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tõségek… címmel a Kárpát-medencei könyvtá-
rak könyvtárközi partnerségérõl beszélt. Nyíregy-
házán, háromnapos tanfolyam keretében mutat-
ták be az Ariel dokumentumküldõ szoftvert, az
installálását, a kezelését a határon túli könyvtá-
ros kollégáknak. Egymás segítésére belsõ leve-
lezõrendszert is létrehoztak. Az ODR rendszer-
ben könyvtárkódokat is fognak kapni a határon
túli könyvtárak, ez ugyanis nélkülözhetetlen a
kérések indításához.

Tóth Judit, a zalaegerszegi Deák Ferenc

Megyei Könyvtár (DFMK) igazgatóhelyettese
Zala megye könyvtárközi kölcsönzési helyzeté-
rõl beszélt. A DFMK a megye hálózati könyvtá-
ri központja. Különgyûjteményeik:

• helyismereti gyûjtemény;
• Nádas Péter különgyûjtemény;
• cigányság különgyûjtemény;
• horvát nemzetiségi különgyûjtemény.
Az ODR-tagkönyvtárak sorába 1997 óta tar-

toznak. Az igazgatóhelyettes asszony diákon
mutatta be a könyvtárközi kölcsönzés alakulá-
sát. A DFMK inkább küldõ, mint kérõ könyvtár.
A statisztikát nagyban befolyásolta – ahogy ta-
pasztalatom szerint más könyvtárakban is – a
postaköltség-térítés módosítása, valamint a térí-
tési díj emelkedése a külföldi kérések esetében.
A könyvtár a szakirodalom beszerzését erõsítet-
te, de az évente csökkenõ támogatás miatt egyre
több az egypéldányos vásárlás, ami az igénylõk
sorbanállását eredményezi. Az olvasók elsõsor-
ban a tanulásukhoz szükséges könyveket kérik
könyvtárköziben, az elektronikus kérések száma
még kicsi.

Délután a könyvtári integrált rendszerek fej-
lesztõit ültették az asztal köré, és Bánkeszi Ka-
talin, valamint Koltai Klára, a DEENK fõigaz-
gató-helyettese vezetésével arról folyt a szó,
hogyan lehetne minél jobban és egyszerûbben
begyûjteni a rekordokat, hogyan lehetne minél
eredményesebben kiszûrni a duplumokat, hogy
lehetne javítani a minõségen, legyen-e regioná-
lis vagy inkább integrált rendszerek szerinti
együttmûködés. A beszélgetés résztvevõi voltak:
Kardos András (Portál-program, illetve Utca-
projekt), Czoboly Miklós (eCorvina), Németh

Ágoston (Ex-LH – Aleph), Thék György

(TextLib), Tóth Kornél (SZTAKI – Monguz),
Horváth Zoltánné (IQSYS), Lévai Gábor (Szik-
la). A beszélgetésbe a hallgatóság is megpróbált
bekapcsolódni.

A nap végén a határon túlról érkezett könyv-
tárosok kaptak újabb, hasznos információkat.

Az egész program jó hangulatban, kelleme-
sen zajlott, köszönet érte a házigazdáknak. Re-
mélem, jövõre újra összejöhetünk – esetleg még
ennél is többen –, és megbeszélhetjük, mekkora
elõrelépés történt az év során.

Benczekovits Beatrix

VIII. közgyûjteményi
napok a Nyugat-

magyarországi Egyetemen

2008. október 16–17-én a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem (NymE) közgyûjteményeinek szer-
vezésében immár nyolcadik alkalommal került
sor a Közgyûjteményi napok címû országos kon-
ferencia megrendezésére Sopronban.

A tanácskozás témájában a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Karának ebben az
évben ünnepelt kétszáz éves erdészeti felsõokta-
tás jubileumi ünnepség-sorozatához kapcsolódott.
A régi és társegyetemek (Mûszaki Egyetem,
Eötvös Loránd Tudományegyetem/ELTE, Pécsi
Tudományegyetem/PTE, Szegedi Tudomány-
egyetem/SZTE, BME-OMIKK) könyvtárait kép-
viselõ vezetõk, illetve kollégák A könyvtárak

szerepe a felsõoktatásban és kutatásban történe-

ti kitekintéssel átfogó címmel tartották meg szí-
nes és tartalmas elõadásaikat.

A rendezvény elsõ napján a résztvevõk han-
gulatos sétával egybekötve ismerkedhettek meg
az egyetemmel és az azt körülölelõ botanikus
kerttel.

