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Könyvtári fejlesztések
– TIOP, TÁMOP

– összehangolt tervezés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)
Közgyûjteményi Fõosztályán készült Portál

program hosszú távú fejlesztési célokat fogal-
maz meg a könyvtári világ számára. A 2013-ig
tartó stratégiai idõszakban a szolgáltatások je-
lentõs korszerûsítését kell elérni, ami viszont csak
széles összefogással valósulhat meg.

Az Új Magyarország fejlesztési terv kereté-
ben megpályázható források több évre biztosít-
ják a fejlesztések anyagi hátterét. A korábbi
években nem volt példa arra, hogy ilyen hosszú
távra elõre tervezhettek volna a könyvtárak, és
ilyen jelentõs források álltak volna rendelkezés-
re. Ez egyszerre kivételes lehetõség és óriási
felelõsség. Minden eddiginél komolyabb felké-
szülést kíván, ha összehangolt fejlesztéseket aka-
runk megvalósítani, méghozzá úgy, hogy kerüljük
a párhuzamos munkákat és a lehetõ legjobban
hasznosítsuk a ráfordításokat. Ez csak úgy lehetsé-
ges, ha a könyvtárak és a támogatók között folya-
matos párbeszéd alakul ki, a tervezett fejlesztése-
ket egyeztetjük, és elosztjuk a saját erõforrásainkat
a feladatok magas szintû megvalósítása érdekében.
Európai uniós támogatásról lévén szó, az eddiginél
sokkal szigorúbb szabályokat kell követni, sokkal
alaposabban át kell gondolni a feladatokat, és szo-
rosabb ellenõrzésre kell számítani. Mindezekre ala-
posan fel kell készülni.

A Portál program

A szakmai szervezetekkel is egyeztetett, 2008-
tól 2013-ig tartó idõszakot felölelõ könyvtárfej-
lesztési stratégia 2007. december 6-án elfoga-
dott – és ezzel hivatalossá vált – verziója a
Könyvtári Intézet honlapjáról tölthetõ le.1

A program a hagyományos és az újszerû
könyvtári tevékenységek összehangolásával olyan
magas szintû, korszerû szolgáltatási rendszer
létrehozását célozza meg, amely képes kielégíte-
ni a formális és a nem formális oktatás, valamint

az egyéni fejlõdés támasztotta igényeket, és
amely egyenlõ eséllyel érhetõ el mindenki szá-
mára, helytõl és idõtõl függetlenül. A megfelelõ
eredmények eléréséhez a hardver-korszerûsíté-
sen és a szoftverfejlesztéseken túl szükséges fel-
tétel a könyvtárosok képzése, a korszerû szolgálta-
tások létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges
kompetenciák megszerzése, továbbá a felhaszná-
lók segítése az olvasási, információkeresési és di-
gitális kompetenciák megszerzésében.

A felhasználó-központú minõségi szolgálta-
tások feltétele az elérhetõség kiszélesítése, ami-
be beleértendõ az on-line elektronikus katalógu-
sok teljessé tétele, a 24 órás szolgáltatások ki-
alakítása, a digitálisan hozzáférhetõ dokumentu-
mok számának jelentõs növelése és még más
fontos tényezõk is. A fejlesztések akkor lesznek
igazán hatékonyak, ha egységes alapelvek men-
tén, összehangoltan és koordináltan történnek.
Nagyon fontos a közös tervezés, a feladatok el-
osztása, az erõforrások ésszerû megosztása, az
igények és a lehetõségek összehangolása. Az
együttmûködés és a közös gondolkodás érdeké-
ben több szakmai konzultációt szervezett az
OKM és a Könyvtári Intézet, ezekrõl a késõbbi-
ek során még lesz szó.

Az Új Magyarország fejlesztési
terv2 (ÚMFT3)

– az Európai Unió támogatásával

A cikk írásának idõpontjában a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség (NFÜ) honlapján olvasható hír-
adás szerint lezárultak a tárgyalások az Európai
Bizottság és a magyar kormány között az ÚMFT
operatív programjairól, melyek a 22,4 milliárdnyi
európai uniós támogatás felhasználásával tervezett
fejlesztés irányait határozzák meg. A megvalósítás

1 http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.274
2  http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi _terv_2
3 A rövidítések feloldásához javasoljuk az ÚMFT szótár
használatát. http://www.ki.oszk.hu/107/download.
php?view.219
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a kapcsolódó kétéves akciótervekben megfogalma-
zott konkrét feladatok mentén történik. Az egyes
operatív programokhoz tartozó, prioritásokra bon-
tott akciótervek szintén az NFÜ weboldalán érhe-
tõk el, a fent jelzett URL-címen.

„Tudásdepó-Express”

Az átfogó könyvtári fejlesztések elsõsorban a
Társadalmi megújulás operatív program

(TÁMOP) és a Társadalmi infrastruktúra ope-

ratív program (TIOP) keretében jelennek meg.
Jelenleg a „Tudásdepó-Express” elnevezésû in-
tézkedés a legaktuálisabb, hiszen az ehhez kap-
csolódó infrastrukturális fejlesztésekre már kiír-
ták a pályázatot, szeptember végi beadási határ-
idõvel. Természetesen a hardver- és szoftverfej-
lesztéseket nem lehet megtervezni anélkül, hogy
lássuk, milyen feladatokat, milyen ütemezéssel
kívánunk megoldani. A TIOP kiírása abból a
meggondolásból jelent meg elõbb, hogy mire
elnyeri a könyvtár a támogatást a feladat végrehaj-
tására a TÁMOP-ból, addigra már álljon rendelke-
zésére a megvalósításhoz szükséges infrastruktúra.

Tervezés, szakmai konzultációk

Még az akciótervek elõkészítõ fázisában meg-
kezdõdött és a PEMCS-ek (pályázat-elõkészítõ
munkacsoportok) mûködése idején tovább foly-
tatódott a szakmai egyeztetés a fejlesztési kon-
cepcióról és annak feladatokra bontásáról. Az
egyeztetésben részt vettek a döntéshozók, az NFÜ
és az OKM képviselõi, független szakértõk és
könyvtári szakemberek (többek között az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet
munkatársai), valamint a szakmai szervezetek.
A konzultációk során feltérképezték az uniós
források adta lehetõségeket, és megfogalmazták
azokat a feladatokat és célokat, melyek a könyv-
tárak és közgyûjtemények számára kijelölték a
társadalmi fejlõdés szempontjából leghasznosabb
fejlesztési irányokat.

Tekintettel arra, hogy az uniós pénzek fel-
használása szigorú feltételekhez kötött, nagyon
fontos, hogy a pályázó könyvtárak tisztában le-
gyenek a lehetõségeikkel és a követelmények-
kel. Elengedhetetlen a közös gondolkodás, az
irányelvek egységes megfogalmazása, az együtt-
mûködés kialakítása, a munkamegosztás tervezése.
A Könyvtári Intézet és az OKM az elõkészítés során
szakmai konzultációkat szervezett a könyvtárak

vezetõinek, hogy lehetõség nyíljon a projekttervek
és a felmerülõ kérdések megvitatására.

2008. február 20-án az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban találkoztak az ODR tagkönyvtárai és
az OKM Könyvtári osztályának képviselõi. A téma
a TÁMOP és a TIOP keretein belül tervezett könyv-
tári konstrukciókról szóló tájékoztatás volt.

Hasonló céllal hívták össze két menetben –
2008. március 20-án és 26-án – a városi könyv-
tárakat, majd április 4-én az iskolai könyv-
tárostanárokat4. A városi könyvtárak találkozó-
ján Balogh Anna Mária foglalta össze a terve-
zett pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat. Az
elõadásához készült prezentáció a Könyvtári
Intézet honlapján érhetõ el.5

A februári szakmai konzultáción az Oktatási
és Kulturális Minisztérium képviseletében
Skaliczki Judit fõosztályvezetõ-helyettes (OKM) és
Balogh Anna Mária, a Könyvtári Osztály fõtaná-
csosa ismertette a lehetõségeket, a fejlesztési terve-
ket. Skaliczki Judit három fontos tényre hívta fel a
figyelmet. Idézem az emlékeztetõbõl6:

• „az EU nem támogatja a kulturális területek
önálló fejlesztését, ezért a könyvtári programok „A

minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása minden-

kinek” prioritáskörébe kerültek – a könyvtáraknak
tehát ebben a keretrendszerben kell saját pályázati
koncepcióikat kidolgozniuk, kialakítaniuk;

• a kedvezményezettek köre kinyílt a koráb-
biakhoz képest (TÁMOP 3.2.4.: valamennyi ma-
gyarországi könyvtár; TIOP 1.2.3.: nyilvános
könyvtárak);

• a közép-magyarországi régió intézményei
nem kaphatnak támogatást a TIOP 1.2.3. kereté-
ben, ezért a minisztérium számukra a – digitális
könyvtári pilotprojektként is felfogható – „Re-

neszánsz év – 2008" program keretében (Magyar
Digitális Képkönyvtár) biztosít támogatási lehe-
tõséget.”

Balogh Anna elõadásából megtudtuk, hogy a
„Tudásdepó-Express”-hez kapcsolódó TIOP-pá-

4 A könyvtárostanárok számára tartott megbeszélés emlé-
keztetõje a Könyvtári Intézet honlapján érhetõ el. http://
www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.328.
5  Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország fejlesztési
terv operatív programjaiban
(http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.299)
6 Az emlékeztetõ megtalálható a Könyvtári Intézet hon-
lapján: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/downloads/
eu_tajekoztato_min_20080220_.rtf
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lyázat kiírása a második negyedév végén, a
TÁMOP 3.2.4 pedig a harmadik negyedév végé-
re várható. Bemutatójában összefoglalta a könyv-
tárakat érintõ fejlesztési konstrukciókat, a „Tu-
dásdepó-Express” mellett beszélt a TIOP 1.3.4
Regionális tudástárak programról, a KMOP 4.6.2
alatt megjelenõ Települési és mozgókönyvtárak

fejlesztése konstrukcióról, valamint az Új tarta-

lomfejlesztések a közoktatásban elnevezésû, a
közgyûjtemények oktatási célú digitalizálását
támogató fejlesztésekrõl.

Június elején TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Exp-

ressz” – Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúrafejlesztése címmel megjelentek a
pályázat dokumentumai, melyeket az NFÜ hon-
lapján társadalmi vitára bocsátottak. A június 3.
és 16. közötti idõszakban várták az észrevétele-
ket, melyek alapján tovább finomították a pályá-
zati kiírást. A beérkezett kérdésekre adott „Ter-
vezõi válaszok” megjelentek a honlap Partner-
ség rovatában.

A pályázati felhívás megjelenése után, július
16-án az OKM Támogatáskezelõ Igazgatóságá-
nak közremûködésével pályázati tájékoztató nap-
ra hívták össze az ODR-könyvtárakat. A számos
felmerülõ kérdés bizonyította, hogy szükség van
az ilyen tájékoztatókra a sikeres felkészüléshez,
ezért augusztus 14-én folytatódik a megbeszé-
lés. Ezúttal a Báthory utca 10. szám alatt várják
a pályázni szándékozó megyei és városi könyv-
tárak képviselõit.

TIOP, TÁMOP
pályázati lehetõségek

2008. június 30-án jelent meg az infrastrukturá-
lis fejlesztések forrásait biztosító, TIOP-1.2.3/08/
01 jelû, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Exp-

ressz” támogatására címû pályázati felhívás.7 A
beadási határidõ: szeptember 30. A pályázati
kiírásban a célok között kiemelt hangsúllyal
szerepel a könyvtárak oktatási-képzési szerepének
erõsítése. Idézem: „A mainál korszerûbb informa-
tikai infrastruktúrával és teljesebb országos elekt-
ronikus katalógussal érhetõ el, hogy az oktatás
minden fázisában és formájában építeni lehessen a

könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, informá-
ciókhoz történõ lehetõ legszélesebb körû hozzáfé-
résre és a hatékony, gyors szolgáltatásra.”

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 394 670
ezer Ft, melyet az Európai Regionális Alap
(ERFA) és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosít. A támogatás mér-
téke 1 és 100 millió Ft között mozog pályáza-
tonként. Nincs szükség önrész biztosítására, va-
gyis 100%-os, vissza nem térítendõ támogatás-
sal lehet számolni. A megvalósításra 24 hónap
áll rendelkezésre, de legfeljebb 2010. december
31-éig be kell fejezõdnie a projektnek, és az azt
követõ kilencven napon belül a pénzügyi elszá-
molást is rendezni kell.

A nyilvános könyvtárak teljes köre érintett –
kivéve a Közép-magyarországi Régió intézmé-
nyeit. Tekintve az együttmûködést feltételezõ
fejlesztési irányokat, célszerû konzorciumi kere-
tek között benyújtani a pályázatokat. A konzor-
cium legfeljebb nyolctagú lehet, és elõnyt jelent,
ha a tagok között nyilvános egyházi, múzeumi
vagy szakkönyvtár található, illetve ha bevonják
a kistelepülések könyvtárait is.

A támogatást az on-line szolgáltatások kiala-
kításához, illetve igénybevételéhez szükséges
eszközök beszerzésére lehet fordítani, de legalább
egy eszközt a fogyatékkal élõknek nyújtott szol-
gáltatások fejlesztéséhez kell kiválasztani. Vásá-
rolható továbbá integrált rendszer, ki lehet alakí-
tani az elektronikus olvasói azonosítás, illetve
az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális fel-
tételeit, sõt épületen belüli korszerûsítésre, kö-
zösségi terek kialakításának finanszírozására is
van lehetõség. Érdemes gondosan, alaposan át-
tanulmányozni a kiírást, és persze a pályázati
útmutatót, ami számos olyan részletre is kitér,
melyre fokozott figyelmet kell fordítaniuk a le-
endõ pályázóknak, mint például az elszámolható
költségek köre, a fenntartási kötelezettség vagy
az esélyegyenlõségi terv elkészítése.

A TIOP-pályázat megtervezéséhez már ren-
delkezni kell határozott elképzelésekkel a leen-
dõ fejlesztési irányokról. A hardver- és szoftver-
eszközök beszerzésén túl szükséges tényleges
könyvtári munkára, illetve a fejlesztések finanszí-
rozására a TÁMOP 3. prioritása A minõségi okta-

tás és hozzáférés biztosítása mindenkinek elneve-
zéssel nyújt támogatást. Ezen belül a TÁMOP 3.2.4
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem

formális és informális képzési szerepének erõsítése

7 http://www.nfu.hu/kozlemeny_a_tiop_1_2_3_08_01_
jelu_palyazat_megjeleneserol
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az élethosszig tartó tanulás érdekében konstrukció
pályázati felhívása várhatóan szeptember második
felében jelenik meg, és mintegy 2,2 milliárd forin-
tot biztosít az akciótervi feltételeknek megfelelõ
pályázatok fedezetére.

„A konstrukció célja a minõségi oktatáshoz
történõ hozzáférés területi különbségeinek csök-
kentése a könyvtárak tanulási célú hozzáférhetõ-
ségének javításán keresztül.”8

Központi fejlesztések

A tanulást segítõ virtuális könyvtári szolgáltatá-
sok és adatbázisok fejlesztése részben országos
szintû fejlesztésekkel, részben helyi szolgáltatás-
fejlesztéssel történik. Az egész könyvtári rend-
szert érintõ központi fejlesztéseket az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) koordinálja, de a
megvalósítás során szorosan együttmûködik a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tárával, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárá-
val, a miskolci Egyetemi Könyvtárral, valamint a
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral.

Az OSZK nem pályázhat a TIOP-forrásokra,
mivel a közép-magyarországi intézmények nem
szerepelhetnek a kedvezményezettek között. A
központi fejlesztésekhez az együttmûködõ part-
nerek pályáznak az infrastrukturális eszközök
beszerzésére, míg a TÁMOP forrásaira közösen
dolgozzák ki a programokat, melyekben többek
között a központi adatbázisok és archívumok
fejlesztése, a szerzõi jog által védett dokumentu-
mok szolgáltatásának megoldása és az elektroni-
kus szolgáltatások térítéses igénybevételéhez
szükséges feltételek megteremtése kiemelt fon-
tosságú feladat.

Az egyik központi téma a MOKKA-ODR szol-
gáltatás egyesítése. A két adatbázis összetöltése
mellett emelt szintû kölcsönzési szolgáltatás fej-
lesztését is tervezzük, amely túlmutat a könyvtár-
közi kölcsönzés igényein. Hosszabb távon szeret-
nénk elérni, hogy az olvasók közvetlenül indíthas-
sanak kéréseket a szolgáltató felületen, és dönthes-
senek arról, hogy a szolgáltatást a könyvtári rend-
szer melyik pontján veszik igénybe. A kérés indí-
tója dönthet arról is, hogy hagyományos vagy elekt-
ronikus formában kéri-e a dokumentumot. Ez tipi-
kusan olyan fejlesztési feladat, amelyben nagy je-
lentõsége van a különbözõ tervek összehangolásá-
nak. Egyidejûleg szeretnénk megoldani a könyvtá-
rak munkáját segítõ közös katalogizálást, a könyv-

tárközi kérések kezelését és menedzselését, továb-
bá egy korszerû olvasói szolgáltatás kialakítását,
valamint az egész folyamat követését, adminisztrá-
cióját. A digitális archívumok felépítése és össze-
kapcsolása a jelenlegi adatbázisokkal, a lelõhely-
adatbázisok bõvítése és teljes körû feltöltése, az
elektronikus dokumentumküldés jogi hátterének
megteremtése, és még sok más hasonló részfeladat
összehangolása szükséges. A közös katalogizálás
szervezése és az ODR szolgáltatás korszerûsítése
az OSZK vezetésével, a szegedi és debreceni kol-
légák közremûködésével valósulhat meg, de szük-
séges az egyeztetés a cikkarchívum létrehozását
menedzselõ miskolci és a szerzõi joggal védett
dokumentumok szolgáltatását megtervezõ veszp-
rémi kollégákkal is, hiszen az említett tervek össze-
hangolása alapfeltétel a hosszú távú cél elérése
érdekében.

Természetesen a könyvtárak és a fejlesztõi
csoportok közremûködése is szükséges a siker-
hez. Ne felejtsük el, hogy a MOKKA fejlesztése
során már eddig is mennyi megoldandó gondot
jelentett az a tény, hogy a részt vevõ könyvtárak
különbözõ integrált rendszerekben dolgozzák fel
az állományukat. Ezeket a rendszereket és az
általuk szolgáltatott rekordokat össze kell han-
golni és a MOKKA-n belül egységes formában
kell tárolni. A MOKKA-kompatibilitás elérésé-
hez elengedhetetlen a rendszerek fejlesztõinek a
bevonása. A feltöltõ könyvtárak Corvina, Hun-
téka, Aleph, OLIB és Horizon rendszerbõl töltik
be a rekordokat. A kimenõ adatokat a fejlesztõk
segítségével alakították ki.

A másik gondot az jelenti, hogy a katalogizá-
lási szabályzatok egyes pontokon nem csak egy-
féleképpen értelmezhetõk. Ezért nem egységes a
rekordok elkészítésének a módja az egyes könyv-
táraknál. Legjobb példa erre talán a többkötetes
mûvek eltérõ kezelése, ami a közös katalógus-
nak komoly gondot okoz.

Célszerû lenne, ha az egyes könyvtárakban
az alkalmazott katalogizálási szokások jobban
közelítenének egymáshoz, mert ez jelentõsen
segítené az egységesítést. Az on-line feltöltést is
minden rendszernél meg kell oldani, hogy a re-
kordok feltöltése egyszerûbbé váljon.

8 TÁMOP 3. prioritás: A minõségi oktatás és hozzáférés
biztosítása mindenkinek http://www.nfu.hu/uj_
magyarorszag_fejlesztesi_terv_2
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Amint jeleztük, a MOKKA és az ODR adat-
bázis egyesítése szerepel a közeli tervek között.
Ez viszont azt is jelenti, hogy újabb integrált
rendszerek kerülnek a MOKKA látókörébe, és
az onnan érkezõ rekordok fogadására is fel kell
készülni. Szerencsésebb helyzet lenne, ha a
könyvtárak egy része élne a TIOP-források adta
lehetõséggel, és korábbi integrált rendszerét le-
cserélné, hogy ezáltal is egységesebb legyen a
könyvtári rendszer, és könnyebben tudjanak egy-
mással kommunikálni az adatbázisok.

Könyvtárak összefogásával
megvalósítható tervek

A könyvtárak konzorciumai a különbözõ olva-
sói csoportok igényeihez igazított szolgáltatások
fejlesztésére kérhetnek támogatást. A tervezések
során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerme-
kek és a fiatalok, valamint a hátrányos helyzetû-
ek ellátásának javítására, továbbá a kistérségi
ellátás színvonalának emelésére. Tekintve az
olvasói igényeket, erõsíteni kell a digitális tar-
talmakra épülõ, oktatást és tanulást segítõ szol-
gáltatásokat, a teljes körû hozzáférés érdekében
a könyvtárak területi összefogásával kell megol-
dani a katalógusok teljes körû feltöltését. Kor-
szerûsíteni kell a honlapokat, bõvíteni kell a ta-
nulási szükségleteknek megfelelõ oktatási tarta-
lomszolgáltatásokat. Minden eszközzel erõsíteni
kell az olvasáskultúra fejlesztését célzó progra-
mokat. Minél több szolgáltatást elérhetõvé kell
tenni a könyvtári nyitvatartási idõn túl is, az
egyenlõ esélyû elérés elve alapján.

A könyvtárosok továbbképzésére is komoly
gondot kell fordítani, hiszen a fejlett elektroni-
kus szolgáltatások mûködtetéséhez és közvetíté-
séhez a szakembereknek is megfelelõ kompe-
tenciákkal kell rendelkezniük, mint ahogy rájuk
vár a feladat, hogy az olvasókat, a könyvtárhasz-
nálókat is segítsék az elektronikus adattárak
használatában.

Mivel egy pályázati felhívásra minden intéz-
mény csak egy pályázatot adhat be (akár a kon-

zorcium vezetõjeként, akár annak tagjaként), ezért
feltétlenül egyeztetniük kell az együttmûködést
tervezõ könyvtáraknak, ki kell alakítaniuk a
hosszabb távú terveket, prioritásokat kell kije-
lölniük, el kell osztaniuk a feladatokat. Minden
eddiginél nagyobb jelentõsége van a munkameg-
osztásnak és az együttmûködésnek. Össze kell
fogniuk az egyetemi könyvtáraknak, és közös
tervezéssel, hatékonyan kell megoldaniuk a
magas szintû oktatás feltételeit. A megyei könyv-
táraknak a kistérségekre kell fokozott figyelmet
fordítaniuk. A források gazdaságos felhasználá-
sa is úgy oldható meg a legjobban, ha a külön-
bözõ szinteken jelentkezõ igényeket egy fejlesz-
tési ponton oldjuk meg, de mindenki számára
elérhetõvé, hasznosíthatóvá tesszük. Feltétlenül
kerülni kell a párhuzamos fejlesztéseket, mert
ezek nem hasznosulnak kellõen, fölöslegesen
emésztik a rendelkezésre álló támogatást. Meg-
felelõ szervezéssel elérhetõ, hogy a könyvtári
rendszer minden szintjére elérjenek a források.

Természetesen a TÁMOP pályázati dokumen-
tumai is társadalmi egyeztetésre kerülnek a vég-
leges felhívás megjelenése elõtt. Lehetõség nyí-
lik a vélemények közvetítésére, kérdések megvi-
tatására, melyek a pontosabb kiíráshoz igen hasz-
nosak lesznek.

A pályázatok megírásához szükség lehet se-
gítségre, hiszen nem minden intézményben ren-
delkeznek a kollégák európai uniós pályázati
tapasztalattal. A Könyvtári Intézet igyekszik
mindenben támogatni a könyvtárak felkészülé-
sét, többek között javasol pályázati szakértõket,
akik jelentõs tapasztalattal rendelkeznek a sike-
res pályázat elkészítésében. Érdemes igénybe
venni a segítségüket, nehogy az egyébként sem
könnyû tartalmi kidolgozás mellett elkerülje a
figyelmünket valamilyen fontos formai vagy
pénzügyi elõírás, amin egy jól kidolgozott terv
is könnyen elbukhat.

A tervezés és felkészülés idõszakában az Or-
szágos Széchényi Könyvtár koordinációval foglal-
kozó munkatársai is szívesen állnak a könyvtárak
rendelkezésére. Közös célunk, hogy a stratégiai
idõszak végén olyan korszerû szolgáltatásokkal
jelenjünk meg, amelyek az olvasók kényelmét és
megelégedését szolgálják, segítik személyes szak-
mai fejlõdésüket, és lehetõvé teszik új közösségek
kialakulását. Mindenkinek sok sikert kívánunk
ehhez a felelõsségteljes munkához!

