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Dokumentumköltségek
kezelése, tervezése,

megosztása

Az Országgyûlési Könyvtár tradicionális értéke-
ket hordozó épületében november 20-án nagyon
korszerû tájékoztatási megoldásokkal ismertette
meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mû-
szaki Könyvtáros Szekció megjelent tagjait Haraszti

Pálné, a Képviselõi Kutatószolgálat vezetõje, Pin-

tér Katalin fõigazgató-helyettes pedig megvilágí-
totta mindennek a gazdasági hátterét is.

Amikor láttuk, hogy a mûhelybeszélgetés 24
résztvevõje 18 vállalati, intézményi könyvtárat
képvisel, sejtettük, hogy a költségkezelés sok
formájával ismerkedhetünk meg, de arra nem
gondoltunk, hogy nem lesz két egyforma gya-
korlat, sõt, igazán szélsõséges megoldásokkal is
találkozhatunk.

Sorra körbejártuk a költségtervezés, a forrá-
sok, a költségkeret-struktúra, az adminisztráció,
a költségkövetés, az igénylõkre való kiterhelés,
a vezetõi beszámoló kérdésköreit, s szinte min-
den területen más és más megoldásokkal talál-
kozhattunk. Van, ahol teljesen elválik a szakmai
és a pénzügyi terület, így a könyvtárosoknak
semmilyen számlaügyet nem kell intézniük, és
van, ahol a teljes pénzügyi folyamatot a könyv-
tárban rögzítik. Van, ahol kizárólag forintban
történik a tervezés, és van, ahol csak devizában
– érdekes lehet megjósolni az árfolyamokat!
Elõfordul, hogy minden beszerzés központi ke-
ret terhére történik, és van, ahol nemcsak a tény-
költségeket, hanem a könyvtár mûködési költsé-
geit is ki kell terhelni a szervezetekre – ennek
adminisztrációja szinte elképzelhetetlen feladat.
Az engedélyezés az egyik könyvtárban egy szig-
nó a kockás füzetben, a másik nagyvállalatnál a
legkisebb elõfizetést is csak a vezérigazgató-
helyettes engedélyezheti. Nagy különbségek van-
nak még abban is, hogy csak az „épületben lévõ”,
jól ismert munkatársak igényeit kell-e kielégíte-
ni, vagy egy nemzetközi cégnél folyó tervezési,
engedélyeztetési folyamatban kell-e részt venni.

Rendkívül sok tapasztalatra tettünk szert, és
biztosan többeknek ütött szöget a fejében, hogy
„Lehet így is? Próbáljuk meg, kezdeményez-
zük!”. Hallottunk beszerzési szabályzatról, cég-
információs cégek szolgáltatásainak aktuális

összehasonlításáról is – ezeket igyekszünk meg-
osztani egymással.

A következõ mûhelybeszélgetés során, má-
jusban, a könyvtár által készíthetõ/kiadható szak-
mai információs kiadványok kérdéskörét szeret-
nénk körüljárni. Ezek valódi hozzáadott értéket
jelenthetnek a fenntartó szakmai folyamataihoz,
s nagyon alkalmasak arra, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a könyvtár hasznosságára.

Kóródy Judit

Rózsa György emlékülés
az MTA Könyvtárában

Az MTA Könyvtárának három évvel ezelõtt el-
hunyt fõigazgatójára emlékeztek a Vasarely terem-
ben 2008. november 19-én. Az est házigazdája,
Téglási Ágnes fõigazgató-helyettes üdvözlõ szavai
után Náray-Szabó Gábor professzor, fõigazgató
köszöntötte a megjelenteket – Ádám György, Finta

József, Köpeczi Béla akadémikusokat, Rózsa
György családját, az egykori munkatársakat, bará-
tokat, ismerõsöket és érdeklõdõket, és méltatta
Rózsa György meghatározó szerepét, majd Vámos

Tibor akadémikusnak adta át a szót.

