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meghosszabbított nyitva tartással és ingyenes
beíratkozási lehetõséggel kedveskedett a vendé-
geknek.

A könyvünnep záró akkordja a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban zajlott
le február 28-án. Dékány András, az FVM sajtó-
fõnöke köszöntötte a vendégeket, majd átadta a
szót Sirman Ferencnek. A szakállamtitkár érté-
kelte az eseménysorozatot, megemlítve, milyen
jól sikerült és mennyi érdeklõdõt vonzott a deb-
receni, a szegedi, valamint a lendvai rendezvény,
majd bezárta a mezõgazdasági könyvhónapot.

Ekkor díjak átadása következett, az elsõt – az
FVM Miniszteri Dicsérõoklevelét – mindjárt a
szakállamtitkár adta át Hájos Lászlónak, a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
nak, mint a könyvhónap sikerét évek óta elõse-
gítõ egyik szervezõnek.

Az Év Szakújságírója díjat idén Pajzs Ju-

dit, a Magyar Rádió mezõgazdasági mûsorai-
nak szerkesztõje kapta, tudományos publiká-
cióiért pedig Salamon Pál vehetett át kisplasz-
tikát Bojki Istvántól.

Hajós László egyetemi tanár, dékánhelyettes,
a SZIE Humántudományi, Nyelvi és Tanárkép-
zõ Intézet igazgatója, az Intézményközi Tan-
könyvkiadási Szakértõ Bizottság elnöke az ag-
rár-felsõoktatás tankönyveinek kiadásában kifej-
tett kimagasló munkássága elismeréseképpen a
kiadók vezetõinek, Bojki Istvánnak (Agroinform
Kiadó), Farkas Józsefnek (Szaktudás Kiadó Ház)
és Lelkes Lajosnak (Mezõgazda Kiadó), vala-
mint a szaklapok kiadásáért Hájos Lászlónak,
Sári Enikõnek és Bárdos B. Editnek, a Magyar
Mezõgazdaság felelõs szerkesztõjének adott át
aranyos szobrocskákat.

A 2008. évi mezõgazdasági könyvhónap zá-
róeseményével egy idõben lényegében elkezdõ-
dött a 2009. évi eseménysorozat elõkészítése.

Benczekovits Beatrix

Korszerû menedzsment
eljárások könyvtári

alkalmazása

A fenti címmel zajlott szakmai nap február 22-
én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
Központi Könyvtárában körülbelül ötvenfõs hall-
gatóság elõtt, ami szép számnak tekinthetõ, hi-
szen aznap még két másik szakmai rendezvény
is volt a fõvárosban.

Köztudott, hogy megváltozott a könyvtárak
társadalmi környezete és szerepe, közismert, hogy
új kihívásokkal kell szembenéznie ennek az õsi
intézménynek. Ez a rendezvény a menedzsment
szempontjából közelítette meg a kérdést. Néhány
olyan újfajta eljárásról volt szó, amelyek haté-
konyabbá tehetik a könyvtár mûködését. Az elõ-
adásokat Kiszl Péter adjunktus (ELTE BTK)
azonos témájú egyetemi kurzusa inspirálta.

Somorjai Noémi, a SOTE Magatartástudomá-
nyi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtárának
vezetõje beszélt a kiszervezésrõl. Elõadásában a
fogalom tisztázása után kifejtette, hogy milyen
könyvtári munkákat lehet egyáltalán kiszervez-
ni, illetve ecsetelte a kiszervezés elõnyeit és
hátrányait, majd bemutatta saját könyvtárának
ezirányú tapasztalatait.

Figula Anikó, a Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtárának munkatársa a coa-

chingról tájékoztatta a hallgatóságot. A coaching
egyénre szabott személyiségközpontú tanácsadási
és patronálási folyamat – korábban vezetõknek,
újabban bárkinek. Az elõadó nagyon részletesen
ismertette a folyamat fázisait a kapcsolatfelvé-
teltõl egészen az értékelésig. Majd elmagyarázta
a coaching formáit és módszereit.

Erdeiné Jónás Irén, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem könyvtárosa a Tudásmenedzsment

– avagy a tudás hatalom? címû elõadása elsõ
részében kultúrtörténeti mélységekben elemezte
magának a tudásnak a fogalmát, fajtáit és szintjeit.
Második részében elmagyarázta a tudásmenedzs-
ment irányvonalait, legfontosabb vonásait és stra-
tégiáit, valamint a megtámogató technikákat.

Nagy Nikolett, a Jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központ munkatársa a CRM-
rõl, vagyis az ügyfélkapcsolati menedzsmentrõl
beszélt. Errõl publikált a TMT 2007. évi 7. szá-
mában1, utána a kérdés nagy vitát váltott ki a

Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Lány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbal néven néven néven néven néven
ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. Simon Ferenc Kossuth-díjas
szobrászmûvész alkotását 1973-ban állították fel, és az új
könyvtárépület elõtti teret díszítette. A 91 cm magas
bronzszobor becsült súlya mintegy 80-100 kiló, eszmei értéke
több millió forint, a MÉH-telepen viszont a bronz értéke
mindössze pár tízezer forint lehet. Halason ez volt az elsõ
nagyobb köztéri szoborlopás, ami országosan sajnálatosan
egyre terjedõ jelenség.
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Kataliston. A CRM definiálása és a hozzá veze-
tõ út ismertetése után összehasonlította a CRM-
et a marketinggel. Az ügyfélkapcsolat kezelését
követõen részletesen beszélt az ügyfélpanaszok-
ról, az ügyfélmegtartásról és az ügyfélhûségrõl.
Végül a CRM gyakorlati lépéseirõl esett szó.