Bánkeszi Katalin
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Könyvtárportál:
közös, központi, közösségi
szolgáltatások olvasóknak,
könyvtáraknak*

A könyvtárportál a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával megvalósuló projekt, melyet a
Könyvtári Intézet koordinál. A portál azért jön
létre, hogy közös, központi és közösségi szol-
gáltatásokat biztosítson az olvasóknak és a
könyvtáraknak egyaránt. Célja, hogy egységes
felületen szolgáltasson információkat az egész
magyarországi könyvtári rendszerrõl, hogy
könnyen elérhetõvé tegye azt a sok elektronikus
szolgáltatást, amit a könyvtárak kínálnak, hogy
közösen használható szolgáltatásokat biztosítson,
melyek egyszerre szolgálják a könyvtárak hasz-
nát és az olvasók kényelmét, valamint hogy
összegyûjtse azt a közösségi tudást, melynek
létrehozásában a könyvtárosok és a könyvtárhasz-
nálók egyaránt részt vesznek.

A 2008 elején kezdõdött tervezés eredménye-
inek rövid összefoglalása remélem jól meg fogja
mutatni, hogy a fentebb leírt mondatok nem csak
frázisok, hanem olyan, korszerû webes technológi-
ákkal megvalósítható célok, melyek hasznos és
használható szolgáltatásokban ölthetnek testet.

Adatok, hírek, események,
visszajelzések

A magyarországi könyvtárakról sok adat és in-
formáció áll rendelkezésre, s bár ezek nagy ré-
sze elérhetõ a Könyvtári Intézet
weboldalán kereshetõ formában is,
mégis jelenleg inkább a szakmá-
nak szól, s kevésbé könnyíti meg
az olvasók tájékozódását a könyv-
tárak világában. A Nyilvános
könyvtárak jegyzéke, a Könyvtári
Minerva és a könyvtári statisztika
adatai egy összevont adatbázisban,
könnyen kereshetõ formában képe-
zik a portál alapját. Elõfordul, hogy

megváltozik egy telefonszám, vagy új szolgálta-
tást vezetnek be egy könyvtárban. A könyvtárak
szerkeszthetik is saját adataikat – így a portálon
elérhetõ információk naprakészek lehetnek. Sok
adat több információt rejt, mint amennyi elsõ
látásra nyilvánvaló: a címeket térképre lehet he-
lyezni, s ebbõl megállapítható, mely könyvtárak
vannak legközelebb a felhasználó tartózkodási
helyéhez, a nyitva tartás alapján pedig megmond-
ható, nyitva van-e egy bizonyos könyvtár, ezek-
hez hozzátéve a könyvtárak szolgáltatásait leíró ada-
tokat az is egyszerûen megállapítható, hogy éppen
most hol tud az érdeklõdõ legközelebb fénymásol-
ni, cédét kölcsönözni, vagy hogy hol talál a közel-
ben helyismereti gyûjteményt.

A könyvtáraknak lehetõségük lesz hírek fel-
vitelére, események meghirdetésére, így az olva-
sói és szakmai események, a könyvtári hírek egy
helyen lesznek elérhetõk, és ezek az informáci-
ók könnyen, egy ponton keresztül jutnak el azok-
hoz, akiket érintenek és érdekelnek: a könyvtár
olvasóihoz, a helyi lakosokhoz, más könyvtárak
könyvtárosaihoz. A hírekhez és az események-
hez is lehet hozzászólásokat fûzni, ezen a felü-
leten az olvasói visszajelzéseknek is lesz terük.
De visszajelzések gyûjtésére, elégedettségmérésre
nem csak így lesz mód: felmérések készítéséhez
egy kis eszköz áll majd a könyvtárak rendelke-
zésére, mellyel egyszerû kérdõíveket lehet ké-
szíteni és az olvasókhoz eljuttatni.

* Az MKE vándorgyûlésen elhangzott
elõadás szerkesztett változata

A könyvespolc funkció látványterve – baloldalt a
speciális, egyéni és megosztott polcokkal, egyes
könyveken a keresésre, hozzászólásra, megosztásra
szolgáló gombokkal
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Ezeket az eszközöket csak egyszer kell létre-
hozni, s azután minden könyvtár használhatja
õket. Azoknak a kis könyvtáraknak, melyeknek
nagy terhet jelentene egy saját weboldal fenntar-
tása, a fenti eszközökkel olyan megoldást kíná-
lunk, melynek költsége csupán a használatára
fordított idõ, a hozama viszont többek között
egyre több tájékoztatott és tájékozódott olvasó-
ban mérhetõ.

Könyvespolcok, személyes
tartalom, megosztás

A portál egyik praktikus és közösségi szolgálta-
tása a könyvespolc. Az olvasók könyvespolco-
kat hozhatnak létre, és kedvükre rakhatnak rá
könyveket. Így például könnyen összegyûjthetõ-
vé válnak bárki számára a kedvenc könyvei, vagy
egyetemisták, tanulók számára a kötelezõ olvas-
mányok. A könyvespolcról ezután egy kattintás-
sal rákereshet egy könyvre könyvtárak katalógu-
saiban, elolvashatja a könyv ismertetõjét, fülszö-
vegét, hozzászólhat és más hozzászólásait olvas-
hatja, valamint megoszthatja a polcán lévõ köny-
veket: elküldheti bárkinek, akár az általa hozzá-
fûzött megjegyzésekkel együtt is.

Minden felhasználónak van egy speciális polca,
ahol a kölcsönzéseit tartjuk nyilván. Megadhatja,
hogy milyen könyvtárakba iratkozott be, és ha az
adott könyvtárban elérhetõk elektronikusan az ol-
vasói adatok, azok a portálon is megjeleníthetõk.
Így a több könyvtárba járó olvasók egy helyen
kísérhetik figyelemmel kölcsönzéseik lejárati ha-
táridejét. Megosztani nem csak egyes könyveket,

hanem egész könyvespolcokat is lehet: így oktatók
könnyedén állíthatnak össze és küldhetnek el ol-
vasmánylistákat hallgatóiknak, illetve figyelemmel
kísérhetõ mások polcának fejlõdése is, például egy
szakterület jó ismerõje megoszthatja a friss szak-
mai megjelenéseket az érdeklõdõkkel, ezen felül
közös könyvespolc építésére is lehetõség lesz, mely
segítség lehet közös kutatások megalapozásához.

OPAC-elérés és beépülõ eszköz

A portál bejáratot biztosít egyes könyvtárak
OPAC-jaihoz és különbözõ elektronikus adatbá-
zisokhoz. Egy helyre összegyûjtve a katalóguso-
kat, folyóirat-adatbázisokat, könnyen és gyorsan
elérhetõvé teszi õket. Az elérés mellett azonban
olyan eszközt is kínálunk a könyvtáraknak,
mellyel könnyedén bõvíthetik katalógusuk szol-
gáltatásait. Ez az egyszerûen beépíthetõ eszköz
megjelenhet bármilyen könyves katalógus – le-
gyen az könyvtár, antikvárium vagy könyves-
bolt – könyvcímeket megjelenítõ oldalain, így
elérhetõvé válnak a portálon tárolt, az adott
mûhöz tartozó könyvkivonatok, olvasói hozzá-
szólások, a könyv borítója, valamint a portál
bejelentkezett felhasználói számára elérhetõ a
könyvespolcra rakás, illetve hozzászólási lehe-
tõség is. Akár a portálról, akár valamelyik kata-
lógusból érkezik hozzászólás egy adott mûhöz,
az az összes többi katalógusban is megjelenik.
Elég egyszer feltölteni egy könyvleírást, az on-
nantól minden, az eszközzel rendelkezõ kataló-
gusban olvasható. Közös használattal, központi
szolgáltatással hatékonyabban és takarékosabban
lehet bánni az erõforrásokkal.

Szakmai közösség, szakmai wiki

A portál része lesz egy könyvtáros szakmai wiki,
melyet minden könyvtárosként regisztrált felhasz-
náló szerkeszthet. A wikit elõször hagyományos
módon kívánjuk tartalommal megtölteni, de bár-
mikor bõvíthetõ és módosítható lesz. A könyv-
táros szakma és az az iránt érdeklõdõk így az
egyes szakterületek jó ismerõitõl kaphatnak tá-
jékoztatást egy könnyen kezelhetõ, központi szak-
mai tudástárból.

Továbbfejlesztés

Szeretnénk, ha a könyvtár-portál olyan web-
oldallá válna, amit az olvasók és a könyvtárosok

Az OPAC-ba épülõ eszköz egy Horizon típusú kataló-
gusban, amint egy könyvleírást jelenít meg a Kentaur

címû mûhöz
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egyaránt bizalommal keresnek fel, és nem csak
akkor, ha könyvtári információra van szükségük.
A további fejlesztést tehát egyrészt a visszajel-
zéseket figyelembe véve tervezzük. Másrészt a
könyvtárportál központi szerepe révén egyéb
olyan központi szolgáltatások megvalósítására is
alkalmas, melyeket hatékonyabban és takaréko-
sabban lehet központilag, mint egyedileg meg-
valósítani, ilyen pl. az sms-értesítések küldése,
vagy általános tájékoztatási feladatok ellátása. A
portál szolgáltatásai reményeink szerint hozzájá-
rulnak a 2008–2013-as könyvtári stratégiai cé-
lok megvalósításához, mint a könyvtári ügyfél-
kapu kialakítása, az olvasáskultúra fejlesztése és
új, korszerû eszközökkel való támogatása, vala-
mint a webalapú szolgáltatások fejlesztése és
terjesztése.

A portál fejlesztésével kapcsolatos fejlemé-
nyekrõl a http://konyvtar.info/terv/ oldalon tájé-
kozódhatnak, a terv@konyvtar.info címen pedig
szívesen várjuk véleményeiket, javaslataikat is.

Füzessi Károly

Nyitunk a nyílt
hozzáférésre?

A tudományos ismeretek szabad és korlátlan
elérésére irányuló Berlini nyilatkozatot (oa.
mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.
html) 2003 óta több mint kétszázötven szervezet
írta alá világszerte. Az ide vezetõ út elsõ lépése
a Budapest Open Access Initiative. A nyílt hoz-
záférés (open access, OA) egyik legelhivatottabb
szószólója a magyar származású Stevan Harnad,
aki már az 1990-es évek közepétõl publikált a
tudományos eredmények elektronikus archiválá-
sának és on-line elérhetõségének jelentõségérõl
(http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/intpub.html).

A nyílt hozzáférés fent idézett mottójának
infrastukturális háttere intézményi archívumszer-
verek építésével és ezek nemzeti és nemzetközi
szintû hálózatának kialakításával valósítható meg.

Az open access nem csupán magyar vonatko-
zásai, hanem a tudományos életben betöltött
egyre jelentõsebb szerepe okán is érdemes arra,
hogy újra és újra beszéljünk róla.

Július 10-én az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiumának szervezésében Norbert Lossau (a
Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár veze-
tõje, a DRIVER tudományos koordinátora) elõ-

adását hallgattuk a BME-OMIKK Gazdasági és
Társadalomtudományi Olvasójában.

A tudósok és a tudományos kiadók közel egy
évszázadon keresztül szimbiózisszerû kapcsolatban
mûködtek: a kutatók ingyenesen adták közre felfe-
dezéseiket és a közlemények létrehozására, szer-
kesztésére, lektorálására fordított idejüket, míg
munkájuk eredményét a kiadók mérsékelt profit
fejében nyomtatták, csomagolták és árulták. Ez az
együttmûködés mindkét fél számára gyümölcsözõ
volt: a kiadók ingyen jutottak az alapanyaghoz, a
tudóstársadalomnak pedig nem kellett a kiadói te-
vékenység üzleti oldalával foglalkoznia, és ésszerû
áron megkapta a kicsomagolt végterméket. Miután
a kutatók elsõdleges profitja a tudományos ered-
ményeik széles körû disszeminációja, ez a hallga-
tólagos megegyezés mindkét fél számára elfogad-
hatóan mûködött.

Az 1970-es évektõl azonban a profitorientált
tudományos kiadók kihasználták azt, hogy a
könyvtárak folyóirat-elõfizetését nem csökken-
tette egy-egy kisebb mértékû áremelés, így a
bevételeiket – a publikációk gyarapodó számára
hivatkozva – egyre bátrabb, egyre nagyobb mér-
tékû áremelésekkel növelték. Az 1980–90-es
években tovább szélesedett az a nyomtatott elõ-
fizetési árkülönbség, amely a nagy profitorien-
tált kiadók (Elsevier, Wiley, Kluwer) által ter-
jesztett, illetve a nonprofit, társasági és egyetemi
kiadású folyóiratok között kialakult. Egy 2003-
ban született tanulmány* az intézményi folyó-
irat-elõfizetéseket hat tudományterületen egy
mennyiségi (ár/oldal) és egy minõségi (ár/citáció)
egységre levetítve többszörös különbséget állapí-
tott meg a profitorientált cégek és a nonprofit ki-
adók árai között. A www.journalprices.com olda-
lon magunk is kiszámolhatjuk a folyóiratok cik-
kenkénti és egy-egy idézetre jutó költségigényét.

Mindent összevetve, a könyvtárak költségveté-
sének stagnálása mellett a tudományos folyóiratok
árának emelkedése 100–110%-os emelkedést mu-
tat 1999 és 2004 között, miközben a kiadók válto-
zatlanul ingyen jutnak a tartalomhoz.

Ebben a struktúrában a kutatást finanszírozó
intézmények kétszeresen fizetnek a tudományos

* Bergstrom, C. T, Berstrom, T. C. “The costs and benefits
of library site licenses to academic journals”, Proceedings
of the National Academy of Sciences, 2004  vol. 101  no.
3,  897–902 www.pnas.org/cgi/content/full/101/3/897
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kutatásért: egyrészt a kutatás infrastruktúrájának
fenntartásával (beleértve a kutatók fizetését,
amelynek egy része a cikkek megírására és lek-
torálására fordítódik), másrészt a legfrissebb szak-
irodalomhoz való hozzáférés biztosításával (elõ-
fizetnek azokra a folyóiratokra, melyekben az
általuk finanszírozott kutatások eredményei meg-
jelennek). Maguk a szerzõk is károsodnak, hi-
szen cikkeiket csak azoknak a tehetõs intézmé-
nyeknek (s ezekbõl egyre kevesebb van) a kuta-
tói olvashatják és idézhetik, akik elõfizetnek a
folyóiratokra.

A nyílt hozzáférés alternatív hozzájutást kí-
nál a kutatási eredményekhez. Az OA logikája
szerint a szerzõknek lehetõséget kell adni arra,
hogy dolgozatukat valamilyen formában (tudo-
mányterületi szokásoktól és kiadói politikától
függõen lektorálás elõtt vagy után) archiválják
és a tudóstársadalom széles köre számára elér-
hetõvé tegyék. Az egyes szerzõi honlapokon
megjelenõ cikkek azonban esetlegesen találha-
tók meg, ezért érdemes az azonos tudományte-
rületen vagy intézményben dolgozók publikáci-
óit egy-egy gyûjtõhelyen archiválni, ahol szab-
ványos megoldásokkal biztosítani lehet az ered-
mények folyamatos elérését, indexelését és
hosszú távú megõrzését. Az intézményi archívu-
mok vagy repozitóriumok nemzeti és nemzetkö-
zi szinten egymáshoz kapcsolódva igen hatékony
információforrást bocsátanak a tudóstársadalom
rendelkezésére.

A jól kialakított nemzeti és intézményi OA-
infrastruktúrák tanulmányozása sok fogódzót
nyújthat a hazai megoldások kialakításához.
Németországban a Deutsche Forschungsge-
meinschaft (kb. OTKA) egyrészt anyagi segít-
séget biztosít az egyes cikkek nyílt elérésû pub-
likálásához a cikkeljárási költség egy részé-
nek fedezésével, másrészt infrastrukturális pro-
jektekkel támogatja a német open accesst nyílt
elérésû folyóiratok kiadásával, társadalomtu-
dományi OA-archívum mûködtetésével, a http:/
/www. open-access.net információs platform
felállításával, valamint a nemzeti OA-repo-
zitóriumhálózat kialakítását célzó projektekkel.
A DINI (Német Hálózati Információ Kezde-
ményezés) nemzetközileg példaértékû módon
szabályrendszert dolgozott ki a német repo-
zitóriumok akkreditálásához (DINI Certificate:
edoc.hu-berlin.de/series/dini-schriften/2006-3-
en/PDF/3-en.pdf). A DINI számos open access

projektet támogat (pl. Német OA-hálózat, sta-
tisztikai és citációs szolgáltatások repo-
zitóriumok számára, www.open-access.net),
tevékenyen részt vesz a mozgalomban infor-
mációs anyagok terjesztésével, események
szervezésével, az Elektronikus Publikáció
Munkacsoport mûködtetésével, lobbizással.

A nemzeti szintû szolgáltatásokat és infra-
struktúrát helyi kezdeményezések egészítik ki
az egyetemeken. A Göttingeni Egyetemen
2005-ben közreadtak egy OA publikációs stra-
tégiát (www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/
1_open access.html.en), az egyetem a honlap-
ján tájékoztató anyagot közöl a nyílt hozzáfé-
résrõl, s több nagy kiadóval sikerült megálla-
podást kötnie a göttingeni szerzõk publikáció-
inak nyílt elérhetõségérõl. Folyamatosan épí-
tik az egyetem GOEScholar nevû repo-
zitóriumát, s a könyvtár egyik egységeként
mûködõ Egyetemi Kiadó valamennyi kiadvá-
nyának elektronikus változata nyílt elérésû. A
göttingeni egyetemi könyvtár ad otthont a
partnerintézményekkel együtt épített www.
open-access.net információs platformnak, s itt
folyik a jelenleg legnagyobb költségvetésû
európai uniós OA-projekt, a DRIVER tudo-
mányos koordinációja.

Az intézményi repozitóriumok egyik közös
adatbázisa, platformja az OpenDOAR (www.
opendoar.org/), ahol nyelvek, országok, szoftve-
rek alapján kaphatunk statisztikát az ide bejegy-
zett archívumokról.

Európa több országában találunk sikeres kez-
deményezéseket a nemzeti szintû OA-infrastruk-
túra létrehozására: Hollandia DAREnet, Cream

of Science és Promise of Science projektjeit, a
francia HAL-t (Hyper Articles Online), a brit
SHERPA, a svéd Diva és a belga DRIVER BE

programokat, melyek többsége kapcsolódik a
DRIVER-hez (Digital Repository Infrastructure
Vision for Europe).

A DRIVER (www.driver-community.eu/) a 7.
Keretprogram Kutatási Infrastruktúra programja
által jelenleg másodízben támogatott projekt
(DRIVER I, 2006-2007; DRIVER II, 2007–2009).
A DRIVER Konzorcium célja a nemzeti re-
pozitórium-infrastruktúrák pán-európai közösségé-
nek (DRIVER Community) kialakítása, melynek
tagjai elfogadnak bizonyos alapelveket, úgymint: a
kutatási eredmények nyílt elérésének szükségessé-
ge, interoperabilitás, az intézmények tudományos
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publikációinak hosszú távú megõrzése, partnerség
egy repozitóriumhálózat keretében stb.

Ennek értelmében a DRIVER
– a digitális repozitórium infrastruktúraszol-

gáltatók szövetsége,
– nyílt forráskódú szoftver a repozitóriumi

hálózatok számára (D-NET),
– a DRIVER installációkat használó nemze-

ti IR-hálózatok összekapcsolódásán alapuló inf-

rastruktúra, valamint
– a DRIVER portál és wiki segítségével

épített közösség.
A DRIVER tagjai tehát nemzeti konzorciumok

(DAREnet, SHERPA stb.), melyek egy-egy kap-
csolattartóval képviseltetik magukat a közösségben.
A kapcsolattartó építi az adott ország oldalát a
DRIVER wiki-ben, szervezi a nemzeti eseménye-
ket, nemzeti nyelvre fordítja a DRIVER-dokumen-
tumokat, s koordinálja az adatszolgáltatással kap-
csolatos és egyéb konzorciumi tevékenységeket.

A DRIVER-hez csatlakozva a résztvevõk egy
sikeres nemzetközi közösség tagjaként segítik a
helyi és nemzeti kutatási eredmények széles
publicitását, melyek így bekerülnek egy nemzet-
közi tudástárba. A DRIVER-fejlesztések hasz-
nálatával a helyi repozitóriumok új szolgáltatá-
sokkal bõvülnek, és saját interfész építésével
demonstrálhatják munkájuk eredményeit.

A nyílt hozzáférés eszköze, az intézményi
repozitóriumok építõje az esetek nagy százaléká-
ban a könyvtár. A könyvtárosok lobbiznak az egye-
tem/intézmény vezetésénél, tájékoztatják a kutató-
kat a nyílt hozzáférésrõl, közvetítenek a kiadók és
a szerzõk között, átalakítják a hagyományos elõfi-
zetési modellt, támogatják a nyílt elérésû folyóira-
tok és monográfiák megjelenését. Ez a szerep ter-
mészetes a könyvtárak számára, hiszen mindig itt
történt az információközvetítés a felhasználók szá-
mára. A régi szerepben, ám új utakon járunk,
melyek kijelölése a könyvtárvezetõk felelõssége.

Ahhoz, hogy Magyarország is a DRIVER-
közösség tagja legyen, kezdetben elegendõ egy
néhány fõs csapat, akik megismertetik a nyílt
hozzáférés gondolatát a különbözõ érintett cso-
portokkal, és segítik az intézményi repo-
zitóriumok létrehozását. Szükség van egy nem-
zeti konzorcium alakítására, amely delegál egy
kapcsolattartót az európai DRIVER-hálózatba.
Érdemes nemzeti szinten meghatározó szer-
vezet(ek) támogatását elnyerni (Rektori Konfe-
rencia, Akadémia).

Amennyiben a magyar könyvtárak nyitnak a
nyílt hozzáférés mozgalom irányába, fontos lépés
lesz egy információs portál építése, konzultáció más
országbeli kollégákkal (például a kiadókkal történt
egyezségekrõl), finanszírozás/forrás megteremtése
az infrastruktúraépítéshez, népszerûsítõ-tájékoztató
programok szervezéséhez stb.

Az elõadás után elhangzott számos kérdés,
észrevétel bizonyítja azt, hogy a hazai könyvtá-
rosok tájékozódnak, érdeklõdnek: nyitottak a nyílt
hozzáférésre. Megtudtuk, hogy Magyar Tudomá-
nyos Akadémián hamarosan repozitórium épül
az OTKA által finanszírozott kutatási eredmé-
nyek archiválására és szolgáltatására.

A következõ néhány hónapban egyetemi könyv-
tárak és az MTA Könyvtára részvételével megala-
kul a HUNOR (HUNgarian Open Repositories)
konzorcium, amely képviseli majd hazánkat a
DRIVER-közösségben, tervezés alatt áll egy ma-
gyar nyelvû open-access információs portál, s az
elõttünk álló pályázati kiírásokban megtalálhatjuk
a megfelelõ támogatási forrásokat.

Norbert Lossau elõadásának teljes anyaga a
http://hdl.handle.net/2437/5912 címen olvasható.

Karácsony Gyöngyi

gyk@lib.unideb.hu

Az új ciklus kezdete….
avagy a vége???

A kulturális szakemberek
kötelezõ továbbképzésének
második fejezete

Itt a nyár, itt az augusztus… A korábbi éveknek
ebben az idõszakában a kulturális intézmények
fenntartói megkapták az Országos Széchényi
Könyvtártól (OSZK) az évi normatív támogatás-
ra vonatkozó szerzõdésüket. Tudták, mekkora
összegre számíthatnak a képzések támogatásá-
ban. Most azonban még nincs szerzõdés, azt sem
tudjuk, lesz-e egyáltalán támogatási összeg…

De nézzük meg közelebbrõl a problémát!
A kulturális törvény írja elõ a kulturális szak-

emberek hétévenkénti kötelezõ továbbképzését*.
A program elsõ, 2000 és 2006 közötti szakasza
tavaly lezárult, errõl beszámoló tanulmányt ké-
szítettünk.

Idézzünk fel néhány adatot ebbõl, ezek a prog-
ram eredményességét és hatékonyságát mutat-
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ják! A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) a rendelettel összefüggésben a hét
év alatt több mint 250 tanfolyamot akkreditált,
legtöbbet – 130-at – a közmûvelõdési területen,
a könyvtári területen 117-et, a levéltári területen
11-et, a múzeumi területen 4-et. Nyolcezernél
többen tanultak a támogatási összegbõl.

A részvétel arányát mutatják a következõ táb-
lák (fenntartói körben):

A minisztériumhoz tartozó intézményekben:

A táblázatokból leolvasható, hogy az összessé-
gében 8880 fõbõl 8096 fõ teljesítette vállalt köte-
lezettségét, a többiek vagy elmentek az intézmény-
bõl, vagy valamilyen komoly indokkal kérték men-
tesítésüket. A teljesülés így 91,2%-os.