Vámos Tibor annak a kultusznak az ápolásáról
beszélt elõször, amelynek barátja, Rózsa György
szentelte az életét, a könyvtár és a könyvtáros sze-
mélyiségek fontosságának. Amikor róla emléke-
zünk, a kontinuitást, a megõrzést és a továbblépést
tiszteljük – tette hozzá. A könyvtár tervezése, épí-
tése és mûködtetése személyes alkotása volt, de az
értékõrzést is fontosnak tartotta; összegyûjtötte és
védelmezte a nagy könyvtárosokat (Vekerdi Lász-
lót, Csapodi Csabát stb.). Kiemelkedõ volt (már
Genfben eltöltött éveiben is), ahogy a könyvtár új
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munkamódszereirõl gondolkodott és cselekedett;
ugyanis nem csak a hozzáférhetõség fontos az in-
formációtechnológiában, hanem az információme-
nedzsment is: hogy a felkészült könyvtáros el tudja
igazítani a kutatókat. Amikor tisztelgünk emléke
elõtt, egy remélt kontinuitásnak, megújulásnak, pél-
damutatásnak és elõrelátásnak is tisztelgünk. (A
kontinuitás a változásokban jelenik meg.) Ezt a szel-
lemiséget próbálta munkatársaiban is továbbvinni.

Tamás Pál szociológust baráti kapcsolat fûzte
Rózsa Györgyhöz, és az MTA Könyvtárának is
gyakori használója volt. Utóbbi minõségében (hasz-
nálóként) szerzett tapasztalatait osztotta meg a
hallgatóságával, öt pontba rendezve mondandóját:

– Rózsa György annak a reformernemzedéknek
a képviselõje és azon keveseknek az egyike, akik
a nyolcvanas-kilencvenes években intézményt épí-
tettek (könyvtárépítõ, tudományreformer és meg-
újító volt);

– a magyar tudomány intézményeinek jellemzõ
konfliktusa, a hagyományok és az új technológia
megfelelõ aránya a könyvtárban nem jelentkezett,
megfelelõ volt;

– a könyvtáros szakma átalakulását használó-
ként élte át, és úgy látta, Rózsa György „kikötõépí-
tõ” volt a modern informatikában; olyan kikötõt
épített, ahova a legnagyobb „hajók” is befuthattak,
összekapcsolva ezzel a „kikötõt” a nagyvilággal;

–- a könyvtár olyan hely is volt, ahol összejö-
hettek az emberek, és ezekben a csoportokban élénk
kommunikáció folyhatott;

–- Rózsa arra törekedett, hogy minél több újat
hozzon be a könyvtárba, de úgy, hogy az illeszked-
jék az itteni körülményekhez; ezt a hétköznapok-
ban is képes volt megvalósítani.

Sebestyén György professzor, az ELTE BTK
informatikai és könyvtártudományi intézetének
igazgatója kapcsolatuk harminc évének emlékeit
idézte fel elõadásában (szerkesztett változata a
közeljövõben jelenik meg a Könyv, Könyvtár,
Könyvtárosban).

Elõször a párizsi Magyar Intézetben találkoz-
tak, ahol Sebestyén 1974 és 1980 között dolgozott.
Rózsa szívesen népszerûsítette elõadásaiban a
magyar könyvtárügyet az intézetben. Az érdeklõdõ
franciák száma többszöröse volt a szokásos lét-
számnak – az elõadó nyelvtudásának és személyi-
ségének köszönhetõen. (Ezt a tevékenységét min-
dig is kulturális missziónak tekintette.) 1980-ban
Sebestyén az MTA Könyvtárába került Köpeczi
Béla ajánlására; itt elsõ feladata az ISI (Institute for