Ezzel egy idõben a Nyugat-magyarországi
Egyetem Közgyûjteményi Bizottságának ülése
vette kezdetét a Központi Könyvtár Mûemlék-
könyvtárában, amelyen Bartha Dénes egyetemi
tanár, a bizottság elnöke vezetésével, a központi
szervezeti egységek, valamint a karok képvise-
lõinek, a könyvtárvezetõknek és a levéltári,
muzeális gyûjtemények vezetõinek részvételével
megtárgyalták az aktuális kérdéseket, problémákat.

A szimpózium délután két órakor az Erdésze-
ti Múzeumban (Sopron, Templom u. 4.) – az
egykori Esterházy-palotában – Varga Tamás

múzeumigazgató szívélyes köszöntõjével folyta-
tódott. Ezt követte Albert Levente rektorhelyettes
megnyitója, és az erdészeti felsõoktatás bicen-
tenáriuma alkalmából megjelent Az erdészeti
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felsõoktatás 200 éve. Emlékkönyv. Selmecbánya

1808 – Sopron 2008 címû háromkötetes jubile-
umi kiadvány bemutatása. (Könyvismertetõ:
Könyvtári Levelezõ/Lap, 2008. október)

A plenáris ülés résztvevõi ifj. Sarkady Sán-

dor könyvtári fõigazgató, levezetõ elnök köszöntõ
szavai után meghallgatták Szögi László, az ELTE
könyvtárának fõigazgatója elõadását, amelybõl
összefoglaló képet kaptak az ELTE Levéltára
XVI–XVIII. századi dokumentumainak feldol-
gozásáról.

A Pécsi Tudományegyetem kari könyvtárai-
nak feladatairól az egyetem és a régió tudomá-
nyos életében Szénászky Mária, a PTE Bölcsé-
szettudományi és Természettudományi Kari
Könyvtárának igazgatója és Gracza Tünde, a PTE
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szak-
könyvtárának igazgatója tartott elõadást.

Meskó Eszter, a Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárának osztályvezetõ szakrefe-
rense az érem két oldaláról, a tudomány és a
könyvtár kapcsolatáról beszélt a vegyész szem-
szögébõl.

Wünschné Vajna Éva, a BME-OMIKK
Könyvbeszerzési és Könyvfeldolgozási Osztályá-
nak munkatársa bemutatta a Mûegyetem könyv-
tárának szerepét a százhatvan éves BME oktatá-
sának, kutatásának szolgálatában.

A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Mú-
zeum fõigazgatója, Burmeister Erzsébet a könyv-
tár, levéltár és a miskolci Mûemlékkönyvtár mû-
ködését ismertette szá-
mokban és képekben.

Egyházy Tiborné,
a Pannon Egyetem
Egyetemi Könyvtár
és Levéltár fõigazga-
tója az egyetemi
könyvtár múltjáról, je-
lenérõl és jövõjérõl
tartott az „élet sójával
fûszerezett”, színes
elõadást.

Mastalírné Zádor

Márta a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Központi Könyvtár és
Levéltár nyugalmazott
könyvtári fõigazgatója
az 1919-ben Sopron-
ba – majd részben

késõbb Miskolcra is – került Mûemlékkönyvtár
történetét mutatta be alapításától napjainkig.

A VIII. közgyûjteményi napok elsõ napját
kedélyes hangulatú szakmai összejövetel zárta,
amelyen lehetõség nyílt az elhangzottak megvi-
tatására, tapasztalatcserére.

Az október 18-án tartott szekcióülésre az er-
dészeti felsõoktatás kétszáz évére emlékezve
került sor. Varga Tamás erdõmérnök, múzeum-
igazgató vezetésével a rendezvény résztvevõi
erdei élményprogramon vettek részt, amely so-
rán többek között megtekintették a Winkler
Oszkár neves soproni építész végleges tervei
alapján átépített Károly-kilátó emeletein a „bo-
tanikusok szentélyének” (Kitaibel Pál, Gombocz
Endre, Kárpáti Zoltán stb.) nevezett állandó ki-
állítást és a Csapody Vera, Roth Gyula, vala-
mint Winkler Oszkár munkásságát bemutató tár-
latot. Ezt követõen a Görbehalomtól induló Hi-
degvíz-völgyben megcsodálták a több száz éves
fenyõ-, illetve bükkfa óriásokat.

A kétnapos rendezvény a Soproni-hegység
hangulatos Mucki vendéglõjében, selmeci diák-
nótákkal „ízesített” ebéddel zárult, abban a re-
ményben, hogy élményekben gazdag és sok
szempontból hasznos tapasztalattal térhettek haza
a résztvevõk.

A VIII. közgyûjteményi napok megszervezé-
sét a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatta.

Jánosáné Hoffer Gyöngyi–Kozák Istvánné