A legtöbben OKJ-s tanfolyamokon tanultak,
ezt követik az akkreditált tanfolyamok. Felsõfo-
kú intézmény képzésein 1635-en vettek részt. Je-
lentõs azoknak a száma is, akik ECDL vizsgát
tettek, és igazán büszkék lehetünk azokra, akik
a hét év alatt tudományos fokozatot szereztek
(számuk 285 fõ).

Talán túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy
a kulturális intézmények többségét magában
foglaló területen eredményesen zárult a szak-

emberek kötelezõ továbbképzésének elsõ hét-
éves ciklusa.

Mind a szervezõk, mind a pályázók, mind
pedig a támogatást élvezõk kellõ tapasztalatot
gyûjtöttek ahhoz, hogy ez a szükséges és hasz-
nos vállalkozás intézményesülve folytatódjék, és
biztosítsa a szakmai ismeretek folyamatos kor-
szerûsítését, a teljesítmények minõségi színvo-
nalának javítását.

Elemezve a program lebonyolításának nehéz-
ségeit, levonva a tanulságokat, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium 2007-ben módosított
jogszabállyal indította útjára a második ciklust,
a 2007 és 2013 közötti szakaszt.

A rendelet módosítása a következõ területe-
ket érintette:

1. A rendelet személyi hatálya alól kikerül-
tek a nem szakmai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók. A rendeletmódosítás értelmében
a 2007-tõl 2013-ig tartó továbbképzési ciklus-
ban továbbképzésre csak a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben meghatározott szakmai mun-
kakörben foglalkoztatott kulturális szakemberek
kötelezettek. Ezt többen nehezményezték, hiszen
pl. a gazdasági szakemberek továbbképzése így
nem tûnik megoldottnak.

2. A módosítás egyszerûsíti a hozzájárulás

igénylésének rendjét: a hétéves idõszakra vonat-
kozóan a hozzájárulás éves összegét az intéz-
mény 2007. április 1-jén érvényes, a fenntartó
által engedélyezett állományi létszáma alapján
igényelheti egy alkalommal, és amennyiben nincs
jelentõs változás, az elszámolás beküldése után
automatikusan kötjük meg a szerzõdést a követ-
kezõ évre.

3. A továbbképzési támogatást a minisztéri-
um a felügyelete alá tartozó intézmények szá-
mára az intézmény költségvetésében eleve biz-
tosítja, az ezen a körön kívül esõ közgyûjtemé-
nyek és közmûvelõdési intézmények számára
pedig az Országos Széchényi Könyvtárral kötött
támogatási megállapodás alapján. Az újonnan

Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi 
pr. alapján 

7032 1780 1757 725 1484 176 1110 

Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi 
pr. alapján 

1064 197 355 189 151 109 63 

1 A kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézmé-
nyekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõ-
désrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § 4. pontja sze-
rint „A törvény hatálya alá tartozó intézményekben, tel-
jes munkaidõben foglalkoztatott szakemberek 7 évente
szervezett képzésben vesznek részt. A szervezett képzés-
nek minõsülõ képzési formák körét, a képzés alóli men-
tesítések lehetõségét a mûvelõdési és közoktatási minisz-
ter (NKÖM-) rendeletben szabályozza”. Ez az 1/2000. (I.
14.) NKÖM-rendelet; (A kulturális szakemberek szerve-
zett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés
finanszírozásáról) és módosítása: a 12/2002. (IV. 13.)
NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett kép-
zési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszí-
rozásáról. További módosítása: Az oktatási és kulturális
miniszter 25/2007. (IV.24.) OKM-rendelete a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelmé-
nyeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.
14.) NKÖM-rendelet módosításának végrehajtásáról.
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életbe lépett rendelkezés szerint az OSZK – a
fenntartó mérlegelése alapján – a támogatási

megállapodást a fenntartóval, vagy közvetlenül
a továbbképzést végrehajtó intézménnyel kötheti

meg. Ily módon a hozzájárulás gyorsabban és
célzottabban felhasználhatóvá válik. A módosí-
tás szerint az évente kiutalt összeget maradékta-
lanul fel kell használni, azzal a tárgyévet követõ
február 28-áig el kell számolni. Az el nem köl-
tött maradványt vissza kell utalni.

4. A tárgyévet követõ elszámolásra vonatko-
zó szabály a korábbi rendelet hiányosságát pó-
tolja, és a hozzájárulás felhasználásnak átlátha-
tóbbá tételét szolgálja.

A módosítás tehát az egyszerûsítést szolgálta,
de senki sem gondolt arra, hogy ez a második
ciklus elsõ éve után elsorvad…

Most tekintsük át, hogy a második ciklus elsõ
évében, azaz 2007-ben hogyan történt a program
lebonyolítása, milyen nehézségekkel és akadá-
lyokkal kellet megküzdenünk a szó legszorosabb
értelmében!

Az elvégzett feladatainkat az eredményesség
és a hatékonyság szempontjából fogjuk össze-
gezni, valamint összehasonlítjuk adatainkat a
hétéves ciklus elsõ évével. Mindezt abból a cél-
ból, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos jelleg-
zetességeket azonosíthassuk.

Kezdjük a program lebonyolításának tételsze-
rû, rövid összefoglalásával:

• Összegzõ tanulmányban lezártuk az elõzõ
ciklust. Országos értekezleten sok szakember –
247 fõ – jelenlétében, az OSZK dísztermében
megvitattuk.

• Tájékoztató füzetünket a jogszabályt köve-
tõen szinte azonnal megjelentettük, és eljuttat-
tuk a fenntartókhoz, valamint a nagyobb kultu-
rális intézményekhez. Az érdekeltek ezt már
nagyon várták, hiszen a határidõ június 15. volt,
és a jogszabály májusban jelent meg. (Ez azt
jelentette, hogy az ezzel kapcsolatos megjelent
módosításokat harmonizáltuk, és egységes szö-
vegbe szerkesztettük.)

• Begyûjtöttük, iktattuk és feldolgoztuk az
igényeket. A problémásokat levél, telefon vagy
személyes konzultáció útján elintéztük. Idõben
elõkészítettük a támogatási szerzõdéseket, vala-
mint a nyilatkozatokat, és elküldtük az érdekel-
teknek. A visszaérkezett és korrekt módon aláírt
szerzõdéseket ellenõriztük, és átadtuk átutalásra
az OSZK Gazdasági Igazgatóságának. Mindez a

nyár folyamán zajlott. Az OSZK Gazdasági Igaz-
gatósága – mivel a minisztériumtól az év végén,
decemberben érkezett meg a normatív támogatá-
si összeg – csak december elején tudta a megha-
tározott összeget átutalni az érintetteknek. Ebbõl
nagyon sok probléma keletkezett, és szinte meg-
bénította az egész támogatási mechanizmust (er-
rõl késõbb).

• A beküldött elszámolásokat ellenõriztük és
feldolgoztuk.

• Az elszámolás határidejének módosításához
engedélyt kértünk a minisztériumtól.

• Elkészítettük és postáztuk az érintetteknek az
ún. „egyenleget”. Ebben közöltük a kifizetés nagy-
ságát, az elszámolás mértékét, meghatároztuk a
maradvány összegét és az esetleges visszautalást.

Az alábbi összegzés bemutatja, hogy a kultu-
rális intézmények és a szakemberek milyen
mértékben vettek részt a programban.

A létszám

Az elmúlt évek során 606 fenntartóval és 19
(NKÖM-) intézménnyel álltunk szerzõdéses kap-
csolatban. Ez hozzávetõlegesen 870 intézményt és
átlagosan 8880 támogatott személyt jelent. (Az
elõzõ ciklus adatait l. korábban.) A módosított jog-
szabály szerint a fenntartói körbõl ebben az évben
kikerültek az OKM-hez tartozó intézmények.

A létszámot a korábban az NKÖM-hez tarto-
zó 19 intézménynél nem tudjuk meghatározni,
hiszen nagyon hiányosan küldték el az anyagu-
kat, mivel 2003-tól költségvetési keretükben
kapják meg a támogatási összeget. Az újonnan a

minisztériumhoz tartozó intézmények esetében
adataikat mi dolgoztuk fel, de a támogatási szer-
zõdést a minisztérium kötötte meg velük. Lét-
számuk 1397 fõ, 11 176 000 Ft összegben.

592 fenntartóval vagyunk kapcsolatban, 336
fenntartó nyújtott be a határidõre pályázatot, az
ott dolgozók száma az engedélyezett létszám
szerint 9795 fõ. (Többen voltak olyanok, akik a
határidõ lejárta után küldték el az anyagukat,
sajnos azt az adott évben nem tudtuk már figye-
lembe venni. Számukkal növekedni fog az elkö-
vetkezõ években igénylõk tábora.)

2007-ben a megváltozott jogszabály lehetõ-
séget adott arra, hogy ha azt a fenntartó kérte,
közvetlenül az intézménnyel kössön az OSZK
szerzõdést. Az intézmények közül többen válasz-
tották ezt a formát. Ez az jelenti, hogy így job-
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ban nyomon lehet követni a támogatási pénz útját,
és a konkrét intézményi eredményességrõl is be
tudunk számolni, hiszen a támogatás felhaszná-
lása hozzáköthetõ a kifizetési dokumentációhoz.
A fenntartók esetében a teljesítési eredményt
összességében tudjuk csak kezelni.

A fenntartóval megkötött szerzõdésünk szá-
ma 162, az intézményekkel megkötött szerzõdé-
sünk 138. A fenntartói körben a létszám 5275,25,
az intézményi körben 3959,60, összesen 9234,85
fõ (a furcsának ható nem egész számok a rész-
munkaidõkbõl adódnak).

A jogszabály lehetõséget ad arra is, hogy ne
kérje a fenntartó vagy az intézmény a támogatási
összeget abban az évben, amikor éppen nincs rá
szüksége. (Ezért alacsonyabb ez a szám, mint a
korábban közölt létszám.) A jogszabály megjele-
nésének nehézségei és bizonytalansága miatt sok
fenntartó és intézmény úgy döntött, hogy  2007-
ben nem küld senkit továbbképzésre, és ezért nem
is veszi igénybe a normatív támogatási keretet.
Velük tehát nem is kötöttünk támogatási szerzõ-
dést, és az adott évi maradványukat a következõ
aktív évükben pótoljuk. Levélben értesítettük õket

fel nem vett támogatási összegükrõl. Sajnos, azok-
nak, akik nem gondolták át alaposan a tervüket,
vagy nem volt alkalmuk a számukra kedvezõ to-
vábbképzésre bejutni (vagyis nem költötték el a
kiutalt összeget), vissza kell utalniuk a kapott pénzt.
Többen voltak olyanok, fõként a kis intézmények-

nél, ahol az õsszel esedékes tanfolyami költséget
nem tudták megelõlegezni, így a decemberben
kapott támogatást vagy nem kérték el, vagy nem
tudtak elszámolni a kiutalt összeggel.

Egy kis visszatekintés
az elmúlt ciklus

hasonló indulási idõszakára

Azt gondoljuk, hogy legcélszerûbb összevetni a
fent közölt adatokat a 2001-es számokkal. Azért
nem a 2000. évével, mert akkor még utófinan-
szírozott volt a rendszer, továbbá az egész to-

vábbképzési vállalkozás akkor indult be, és a
kezdeti nehézségek gátolták a mûködést.

Tehát a 2001-ben a fenntartók által beküldött
anyagokból az derül ki, hogy az engedélyezett
létszám (nem szerepel benne az NKÖM 19 in-
tézményének létszáma) 8319 fõ volt. (Termé-
szetesen nem ennyien vettek részt a továbbkép-
zésben, de azért használjuk összehasonlításul ezt
az adatot, mert 2007-ben a támogatási összeget
e szerint kapták az érintettek. 2007-ben az igénylõ

fenntartóknál 11 192 fõ volt az engedélyezett

létszám (az Oktatási és Kulturális Minisztérium
intézményeivel együtt).

Azért érdekes ez az adat, mert tudjuk, hogy a
kulturális intézményekben milyen nagy leépíté-
sek, elbocsátások voltak az utóbbi években, mégis
jelentõsen (47%-kal) nõtt azoknak a száma, akik

a támogatást igénybe kívánják venni. Ez nyil-
vánvalóan a program népszerûségét, eredményes-
ségét, sikerét jelenti.

Az igénylõk intézményi típus szerint (a tel-
jes igénylõi kört vettük alapul): 665 intézmény
összesen.

Megoszlásuk:

Ez a szám a korábbi években magasabb volt,
de az utóbbi években a kulturális intézményeket
sok fenntartó a gazdaságosság jegyében össze-
vonta. (L. Békés megye!)

A foglalkoztatottak intézményi típus szerint
(a teljes igénylõi kört vettük alapul):

A kulturális intézmény vezetõjének kell nyil-
vántartania, hogy a hatáskörébe tartozó szakembe-
rek mikor és hol tanulnak tovább. Figyelnie kell a
képzés kezdési és befejezési idõpontját, illetve a
képzés teljesítésének tényét. Errõl évenként statisz-
tikai lapon tájékoztatást kell küldenie az OSZK e
célfeladattal megbízott irodájának.

Jelzett kötelezettségüket mind az intézmények,
mind a fenntartók túlzott nagyvonalúsággal ke-
zelik. A beküldött elszámolások, illetve az új
igénybejelentések mellõl a statisztikai lapok több-
nyire hiányoznak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
statisztikai jelentést a továbbképzési tervek alap-

Közm vel dési 
intézetek 

Könyvtárak Összevont Múzeumok Levéltárak Intézmények összesen 

260 284 37 59 25 665 

Közm vel dési 
intézményekben 

dolgozók 

Könyvtári 
intézményben 

dolgozók 

Összevont 
intézményben 

dolgozók 

Múzeumi 
intézmény-

ben dolgozók

Levéltárban 
dolgozók 

Engedélyezett létszám 
2007-ben  

2939,8 4872,7 195,75 2464,8 715,8 11191,85 
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ján fogjuk elkészíteni az elszámolási bizonyla-
tokkal összevetve.

A 2007-ben megvalósult képzések a képzési
típusok szerint:

A rendelet 2. §-ában megfogalmazott képzési

lehetõségek igénybevétele (OKM-intézmények nél-
kül. Ezt a minisztérium tudja szolgáltatni):

Tulajdonképpen elégedettek lehetünk a
2007-ben megvalósult képzések számával. Ha
összevetjük az elõzõ hétéves ciklus adataival,
azt tapasztalhatjuk, hogy valamivel többen vet-
ték ezt ebben az évben igénybe, mint a koráb-
bi ciklus egy-egy évében – a kifizetési nehéz-
ségek ellenére is.

Ha a képzési típusok prioritását nézzük, ak-
kor a korábbi években a rangsort az OKJ-s kép-
zések és az akkreditált képzések vezették. Ebben
az évben ez a következõképp változott meg:

1. Felsõfokú képzések
2. Akkreditált tanfolyamok
3. Nyelvi képzések
4. OKJ-s képzések
5. Nemzetközi program alapján szervezett

képzések
6. Tudományos fokozat megszerzése

Elgondolkodtató a felsõfokú intézményekben
tanulók magas aránya, és érdemes lenne végig-
gondolni, hogy ebbõl a támogatási keretbõl a
felsõoktatási intézmények képzését kell-e támo-
gatni. Viszont örvendetes, hogy a nyelvi képzés
nagyon közkedvelt.

A támogatás felhasználása,
elszámolás

A kulturális törvény hatálya alá tartozó kulturális
intézmény a 2007. április 1-jei, a fenntartó által
engedélyezett állományi létszám alapján igényel-
heti a továbbképzési támogatást. Az  összeget a
150/1992. (XI. 20.) kormányrendeletben meghatá-
rozott szakmai munkakörökben, teljes idõben (leg-
alább hat órában) foglalkoztatott közép- és felsõfo-
kú végzettségû szakemberek szervezett képzésére
– a fenntartó által jóváhagyott hétéves továbbkép-
zési terv alapján elkészített beiskolázási terv sze-
rint – lehet fordítani.

Az éves támogatási összeg a létszámkeret és
a minisztérium által az adott évre meghatározott
fajlagos összeg szorzatával egyenlõ. Az összeg
nagyságát a minisztérium minden évben közle-
ményben jelenteti meg.

A 2007. év támogatási összege számszerûen
durván a felére csökkent a korábbi 15 000 forint-
hoz képest (megjegyzendõ, hogy korábban csak
a továbbképzési tervben szereplõ kulturális szak-
emberek kaphattak támogatást); 2007-ben az egy
fõre számítható összeg 8000 Ft volt, és ezt a
2007 áprilisában engedélyezett létszám szerint
kapták az intézmények. Azok az intézmények,
mint pl. a múzeumok, amelyeknél a létszám-
arányban viszonylag magas a fizikai állomány-
ban lévõk száma, kedvezõ helyzetbe kerültek,
de például a könyvtárak, különösen az alacsony
létszámúak, nagyon kevés összeghez jutottak a
korábbihoz képest.
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Összesen 
Akkreditált 

képzés 
OKJ Nyelv 

Fels fokú 
okt. int. 

Tudományos 
fokozat 

Nemzetközi pr. 
alapján 

Fenntartói körben* 

593 123 64 80 240 33 53 

Intézményi körben* 

375 97 57 48 119 18 36 

Összesen: 

968 220 121 128 359 51 89 

* akikkel szerzõdést kötöttünk, és akik elszámolást küldtek be
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A továbbképzési támogatás felhasználásával
minden év február 28-áig kell elszámolni. A meg-
maradt támogatási összeget ebben a ciklusban nem
lehetett a következõ évre átvinni. Az adott évben a
teljes összeget fel kellett használni, illetve a fel
nem használt összeget vissza kellett utalni az
OSZK-nak. A megadott idõre azonban a támoga-
tottak igen kis százaléka tudott csak elszámolni.
Többen panaszkodtak arra, hogy az augusztusban
megkötött támogatási szerzõdés szerint megkapott
összeg csak decemberben realizálódott. Azok a
fenntartók és intézmények, amelyek nem tudták
megelõlegezni munkatársaiknak a továbbképzési
támogatási összeget, nem tudták 2007-es számlá-
val ellentételezni a kifizetést. A megadott határidõ-
re a kiutalt összeg körülbelül harminc százalékára
küldtek  elszámolási bizonylatokat, ezért levélben
kértünk engedélyt a OKM illetékesétõl, hogy az
elszámolási szigort enyhítsük, és 2008-as számlá-
kat is el tudjunk fogadni. Az engedélyt erre meg-
kaptuk. Az érintettek körét levélben értesítettük
errõl. Akik a megfelelõ idõben elküldték az elszá-
molásukat, és vissza is utalták a maradványt, igaz-
ságtalanul maradtak ki ebbõl a kedvezménybõl.

Megállapíthatjuk, hogy a decemberi átutalások
ellenére is igyekeztek a fenntartók és az intézmé-
nyek minél több képzési helyre beiratkoztatni
munkatársaikat. A felhasználás több mint 77%-os

volt, és majdnem ezer kulturális szakember tanul-

hatott ezzel a támogatással. Megjegyzendõ: az
egyes intézményi támogatás sokszor meghaladja a
normatív támogatási összeget, illetve nagyon sok
esetben maga a résztvevõ fizeti a tandíj jelentõsebb
részét. Ha azt gondoljuk, hogy a változó világhoz,
a változó igényekhez akarunk igazodni, akkor a
folyamatos és rendszeres továbbképzést és önkép-
zést nem tudjuk nélkülözni.

Végezetül szeretnénk a minisztériumi illetéke-
sek számára néhány javaslatot megfogalmazni:

• A korábbi években évente tartottunk orszá-
gos eligazító értekezletet. A 2008. évben szerzõ-
désünkben ez nem szerepelt, így elmaradt. Ren-
geteg telefont és megkeresést kaptunk, hiányol-
ták ezt. Javasoljuk, hogy amennyiben megmarad
a támogatási rendszer, a következõkben is tart-
sunk kollektív konzultációt.

• A legtöbb helyen zavart okoz, hogy az adott
évre szóló kifizetés csak decemberben érkezik
meg, mert a minisztérium visszatartja a pénzt.

• A 2008. évben a kötelezõ továbbképzési
projekt forrásának bizonytalansága tönkreteheti

a már jól bejáratott rendszert. Ez súlyos presz-
tízsvesztést jelent a szakfõhatóságnak. Az intéz-
mények komolyan vették a hétéves tervet, bíz-
tak abban, hogy a minisztérium – saját rendele-
tének megfelelõen – az évente megígért támoga-
tást rendszeresen folyósítja. Ez most az intézmé-
nyek körében nyugtalanságot okoz.

Kár lenne megvárni, hogy a felháborodás
sajtóvisszhangot kapjon.

Csapó Edit

Fitz József-díjas könyv

Falcsik Mari (szerk.):
A világ tizenkét tételben

Versolvasókönyv gyermekeknek

A Helikon Kiadó gondozásában tavaly megjelent illusztrált
verseskötet nyerte el a magyar könyvtárosok szakmai nívó-
díját, a Fitz József-díjat. A díj átadására július 24-én Szom-
bathelyen, a Könyvtárosok Vándorgyûlésén került sor.

A vers mindig csoda. Olvasva is, de leginkább akkor,
ha halljuk. Ilyenkor – az értõ és a verset szavaló elmon-
dásában – mintha egész zenekar szólaltatná meg a szöve-
get. Nem is tudjuk elképzelni, milyen kincset adunk a
gyermekünk kezébe, ha megtanítjuk arra, hogy hangosan
mondja el nekünk a verseket. Ráérez a nyelvre, megsza-
badul a görcsös betûhöz ragaszkodástól, kitágul és feltá-
rul egész lénye. Ez a válogatás ilyen igazi élményt adhat
szülõnek, gyermeknek egyaránt. Falcsik Mari költõ válo-
gatását Csilléry Orsolya színben, formában gazdag rajzai
díszítik. (Fókusz Online www.fo.hu)
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

A könyvtárak
örök reneszánsza.
Mátyás könyvtárától
a XXI. századi
tudásközpontokig

Beszámoló a vándorgyûlésrõl

Idén immár negyvenedik alkalommal rendezte
meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
a vándorgyûlését, ezúttal Szombathelyen, a Vas
megyei könyvtárosok példás összefogásával.
A kapcsolatot a szlogenben szereplõ rene-
szánsszal már a regisztrációkor jelezték a há-
zigazdák hangulatos jelmezei, valamint a ple-
náris és a szekcióülések több elõadása is.

A programok sorát a szakmai kiállítás ünne-
pélyes megnyitója indította. A kiállítást Iker Já-

nos, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szol-
gáltató Központjának igazgatója nyitotta meg.

A nyitó plenáris ülésen Bakos Klára, az
MKE elnöke üdvözölte a résztvevõket és a ven-
dégeket. Kiemelte, hogy a könyvtáraknak tu-
lajdonképpen örök reneszánszuk van, mert lé-
tezésük óta folyamatosan megújulnak.

Kovács Ferenc, Vas
Megye Közgyûlésének
elnöke köszöntõjében
megemlékezett a Vas
megyében korábban
tartott vándorgyûlések-
rõl, hiszen már negye-
dik alkalommal talál-
koznak itt a könyvtá-
rosok, ami elismerést és
megbecsülést jelent a
megye könyvtárügye és
a közgyûlés számára
egyaránt. Ipkovich

György, Szombathely
Megyei Jogú Város
polgármestere a város
gazdag történelmi em-

lékeirõl szólt, valamint kiemelte Szombathely
sokoldalú kötõdését a könyvtárügyhöz, a
könyvtárosképzés fontosságát, mert nem csak
mûszaki értelmiségre van szükség, hanem a nekik
alapot adó humán szakemberekre is.

Gadányi Károly, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnök-
rektorhelyettese a rendezvény jelentõségét és
programjainak gazdagságát, a folyamatosság
fenntartását, valamint az új könyvtár megépíté-
sének szerepét hangsúlyozta.

Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója a megye összes könyvtáros
kollégája nevében üdvözölte a megjelenteket,
külön is megemlítve a külföldi vendégeket.
Örömmel jegyezte meg, hogy a szervezés során
igazi kreatív csapat jött létre, megköszönte min-
den ebben részt vevõ kolléga munkáját.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter
A tudás reneszánsza a XXI. században címû
nyitóelõadásában megállapította, hogy a világ ma
az információról és a tudás megszerzésének le-
hetõségérõl szól, arról, hogy mi hogyan jutunk
és juttatunk különbözõ információszükséglettel
rendelkezõket információhoz. A cél az, hogy
2013-ra minden magyar könyvtárban legyen szá-
mítógép és internet, ezért mindent meg fognak
tenni, kihasználva a kultúrára fordítható forráso-
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kat. Az integrált közösségi és szolgáltató terek-
nek, melyekre pályázni lehet, részük kell hogy
legyen a könyvtár, mely helyt ad a beszélgeté-
seknek és az informálódásnak egyaránt. Mind-
ehhez azonban szükség van az emberekre, a
könyvtárosok hozzáértésére, szakmai elkötelezett-
ségére, emocionális viszonyaikra, mert nélkülük
az anyagi források értéktelenek. Méltatta a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületét mint az ország
egyik legnagyobb presztízsû civil szervezetét,
mely példaértékûen fogja össze a szakmát. A
könyvtárosok a kultúrát régóta képesek megújí-
tani és továbbadni. Végezetül Bakos Klára átad-
ta a miniszternek az MKE Madártávlat címû,
most megjelent, könyvtárosok mûveit tartalma-
zó irodalmi antológiáját.

