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Nap ló 

Kulturális 
és könyvtári kapcsolatok 

az Európai Unióban 

Könyvtáros szakmai tanácskozás 

„A kultúrák közötti párbeszéd európai éve" je
gyében rendezett szakmai konferenciát a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerve
zete a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár konferenciatermében 2008. 
november 17-én. 

Az eseményen hazai 
és külföldi könyvtáro
sok, kultúrával foglal
kozó szakemberek 
mondták el tapasztala
taikat, észrevételeiket a 
témával kapcsolatban. 

A tanácskozást Zse-
linszky Lászlóné, az 
MKE megyei elnöke és 
Gál Józsefné, megyei 
titkára vezette. 

A Nyírség könyvtára 
- a jövő könyvtára cí
mű, a Móricz Zsig
mond Megyei és Váro
si Könyvtárról készült 
filmet és reklámfilmet 
a forgatókönyvíró, Bi
hari Albertné mutatta 
be és kommentálta. 

Az egyesület tag
sága mellett a jelenlé
vő vendégeink - az 
MKE e lnökségének 
képviselete, a határon 
túlról érkezett kollégák 
- is érdeklődésüket és 
elismerésüket fejezték 
ki a készí tőknek, és 

mindenki ajándékként vihette magával a fil
met. 

Humanista szellemi örökségünk megőrzése 
Európában a reneszánsz éve jegyében címmel 
kezdte az előadások sorát Tóth Erzsébet főisko
lai docens. 

„Egyetlen célunk, hogy a magyar műveltség 
toronymagasan emelkedjék Kelet-Európa népei 
felé" - hangsúlyozta Szerafinné Szabolcsi Ágnes 
főiskolai docens az I. világháború utáni nemzet
közi kulturális kapcsolatokról szólva, különös 
tekintettel Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
tevékenységére, kinek kezdeményezései nagyban 
hozzájárultak ahhoz - a külföldi magyar kultu
rális intézmények létrehozásával - , hogy nem
zetközi kulturális kapcsolatainkat ápolhassuk, 
bővíthessük. 

A határon túli magyar könyvtárosok szakmai 
együttműködésének gyakorlatáról, tapasztalatai
ról hallhattunk előadást Kárpátaljáról és Nagy
váradról érkezett kollégáktól. 

Tavaszi Hajnal, a 
nagyváradi Megyei 
Könyvtár igazgatóhe
lyettese bevezetőjében 
utalt arra, hogy jelenleg 
„viharos periódust" élnek 
át a könyvtár munkatár
sai, mert az aktuális poli
tikai helyzet rányomja bé
lyegét a kultúrpolitikára. 

A humanisták szelleme évszázadokon keresz
tül összeköti országainkat - kezdte beszédét a 
nagyváradi kolléganő. Köszönetét fejezte ki, hogy 
élő kapcsolat alakult ki magyarországi könyvtá
rakkal, könyvtárosokkal, különös tekintettel a 
nyíregyházi, a debreceni és a békéscsabai me
gyei könyvtárra. 

A szakmai segítségnyújtáson túl könyveket kap
tak, folyóiratokat fizettek elő számukra. A kisrégi-
ós kapcsolatok bővítése, fejlesztése azonban ne
hézségekbe ütközik. Vannak nyelvi akadályok is, 
ezért a legpraktikusabb egy „harmadik, világnyel
ven történő kommunikáció", ami igen nehéz, de 
sok esetben az aktuális politika meghatározza a 
külkapcsolatokat is. 
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Felhívta a figyelmet arra, hogy Közép-Kelet-
Európában „csínján kell bánni a kapcsolatok 
építésével". Nyitott, vidám intézményt szerettek 
volna létrehozni, amely kapu lehetett volna nyu
gat felé, de falakba ütköztek. A szálakat azon
ban nem szabad elszakítani, tovább kell folytat
ni a jól működő kiépített kapcsolatokat, hiszen a 
kultúrák megőrzésében az anyaország sokat tett 
értük, amiért hálásak. 

Horváth Csaba a Kárpátaljai Magyar Könyv
tárosok Egyesülete és az Ungvár Megyei Könyv
tár képviseletében érkezett a tanácskozásra. El
mondta, hogy a kárpátaljai hatalom toleráns a 
magyar kultúrá
val szemben. E-
gyesületük két 
éve alkotott egy 
jövőbe mutató, 
E U - k o n f o r m 
k ö n y v t á r k é p e t 
felvázoló progra
mot. A Szülőföld 
Alap program se
gítségével sikerült 
pályázatot nyerni
ük, melynek kere
tében vámmente
sen vihetnek Kár
pátaljára könyveket, 41 kárpátaljai könyvtárhoz 
19 millió forint értékben juttattak el dokumentu
mokat. Rendelkeznek számítógéppel, fénymáso
lóval, lehetőség van az internetcsatlakozásra. Je
lenleg 119 magyar nyelvű állománnyal rendel
kező könyvtár működik Kárpátalján. Rámutatott 
arra, hogy Kárpátalja és az anyaország kapcso
lata jó, céljuk, hogy minden könyvtárban legyen 
számítógép, internetkapcsolat, hiszen ez a felté
tele annak, hogy be tudjanak kapcsolódni az eu
rópai uniós pályázatokba, továbbá a nemzetközi 
kulturális életbe is, hiszen számukra elérhetet
len, hogy Magyarországon kívül más országba 
is eljussanak. 

Varga Éva, a beregszászi Járási Könyvtár igaz
gatója utalt arra, hogy a terület többségében 
magyarlakta, vannak olyan helyek, ahol a lakos
ság aránya 70%, de nem ritka a 90-95%-os arány 
sem. Ezzel szemben a könyvtárak állományának 
30-40%-a csupán a magyar nyelvű. A települé
si, járási könyvtárak 1946 és 1952 között alakul
tak, centralizálva kapták a könyveket. Nehéz az 
olvasók ellátása, kiszolgálása, mert sok a tartal

milag elavult 
könyv. Megszűnt 
ugyan a vámmen
tesség, de így is 
költséges az állo
mány fejlesztése. 

Beregszász kör
nyékén a kultúra 
„mostohagyerek", 
néhány könyvtár
ban van csak in
ternet, a technikai 
b e r e n d e z é s e k e t 
pályázaton nyerték. 

Hasznosnak tartaná a testvértelepülési-test
vérkönyvtári kapcsolatok kiépítését, hiszen ez 
lehetőséget teremtene az együttpályázásra, a 
könyvtárosok magyar nyelvű továbbképzésé
re. Ez azért is fontos, mert a könyvtárosképzés 
Kárpátalján ukrán nyelven történik, így a ma
gyar anyanyelvű könyvtáros kollégák szakmai 
képzését segítené kezdeményezése. Bízik ben
ne, hogy itt, Nyíregyházán, kérése értő fülekre 
talál. 

Mindhárom határon túlról érkezett könyv
táros kolléga fontosnak tartja a kulturális kap
csolatok ápolását, erősítését az anyaországgal. 

Nagy a felelősségünk ebben nekünk, könyv
tárosoknak, hiszen határ menti megye lakói
ként rajtunk is múlik a magyar kultúra fenn
maradása és hagyományozása ezeken a ma
gyarlakta területeken. 

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével 
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármes
te re , va lamint 
Seszták Oszkár, a 
S zabolcs- S zatmár-
Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke. 

E l i s m e r ő e n 
szóltak a Móricz 
Zsigmond Megyei 
és Városi Könyv
tár és a könyvtáros 
egyesü le t t evé 
kenységéről. Rendezvényeik példaértékűek a 
nemzetközi kulturális kapcsolatok tekintetében 
is, mondták. Csabai Lászlóné kiemelte: az EU-
tagsággal a kulturális kapcsolatoknak is fon
tos helyük és szerepük van, megőrizve saját 
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kulturális identitásunkat. Az önkormányzat 
partner és segítő ebben, példaként említették a 
kárpátaljai, nagybányai, szlovákiai kapcsola
tokat. 

Seszták Oszkár hangsúlyozta a kultúrák 
együttműködésének fontosságát és azt, hogy 
ebben nagy szerepe 
van az internetnek. 
A könyvtárak és a 
könyvtárosok fel
adata is, hogy meg
tanítsák az ennek 
eszközkén t való 
használatát, ehhez 
azonban tartalmak 
és t á jékozódás i 
pontok kel lenek. 
Az internet csak 
akkor szolgál jó célt, ha az emberi szellem 
szolgálatába állítjuk. 

Megyei szervezetünk tagsága nagy szere
tettel fogadta a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete elnökségének képviseletében Bakos Klá
ra elnököt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem igazgatóját és Bartos Éva alelnököt, 
a Könyvtári Intézet igazgatóját. 

Bakos Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete nemzetközi kapcsolatairól tartott előadást. Be
széde elején elismeréssel nyilatkozott a helyi me
gyei szervezetről, dinamikusnak és együttműködő
nek nevezte. Hangsúlyozta: „a tudás és az informá
ció határok nélküli", s eb
ben a szabadságban kulcs
szerep jut a könyvtárak
nak. Fontos a kitekintés, 
annak felmérése, hogy ki
vel kell és kivel lehet 
együttműködni, hiszen a 
könyvtárosok kötelezettsé
ge a tudásvagyon közvetí
tése. Célunk a legjobb 
szolgáltatás nyújtása az 
adott kultúrkörben, annak érdekében, hogy a tu
dást mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, tud
junk szolgáltatni, a megváltozott igényeket tudjuk 
kielégíteni. 

Az MKE stratégiai szintre emelte a nem
zetközi kapcsolatokat. „A könyvtár az olvasó 
természetes közege, akár itt van, akár otthon" 
- hangsúlyozta Bakos Klára. Szakmailag nem 
vagyunk lemaradva, technikailag igen. Tud

nunk kell, hogy csak azok mögött vagyunk le
maradva, akiknek az anyagi forrásai gazdagab
bak. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, és ta
nuljuk meg közvetíteni önmagunkat is a világ 
felé. Eredményeinket terítékre kell tenni, többet kell 
kommunikálni kifelé, hogy jobban megismertes
sük magunkat. 

„A szellem, a tudás 
szabadon száguldó" -
ezt kell köve tnünk . 
Ezekkel a gondolatok
kal fejezte be előadását 
az elnök asszony. 

Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy 
elfogadta a szervezet 
meghívását a tanácsko
zásra Bogyay Katalin, 

„a magyar kultúra nagykövete", az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nemzetközi szak
államtitkára. A kultúrdiplomáciáról szóló elő
adásának bevezetőjében elmondta, hogy Mó
ron nőtt fel, a Bakony és a Vértes közötti te
lepülésen. „A könyvtárossal való kapcsolat 
életre szólóan meghatározó" - vallja Bogyay 
Katalin. „Eletünk különböző állomásain külön
böző könyvtárakban üldögélünk, de az első él
mény az igazán meghatározó". Napjainkban a 
világháló rontja a könyvtárak esélyeit, a sze
mélyes találkozás, a személyes hatás varázsa 
háttérbe szorul. 

„Igazi megbecsülést érzek e szakma iránt" 
- fejezte ki véleményét a szakállamtitkár 
asszony. 

A kulturális diplomácia számára az elmúlt 
húsz-harminc évet jelenti, arról szól, hogy az 
embereket hogyan lehet egymáshoz közel hoz
ni, a magyar kultúra hogyan tudja összekap
csolni a különböző kultúrákat, milyen kapcso
lódási pontjai vannak. 

A magyar kultúra hitteremtő, egyszerre be
fogadó és inspiratív, tradicionális, dé a kite
kintést, a továbblépést is magában hordozza. 
Képes más kultúrákat összekötni, emberek 
között kapcsolatokat teremteni. Sokáig nem 
vették elég komolyan a kulturális diplomácia 
szerepét, de napjainkban az ereje egyre inkább 
nő. A kulturális diplomáciát a diplomácia köl
tészetének nevezte, hiszen emberek közötti kap
csolatokról szól, emberek közötti kapcsolatokat épít, 
mindig megtalálja az embert, akkor is, amikor az 
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felvázoló progra
mot. A Szülőföld 
Alap program se
gítségével sikerült 
pályázatot nyerni
ük, melynek kere
tében vámmente
sen vihetnek Kár
pátaljára könyveket, 41 kárpátaljai könyvtárhoz 
19 millió forint értékben juttattak el dokumentu
mokat. Rendelkeznek számítógéppel, fénymáso
lóval, lehetőség van az internetcsatlakozásra. Je
lenleg 119 magyar nyelvű állománnyal rendel
kező könyvtár működik Kárpátalján. Rámutatott 
arra, hogy Kárpátalja és az anyaország kapcso
lata jó, céljuk, hogy minden könyvtárban legyen 
számítógép, internetkapcsolat, hiszen ez a felté
tele annak, hogy be tudjanak kapcsolódni az eu
rópai uniós pályázatokba, továbbá a nemzetközi 
kulturális életbe is, hiszen számukra elérhetet
len, hogy Magyarországon kívül más országba 
is eljussanak. 

Varga Éva, a beregszászi Járási Könyvtár igaz
gatója utalt arra, hogy a terület többségében 
magyarlakta, vannak olyan helyek, ahol a lakos
ság aránya 70%, de nem ritka a 90-95%-os arány 
sem. Ezzel szemben a könyvtárak állományának 
30-40%-a csupán a magyar nyelvű. A települé
si, járási könyvtárak 1946 és 1952 között alakul
tak, centralizálva kapták a könyveket. Nehéz az 
olvasók ellátása, kiszolgálása, mert sok a tartal

milag elavult 
könyv. Megszűnt 
ugyan a vámmen
tesség, de így is 
költséges az állo
mány fejlesztése. 

Beregszász kör
nyékén a kultúra 
„mostohagyerek", 
néhány könyvtár
ban van csak in
ternet, a technikai 
b e r e n d e z é s e k e t 
pályázaton nyerték. 