Scientific Information) új szolgáltatásával volt kap-
csolatos. Rózsa György érdeme, hogy bevezette
Magyarországon a szolgáltatás, melynek az azóta
híressé vált Eugene Garfield volt a létrehozója Phi-
ladelphiában. Rózsa vette fel a kapcsolatot a Nem-
zetközi Bibliológiai Társasággal is, melynek akko-
ri elnökét, Robert Estivalst személyesen kereste fel.
Ez a munkakapcsolat a hazai kutatás megújulását
és újjászervezését eredményezte, számos konferen-
ciával és publikációval. (Kovács Máté 1972-ben
bekövetkezett halála óta a bibliológia mûvelése
évekig szünetelt Magyarországon.) 1987-ben Se-
bestyén az ELTE könyvtártudományi tanszékének
oktatója lett, Rózsa 1988-ban kapta egyetemi ma-
gántanári kinevezését, így ismét kollégák lettek.
Rózsa György több cikkben is foglalkozott a könyv-
táros szakma tudományos minõsítésének kérdése-
ivel, így a Felhívás keringõre és A könyvtárosok

kandidatúrájától a PhD-ig címû írásaiban (TMT,
1986 és 2001). Ahol lehetett, egyengette szakmai
pályájukat, többek között az Akadémián, ad hoc
bizottságok szervezésével. Ha tevékenységét két
szóval kellene jellemezni, azt lehetne mondani róla,
hogy „Professzor” és „The Librarian” volt, hivatá-
sának kiemelkedõ személyisége.

Bánhegyi Zsolt, az MTA Könyvtárának osztály-
vezetõje vetített képekkel illusztrált elõadásában
Rózsa György tudományos örökségét vette szám-
ba, amely ma is elevenen él. Kiemelte, hogy az
oktatás és a kultúra esetében a ráfordítások megté-
rülése a diófaültetéshez hasonló: kutatóként Rózsa
tudta, hogy amit tesz, sokára fog csak gyümölcsöt
hozni. Már jóval az Internet elõtt az MTA Könyv-
tárában mint az elsõ európai alközpontban elektro-
nikus referensz-szolgáltatás folyt. (Az elõadó ré-
szese volt a hivatkozási indexek hazai bevezetésé-
nek, Rózsa György õt bízta meg az Institute for
Scientific Information képviselõivel folytatott elõ-
tárgyalások vezetésével.) 1979-tõl már mûködött a
szolgáltatás: ezzel megtörtént az átállás a nyugati
típusú kutatásra. A diófa 1990-ben fordult ter-
mõre… (Érdekes párhuzam, hogy 1831-ben Nagy
Károly vitte el Philadelphiába az elsõ akadémiai
kiadványt, és létesített cserekapcsolatot az ottani
tudós társasággal, melynek kiadványai azóta ér-
keznek a könyvtárba, és közel százötven év
múlva ismét Philadelphia volt a kapcsolatfelvé-
tel színhelye…)

A könyvtár jelenlegi, új otthonának a megte-
remtése is az õ érdeme. 1844-ben nyílt meg a
könyvtár a (mostani) Petõfi Sándor utca 3. alatt
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néhány szobában, ahonnan 1865-ben költözött
az akkor elkészült palotába. A növekedés miatt
már 1960-ban felmerült az új épület szükséges-
sége – az elõterjesztésekrõl, elnökségi állásfog-
lalásokról több dokumentum tanúskodik –, míg
aztán 1986-ban eldõlt, hogy az egykori akadé-
miai bérház átalakításával megépülhet az új
könyvtár. (A megnyitóra húsz esztendeje, 1988.
november 3-án került sor.) Szólni kell Rózsa
György tudományos munkásságáról is – írásait
a hetvenedik születésnapjára megjelent kötet,
illetve az azt követõen született írásokat a halá-
lakor készült bibliográfia vette számba –, elsõ-
sorban 2004-ben megjelent Anti-equilibrium.

