszó,
szkenner, diktafon, cédés rádió) juttattunk el túl-
nyomórészt kárpátaljai településekre; de jártunk a
Felvidéken, Szatmárban és Erdélyben is.

Az alapítvány létrehozásának gondolata fo-
kozatosan érett meg. Több mint ötven telepü-
lésre jutottunk el nem csupán könyvekkel, fo-
lyóiratokkal és technikai eszközökkel, hanem

Szomszédoló

rendhagyó irodalomórákkal is. Kosztolányi,
Babits, József Attila gondolatait tolmácsolta
Berki Antal színmûvész több mint tucatnyi
település iskolájában, közösségi házában is A
nagy könyv program keretében. Ily módon
ezeket a határon túli településeket be tudtuk
vonni még a szavazásba is.

Közben elkészíttettünk egy képeslap-soroza-
tot is a Puky Miklós által készített fotók felhasz-
nálásával és Kovács Ferenc mkl (a Magyar
Kultúra Lovagja) anyagi támogatásával. A nyom-
dából egyenesen a repülõtérre hozták az elsõ
darabokat, hogy Pregitzer Fruzsina színmûvész-
nõvel – aki a határon túli magyarságnak és ala-
pítványunknak is lelkes támogatója – Oslóba
vihessük, ahová a magyar nagykövetség irodal-
mi teadélutánjára voltunk hivatalosak. Az ottani
magyar közösségbõl kerültek ki az elsõ vásár-
lók, ezzel hozzájárulva az alapítvány törzstõké-
jének megalapozásához.

Az alapítvány bejegyzése még csak folyamat-
ban volt, amikor 2005. december 21-én Bereg-
szászra, az Irka-karácsonyra több mint kétszáz
kötet vadonatúj mesekönyvet és történelmi is-
meretterjesztõ könyvet vittünk ki. (Az Irka Kár-
pátalja egyetlen magyar nyelvû irodalmi gyer-
meklapja. A szerkesztõk minden évben kétszer,
gyermeknapon és karácsonykor meghívják a leg-
szorgalmasabb olvasókat ünnepi mûsorra.)

Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész
Ékes-érdes anyanyelvünk címmel tartott jótékony-
sági elõadást ez év márciusában, a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárral és a Scola
Téka Iskolai Könyvtárosokért Alapítvánnyal
határon túli könyvtárosok számára szervezett
továbbképzés utolsó estéjén. Az est teljes bevé-
telét és az ország különbözõ könyvtáraiból fel-
ajánlott használt könyvek árusításából befolyt
összeget új könyvek, például helyesírási szótá-
rak, mesekönyvek, történelmi regények vásárlá-
sára fordítottuk.

Kétéves hivatalos mûködési idõnk alatt aláír-
tunk két együttmûködési nyilatkozatot határon
túli oktatási és kulturális szervezetekkel, s elõ-
készületben van a harmadik ilyen dokumentum
megfogalmazása is.
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Számos kiadót kerestünk meg, hogy új köny-
vekkel támogassák alapítványunkat, illetve raj-
tunk keresztül a határon túli iskolai könyvtára-
kat. Ennek eredményeként 2006 decemberében
közel kétezer kötet vadonatúj mese- és ismeret-
terjesztõ könyvet adományoztak alapítványunk-
nak (kb. hárommillió forint értékben). Köszönet
valamennyi adományozónak, de külön is a bu-
dapesti Coldwell és a nyíregyházi Feliciter Ki-
adónak, amelyek korábban is rendszeres támo-
gatóink voltak. A 2006-ban kapott könyvek 2007
folyamán gazdára is találtak a határ másik olda-
lán. Legnagyobb részük az Irka-gyermeknapon,
Beregszászban és az ünnepi könyvhét ideje alatt
más kárpátaljai településeken, mint például
Kaszonyban is, ahol nem elõször jártunk, ahová
író vendégeket vittünk most is. A megmaradt
könyvek a Napkút Kiadó ez évi kétszáz kötetes
gyönyörû adományával együtt a szórvány ma-
gyarság iskoláiban szereztek örömöt sok kisdi-
áknak, pedagógusnak.