Hasznosnak tartaná a testvértelepülési-test
vérkönyvtári kapcsolatok kiépítését, hiszen ez 
lehetőséget teremtene az együttpályázásra, a 
könyvtárosok magyar nyelvű továbbképzésé
re. Ez azért is fontos, mert a könyvtárosképzés 
Kárpátalján ukrán nyelven történik, így a ma
gyar anyanyelvű könyvtáros kollégák szakmai 
képzését segítené kezdeményezése. Bízik ben
ne, hogy itt, Nyíregyházán, kérése értő fülekre 
talál. 

Mindhárom határon túlról érkezett könyv
táros kolléga fontosnak tartja a kulturális kap
csolatok ápolását, erősítését az anyaországgal. 

Nagy a felelősségünk ebben nekünk, könyv
tárosoknak, hiszen határ menti megye lakói
ként rajtunk is múlik a magyar kultúra fenn
maradása és hagyományozása ezeken a ma
gyarlakta területeken. 

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével 
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármes
te re , va lamint 
Seszták Oszkár, a 
S zabolcs- S zatmár-
Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke. 

E l i s m e r ő e n 
szóltak a Móricz 
Zsigmond Megyei 
és Városi Könyv
tár és a könyvtáros 
egyesü le t t evé 
kenységéről. Rendezvényeik példaértékűek a 
nemzetközi kulturális kapcsolatok tekintetében 
is, mondták. Csabai Lászlóné kiemelte: az EU-
tagsággal a kulturális kapcsolatoknak is fon
tos helyük és szerepük van, megőrizve saját 
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kulturális identitásunkat. Az önkormányzat 
partner és segítő ebben, példaként említették a 
kárpátaljai, nagybányai, szlovákiai kapcsola
tokat. 

Seszták Oszkár hangsúlyozta a kultúrák 
együttműködésének fontosságát és azt, hogy 
ebben nagy szerepe 
van az internetnek. 
A könyvtárak és a 
könyvtárosok fel
adata is, hogy meg
tanítsák az ennek 
eszközkén t való 
használatát, ehhez 
azonban tartalmak 
és t á jékozódás i 
pontok kel lenek. 
Az internet csak 
akkor szolgál jó célt, ha az emberi szellem 
szolgálatába állítjuk. 

Megyei szervezetünk tagsága nagy szere
tettel fogadta a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete elnökségének képviseletében Bakos Klá
ra elnököt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem igazgatóját és Bartos Éva alelnököt, 
a Könyvtári Intézet igazgatóját. 

Bakos Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete nemzetközi kapcsolatairól tartott előadást. Be
széde elején elismeréssel nyilatkozott a helyi me
gyei szervezetről, dinamikusnak és együttműködő
nek nevezte. Hangsúlyozta: „a tudás és az informá
ció határok nélküli", s eb
ben a szabadságban kulcs
szerep jut a könyvtárak
nak. Fontos a kitekintés, 
annak felmérése, hogy ki
vel kell és kivel lehet 
együttműködni, hiszen a 
könyvtárosok kötelezettsé
ge a tudásvagyon közvetí
tése. Célunk a legjobb 
szolgáltatás nyújtása az 
adott kultúrkörben, annak érdekében, hogy a tu
dást mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, tud
junk szolgáltatni, a megváltozott igényeket tudjuk 
kielégíteni. 

Az MKE stratégiai szintre emelte a nem
zetközi kapcsolatokat. „A könyvtár az olvasó 
természetes közege, akár itt van, akár otthon" 
- hangsúlyozta Bakos Klára. Szakmailag nem 
vagyunk lemaradva, technikailag igen. Tud

nunk kell, hogy csak azok mögött vagyunk le
maradva, akiknek az anyagi forrásai gazdagab
bak. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, és ta
nuljuk meg közvetíteni önmagunkat is a világ 
felé. Eredményeinket terítékre kell tenni, többet kell 
kommunikálni kifelé, hogy jobban megismertes
sük magunkat. 

„A szellem, a tudás 
szabadon száguldó" -
ezt kell köve tnünk . 
Ezekkel a gondolatok
kal fejezte be előadását 
az elnök asszony. 

Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy 
elfogadta a szervezet 
meghívását a tanácsko
zásra Bogyay Katalin, 

„a magyar kultúra nagykövete", az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nemzetközi szak
államtitkára. A kultúrdiplomáciáról szóló elő
adásának bevezetőjében elmondta, hogy Mó
ron nőtt fel, a Bakony és a Vértes közötti te
lepülésen. „A könyvtárossal való kapcsolat 
életre szólóan meghatározó" - vallja Bogyay 
Katalin. „Eletünk különböző állomásain külön
böző könyvtárakban üldögélünk, de az első él
mény az igazán meghatározó". Napjainkban a 
világháló rontja a könyvtárak esélyeit, a sze
mélyes találkozás, a személyes hatás varázsa 
háttérbe szorul. 

„Igazi megbecsülést érzek e szakma iránt" 
- fejezte ki véleményét a szakállamtitkár 
asszony. 

A kulturális diplomácia számára az elmúlt 
húsz-harminc évet jelenti, arról szól, hogy az 
embereket hogyan lehet egymáshoz közel hoz
ni, a magyar kultúra hogyan tudja összekap
csolni a különböző kultúrákat, milyen kapcso
lódási pontjai vannak. 

A magyar kultúra hitteremtő, egyszerre be
fogadó és inspiratív, tradicionális, dé a kite
kintést, a továbblépést is magában hordozza. 
Képes más kultúrákat összekötni, emberek 
között kapcsolatokat teremteni. Sokáig nem 
vették elég komolyan a kulturális diplomácia 
szerepét, de napjainkban az ereje egyre inkább 
nő. A kulturális diplomáciát a diplomácia köl
tészetének nevezte, hiszen emberek közötti kap
csolatokról szól, emberek közötti kapcsolatokat épít, 
mindig megtalálja az embert, akkor is, amikor az 
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emberek nem beszélnek egymással, amikor háború 
van. A kultúrák közötti párbeszéd nélkül esély sincs 
arra, hogy megpróbáljuk egymást nem félreérteni. 
Képes falakat áttörni, emberekről beszélni, embe
rekhez szólni. A zene, a festészet, általában a 
művészet az ún. „vivő anyag" a kulturális diplo
máciában. 

Ma Magyarországon a legfontosabb feladat 
kulturális identitásunk újragondolása, megmu
tatni a magyar kultúra gazdagságát az EU-ban, 
az ún. „új európai kulturális térben", annak 
bizonyítása, hogy Magyarország gazdag hozo
mánnyal érkezik az Európai Unióba. „Nem a sze
gény rokon vagyunk, örüljenek, hogy gyarapít
juk az új terepet. Igazából a fesztiváloknak és a 
kultúra csinálóinak kell működtetniük a teret." 

Ott, ahol a magyar kultúra kisebbségben 
van, feladat az erősítés, a megőrzés, hogy ne 
vesszen el. A magyar kultúra sokszínűsége nem 
egy országhatárhoz kapcsolódik, ebből adódik 
a kulturális kormányzat felelőssége. Ma a 
kultúrák olyan szinten hatnak egymásra, hogy 
mindig egy újabb szintet hoznak létre, állandó 
fejlődésben, mozgásban vannak, biztosítják a 
továbblépést, megmutatják, hol vannak azok a 
kapcsolódási pontok a világban, amelyekkel a 

magyar kultúra találkozhat, együttműködhet, 
egymásra épülhet más kultúrákkal, s ezáltal 
kinyílik a világ, fellendül a kulturális piac. 
Feladatunk, hogy a tehetséges magyar művé
szeknek ajtót nyissunk a világra. 

Feladatunk a kapcsolatok építése, a jövő
építés, a magyar kultúra, a magyar művészek 
„kiközvetítése", s a továbbiakban már a befo
gadó országokon múlik, hogy élnek-e az adott 
lehetőséggel. 

A kulturális diplomácia intézményrendszereiről 
szólva elmondta, hogy a Balassi Intézet 17 intézet
tel rendelkezik szerte a vüágban, működnek követ
ségekhez kapcsolódó magyar intézetek, irodák, 
kulturális és oktatási szakdiplomáciai hálózat is 
elindult a kapcsolatok építése és teremtése terén. 
Követségeken kulturális attasék, tanácsadók dol
goznak, külön feladatuk van az EU-s országokkal 
foglalkozó munkatársaknak. 

Bogyay Katalin rámutatott, hogy 2008 a kul
túrák közötti párbeszéd éve volt, ez azonban 
csak a kampány. A párbeszédnek, mely egy
ben jövőnk záloga is, át kell szőnie minden
napjainkat az elkövetkező esztendőkben. Fon
tosnak tartja a fiatalok megszólítását, közös
ségi szintű akciók szervezését. 

• Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . márc ius 

Előadását nagyon találó mondattal zárta: 
„Aki a kulturális diplomáciával foglalkozik, az 
kiválasztott ember." 

A színvonalas és gyakran szívhez szóló elő
adás után Bakos Klára, az MKE elnöke kért 
szót. A könyvtári turizmus és a kulturális tu
rizmus egymásra hatásáról beszélt. A könyv
tár lényegileg a kultúra megtestesítője, fontos, 
hogy az emberek találkozzanak vele mint prag
matikus létezővel. Egyúttal bejelentette: a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2009. évi 
szakmai programjának egyik legfontosabb pro
jektje a könyvtári turizmus lesz, mely rendez
vénysorozat Szabols-Szatmár-Bereg megyéből 
indul majd. Rendkívül nagy megtiszteltetés ez 
a megye, a megyeszékhely és területi szerve
zetünk számára. 

Bogyay Katalin a bejelentésre reagálva el
mondta, hogy kiváló gondolatnak tartja ezt, és 
ígérte, hogy hivatalosan ajánlást tesz a meg
valósításra. 

A tanácskozás végén Nagy László, a Mó
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója köszönetét fejezte ki a vendégek
nek a színvonalas előadásokért, azért, hogy 
megtisztelték a tanácskozást, a kollégáknak 
pedig megköszönte, hogy kifejezték érdeklő
désüket e színvonalas program iránt. 

Befejezésként Zselinszky Lászlóné a szer
vezők azon szándékának adott hangot, hogy a 
tanácskozással lehetőséget teremtsenek a he
lyi szervezet előtt álló belgiumi tapasztalat
cserére való felkészülésben. 

A tanácskozás résztvevőiben megerősítést 
nyert, hogy összefogással minden szinten erő
sítenünk kell a kultúra szerepét és jelentősé
gét, mert a „kultúra Európa lelke, és az unió
nak lélekre van szüksége". 

A szervezők ötletesen a tájjellegű gasztro
nómia nagyszerű ízeivel láttak bennünket ven
dégül. A beregi, szatmári hagyományos és ku-
koricadarás töltött káposztát, juhtúrós pulisz
kát, a szilvalekváros süteményt a vásárosnaményi 
Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Isko
la szakácsai és tanulói készítették. Számítunk és 
várunk további ínyencségekre a könyvtári turiz
mus egy-egy állomásán is. 

Nóvák Anna-Kulcsár Lászlóné 
könyvtárosok, 

Művelődési Központ és Könyvtár, 
Tiszavasvári 

Másként! 
A művészetterápiák 

könyvtári alkalmazása 

Ámultunk, hogy elmúlunk! 

2009. február 20-án kora délután közel negyven 
könyvtáros kolléga aktív részvételével az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban ismét bebizonyo
sodott, hogy az értékes irodalmi műalkotás („Én 
ámulok, hogy elmúlok") alkalmas arra, hogy 
nagy hatású kommunikációs csatornaként mű
ködjön az emberek, egyének között. A módszer 
nem új, már az ókorban használták az irodalmat 
terápiás célokra. A thébai könyvtár bejárata fe
lett „Gyógyszeres ládika a léleknek" felirat fo
gadta az oda betérőt. A könyvtárakban sem is
meretlen a biblioterápia alkalmazása. Hazánk
ban Bartos Éva és Nagy Attila missziójának ered
ményeképpen leginkább a gyermekkönyvtárak
ban bukkan fel a módszer fejlesztő változata, 
míg külföldön egyre gyakrabban és minden kor
csoportra és társadalmi rétegre kiterjedően alkal
mazzák terápiás célokra is. A délutáni foglalko
zást megelőzte a délelőtt folyamán négy előadás 
a témában. 

Első előadónk, Péterfi Rita, a Könyvtári Inté
zet munkatársa, részletesen taglalta a jelen társa
dalom azon jellemzőit, amelyek erőteljes befo
lyással vannak/lehetnek a könyvtárakra. Eszerint 
a rendszerváltás után a társadalom kettészakadt 
(„kétsebességű társadalom"), ennek a változás
nak első, látványos vesztesei a nyugdíjasok vol
tak. Ma komoly probléma az, hogy nincs szilárd 
középosztály Magyarországon, nagy és egyre nő 
a szegénység a gyerekek és a fiatalok körében. 
A szegénység megfosztottságot jelent nemcsak 
vagyoni, de kulturális téren is. Hiányzik a meg
tartó erő, a szegénységben élők sebezhetővé 
válnak. Férge Zsuzsa szerint mélyszegénység
ben él a lakosság 5-8%-a. A cigányságon belül 
ez az arány a 20%-ot is eléri. Az ilyen helyze
tekből csak segítséggel lehet kitörni, s a segít
ségnek a személyiségfejlesztésre, az önismeret
re, a mentális egészség megőrzésére kell irányul
nia. Ez történhet például a motiváció felkeltésé
vel, azzal, hogy megpróbáljuk érdekeltté tenni 
az érintett egyéneket saját sorsuk alakításában. 
A személyre szabott, kiscsoportokban zajló cél-
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emberek nem beszélnek egymással, amikor háború 
van. A kultúrák közötti párbeszéd nélkül esély sincs 
arra, hogy megpróbáljuk egymást nem félreérteni. 
Képes falakat áttörni, emberekről beszélni, embe
rekhez szólni. A zene, a festészet, általában a 
művészet az ún. „vivő anyag" a kulturális diplo
máciában. 