Sor került az idei Fitz József-díj átadására is,
a díjazott munkák ismertetését Péliné Bán Éva,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium fõtaná-
csosa olvasta fel, a díjakat a miniszter adta át.

Kreatív társadalom címmel Csepeli György

szociológus gondolatébresztõ elõadására került
sor, melynek diái elérhetõk a http://www.
csepeli.hu/prezentaciok/csepeli_szombathely
_2008_07_24.pdf címen. Az elõadó már több
alkalommal próbált választ találni arra a kérdés-
re, hogy mi a titka annak, hogy egyes társadal-
mak fejlõdnek, mások pedig süllyednek. A leg-
fontosabb alapok a nyelv (és általa bennünk a
végtelen), az állítás, a tagadás és a kérdezés,
hiszen ez utóbbi a kreativitás titka, a lehetséges
világok nyomára itt bukkanhatunk. Elengedhe-
tetlen a miért kérdés feltevése, valamint a kíván-

csiság, rákérdezés a fo-
lyamatokra, a magától
értetõdõség megkérdõ-
jelezése, alternatív ma-
gyarázatok keresése.
Kognitív ütközések ta-
pasztalhatók a megszo-
kott és nem megszo-
kott, a kisebbség és a
többség, az idegenek és
a bennszülöttek, az egy-
mást követõ generációk
között, utóbbi a meg-
újulás lehetõségét is el-
hozza. A kreativitást
segítendõ a könyvtárak
sokat tehetnek azzal,
hogy az ötlettel rendel-

kezõ potenciális feltalálót megfelelõen irányít-
ják, segítik a kapcsolatépítésben. Az új techno-
lógia az informatika, erre épül az új tudás, a
könyvtárak a technológia és tudás viszonyrend-
szerének versenymûhelyei.

A kultúrafogalom változatainak vizsgálatakor az
internethasználókat megkérdezték, hogy mit tarta-
nak kultúrának, ennek alapján alakultak ki a követ-
kezõ kategóriák: tömegkultúra, turizmus, új média,
tudástranszfer, mindennapi kultúra, otthoni kultú-
ra, magas kultúra. A könyvtárlátogatást ez utóbbi-
ba sorolták. Vizsgálták az internet és a kultúra
viszonyát: az optimisták szerint ez termékeny
egymásrahatás a megújulás lehetõségével, mások
szkeptikusak, vagy úgy vélik, hogy a párhuzamo-
sok soha nem találkoznak, mindamellett a többség
a békés egymás mellett élésüket tartja lehetséges-
nek. Nekünk kell megtanítanunk, hogy a technoló-
gia is kell, de a kultúrát se felejtsék el. A könyvtár
digitális közkút, kinyílik azok számára, akik belép-
nek, hely a térben és a világban. Itt a magas kultúra
és az új technológia egyaránt elérhetõ, a tudás-
transzfer is áttevõdik az olyan helyekre, ahol az
információ mint tõke megtalálható.

Az MKE-emlékérmek, valamint az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség és az MKE által
alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díj átadását
követõen a szervezõk ajándékkal lepték meg a
negyvenedik életévüket idén betöltõ, valamint a
születésnapjukat a rendezvény három napja alatt
ünneplõ résztvevõket, a két legfiatalabb lelküle-
tû és a két legifjabb korú kollégát, illetve a leg-
elsõ regisztrálót.
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A meghívott vendégek állófogadáson vettek
részt, majd a napot „Táncvarázs” – A tánc köl-

tészete címmel látványos mûsor zárta Szombat-
hely táncegyütteseinek elõadásában.

A vándorgyûlés második napját nyitó kis-
plenáris ülés levezetõ elnöke Pallósiné Toldi
Márta volt. Tóth Gyula nyugalmazott egyetemi
tanárt hetvenedik születésnapja alkalmából Ba-
kos Klára köszöntötte. Az elsõ elõadást Mátyás

könyvtárától a XXI.

századi tudásköz-

pontokig címmel
Dippold Péter, az
Országos Széché-
nyi Könyvtár Kü-
löngyûjteményi és
Tudományos Igaz-
gatóság igazgatója
tartotta. Áttekintést
kaptunk a könyv-
és könyvtártörténet
teljességre való tö-
rekvéssel kapcsola-
tos mozzanatairól a
fametszetek megje-
lenésétõl I. Ferenc
kötelespéldány-
rendeletén, vala-

mint a Bibliotheca Universalison keresztül az
IFLA Egyetemes bibliográfiai számbavétel
(UBC) programjáig. A hozzáférhetõség a nem-
zeti bibliográfiákon keresztül valósítható meg,
azok teljességétõl függ, a formai, tartalmi átjár-
hatóság és az adatcsere lehetõsége szükséges.
Jelentõs elért eredmény a nemzetközi authority,
az ISBD-szabványok és a MARC-formátum el-
terjedése. Az IFLA 2003-ban megalakított bi-
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zottságának, az ICABS-nak (IFLA-CDNL
[Conference of Directors of National Libraries]
Alliance for Bibliographic Standards) céljai kö-
zött már nem szerepel az egyetemes bibliográ-
fia. Küzdünk a teljességgel, vége egy korszak-
nak és új következik, új alapokról kell építkezni.

A második témakör (a hozzáférés korlátozá-
sának változásai) központi témája a „közjó kont-
ra speciális érdekek” volt. Nagy ívû összefogla-
lást hallottunk a szerzõi jog kialakulásáról és vál-
tozásairól, a mai helyzet alakulásáról, trendek-
rõl, tendenciákról. A könyvnyomtatás megjele-
nésétõl indulva került terítékre a cenzúra, a pri-
vilégium rendszerének ismertetése, az anonimi-
tást felváltó individualizmus megjelenése, a szel-
lemi tulajdonjog kérdése. Az egyéni és a közér-
dek közti viszony nem megnyugtató jogi követ-
kezményekkel járt. Az EU irányelveknek meg-
felelve a nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR,
public lending right) bevezetésével a szerzõk
érdekei a közjó fölé kerekednek, pedig az utóbbi
magasabb rendû lenne. Az internetes anyagok
szerzõi jogi szabályozására új utakat kell keres-
ni, jó példa a creative commons, a Digital Rights
Management, az OAI budapesti kezdeményezé-
se, valamint a SPARC programok. A civil társa-
dalom több szinten reagál a problémára, a könyv-
tárak is összefogással tudnának fellépni.

A mediatizáció lehetõsége a könyvtárak szá-
mára nyitva áll: a könyvtár mint könyvet tartal-
mazó gyûjtemény maga is meghatározó médi-
ummá válik, a használók válogathatnak belõle,
tartalomszolgáltatóként jelenik meg.

Az olvasástörténet üzenetei címmel Tóth Gyula
ny. fõiskolai tanár elõadása következett, aki
miután szerényen megköszönte felköszöntését,
cikkei, valamint a hazai és külföldi szakiroda-
lom bemutatásával áttekintette az olvasástörté-
net fõbb vonásait, szólt az olvasásbeliségrõl, az
olvasás kultúrtörténetérõl. Számára úgy tûnik,
mintha az olvasókról mint végcélról, a kiszolgá-
lásukról kevés szó esne, pedig a könyvtár értük
van. A könyvtárak egyidõsek az emberiség tör-
ténetével, a történelem és a könyvtár egymástól
elválaszthatatlanok. A szakirodalomban új könyv-
tártörténeti váz született. A régi az írásmûvel, a
gyûjteménnyel, a rendszerezéssel foglalkozott, a
megõrzõ könyvtár történetét írta le. A régit vi-
szont mindig megkérdõjelezik az újak, a könyv-
tárak befogadták az új technológiákat, majd gyûj-
teni kezdték az új módon rögzített tartalmat. Az
olvasástörténet használói könyvtárképet sugall,
a tartalom fontosabb, mint a hordozó. Az írás és
olvasás összekapcsolódott úgy, hogy el is váltak
egymástól, az olvasás önmagában is vizsgálha-
tó. Az olvasásbeliség mint társadalmi jelenség
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bevezetése szükséges, mert hozzájárul
az emberi kultúra megismeréséhez, a
megismerés tudássá alakításához. Újra
kell gondolni az olvasás szerepét a ta-
nulásban, megismerésben, rég túl kel-
lett volna lépni a grafikai jelek felol-
vasásán, eljutni az értõ olvasáshoz, ki-
választani a hordozót, integrálni az
egyén ismeretanyagába. Az olvasásra
való felkészülés eszközeit, kereteit ki
kell tágítani, a lineáris mellett a kü-
lönbözõ fokozatú iskolák tanítsanak a
nemlineáris, pásztázó, keresõ olvasás-
ra, a képi ábrázolások, grafikonok,
mindenféle dokumentumfajta olvasásá-
ra. Emellett képesnek kell lenni a keresésre,
az értékelésre, a kiválasztásra, a megszerzett
információ személyessé tételére, az informá-
ciószerzési technikákra, az ismeretek ütközte-
tésére, saját következtetések levonására és tu-
datossá tételére, az olvasástechnikák helyes
megválasztására és ötvözésére. A könyvtárnak
jussa ezt elõsegíteni, begyakoroltatni, a felté-
teleket biztosítani, saját gyûjteményébõl vagy
máshonnan, a könyvtárhasználatot bõvített tech-
nikával oktatni.

A következõ elõadó, Georg Ruppelt, a
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek igazgató-
ja, Könyvtári stratégiaváltás Németországban a

demográfiai változások tükrében címû elõadásá-
ban a népességszerkezet átalakulásának problé-
máját járta körül, ami a társadalom minden sze-
replõjére kiterjed. Ismertette a megoldási lehetõ-
ségeket, a feladatokat, a célok megvalósításának
eszközeit. A népességstruktúra átalakulásának
fõbb problémakörei: az idõsek arányának növe-
kedése, egyre kevesebb német nemzetiségû gyer-
mek születik és a családszerkezet is változik, a
bevándorlók, fõleg a gyermekek integrációja, a
népesség számának aránytalan területi változá-
sai. A könyvtárak ideális együttmûködõ partne-
rek a mûvelõdés területén, de fontos az együtt-
mûködés fogalmának újraértelmezése, illetve
számos területen a kooperáció még nem kielégí-
tõ. Az olvasásfejlesztésben jelentõs viszont az
elõrelépés, megállapodás jött létre óvodák,
könyvtárak, iskolák és fenntartóik között. Példa
erre az Olvasáskezdet akció, melyben a gyerme-
kükkel elsõ ellenõrzõ vizsgálatra érkezõ szülõk-
nek képeskönyveket ajánlanak, angol mintára. Ki-
emelt feladat a gyermekek és fiatalok olvasás-

fejlesztése, különösen a fiúk olvasásra nevelése.
Fontos, hogy örömteli olvasás csak cenzúrától
mentes, barátságos légkört és szabad mozgást
nyújtó térben jöhet létre, ahol szabad a hozzáfé-
rés a legkülönfélébb dokumentumokhoz és ahol
mindig találhatunk valakit, akihez kérdésekkel
fordulhatunk; röviden, ez a tér a könyvtár. Az
együttmûködõ partnerek közé tartoznak az egy-
házak, az egyházi intézmények nagy számukból
és teljesítménypotenciáljukból eredõen, a köny-
vesboltok, a vendéglátóipari és sportlétesítmé-
nyek. Könyvtárakat elhelyezhetnek olyan helye-
ken, ahol más okból is vannak emberek, pl. kocs-
mában, vasútállomáson, szálláshelyeken, bevá-
sárlóközpontban. Egy holland példát mutat be a
Könyvtárak 2040-ben. A jövõ újratervezése címû
kiadvány holland és angol nyelven: az összes
észak-brabanti tartományi könyvtárat egyesíteni
fogják egy hatalmas központban. Mivel az idõ-
sek a népesség egyre nagyobb arányát teszik ki,
új célcsoportot alkotnak, a könyvtáraknak együtt
kell mûködniük az idõsek otthonaival és a gon-
dozóházakkal is. Esetükben vezérszó az élet-
hosszig tartó tanulás, speciális érdeklõdésüknek
megfelelõen kell számukra a dokumentumokat
gyûjteni, pl. az egészség témájában, és az egyes
csoportokhoz különbözõ ajánlatokkal kell fordul-
ni. Zárásképp az elõadó ismertette az Olvasás
Alapítvány hannoveri Gottfried Wilhelm Leib-
niz Könyvtárban mûködõ Olvasásfejlesztõ Aka-
démiájának feladatait és mûködését (http://
www.akademiefuerlesefo erderung.de/).

Ebédszünet után az alábbi szekciók ülésez-
tek: a Bibliográfiai, a Fejlett Információs Tech-
nológiák és Társadalom Szekció, a Gyer-
mekkönyvtáros, a Múzeumi Könyvtáros, az Ol-
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vasószolgálati, a Társadalomtudományi Szekció,
valamint a Zenei Könyvtárosok Szervezete. A
délutáni ülések bõséges kínálatából történõ vá-
lasztást tovább nehezítette, hogy a szekcióülé-
sekkel egy idõben került megrendezésre a MOK-
KA-ODR nyílt fórum is (az ottani elõadások diáit
a MOKKA honlapon teszik elérhetõvé http://
ww3.mokka.hu/).

A szekciók beszámolóit az on-line és a nyom-
tatott szaksajtóban olvashatják. Érdemes elláto-
gatni a vándorgyûlés honlapjára (http://vandor
gyules.bdf.hu/), ahol megtekinthetõk az ülé-
sek felvételrõl, valamint összeállításokat is né-
zegethetünk Mándli Gyula és más kollégák
fotóiból. Az MKE elnöksége részérõl jegyzett
összefoglalók a http://konferencia.klog.hu/ cí-
men olvashatók.

A szakmai mellett könnyedebb programok is
szerepeltek a kínálatban. A vándorgyûlés alatt a
vállalkozó kedvûeket vetélkedõk, játékok várták,
az érdeklõdõk városnézésen és könyvtárlátoga-
táson is részt vehettek.

A záró plenáris ülésen Bakos Klára, az MKE
elnöke értékelte a vándorgyûlést szervezési és
szakmai szempontból. Összegzésében elmondta,
hogy megtudtuk, milyen irányba menjenek a
fejlesztések, és merre haladjon a szakma. Igazán
otthon éreztük magunkat, a rendezõk kitûnõen
gondoskodtak mindenrõl és mindenkirõl. Ezt kö-
vetõen Pallósiné Toldi Márta a vendéglátók ne-
vében szólt néhány szót arról, hogyan élték meg
szervezést. Megköszönte, hogy valamennyi meg-
jelent elfogadta a szombathelyiek meghívását,
megismerték a könyvtárak életét, és érdeklõdõk
voltak. A hagyományoknak megfelelõen ezután
az elõzõ évi vándorgyûlés házigazdájától, Mader

Bélától hallottunk élvezetes beszámolót a 2007.
évi rendezvény zárása óta a Szegedi Egyetemi

Könyvtárban eltelt idõszakról. A
következõ, 2009. évi vándorgyûlés
helyszíne Debrecen lesz, a vándor-
botot Virágos Márta, a Debreceni
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgatója vette át. Az ülés végén
átadták az ajándékokat a játékok és
vetélkedõk (puzzle, totó, digitális
erõdjáték, gyalog galopp) gyõztese-
inek, majd megtekintették a szekci-
ók ajánlásait, melyek a vándorgyû-
lési honlapon olvashatók.

A baráti találkozón a Tóvendég-
lõben a General Harmony Singers koncertje után
elfogyasztott vacsorát tánc, valamint a szerve-
zõk meglepetés-elõadása követte. A vándorgyû-
lés programjainak sorát szombaton a szervezett
kirándulások zárták.

Találkozzunk jövõre Debrecenben!
Dávid Boglárka

Fitz József-díjas könyvek
Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófi-

ája, Attraktor Kiadó
A világ tizenkét tételben, szerk. Falcsik Mari,

Helikon Kiadó
Magyarország emlõseinek atlasza, Kossuth

Könyvkiadó
Romsics Ignác: A 20. század képes története,

Rubicon Kiadó
Hermann Róbert – Molnár András: Saját uta-

mat jártam: Batthyány Lajos miniszterelnök,
1807–1849, Zala Megyei Levéltár

MKE-emlékérem
Dajkáné Mészáros Mária (Derkovits Gyula

Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár,
Tiszaújváros)

Hangodi Ágnes (Könyvtári Intézet)
Molnár Jánosné (MKE)
Oláh Rozália (Deák Ferenc Megyei Könyv-

tár, Zalaegerszeg)
Szilágyi Márta (Anton Bernolák Városi

Könyvtár, Érsekújvár)
Tilcsikné Pásztor Ágnes (Siker Könyvtár,

Szombathely)

„Az év fiatal könyvtárosa” díj
Oláh Róbert, a Tiszántúli Református Egy-

házkerület Könyvtárának munkatársa
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Vándorgyûlés
a reneszánsz jegyében

Az idei, negyvenedik vándorgyûlés megnyitó-
ja elõtt sajtótájékoztatót tartott Hiller István

oktatási és kulturális miniszter és Bakos Klá-

ra, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
(MKE) elnöke.

Bakos Klára a reneszánsz eredeti jelentésé-
hez, a megújuláshoz nyúlt vissza. A könyvtá-
rak tulajdonképpen a folyamatos megújulás ál-
lapotában vannak, mondta, hiszen állandóan al-
kalmazkodniuk kell az újabb és újabb kihívá-
sokhoz, a változó körülményekhez és igények-
hez. Ebben leginkább a kistelepüléseken van
szükség megerõsítésre, miután a könyvtári
rendszerben lezajlott fejlesztések hozzájuk még
nem értek el.

Hangsúlyozta, hogy a könyvtárak verseny-
képessége hozzájárul Magyarország verseny-
képességéhez, ezért a könyvtárakat támogatni
jó befektetés az egész ország számára, valódi,
kimutatható hasznot hoz.

Az MKE az ország egyik legjelentõsebb civil
szervezete, mely a magyar értelmiség igen jelen-
tõs szeletét fogja össze, tevékenységével pedig
összeköti a múltat a jövõvel – mondta Hiller Ist-
ván, majd megerõsítette, hogy ezután is számít a
könyvtárosokra, a könyvtárakra és az MKE-re
abban a hihetetlen versenyben, amely a modern
világban folyik az információért. Miután idézett
a könyvtári statisztikákból és beszélt az ezekbõl
kiolvasható tendenciákról, elmondta, hogy mi-
lyen változások várhatók a most megjelenõ pá-
lyázatok révén (a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériummal közös pályázat integ-
rált szolgáltatóhelyek fejlesztésére és a könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fej-
lesztését szolgáló kiírás). A cél az, hogy 2013-ig
minden könyvtárban legyen számítógép és
internet.

Végül ismét hangsúlyozta, hogy a könyvtá-
rosok kulcsszerepet játszanak az ország kultú-
rájának megújításában.

Bakos Klára hozzáfûzte, hogy a szakma és
az MKE is számon tartja a miniszter ígéreteit.

A sajtótájékoztató az épp akkor lezárult fel-
vételi procedúrával foglalkozó kérdésekkel és
válaszokkal zárult (aznap este hirdették ki a
ponthatárokat). (fá)

Az iskolai könyvtárak
reneszánsza

Budavári Klára, az MKE Gyermekkönyvtáros
Szekciójának vezetõje keresett meg azzal, hogy
az idei, ünnepi vándorgyûlésen a szekció egyik
elõadójaként beszéljek az iskolai könyvtárakról.

Nagy megtiszteltetésként ért e felkérés, hi-
szen a magyar gyermekkönyvtárosok közül na-
gyon sok könyvtárostanár kolléga került ki. Sõt
megkockáztatom: munkájuk fontosságát talán mi,
könyvtárostanárok értjük, értékeljük igazán.
Közeli a két hivatás, kiegészíti egymást.

Még egyszer köszönet, és most nézzük a mi
a helyzet az iskolai könyvtárak reneszánszával
2008-ban, a reneszánsz évében!

Iskolai könyvtárak reneszánsza? Hiszen a re-
neszánsz újjászületést, megújulást jelent! Miért
e hangzatosnak érezhetõ cím, hiszen mondhat-
nánk: bár az iskolai könyvtárak hosszú utat tet-
tek meg 2008-ig, ám „mindent” el is értek(?).

Közel fél évszázada indultak fejlõdésnek,
szervezõdtek „hálózatba”. Ez idõ alatt állandóan
küzdeniük kellett létükért, bizonygatniuk, hogy
jót akarnak, szerepük van az oktatásban, a könyv-
tári rendszerben. Kiváló kollégák sora teremtette
meg ezt a hivatást: az iskolai könyvtár munká-
juk során vált a pedagógiai munka szerves ré-
szévé. Nekik köszönhetjük, hogy – ha nem is
tökéletesen megvalósulva, de – létezik az iskolai
könyvtár fogalma a magyar közoktatásban.

Megújulás? Igen, megújulás, mert sokszor
kellene a hivatás megalkotóinak írásait olvasni,
szavait meghallgatni, hogy erõt merítsünk a csüg-
gedés pillanatában. Sokszor hiányzik belõlünk
lelkesedésük. Ambrus Andrásné, Ballér Endréné,
Dragon Katalin, Gyõri Gáspár, Patona Fe-

rencné, Szepesi Hajnal, Ugrin Gáborné sorai ma
is segíthetnek, amikor úgy érezzük, nincs tovább.
Sokszor keseredünk el a pénztelenség, az értet-
lenség láttán, de a példájukon felnõttek bizony
megújulva, erõt gyûjtve a lehetetlent is legyõzik.

Négyéves vezetõ szaktanácsadói munkám
során megtapasztaltam: van olyan oktatási intéz-
mény, ahol a könyvtár ajtaját kinyitva legszíve-
sebben visszafordulnánk. A polcok szedett-
vedettek, a könyvek rongyosra olvasottak – de a
könyvtárostanár személyisége, állandó megújul-
ni tudása varázslatos: a könyvtár zsúfolásig tele
gyerekekkel és tanárokkal. Van persze olyan is,
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ahol belépve gyönyörûséges álomkönyvtárat ta-
lálunk, szépen sorakozó olvasnivalóval, csak
éppen olvasót nem látunk. Ezek persze szélsõsé-
gek, de a megújulás, újjászületés példájuk nyo-
mán indulhat el. Az apró fortélyokat fontos, hogy
egymástól megtanuljuk! Ezért jók a vándorgyû-
lések, szakmai napok és továbbképzések, ahol új
módszerekkel ismerkedhetünk meg. Jó lenne mi-
nél többször hasonló módon, akár más területek
könyvtárosaival is közösen gondolkodni. (Erre adott
alkalmat Budapesten a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár kerületi könyvtárosainak és a könyv-
tárostanároknak a találkozója 2007–2008-ban.)

Mi értelme van az iskolai könyvtárak rene-

szánszáról beszélni az IKT korában? Az
infokommunikációs technológia ismerete minden
ember számára elengedhetetlen. Aki nem sajátí-
totta el gyermekkorában az információszerzés
technikáját, annak ezt feltétlenül pótolnia kell.
Erre szolgálnak nyilvános könyvtárainkban a
használóképzések. S a gyermekkori képességfej-
lesztés 6-tól 18 éves korig a közoktatás könyv-
tárainak, az iskolai könyvtáraknak a törvény ál-
tal elõírt feladata.

Az általános iskolák és a gyermekkönyvtárak
együttmûködése révén megalapozhatjuk az egész
életen át tartó tanulás folyamatában a könyvtár
helyét.

Különösen fontos a középiskolai korosztály
információs kompetenciáinak fejlesztése, ami az
iskolai könyvtárak, a könyvtárostanárok alapve-
tõ feladata. Ehhez a munkánkhoz természetesen
szükségünk van a nyilvános és a szakkönyvtárak
munkatársainak segítségére is.

Ezért jó büszkén arra gondolni, hogy szapo-
rodik azoknak a könyvtárostanároknak a száma,
akik informatikai képzettséggel bírva végzik is-
kolai könyvtári munkájukat, az IKT eszközök
használatának oktatását, az információszerzés
képességének fejlesztését.

Hosszú évek óta Benkõ Ilona és Kiss Anna

moderátori munkájával mûködik levelezõlistánk,
Bondor Erika jóvoltából van önálló könyv-
tárostanár klog, s egyre szaporodik az iskolai
könyvtárak blogjainak száma. Valódi reneszánsz
pezsgés XXI. századi szellemben!