Vitairat a fejlõdõ országok esélyegyenlõségérõl

címû könyvérõl, melyhez barátja, Fejtõ Ferenc
is írt elõszót. Rózsa többször járt fejlõdõ orszá-
gokban, és foglalkoztatta a fejlõdés, illetve a
fejlõdés gyorsításának a lehetõsége. Úgy vélte,
hogy a kultúra húzóágazat, és jelentõsége jóval
megelõzi a gazdaságét. Könyvében olyan új
modellt javasol, mely a jelenlegi körülmények
között is kiindulópontul szolgálhat a reformhoz,
célja mindezzel pedig az volt, hogy az elmara-
dott országokat a bekapcsolódás útjára segítse és
lakóikat felemelje „a nyomorból a fenntartható
szegénységbe”. Ezt azonban nem karitatív tevé-
kenységnek tekintette. A koncepció lényege,
hogy komplex integrált információs, általános
ismereteket és gyakorlati képzést egyszerre nyújtó
központokat kellene létrehozni a segélyalapok-
ból a fejlõdõ országokban. Ezt nevezi MAMA
(Multifunkcionális Alkalmazott Munkakészségi
Alap) rendszerû képzésnek; ez a modell a könyv-
tári funkciót, a könyv- és újságkiadást, a levél-
tárat, a hagyományos és a gyakorlati oktatást
integrálja. Bánhegyi Zsolt elõadásának végén
felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Álla-
mokban minden évben közzéteszik, hogy az ál-
lamok közkönyvtárai a ráfordítások hányszoro-
sát „termelték meg” tevékenységük során: ez
olykor négy-ötszörös hasznot jelent.

Az emlékülés végén Rózsa Mihály mondott
köszönetet az elõadóknak és a megjelenteknek,
és felhívta a figyelmet az elõtérben elhelyezett –
néhány dokumentumot, levelet, dedikált köny-
veket és több fényképet tartalmazó – emléktár-
lóra, ami most már „örökre itt marad”. (A ren-
dezvényt az elõcsarnokban folytatott kötetlen
beszélgetés zárta.)

(murányil)

Ugrin Gáborné
(1935–2008)

Szomorúan tudatjuk a
könyvtáros társadalom-
mal, hogy Ugrin Gá-
borné (Majoros Márta)
2008. november 16-án,
vasárnap reggel elhunyt.

Ugrin Gáborné a
Könyvtárostanárok E-
gyesületének alapítója,
egykori titkára és tagja,
a Bod Péter Társaság
alapító elnöke volt – és
nyugállományba vonu-

lása után is, mindvégig, örökös könyvtárostanár.
A hazai iskolai könyvtárügy XX. századi törté-
netének legmarkánsabb egyénisége, meghatáro-
zó személyisége. Több évig gyakorló könyv-
tárostanár, aki munkája során egyéni ötleteivel
bizonyította a magyar pedagógusok és könyvtá-
rosok számára az iskolai könyvtár jelentõségét.
Megalapítója a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenynek. Fõvárosi, majd országos
elméleti pedagógiai intézményekben a hazai is-
kolai könyvtárügy segítõje. Nyugdíjba vonulása
után is aktív résztvevõje az egyesületi életnek.
Fáradhatatlan mozgatója volt a hazai iskolai
könyvtárügynek.

Nem is vállalkoznék most Márta teljes élet-
mûvének ennél részletesebb méltatására, hiszen
a pedagógia és a magyar könyvtárügy oly sok
területén fejtette ki a tevékenységét, olyan akti-
vitással és korát meghazudtoló energiával, fá-
radhatatlanul, hogy mi, sokkal fiatalabbak is csak
tisztelettel figyeltük, de ezt az iramot néha ma-
gunk sem bírtuk.

Nekünk, könyvtárostanároknak különösen
fontos volt az õ személye és példája, hiszen –
ahogyan Balogh Mihály, korábbi elnökünk szokta
Mártával kapcsolatban találóan megjegyezni –
egy Dosztojevszkij-parafrázissal élve: mi mind-
annyian „az õ köpönyegébõl bújtunk elõ”.

Az iskolai könyvtárügy elõremozdításában, a
könyvtárostanári szakma kialakulásában, az is-
kolai könyvtárosok képzésének fejlesztésében
Mártának pótolhatatlan érdemei vannak. Szak-
mai érdekképviseletünk, a Könyvtárostanárok
Egyesülete és elõdszervezetei sem jöttek volna