Ma Magyarországon a legfontosabb feladat 
kulturális identitásunk újragondolása, megmu
tatni a magyar kultúra gazdagságát az EU-ban, 
az ún. „új európai kulturális térben", annak 
bizonyítása, hogy Magyarország gazdag hozo
mánnyal érkezik az Európai Unióba. „Nem a sze
gény rokon vagyunk, örüljenek, hogy gyarapít
juk az új terepet. Igazából a fesztiváloknak és a 
kultúra csinálóinak kell működtetniük a teret." 

Ott, ahol a magyar kultúra kisebbségben 
van, feladat az erősítés, a megőrzés, hogy ne 
vesszen el. A magyar kultúra sokszínűsége nem 
egy országhatárhoz kapcsolódik, ebből adódik 
a kulturális kormányzat felelőssége. Ma a 
kultúrák olyan szinten hatnak egymásra, hogy 
mindig egy újabb szintet hoznak létre, állandó 
fejlődésben, mozgásban vannak, biztosítják a 
továbblépést, megmutatják, hol vannak azok a 
kapcsolódási pontok a világban, amelyekkel a 

magyar kultúra találkozhat, együttműködhet, 
egymásra épülhet más kultúrákkal, s ezáltal 
kinyílik a világ, fellendül a kulturális piac. 
Feladatunk, hogy a tehetséges magyar művé
szeknek ajtót nyissunk a világra. 

Feladatunk a kapcsolatok építése, a jövő
építés, a magyar kultúra, a magyar művészek 
„kiközvetítése", s a továbbiakban már a befo
gadó országokon múlik, hogy élnek-e az adott 
lehetőséggel. 

A kulturális diplomácia intézményrendszereiről 
szólva elmondta, hogy a Balassi Intézet 17 intézet
tel rendelkezik szerte a vüágban, működnek követ
ségekhez kapcsolódó magyar intézetek, irodák, 
kulturális és oktatási szakdiplomáciai hálózat is 
elindult a kapcsolatok építése és teremtése terén. 
Követségeken kulturális attasék, tanácsadók dol
goznak, külön feladatuk van az EU-s országokkal 
foglalkozó munkatársaknak. 

Bogyay Katalin rámutatott, hogy 2008 a kul
túrák közötti párbeszéd éve volt, ez azonban 
csak a kampány. A párbeszédnek, mely egy
ben jövőnk záloga is, át kell szőnie minden
napjainkat az elkövetkező esztendőkben. Fon
tosnak tartja a fiatalok megszólítását, közös
ségi szintű akciók szervezését. 
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Előadását nagyon találó mondattal zárta: 
„Aki a kulturális diplomáciával foglalkozik, az 
kiválasztott ember." 

A színvonalas és gyakran szívhez szóló elő
adás után Bakos Klára, az MKE elnöke kért 
szót. A könyvtári turizmus és a kulturális tu
rizmus egymásra hatásáról beszélt. A könyv
tár lényegileg a kultúra megtestesítője, fontos, 
hogy az emberek találkozzanak vele mint prag
matikus létezővel. Egyúttal bejelentette: a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2009. évi 
szakmai programjának egyik legfontosabb pro
jektje a könyvtári turizmus lesz, mely rendez
vénysorozat Szabols-Szatmár-Bereg megyéből 
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Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Isko
la szakácsai és tanulói készítették. Számítunk és 
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Nóvák Anna-Kulcsár Lászlóné 
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Művelődési Központ és Könyvtár, 
Tiszavasvári 

Másként! 
A művészetterápiák 

könyvtári alkalmazása 

Ámultunk, hogy elmúlunk! 

2009. február 20-án kora délután közel negyven 
könyvtáros kolléga aktív részvételével az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban ismét bebizonyo
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nagy hatású kommunikációs csatornaként mű
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terápiás célokra. A thébai könyvtár bejárata fe
lett „Gyógyszeres ládika a léleknek" felirat fo
gadta az oda betérőt. A könyvtárakban sem is
meretlen a biblioterápia alkalmazása. Hazánk
ban Bartos Éva és Nagy Attila missziójának ered
ményeképpen leginkább a gyermekkönyvtárak
ban bukkan fel a módszer fejlesztő változata, 
míg külföldön egyre gyakrabban és minden kor
csoportra és társadalmi rétegre kiterjedően alkal
mazzák terápiás célokra is. A délutáni foglalko
zást megelőzte a délelőtt folyamán négy előadás 
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Első előadónk, Péterfi Rita, a Könyvtári Inté
zet munkatársa, részletesen taglalta a jelen társa
dalom azon jellemzőit, amelyek erőteljes befo
lyással vannak/lehetnek a könyvtárakra. Eszerint 
a rendszerváltás után a társadalom kettészakadt 
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tartó erő, a szegénységben élők sebezhetővé 
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tekből csak segítséggel lehet kitörni, s a segít
ségnek a személyiségfejlesztésre, az önismeret
re, a mentális egészség megőrzésére kell irányul
nia. Ez történhet például a motiváció felkeltésé
vel, azzal, hogy megpróbáljuk érdekeltté tenni 
az érintett egyéneket saját sorsuk alakításában. 
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zott beszélgetés, mentális 
foglalkozásokon való rész
vétel, melyek célja az önér
tékelésükben devalválódott 
személyek értékítéletének 
megváltoztatása, szintén ha
tékony lehet. Az atipikus in
tézmények, amelyek közé a 
könyvtár is tartozik, tevé
keny részesei lehetnek ennek 
a folyamatnak, így az eddig 
kevésbé alkalmazott művé
szetterápiák bevonásával új 
csatornák is nyílhatnak a rá
szorulók előtt. 

Hász Erzsébet, a Péterfi 
Sándor Utcai Kórház Krízis
intervenciós és Pszichiátriai 
Osztályának művészettera-
peutája több mint huszonöt év - praxisban eltöl
tött idő - tapasztalatával felvértezve vázolta a 
művészetterápiákkal kapcsolatos legfontosabb el
méleti és gyakorlati tudnivalókat, a nemzetközi 
trendeket. (L. a következő lapszámban!) 

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a 
hazai könyvtárakban alkalmazott biblioterápia 
történetét és mai gyakorlatát ismertette. Kiemel
te, hogy Magyarországon a biblioterápia fejlesz
tő ága terjedt el inkább, ezt is főként a gyermek 
és ifjúsági korosztály körében alkalmazzák, de 
hosszú ideig jól működött Hadházi Csabáné 
révén Debrecenben az idősek biblioterápiája is. 
Pozitív példaként kiemelte a pécsi Villányi Ró
zsa, a soproni Kelemen Endréné, az integrált cso
portok terén a balatonfüredi Madaras Judit pél
dáját, valamint a FSZEK XIII. kerületében Ha
lasi Edina által folytatott biblioterápiás munkát. 
A biblioterápia az előadó tapasztalatai szerint 
eredményesen használható gyermekeknél empá
tiájuk, toleranciájuk, szociabilitásuk növelésére, 
problémamegoldó képességük - ezáltal kreativi
tásuk - fejlesztésére, valamint segíti őket sze
mélyes céljaik felismerésében, a célok kitűzésé
ben és elérésében, azaz a céltudatos jövőkép és 
a hozzá vezető út kialakításában. Viszont a gya
korlati alkalmazásnak ma még bizonyos fokig 
gátat szab a könyvtárakban a térbeli, időbeli meg
valósíthatóság korlátja, a könyvtárosi munkakör
be való integrálódás, a nyilvánosság és a szakma 
belső elismerésének a hiánya, valamint az ered
mények mérhetőségének, bizonyíthatóságának 

nehézségei. Lehetőséget ad azonban az elterje
désre az, hogy a biblioterápia segítheti azoknak 
az elvárásoknak a teljesítését, melyeket ma a 
társadalom a könyvtárakkal szemben támaszt: 
lehetőséget nyújthat a segítségre a „problémás" 
és veszélyeztetett gyerekek és fiatalok helyzeté
nek kezelésében, az élethosszig tartó tanulás ki
teljesedésében és a nem-formális és informális 
tanulás terén. A jövő feladataként Bartos Éva a 
következőket emelte ki: a könyvtárosi tevékeny
ség fejlesztése (kooperáció, koordináció, támo
gatás), közös, országos irodalmi adatbank létre
hozása, a rendszeres műhelymunka és a tovább
képzés biztosítása a szakmán belül, az elérendő 
célcsoportok folyamatos bővítése. 

Az előadások sorát Sáron Ildikó, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár osztályvezetője zárta, aki 
a nemzetközi könyvtári gyakorlatra (elsősorban 
finn, angol és amerikai példákra) építve igyeke
zett felmutatni azokat az újfajta módszereket, 
amelyeket a magyar könyvtárakban is alkalmaz
ni lehet a fentebb említett társadalmi célok el
érésének érdekében. Az eddigi cél, a fejlesztés 
mellett mindenképp lehetőséget kell teremteni a 
terápiás célú könyvtári alkalmazásokra is, ami 
azonban igazi hozzáértést igényel, csak megfe
lelő képzettséggel végezhető. A külföldi gyakor
lat azt bizonyítja, hogy az egészségügy és egyéb 
segítő foglalkozások képviselőivel való szoros, 
napi együttműködés nélkülözhetetlen, eredmé
nyessége megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi 
művészetterápiás - és azon belül is hangsúlyos 
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biblioterápiás - gyakorlatról szóló tanulmányok 
az alábbi megvalósulási formák sikerességéről 
számolnak be: 

- közkedveltek a szabadpolcos terek kellően 
intim zugaiban létrehozott tematikus könyvaján
lások, 

- a könyvtári honlapokon megjelenő temati
kus könyvlistákat használják az olvasók, 

- a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét 
biztosító „postaládákba" rendszeresen ejtenek 
válaszra váró kérdéseket, 

- a chat, az e-mail napi kapcsolatot biztosít 
a használó és a könyvtáros között, 

- a gyerekek igényei szerint kialakított me
seszobák, melyekben a meghallgatott mese él
ményszintű feldolgozásához különféle eszközök 
is a gyerekek rendelkezésére állnak, a családo
kat is vonzzák, 

- a tervszerűen és tudatosan meghirdetett 
mesefoglalkozások rendszere az oktatási intéz
mények által preferált, külső helyszínen is zajló 
nevelés részét képezi. 

Ezzel még messzemenőkig nem merítettük ki a 
nemzetközi szinten már bevált módszerek felsoro
lását, bemutatását. A művészetterápiában különb

séget kell tenni az aktív és a receptív terápia kö
zött. Receptív terápiában a használó szöveget hall
gat vagy olvas, zenét hallgat, egy film, egy képző
művészeti, építészeti, iparművészeti, népművészeti 
alkotás kapcsán beszél, véleményt alkot, megnyil
vánul. Aktív terápiában a használó ír, rajzol, fest, 
zenél, gyöngyöt fűz, agyagozik stb., illetve ezeket 
különböző módokon kombinálja. 

A hangsúly azonban az értéken van: a mű
vészetek terápiás és fejlesztő hatása csak tudato
san megválasztott, értékes műalkotások által 
működik, valósul meg. 

„A XXI. századi könyvtárosság céljainak és 
feladatainak megvalósításában a biblioterápia a 
maga sokszínűségében egy lehetséges választás 
lehet" - szögezi le Liz Brewster a The Reading 
Remedy: Bibliotherapy in Practice című tanul
mányában az Aplis 2008. decemberi számában. 
A jelenlévő népes hallgatóság vélhetően egyet
értett ezzel a kijelentéssel. 

Az elhangzott előadások szerkesztett változa
ta megtekinthető a könyvtár honlapján (www. 
oik.hu), az archívumban. 

Soron Ildikó 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 márc ius • 9 

http://oik.hu


zott beszélgetés, mentális 
foglalkozásokon való rész
vétel, melyek célja az önér
tékelésükben devalválódott 
személyek értékítéletének 
megváltoztatása, szintén ha
tékony lehet. Az atipikus in
tézmények, amelyek közé a 
könyvtár is tartozik, tevé
keny részesei lehetnek ennek 
a folyamatnak, így az eddig 
kevésbé alkalmazott művé
szetterápiák bevonásával új 
csatornák is nyílhatnak a rá
szorulók előtt. 

Hász Erzsébet, a Péterfi 
Sándor Utcai Kórház Krízis
intervenciós és Pszichiátriai 
Osztályának művészettera-
peutája több mint huszonöt év - praxisban eltöl
tött idő - tapasztalatával felvértezve vázolta a 
művészetterápiákkal kapcsolatos legfontosabb el
méleti és gyakorlati tudnivalókat, a nemzetközi 
trendeket. (L. a következő lapszámban!) 

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a 
hazai könyvtárakban alkalmazott biblioterápia 
történetét és mai gyakorlatát ismertette. Kiemel
te, hogy Magyarországon a biblioterápia fejlesz
tő ága terjedt el inkább, ezt is főként a gyermek 
és ifjúsági korosztály körében alkalmazzák, de 
hosszú ideig jól működött Hadházi Csabáné 
révén Debrecenben az idősek biblioterápiája is. 
Pozitív példaként kiemelte a pécsi Villányi Ró
zsa, a soproni Kelemen Endréné, az integrált cso
portok terén a balatonfüredi Madaras Judit pél
dáját, valamint a FSZEK XIII. kerületében Ha
lasi Edina által folytatott biblioterápiás munkát. 
A biblioterápia az előadó tapasztalatai szerint 
eredményesen használható gyermekeknél empá
tiájuk, toleranciájuk, szociabilitásuk növelésére, 
problémamegoldó képességük - ezáltal kreativi
tásuk - fejlesztésére, valamint segíti őket sze
mélyes céljaik felismerésében, a célok kitűzésé
ben és elérésében, azaz a céltudatos jövőkép és 
a hozzá vezető út kialakításában. Viszont a gya
korlati alkalmazásnak ma még bizonyos fokig 
gátat szab a könyvtárakban a térbeli, időbeli meg
valósíthatóság korlátja, a könyvtárosi munkakör
be való integrálódás, a nyilvánosság és a szakma 
belső elismerésének a hiánya, valamint az ered
mények mérhetőségének, bizonyíthatóságának 

nehézségei. Lehetőséget ad azonban az elterje
désre az, hogy a biblioterápia segítheti azoknak 
az elvárásoknak a teljesítését, melyeket ma a 
társadalom a könyvtárakkal szemben támaszt: 
lehetőséget nyújthat a segítségre a „problémás" 
és veszélyeztetett gyerekek és fiatalok helyzeté
nek kezelésében, az élethosszig tartó tanulás ki
teljesedésében és a nem-formális és informális 
tanulás terén. A jövő feladataként Bartos Éva a 
következőket emelte ki: a könyvtárosi tevékeny
ség fejlesztése (kooperáció, koordináció, támo
gatás), közös, országos irodalmi adatbank létre
hozása, a rendszeres műhelymunka és a tovább
képzés biztosítása a szakmán belül, az elérendő 
célcsoportok folyamatos bővítése. 

