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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.
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Pályafutását az újdonságok iránti érdeklõdés
ugyancsak jellemezte. Ha valamely, itthon addig
nem ismert tevékenység kezdett meghonosodni a
magyar könyvtárügyben, akkor azt Körmenden is
hamarosan bevezették. Így történt ez a fényképek
helyismereti gyûjteménybe építésével, sõt az ala-
pozó, állapotrögzítõ fotódokumentáció elkészítte-
tésével is. De sorolhatnánk tovább a másolatszol-
gáltatás megindítását, a hanglemezek gyûjtését, a
videó könyvtári alkalmazását, az „alig számítógé-
pek” helyismereti feltárásban való alkalmazását,
vagy a központi szolgáltatások (Pedagógiai Infor-
máció, Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia) nyo-
mán elterjedõ, helyben szükségesnek ítélt, szétsu-
gárzó szakirodalmi tájékoztatást. 1993. december
31-én történt nyugdíjba vonulása kapcsán talán
leginkább azt fájlalta, hogy nem adatott meg már
neki a valóban ütõképes számítástechnika üzem-
szerû mûködtetése.

Ma már elképzelhetetlenül nehéz küzdelmet
folytatott a térség könyvtárügyének megszervezé-
sében is. Pénzügyi gondok, kezdetleges jármûvek,
illetve azok hiánya, központi közigazgatást követõ
akaratra történt átszervezések (tanácsosítás, körze-
tesítés, ellátórendszer), a könyvtári kultúra falvak-
beli hiánya nehezítette a hatalmas térségben való
tevékenységet. (Csaknem nyolcvan szolgáltatóhely,
ötvenegy letéti könyvtár alkotta legnagyobb kiter-
jedésében a járást, késõbb a városkörnyéket.)
Emlékszem, pályakezdõ koromban rácsodálkoztam,
amikor igazgató kollégái „körmendi megyei könyv-
tárat” emlegetve évõdtek vele. Például akkor, ami-
kor a Szombathelyen szervezett alapfokú tanfolyam
mellett körmendi kihelyezett kurzusokat és vizsgá-
kat sürgetett, hogy tiszteletdíjas segítõtársai elõ-
nyösebb utazási feltételekkel szerezhessenek alap-
vetõ jártasságot a községi könyvtárak kezelésében.

Jelentõs szerepet játszott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség Vas Megyei Tagozata létre-
jöttében, melynek elsõ tagozati képviselõje volt.
Ebben a szerepében is sokat tett az együttmûködés
erõsítéséért, a megyei könyvtárhálózat funkciona-
litásának megõrzéséért, megújításáért, a Vas Me-
gyei Könyvtári Alap létrejöttéért. Igazgatói érte-
kezleteken, szakmai vitákon keveset beszélt, de
rövid, lényegre törõ mondataival mindenrõl hatá-
rozott véleményt formált. Joviális alakja, meghall-
gatásra kész, nyitott tekintete hiányozni fog gene-
rációs találkozóinkról, de a megyei könyvtár
Savariensia olvasótermébõl is, melynek rendszeres
látogatója volt még a XXI. század elsõ fél évtize-

dében is. Elõadásokra, publikációkra készült. A
Körmendi helytörténeti lexikon címû várostörténeti
munkája 2005-ben jelent meg, mellyel, mondhat-
ni, haláláig megtartotta saját maga által szabott
feladatkörét, a honismeret, helytörténet alkotó
mûvelését. Ezen a területen legbüszkébb talán az
Iványi Béla 1940-es években élt Körmendi füzetek

sorozatának újraindítására volt. Ennek tizenkét fü-
zete fölött bábáskodott.

Türelemmel és kitartással viselt súlyos betegsé-
ge az utóbbi idõben már megakadályozta Lacit
abban, hogy közös programjainkon részt vegyen.
Nem tudott eljönni az õ korosztályát követõ nem-
zedékbõl nyugdíjba vonulók köszöntésére, és a már
nem aktív kollégák kitüntetõ figyelmével zajló
megyei szakmai napokra, intézményavatásokra sem.
De lélekben mindig velünk volt! Számon tartotta a
történéseket, és fõleg alkotott: írt, szerkesztett,
konzultált. Élete végéig könyvtáros maradt azzal,
ahogy folyamatos helytörténeti kutatásaival szol-
gáltatott és segített, mindenekelõtt a szeretett váro-
sa történelmében eligazodni vágyóknak és az õt
követõ könyvtáros nemzedékeknek, a tájékoztatás
forrásául szolgáló mûvek létrehozásával.

Emlékét méltó tisztelettel õrizzük.
Pallósiné Toldi Márta

Frang József halálára

Frang József, a marcali járá-
si, majd városi könyvtár nyu-
galmazott igazgatója 2007.
november 10-én, délután öt
órakor a marcali kórházban
szívroham következtében,
életének 84. évében meghalt.

A hír az átlagosnál is
jobban lesújtott, hiszen
Józsi bácsi volt az elsõ fõ-

nököm könyvtáros pályámon. Az elsõ, meg-
határozó négy évet az õ igazgatása alatt szol-
gáltam Marcaliban. Azóta már tudom, hogy
milyen jó kezekben voltam a másodlagos szo-
cializáció során, amikor a könyvtárról szóló
impulzusokat az õ személyiségén keresztül
szûrve, hosszas beszélgetéseink során kaptam.
Az sem elhanyagolható tény, hogy ebben az
idõben szereztem az elsõ diplomámat fiatal
fejjel, levelezõ tagozaton. Így az elméleti ok-
tatás és a gyakorlat dialektikus egységet alko-
tott számomra.