Miért érezzük mégis, hogy az iskolai könyv-
tárak reneszánszának gátat szab a XXI. század?
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Nagy örömünkre az iskolai könyvtárakkal
foglalkozott már a könyvtárak nemzetközi szer-
vezete, az IFLA és az UNESCO is. Dekrétumuk
a magyar közoktatás számára is összefoglalja
mindazt, amit az iskolai könyvtárral kapcsolat-
ban tudni kell és fontos (magyarra fordította
Celler Zsuzsanna).

Sokat köszönhetünk az 1970-es évek gyakor-
ló könyvtárostanárainak és elméleti szakembere-
inek (közülük is kiemelkedik Dán Krisztina

munkássága), akiknek tevékenysége folytán a
közoktatási törvény és követõ rendeletei, vala-
mint a Nemzeti Alaptanterv részletesen foglal-
koznak az iskolai könyvtárral és a könyv-
tárostanár személyével.

A XXI. század elejére megfogalmazódott
azoknak a magatartásmintáknak a gyûjteménye,
amelyek a könyvtárostanári hivatás alapjait je-
lentik. Az etikai alapelveket a Könyvtárostanárok
Egyesülete fogalmazta meg.

Látszólag minden megvan, élhetjük az isko-
lai könyvtárak nemhogy reneszánszát, de tevé-
keny, alkotó mindennapjait. Csak sajnos a fenn-
tartók, az önkormányzatok nem minden esetben
értelmezik e szellemben a paragrafusokat. Kell
lennie könyvtárostanárnak? Legyen negyed ál-
lásban! És teljesítsen a könyvtárostanár annyit,
amennyit a törvény elõír! (Ezt egyébként a szá-
munkra nagyon fontos és hasznos szakmai fel-
ügyeleti rendszer számon is kéri!)

Kell lennie könyvtárnak? Vonjunk össze két
vagy akár három intézményt, és a keletkezett
újban elég lesz egy könyvtár és egy könyv-
tárostanár, a telephelytõl lehet akár egy kilomé-
terre is. A XXI. században ezt korszerûsítésnek
nevezni elég furcsa.

Ezért volt öröm olyan megoldásokat találni,
ahol a kistelepülés könyvtára beköltözött az is-

kolába és így mindkét funkciónak tökéletesen
megfelel.

Ezért örülünk azoknak a „kézfogásoknak”,
kapcsolódásoknak, amikor gyermekkönyv-
tárosok, iskolai könyvtárosok közösen vállalnak
feladatot az olvasás, a könyvtárhasználat képes-
ségének terjesztésében.

Van-e esély az iskolai könyvtárak reneszán-
szára? Egy vérbeli – bár csak néhai – könyv-
tárostanár szájából ez a kérdés csak költõi lehet!

Miben látom az esélyt?
Nagyon fontosnak tartom a kézfogást, a pár-

beszédet a szélesebb szakmával. Hiszen az isko-
lai könyvtárak világnapja – amely ebben az esz-
tendõben már nem is világnap, hanem egy egész
hónap! – rengeteg lehetõséget ad a közös prog-
ramok szervezésére. Használjuk ki egy szakma
sajátos profilú elemeit!

Ugyanígy fontos a magyar könyvtári straté-
gia, amelynek kiemelt eleme az olvasás, az isko-
lai könyvtárakban rejlõ lehetõségek kiaknázása
e téren. A hamarosan megjelenõ TÁMOP-pályá-
zatban – reméljük – lesz rá mód, hogy iskolai
könyvtár, könyvtárostanár partnereket találjon az
olvasással kapcsolatos hosszú távú elképzelések
megvalósítására.

Jó tudni, hogy ebben az OFI-OPKM és a
Könyvtári Intézet támogatására is számíthatunk.

Az iskolai könyvtár reneszánsza? Bizton ál-
líthatjuk, hogy már el is kezdõdött! Ezt bizo-
nyítja Bosnyák Viktóriának a tündérkönyv-
tárosok által ajánlott mûve. Mert mit is tu-
dunk meg Tündérboszorkány címû könyvébõl?
A könyvtárostanár, aki az iskola padlásteré-
ben (hol máshol?) vezeti a könyvtárat, mor-
cos, de csak addig, amíg ki nem találja, ho-
gyan lehet a könyvtárat megtölteni olvasó di-
ákokkal, felnõttekkel! Akkor aztán kiderül,
hogy tündér õ igazából!

A gyermekkönyvtárosok és könyvtárostanárok
barátságának, együttmûködésének alapja mind-
az, amit Goethe ír: „A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig
csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és
sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

Az esély tehát bennünk van – mint eddig
mindig. S ha ezt kiaknázzuk, akkor – hiszem –
az iskolai könyvtárak reneszánsza cím aktualitá-
sát veszti majd.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ, FPPTI
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Strandkönyvtár

Ötlettõl a megvalósításig

Balatonalmádi a Balaton északi partján találha-
tó, Balatonfüredtõl tizenöt, a megyeszékhelytõl,
Veszprémtõl tizenkét kilométerre. Új keletû vá-
ros, 1989-ben kapta meg ezt a rangot. Az állan-
dó lakosok szám 8956 fõ. A város jellegét a
Balaton határozza meg: az idegenforgalom és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások az elsõdleges
bevételi források.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtá-
rat 2003. január 24-én adták át. Az épület a város
központjában helyezkedik el. Az idén ünnepelte
ötéves fennállását az intézmény. A könyvtár öt-
százötven négyzetméter alapterületû. Az állo-
mány kb. negyvenezer kötet, amely még nincs
teljesen feldolgozva. Három könyvtáros, egy
pedagógus (gyermekkönyvtáros) és két könyvtá-
ros asszisztens dolgozik a könyvtárban.

2008. július 1-jével nyílt meg a Wesselényi
strandon a strandkönyvtár. Az ötlet már egy évvel
elõbbre datálható. A kivitelezést nehezítette a
könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR)
folyamatban lévõ elindítása és a strandon a
megfelelõ helyiség kialakítása.

2007 mozgalmas év volt, nemcsak a KSZR
miatt, hanem az integrált könyvtári rendszert is
ebben az évben cseréltük Huntékára. A könyvtár
állományának csak egy kis része volt feldolgoz-
va. Így a konverzió ellenõrzése után az állomány
fennmaradó részét kellett „bevarázsolni” a rend-
szerbe. Mára már az állomány több mint a fele
elérhetõ az interneten, mellette rögzítésre került a
rendszerhez csatlakozott könyvtárak ál-
lománya is (jelenleg öt település tarto-
zik a KSZR-hez).

Az elmúlt öt évben folyamatosan
igazítottuk a könyvtár mûködését a
felhasználókhoz. Például a nyitva tar-
tást, amely szezonban hétfõtõl pénte-
kig tíztõl húsz óráig, szombaton ti-
zennégytõl húsz óráig tart, szezonon
kívül tizenkilenc óráig. Ezen kívül
nyáron nem tartunk zárva. A számí-

tógépes hálózatnál is figyelembe vettük a hasz-
nálói igényeket, kialakítottuk a vezeték nélküli
hálózatot – gondolván a laptopot használókra.
Mivel az internethasználat nem ingyenes, a wifi-
felhasználókat nehéz volt követni, és a céges szá-
mítógépek esetén nem lehetett megoldani a kap-
csolódást, ezért idén januártól áttértünk a hotspot
rendszerre. Így már nincs szükség különleges beál-
lításokra, a könyvtár nyitva tartásától függetlenül
lehet használni az internetet, és a fizetés is történ-
het bankkártyával. Júliusban 348-an használták az
internetet a kártyavásárlás adatai alapján.

A tavalyi évben 929 olvasó iratkozott be a
könyvtárba. A lenti grafikon mutatja a lakcím
szerinti megoszlásukat. A beiratkozottak egyhar-
mada nem almádi lakos, vannak köztük nyaraló-
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tulajdonosok, akik évrõl évre visszajönnek, és
vannak, akik csak pár hétre érkeznek a városba.

 A kistérséghez tizenegy település tartozik, a
grafikonon csak azok szerepelnek, akik hozzánk
is beiratkoztak. Az idei évben sem változott az
arány. Jelenleg 630 beiratkozott olvasónk van.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy
a nemcsak a beiratkozott olvasók, hanem a hasz-
nálók száma is megnõtt. Elsõsorban a közhasz-
nú információk iránt nõtt az érdeklõdés, pl. üdü-
lési csekket beváltó helyek, gyógyszertár, orvosi
ügyelet, biciklikölcsönzés, menetrendek, progra-
mok Almádiban és a környezõ településeken,
látnivalók. Mivel a könyvtár a város központ-
jában helyezkedik el, a strandra jövet-menet
útba esik, ezért jó idõ esetén a délelõtti és esti
órákban van forgalom. (Rossz idõben termé-
szetesen egész nap!) Arra gondoltunk, ahol a
tömeg – ott a forgalom is, és ha lehet metró-
állomáson könyvet kölcsönözni, akkor miért
ne lehetne strandon is.

Az egyik legnagyobb problémát a telephely
megtalálása jelentette. Tavaly nem volt szeren-
csénk, viszont az idén akadt egy büfének szánt
épületrész, amelyet nem vettek bérbe, így lehe-
tõség volt arra, hogy könyvtárnak kialakítsuk. A
helyiség kissé rusztikus hatású, de némi drapéri-
ával, plakátokkal és színes könyvtári polcokkal
már elfogadható lett. Az állományt hamar levá-
logattuk: krimi, romantika, scifi, kötelezõ, me-
sék, s mivel nagyjából ötszáz méterre van a
strandkönyvtár a városi könyvtártól, „bármilyen”
könyvet kérhet az olvasó – feltéve, ha az állo-
mányunkban megtalálható –, tíz perc alatt lejut-
tatjuk a partra. Tulajdonképpen már készen is
lett a strandkönyvtár, csak a beiratkozás és a
használat kérdése volt hátra. A beiratkozásnál
két megoldás közül választhattunk, a kölcsönzé-
sért cserébe letétet kérünk, vagy az éves beirat-
kozás mellett lehetõséget adunk rövidebb/olcsóbb
regisztrálásra. A letétként kezelt pénz külön sza-
bályozást igényelt volna, ezért maradtunk a rö-
vidített beiratkozási lehetõség felajánlásánál, ami
egy hétre háromszáz forint beiratkozási díjat
jelent. (Könyvtárunkban az éves tagdíj ezer, il-
letve ötszáz forint)  A nyitva tartás a fõ strand-
idõre esik: tizenkét órától tizennyolc óráig vár-
juk a látogatókat – hétfõtõl szombatig, az idõjá-
rás függvényében. Szeretnénk az internetet is
bevezetni, ennek technikai kivitelezésével küz-
dünk, még nem találtunk megfelelõ antennát.

Egy hónapos tapasztalat alapján a kísérlet
sikeresnek mondható, huszonhárman iratkoztak
be, a napi látogatottság húsz és ötven fõ között
mozog. Legnagyobb meglepetésünkre nem csak
a nyaralók, hanem a helyi lakosok is örömmel
fogadták a kezdeményezést, szívesen használják
a strandon levõ állományt, még akkor is, ha az
nagyon szûkös a városi könyvtári állományhoz
mérve. (Eddig összesen négy-öt alkalommal
vették igénybe futárszolgáltatásunkat.) További
tapasztalat, hogy a strandkönyvtárnál is a köz-
hasznú információk kerültek elõtérbe: mindig
kevés az információ az adott településrõl és kör-
nyékérõl, ha jó az idõ, akkor az esti programról, ha
rossz idõ van, akkor a környék látnivalóiról.

Valószínûleg nem lett volna ilyen gyors és
tartós az érdeklõdési hullám, ha a véletlen sze-
rencse nem játszik kezünkre a médián keresztül
– a televíziók, a rádiók, a sajtó és a szakmai
fórumok mind elõsegítették a sikert.

Külön köszönet illeti Korcsmáros Gábort, aki
engedélyezte és elkészítette plakátjainkat.

Reményeink szerint jövõre is mûködni fog
a strandkönyvtár – annyi kiegészítéssel, hogy
hétvégékre könnyed, nyáresti könyvtári prog-
ramokat is szervezünk a csendesebb szórako-
zást igénylõk részére.

Dankó Friderika

Éjszaka
a TEMI Könyvtárban

A TEMI Könyvtár (Salgótarján) életében csak a
változás állandó. Eddig a Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesülete (Budapest) kereteiben
mûködött. Az idei évtõl a Nyitott Könyv Olva-
sókör Egyesület vette át ezt a szerepet.

Az új mûködtetõ neve adta az ötletet a Nyi-

tott könyvek éjszakája megrendezéséhez.
A könyvtárban 2008. július 11-én nem kisebb

dologra vállalkoztunk, mint hogy egész éjszakán át
izgalmas, szórakoztató, érdekes programokkal tölt-
sük meg a könyvtár máskor éjjelente üres tereit.

A Nyitott könyvek éjszakája rendezvénnyel
az volt a célunk, hogy a lakosság széles körében
tudatosítsuk, hogy a könyvtár nem pusztán a
könyvkölcsönzés és a komoly, csöndes munka
színtere, hanem a szórakozásra, a szabadidõ el-
töltésére, egymás megismerésére is lehetõséget
biztosító közösségi helyszín, találkozási pont.
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A Non-profit szervezetek a médiában címû
egyeztetõ fórummal indult a tartalmas program
délután öt órakor, melyen tizenhét salgótarjáni
civil szervezet és a média részérõl a Nógrád Me-
gyei Hírlap és a Focus Rádió képviselõi vettek
részt. Ezzel a TEMI Könyvtár elindított egy ha-
gyományteremtõ programot, melynek kertében
a helyi civil szervezetek megismerkednek egy-
mással és egymás munkájával.

A tartalmas eszmecsere keretében minden
civil szervezet képviselõje elmondta vélemé-
nyét a sajtó és a civilek kapcsolatáról, és ez
irányú tapasztalatairól. Erre reagáltak a média
képviselõi. Sok hasznos tanácsot adtak, el-
mondták, õk hogyan látják a civilek tevékeny-
ségét. Biztattak bennünket, hogy keressük õket,
bátran adjunk hírt magunkról, lépjünk ki a köz-
életbe. A beszélgetés alatt sok hasznos ötlet,
javaslat hangzott el a jövõre nézve, melyeket
összefogással, szoros együttmûködéssel tudunk
megvalósítani.

A tanácskozás résztvevõi a Magyar Vöröske-
reszt Nógrád Megyei Szervezetének felhívására
csatlakoztak az ipolytarnóci jégkárosultak javára
meghirdetett pénzgyûjtési akcióhoz.

Az igazi éjszakai mûszak tizenkilenc órakor
vette kezdetét. Már percekkel a nyitás elõtt né-
pes vendégsereg várta, hogy bejöhessen a könyv-
tárba, és felfedezõútra indulhasson az érdekes és
furfangos rejtvények és feladványok sûrûjében.

Az érkezõk elõször nyomot hagyhattak a
könyvtár elõterében felállított óriási vendégfa-
lon, melyet a mai napig szívesen nézegetnek a
látogatók.

A könyvtár hirdetõtáblájánál írásos és szóbeli
útmutatást kaptak a választható feladatokról, itt
kapták meg a játékok feladatlapjait, itt helyeztük
el az urnát, ahová a megoldott feladatokat elhe-
lyezhették. Készítettünk könyvtári totót, volt mozi-
kvíz, ahol könyvvel, könyvtárral kapcsolatos film-
részletekbõl kellett filmcímeket kitalálni.

Nagy sikere lett a könyvborítókból összeállí-
tott puzzle-nak.

A kincskeresésben is sokan részt vettek. Ezt
úgy szerveztük meg, hogy a könyvtár legkülön-
bözõbb pontjain elhelyeztük a könyvtár logóját,
a fõnixmadarat egy-egy betûvel. A betûkbõl egy
regény címét lehetett összerakni, melynek a szer-
zõjére voltunk kíváncsiak.

A rímfaragás megadott szavak felhasználásá-
val történhetett.

A képeken:
Vendégfal. Kivilágított bejárat.

A szervezõ könyvtárosok
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A feladatok megoldásában jókedvûen, nagy lel-
kesedéssel vettek részt kicsik és nagyok. Minden
feladatra érkezett átlagosan harminckét megfejtés.

Az Activity-bajnokság huszonhárom órakor
kezdõdött, melyen jól felkészült csapatok három
gyõzelemig tartó csatában mérték össze erejüket
egészen hajnalig.

A Nyitott könyvek éjszakáján a résztvevõket
a mozgalmas program, a jó beszélgetések mellett
frissítõ teával, kávéval, pogácsával tartottuk ébren.
Az ingyenes beiratkozás és a „kegyelem órái” (ké-
sedelmi díjak elengedése) tették még vonzóbbá az
amúgy is színes és mozgalmas estét, éjszakát.

Hajnali két órakor kicsit fáradtan, de a siker-
tõl boldogan oltottuk el az éjszaka jelképeként a
könyvtár bejárata elõtt lobogó fáklyákat. A
könyvtárosoknak nem volt idejük hazamenni,
hiszen a szombaton tíz órakor sorra kerülõ ün-
nepélyes eredményhirdetésre értékelni kellett a
beadott megfejtéseket. Így hálózsákjainkban az
olvasóterem polcai között aludtunk egy kicsit,
és szombaton sok ajándékkal vártuk a nyertese-
ket. Az összes feladatban jól teljesítõ játékosok
kapták meg a könyvtár fõdíját: az örökös könyv-
tári tagságot. Tóth Ernõné nyugdíjas és Furtner

Nikolett általános iskolai tanuló vehette át ezt a
megtisztelõ díjat. Az egyes feladatokat külön is
értékeltük, és sok-sok nyeremény talált gazdára.

A színes program beváltotta a hozzá fûzött re-
ményeinket. Több mint kétszáz érdeklõdõ látogat-
ta meg könyvtárunkat, és harminckét új beiratkozó
is volt. A látogatók birtokba vették a könyvtárat,
tanultak, szórakoztak, aktívan részt vettek a játé-
kokban, kölcsönöztek, interneteztek, megismertek
bennünket, könyvtárosokat, a vidám, furfangos,
„összekacsintós”, játszó kedvû oldalunkról. Így
formálódott közösséggé az éjszakai látogatók so-
kasága, a régi olvasók, az újak és a könyvtárosok.

Pádár Lászlóné

A képeken:
Érkeznek a vendégek. Puzzle. A civil fórum

résztvevõinek egy része.
Jobbra fent: Szorgos munka
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Nemcsak a húszéveseké
a világ(-háló)!

Egyéves a tatabányai NetNagyi Klub

Tavaly augusztusban gyûltek össze elõször Tatabányán
a Városi Könyvtárban az internet felnõtt korú rajongói.
A klub megalakulásával párhuzamosan létrejött egy
honlap http://www. netnagyiklub.hu címmel, mely rész-
ben a Városi Könyvtárban folyó tanfolyami oktatást
szolgálja, másrészt reprezentálja az interneten fellelhe-
tõ érdekes, hasznos és szórakoztató tartalmakat, illetve
képes beszámolót ad a klubrendezvényekrõl.

Az ötlet megvalósítását kettõs cél motiválta: egy-
részt lehetõséget teremteni minden érdeklõdõnek az
ismeretek frissítésére, bõvítésére az interneten át –
újabb tanfolyamok nélkül –, másrészt teret adni köz-
vetlen tapasztalatcserére mindazoknak, akik könyv-
tárunkban ismerték, kedvelték meg a számítógép, az
internet használatát. Az indulást követõen megjelen-
tünk az iwiw-en is, onnan is csatlakoztak hozzánk
virtuális és valódi klubtagok. Jelenleg ötvenheten van-
nak, akik közül tizenhárommal csak virtuálisan, a
honlapon és levelezésben tartjuk a kapcsolatot. Ez
utóbbiak fõként a nagy távolságban élõk. A tatabá-
nyai „netnagyik” korosztálya igen vegyes, nemcsak
az idõsebb korcsoport képviselteti magát. Nagy gond-
ban lennénk egyébként, ha mindenki mindig részt tud-
na venni a rendezvényen! A Városi Könyvtár ideigle-
nes Ságvári úti helyiségét már kinõttük. Némi segítsé-
get jelent, hogy nem tud mindenki minden alkalommal
eljönni. Ez a probléma rövidesen megoldódik vissza-
költözésünkkel a hamarosan elkészülõ Népházba.

Általában minden hónapban egyszer találkozunk.
A meghívókat az elsõ összejövetel után már kizáró-
lag az interneten át továbbít-
juk – e-mailben a feliratkozot-
taknak és a klub honlapján ke-
resztül. A programok tartalma
átalakult az elmúlt egy év so-
rán. Az elsõ idõszakban a hon-
lap újdonságaiból válogattam,
és bemutattam õket projektor
segítségével, azután pedig a
felmerülõ problémákra, kérdé-
sekre válaszoltam. Ezt köve-
tõen a jelenlévõk kaptak szót.
A kezdetektõl máig nyitva áll
a lehetõség a résztvevõknek,
hogy megosszák a társasággal
valamilyen számítógépes,
internetes élményüket, felfede-
zésüket. Többször hallhattunk
különféle személyes beszámo-

lókat. Ezek a hozzászólások is hozzájárultak ahhoz,
hogy hatókörükben sikerült a számítógép-használat-
ról eloszlatni azt a tévképzetet, mely szerint idõs
embereknek bevehetetlen várat jelent. Az iwiw-rõl
ismert meg bennünket és csatlakozott hozzánk Csáki

István. Saját elõadásával, bemutatójával rendszere-
sen hozzájárul a programok sikeréhez. Néhány hó-
napja már kevesebb idõt fordítok a webhely újdon-
ságainak bemutatására. A honlap idõrõl idõre fris-
sül, megismerhetõ önállóan is. Helyette valamilyen
informatikai program használatát és bizonyos mûve-
letek alkalmazását mutatom be, illetve fontos tudni-
valókat osztok meg a hallgatósággal.

Visszatekintve az elmúlt esztendõre, sok szép él-
ménnyel lettünk gazdagabbak. Láthatóan nyílt és barát-
ságos emberi kapcsolatok szövõdtek. Hogy mennyire
jól érzi magát mindenki, arra álljon itt egy példa: a
szombati tizenöt órás kezdés után tizennyolc órakor
még nem lehet berekeszteni az összejövetelt, annyi sze-
mélyes beszélgetnivaló és tárgyalnivaló akad még ek-
kor is.

A jövõ év elején bizonyára ideálisabb körülmé-
nyek közé kerülhetünk, amikor könyvtárunk vissza-
költözik a felújított, kibõvített Népházba. Kétéves
születésnapunkat már ebben az épületben tartjuk.
Azon az évfordulón bemutatkozunk a városban a
klubtagok különféle alkotásaival (fõként prezentáci-
ók), és azokkal a történetekkel, amelyek az elmúlt
idõszak szép emlékeit, sikereit illusztrálják. Ezzel is
szeretnénk ösztönzést adni a kívülállóknak, hogy
elhiggyék, érdemes felnõtt fejjel, kötelezettség nél-
kül is meghallani az idõk szavát.

A mellékelt kép egy montázs, valójában ennyien
nem férünk el egyszerre. Ezt küldöm mégis azért, hogy
több arc is látható legyen egyetlen fotón.

Szilassi Andrea
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

A Vajdaságban jártunk
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Szekciójának szervezésében kis csoport utazott
busszal tanulmányi kirándulásra a Vajdaságba a
bácskai, bánáti, szerémségi városok természeti
és kulturális értékeinek megtekintésére. Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatár-
sai kitûnõen megszervezték az utat. A korábbi
szakmai kapcsolatok alapján Szabadkától Újvi-
dékig meglátogatott városok, helységek mind-
egyikében ismerõsök fogadtak, õszinte, igaz
bemutatást hallottunk mindenütt. Talán ez a leg-
jobb formája a túrának: a helyiek magyarázatai
messze érdekesebbek a szokványos ismertetõ-
szövegeknél.

A csoport az újvidéki Matica könyvtára elõtt

A személyes kapcsolatok alapján sok érdekes
helyi alkalomra is bejutottunk, meglátogattunk
több nevezetes és kiemelkedõ értékû könyvtárat,
muzeális gyûjteményt, részt vettünk kiállítás-
megnyitón, elbeszélgethettünk helyi mûvészek-
kel, újságíróval, helytörténésszel, megismertük
Matuska Márton írót, a Magyar Szó lapszerkesz-
tõjét, akinek most készült el – eddig soha meg
nem jelenhetõ – könyve a hatvan évvel ezelõtti
délvidéki magyar népirtásról. Mind-mind felejt-

hetetlen találkozás. Jómagam most voltam elõ-
ször a Vajdaságban, megvallom, elég elnagyolt
képem volt csak errõl a szép és valaha oly gaz-
dag magyar vidékrõl. A személyes beszélgeté-
sek és az események közvetlen résztvevõitõl hal-
lott beszámolók élõ valóságában mutatták meg
az itt élõ magyarok tragédiáját, küzdelmét és
helytállását. Õk már nem „határon kívüli ma-
gyarság” a számomra, hanem sokat szenvedett,
nehéz körülmények közt küzdõ testvéreink, akik-
re mi is büszkék lehetünk.