A Tisza felsõ folyása mentén lévõ magyar
oktatási intézményeket december elsõ hétvégé-
jén kerestük fel. Mindenféle menetrendszerû já-
rat híján a nyíregyházi pályaudvarról, óriási há-
tizsákokkal, fogadott „taxival” indultunk Bereg-
szászba a reggeli órákban. A határt a szokásos
egy óra alatt elértük, s szinte üresen találtuk.
Ennek ellenére egy másik óránkba tellett a hiva-
talos papírok – mint személyes kilépõ, vámáru-
nyilatkozat, benzinpapír stb. – kitöltése. A váro-
si könyvtárhoz érve két autó várt bennünket.
Egyik a könyvtáros kolléganõé, Máté Magdié,
aki az egy-két hetente Nyíregyházán tett útjairól
mindig vitt egy-egy doboz könyvet át Bereg-
szászba, s õrizte lakásán mindeddig. Köszönet
érte! Így mi már csak alig ötven kötetet vittünk
a hátunkon a dokumentáláshoz és az elõadások-
hoz szükséges technikai eszközökön túl. Magunk
is meglepõdtünk, hiszen a közel ötszáz kötet
általunk elõreküldött könyv mellett mások –
folyóirat-szerkesztõségek, fõiskolai könyvtár stb
– adományait is együtt láthattuk a miénkkel.
Átrakodtunk abba az autóba – ki tudja hányad-
szor megfogva már ugyanazt a könyvet –, ame-
lyikkel elindultunk a Tatárhágó lábához megle-
hetõsen komor, ködös idõben. A távolságot, az
idõjárási és útviszonyokat szem elõtt tartva nem
állhattunk meg sok helyen. A técsõi gyönyörû,
fakazettás mennyezetû református templom zár-
va volt, s nem akadt, aki kinyissa. Így csak

Hollósy Simon szobrát nézhettük meg közelrõl.
Ami azért is érdekes, mert a róla monográfiát író
Szöllõssy Tibor ma megyénkben, Nyírmadán él, s
decemberben õ volt könyvtárunk egyik vendége,
képviselve a határon túli magyar szép- és mûvé-
szeti írókat. Az Európa közepét jelzõ emlékoszlop-
hoz már sötétben érkeztünk, de néhány fotó készí-
tésének és izmaink megmozgatásának idejére azért
megálltunk. Ezek után már csak azokról az emlé-
keinkrõl beszéltünk, melyeket még a nyári kirán-
dulások idejérõl õriztünk meg e vidékrõl.

Igazi havas-fagyos téli idõ fogadott minket
Körösmezõn, amikor megérkeztünk Szenek Ol-
gához és férjéhez, Antihoz. A jeges havon, szán-
kón húztuk be az autóból kirakott könyveket
szállásadóink udvarára, onnét velük együtt vit-
tük fel az emeletre, ahol másnap este izgatottan
szortíroztuk õket a különbözõ iskolák számára.

Másnap térdig érõ hóban gyönyörû túrát tet-
tünk a Fekete-Tisza forrásához egy terepjáróval.
Sem autó-, sem emberi nyomokat nem láttunk.
Anti bácsi, aki túravezetõnk is volt egyben, még
ilyen idõben maga sem járt fönn, de gondolta,
hogy már ideje, hisz hetven felé jár. A huszon-
hét kilométeres távolságot nyári, kiránduló idõ-
ben két óra alatt teszi meg egy ilyen speciális
autó; néhányszor a Tisza medrén, néhányszor
félelmetes fahidakon át. Ez utóbbiak egyike
kényszerített minket is autónk hátrahagyására, s
az út további részének gyalogszerrel való meg-
tételére. A közel háromórai kemény séta során
csak szarvasnyomokat láttunk, melyek szinte a
forráshoz vezettek, hallgattuk a csendet, a fe-
nyõk titokzatos susogását. Az út utolsó szaka-
sza, ami nyári idõben tíz perc egy meredek hegy-
oldalon felfelé, no, az volt a legnehezebb! Ám
célt értünk, s nem volt hiába a fáradozás. A havas
táj is mesébe illõ volt, de az érzés, hogy egy
több országot átszelõ, de egy nemzetet összekö-
tõ folyó útjának elején állhatunk, az valami meg
nem fogalmazható örömmel töltött el bennün-
ket. S az, hogy ezt olyan idõben tettük meg,
amikor rajtunk kívül senki nem… Még sötéte-
dés elõtt elértük a valahol az erdõ közepén ha-
gyott autót, de a terepjárónak sem egyszerûen
legyõzhetõ utat már sötétben tettük meg. Biztos
ami biztos alapon azért vagy kétszer kiszálltunk,
hogy a kevésbé biztonságosnak tartott szakaszo-
kon gyalog keljünk át…

A testet-lelket alaposan megrázó utazás
Feketetisza falura beérve, gondolhatnánk, véget
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is ért. Ám a hatalmas kátyúk az aszfaltozatlan
utakon, a gyér, kilométereken át is hiányos köz-
világítás, a sötétben az utcákon elemlámpákkal
közlekedõ emberek… Nos, nem volt lélekeme-
lõ. Így – lelkileg is ráhangolódva a vidékre –
indultunk másnap az iskolákba. Hétfõn reggel
ölünkbe kaptuk (mert a hó közben elolvadt s
csak az iszonyatos jeges sártenger emlékeztetett
a két nappal korábbi helyzetre) a dobozokba,
szatyrokba rendezett könyveket, beraktuk egy
másik autóba, ami elvitt bennünket ahhoz az
épülethez, ahol az ukrán iskola magyar tagozata
mûködik Körösmezõn. Itt kerestük fel a több mint
félszáz diákot (1–6. osztály) és tanáraikat, s talál-
koztunk a magyar óvodába járó gyerekekkel is.