Budai László, a Várpalotai Szindbád Kht.
közmûvelõdési vezetõje elõadása a Kontrolling

a (köz)könyvtárakban címet viselte. Kérdés-fele-
let formában megtartott bemutatójában megvá-
laszolta, hogy miért nélkülözhetetlen a kontrol-
ling a vezetésben, hogy mi a kontrolling, hogy
mit csinál a kontroller, hogy mi a tervezés és a
kontrolling kapcsolata. Olyan fogalmakat tisztá-
zott, mint költséghely és költségviselõ. Végül
bevezette a hallgatóságot a gördülõ elõrejelzés

rejtelmeibe.
Ligethy Nóra, a FSZEK Központi Könyvtá-

rának könyvtárosa a karcsú menedzsment kér-
déskörét feszegette. Az amúgy Japánból szárma-
zó lean filozófia alkalmazásától elvárható ered-
mények ismertetése után rátért a karcsúsítás
könyvtárakban történõ alkalmazásainak a lehe-
tõségére mind a vezetés, mind a szervezet, mind
a szolgáltatások területén.

Nem titok, hogy a szakmai napon tárgyalt
eljárások az üzleti szférából származnak, így
kiválthatják a könyvtárosok ellenérzését. A ren-
dezvény kezdetekor a moderátor feltette a kér-
dést, lehet-e alkalmazni ezeket az eljárásokat
könyvtári környezetben. Az elõadás zárszavában
megfogalmazódott, hogy igen, lehet. Legalábbis
bizonyos elemeket át lehet, át kell venni – a
létezõ szakmai ellenállás dacára is. A bemutatott
eljárások olyan tendenciákat képviselnek, amelyek-
kel hosszú távon nem nagyon lehet szembe menni.
Ezt a gondolatot kellett vállalnia a rendezvénynek,
melynek légkörére a KIT Hírlevél egyenesen így
reagált: kurrens, pikáns és tabutémák.2  Hogy sike-
res volt-e a szakmai nap vagy nem, nos, erre a
kérdésre majd az idõ fog választ adni.

Az összes elõadás szinopszisa és prezentáci-
ója megtalálható a rendezvény honlapján: http:/
/www.spanyolviasz.extra.hu/.

Kukor Ferenc

kukorf@fszek.hu
Jegyzetek

1 Nagy Nikolett: „Az ügyfél nem fél ügy”  – a
CRM alkalmazásainak lehetõsége könyvtári te-
rületen. In: Tudományos és Mûszaki Tájékozta-

tás. 54. 2007. 7. sz. p.  (http://tmt.omikk.bme.hu/
show_news.html?id=4749&issue_id=484)
2 Spanyolviasz-konferencia és felhozatala. In:
KIT Hírlevél. 2008. 9. sz. (http://www.kit
hirlevel.hu/index.php?oldal=hirlevel&datum=
2008.2.27&id=269&ev=2008&szam=9#a1

Kedves Olvasóink! A Vizi Lászlót és Frang Jó-

zsefet búcsúztató, februári számunkban megje-

lent írásokat egy sajnálatos képcsere miatt is-

mételjük meg. A tévedésért elnézést kérünk. – A

szerk.

Vizi László

(Szombathely,
1934. május 22 – 2008. január 19.)

Megint elment a Vas megyei könyvtárügy egyik
emblematikus alakja.

Vizi László ahhoz az alapító nemzedékhez tar-
tozott, amelynek tagjai a Népkönyvtári Központ
könyvcsomagjainak felhasználásával az ötvenes
években könyvtárakat varázsoltak. A tett jellem-
zésére teljesen helyénvaló e mesékbe illõ kifeje-
zés, hisz a járási könyvtárak létrehozásához nem
adatott gazdag feltételrendszer, és a mesterség-
beli tudást is idõközben kellett megszerezni.

Vizi Lászlót a véletlen, no meg ahogy sok-
szor elmondta, a könyvek, az olvasás szeretete
sodorta a könyvtáros pályára. Mások gondolták
úgy, hogy a betûk iránti szenvedélye a lakatos-
mûhelyen kívüli szolgálatra predesztinálja. Az
ifjú embert 1952. október 1-jén küldték Kör-
mendre, járási könyvtárat alapítani. Munkája
közben hamar rájött, hogy a megismert feladat-
hoz való vonzódás nem elég. Hivatássá éréséhez
szakmai tudást és mûveltséget kell szereznie.
Tette ezt azután céltudatosan, kitartóan, a képe-
sítés megszerzését követõen is. Rendhagyó
rekrutációja azonban egy „vizis” jellegzetesség-
gel is felruházta: mindig úttörõ érdeklõdést
mutatott a mûszaki dolgok iránt. A korszerûsö-
dõ könyvári technológiára olyannyira fogékony
volt, hogy nem csupán alkalmazásában járt élen,
hanem maga is alkotott olyan eszközt, amely
megkönnyítette a könyvtári munkát. A „vizigráf”
néven közismertté lett cédulasokszorosítója Vas
megyén kívül is népszerûsítette nevét.