Egy kis történeti áttekintés

Déli szomszédunkkal való kapcsolatunk történe-
te máig sem feltárt, a trianoni békediktátummal
1920-ban a Délvidék az 1918-ban kikiáltott

Szerb–Horvát–Szlovén
Köztársaság részévé vált.
Az 1991-es népszámlálási
adatok szerint a Délvidék
lakosságának 16,85%-át tet-
ték ki a magyarok. 2002-re
ez a szám 14,28%-ra apadt.
A nemzeti kisebbségek – és
benne a magyarság – hely-
zete továbbra is megoldat-
lan Szerbiában. Hogyan ju-
tott ide itt a magyarság?
Errõl a legutóbbi idõkig
beszélni sem lehetett – sem
ott, sem minálunk.

Az 1944–45-ös magyar-
ellenes pogromról is csak az
1990-es évektõl kezdtek

kiszivárogni hírek. Megrázkódtatást jelentett,
amikor 1990 áprilisában a Délvidék egyetlen
magyar nyelvû napilapja, a Magyar Szó rövid
hírben számolt be az utolsó oldalon a VMKDK
tanácsának levelérõl, amelyet a Vajdasági és
Szerb Tudományos Akadémia elnökéhez intézett:
„… elérkezett az idõ, amikor tudományos mód-
szerekkel kell kivizsgálni a vajdasági történése-
ket a megszállás alatt, és a felszabadulás után.
Beszélni kell azokról a magyarokról is, akik
közvetlenül a háború után estek áldozatul bíró-
sági végzés nélkül.” Ezzel az 1944 óta leplezett
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tömegmészárlásról elõször jelent meg írás a dél-
vidéki magyar napilapban. Mindaddig mindenki
úgy tett a nyilvánosság elõtt, mintha ez nem
történt volna meg. Most játsszák a magyar mo-
zikban Andrzej Wajda Katyn címû filmjét, amely
a lengyelek hasonlóan elhallgatott mély törté-
nelmi sebérõl szól. Vajon mikor  lesz ilyen méltó
szembenézés a magyar tragédiával?

Mi is történt 1944-ben? Az alábbiakat Szal-
ma József Népirtás folyt címû írásából emelem
ide. (Megjelent a korábban már említett Matuska
Márton  szerkesztésében a Rémuralom a Délvi-

déken címû könyvben, Újvidéken, 2004-ben.)

Matuska Márton
Rémuralom a Délvidéken címû könyvét ismerteti

„A magyarlakta területek már a királyi Jugo-
szlávia szemében is idegen szövetként voltak
kezelve. Tudjuk azt, hogy területeikre szerb
»dobrovoljacokat« (önkénteseket) költöztettek a
volt Jugoszlávia területérõl már 1922-ben […]
Voltak már ekkor is (szerb) tudósok, akik úgy
gondolták, hogy a »magyar kérdés« egyszerûen
megoldható: a magyarok kitelepítésével és a
szerbek betelepítésével. Ezt szolgálta az állam-
polgársági törvény […]  Az utódállamokba te-
relt magyarság legnagyobb része azonban nem
akart lemondani magyar állampolgárságáról [...]

Politikai és törvényhozási szinten komoly
intézkedések történtek a Délvidék »magyar-
talanítása« érdekében, és ezt nem is palástolták.
A magyar iskolákat sokhelyütt megszüntették.
Agrárreform és kolonizáció címén szerbek több
százezren lettek betelepítve, kaptak földet fõleg
a magyarlakta településeken, de még ezt meg-
elõzõen volt egy  szörnyû esemény: a Jugoszlá-
viát »építõ« (szabadcsapatoknak nevezhetõ) egy-
ségek tettei felett szemet hunyt a politikai veze-

tés. Megengedte az »idegen elemek« (értsd ma-
gyarok)  iránti bosszút, a népirtást, amelynek
ártatlan magyarok tízezrei estek áldozatául […]

A második világháború utolsó hónapjaiban,
attól a naptól kezdõdõen, hogy Tito partizán
csapatai a Vörös Hadsereg támogatásával kezd-
ték az újra formálódó délszláv állam ellenõrzése
alá vonni a Délvidék területeit, súlyos atrocitá-
sok érték az ott élõ magyarokat: felelõtlen kol-
lektív megkülönböztetéssel kezdõdtek, majd
nyomban tömegvérengzéssel folytatódtak. A tö-
meges kivégzések több hónapon át tartottak […]
A vérengzés áldozatainak számát mindmáig csak
becsülni tudjuk, de több tízezerre tehetõ […]

Az 1944–45-ös magyarellenes pogrom csak
az egyik legszörnyûbb változata volt annak a le
nem írt, de sokszor nyilvánosan is kommunikált
tervnek, hogy a magyarokat kitelepítik, vagy
bármi más módon is megszüntetik a magyarok-
nak évezredesnél is régebbi ittlétük, kultúrájuk
nyomait […]

A  milosevicsi nemzeti-szocialista rezsim is-
mét nyíltan folytatta azt, amit a korábbi jugo-
szláv rendszerek burkoltan: tovább »magyartala-
nította« a Délvidéket.”

A mai Szerbiában és annak Vajdaság tartomá-
nyában nem járhatunk úgy, hogy akaratlanul is ne
éreznénk ennek a nehéz történelmi múltnak árnya-
it. Sokfelé eljutottunk. Útitársunk, vezetõnk,  Pastyik

László tanár, újságíró jóvoltából árnyalt képet kap-
tunk a meglátogatott helyekrõl.

Könyvtárak, gyûjtemények

Társaságunk nagy része könyvtáros volt, termé-
szetes hát, hogy a meglátogatott intézmények
között több meghatározó könyvtár szerepelt.
Többségükkel korábbi szakmai kapcsolatok is
voltak, mögöttük személyes munkatársi együtt-
mûködések, barátságok.

Szabadka a vajdasági magyarság egyik leg-
fontosabb központja, különösen miután a dél-
szláv háború óta Újvidék szerepe a magyarság
számára az erõs betelepítések miatt  óhatatlanul
csökken. Meglátogattuk a Szabadkai Városi

Könyvtárat, ahol kézbe vehettük a kutatói rész-
legben a könyvtár legféltettebb kincseit. Õs-
nyomtatványokat, az 1480-as kiadású  velen-
cei Bibliát, az 1493-as Világkrónikát, és bele-
lapoztunk Csáth Géza Naplójába, amelynek
érdekes bejegyzései mellett kifestett rajzai
adják a különlegességét.
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Csáth és Kosztolányi „Szabadka büszkeségei”.
Kosztolányi mûvei is nagy becsben vannak itt, a
Heidelbergben 1913-ban németül kiadott Die
Magische Laterne címû novelláskötetére Thomas
Mann küldött gratulációt, amelyet a ritkaságokat
bemutató vezetõnõ maga olvasott fel.

Szabadka híres látványossága az 1912-ben
felavatott Városháza gazdagon díszített, impo-
záns épülete. Aki látta a marosvásárhelyi Kultú-
ra Palotáját, annak ismerõsnek tetszik a népi
motívumokkal díszített elõcsarnok és a  faragá-
sokban, fali díszítésekben magyar szimbólumo-
kat tartalmazó díszterem. A magyar címerek
mellett a gyönyörû üvegablakok a magyar kirá-
lyokkal – és persze Mária Teréziával, akitõl a

város sokat kapott. A bemutató alkalmat adott
széles körû történelmi áttekintésre is.

A szabadkai Képtár is megérdemli a figyel-
met. A város a festészet számára is adott jeles
mûvészeket. Húsvét Lajos a falusi élet képei
mellett városképeivel, köztük budai látképével
is szerepel, Oláh Sándor a város szülötteirõl,
Csáthról és Kosztolányiról készített portrékat.
Milos Babics a városnak ajándékozott festmé-
nyeinek külön terme van. 482 alkotása nagy része
az aktivizmus szellemét sugározza. Modern fest-
ményeit az 1934-es Tudományos Világkiállítás-
ra készítette.

Újvidék – utunk központja, ahol szálláshe-
lyünk is volt – a Vajdaság Autonóm Tartomány
székvárosa – a dél-bácskai körzetben helyezke-
dik el. A Vajdaság lakosságának kb. 20%-a él
itt, kicsit kevesebb, mint 200 ezer fõ. Soknem-
zetiségû város, melynek magyar lakossága 2002-
ben már csak 6% volt.

Heinermann Péter üdvözöl bennünket

Meglátogattuk mindenekelõtt az újvidék Szerb

Matica Könyvtárat (Matica Srpska), amely a
belgrádi mellett a második központja a nemzeti
könyvtárnak. Magyar részlege hagyományosan
erõs, ennek megfelelõen a könyvtár jó kapcsola-
tokkal rendelkezik a magyar könyvtárakkal. A
cserekapcsolatok kiépítése már 1851-ben kezdõ-
dött a Kisfaludy Társasággal, majd a Tudomá-
nyos Akadémiával, KSH-val stb. Trianon után is
felvették a  kapcsolatot – elõször a szombathelyi
múzeummal. Hungarika és magyar nyelvû kiad-
ványi gyüjteménye így jelentõs, a kapcsolatokat
az OSZK-val ma is ápolják.

A könyvtárban és a városban Heinermann

Péter könyvtáros vezetett bennünket. Sokoldalú
emberként ismertük meg. A Szerb Matica Könyv-

Csáth Géza naplójából.
Lent: A szabadkai városháza – a szerzõ rajza
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tárban õ a Hungarológiai Tájékoztató  Szolgálat
vezetõje, aki elõadómûvészként az Újvidéki Rá-
dióban lett ismert és népszerû a Telepi Rádió

címû, barátaival készített humoros mûsorával.
A Zentán mûködõ új Vajdasági Magyar

Mûvelõdési Intézet a helyi magyar kulturális élet
központja. 2003-ban épült a magyarság ado-
mányaiból, a magyar kormány támogatásával.
Vezetõje, Hajnal Jenõ bemutatta a szép új épü-
letegyüttest, majd végigkísért bennünket zentai
utunk minden állomásán: a városházán, a Tisza-
parti sétán. Csoportunkban volt a Magyar Rádió
két munkatársa is, akik rendszeresen adnak hírt
a határontúliak helyzetérõl. Moskovits János szer-
kesztõ és Lánczi Ágnes mikrofonja jelen volt
túránk minden helyszínén. A felvett ismertetõ-
ket, élménybeszámolókat az MR1 folyamatosan
közvetíti azóta is a Határok nélkül címû mûso-
rában.

A nagy múltú várostól a zentai csata szép
emlékhelyén tett látogatással búcsúztunk el.

Hajnal Jenõ a város történetét meséli

Utunk során alkalmunk volt néhány kiállítást
is megtekinteni. Meglátogattuk az újvidéki
Matica Srpska festmény-kiállítását, valamint az
ortodox festmények múzeumát, a szabadkai és
az újvidéki képtárat, Temerinben pedig részt vet-
tünk az amatõr mûvészek kiállításának megnyi-
tóján is.

Temerin, a TAKT megnyitása

Szép és családias ünnepi megnyitón vehettünk
részt a Temerini Amatõr Képzõmûvészek Talál-
kozóján (TAKT). A megnyitón a Vajdaság jeles
képviselõivel, mûvészekkel, ismert közéleti sze-
mélyiségekkel találkozhattunk. Matuska Ferenc

iparmûvész a meleghangú megnyitó után meg-

mutatta kiállított mûveit. Megismerkedtünk a
fiatal generációt képviselõ másik szónokkal,
Utcai Dávid festõvel is, aki büszkén számolt be
a kõszegi Szent Imre Missziósház számára elké-
szített Szent Imre freskójáról.

A kiállítás megnyitóján

Jelen volt a Magyar Rádió ismert helyi tudó-
sítója, Ternovácz István, aki aztán elkísért ben-
nünket az esti vacsoránkra is, ahol így a régió
gondjairól és törekvéseirõl elsõ kézbõl kaptunk
bõ tájékoztatást. Vacsora elõtt még meglátogat-
tuk a temerini tájházat. Gazdagon berendezett
szobájával, konyhájával és gazdasági udvarával
hû képet ad a délvidéki népi kultúráról.

Templomok, kolostorok, várak

A túra gazdag lehetõséget kínált a mûemlékek,
illetve ma is mûködõ kolostorok, templomok
megtekintésére is. Több olyan helyen jártunk,
amelynek neve mindenki elõtt ismerõsen cseng
a történelmünkbõl.

Karlócán renoválják a Béke Templomát



36  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. augusztus

Karlócán megtekintettük a karlócai békekö-

tés helyén épült és most újjáépülõ Béke Templo-

mát. A karlócai békeszerzõdést 1699. január 26-
án írták alá. A béke lezárta az 1683–1697-es
török–osztrák–magyar háborút, a Magyar Király-
ság területérõl kiûzte a törököket. A karlócai
békével Magyarország nagy részén megszûnt az
oszmán hódoltság, és lehetõvé vált az ország
területi, politikai és közigazgatási egyesítése.

A karlócai béke az újonnan feltárt források
alapján egyetemes nagyságrendû fejlemény volt,
amely fordulatot jelentett nemcsak Magyarország
történetében, de az európai stabilitásért folyó
küzdelemben is. A békekötés a négy aláírónak
külön bejáratot biztosító sátorban zajlott le, helyén
jellegzetes, köralakú épületet emeltek, amelynek re-
noválása most török segítséggel zajlik.

Bács község, korábban megyeszékhely, érsek-
ségi székhely, ahol több országgyûlést is tartot-
tak. Az Árpád-kor óta létezõ település pár ezer
fõs lakoságának ma már csak 6%-a magyar, lát-
nivalóban azonban ma is bõvelkedik.

Bács romos vára

A romos Bács vára ma is impozáns. A mo-
hácsi ütközet után, 1526-ban török kézre került.
Az osztrákok 1677-ben visszafoglalták, tõlük
1704-ben II. Rákóczi Ferenc ostrommal szerezte
vissza. A Habsburgok aztán felgyújtották, amint
másutt is tudatosan rombolták le végvárainkat. A
vár azóta is romokban hever. Magyar vársors.

Bácson meglátogattuk a Nagyboldogasszony

ferencesrendi templomot is, amely a legrégibb
templomépület egész Bácskában. Több ízben is
újjáépítették, de láthatóak a XIII. században épült
falmaradványok még. Régen a templomos lova-
gok temploma lehetett, a XIII. századtól
ferencesrendi. Fekete Madonna-képe híres, szent-
képeken is ott szerepel. A történelem során azon-

ban a templom muzulmánokat is szolgált, ma is
megvan a falban a muzulmán imafülke. Az im-
pozáns méretû templom harmincöt méteres tor-
nyával messzirõl látható.

A valaha nagy létszámú kolostorban ma há-
rom szerzetes él. A templomot takarító magyar
asszony arról mesélt, hogy nincs kivel magyarul
beszélnie, a falubeliek kihaltak mellõle.

Több szép, ápolt, mûködõ templomot láttunk
még, mint a régi, nagy múltú topolyai templo-
mot, az újvidéki szép katolikus templomot, va-
lamint az újlaki ferences templomot.

Újvidéken is van vár, amely a város fölé
magasodik. Pétervárad megmaradt épen a bal-
káni háborúban is. Történelmi szerepe igen fon-
tos volt, a török elleni harcban Nándorfehérvár
eleste után a második vonalban Pétervárad lett a
déli végvárvonal kulcsa. 1526-ban a török sereg
ostromának sokáig állt ellen, de végül a vár tö-
rök kézre került. A Budáról a török ellen elindu-
ló II. Lajos már nem tudta megállítani a török
sereget. A ma látható erõdítmény 1692-ben épült.

Pétervárad ma is mûködõ, látogatható vár-
együttes. A város fölé magasodó falairól jól át-
tekinthetõ Újvidék a Duna túlsó partján. Látható
a balkáni háborúban az amerikaiak által lebom-

A kolostor udvara
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bázott híd, valamint a másik, amit azóta felépí-
tettek.

Lerombolt Duna-híd Újvidéken

A vajdasági magyarok számára kataszt-
rofális háború nyomai másutt is jól érzékelhe-
tõk. Az Újvidék feletti dombra épült a Vajda-
ságot besugárzó tévétorony, amelyet ugyancsak
amerikai repülõk lõttek ki. A torony azóta is
használhatatlan.

Újlakra is elmentünk megnézni a ferences

kolostort, mely már Horvátországban van. Át-
léptünk a schengeni határon, érzékelve, hogy a
balkáni viszonyok ma sem egyszerûek.

Kapisztrán a hõs – Zubovics képe

Ez a Szerémség területe, amely most Horvát-
országhoz tartozik. Történelmi vármegye ez is,
valamikor a Magyar Királyság része volt. A
XVIII. században egy bölcs cserével három vár-
megyét adott az ország Fiuméért – meséli veze-
tõnk, Pastyik László –,  hogy legyen kikötõje az
országnak. Szerém akkor került át Horvátország-

hoz. 1918-ig a Monarchia része volt, egyházi és
igazgatási szempontból is a történelmi Magyar-
országhoz tartozott. Horvátországtól azonban
1945-ben, amikor az új Jugoszláviában megala-

kult a mai Vajdaság, a Szerémség a Vajdaság-
hoz került. Az új köztársaságok közti átrende-
zésre jó példa, hogy akkor Milovan Gyilasz, a
híres nagy ellenzéki, aki Titónak akkor még hû
embere volt, javasolta az átcsoportosítást. A
délvidéki 1992-es háború után ezt a területet aztán
vissza kellett adni a horvátoknak. Ennyit a tria-
noni határok sérthetetlenségérõl.

Újlakon a Kapisztrán kolostort és a  Ka-

pisztrán-templomot látogattuk meg. Itt minden
Kapisztrán Jánosról, a nándorfehérvári hõs szer-
zetesrõl szól. Kultusza vitathatatlan a magyarok
és a horvátok körében egyaránt. Csontjait is itt
helyezték nyugalomra, de aztán elvitték Nagy-
szõllõsre, ahol azok áldozatul estek a reformáci-
ónak. Az újlaki templomban azonban üvegko-
porsóban fekszik ma is Kapisztrán János.

A kolostor bemutatása

A kolostorban igen gazdag Kapisztránnal
kapcsolatos képtár is található. A képeket a ko-
lostor folyosóin helyezték el. 1830-ból hatalmas
térkép mutatja a ferencesek kolostorait a Délvi-
déken. Horvátországban a XVIII. század ötve-
nes éveiben alakultak ki a nõi rendek. Az apá-
cák a beteggondozásban, óvodai nevelésben dol-
goztak és dolgoznak ma is, illetve a plébániákon
végeznek szolgálatot. Nekünk tolmácsolással egy
Maria Bistricáról, a nagy horvát kegyhelyrõl
származó horvát nõvér mesélte el a templom
történetét, aki 1965 óta szerzetes.

A kolostor féltve õrzött régi könyveket rejtõ
könyvtárát is megtekinthette könyvtáros-csopor-
tunk. A délszláv háború viharai elõl a könyveket
biztonságosabb helyre telepítették át, majd a sta-
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bilizálódás után visszahozták. E különleges helyre
Harmat Károly újvidéki ferences pap ajánlott be
minket. Õ az Agape címû újság szerkesztõje, és
õ alapította Újvidéken az Agape Kiadót. A nyom-
da Szegeden van, Újvidéken a szerkesztõség.
Hitbuzgalmi és teológiai mûveket adnak ki. Az
atya most a drogosok visszavezetésével foglal-
kozik a ferencesek megbízásából, a szerkesztõi
munkát ezért át is adta másnak. Horgos mellett
van a Béke Háza. Több mint harminc emberrel
dolgozik itt most.

A ferences templom

1742-ben épült a Kapisztrán-templom, ame-
lyet Kapisztrán Jánosnak szenteltek, de rene-
szánsz kori emlékeket, az Újlaki család ékszere-
it, tárgyait õrzik a szomszédos múzeumban, és a
templom keresztelõkútja is eredeti. 1868-ban
Újlaki Miklós újíttatta fel a templomot. Több
száz csodát is számon tartanak itt Kapisztrán Já-
nossal kapcsolatban Az elsõ egy beteg gyermek
gyógyulása, aki látni kezdett és teljesen meggyó-
gyult, amikor megcsókolta Kapisztrán szobrát.

Oktavián atya, plébános, gvardián vezetett
minket végig a szerzetesi épületen. Kapisztrán
ferencesrendi szerzetes volt, akit ma is nagyon
megbecsülnek, az oltárkép is õt ábrázolja.

A jelen

A 2003 októberében a Vajdaságban tartott nem-
zetközi tudományos tanácskozás zárónyilatkoza-
tában szerepel: „A vajdasági magyar pártok fel-

adata, hogy az autonómia-kérdést átléphetetlen

küszöbként odategyék a szerb kormány elé”. Csak
ennek az ismeretében érthetõ meg a mai vajda-
sági magyar politikai élet ellentmondásossága.

Szerbiában 2008 elején volt a köztársasági-
elnök-választás. A kemény küzdelemben végül
a korábbi kormányfõ, az EU-csatlakozást prog-
ramja középpontjába állító, demokrata párti
Tadics lett az elnök (50,5%-kal). A gyõzelem-
ben jelentõs szerepe volt a vajdasági magyarok
támogatásának, mivel messze az átlagnál maga-
sabb arányban gyõzött a demokraták jelöltje
Vajdaság északi, magyarlakta részein. A magyar
eredmény mögött a három vajdasági magyar
pártot összefogó Magyar Koalíció létrejötte áll.

2008 májusában – épp a vajdasági túránk
idején – zajlott a három szintû (köztársasági,
tartományi és önkormányzati) szavazás. Ezúttal
azonban a magyar összefogás ellenére elmaradt
a várt nagyarányú siker. Ennek okait a temerini
Ágoston András fogalmazta meg: „A vajdasági

magyarok tapasztalatból tudják: a szerb hata-

lom (mindegy, hogy milyen színû a kormány) csak

akkor tûri meg a magyarokat, s engedi õket kor-

mányzati felelõsséget vállalni, ha a magyar párt

elfogadja a bizalmi minimumot, vagyis lemond

az autonómiáért folytatott küzdelmérõl… Az alap-

vetõ gond az, hogy a Magyar Koalició nem tud-

ta elhitetni a vajdasági magyar szavazókkal, hogy

munkahelyeket tud nekik teremteni, vagy meg

tudja védeni a zentai magyar kórházat és ezzel

egyidejûleg képes eredményesen küzdeni a há-

rom párt közös autonómiakoncepciójáért is.”

Mit adott
a kirándulás?

A Vajdaságba látogatni nem egyszerû turistautat
jelent. Saját történelmünkkel szembesülünk,
megismerjük a „határon kívüli” magyarság gon-
dolkodását, tartását és mai helyzetét. Csak az
értheti meg a kisebbségi lét és a szétszakított
nemzet kérdéskörét, aki személyes élményeket
szerzett a helyszínen, mint mi most a Vajdaság-
ban. Nekem is rányitotta a szemem a szomszé-
dos országban zajló eseményekre.
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Kirándulásunk weblapján a Vajdaságban tett
látogatásunk képei mellett a legfontosabb – ed-
dig ott is, nálunk is elhallgatott – történelmi té-
nyeket és a zajló politikai küzdelmek magyará-
zatát is közreadom. Akit további részletek érde-
kelnek, látogasson el a weblapra.

Utunk a szakmai kapcsolatok jelentõségét is
érzékeltette mindannyiunk számára. Az OSZK

és vajdasági partnere, az újvidéki Szerb Matica
Könyvtár között már több területen is létezik
évtizedes együttmûködés. Nagy Zoltán (OSZK)
és Heltai János (Miskolci Egyetem) heteken ke-
resztül kutatott és gyûjtött régi egyházi kiadású
nyomtatványokat az újlaki ferences kolostorban,
amelyek így bekerülhettek az RMK (Régi Ma-
gyar Könyvtár) pótköteteibe, amelyek RMNY
(Régi Magyarországi Nyomtatványok) néven
ismertek. A személyes kapcsolatok ma is élnek,
Magyarországról is vittünk könyveket a meglá-
togatott könyvtáraknak. Az ajtók megnyíltak
elõttünk, a beszélgetések messze túlmutattak a
formális kapcsolaton.

A könyvtárak nincsenek könnyû helyzetben
egyik országban sem. Ezek a kapcsolatok azon-
ban a mindennapi helytállásban segítenek ben-
nünket, segítik a határon túliakat. Segítenek, hogy
megõrizzük hitünket a hivatásunkban.