Mivel advent elsõ vasárnapját hagytuk éppen
magunk mögött, s a Mikulás érkezésére vártak a
gyerekek, felnõttek egyaránt, beszélgettünk a
szeretetrõl, az ünnepekrõl, s természetesen el-
mondták a verseket, amelyekkel a Mikulást kö-
szöntik majd, s elénekeltünk együtt minden ide-
vonatkozó dalt, amit mindannyian ismertünk.
Igazi ünnepi, bensõséges hangulatot teremtettünk
a gyönyörû új elõadóteremben. Hangulatos, igé-
nyesen dekorált új épület, amit anyaországiak tá-
mogatásából építettek és tartanak fenn. Nem dõ-
zsölnek, de mindenük van, ami a napi munkához,
az oktatáshoz szükséges. Most éppen egy könyvtár
kialakítását tervezik. Még étkeztetésre is futja a
szerény s nem mindig egyenletes ellátásból.

Nagyon elkel ám a támogatás, mert rohamo-
san fogy a magyarul is tudni akarók száma, óri-
ási az asszimiláció. Igen kevés a tiszta magyar
házasság, ami egy egészséges többnemzetiségû
országban nem lenne baj. Ott nem, ahol az Ág-
nest Ágnesnek keresztelik, ha a szülõk úgy akar-
ják, s nem Oxanának, ahogy hivatalos. Az óvo-
da mûködtetéséhez kevés a magyar gyerekek
száma, ezért itt a beszélgetés meglehetõsen ve-
gyes nyelven folyik, de természetesen a foglal-
kozásokat magyarul vezetik. Az óvodában és az
iskolában is nagyon kevés a könyv s egyéb do-
kumentum, ami az anyanyelv és a kultúra meg-
õrzéséhez szükséges. Itt még van teendõ bõven.

Az ide ajándékba hozott könyvekkel csökkent-
ve terhünket ismét bepakoltunk egy Lada sze-
mélyautóba, s mielõtt a kazah sofõrrel s elma-
radhatatlan segítõnkkel, Antinkkal elhagytuk
volna az ukránok által Jaszinának nevezett tele-
pülést, szakadó esõben még átmentünk a Feke-
te-Tiszán egy asszonyvallató hídon, hogy egy

dombtetõre felkapaszkodva megnézzük a görög-
keleti templomépítészet egy, a XIX. század ele-
jérõl származó gyöngyszemét. Benne a Szent
István királyt ábrázoló zászlóval, amelyen elsõ
királyunk felajánlja a Magyarországot jelképezõ
Szent Koronát Máriának.

Az élmények, a hangulatok fogva tartottak,
de a feladat hajtott bennünket. Rahóra indultunk.
A mûemlékekben szegény városban, a Fekete-
és a Fehér-Tisza összefolyásánál az elõzõ hely-
színünkhöz képest kétszer annyi, kb. ezerötszáz
fõnyi magyar anyanyelvû kisebbség él. Az otta-
ni magyar iskolában már kilenc osztály mûkö-
dik. Az egyes évfolyamokra járó tanulók szá-
ma azonban nem gyarapszik. Sõt, az új okta-
tási rendelet miatt néhány tanulót szülei év
elején átvittek az ukrán iskolába. Pedig itt is
szép, felújított épületben, jól felszerelt tanter-
mekben folyik az oktatás, de – sajnos – ez
egyre inkább kevésnek tûnik. Itt azokkal a
gyerekekkel találkoztunk, akik az ünnepi mû-
sorra készültek; mindenki elmondta az általa
tanult verset, énekeltek s énekeltünk együtt is.

Rahón mûködik egy vasárnapi iskola is, ami-
nek – s mellette számos magyar irodalmi-mûve-
lõdési közösségnek is – szíve-lelke Bilics Éva
néni. Õt otthonában kerestük fel, mert az útvi-
szonyok miatt sem õ, sem a magyarul is tudni
akaró ukrán gyerekek nem tudtak eljutni az is-
kolába. Az õket segítõ/támogató könyvadomá-
nyokat Éva néninél hagytuk, aki tervei szerint az
egyébként szerény karácsonyi csomag gazdagab-
bá tételére szánta azokat. Bízunk abban, hogy
sokan már el is olvasták a szünidõ alatt. Kár,
hogy idõnk rövidre szabott volt, mert az egykori
pesti lányt elhallgattuk volna nagyon sokáig. Ám
azzal az erõt adó gondolattal köszöntünk el, hogy
szebb idõjárást választva jövünk ismét, és
hosszabb idõre. Remélhetõleg már a tavasszal.