Az előadások sorát Sáron Ildikó, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár osztályvezetője zárta, aki 
a nemzetközi könyvtári gyakorlatra (elsősorban 
finn, angol és amerikai példákra) építve igyeke
zett felmutatni azokat az újfajta módszereket, 
amelyeket a magyar könyvtárakban is alkalmaz
ni lehet a fentebb említett társadalmi célok el
érésének érdekében. Az eddigi cél, a fejlesztés 
mellett mindenképp lehetőséget kell teremteni a 
terápiás célú könyvtári alkalmazásokra is, ami 
azonban igazi hozzáértést igényel, csak megfe
lelő képzettséggel végezhető. A külföldi gyakor
lat azt bizonyítja, hogy az egészségügy és egyéb 
segítő foglalkozások képviselőivel való szoros, 
napi együttműködés nélkülözhetetlen, eredmé
nyessége megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi 
művészetterápiás - és azon belül is hangsúlyos 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 márc ius 

biblioterápiás - gyakorlatról szóló tanulmányok 
az alábbi megvalósulási formák sikerességéről 
számolnak be: 

- közkedveltek a szabadpolcos terek kellően 
intim zugaiban létrehozott tematikus könyvaján
lások, 

- a könyvtári honlapokon megjelenő temati
kus könyvlistákat használják az olvasók, 

- a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét 
biztosító „postaládákba" rendszeresen ejtenek 
válaszra váró kérdéseket, 

- a chat, az e-mail napi kapcsolatot biztosít 
a használó és a könyvtáros között, 

- a gyerekek igényei szerint kialakított me
seszobák, melyekben a meghallgatott mese él
ményszintű feldolgozásához különféle eszközök 
is a gyerekek rendelkezésére állnak, a családo
kat is vonzzák, 

- a tervszerűen és tudatosan meghirdetett 
mesefoglalkozások rendszere az oktatási intéz
mények által preferált, külső helyszínen is zajló 
nevelés részét képezi. 

Ezzel még messzemenőkig nem merítettük ki a 
nemzetközi szinten már bevált módszerek felsoro
lását, bemutatását. A művészetterápiában különb

séget kell tenni az aktív és a receptív terápia kö
zött. Receptív terápiában a használó szöveget hall
gat vagy olvas, zenét hallgat, egy film, egy képző
művészeti, építészeti, iparművészeti, népművészeti 
alkotás kapcsán beszél, véleményt alkot, megnyil
vánul. Aktív terápiában a használó ír, rajzol, fest, 
zenél, gyöngyöt fűz, agyagozik stb., illetve ezeket 
különböző módokon kombinálja. 

A hangsúly azonban az értéken van: a mű
vészetek terápiás és fejlesztő hatása csak tudato
san megválasztott, értékes műalkotások által 
működik, valósul meg. 

„A XXI. századi könyvtárosság céljainak és 
feladatainak megvalósításában a biblioterápia a 
maga sokszínűségében egy lehetséges választás 
lehet" - szögezi le Liz Brewster a The Reading 
Remedy: Bibliotherapy in Practice című tanul
mányában az Aplis 2008. decemberi számában. 
A jelenlévő népes hallgatóság vélhetően egyet
értett ezzel a kijelentéssel. 

Az elhangzott előadások szerkesztett változa
ta megtekinthető a könyvtár honlapján (www. 
oik.hu), az archívumban. 

Soron Ildikó 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 márc ius • 9 

http://oik.hu


Közhírré tétetik - Postánkból 

Pályázati frász 
Ha egy könyvtár folyosóján a kora reggeli órák
ban sápadt arcú, netán nikotintól sárga ujjú vagy 
szakállú, révedező tekintetű, esetleg túlmozgá
sos emberrel találkozol mostanában, szinte száz 
százalékos, hogy pályázatot ír (írt egész éjszaka). 

Rátelefonálsz valakire, hogy tegnapra ígért egy 
anyagot, már mindenki megküldte, csak ő nem, 
megesik, hogy a főnöke veszi fel a telefont, s 
kéri, légy elnéző a kollégával: pályázatot ír... 

Az is megesik, számodra ismeretlen kultúr-
vállalkozástól kapsz felkérést, ők nem annyira 
értenek hozzá, de nagy céljaik vannak, mindig is 
izgalmas területnek gondolták a könyvtári szol
gáltatásokat, nem könyvtárként működnek ugyan, 
de azéhoz hasonló információtárat akarnak létre
hozni és azt szolgáltatni; szakértenél-e nekik. 

Egy-két héttel, de különösen napokkal a ha
táridő lejárta előtt felforrósodik a levegő, az izga
lom nőttön nő, ahogy közeleg a beküldés ideje. 

Valami „nagy durranás" kell a nyeréshez, a 
tét nagy, és szinte egyetlen lehetőség ahhoz, hogy 
a pályázó pénzhez, külön pénzhez jusson. 

(Csak zárójelben egy régi élményem a rend
szerváltás időszakából. Még létezett az egyik 
„nagy elosztó", az OMFB, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság - amely intézmény egyéb
ként a ma is működő, az országos számítógépes 
hálózatot működtetető, fejlesztő Információs Inf
rastruktúra-fejlesztési Program egyik induktora 
volt - , s a rendszerváltás hajnalán százmillió fo
rintos pályázatot írt ki a városi könyvtárak „nagy 
ívű" fejlesztésére. Közös célú fejlesztéseket kér
tek egy országos könyvtárigazgatói értekezleten, 
ahol megértés, egyetértés látszott az arcokon. 
Ezer öncélú pályázat érkezett mégis a nagy egyet
értés után. Vajon változtunk-e? Nagy dilemma...) 

Nincsenek, nem lehetnek ma már polihiszto
rok - hogyan lépjünk át ezen? 

A könyvtáros szakma alapja a feldolgozás és az 
ebből nyújtott tájékoztatás. Ez utóbbi akár lehetne 
a könyvtáros nélküli virtuális szolgáltatás, aminek 
veszélyeit még nem mértük fel igazán. Ugyanis ha 
félrevezeti az információt keresőt egy-egy felkere

sett könyvtár katalógusa, csalódását azzal fejezi ki, 
hogy negligálni fogja a rossz forrást. 

A hetvenes években az OMKD (Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) 
megengedhette magának azt a ma luxusnak tűnő 
lehetőséget, hogy a feldolgozásban és a tájékoz
tatásban is az egyes szakterületeken valóban 
hozzáértő, képzett szakembereket alkalmazzon. 
E sorok írója is fehér hollónak képzelte magát, 
amikor gépész üzemmérnökként jelentkezett az 
ELTE könyvtár szakára, nagy jövőt remélt ettől, 
s logikusnak hitte, hogy így alakul ki szakterü-
letileg és könyvtárszakmailag egyaránt hiteles 
feldolgozás és tájékoztatás. 

Nem volt ez sajnos hosszú életű, mert az el
térő finanszírozásban a könyvtár nem tudott 
versenyképes maradni. Ugyanez volt a helyzet a 
könyvtárban elhelyezkedett informatikusokkal is. 
Néhány bátor igazgató akadt azért, aki kiharcol-

Tudta-e, hogy?... 
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szo
kás volt, hogy az esküvő után a meny
asszony apja újdonsült vejét egy hónapig 
itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen 
származik az angol „honeymoon" (mivel a 
babiloniak holdhónapot használtak) és a ma
gyar „mézeshetek" kifejezés is. 

A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték for
galmazni. A nevében a „7" az eredeti ita
losüveg méretére (7 uncia), míg az „up" a 
buborékok mozgási irányára (up = fel) utalt. 

A baglyok az egyedüli madarak, ame
lyek látják a kék színt. 

A Caesar-salátát nem Július Caesarról ne
vezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar 
Cardiniről kapta, aki először készített ilyet 
saját Caesar's Palace éttermében a mexikói 
Tijuanában. 

A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 
év történelmét végignézve csak 230 békés 
évet számolhatunk össze. A világ valamely 
szegletében mindig háború dúlt. 
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ta informatikusának azt a fizetést, amiért hajlan
dó volt maradni, s nem csábította szakmatársai
nak a könyvtárosokénál jóval versenyképesebb 
jövedelme, az igazgató meg abból nem csinált 
presztízskérdést, hogy informatikus beosztottja 
többet keres, mint ő. Megérte neki. 

Ma a könyvtár körüli szakmákban a pályázat
írók viszik el a pálmát. Merthogy a pályázatírás 
vagy ebben szakértés önálló „iparág" lett, na
gyon is versenyképes tudás. Élelmes vállalkozá
sok jó pénzért tanfolyamokon készítik fel, ha 
nem is a trükkökre, de a jó fogásokra hallgató
ságukat. Szaporítják a konkurenciát, hiszen min
den bizonnyal maguk is szakértenek. A szakér
tői felkérés pedig jól fizet. A mostani pályázatok 
fedezete jórészt EU-s forrásokból jön, s a szak
értői honoráriumokat - reméljük, mintául is szol
gál majd, hogy szokjunk ezekhez az arányokhoz 
(?!) - nem a nálunk honos bérekhez szabják. 
Egy minisztériumi ajánlás segít abban, mennyit 
illik adni a pályázat sikerét segítő közreműkö
dőknek: 

Kategória 
vállalkozói szakértői napidíj 

[eFt/nap] 

vállalkozói szakértői óradíj 

[eFt/óra] 

min. állag max. min. átlag max. 

Menedzser

asszisztens 
20.0 24,0 29,0 2,5 3,0 3,6 

Kezdő menedzser 29,0 34,0 40,0 3,6 4,3 [ 5,0 

Beosztott 

menedzser 
40,0 48,0 i 56,0 j 5,0 6,0 7,0 

önállóan dolgozó 

menedzser 
56,0 68,0 80,0 7,0 8,5 10,0 

Projektmenedzser 80,0 • 96,0 112,0 10,0 ! 12.0 I 14,0 

Nemzetközi 

proj ektmenedzser 
112,0 136,0 162,0 14,0 17,0 

Y : f 

20,0 

Elképzelni is édes borzongás a projektmene
dzser 21 napi átlagbérét! (A lassabban számolók 
kedvéért: 21 munkanapos hónapra több mint 
kétmillió forintot.) Hát még a nemzetközi mene
dzser közel hárommilliós havi gázsiját! 

Persze: ne irigyeljük tőlük! Pályázati célt jól 
megfogalmazni s mellette jól, ügyesen érvelni 
és ráadásul a pályázati űrlapot is hibamentesen 
kitölteni igazi próbatétel. Jó felkészültség és 
ebben szerzett alapos gyakorlat kell hozzá. Amint 
jól kitölteni egy aktuális adóbevallási nyomtat
ványt is virtus dolga ma már. Ettől meg a köny
velők szolgáltatása keresett. A jó ügyvédről már 
nem is beszélve, aki meg képes úgy eligazodni 
a jogszabályok tekervényes cirkalmaiban, hogy 
azoknak szabályait (vagy épp az ellenkezőjét) 
ügyfele javára fordítsa. Márpedig jogalkotásban, 

szabályozásban valószínűleg világelsők vagyunk. 
Nem csoda: a parlamenti munka legfontosabb 
értékmérője, hogy hány jogi szabályozást sike
rült egy ciklus alatt elfogadtatni. 

Van a gyűjteményemben egy 1907-ben meg
jelent közigazgatási jogi kézikönyv, amelynek 
szerzője így vezeti fel az új kiadást: „Közigaz
gatási jogunk jelentékeny változásokat szenve
dett e mű negyedik kiadásának megjelenése óta. 
Jelen ötödik kiadásban e változásokat figyelem
be vettem s az illető helyekre az uj jogszabályo
kat beiktattam s így a ma élő jogot találja meg 
könyvemben az olvasó. Ezenfelül törekedtem a 
tapasztalt hiányok pótlására ugy tartalom, mint 
irály tekintetében." így is belefért (tartalomjegy
zékestül) 946 B6-os oldalba, miközben leírja a 
királyi kormány működési rendjét, a község és 
törvényhatóság háztartását, a közigazgatási bíró
ság szervezetét, hatáskörét és eljárási rendjét, 
függelékében a közigazgatás ügyeiről, a statisz
tikáról, a népességi rendtartásról, az egyesülés 
szabályairól, a kisajátításról, a rendőrségi jogról, 
a gyógyításról, a szellemi életről, a vallásügyi 
közigazgatásról, a gyámgondnokságról, az őster
melésről, az iparügyről, a közlekedésről (a for
galom közigazgatása), a hadügyről, az igazság-
és külügyről, a közhivatalok kötelességeiről stb. 
olvashatunk pontos regulákat. Közben ily apró
ságokra is van ideje kitérni, mint szolgalmi út, 
vagy állatok védőoltásának kötelmei. Utoljára a 
hetvenes években volt dolgom teljes aktuális 
jogszabály-gyűjteménnyel, akkor húszhoz köze
li kötetben fért el. Ma CD-n használom, még 
elfér annak 650 millió betűnyi tárhelyén. (Ez 520 
ezer kéziratoldal.) Nem mértem fel, mennyire 
lökdösi a falakat, de nincs kétségem, hamarost 
már DVD vagy legalább két CD kell hozzá. 

Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, bonyo
lulttá vált az életünk, bizonyos területein, szabálya
iban csak segítséggel tudunk eligazodni, ezt pedig 
meg kell fizetni, és nagyra értékelni. (Hogy éle
tünk dolgainak igazgatásában nem vagyunk képe
sek teljes önállóságra, vagy immár gyámságra szo
rulunk ebben, azt nagyon félelmetes jövőnek ér
zem. De ebbe most ne bonyolódjunk bele.) 

Eligazodni képes emberfajta a pályázatíró. 
Tiszteljük érte! Legyünk vele nagyon megértőek, 
amikor kialvatlan éjszakái után szembejön ve
lünk a folyosón, s illendően, együttérzően tér
jünk ki előle. Nekünk szakért, értünk furfangos. 

Fejős László 
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Közhírré tétetik - Postánkból 

Pályázati frász 
Ha egy könyvtár folyosóján a kora reggeli órák
ban sápadt arcú, netán nikotintól sárga ujjú vagy 
szakállú, révedező tekintetű, esetleg túlmozgá
sos emberrel találkozol mostanában, szinte száz 
százalékos, hogy pályázatot ír (írt egész éjszaka). 

Rátelefonálsz valakire, hogy tegnapra ígért egy 
anyagot, már mindenki megküldte, csak ő nem, 
megesik, hogy a főnöke veszi fel a telefont, s 
kéri, légy elnéző a kollégával: pályázatot ír... 

Az is megesik, számodra ismeretlen kultúr-
vállalkozástól kapsz felkérést, ők nem annyira 
értenek hozzá, de nagy céljaik vannak, mindig is 
izgalmas területnek gondolták a könyvtári szol
gáltatásokat, nem könyvtárként működnek ugyan, 
de azéhoz hasonló információtárat akarnak létre
hozni és azt szolgáltatni; szakértenél-e nekik. 

Egy-két héttel, de különösen napokkal a ha
táridő lejárta előtt felforrósodik a levegő, az izga
lom nőttön nő, ahogy közeleg a beküldés ideje. 

Valami „nagy durranás" kell a nyeréshez, a 
tét nagy, és szinte egyetlen lehetőség ahhoz, hogy 
a pályázó pénzhez, külön pénzhez jusson. 

(Csak zárójelben egy régi élményem a rend
szerváltás időszakából. Még létezett az egyik 
„nagy elosztó", az OMFB, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság - amely intézmény egyéb
ként a ma is működő, az országos számítógépes 
hálózatot működtetető, fejlesztő Információs Inf
rastruktúra-fejlesztési Program egyik induktora 
volt - , s a rendszerváltás hajnalán százmillió fo
rintos pályázatot írt ki a városi könyvtárak „nagy 
ívű" fejlesztésére. Közös célú fejlesztéseket kér
tek egy országos könyvtárigazgatói értekezleten, 
ahol megértés, egyetértés látszott az arcokon. 
Ezer öncélú pályázat érkezett mégis a nagy egyet
értés után. Vajon változtunk-e? Nagy dilemma...) 

Nincsenek, nem lehetnek ma már polihiszto
rok - hogyan lépjünk át ezen? 

A könyvtáros szakma alapja a feldolgozás és az 
ebből nyújtott tájékoztatás. Ez utóbbi akár lehetne 
a könyvtáros nélküli virtuális szolgáltatás, aminek 
veszélyeit még nem mértük fel igazán. Ugyanis ha 
félrevezeti az információt keresőt egy-egy felkere

sett könyvtár katalógusa, csalódását azzal fejezi ki, 
hogy negligálni fogja a rossz forrást. 

A hetvenes években az OMKD (Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) 
megengedhette magának azt a ma luxusnak tűnő 
lehetőséget, hogy a feldolgozásban és a tájékoz
tatásban is az egyes szakterületeken valóban 
hozzáértő, képzett szakembereket alkalmazzon. 
E sorok írója is fehér hollónak képzelte magát, 
amikor gépész üzemmérnökként jelentkezett az 
ELTE könyvtár szakára, nagy jövőt remélt ettől, 
s logikusnak hitte, hogy így alakul ki szakterü-
letileg és könyvtárszakmailag egyaránt hiteles 
feldolgozás és tájékoztatás. 

Nem volt ez sajnos hosszú életű, mert az el
térő finanszírozásban a könyvtár nem tudott 
versenyképes maradni. Ugyanez volt a helyzet a 
könyvtárban elhelyezkedett informatikusokkal is. 
Néhány bátor igazgató akadt azért, aki kiharcol-

Tudta-e, hogy?... 
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szo
kás volt, hogy az esküvő után a meny
asszony apja újdonsült vejét egy hónapig 
itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen 
származik az angol „honeymoon" (mivel a 
babiloniak holdhónapot használtak) és a ma
gyar „mézeshetek" kifejezés is. 

A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték for
galmazni. A nevében a „7" az eredeti ita
losüveg méretére (7 uncia), míg az „up" a 
buborékok mozgási irányára (up = fel) utalt. 

A baglyok az egyedüli madarak, ame
lyek látják a kék színt. 

A Caesar-salátát nem Július Caesarról ne
vezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar 
Cardiniről kapta, aki először készített ilyet 
saját Caesar's Palace éttermében a mexikói 
Tijuanában. 

A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 
év történelmét végignézve csak 230 békés 
évet számolhatunk össze. A világ valamely 
szegletében mindig háború dúlt. 
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ta informatikusának azt a fizetést, amiért hajlan
dó volt maradni, s nem csábította szakmatársai
nak a könyvtárosokénál jóval versenyképesebb 
jövedelme, az igazgató meg abból nem csinált 
presztízskérdést, hogy informatikus beosztottja 
többet keres, mint ő. Megérte neki. 

Ma a könyvtár körüli szakmákban a pályázat
írók viszik el a pálmát. Merthogy a pályázatírás 
vagy ebben szakértés önálló „iparág" lett, na
gyon is versenyképes tudás. Élelmes vállalkozá
sok jó pénzért tanfolyamokon készítik fel, ha 
nem is a trükkökre, de a jó fogásokra hallgató
ságukat. Szaporítják a konkurenciát, hiszen min
den bizonnyal maguk is szakértenek. A szakér
tői felkérés pedig jól fizet. A mostani pályázatok 
fedezete jórészt EU-s forrásokból jön, s a szak
értői honoráriumokat - reméljük, mintául is szol
gál majd, hogy szokjunk ezekhez az arányokhoz 
(?!) - nem a nálunk honos bérekhez szabják. 
Egy minisztériumi ajánlás segít abban, mennyit 
illik adni a pályázat sikerét segítő közreműkö
dőknek: 

Kategória 
vállalkozói szakértői napidíj 

[eFt/nap] 

vállalkozói szakértői óradíj 

[eFt/óra] 

min. állag max. min. átlag max. 

Menedzser

asszisztens 
20.0 24,0 29,0 2,5 3,0 3,6 

Kezdő menedzser 29,0 34,0 40,0 3,6 4,3 [ 5,0 

Beosztott 

menedzser 
40,0 48,0 i 56,0 j 5,0 6,0 7,0 

önállóan dolgozó 

menedzser 
56,0 68,0 80,0 7,0 8,5 10,0 

Projektmenedzser 80,0 • 96,0 112,0 10,0 ! 12.0 I 14,0 

Nemzetközi 

proj ektmenedzser 
112,0 136,0 162,0 14,0 17,0 

Y : f 

20,0 

Elképzelni is édes borzongás a projektmene
dzser 21 napi átlagbérét! (A lassabban számolók 
kedvéért: 21 munkanapos hónapra több mint 
kétmillió forintot.) Hát még a nemzetközi mene
dzser közel hárommilliós havi gázsiját! 

Persze: ne irigyeljük tőlük! Pályázati célt jól 
megfogalmazni s mellette jól, ügyesen érvelni 
és ráadásul a pályázati űrlapot is hibamentesen 
kitölteni igazi próbatétel. Jó felkészültség és 
ebben szerzett alapos gyakorlat kell hozzá. Amint 
jól kitölteni egy aktuális adóbevallási nyomtat
ványt is virtus dolga ma már. Ettől meg a köny
velők szolgáltatása keresett. A jó ügyvédről már 
nem is beszélve, aki meg képes úgy eligazodni 
a jogszabályok tekervényes cirkalmaiban, hogy 
azoknak szabályait (vagy épp az ellenkezőjét) 
ügyfele javára fordítsa. Márpedig jogalkotásban, 

szabályozásban valószínűleg világelsők vagyunk. 
Nem csoda: a parlamenti munka legfontosabb 
értékmérője, hogy hány jogi szabályozást sike
rült egy ciklus alatt elfogadtatni. 

Van a gyűjteményemben egy 1907-ben meg
jelent közigazgatási jogi kézikönyv, amelynek 
szerzője így vezeti fel az új kiadást: „Közigaz
gatási jogunk jelentékeny változásokat szenve
dett e mű negyedik kiadásának megjelenése óta. 
Jelen ötödik kiadásban e változásokat figyelem
be vettem s az illető helyekre az uj jogszabályo
kat beiktattam s így a ma élő jogot találja meg 
könyvemben az olvasó. Ezenfelül törekedtem a 
tapasztalt hiányok pótlására ugy tartalom, mint 
irály tekintetében." így is belefért (tartalomjegy
zékestül) 946 B6-os oldalba, miközben leírja a 
királyi kormány működési rendjét, a község és 
törvényhatóság háztartását, a közigazgatási bíró
ság szervezetét, hatáskörét és eljárási rendjét, 
függelékében a közigazgatás ügyeiről, a statisz
tikáról, a népességi rendtartásról, az egyesülés 
szabályairól, a kisajátításról, a rendőrségi jogról, 
a gyógyításról, a szellemi életről, a vallásügyi 
közigazgatásról, a gyámgondnokságról, az őster
melésről, az iparügyről, a közlekedésről (a for
galom közigazgatása), a hadügyről, az igazság-
és külügyről, a közhivatalok kötelességeiről stb. 
olvashatunk pontos regulákat. Közben ily apró
ságokra is van ideje kitérni, mint szolgalmi út, 
vagy állatok védőoltásának kötelmei. Utoljára a 
hetvenes években volt dolgom teljes aktuális 
jogszabály-gyűjteménnyel, akkor húszhoz köze
li kötetben fért el. Ma CD-n használom, még 
elfér annak 650 millió betűnyi tárhelyén. (Ez 520 
ezer kéziratoldal.) Nem mértem fel, mennyire 
lökdösi a falakat, de nincs kétségem, hamarost 
már DVD vagy legalább két CD kell hozzá. 

Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, bonyo
lulttá vált az életünk, bizonyos területein, szabálya
iban csak segítséggel tudunk eligazodni, ezt pedig 
meg kell fizetni, és nagyra értékelni. (Hogy éle
tünk dolgainak igazgatásában nem vagyunk képe
sek teljes önállóságra, vagy immár gyámságra szo
rulunk ebben, azt nagyon félelmetes jövőnek ér
zem. De ebbe most ne bonyolódjunk bele.) 

Eligazodni képes emberfajta a pályázatíró. 
Tiszteljük érte! Legyünk vele nagyon megértőek, 
amikor kialvatlan éjszakái után szembejön ve
lünk a folyosón, s illendően, együttérzően tér
jünk ki előle. Nekünk szakért, értünk furfangos. 

Fejős László 
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A .eu domainek száma átlépi a 3 milliós 
határt 

Január 11-én egy német állampolgár regisztráci
ójával a .eu domainek száma elérte a 3 milliót. 
Két és fél évvel a .eu felső szintű internetes 
domain elindítását követően ez egyértelmű si
kerként értékelhető. A .eu domain az európai 
országok domainjei közül a negyedik, világszin
ten pedig a kilencedik legnépszerűbb internetes 
domain. Az egyértelműen európai on-line iden
titás előtérbe helyezésével a .eu hozzájárul ah
hoz, hogy a polgárok és a vállalkozások kihasz
nálhassák az egységes piac minden előnyét. A 
webes jelenlétükhöz a .eu domaint választók 
között megtalálhatók a multinacionális vállala
tok és a kis- és középvállalkozások, illetve a 
nemkormányzati szervezetek és a speciális kuta
tóintézetek, de az európai magánszemélyek is. 

„A hárommillió bejegyzett .eu domain arról 
tanúskodik, hogy az európai internetfelhasználók 
bíznak a .eu domainben" - jelentette ki Viviane 
Reding, az Európai Unió információs társadalo
mért és médiaügyekért felelős biztosa. „A .eu 
domain bevezetésének harmadik évfordulója előtt 
néhány hónappal ez az eredmény azt jelzi, hogy 
a domain egyértelműen elnyerte a felhasználók 
bizalmát: közülük egyre többen ragadják meg 
ugyanis a lehetőséget arra, hogy európai hova
tartozásukat on-line is megjelenítsék." 

A legtöbb .eu domaint az EU legnépesebb 
és az internet elterjedtsége szempontjából élen 
járó tagállamaiban jegyezték be. A vezető 
helyet továbbra is Németország foglalja el 
30%-kal, majd a sorrend Hollandia (14%), az 
Egyesült Királyság (12%), Franciaország (8%) 
és Lengyelország (6%). 

SAFER 
INTERNET 
DAY2009 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/  
doteu/ 
Statisztikai adatok 2008 második negyedévé
ről: http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf  
A .eu-val kapcsolatos statisztikák valós idejű 
nyomon követése: 
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/  
statistics 

IP/09/232 
2009. február 10. 