Tolnai György

A vajdasági túránk weblapja:
http://web. interware.hu/tolnaiy/index.html

Nyelvek európai napja

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár felhívása

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001-ben, a nyelvek európai éve alkalmából jelölték ki
a nyelvek európai napját. Azóta minden évben szeptember 26-án számos országban állami és
civil szervezetek, események egész sorával hívják fel a figyelmet a nyelvek sokszínûségére, az
élethosszig tartó nyelvtanulás és a nyelvtudás szinten tartásának fontosságára.

A nyelvek európai napjának honlapja a www.ecml.at/edl címen található.
A tervezett programok országonkénti bontásban olvashatók, köztük az OIK idei programja

is. Az Országos Idegennyelvû Könyvtár, idén negyedik alkalommal, egész napos rendezvény-
sorozat keretében ünnepli meg ezt a napot. A 2008. év különösen jelentõs számunkra, mert
2008-at az ENSZ közgyûlése a nyelvek nemzetközi évének nyilvánította, s az Európai Bizottság
határozata alapján 2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve is.

Idén az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatósága is csatlakozik az OIK kezdeményezé-
séhez, így közösen intézünk felhívást a könyvtárak vezetõihez, munkatársaihoz, hogy helyi
rendezvényekkel csatlakozzanak a nyelvek európai napja (http://ec.europa.eu/education/policies/
lang/awareness/day_en.html) megünnepléséhez, hogy a széles közvélemény figyelmét még
hatékonyabban fordítsuk a nyelvtanulás-nyelvtudás felé.

Ha az önök hasonló témájú rendezvényeirõl értesítést kapunk (igazgatosag@oik.hu), a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, a nap összes programját örömmel közzétesszük az OIK honlapján:
www.oik.hu

Mender Tiborné Jancsi Beáta

fõigazgató (OIK) az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatóságának
többnyelvûségért felelõs tisztviselõje
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Világjáró könyvtárosok

Skócia: a szellemek és a szörnyek
országa, avagy a misztikum
világa

A várak hûvös folyosóin életre kel a letûnt idõ.
A pubokban whisky és dudaszó mellett szövõ-
dik a jelen. A partok felõl friss levegõ kíséreté-
ben a jövõrõl mesél a szél.

Sok útikalauz így vezeti be errõl a csodálatos
országról szóló ismertetõjét. Mivel távoli, sejtel-
mes is. Ezért élhetünk is ezzel a tudattal, amíg
személyesen meg nem gyõzõdünk a valóságról.
Ezen, feltételezhetõen alaptalan, tévhitek elosz-
latását, a távoli, ezért kevésbé ismert ország tör-
ténelmének, múlt- és jelenbeli kultúrájának meg-
ismerését tûzte ki célul a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Olvasószolgálati Szekciója, ami-
kor meghirdette a skóciai kirándulást. Több mint
egy évtizeddel ezelõtt vállalta elõször a szekció,
hogy kedvezményes utak szervezésével a kollé-
gákat olyan országaival ismertesse meg a világ-
nak, melyek egyénileg vagy más utazási irodák
szervezésében nem vagy csak nagyon nehezen
érhetõek el. Természetesen különös figyelmet
szentelve annak, hogy az adott ország könyvtári
rendszerébe s egyes könyvtárak életébe konkré-
tan is betekinthessünk. Ezúton is köszönet érte!

Többekben felvetõdik a kérdés: Hogyan hasz-
nosul majd ez a mindennapi munkánkban? Le-
hetõséget teremtenek ezek a látogatások arra,
hogy saját könyvtári rendszerünket a helyén
kezeljük. Össze tudjuk azt hasonlítani másoké-
val, s bizony apró fogások, kisebb simítások,
rendszerbeli igazítások a magyar könyvtárosok
ilyen jellegû útjaira is visszavezethetõk. Nem
beszélve azokról a nagy könyves programokról,
amelyeket teljes egészében átvettünk (pl. A nagy
könyv), vagy olyan tapasztalatokról, melyeket
saját könyvtárunkban konkrétan megvalósítha-
tunk. (Pl. a „könyvet cumiért” akciónk a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Könyvtárban a
Babashow idején az egyik legérdekesebb kezde-
ményezésnek bizonyult. Az ötlet egy hasonló

szervezésû, Oslóban tett 1999-es szakmai tanul-
mányútról származik.) S bizonyára az ország más
könyvtáraiban dolgozó kollégák is adaptáltak
különbözõ ötleteket a saját könyvtárukba, me-
lyeknek hasznát az õ olvasóik élvezik.

Bár úgy gondolom, s remélem, ezzel nem
vagyok egyedül, hogy nem csupán a könyvtá-
rakban tett látogatások alkalmával szerzett isme-
retek azok, melyek hasznosíthatók a mindennapi
munkánkban, hiszen egy-egy ilyen út komoly
szemléletformáló tényezõ is lehet; akár pozitív,
akár negatív irányban. Igaz, az utóbbira, ha van
is, jóval kevesebb a példa.

Július 15-én este negyvenen – könyvtárosok
és hozzátartozóik – szálltunk repülõre, hogy közel
háromórás út után Manchasterbe érkezzünk. Je-
len esetben is igazolódott a Generál együttes
egykori állítása: a felhõk fölött mindig kék az
ég. Ahogy buzdítottak is a dal szövegében,
mentünk és magunk is láthattuk.

Tíz óra elõtt pár perccel még nappali világos-
ság fogadott bennünket. No, meg George, az
autóbusz sofõrje. Udvarias, elõzékeny, nagyon
kedves ember volt mindvégig, míg velünk volt,
a hatodik nap végéig. (Ennyi idõ alatt vezette le
azt az óraszámot, amit maximálisan lehet egy-
végtében, utána két nap pihenõre el kellett men-
nie. Semmilyen kivétel nincs, a szervezetnek pi-
hennie, regenerálódnia kell a biztonságos vezetés
érdekében – meg az EMBER érdekében.)

Alig több mint félórás utazás után megérkez-
tünk liverpooli szállásunkra. (Liverpool, Manchaster
és más nagy ipari városok szinte összenõttek.)

Elsõ teljes napunk itt kezdõdött. A félmillió
lakosú kikötõváros korábbi jelentõségét a máso-
dik világháború után elvesztette, majd újra vi-
lághírûvé vált. Ez azonban már négy hóbortos,
ám nagyszerû zenésznek köszönhetõ. Az emlí-
tett négy zenész életét, közös munkáját, utóéle-
tüket képben és hangban bemutató Beatles Mú-

zeum az Albert Dock legnagyobb vonzereje. A
négy gombafejû szelleme az egész várost áthatja
a mai napig is, sok-sok embernek biztosítva
megélhetést.

Fõ úti célunk ugyan Skócia volt, ám nem
mehettünk el Liverpoolból anélkül, hogy meg-

Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük
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nézzük legalább a XVIII.. század közepén épült
városházát és a monumentális méretû, nem az
arrafelé szokásos szürke kõtömbökbõl, hanem
vörös homokkõbõl, neogótikus stílusban épült
anglikán katedrálist, ami a Szent Jakab-dombról
uralja a várost. Az épület méretei, de még in-
kább orgonájának hangja, annak nagysága és
súlya, egyedülállóak a világon. Építése 1903-ban
kezdõdött, s mintegy háromnegyed évszázadig
tartott.

Manchester lakosainak száma szintén félmil-
lió körül van, s ugyancsak az ipari forradalom
terméke, de vezetõ pozícióját a mai napig meg-
õrizte, s mint a világ egyik legnagyobb textilipa-
ri központja éli mindennapjait. Autóbuszos vá-
rosnézésünk során megfigyelhettük a jellegzetes
építkezési szokásokat – színre, formára –, s a
legtöbb nagyvárosra jellemzõ vasútállomásokat:
vonatok hidakon érkeznek be a városok központ-
jába, s a híd alatt üzletek sokasága. Utunkat a
Városháza elõtt fejeztük be. A szintén neogóti-
kus stílusú, másfél százados, monumentális épü-
let a város nagyratörését szimbolizálja. Tornyá-
nak harangja a második a londoni Big Ben után.

Bizonyára velem együtt mások is szívesen
megnézték volna a Központi Könyvtárat, ami-
nek nem elsõsorban gyûjteménye különleges,
hanem az, hogy itt mûködik egy, általában
klasszikusokat játszó Könyvtárszínház, de egy
ilyen utazáson muszáj válogatni az érdekessé-
gek között, és nem is lehet mindenhová odaérni
nyitvatartási idõben.

Láthattuk viszont az elsõ manchesteri virág-
szõnyeg-kiállítást a városháza elõtt, fiatal mûvé-
szek alkotását.

Miután további két családtag csatlakozott hoz-
zánk, elhagytuk a borongós, csepergõs idõben
még komorabbnak látszó várost, hogy végre
Skócia földjére lépjünk.

Az elsõ skóciai település az általunk válasz-
tott útvonalon Gretna Green. Az Esk folyó tor-
kolatánál fekvõ városka hírnevét még a XVIII.
század végén szerezte, amikor az angliai törvé-
nyekkel ellentétben itt szülõi beleegyezés nélkül
is összeadták az ifjú párokat, mivel Skóciában
egészen a XIX. század végéig lazábbak voltak a
házasságkötésre vonatkozó jogszabályok. A há-
zasságkötések színhelye a kovácsmûhely volt,
mivel a skótok – kelta örökségként – a vasnak
mágikus erõt tulajdonítottak: szerencsét hozott a
házasságban is, a fiatalok „összekovácsolódtak”.

Másik két településen is folytattak hasonló cere-
móniát, de Gretna Green vált a házasságkötések
szimbólumává. Ma is évente kb. négyszáz eske-
tést tartanak itt. (A Valentin-napi esküvõket
hónapokkal elõre kell jelezni.) A különösen nagy
gonddal berendezett múzeum megtekintése elõtt
már itt lehetõségünk volt az elsõ olyan fotó el-
készítésére, melyen együtt vagyunk láthatók egy
skót népviseletbe öltözött férfival. Erre késõbb
is akadt alkalmunk, nekünk nõknek. Skót ruhába
öltözött nõvel nem találkoztunk, férfi kollégáink
szomorúságára.

Napsütésben indultunk tovább Glasgow-ba.
Útközben érintettük a Lockerbie felé vezetõ utat
is, és megemlékeztünk a Pan-Am Légitársaság
1988-as tragédiájának áldozatairól. A pokolgé-
pes merénylet kétszázhét áldozata közül tizen-
egy helybéli lakos volt, akiket a gép lezuhanó
roncsai sebeztek halálra.

Glasgow késõ délutáni fáradtságunk s a csö-
pörgõ esõ ellenére elvarázsolt bennünket élénk-
ségével, nyüzsgésével, pedig egyébként a világ
számos országából évközben itt tartózkodó diá-
kok mostanra már nagyrészt elhagyták a várost.
A közel egymillió lakosú település, melynek
folyója a Clyde, Európa egyik legjelentõsebb
ipari települése. Volt már Európa kulturális fõ-
városa, az Egyesült Királyság építészeti és ipar-
tervezési városa, a Nemzetközi Kertészeti Fesz-
tivál színhelye, s közel egy évtizede minden év
augusztusában a nemzetközi régiségvásárt is e
városban tartják.

A XIX. század végén még Viktória királynõ
által felavatott fényûzõ Városháza megtekintése
után az épület elõtti Szent György téren tettünk
sétát. A tér közepén, egy 25 méter magas talap-
zaton áll Walter Scott szobra, s körülötte még
tíz további hírességé (Robert Burns, James Watt,
Lord Clyde, William Gladstone, Viktória király-
nõ stb.). A tér nyugati oldalán áll a szintén a
XVIII. században épült Kereskedõház, mely ma
is a helyi kereskedelmi kamara székháza. Falán
ott a hiteles hosszmérték, merthogy a különbözõ
helységekbõl érkezõ árusok eltérõ mértékegysé-
geket használtak.

Edinburgh volt utazásunk következõ állomá-
sa. Elõször a Skót Nemzeti Könyvtárban fogad-
tak bennünket. Három skót könyvtáros kolléga
és egy, az ottani egyetem matematika tanszékén
oktató honfitársunk tett meg mindent azért, hogy
minél többet láthassunk a könyvtár épületébõl,
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gyûjteményeibõl, illetve a különbözõ munkafo-
lyamatokból, azok egymásra épülésébõl, speciá-
lis szolgáltatásaikból.

A mértékletességre intõ, méltóságteljes épü-
letbelsõbe belépve egy óriás méretû plakát tûnt
szemünkbe Miben segíthetünk? felirattal.

Az évente megközelítõleg 320 ezer új doku-
mentummal gyarapodó könyvtár egyike annak a
hat könyvtárnak, amely egy-egy kötelespéldányt
kap. Céljuk, hogy a skót nyelven íródott, Skóci-
ában megjelent vagy Skóciáról szóló mûvek
hozzáférhetõk legyenek. Lehetõségeikhez mér-
ten törekszenek a nem csak Skóciában, hanem
az Egyesült Királyság más területein és a világ
bármely pontján megjelent olyan dokumentumok
gyûjtésére is, melyek a nemzeti gyûjteménybõl
nem hiányozhatnak.

A könyvtár 1789-ben épült, eredetileg is
könyvtári célokra; akkor Jogászok Nemzeti
Könyvtára néven mûködött. Az 1710-ben meg-
jelent szerzõi jogi törvény értelmében részesül
minden Nagy-Britannia területén kiadott doku-
mentumból egy kötelespéldányban a mai napig.
Egy idõben David Hume, talán a brit filozófu-
sok legnagyobbika volt a nemzet könyvtárosa.

Az épület tizenöt szintes, ebbõl nyolc szint
raktár. Kéziratok, 1851 elõtti ritka könyvek és
egyéb speciális gyûjtemények is találhatók a
könyvtárban. Itt helyezték el a Skót Filmarchí-
vumot, a Vakok Királyi Iskolájának állományát
(Braille-írású könyvek), az elsõ skót nyomtatott

könyvet 1508-ból, és egy
1455-bõl származó Gu-
tenberg-bibliát is.

A könyvtárban külön-
bözõ szakmai képzések
folynak, felnõttoktatást
és kiállításokat szervez-
nek. Jelenleg a Skót

könyvnyomtatás ötszáz

éve, illetve a Robert

Burns Edinburgh-ban

címû kiállítások láthatók.
Szoros együttmûkö-

désben dolgoznak még
felsõoktatási és tovább-
képzõ intézményekkel,
valamint más iskolákkal.

Nagyon kedvesen ki-
gyûjtöttek néhányat a
magyar nyelvû vagy ma-

gyarországi kiadványaikból is az olvasóterem
egyik asztalára. Érdekességként írom le, hogy az
olvasótermi asztalokon speciális könyvtámaszok
vannak, amelyek segítik a helyes testtartást huza-
mosabb munka idején is. Nagyon egyszerû, de
nagyon emberi. Illetve még azt, hogy a tizenötödik
szinten lévõ teraszról szép kilátás nyílik a városra.
Éltünk is a lehetõséggel, s az idõ is kedvezett a
fotózáshoz.

A mintegy kétórás könyvtárlátogatás végén
házigazdáink teával, kávéval vendégeltek meg
bennünket.

Majd a látnivalók: a mai formájában a XVI.
század óta pompázó, gránitból épült Szent Ke-

reszt-palota, vagy ismertebb nevén a Holyrood

Palota, a mai napig a királynõ skóciai reziden-
ciája. Bejárata fölött a skót királyi címer a Bo-
gáncs-rend ismert jelmondatával: „Senki sem
hívhat ki büntetlenül”. Végigjártuk a Skót Kirá-

lyi Mérföld állomásait, elkápráztatott bennünket
korával (XII. századi templommaradványokra
épült a XIV. században), pompás külsejével a
nyomorékok védõszentjérõl, Szent Giles-rõl el-
nevezett katedrális, s nem kevésbé a benne ta-
lálható Bogáncs-kápolna, mely a legrangosabb
skóciai rend tagjai számára épült a XIX. század
elején, mégis középkori hangulatot áraszt. Fan-
tasztikus míves munka! Gránit, márvány, tölgy:
nemes anyagok mesterien megdolgozva.

A XIX. század közepén épült Walter Scott-

emlékmû sem mindennapi látvány. A hatvan
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méter magas, gótikus torony
az író és Maida kutyája fehér
márványszobrát óvja. Az
építmény szobrai az író mû-
veinek alakjait ábrázolják.

A Skót Parlament mo-
dern épülete – számomra
legalábbis – inkább elretten-
tõ példaként mutogatható,
de ez ízlés kérdése. A pom-
pás edinburgh-i vár a város
legfõbb látványossága, szin-
te minden irányból uralja a
városképet, hisz százhar-
mincöt méterrel emelkedik
a tenger szintje fölé. A száz
méter magas Calton Hillrõl
is gyönyörû kilátás nyílik a
városra, s az itt emelt Nel-

son-emlékmû (az athéni Parthenon mintájára) és a
Régi Királyi Csillagvizsgáló is látszik a város több
pontjáról. S nem hagyható ki a város szélén maga-
sodó hegy megmászása sem, hisz onnét méterrõl
méterre más-más arcát mutatja ez a mûemlékek-
ben, érdekességekben gazdag település.

Edinburgh-t elhagyva nemcsak a hangulatos,
ódon épületeitõl méltóságteljes külváros kápráz-
tatott el bennünket, hanem a Forth-ot átívelõ,
1890-ben épült híd is, ami kétszeres világcsoda
volt építése idején: kétezer ötszáz méteres hosszú-
ságával éveken át a világ leghosszabb vasúti
hídjának számított, illetve ez volt a világon az
elsõ öntött acélszerkezetes híd. A híd lábától
nézve a vonatszerelvények szinte modellnagysá-
gúnak tûnnek. Tõle pár száz méterre nyugatra
épült a szintén különleges felfüggesztésû (talán
a budapesti Erzsébet-hídhoz hasonlítható legin-
kább) közúti híd, amely jóval könnyedebb, mint
a vasúti híd.

Az út Dundee kikötõváros mellett vezetett.
Nem csupán a bálnavadászatról és a textiliparról
ismert, hanem van gyümölcsfeldolgozó ipara (im-
port gyümölcsökbõl) a XVIII. századtól folya-
matosan. Itt „találták fel” a narancslekvárt is, s
ez a város a skót sajtó fellegvára; számos lap-
és könyvkiadó mûködik benne, illetve itt készül
a nálunk is ismert, Dundee Cake nevû, püspök-
kenyérszerû sütemény is.

Aberdeen Skócia harmadik legnagyobb váro-
sa, egyben Európa legjelentõsebb olajkitermelõ
központja. Állandó lakosainak száma alig halad-

ja meg a kétszázezret, ám az olajtornyokon dol-
gozó munkásokkal és az egyetemistákkal együtt
jóval többen élnek itt. A város virágzó kultúrája
és a nyüzsgõ éjszakai élet is talán ennek köszön-
hetõ. A XVII. században épült polgárház (mely-
nek lebontása ellen irányuló mozgalmat maga
Erzsébet királynõ is támogatta), a szintén kora-
beli épületben berendezett Régi Városháza Mú-

zeum, az elõzõhöz hasonlóan több száz éves
egyetem épülete szépen beleilleszkedik abba a
hangulatba, ami a korábbi napokban már kiala-
kult bennünk Skóciáról. A Victoria-dokkból le-
írhatatlan, számunkra semmivel össze nem ha-
sonlítható méretû hajók indulnak a világ minden
pontjára, s ugyancsak óriási méretû kompok az
Orkney- és Shetland-szigetekre. Itt csodálhattuk
meg a Kikötõigazgatóság viktoriánus épületét,
az öreg raktárházakat és a Halpiacot. Ez utóbbi
már nyomokban sem viseli azt a hangulatot,
amelyet filmekbõl ismerhetünk a nagy halpia-
cokról, hisz itt már csak a hajókról feldolgo-
zott, csomagolt formában lekerülõ árut láthat-
juk, amit nyomban kamionra pakolnak. Ám a
Tengerészeti Múzeumban mindent megtekint-
hettünk, ami a környékbeliek életét évszáza-
dok óta meghatározza: a halászat és az olajku-
tatás menetét, eszközeit stb.

Mesésen simul környezetébe a Chivas Regal

whiskygyár épületegyüttese is. Sajnos belülrõl
már nem tudtuk megtekinteni, de mindenesetre
kezdtünk ráhangolódni a másnapi, más helyre
tervezett whiskykóstolásra.
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Fárasztó, de élményekben gazdag nap után
(bár mindig szerettünk volna még több és több
helyre elmenni, mást is megnézni) érkeztünk
Invernessbe, a Felföld mindenkori fõvárosába.
Miután sikerült sofõrünknek a hangulatos, de na-
gyon keskeny kis utca minden lakójához becsen-
getve felkutatni az autóbusz útjában álló autó
tulajdonosát, elfoglalhattuk szálláshelyeinket,
BandB típusú fizetõvendégházakban. Öt külön-
bözõ házban lakott a csoport, mindenki más-más
stílusúban, más-más korból. Egy biztos: mind-
egyikben nagyon jól éreztük magunkat!

A hangulatos vendéglõkben elköltött vacsora,
a kivilágított városban tett esti séta koronája volt
másnap a Szent András Katedrális látványa, a
Ness folyó partján, a Várdombon lévõ erõd

méltósága az oldalában a virágórával.
Nekünk is, mint a Skóciába induló turisták

többségének, egyik fõ célunk volt, hogy meglás-
suk Nessit, a szörnyet! Ha nem is a kutatók lel-
kesedésével, a szélhámosok agyafúrtságával, de
legalábbis nagy-nagy ámulattal néztük már a
gyorsan suhanó busz ablakából is a hegyekkel
körülölelt tórendszert. A három tavat – Ness,
Oich, Lochy – a Kaledón-csatorna köti össze, s
ez a csatorna biztosítja azt a mintegy hatszáz
kilométernyi hajóút-megtakarítást annak, aki az
Atlanti-óceánról az Északi-tengerre vagy vissza
tart. A tavak között helyenként húszméteres szint-
különbség is van, amit komoly zsiliprendszer
megépítésével hidaltak át, amint például Fort
Augustus városkában mi is láthattuk. Érdekes-
ség, hogy a csatorna terveinek kidolgozója James

Watt, a gõzgép tökéletesítõje
volt, s hogy a száz kilométer-
bõl mindössze harmincöt kilo-
méternyit alkotott emberi kéz.

Nos, a szörnnyel nem talál-
koztunk, még csak jelzéssze-
rûen sem, viszont ragyogó nap-
sütésben járhattuk be a Felföld
egyik leglátogatottabb várát,
ahonnét legtöbben a szörnyet
is figyelték, az Urquhart-várat.
A festõi maradványok a Loch
Ness partján magasodnak. Mi-
vel a közvetlen találkozás a
célszeméllyel nem jött létre, be
kellett érnünk azzal, hogy
Drumnadrochitban, a „Loch
Ness és a szörny fõvárosában”

megnézzük legalább az egyik bemutatót a tóval,
a tó rejtélyével kapcsolatos kutatásokról, ered-
ményekrõl. A Loch Ness 2000 Exhibition Cent-

re-t választottuk. Lehet, hogy mégsem a ször-
nyek országa Skócia? Nos, a szellemeké sem,
hiszen azokkal sem találkoztunk. Pedig megjár-
tunk számtalan kastélyt, várat, melyek méreteik-
nél, zeg-zugosságuknál, sötét színüknél fogva
akár szellemek tömegeinek szolgálhatnának lak-
helyül. Különösen kísértetiesek borús, esõs, sze-
les idõben, olyankor egyedül nem szívesen jár-
nám végig õket. Mint ahogy nem nagyon vágy-
nék a Newbattle Abbey College állandó lakója
sem lenni, ám elfogadnám alkalmi otthonomnak,
amíg a környéket bejárom. Dalkeith-tõl délre,
alig másfél kilométerre találjuk Midlothian tele-
pülést, ahol ez a kollégium áll a XVI. századtól.
Sõt elõdje, aminek falait ehhez felhasználták, még
a XII. században épült mint cisztercita kolostor.
Számos filmben találkozhatunk e helyszínnel,
ahol a kemény kiképzést igénylõ fiatalok élnek,
tizenkét éves kortól. Érdekességként megjegy-
zendõ, hogy az itt végzettek a késõbbiekben is
az iskola nyakkendõjét hordják, s a világon bár-
hol megismerik egymást. Mindörökké összetartoz-
nak. Dalkeith-ben megnéztük még a Szûz Mária-
templomot, bejártuk temetõjét, melyben számos le-
gendával övezett sírhelyet ismerhettünk meg.

Mindezek után már nem csak a kapun kívül-
rõl sóvárogtunk egy igazi skót whiskyre, mert
eljött az ideje, hogy megismerjük a világszerte
ismert nedû elkészítési folyamatát, no, meg az
eredményt is. Magam is megkóstoltam, de rele-
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váns ítéletet nem tudok hozni, mivel soha nem
értékeltem különösebben ezt az italt. Aligha tud-
nék kettõ között különbséget tenni. Viszont azt
megtanultam, hogy soha nem jéggel és soha nem
sok vízzel isszuk! Csupán annyival, hogy az
olajok „ki tudjanak ülni” a tetejére.