A határtól csak százhetven kilométerre fekvõ
település hangulata számunkra már meglehetõsen
idegen, amit csak fokozott a komor, sáros, esõs
idõjárás, de érezve a nyelv összetartó erejébe vetett
hitet, az azért való küzdést, tenniakarást, hittel,
melegséggel töltött el bennünket is.

Tervezett látogatásaink utolsó helyszíne az
Ukrán–Magyar Kulturális, Oktatási és Informá-
ciós Központ volt. Itt – többek között – eredeti-
leg csak ukránul beszélõ gyerekek birkóznak a
magyar nyelvvel, akiknek szülei már nem, de
nagyszülei ismerték, beszélték anyanyelvünket.
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Ezen állomáson tett látogatásunk többszörösen
is érdekes volt. Egyrészt találkozhattunk lovag-
társammal, Nyejzsmák Emmával (A magyar kul-
túra könyvtáros lovagjai. – In: Könyvtári Leve-
lezõ/lap, 2007/3. p. 7–9.), aki az intézetet mû-
ködteti a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támo-
gatásával és foglalkozik a fiatalok magyar nyelvre
való tanításával. Másrészt, mert a Kultúra Lo-
vagrendje Missziós Tanodája oktatóinak mun-
kájába is bepillanthattunk. Õk október 8-ától egy-
hetes turnusokban váltották egymást, és nem
csupán Emma munkáját segítették, hanem kijár-
tak Gyertyánligetre, Tiszabogdányba, Kevelére
és a Terebesfejérpatakon vasárnapi iskolákban
tanító pedagógusok munkáján is könnyítettek. A
másik kuriózum az volt, hogy együtt énekelhet-
tünk, játszhattunk a hozzánk hasonló missziót
teljesítõ lovagtársaimmal és magával Nick Fe-
renccel, a lovagrend elnökével is. Azt reméljük,
hogy e missziós munka közbeni személyes talál-
kozó is hozzásegít bennünket közös feladataink
megfogalmazásához. Azon feladatokra gondolok,
melyek ezen területek támogatását célozzák meg.

Valamennyi helyszínen adományoztunk kézi-
könyveket közösségi használatra, illetve a tanulók
és pedagógusok létszámának megfelelõ mennyisé-
gû mesekönyvet, szépirodalmi kötetet, az ovisok-
nak karácsonyi kifestõt, játékokat, s természetesen
csoki Mikulást is. Puky Miklós alapítótag-társunk
minden helyszínen vetített képekkel illusztrálta s
mutatta be alapítványunkat, s azokat az építészeti
és természeti csodákat, melyek a Kárpátalján élõ
gyerekek számára is remélhetõleg elérhetõk, s né-
hány kép erejéig bepillanthattak a világörökség ré-
szét képezõ képzõdményekbe, alkotásokba is.

Bár a napsütés hiánya miatt ke-
vés fotót tudtunk készíteni, a téli táj
hangulatát visszaadót azért mégis.
Azzal a reménnyel tettük ezt, hogy
anyagot gyûjtsünk egy esetleges új
képeslaplap-sorozat elkészítéséhez,
melynek az árusításából befolyó
összeget szintén az alapítvány támo-
gatására tudjuk majd fordítani. Bár
voltak pillanatok, melyek megismé-
telhetetlenek – pl. száguldó lovas-
szekéren ülõ család, igazi ukrán téli
öltözékben, ahol a nagykendõt vise-
lõ fiatalasszony fülén ott a mobilte-
lefon – s nem tudtuk õket megörö-
kíteni, de sajnos számtalan fotót ké-

szíthettünk a Tiszán Magyarország felé hömpöly-
gõ szemétrõl, fõleg mûanyag flakonokról, me-
lyeknek egy része egy-egy hídpillérnél fenna-
kadt, s szépen halmozódott. Megörökíthettünk
volna a negyvenes-ötvenes korosztályban is na-
gyon halvány emlékként élõ teherautókat, de a
legmodernebb jármûveket és kirakatportálokat is.
Egyik pillanatról a másikra zuhantunk vissza év-
tizedeket, vagy repültünk elõre ugyanannyit. Ami
viszont elgondolkoztató: a Nyíregyháza-Budapest
és a Nyíregyháza-Körösmezõ közötti távolság kö-
zel azonos. Elõbbi megtételéhez maximum há-
rom óra szükséges, utóbbi esetben ennek szinte
duplája.

Utunkat saját erõbõl fedeztük, hogy az ala-
pítvány vagyonát teljes egészében az alapító
okiratban megfogalmazott célokra használhas-
suk fel. S hogy nem vagyunk egyedül, akik
idõt, energiát, pénzt nem sajnálva vágnak bele
ilyen missziós munkába, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy már a hazajövetelünk óta
eltelt rövid idõszak alatt is többen ajánlották
támogatásukat. Ha van még, minden további
felajánlást szívesen fogadunk!

Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve
2008-as munkatervünk is elkészült, amiben meg-
fogalmaztuk legfontosabb teendõinket a követ-
kezõ évre. Feladat van bõven, de szerencsére egy-
re bõvül azoknak a köre is, akik megismerik mun-
kánkat, együtt gondolkoznak és tesznek velünk.
Bízunk abban, hogy a szórvány magyarság felé
fordulásunk is hasonlóan vonzza majd a támo-
gatókat! (Az alapítvány elérhetõsége: kamika07
@freemail.hu)

Vné Lukács Ilona
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Testvérvárosok
könyvtárosainak
találkozója

Paksiak délvidéki barangolása

A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár mun-
katársai az elmúlt években meglátogatták a test-
vértelepülések könyvtárait. Viszonzásul június
közepére három napra Paksra hívták a galántai,
kézdivásárhelyi, szabadkai, zentai, viski kollé-
gáikat, akik bemutatták intézményüket, majd
megismerkedtek Pakssal és a városban mûködõ
könyvtárakkal.

A szakmai találkozó keretében
Fehér Miklós A Könyvtári Inté-
zet lehetõségei a testvérvárosok
könyvtárainak támogatásában
címmel, Zongor Attila, a Kul-
túrpont Iroda vezetõje pedig a
könyvtárak unióbeli kilátásairól
tartott tájékoztatót.

A vendégek nem csak a Ba-
bits-emlékházat és a Mészöly
Miklós-kiállítást nézték együtt
Szekszárdon, hanem ellátogat-
tak a paksi kistérség irodalmi
emlékhelyeire: Uzdra, Borjádra,
Sárszentlõrincre és Rácegresre
is. Esténként pedig Pákolitz Ist-
ván és Kormos István mûvei-
bõl összeállított mûsorokon vet-
tek részt.

Júliusban a paksi könyvtáro-
sok keltek útra: ezúttal Délvidék-
re látogattak. Hajnal Jenõ, a
Vajdasági Magyar Mûvelõdési
Intézet igazgatója gazdag prog-
ramot állított össze számukra.
Zenta bemutatása után az Árpád-
kori pusztatemplom romjaihoz is
elvezette a csoportot. (A XI. szá-
zadban épült, romjaiban is fensé-
ges templom falai alatt találkoz-
tak az anyaországi látogatók Vaj-
da János tanár úrral, aki 1999-
ben alakította meg az Aracs Tár-
saságot, hogy támogatókat tobo-
rozzon a templom megmentésé-

re. Vajda János megírta a Pusztatemplom ezer-
éves történetét is.

Tornyoson a Vajdasági Magyar Folklórköz-
pont vezetõivel találkoztak a paksi könyvtáro-
sok, akiket nem csak vacsorával vártak a hely-
beliek, hanem a citera- és a tamburazenekar, az
asszonykórus mûsorával is.

Tanulmányútjuk során meglátogatták a felújítás
alatt álló óbecsei és a felújított magyarkanizsai
könyvtárat. Adán megkoszorúzták Szarvas Gábor
nyelvész, a Magyar Nyelvõr elsõ szerkesztõje szob-
rát. Jártak Szenttamáson, Gion Nándor szülõházá-
nál és a Virágos katona címû regényének több
helyszínén. Vendégeskedtek a Magyar Szó újvi-
déki szerkesztõségében, megtekintették a pé-
terváradi vár nevezetességeit.
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Szabadkát és a városi könyvtárat Ágoston
Pribilla Valéria igazgató mutatta be. (Szabadkát
és Paksot elsõsorban Jámbor Pál személye köti
össze. Az 1821-ben Pakson született költõ, író,
pap, tanár… 1861-tõl 1869-ig a szabadkai gim-
názium igazgatója volt, 1897-ben Szabadkán halt
meg, a nevét viselõ paksi társaság halálának
száztizedik évfordulójára emlékalbumot jelente-
tett meg.)

Gutai István

Európai Unió –
lehetõségek
a könyvtárak számára

A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgálta-
tó Centrum Megyei Könyvtára a Heltai Gáspár
Könyvtári Alapítvánnyal együttmûködésben 2007
novemberében konferenciát rendezett Kolozsvá-
ron, amelynek megvalósításához elnyerte a Nem-
zeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégi-
umának támogatását. A konferencián negyven
fõ vett részt, romániai magyar könyvtárosok,
egyetemisták és a kulturális élet szereplõi. A
tanácskozás témája a könyvtárak számára elér-
hetõ uniós pályázati lehetõségek, tapasztalatok
és eredmények bemutatása, valamint a digitali-
zált kulturális örökség hasznosítása volt.

