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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

Kll0801_3-46.pmd 2008.01.20., 20:5618



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. január • 19

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
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