Közösségépítő weboldalak 
A nagyobb szolgáltatók megállapodását 
az Európai Bizottság is segítette 

A biztonságosabb internet napja elnevezésű, az 
Európai Bizottság által szervezett rendezvény 
keretében Luxemburgban aláírtak egy megálla
podást, amely lehetőséget ad a tinédzsereknek 
arra, hogy felkészültebben hárítsák el az 
interneten rájuk leselkedő veszélyeket, így pél
dául a zaklatást vagy a személyes adataik közzé
tételével járó más bonyodalmakat. 

Tizenhét nagy internetes cég is aláírta azt az 
úttörő jellegű európai megállapodást, amely a 
közösségépítő weboldalak tizennyolc évesnél 
fiatalabb használóinak biztonságát hivatott javí
tani. A megállapodást a következő cégek kötöt
ték: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, 
Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft 
Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, 
Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Ya-
hoolEurope és Zap.lu. Az Európában ma már 
41,7 millió rendszeres felhasználóval büszkélke-
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dő úgynevezett közösségépítő weboldalak újsze
rű társadalmi és gazdasági jelenségnek számíta
nak, és nagyban megváltoztatják azt, ahogyan 
egymással az interneten keresztül kommuniká
lunk. A közösségépítő weboldalak használata az 
elmúlt év során 35%-kal bővült Európában. 
Használóik száma a várakozások szerint 2012-ig 
megduplázódik, és eléri a 107,4 milliót. A kö
zösségépítő weboldalakra bejelentkezők köre 
azonban csak akkor tágulhat a jövőben is, ha a 
fiatal felhasználók biztonságban érzik magukat, 
amikor új tagokat vesznek fel ismerőseik közé vagy 
személyes adataikat mások tudomására hozzák. 

Európa jelentősebb közösségépítő szolgálta
tásokat kínáló internetes oldalai idén a biztonsá
gosabb internet napja alkalmából első ízben ül
tek egy asztal mellé és - felelősségüket felis
merve - most először határozták meg pontosan 
azokat a veszélyeket, amelyek a szolgáltatásai
kat igénybe vevő kiskorúakra leselkednek. Olyan 
nemkívánatos jelenségekről van szó, mint az on-
line zaklatás (gyermekek zaklatása internetes 
oldalakon vagy sms-ben), az „elcsábítás" (ami
kor egy felnőtt szexuális zaklatás elkövetése 
céljából barátkozik gyermekekkel), illetve a sze
mélyes adatok másoknak való átadásával járó 
kellemetlenségek. A megállapodás részes felei 
ezeket a jelenségeket a következő eszközökkel 
szándékoznak visszaszorítani: 

- egy olyan, könnyen használható és hozzá
férhető „visszaélés bejelentése" gomb rendelke
zésre bocsátásával, amelynek révén a felhaszná
ló egyetlen kattintással jelezheti, ha egy másik 
felhasználó viselkedését nem tartja kívánatosnak, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabbként regisztrált felhasználók 
összes on-line adata és kapcsolatrendszere alap
értelmezésben ne legyen publikus, ami megne
hezíti a rosszhiszemű felhasználók számára, hogy 
az adott fiatallal kapcsolatba lépjenek, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabb felhasználók személyes adatai 
sem az adott honlapon, sem keresőprogramok
kal ne legyenek kereshetők, 

- annak garantálásával, hogy a magánélet 
védelmét szolgáló funkciók minden időpillanat
ban jól látható, könnyen hozzáférhető' módon 
legyenek elhelyezve, és ezáltal a felhasználók 
könnyen ellenőrizhessék, hogy amit az interneten 
közzétesznek, azt csak barátaik láthatják-e vagy 
bárki más is, 

- annak megelőzésével, hogy a célközönség
nél fiatalabbak is igénybe vegyék szolgáltatása
ikat: ha egy közösségépítő weboldal a 13 éves
nél idősebb tizenéveseknek szól, akkor az ennél 
fiatalabbaknak meg kell nehezíteni, hogy regiszt
rálják magukat. 

A közösségépítő weboldalak üzemeltetői 2009 
áprilisáig tájékoztatják a bizottságot arról, hogy 
milyen elveket fektettek le a biztonság növelése 
érdekében, és ezeket az elveket hogyan kívánják 
átültetni a gyakorlatba. 

(Ebben a témában február hónapban több 
országban rendeztek, ül. az év folyamán még 
rendeznek felvilágosító programokat. Sok szol
gáltató kialakított olyan pontokat, ahol jelenteni 
lehet, ha az internetezők a biztonságukat veszély
ben érzik vagy zaklatják őket. Magyarország még 
nem tartozik az ebben az ügyben aktív tagok 
közé. Mivel 2009 a biztonságos internet éve, 
remélhetően nálunk is növekszik majd a progra
mok és a kezdeményezések száma, amelyek fel
hívják a figyelmet a gyermekek internet
használatának veszélyeire, és segítséget nyújta
nak a biztonság növeléséhez.) 

További információk: 
www.keepcontrol.eu 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/ 
activities/social_networking/index_en.htm 
http:/ /www.saferinternet.org/ww/en/pub/ 
insafe/index.htm 
Magyar oldal: 
http://www.biztonsagosinternet.hu 
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112 - a bizottság véleménye szerint 
többnyelvűvé kell tenni az egységes 

európai segélyhívó szolgáltatást 

Az uniós polgárok 2008 decembere óta az unió 
egész területéről az egységes, mind vonalas, mind 
mobiltelefonról díjmentesen hívható 112-es se
gélyhívó számon érhetik el a sürgősségi segély
szolgálatokat. Azonban csak az európaiak ne
gyede tudja, hogy ez az életmentő szám saját 
országukon kívül a többi tagállamban is elérhe
tő, továbbá a segélyhívó számot külföldön igény
be vevők csaknem 30%-a nyelvi nehézségekbe 
ütközik. Az Európai Bizottság - az Európai 
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országok domainjei közül a negyedik, világszin
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nemkormányzati szervezetek és a speciális kuta
tóintézetek, de az európai magánszemélyek is. 
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bizalmát: közülük egyre többen ragadják meg 
ugyanis a lehetőséget arra, hogy európai hova
tartozásukat on-line is megjelenítsék." 

A legtöbb .eu domaint az EU legnépesebb 
és az internet elterjedtsége szempontjából élen 
járó tagállamaiban jegyezték be. A vezető 
helyet továbbra is Németország foglalja el 
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arra, hogy felkészültebben hárítsák el az 
interneten rájuk leselkedő veszélyeket, így pél
dául a zaklatást vagy a személyes adataik közzé
tételével járó más bonyodalmakat. 

Tizenhét nagy internetes cég is aláírta azt az 
úttörő jellegű európai megállapodást, amely a 
közösségépítő weboldalak tizennyolc évesnél 
fiatalabb használóinak biztonságát hivatott javí
tani. A megállapodást a következő cégek kötöt
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dő úgynevezett közösségépítő weboldalak újsze
rű társadalmi és gazdasági jelenségnek számíta
nak, és nagyban megváltoztatják azt, ahogyan 
egymással az interneten keresztül kommuniká
lunk. A közösségépítő weboldalak használata az 
elmúlt év során 35%-kal bővült Európában. 
Használóik száma a várakozások szerint 2012-ig 
megduplázódik, és eléri a 107,4 milliót. A kö
zösségépítő weboldalakra bejelentkezők köre 
azonban csak akkor tágulhat a jövőben is, ha a 
fiatal felhasználók biztonságban érzik magukat, 
amikor új tagokat vesznek fel ismerőseik közé vagy 
személyes adataikat mások tudomására hozzák. 

Európa jelentősebb közösségépítő szolgálta
tásokat kínáló internetes oldalai idén a biztonsá
gosabb internet napja alkalmából első ízben ül
tek egy asztal mellé és - felelősségüket felis
merve - most először határozták meg pontosan 
azokat a veszélyeket, amelyek a szolgáltatásai
kat igénybe vevő kiskorúakra leselkednek. Olyan 
nemkívánatos jelenségekről van szó, mint az on-
line zaklatás (gyermekek zaklatása internetes 
oldalakon vagy sms-ben), az „elcsábítás" (ami
kor egy felnőtt szexuális zaklatás elkövetése 
céljából barátkozik gyermekekkel), illetve a sze
mélyes adatok másoknak való átadásával járó 
kellemetlenségek. A megállapodás részes felei 
ezeket a jelenségeket a következő eszközökkel 
szándékoznak visszaszorítani: 

- egy olyan, könnyen használható és hozzá
férhető „visszaélés bejelentése" gomb rendelke
zésre bocsátásával, amelynek révén a felhaszná
ló egyetlen kattintással jelezheti, ha egy másik 
felhasználó viselkedését nem tartja kívánatosnak, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabbként regisztrált felhasználók 
összes on-line adata és kapcsolatrendszere alap
értelmezésben ne legyen publikus, ami megne
hezíti a rosszhiszemű felhasználók számára, hogy 
az adott fiatallal kapcsolatba lépjenek, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabb felhasználók személyes adatai 
sem az adott honlapon, sem keresőprogramok
kal ne legyenek kereshetők, 

- annak garantálásával, hogy a magánélet 
védelmét szolgáló funkciók minden időpillanat
ban jól látható, könnyen hozzáférhető' módon 
legyenek elhelyezve, és ezáltal a felhasználók 
könnyen ellenőrizhessék, hogy amit az interneten 
közzétesznek, azt csak barátaik láthatják-e vagy 
bárki más is, 

- annak megelőzésével, hogy a célközönség
nél fiatalabbak is igénybe vegyék szolgáltatása
ikat: ha egy közösségépítő weboldal a 13 éves
nél idősebb tizenéveseknek szól, akkor az ennél 
fiatalabbaknak meg kell nehezíteni, hogy regiszt
rálják magukat. 

A közösségépítő weboldalak üzemeltetői 2009 
áprilisáig tájékoztatják a bizottságot arról, hogy 
milyen elveket fektettek le a biztonság növelése 
érdekében, és ezeket az elveket hogyan kívánják 
átültetni a gyakorlatba. 

(Ebben a témában február hónapban több 
országban rendeztek, ül. az év folyamán még 
rendeznek felvilágosító programokat. Sok szol
gáltató kialakított olyan pontokat, ahol jelenteni 
lehet, ha az internetezők a biztonságukat veszély
ben érzik vagy zaklatják őket. Magyarország még 
nem tartozik az ebben az ügyben aktív tagok 
közé. Mivel 2009 a biztonságos internet éve, 
remélhetően nálunk is növekszik majd a progra
mok és a kezdeményezések száma, amelyek fel
hívják a figyelmet a gyermekek internet
használatának veszélyeire, és segítséget nyújta
nak a biztonság növeléséhez.) 

További információk: 
www.keepcontrol.eu 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/ 
activities/social_networking/index_en.htm 
http:/ /www.saferinternet.org/ww/en/pub/ 
insafe/index.htm 
Magyar oldal: 
http://www.biztonsagosinternet.hu 
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európai segélyhívó szolgáltatást 

Az uniós polgárok 2008 decembere óta az unió 
egész területéről az egységes, mind vonalas, mind 
mobiltelefonról díjmentesen hívható 112-es se
gélyhívó számon érhetik el a sürgősségi segély
szolgálatokat. Azonban csak az európaiak ne
gyede tudja, hogy ez az életmentő szám saját 
országukon kívül a többi tagállamban is elérhe
tő, továbbá a segélyhívó számot külföldön igény
be vevők csaknem 30%-a nyelvi nehézségekbe 
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Parlamenttel és a Tanáccsal karöltve - február 
11-ét a 112-es hívószám európai napjának nyil
vánította. Az intézkedés célja egyrészről a 112-
es hívószám népszerűsítése, másrészről a nem
zeti hatóságok ösztönzése arra, hogy az egysé
ges európai segélyhívó számot tegyék több nyel
ven elérhetővé. 

„Európában nagyobb nyilvánosságot kellene 
kapnia az európai segélyhívó szám elérhetősé
gének. Van egy egységes segélyhívó számunk, a 
»112«, amelyet bárki bármely tagállamból hív
hat, bármilyen természetű legyen is a problémá
ja, így elfogadhatatlan, hogy a lakosság keve
sebb mint egynegyede ismeri ezt a számot, va
lamint hogy az azt hívó utazók nyelvi akadá
lyokba ütköznek a kezelővel folytatott beszélge
tésük során - mondta Viviane Reding, az EU 
távközlésért felelős biztosa. 

Az Európai Bizottság megbízására uniószerte 
végzett felmérés adatai szerint az uniós lakosság 
94%-a tartja hasznosnak a valamennyi tagállam
ból elérhető egységes segélyhívó számot. Az 
Eurobarometeren közzétett felmérés rámutatott 
a még fejlesztésre szoruló területekre. 

A külföldi tartózkodásuk alatt telefonálók 
28%-a ütközött nyelvi nehézségekbe a 112-es 
szám hívásakor, jóllehet 21 tagállam arról szá
molt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es 
számra beérkező hívásokat képesek angol nyel
ven (12 tagállamban német, 11 tagállamban fran
cia nyelven) kezelni. 

Arra a kérdésre, hogy melyik az a segélyhívó 
szám, amelyen az EU területén bárhol elérhetjük 
a sürgősségi szolgálatokat, a megkérdezett uniós 
polgárok mindössze 24%-a tudta azonnal meg
nevezni a 112-es számot. Ez ugyan 2%-os javu
lást jelent 2008 februárjához képest, a segélyhí
vó szám ismertsége tekintetében azonban rend
kívül nagy a szórás az országok között (3% 
Olaszországban, 58% Csehországban). Számos 
tagállamban tájékoztatják a lakosságot és a láto
gatókat a 112-es szám meglétéről. 

Az Eurobarometer felmérése ezenkívül kimu
tatta, hogy: az elmúlt öt év folyamán az unió 
lakosságának negyede hívott valamilyen segély
hívó számot. E hívások nagyobbik része (53%) 
még mindig vonalas telefonról érkezett, azonban 
emelkedett a mobiltelefonról kezdeményezett 
hívások száma (a 2008-as 42%-ról 45%-ra). 