Pillich Katalin, a Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány ügyvezetõ titkára és az alapítvány ber-
keiben mûködõ Gróf Mikó Imre Könyvtár veze-
tõje megnyitójában bemutatta az erdélyi-romá-
niai magyar közösség intézményét, amely támo-
gatja a tradicionális kultúra értékeinek megõrzé-
sét, fejlesztését. Az alapítvány tevékenységét ti-
zenöt éve kezdte meg, azzal a szándékkal, hogy

mintául szolgálhasson az erdélyi magyar kultúra
önszervezõdéséhez.

Az elsõ elõadó, Gurka Balla Ilona, a Babes-
Bolyai Tudományegyetem tanársegéde, A könyv-
tár és virtuális közönsége címû elõadásában ki-
emelte, hogy az internet széles körû elterjedése,
az információhordozók megjelenése jelentõs mér-
tékben megváltoztatta a könyvtárakkal, illetve a
könyvtári szolgáltatásokkal szemben megfogal-
mazott igényeket. Az átalakuló technikai lehetõ-
ségeknek és olvasói elvárásoknak megfelelõen a
kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgáltatásai szin-
te teljesen automatizáltak, beleértve a számító-
gépes adatbázisokat és az on-line információszol-
gáltatást.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás
könyvtári hatásait ismertette Dippold Péter, az
Országos Széchényi Könyvtár tudományos
igazgatója. Hangsúlyozta, hogy csak folyama-
tos fejlõdéssel, nyitással, változtatással marad-
hat fenn a könyvtári rendszer. Az uniós tagság
számos elõnyt és lehetõséget biztosít a kultúra
területén mûködõ szervezetek számára. „Új
jövõ vár ránk, hiszen az EU-s programok,
pályázatok, irányelvek alapvetõen befolyásol-
ják könyvtáraink mûködését” – mondta az elõ-
adó. Az uniós projektek szorgalmazzák a köz-
gyûjteményi területek összefogását, és kieme-
lik a digitalizálás jelentõségét. A közeljövõ-
ben megvalósulhat a határokon átívelõ euró-
pai kulturális tartalmak összefogása az Euró-
pai Digitális Könyvtár létrehozásával.

Esélyteremtés, hozzáférés, minõségi szolgál-
tatások címmel tartott elõadást Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója. A hazai könyvtár-
ügyben megvalósítandó célok megegyeznek az
európai könyvtárügy céljaival – emelte ki az
elõadó. A legfontosabb az információhoz és a
dokumentumokhoz való hozzáférés növelése. A
gyorsabb és jobb hozzáférhetõség, a digitalizá-
lás elõsegíti a demokratizálódást a tudatos ál-
lampolgári lét érdekében. Igen fontos az esélyte-
remtés, az esélyegyenlõség biztosítása, ami el-
sõsorban a hátrányos helyzetûek, a veszélyezte-
tett társadalmi csoportok esélyeinek megterem-
tését jelenti. A könyvtáraknak a fogyatékkal élõk
számára elérhetõ szolgáltatásokat kell nyújtani-
uk, megfelelõ eszközparknak, speciális dokumen-
tumoknak és a dolgozók speciális felkészültsé-
gének biztosításával. Az elõadó hangsúlyozta a
könyvtárak lényeges szerepét a gyerekek és fia-
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talok kulturális fejlõdésében, a mûvelõdési hát-
rányok leküzdésében.

Romániában is fellendülõben van a helytörté-
net, a kulturális örökség feltárása és bemutatása
iránti érdeklõdés. Bizonyítja ezt az utóbbi évek-
ben megjelent, különbözõ településeket, egyház-
községeket bemutató kötetek, tanulmányok so-
kasága. Kolozsvár helytörténeti irodalma is rend-
kívül gazdag. Gaal György, a Házsongrád Ala-
pítvány elnöke – maga is kiváló helytörténész –
bemutatta a Kolozsvárra vonatkozó fontosabb
magyar és román szempontú helytörténeti köte-
teket. Többféle helytörténeti mûvet ismertetett
meg a résztvevõkkel. Többek között útikalau-
zok, mûemlékfüzetek, várostörténeti albumok,
térképek, poszterek mutatják be azokat az objek-
tumokat, amelyeket érdemes megtekinteni Ko-
lozsváron.

Mender Tiborné, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) fõ-
igazgatója Soknemzetiségû kultu-
rális örökség a könyvtári ellátás-
ban és információszolgáltatásban
címû elõadásában a könyvtárak
kulcsszerepét több szempontból
elemezte, kiemelve azokat a té-
nyezõket, amelyek szükségessé te-
szik a kisebbségek könyvtári el-
látását. Hangsúlyozta, hogy a
könyvtárak a kicsi, ezért veszé-
lyeztetett kultúrák támogatásának letéteménye-
sei. Bemutatta az Országos Idegennyelvû Könyv-
tárat, amelynek hagyományos és fontos feladata
a nemzetiségi könyvtárellátás segítése, koordi-
nálása. A könyvtár kiterjedt tevékenységet foly-
tat a magyarországi nemzetiségek anyanyelvi kul-
túrájának fejlesztése érdekében. Az OIK szol-
gáltatásaiban egyre nagyobb teret kap az elekt-

ronikus teljes szövegû adatbázisokhoz való hoz-
záférés és az internetes tájékoztatás. Ezáltal biz-
tosított a gyors és megfelelõ formában történõ
hozzájutás a szükséges információkhoz, doku-
mentumokhoz Magyarország határain túlról is.