Lassan utazásunk vége felé közeledtünk. Ha-
ladtunk Dél-Skócia felé. Az angol–skót határ
környéke az ún. Határvidék (Borders). Úgy
mondják, hogy az ország legszelídebb vidéke,
bár sok csatározás színhelye is volt. E térség
szenvedett legtöbbet a skót–angol viszályoktól.
Robert Burns és Walter Scott szûkebb hazája.
Mindketten gyakran megörökítették mûveikben
a Borders világát. Skócia leggazdagabb vidéke
ez, ami a kastélyokat és történelmi épületeket
illeti. Talán mások is elmondhatják a csoportból
azt magukról, hogy sok helyen jártak, sok min-
dent láttak, de ilyen csodát, mint itt, a Leader
folyó partján, Lauder város központjától pár száz
méterre álló Thirlestane-kastélyban, még nem.
Ez Skócia egyik legõsibb és legszebb kastélya,
ami a Lauder grófi család birtokában van. Alap-
jait még a XII. században rakták le, de igazából
a XVII. századi átépítés eredményét láthatjuk ma
is. Érdekesség, hogy a kastélyt most is lakják, a
tulajdonos fogadott bennünket, akinek felmenõi
ötszáz esztendeje ugyanabban a kastélyban él-

tek. Az itt mûködõ Határvidék Múzeum az
egyik legteljesebb gyûjtemény-együttes, ami
bemutathatja egy gazdálkodó nemesi család
életét (hálószoba, nappalik, könyvtárak, olva-
sószoba, kártyaszoba, játékterem, gyermekek
élettere, konyha, mosoda, kamra, pince, gaz-
dasági egységek stb.).

A több ezer kötetes kastélykönyvtár rendkí-
vül impozáns berendezésû. A három helyiség
közül a legnagyobb alapterületû valójában a szó
igazi értelmében vett könyvtár. Gyönyörû fara-
gott polcokon egyedi kötésû könyvek. Mint
megtudtuk azonban nem annyi mû, mint kötet,
mert egész polcsorokat töltöttek meg ugyanazon
mûvekkel: vagy mert kedvesek voltak vásárló-
juk számára, vagy mert ezt kívánta az elhelyezés
(azonos méretekkel való kitöltése a polcnak). Itt
általában a bölcseleti és szépirodalmi mûvek
kaptak helyet, míg az egyik kisebb teremben a –
mai szóhasználattal élve – szakirodalmi mûvek,
kis technikatörténeti kiállítással egybekötve. A
harmadik (kis) terem valójában a bibliaolvasó-
szoba, valami fantasztikusan mûves fafaragású
polcokkal. A Biblia számára pedig másfél méter
magas, gótikus mintázatú álvánnyal. Vallásos
témájú könyvek a polcon, hely a leüléshez a
családtagoknak. Mint említettem, a kastély ön-
magában is egyedülálló, de a könyvtárra, illetve
a könyvekre, az olvasásra helyezett hangsúly sem
volt mindennapi a családok életében.

A Jedburgh- és a Melrose-apátság romjainak
megtekintése már csak a hab volt a tortán. Mind-
kettõ története a XII. századig vezethetõ vissza.
Utóbbi egy hetedik századi kolostor romjaira
épült. A legenda szerint itt van eltemetve Robert
the Bruce szíve és egy XIII. századi varázsló,
Michael Scott nagykönyve. Mindkét hely rend-
kívül misztikus hangulatot áraszt. Történelmi és
kalandfilmek kockái peregnek az ember szeme
elõtt a falak között. A Határvidék kastélyai kö-
zül utoljára az Abbotsford-kastélyt látogattuk
meg. Több szempontból is nagyon érdekes hely-
szín, de két dolgot mindenképpen kiemelnék. Az
egyik, hogy ezt a birtokot Sir Walter Scott vásá-
rolta meg 1811-ben, s építtette át. Nagyvonalúan
lépte túl anyagi kereteit, de hitelezõi megenged-
ték, hogy megtartsa a birtokot. Halálát közeledni
érezvén ágyát kivitette az ebédlõbe, hogy úgy
hallhasson meg, hogy ameddig tudja, kedvenc
folyóját nézhesse annak ablakából. A Dryburgh-

apátság a Határvidék négy nagy apátságának
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egyike. Az író földi maradványai pedig ott nyug-
szanak. Leszármazottai ma a Selkirk és Melrose
közötti Abbotsford-kastélyban élnek.

Megcsodálhattuk a kastély könyvtárát, mely
mintegy kilencezer kötetet számlál, közöttük
számos könyvritkaság sorakozik. Láthattuk itt
számos kéziratát az írónak, de sok történelmi
relikviát is gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen.

Utunk utolsó állomása
már nem skót, hanem angol
földön volt: York városa. Ez
a kinagyított ékszerdoboz
több századdal visszarepíti
az embert, ha nem vigyáz
magára. Az épületek mére-
tei, díszítése, az utcák han-
gulata… Bízom benne,
hogy lesz tehetségem még
egyszer angliai utazásra is
elmenni, s alaposabban
megnézni minden zeg-zugát
e tüneményes városnak.
Meg sok másnak is!

Nos, ezeket láttuk. Nagy
vonalakban. Az egyes hely-
színekhez fûzõdõ érzésein-
ket, a látványok keltette csodálkozásunkat alig-
ha tudjuk megidézni, hûen visszaadni. Ezt látni
kell! Megtapasztalni azokat a dolgokat, melyek
utunk során még érintettek bennünket.

Hogy mit kaptunk a látnivalókon túl az uta-
zástól, Skóciától és a skót emberektõl? Úgy gon-
dolom, nagyon sokat. Ám ezeket is megélni kell,
mert visszaadni nagyon nehéz, de azért mégis
tennék egy kísérletet.

Abszolút figyelem az ember iránt. S mivel ez
a vérükben van, a turista is fontos és kedves.
Arról nem beszélve, hogy pénzt hagy ott. Úgy
vannak megszervezve a hivatalok, a szolgáltatá-
sok, hogy az maximálisan kényelmes ügyinté-
zést biztosítson.

Egyszerûség és praktikum. Ebben van a lu-

xus. S ami nem bonyolult, az nehezen is rom-
lik el. Így könnyû a folyamatos karbantartás;
hogy ne legyen letörött fogas, elromlott zár,
bedugult zuhanyrózsa, eldugult lefolyó. Nincs
az út és a járda között tíz centiméteres semmi,
amit felver a gaz, gyûlik benne a csikk, s fõ-
leg nincs vele gond. Igaz, olyan nagyon sze-
metes sincs, de nincs is mit eldobni. Nem ci-
garettáznak, nem esznek-isznak az utcán. Nem

találtunk egy rossz ajtót, leszakadt akasztót,
üres papír-, vagy kéztörlõtartót, megkopott út-
festést, elgörbített útjelzõtáblát, sem falfirkát.
Megbecsülik saját munkájukat. Amit azzal
kezdenek, hogy semmit nem csinálnak úgy,
hogy a legkisebb gyermek is ne tudná kezelni.

Reklámok nélküli világot nekünk nagyon ne-
héz elképzelni, hisz már lépni sem lehet anél-

kül, hogy ne újabb és újabb
információval bombáznának
bennünket. Abba a környezet-
be nem is illenék. Fantaszti-
kus a rend. Az üzletek felira-
tai az épületek stílusához il-
leszkednek. Van pontos nyit-
vatartási rend kiírva minden-
hová. Ezzel be is van fejez-
ve, nincs „cetlis üzengetés” a
vásárlónak, ügyfélnek. Most
a SALE-korszakot élik, de
ezek a feliratok is egysége-
sek, és egy magasságban van-
nak elhelyezve.

A fegyelem és a becsület

szavakat szentként tisztelik.
Egy skót sem fényképezett ott,

ahol ez táblával tiltva volt, vagy esetleg szóban
azt még külön meg is erõsítették. Minden láto-
gató olyan jegyet vesz (bár nem olcsó, tudjuk),
ami korának, státusának elõ van írva. A pénztá-
ros soha nem ellenõriz, mert nem is feltételez
ilyesmit.

A jólét. Ami nem a harsányságban, a botrány-
keltésben nyilvánul meg, hanem az udvariasság-
ban, a természetes ember-szolgálatban.

Nagyon sok dolgot nem láttunk, nem tapasz-
taltunk. Bizonyára van az õ életvitelükben is
olyan, ami esetleg a mi szemünkben nem pozi-
tív, de turistaként ilyet nem érzékelhettünk. Sze-
reztünk viszont olyan meghatározó benyomáso-
kat, amelyek egy országról, annak népérõl alko-
tott képünket befolyásolják.

A magam részérõl hálásan köszönöm csalá-
domnak és alapítványomnak, a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány alapító és
kuratóriumi tagjainak, hogy elismerésükkel, ilyen
formán támogatásukkal részt vehettem ezen a
csodálatos utazáson! A kollégáknak pedig kívá-
nom, hogy minél többen részesüljenek hasonló
élményekben!

Vraukóné Lukács Ilona
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Felhívás
a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért

Alapítvány támogatására

A kárpátaljai Körösmezõn mûködõ iskola magyar tagozatára járó gyerekek szép, anyaországiak támo-
gatásával készült új épületben tanulhatnak, szolidan, de kényelmesen berendezett tantermekben, min-
den alapvetõ technikai eszközzel felszerelve. Van egy majdnem tanteremnyi nagyságú helyiség az
épületben, amit könyvtárként szeretnének mûködtetni, de egyelõre reményt sem látnak arra, hogy
magyar nyelvû könyveket, DVD-ket, esetleg CD-ket vásároljanak. Ezért a

FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY,
a KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLAI KÖNYVTÁRAKÉRT ALAPÍTVÁNY

és a MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
közös elhatározása, hogy 2008 októberében egy szerény kézi- és mesekönyv-adománnyal megteremti
az iskolai könyvtár alapjait. A hármas összefogás eredményeként is csak egy szerény adomány átadá-
sára van módunk. Ezért azzal a felhívással fordulunk az anyaország könyvtáraihoz és személyesen
könyvtárosaihoz is, illetve rajtuk keresztül minden jószándékú honfitársunkhoz, hogy akinek módjában
áll, járuljon hozzá az adomány bõvítéséhez. Ezt megtehetik saját maguk által vásárolt dokumentumok-
kal, vagy az alapítvány számlájára átutalt pénzzel.

A dokumentumokat az alábbi címre várjuk:
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 4400

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra lehet utalni:
11600006-00000000-18609233

Határidõ: 2008. szeptember 20. (mindkét forma esetén)
Az adományok mellett egy alapító okiratot is átadunk, melyen minden adományozó intézmény,

szervezet, magánszemély neve szerepel majd.

Néhány információ: Körösmezõ a kárpátaljai szórvány magyarság által legnagyobb számban lakott
település. Jelentõs számban élnek még magyar ajkúak Rahón, Kevelén, Tiszabogdányban és Gyertyán-
ligeten. Utóbb felsorolt települések közül már csak Rahón van lehetõségük a gyerekeknek állami
iskolai keretek között a magyar nyelvet tanulni. (Az új ukrán oktatási törvény rettegett 461-es §-ának
bevezetésével ki tudja meddig?) Ám itt is és a többi településen is mûködnek vasárnapi iskolák, ahol
gyerekek és felnõttek együtt tanulnak, melyeknek életben tartásához nagyon nagy segítséget ad a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Nem csak anyagit, hanem olyan módon is, hogy Missziós Tanodát
mûködtetnek és minden õsszel több hetet töltenek ott nem csak anyaországi pedagógusok.

Tehát várjuk mindazok jelentkezését, akiknek valamilyen formában módjukban áll támogatni a
magyar nyelv ápolását, fennmaradását a szórványban.

További információ:
Dr. Vraukóné Lukács Ilona

42/598-889 (közvetlen), 42/598-888/160, 20/412-8939

E-mail: kamika07@freemail.hu

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!
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Népmese napja 2008

Gyermekeink és a jövõ nemzedék irányában felelõsséggel tartozunk. De mintha sokszor a
magunk sok évtizeddel ezelõtti elképzeléseit szeretnénk ráerõltetni a ma és a jövõ nemzedé-
keire. Gyakran fájdalommal tölt el bennünket, hogy õk nem mindenben a mi gyerek- és fia-
talkorunkban kedvessé vált, hasznosnak vélt formákat tartják fontosnak, és megriadunk akár
azoktól a formáktól, amelyek a mi szüleink számára is ijesztõek lehettek a mi gyerekkorunk-
ban. Mindeközben magunkban érezzük, hogy az évtizedekkel ezelõtt általunk megismert ha-
gyományok akkori formáikban mára megmerevednek, és az évtizedeken keresztül tartó sema-
tikus oktatási rendszer elképzeléseivel, módszereivel is egyre hiteltelenebbé válunk gyerekeink
elõtt.

A szeptember 26–27-ei népmese napjának tokaji rendezvénye alkalmával igazi párbeszédet
szeretnénk az értékõrzés és a mai, valamint a jövõ generációi számára befogadható mesefor-
mák és tartalmak szempontjai között. Ezért a korábban hívott könyvtárosok, óvónõk, pedagó-
gusok mellett a több szempontú párbeszéd érdekében, az elfogultságot kerülve a szociológia,
pszichiátria, tartalomszolgáltatás, mitológia-kutatás, média és más szakmák képviselõit is vár-
juk. Szeretnénk, hogy Benedek Elek születésnapja alkalmával a hagyományos értékek ismétel-
getése helyett azok tartalmi és formai újjászületésének lehessünk tanúi.

Térképezzük fel, hogy a hajdani népmesék funkciói hogyan jelennek meg a mai fiatalok
környezetében, ismerjük meg a mindenkori befogadók megfogalmazott és ki nem fejezett
igényeit is, hogy e történetek, motívumok a mai környezetben is okulásul, vigasztalásul vagy
egyszerûen csak örömforrásként és ne letûnt korok relikviáiként hassanak.

Az együttgondolkodásra, eszmecserére és vitára várja csatlakozási szándékát Végh Miklós
vegmik@gmail.com. A HUNRA honlapján (www.hunra.hu) közzétesszük a témával és a
rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumokat.

Legyünk képesek mai környezetünkben újraértelmezni mindazt, mely értékek korábbi meg-
jelenésükben veszendõbe mennének!

A mese átértelmezõdése a XXI. században

Konferencia a népmese napja alkalmából

Tokaj, 2008. szeptember 26–27.

A Magyar Olvasástársaság minden évben más-más helyszínen tartja a népmese napja központi
rendezvényét. Ebben az évben a 2008-ban a Kultúra Magyar Városa címet elnyert Tokajra esett
a választás, ahol 2008. augusztus 30-án nyit Magyarország legújabb színháza, a Paulay Ede
Színház.

Hagyománynak számít, hogy a központi rendezvény keretein belül tudományos konferenci-
ára is sor kerül, ahol az olvasással, meseolvasással kapcsolatos legújabb kutatásokat mutathat-
ják be a szakemberek. Ebben az évben két igazán aktuális kérdéssel foglalkozik majd a kon-
ferencia:

– A mese átértelmezõdése a XXI. században
– Olvasás- és írástanítási problémák és a mai oktatás
Az eddigiektõl eltérõen a konferencián nemcsak plenáris elõadásokra kerül sor, hanem a téma

fontosságára való tekintettel szekcióüléseknek is helyt ad a rendezvény az alábbi témákban:
– Modern mesék a nevelésben
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– Modern mesék a gyerekkönyvtárak programjaiban
– Régi és új mesék, kreatív programok
– Gyermekmédia – elemzések a modern tévés gyerekcsatornák, internetes oldalak kínálatából
– Mese és horror, mint irodalmi pedofília...
– Olvasás- és írástanítási problémák a mai oktatásban
– Kompetencia alapú nevelés és az írás-olvasás (Elõre vagy hátra?)
– Történeti aspektus: mesék a múltból – a mese szerepe a XIX. század végéig

Regisztrációs díj: 7000 Ft, amely tartalmazza az étkezések + egy borkóstoló díját is.

Kísérõ programok:

– Mesemondó verseny a Városi Könyvtár és a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási- Ne-
velési Intézmény szervezésében

– Adalékok Tokaj-hegyalja olvasástörténetéhez – kiállítás a Tourinform Tokaj galériájában
– Mesesarok – családi mesenap a Tourinform Tokaj multimédiás termében szeptember 27-én
– Mesés Tokaj – a tokaji népmesék valós helyszínei, városnézõ séta. A programra elõzetes

bejelentkezés szükséges, a konferencia résztvevõi számára ingyenes, egyébként 300 Ft/fõ

A kiegészítõ programokról tájékozódni lehet és a jelentkezési lap letölthetõ a www.tokaj-

turizmus.hu/hunra/adatlap.pdf linken.

Nyílt nap az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
a nyelvek európai napján

2008. szeptember 26-án 10-tõl 22 óráig

Programok

Sok nyelven beszélõ Európa

10 óra – rendezvényterem
Magyarországon élõ vagy tartózkodó külföldiek olvasnak fel általuk kiválasztott irodalmi rész-
leteket az anyanyelvrõl eredetiben. A megértést kivetített fordítás segíti.

Üdvözlendõ kihívás – a második anyanyelv

11 óra – rendezvényterem
2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve és egyben a nyelvek nemzetközi éve is. A nyelvi
sokszínûség kihívást jelent Európa számára, írja Amin Maalouf író az Európai Bizottság kez-
deményezésére létrejött értelmiségi csoport javaslatában, mégpedig üdvözlendõ kihívást. Meg
kell-e határozni az európai identitást? Hogyan lehet elérni, hogy különbözõ népek harmóniában
éljenek együtt? Hogyan lehet megérthetõvé és átélhetõvé tenni a közös sorsot? Többek között
ezekre a kérdésekre keresik a választ a kerekasztal-beszélgetésben részt vevõ szakemberek.
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Beszélgetõtársak: Bart István író, mûfordító, Jancsi Beáta, az Európai Bizottság Fordítási
Fõigazgatóságának többnyelvûségért felelõs tisztviselõje, Lackfi János költõ, mûfordító, Klaudy

Kinga, a nyelvtudomány professzora, Virág Bognár Ágota, az OIK szerb és horvát nyelvi
referense. A beszélgetést Lánczi Ágnes, a Magyar Rádió munkatársa vezeti.

Alkotó könyvtáros – Útközben

12.15 – rendezvényterem
Az OIK és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) rendezvénysorozatában Nemes Erzsébet

fotókiállítását Bakos Klára, az MKE elnöke nyitja meg. A kiállító a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár fõigazgatója, a határon túli könyvtárszakmai útjain készült, nem szakmai
felvételeibõl mutat be néhányat.

Mi ez a szép? Játék és muzsika délben

12 óra 30 – Zenemûtár
Negyvenedik évfolyamába lépett a népszerû zenei vetélkedõ, a Ki nyer ma?, amelyet 2007 õsze
óta a Magyar Katolikus Rádió sugároz új címen.

Magyar értelmezõ szótár hangos CD-vel – könyvbemutató

14 óra – rendezvényterem
Az Akadémiai Kiadó által 2008-ban megjelentetett könyv és a hozzá tartozó, a szótár teljes
anyagát tartalmazó CD, melyen 25 000 szó kiejtése hallgatható meg a szavak melletti ikonra
kattintva, mind a magyar anyanyelvûeknek, mind a magyarul tanulóknak hasznos és értéket
jelent. A mûvet Pusztai Ferenc, a szótár fõszerkesztõje mutatja be.
A rendezvény ideje alatt az Akadémiai Kiadó szótárai 25% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Dal a kézben. Megzenésített versek jelnyelvi adaptálása

15 óra – rendezvényterem
Lehetséges-e láthatóvá tenni a zenét? Élvezhetik siketek a megzenésített verseket? Megismer-
hetnek egy új világot? A zenék világát? Ezekre a kérdésekre próbálják megadni a választ
látvánnyal, zenével jelnyelvi elõadók és szakértõk.

Az OIK mûfordítás-pályázatának díjkiosztója

17 óra – olvasóterem
A spanyol Enrique Badosa Canto de las cinco estaciones címû versciklusából az Elegía en
enero címû költemény harmadik versének fordítását értékeli a háromtagú zsûri (Lator László

költõ, mûfordító, Tóth Éva költõ, mûfordító és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Bemutatkozik a hazai görög nemzetiség

17 óra 30 – belsõ udvar
Kiállítás Szidu Evdoxia festõmûvész képeibõl, Papadimitriu Athina olvas fel a mûvésznõ ver-
seibõl. A Kariatidák énekkar koncertje. A programok idején görög büfé üzemel.

Táncház és koncert a Sirtos együttessel

19 óra – rendezvényterem
Az 1980-ban alakult együttes görög népzenét és népzenei alapokra épült görög zenemûveket
ad elõ. Táncházuk a legnagyobb tradícióval rendelkezõ program Budapesten.

Egész nap zene

Komolyzene, népzene, dzsessz, világzene a könyvtár különbözõ tereiben, 20–30 perces kama-
rakoncertek a nap folyamán
11 óra, belsõ udvar: Avraam Vasilios (gitár)



12 óra 30, rendezvényterem: Roger Scaife (zongora)
13 óra, belsõ udvar: Canarro Együttes (tangóharmonika, hegedû)
13 óra 30, belsõ udvar: SZÉF Alapítvány (zene jelnyelven „megszólaltatva”)
14 óra, zenemûtár: Vereb Szabolcs, Varga Zsolt (szaxofon)
15 óra, belsõ udvar: Telbisz Katalin és Szilágyi Sándor (hegedû, gitár)
16 óra, olvasóterem: Szászvárosi Sándor, Ölveti Mátyás, Gyõri István (viola da gamba és gitár)

Érdekességek

Nyelvstúdió, 13 óra
Katalógus Fajszi Károly eszperantó gyûjteményérõl 2. kötet. A kiadványt Dudich Endre, a
Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke mutatja be.

A délelõtt folyamán

Az OIK bemutatása középiskolások (elsõsorban nemzetiségi, kéttannyelvû és nyelvtagozatos
osztályok), egyetemisták számára szakreferenseink segítségével

A nap során több alkalommal

Raktáraink és belsõ tereink megnyitása és bemutatása. Egyéb szolgáltatások. A napijegyhez
kötött szolgáltatások ezen a napon térítésmentesek. Díjmentes internethasználat. Akinek erre
a napra esik a születés- vagy névnapja, ingyenesen iratkozhat be. A beiratkozási díjból 20%
kedvezményt adunk

Könyvek Bodrogkeresztúrra

2007. április 4. olyan tragikus dátummá vált Bodrogkeresztúr község újkori történelmében, amelyhez fogható
még nem volt. A tomboló tûzvészben megsemmisült a Faluház, benne a közel 16 000 kötetes könyvtár és a
tornaterem mintegy 60%-a. Túl a nagyon jelentõs anyagi káron (ami elõzetes becslések szerint mintegy 200–
250 millió Ft-ra tehetõ), a település lakóinak, vezetésének odaveszett az elmúlt húsz év egy-egy darabja.

A mély döbbenet után máris elemi erõvel tört fel az emberekben az újjáépítés iránti igény, még akkor is,
ha tudják, hogy ez a Faluház már nem az a Faluház lesz.

Egy év kemény munka után közeleg a korábban leégett bodrogkeresztúri Faluház átadásának idõpontja. Az
ünnepség idõpontja augusztus 20.

Továbbra is várják a könyvfelajánlásokat a megsemmisült könyvtári állomány pótlására. A felajánlásokat a

polgármesteri hivatalban fogadják. Bõvebb információ, kapcsolat: www.bodrogkeresztur.hu. (Nagy Júlia)

Eseménynaptár 2008
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

IX. 17. Bp., OPKM 
A párbeszéd éve. Nyitó szakmai 
nap iskolai könyvtárosoknak 

F városi Pedagógiai és 
Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet 

hock.zsuzsa@fppti.hu 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 7–
12. 

Országosan 
Könyvtárak összefogása a 
társadalomért 

IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 12. Országosan Könyves vasárnap IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 13. Tatabánya 8. ODR-konferencia 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

Fátrai Erzsébet 
kvkozi@jamk.hu 

X. 17. 
Bp., OFI-
OPKM 

KTE szi szakmai napja KTE http://www.ktep.hu/ 

X. Országosan 
Iskolai könyvtárak nemzetközi 
hónapja 

KTE/IASL 
http://konyvtarostanar.kl
og.hu/category/iskolai-
konyvtarak-nemzetkozi- 

XI. 14–
15. 

Bp., OSZK Emlékülés Bod Péter Társaság  

XI. 27. 
Bp., OFI-
OPKM 

KTE tisztségmegújító 
közgy lése 

KTE http://www.ktep.hu/ 
 

XII. 1–
7. 

Országosan Gyermekkönyvhét   

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ http://iksz.shp.hu 
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