A 112-es szám Európa-szerte történő tudato
sítása érdekében az Európai Bizottság, az Euró

pai Parlament és az Európai Tanács február 11-
ét a 112-es hívószám európai napjának nyilvání
totta. A bizottság és a tagállamok fokozni fogják 
a 112-es hívószám terjesztésére tett erőfeszítése
iket, különös tekintettel a nyári szabadságokat 
megelőző időszakra. 

A Bizottság 112-es hívószámmal foglalkozó 
oldala: 
www.ec.europa.eu/112 
A 112-es szám működése az egyes országok
ban: 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/  
activities/112/ms/index_en.htm 
Gyereksarok: 
ht tp: / /ec.europa.eu/ information_society/  
activities/112/kids/index_en.htm 
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2009. február 12. 

A bízottság ú j ra bevezeti a E u r o p e 
Direct információs hálózatot 

Február 12-én vezették be a Europe Direct infor
mációs központok európai szintű hálózatának 
második generációját a 2009 és 2012 közötti 
időszakra. Az új hálózat kiterjeszti az állampol
gárok azon lehetőségeit, hogy hasznos informá
cióhoz és tanácsokhoz jussanak arról, hogyan 
gyakorolhatják jogaikat az Európai Unióban. A 
lakosság az ötszáz információs központ egyiké
hez fordulhat annak érdekében, hogy az unióval 
kapcsolatos konkrét kérdéseire választ kapjon. 
A Europe Direct központok polgároktól szárma
zó visszajelzéseket is nyújtanak majd az uniós 
intézmények számára, és aktívan elősegítik az 
uniós témák helyi és regionális szintű megvita
tását. 

„Az elmúlt négy év során a Europe Direct 
információs központjai csökkentették az EU-s 
intézmények és a lakosság közötti távolságot. 
Tekintettel a következő európai választásokra, a 
megújult Europe Direct hálózat mai bevezetése 
fontos kezdeményezés arra irányuló erőfeszíté
seink között, hogy az európai témákról hatéko
nyabban kommunikáljunk" - mondta a bizottság 
kommunikációs stratégiáért felelős alelnöke, 
Margót Wallström. 

Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament 
elnöke, így nyilatkozott: „Júniusban az európai 
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Újdonságok 
a MATAMKÁ-baii 

1. Eddig csak szerzői névre lehetett keres
ni a Magyar folyóiratok tartalomjegyzéke
inek kereshető adatbázisában (MATAR-
KA), most már lehet szerzői kulcsszóra is, 
ami különösen a külföldi nevek esetében 
érdekes. 

Ha a laikus, nem könyvtáros felhasz
náló - sok ilyen van - így keres: Linda 
Schell, nem lesz találata, mert a szerző 
Schell, Linda néven szerepel. A szerzői 
kulcsszó mezőben viszont már keresheti a 
nevet ebben a sorrendben is (ehhez persze 
tudnia kell, mi az a szerzői kulcsszó). 

2. Eddig csak egy folyóiratot lehetett 
megadni és abban szűkítve keresni, most 
már lehet több folyóiratra szűkíteni a kere
sést. 

Például ha csak kiválasztott könyvtári 
folyóiratokban szeretnék keresni, akkor a 
keresést leszűkíthetem ezekre: 

Könyvtári figyelő 
Könyv, könyvtár, könyvtáros 
Könyvtári levelező/lap stb. 

Burmeister Erzsébet 

polgárok eldöntik majd, ki fogja őket az Európai 
Parlamentben a következő öt évben képviselni. 
Az európai parlament tagjai mindannyiunkat 
érintő kérdésekben döntenek - a fogyasztóvéde
lemtől a pénzügyi piacok szabályozásáig. Szere
pükről azonban sokan keveset tudnak. A Europe 
Direct információs központok abban segíthetnek 
a polgároknak, hogy többet megtudjanak róla, és 
ezáltal arra biztatja őket, hogy éljenek szavazati 
jogukkal." 

A tagállamokban található Europe Direct in
formációs központok hálózata az Európai Bizott
ság egyik olyan eszköze, amellyel a lakosságot 
helyi szinten tájékoztatja. A központok szolgál
tatásai a lakosság számára ingyenesek. A Europe 
Direct információs hálózatot először 2005-ben 
vezették be. A központok évi 25 ezer euró össze
gig terjedő támogatást kapnak az Európai Bi
zottságtól uniós információs tevékenységükért, 
és legalább 20% társfinanszírozást kell biztosí
taniuk. 

A Magyarországon működő információs és 
dokumentációs központokról részletesen az 
alábbi weboldalon lehet adatokat találni: 
http://ec.europa.eu/magyarorszag/information  
_services/citizens/edc/index_hu.htm 
További információk: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/ 
Decision-de-la-Commission-EN.pdf 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm 

Válogatta és összeállította B. V. 

1914-1917 

ttttttttttttttttti 

A NO - digitalizálva 
A Magyar Társadalomtudományok Digitá
lis Archívuma (MTDA) - mintegy nőnapi 
ajándékul - elérhetővé tette Bédy-Schwim-
mer Rózsa lapját, A NŐ-t. Ez az 1914 és 
1917 között megjelenő lap a korábban le
tölthetővé tett A nő és a társadalom című 
lap folytatása, s mondhatni, a magyaror
szági feminizmus klasszikus orgánumának 
számít. 

Elérhető: 
http://mtdaportal.extra.hu/NO.html  
Az MTDA csaknem 500 könyvet is (in

gyen) elérhetővé tett, emellett számos fo
lyóiratot - például a teljes Huszadik Szá
zadot. Mindezt magánkezdeményezésből, 
„szabadidős" projektként. 

Reisz László 
MTDA projektvezető 
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i minőség ért ;se 
a könyvtárban 
és a i Információs 
szolgáltatásokban 
Több mint hét év telt el azóta, hogy megjelent 
Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva könyvtári 
minőségmenedzsmenttel foglalkozó első kötete, 
Minőségmenedzsment a könyvtárban címmel. Az 
eltelt időszakban e kötetet a szerzőpáros bővített 
kiadásban is megjelentette, s számos továbbkép
zés, tanfolyam, felsőoktatási kurzus tankönyve 
lett, a könyvtári szakterület alapműveként tart
hatjuk számon. 

A könyvtáros szakma mindkét szerzőt a meg
újulás, a minőségi szemlélet, a TQM könyvtári 
bevezetésének elhivatott szakembereként tartja 
számon. E témában számos publikációjuk szüle
tett, s mindennapi munkájukban, előadások, tan
folyamok avatott előadóiként elkötelezettek a 
szemlélet minél szélesebb körben történő könyv
tári meghonosítása iránt. 

Természetesen nem beszélhetnénk minőség
ről, ha e gyorsan fejlődő, egyre újabb és újabb 
eredményeket felmutató szakterületet nem jelle
mezné a folyamatos megújulás, változás és az 
eredmények folyamatos figyelemmel kísérése. 
Nem beszélhetnénk minőségről, ha az újabb és 
újabb kutatási eredmények nem épülhetnének be 
a szakirodalmi források révén a mindennapi te
vékenységünkbe. S nem beszélhetnénk minőség
ről, ha a szerzők nem tartották volna fontosnak 
ezeknek az eredményeknek a közzétételét, nem 
jelentettek volna meg újabb kötetet, mely a mi
nőségmenedzsment egy kiemelten fontos részte
rületét veszi górcső alá: az értékelés szerepét, 
fontosságát, módozatait és módszereit. 

A cím beszédes: A minőség értékelése a 
könyvárban és az információs szolgáltatásokban, 
határozottan jelzi: a kötetben a minőségmenedzs
mentnek arról a részterületeiről kapunk részletes 
információkat, melyek az értékelési folyamatról, 
az értékelés szerepéről, alap- és általános eszkö
zeiről szólnak. Kitekintést ad a külföldi (főként 

A minőség értékelése a könyvtárban 
és az információs szolgáltatásokban 

PANNON F.GYETEMJ KIADÓ 

angolszász) értékelési módszerekről a non-profit 
szektorban, a közigazgatásban, közszolgáltatások 
működtetésénél bevezetett rendszerek alkalma
zásáról illetve könyvtári adaptációjáról. 

Az elmúlt évek során a hazai közkönyvtá
rak nagy része, az iskolai, felsőoktatási és szak
könyvtárak bizonyos köre találkozhatott az 
értékelés egy általános eszközrendszerével: a 
szakfelügyelettel. A szerzők fontosnak tartják 
a szakfelügyeletet mint a külső értékelés, a 
stratégiai fejlesztési pontok meghatározásának 
egyik eszközét, melynek szempontjait, értéke
lési kritériumait is megismerhetjük; azonban a 
külső értékelés kevés. A kötetből kiderül, hogy 
a szervezet belső értékelési rendszerének ki
dolgozása elengedhetetlen a megfelelő szak
mai döntések meghozatalában, a használók 
igényeinek felmérésében, a működés átlátha
tóságának megteremtésében, a megfelelő part
nerkapcsolatok kialakításában. Mindennek 
alapja a TQM-szemlélet, a partnerség, a csa
patmunka, a stratégiai tervezés, a folyamatok 
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Tudta-e, hogy? 
A Föld legnagyobb élő organizmusa egy 
„Sherman Tábornok" névre keresztelt fa, 
amely a Sequoia Nemzeti Parkban talál
ható (USA). Magassága több mint 91 mé
ter, a legszélesebb átmérője pedig megha
ladja a 12 métert. 

A földimogyoró a dinamit egyik alko
tórésze. 

A földkéreg tektonikus lemezei olyan 
sebességgel mozognak, mint amilyen gyor
san az emberi köröm nő. 

A Földön minden nap 0,00000002 má
sodperccel hosszabb az előzőnél, a Föld 
forgási sebességének lassulása miatt. 

A földrengések erősségének mérésére 
szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 
32-szeres szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os 
erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-
ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a 
becslések szerint egy 9-es erősségű rengés 
teljes tektonikus pusztulást jelentene. A 
legkisebb, műszerek nélkül is észlelhető 
rengés a 2-es. 

A gepárd az egyedüli macskaféle, ame
lyik nem tudja visszahúzni a karmait. 

A heroin eredetileg a Bayer nevű gyógy
szergyár védjegye volt - így nevezték el 
az általuk gyártott morfiumot. 

A jojó eredetileg egy Fülöp-szigeteki 
fegyver volt. 

A kacsahápogás nem visszhangzik -
senki sem tudja miért. 

A kaméleon testhosszúságának másfél
szeresét teszi ki nyelvének hossza. 

A ketchup Kínából származik. 
A korabeli írásokból kiderül, hogy Le

onardo da Vinci nem tudományos vagy 
művészi teljesítményére volt a legbüsz
kébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt 
képes vasat hajlítani. 

A háború szava a szanszkrit nyelvben 
az jelenti: vágyakozás több tehénre. 

teljes körű szabályozása. A bemutatott példák 
jó alapot nyújtanak a hazai gyakorlati alkal
mazáshoz, az egyes könyvtárak önértékelési 
modelljeinek kidolgozásához, közös értékelési 
keretrendszer bevezetéséhez. A közeljövőben 

várhatóan sokszor és sok helyen találkozunk 
majd ez u tóbbival , amit CAF (Common 
assessment framework) betűszóval jelölünk. 
Különösen érdekes a LibQUAL-t ismertető 
fejezet, amelyet az amerikai Association of 
Research Libraries (ARL) ajánlásával a felső
oktatási könyvtárak minőségének értékelési 
módszereként vezettek be. A felhasznált táb
lázatok, folyamatábrák, kérdőívek segítik a 
megértést, az egyéni és csoportos tanulási fo
lyamatot. 

Ramháb Mária a két utolsó fejezetben a Ka
tona József Könyvtárban végzett felmérések, 
mérések, használói visszajelzések alapján olyan 
esettanulmányokat ismertet, melyek a kötetben 
leírtak gyakorlati megvalósítási lehetőségeit 
mutatják be. Mindez jó alapot nyújt arra, hogy 
az egyes könyvtárak a „jó gyakorlat" megisme
résével saját munkájukat értékelhessék - végső 
soron használóik elégedettségét növelhessék. 

Az irodalomjegyzék, mely főként az angol 
nyelven megjelent szakirodalmi forrásokat gyűj
ti össze, gazdag, s javarészt elektronikus forrás
ból könnyen elérhető, tanulmányozható, a köte
tet kiegészítő információkat nyújt. 

A hiánypótló kötet fontos ismeretekkel, a 
szemléletváltás igényével s nem titkolt szándé
kával szól a könyvtári szakmához. Alapot és 
segítséget nyújt a várhatóan rövidesen beveze
tésre kerülő Minősített Könyvtár cím és Könyv
tári Minőségi Díj elnyerésére pályázóknak. A 
kötet hitet tesz amellett, hogy nyitottsággal, a 
közösen megfogalmazott célok érdekében egy
séges alapelvek mellett tudunk felhasználóköz= 
pontú, minőségi szolgáltatást nyújtó önálló in
tézményekként és egységes könyvtári rendszer
ként működni. 

A kötetet, mely a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával jelent meg, ajánlom a kulturális 
szféra vezetői, könyvtárigazgatók, a könyvtárak 
menedzselésével foglalkozók figyelmébe. A ki
adványt minden könyvtáros, illetve a szakmával 
valamilyen módon kapcsolatban álló személy 
haszonnal forgathatja. (Tőzsér Istvánné) 

A minőség értékelése a könyvtárban és az 
információs szolgál ta tásokban / Skaliczki J u 
dit, Zalainé Kovács Éva ; az "Eset tanulmány" 
fejezetet R a m h á b Mária írta. — Veszprém : 
Pannon Egyetem Kiadó, 2008. — 226 p. ; 24 cm 
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i minőség ért ;se 
a könyvtárban 
és a i Információs 
szolgáltatásokban 
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A minőség értékelése a könyvtárban 
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PANNON F.GYETEMJ KIADÓ 
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a szervezet belső értékelési rendszerének ki
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Külhonból jelentjük 

Beszámoló könyvtárosok 
szakmai tanulmányútjáról 
norvég és izlandi 
könyvtárakban* 

(Oslo - Akureyri - Reykjavik 
2008. október 20-november 3.) 