Szabó Zsolt, a Mûvelõdés folyóirat fõszerkesz-
tõje a Sztánai-völgy értékmentõ programjáról
számolt be. A táj-, mûemlékvédelmi és tájfej-
lesztési stratégia célja, hogy jellemezze és ele-
mezze a Sztánai-völgy értékeit. Ez a térség olyan
természeti, táji és kultúrtörténeti értékekkel, nép-
rajzi hagyományokkal rendelkezik, amelyek fel-
tárása és védelme a vidék településeinek szelle-
mi és gazdasági fellendüléséhez vezethet. A prog-
ram megvalósítását végzõ munkacsoport az el-
telt évek alatt igazi szellemi közösségé, a Sztánai
Mûhellyé kovácsolódott. Az elõadás betekintést
nyújtott a völgy településeinek mindennapi éle-

tébe, múltjába és hagyományaiba.
Kármán László, az iKron Kft. stra-

tégiai igazgatója elõadásában ismertet-
te az informatikai technológia szerepét
a projektek megvalósításában. Bemutat-
ta a Körös-Maros kulturális örökség
projekt elektronikus könyvtári program-
ját, amely megkönnyíti a digitális mun-
kák elvégzését a feldolgozástól a szab-
ványos tároláson keresztül az interneten
való közzétételig. A program teljes mér-
tékben megfelel az elektronikus könyv-
tárral szemben támasztott igényeknek,

biztosítja a tárolt dokumentumok idõtállóságát
és az információk cseréjét. Az elõadó felvázolta
a továbblépés lehetõségeit több együttmûködõ
partner bevonásával, illetve európai digitális ar-
chívumokhoz csatlakozással.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója egy megvalósult uniós modellt muta-
tott be, a Light-projekt részét, a Körös-Maros
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kulturális örökség projektet. Célja webalapú in-
formációs szolgáltatás kifejlesztése, mely a kul-
turális örökség feltárásával, digitalizálásával,
rendszerezésével, hozzáférhetõvé tételével támo-
gatja a régió fejlesztési programjait. A projekt
portálja fontos információkat nyújt a régió kul-
turális értékeirõl, intézményeirõl, természeti kin-

cseirõl; tartalmazza Békés megye
kulturális örökségének adatbázi-
sait, többek között a CSA-KOL
kísérleti adattárt. A régió hagyo-
mányos állattartási és mezõgaz-
dasági termelésének bemutatásá-
val az adattár hozzájárul a nem-
zetiségi szokások továbbéléséhez,
újrahasznosításához. A program
nemzetközi együttmûködésben
zajlik, melybe a megye más in-
tézményei is bekapcsolódtak. A
projekt egyik továbblépési lehe-
tõsége egy GPS-alapú kulturális
tájékoztató rendszer megvalósítá-
sa, amely segítheti a régió mû-
emlékeinek turisztikai és kulturá-

lis hasznosítását.
A konferencia Dippold Péter összegzésével

zárult, amelyben kiemelte a hazai és határon túli
könyvtárak közötti együttmûködésnek, közös
gondolkodásnak, a tapasztalatok átadásának fon-
tosságát.

Csicsely Ildikó

Jelentkezési felhívás

a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara az elõzõ évhez hasonlóan a 2008/2009-es
tanévre az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szakot levelezõ tagozaton is meg-
hirdeti, amelyre érettségi birtokában lehet jelentkezni. Felvételi vizsga nincs. A képzés
költségtérítéses, idõtartama hat félév, a megszerezhetõ szakképzettség könyvtáros, a
Magyar Akkreditációs Bizottság által támogatott webprogramozó szakirányon.

A jelentkezés módjáról, a felvehetõ hallgatók számáról, a költségtérítés összegérõl és
egyéb tudnivalókról a „Felsõoktatási felvételi tájékoztató. 2008. szeptemberben induló
képzések” c. kötet 330. oldalán olvashatnak. A jelentkezés határideje: 2008. február 15.
Várhatóan a nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetõség. További részletesebb
felvilágosítás a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, illetõleg a szakot közvetlenül
gondozó Könyvtár-informatikai Tanszék munkatársaitól kérhetõ.

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemünkön!

Debrecen, 2008. január
Debreceni Egyetem Informatikai Kara
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Könyvbemutató
a nyíregyházi Kölcsey

Ferenc Gimnáziumban
A Kölcsey Ferenc Gimnázium nevét már megis-
merhették a Könyvtári Levelezõ/lap olvasói az
általuk szervezett nemzetközi könyvtárhasznála-
ti versenyekrõl szóló tudósításokból. (A 2007/
2008. tanévi versenyfelhívás a 10. számban je-
lent meg.) A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
könyvkiadói tevékenység is folyik. 2000 óta je-
lennek meg A Kölcsey Ferenc Gimnázium füze-

tei címû kiadványsorozat kötetei. Ezek a vilá-
gossárga borítójú, könyvtár-pedagógiai témájú
füzetek szakmai körökben ismertek és népszerû-
ek. Nemrégiben jött ki a nyomdából a sorozat
legújabb, dupla száma. A sorozat gondozója,
Zsoldos Jánosné (aki egyben a kötetek többsé-
gének szerzõje is) érdekes formai megoldással,
szakmai kifejezéssel élve kötészeti kolligátum-
mal lepte meg az olvasókat.

A nyolcadik szám a holokauszt és a környe-
zetvédelem témájához kapcsolódó könyvtárhasz-
nálati óraterveket tartalmazza száz oldal terjede-
lemben. Ezek a megye könyvtárostanárai által

létrehozott „Scola Téka” Iskolai
Könyvtárosokért Alapítvány 2005. évi
óraterv-készítõi pályázatának díjazott
dolgozatai. A szerzõk: Vadnay Kata-
lin, Vark Mariann, Kádárné Pivarnyik
Ilona, Sipos Mária, Hegedûs Péterné
és Csutkai Tamásné könyvtáros-
tanárok, valamint Kocsiné Gregus
Mária biológia-kémia szakos tanár. Ha
megfordítjuk a kiadványt, a kilence-
dik számba, Zsoldos Jánosné: Egy élet-
pálya tárgyi emlékei címû írásába la-
pozhatunk bele. A szerzõ ötven olda-
lon idézi fel a Kölcsey Ferenc Gimná-
ziumban nyelvtanárként, majd iskolai
könyvtárosként megélt négy évtized
történetét. A gazdagon illusztrált „szi-
ámi iker” kötet bemutatására a Köl-
csey Ferenc Gimnázium könyvtárában
került sor, a szerzõk jelenlétében.

Mivel a kiadvány a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával jelent
meg, az érdeklõdõk térítésmentesen
juthatnak hozzá, de az iskola a posta-
költséget nem tudja vállalni.

A megrendelések elküldhetõk az is-
kola címére (Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.)
vagy e-mailben (zsoldosne_gy@free
mail.hu) vagy telefonon (06-42/500-059).

Szemle
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A magyarság története – egy kiváló színvonalú könyv
a gyerekkönyvpiacon

Magyar Hírlap
2008. január 17.

Bera Károly-kiállítás
az OSZK-ban

Az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében
került sor 2008. január 8-án a A magyarság tör-
ténete címû könyv bemutatójára.

A nemzeti könyvtár VI. emeletén (2008. ja-
nuár 31-éig látható) kiállítás nyílt Bera Károly
festményeibõl, amelyek a könyv illusztrációs
anyagának gerincét adják.
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Tudjon róla!

Pályázat

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

A Magyar Kultúra Napja – január 22. – alkalmából a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimná-
zium és Kollégium pályázatot hirdet a 10–18 éves tanulók részére, két kategóriában, 10–
14 és 15–18 éves korosztálynak.

A pályázat célja a nemzeti tudat erõsítése.

Pályázati címek kategóriánként:

I. 10–14 éves korosztály részére
a) A Himnusz történelmi panorámája (Értelmezd a vers történelmi képeit!)
b) Mit jelent számomra a magyar kultúra?

II. 15–18 éves korosztály részére
a) Haza, nemzet, anyanyelv Kölcsey és Vörösmarty szellemében
b) Mit jelent számomra a magyar kultúra?

A pályázatok terjedelme: 4–10 oldal
A pályázóktól élményszerû, személyes hangú, esszé jellegû írásokat várunk.
Beküldési határidõ: 2008. január 31.

Eredményhirdetés: 2008. május 22. és 28. között Nyíregyházán, a Kölcsey Ferenc
Gimnázium és Kollégium fennállásának 50 éves évfordulójára rendezendõ ünnepi hét ke-
retében.

Postacím: Kölcsey Ferenc Gimnázium
4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 6.

A pályázatot támogatja a Kölcsey Társaság. A pályázat eredménye megjelenik a Köz-
nevelés címû folyóiratban is.

A legjobb pályamunkákat közöljük a Könyv és Nevelés címû folyóiratban, és könyvvel
jutalmazzuk a szerzõket.

Kalucza Lajos

a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója, Nyíregyháza
a Kölcsey Társaság elnökségi tagja, Fehérgyarmat
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