Előzmények 
A Nemzetközi mobilitási programok - szakmai 
gyakorlatok, tanulmányutak, együttműködések c. 
mobilitási program (amely az EGT/Norvég Fi
nanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával 
jött létre, s amelyet a Tempus Közalapítvány 
koordinált) keretében tizenhárom magyar könyv
táros szakmai tanulmányúton vehetett részt Nor
végiában és Izlandon. Mindkét országban egy-
egy hetet tölthettünk el, tanulmányutunk fő szer
vezői norvég részről az Oslói Főiskola, izlandi 
részről a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, vala
mint az Akureyri Egyetem voltak. 

A tanulmányút célja 

A norvég és izlandi könyvtárügyről, könyvtá
rakról szóló szakirodalom rendkívül gazdag. A 
nyelvi korlátok miatt számunkra elsősorban a 
magyar, másodsorban az angol nyelvű szakiro
dalom tanulmányozása nyújtott segítséget ahhoz, 
hogy a tanulmányúton megismerendő fő szak
mai területekként a különféle típusú könyvtárak 
szolgáltatásait és a felhasználóképzést jelöljük 
meg előzetesen. 

A tanulmányút műfaja a közvetlen tapaszta
latok szerzésére, kapcsolatok kialakítására, össze-

*A tanulmányútról rövidebb beszámolót közöltünk már 
ez évi januári számunkban. A résztvevők részletesebb 
beszámolójának közreadásában az a cél vezérelt bennün
ket, hogy egy fejlett könyvtári rendszer mélyebb megis
mertetése termékenyítő lehet saját könyvtárügyünkre, ezért 
fogadtuk be a terjedelmi korlátainkhoz képest talán szo
katlanul hosszú írást. - A szerk. 

hasonlításokra, számos elméleti megfontolás 
gyakorlatban történő tanulmányozására kiválóan 
alkalmas. Az út eredményei elsősorban a saját 
munkahelyeink, könyvtáraink e tapasztalok sze
rinti alakításában mutatkozhatnak majd meg. 
Ugyanakkor lehetnek az útnak a magyar könyv
táros társadalmat, a magyar könyvtárügyet szé
lesebb körben érdeklő, érintő tapasztalatai is. 
Ezeket írjuk le beszámolónkban, amely hangsú
lyozottan nem tudományos igényű tanulmány, 
hanem sok esetben a tapasztaltak szubjektív in
terpretációja. 

Miért éppen Norvégia és Izland? 

Közismert a skandináv országok, szélesebben 
véve az északi országok könyvtárügyének fej
lettsége, tiszteletet parancsoló eredményeik e 
téren. Több beszámoló olvasható erről magyarul 
is, nem kívánván szakirodalmi szemlét összeál
lítani, most csak jelzésként Koltay Tibornak a 
Könyvtári Figyelőben megjelent cikkét, s a té
mát tudományos alapossággal és részletezően 
bemutató Németh Márton szakdolgozatát - amely 
a MEK-ben tanulmányozható - említjük meg. A 
hírek és tények érdeklődést keltettek bennünk, s 
azzal a meggyőződéssel töltöttek el, hogy hasz
nos közvetlen ismereteket szerezhetünk számos 
könyvtár meglátogatása, a norvég és izlandi 
kollégák részletes ismertetései s a kötetlen szak
mai eszmecserék során. 

Miért fejlett a norvég és izlandi 
könyvtárügy? 

A kérdés beszámolónk bevezetőjében természe
tesen az alapokra vonatkozik: melyek azok a 
történelmi, társadalmi jellemzők, amelyek előse
gítették e több mint szakterület, e kulturális és 
információs alapintézmény fejlődését (s amelyek 
természetesen pozitívan hatottak a társadalom 
egészének alakulására is). 

Rövid, szubjektív válaszokat kaptunk erre 
mind Norvégiában, mind Izlandon. Oslóban, a 
vendéglátó főiskola könyvtárában, Ole Ch. 
Lagesen neves norvég újságíró, közéleti szemé
lyiség ékes angolsággal és nagy szubjektivitás
sal mutatta be nekünk a norvég társadalmat ala-
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kító történelem főbb eseményeit, s beszélt a je
lenről is. Kedves közvetlenséggel említette, hogy 
a 872-től létező Norvégia - Dániával és Svédor
szággal perszonálunióban, dán elnyomás alatt, 
majd újabb kényszerű perszonálunióban a své
dekkel - 1905-ben lett független, de ma a Föld 
talán leggazdagabb országa. Köszönhetően fő
leg természeti kincseinek, elsősorban az olajnak, 
s természetesen iparának is. Az alig több mint 
4,5 milliós lakosság között az anyagi javak vi
szonylag egyenlően oszlanak meg. Nem tagja az 
Európai Uniónak, de gyakran osztja annak állás
pontját egyes politikai kérdésekben. Az adójö
vedelmekből finanszírozott módon olyan általá
nos közegészségügyi ellátást, nemzeti biztosítási 
rendszert hozott létre, amelynek tagja minden 
norvég állampolgár és letelepedett külföldi. Az 
oktatási rendszer fő elve a mindenki számára 
teljes esélyegyenlőség biztosítása, tekintet nél
kül az egyén társadalmi vagy kulturális hátteré
re, esetleges különleges tanulmányi igényére. 

A norvég kultúra - bár az utóbbi időben erős 
amerikanizálódási tendenciák is mutatkoznak 
szerinte - őrzi saját markáns hagyományait. Ez 
megfigyelhető a kulturális intézményekben, 
múzeumokban, képtárakban, de magán a norvég 
tájon is, s megmutatkozik a norvég zenében, 
irodalomban egyaránt. 

Érdekes módon emelte ki Ole Lagesen az 
egyesületek, az egyén egyesületi tagságának sze
repét a norvég társadalom életében. S itt - könyv
tárosi nézőpontból - érdemes a már említett 
Németh Márton némely vonatkozó megállapítá
sára is utalni, részben szó szerint: „A skandináv 
országokban a modernizációs projektumok a 
független, szabad földbirtokos farmerek társadal

mi bázisán indultak el a XIX. szá
zadban. A farmerek és a liberális ér
telmiség szövetsége alapozta meg a 
kulturális modernizációt (falusi ön
kéntes kulturális szervezetek létreho
zása). A lassanként kialakuló civil 
önkéntes szervezetek voltak a szá
zad második felétől létrejövő köz
könyvtárak legbiztosabb támaszai is. 
A könyvtár a helyi kisközösségi 
identitás egyik hordozójává lett... A 
felvilágosodás és a demokrácia esz
méi a műveltség és a tudás minél 
szélesebb társadalmi körű terjeszté
sében fonódtak össze... ez máig az 

egyik alapvető rendszerszervező elv, az infor
mációszabadsági alapjog támasza... A »tudást 
az embereknek« szlogen jegyében alapították már 
az első közkönyvtárakat is. . . , a kis, néhány kö
tetes nyilvános könyvtárakból nagy közkönyvtá
ri hálózat lett. Az alapelv azonban, hogy a sze
gényebb sorsúakat is részesíteni kell a tudás és 
a kultúra gyümölcseiből, azóta is változatlan. Az 
információszolgáltatás elválaszthatatlan a szoci
ális felelősségtől." S amit Németh Márton álta
lában állapít meg a skandináv államokról, az 
fokozottan érvényes Norvégiára, vagyis: „A skan
dináv modell fő jellemzője tehát: a tudásalapú 
társadalomba átvezető innovatív átalakulás mö
gött erős társadalmi legitimitással felvértezett 
szociális tartalom áll." 

Tanulmányutunk ahhoz túlságosan rövid volt, 
hogy mindent mélyen és részleteiben is tanul
mányozzunk. Arra azonban elég időnk volt, hogy 
minden megnyilatkozásból azt tapasztaljuk, a 
könyvtári szolgáltatások lényege a mindenki ál
tali elérhetőség, szakmai terminológiával: a hoz
záférés biztosítása. 

Az Izlandon töltött egy hét alatt kifejezet
ten az ország történelmét ismertető előadást 
nem hallhattunk Ugyan, ám minden egyes szak
mai előadás kitért annak legfontosabb esemé
nyeire. A területileg nagy, népessége alapján 
kis ország a 800-as évek második felében 
népesült be, 930-ban már létrehozta saját és a 
világ első parlamentjét. Önállóságán hamaro
san csorba esett, az évszázadokig tartó norvég 
majd dán uralom után csak 1944-ben kiáltot
ták ki függetlenségüket, s azóta köztársasági 
államformában él a kb. háromszázezer főt 
számláló lakosság. Nemzeti identitástudatuk 
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Külhonból jelentjük 

Beszámoló könyvtárosok 
szakmai tanulmányútjáról 
norvég és izlandi 
könyvtárakban* 

(Oslo - Akureyri - Reykjavik 
2008. október 20-november 3.) 

Előzmények 
A Nemzetközi mobilitási programok - szakmai 
gyakorlatok, tanulmányutak, együttműködések c. 
mobilitási program (amely az EGT/Norvég Fi
nanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával 
jött létre, s amelyet a Tempus Közalapítvány 
koordinált) keretében tizenhárom magyar könyv
táros szakmai tanulmányúton vehetett részt Nor
végiában és Izlandon. Mindkét országban egy-
egy hetet tölthettünk el, tanulmányutunk fő szer
vezői norvég részről az Oslói Főiskola, izlandi 
részről a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, vala
mint az Akureyri Egyetem voltak. 

A tanulmányút célja 

A norvég és izlandi könyvtárügyről, könyvtá
rakról szóló szakirodalom rendkívül gazdag. A 
nyelvi korlátok miatt számunkra elsősorban a 
magyar, másodsorban az angol nyelvű szakiro
dalom tanulmányozása nyújtott segítséget ahhoz, 
hogy a tanulmányúton megismerendő fő szak
mai területekként a különféle típusú könyvtárak 
szolgáltatásait és a felhasználóképzést jelöljük 
meg előzetesen. 

A tanulmányút műfaja a közvetlen tapaszta
latok szerzésére, kapcsolatok kialakítására, össze-

*A tanulmányútról rövidebb beszámolót közöltünk már 
ez évi januári számunkban. A résztvevők részletesebb 
beszámolójának közreadásában az a cél vezérelt bennün
ket, hogy egy fejlett könyvtári rendszer mélyebb megis
mertetése termékenyítő lehet saját könyvtárügyünkre, ezért 
fogadtuk be a terjedelmi korlátainkhoz képest talán szo
katlanul hosszú írást. - A szerk. 

hasonlításokra, számos elméleti megfontolás 
gyakorlatban történő tanulmányozására kiválóan 
alkalmas. Az út eredményei elsősorban a saját 
munkahelyeink, könyvtáraink e tapasztalok sze
rinti alakításában mutatkozhatnak majd meg. 
Ugyanakkor lehetnek az útnak a magyar könyv
táros társadalmat, a magyar könyvtárügyet szé
lesebb körben érdeklő, érintő tapasztalatai is. 
Ezeket írjuk le beszámolónkban, amely hangsú
lyozottan nem tudományos igényű tanulmány, 
hanem sok esetben a tapasztaltak szubjektív in
terpretációja. 

Miért éppen Norvégia és Izland? 

Közismert a skandináv országok, szélesebben 
véve az északi országok könyvtárügyének fej
lettsége, tiszteletet parancsoló eredményeik e 
téren. Több beszámoló olvasható erről magyarul 
is, nem kívánván szakirodalmi szemlét összeál
lítani, most csak jelzésként Koltay Tibornak a 
Könyvtári Figyelőben megjelent cikkét, s a té
mát tudományos alapossággal és részletezően 
bemutató Németh Márton szakdolgozatát - amely 
a MEK-ben tanulmányozható - említjük meg. A 
hírek és tények érdeklődést keltettek bennünk, s 
azzal a meggyőződéssel töltöttek el, hogy hasz
nos közvetlen ismereteket szerezhetünk számos 
könyvtár meglátogatása, a norvég és izlandi 
kollégák részletes ismertetései s a kötetlen szak
mai eszmecserék során. 

Miért fejlett a norvég és izlandi 
könyvtárügy? 

A kérdés beszámolónk bevezetőjében természe
tesen az alapokra vonatkozik: melyek azok a 
történelmi, társadalmi jellemzők, amelyek előse
gítették e több mint szakterület, e kulturális és 
információs alapintézmény fejlődését (s amelyek 
természetesen pozitívan hatottak a társadalom 
egészének alakulására is). 

Rövid, szubjektív válaszokat kaptunk erre 
mind Norvégiában, mind Izlandon. Oslóban, a 
vendéglátó főiskola könyvtárában, Ole Ch. 
Lagesen neves norvég újságíró, közéleti szemé
lyiség ékes angolsággal és nagy szubjektivitás
sal mutatta be nekünk a norvég társadalmat ala-
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kító történelem főbb eseményeit, s beszélt a je
lenről is. Kedves közvetlenséggel említette, hogy 
a 872-től létező Norvégia - Dániával és Svédor
szággal perszonálunióban, dán elnyomás alatt, 
majd újabb kényszerű perszonálunióban a své
dekkel - 1905-ben lett független, de ma a Föld 
talán leggazdagabb országa. Köszönhetően fő
leg természeti kincseinek, elsősorban az olajnak, 
s természetesen iparának is. Az alig több mint 
4,5 milliós lakosság között az anyagi javak vi
szonylag egyenlően oszlanak meg. Nem tagja az 
Európai Uniónak, de gyakran osztja annak állás
pontját egyes politikai kérdésekben. Az adójö
vedelmekből finanszírozott módon olyan általá
nos közegészségügyi ellátást, nemzeti biztosítási 
rendszert hozott létre, amelynek tagja minden 
norvég állampolgár és letelepedett külföldi. Az 
oktatási rendszer fő elve a mindenki számára 
teljes esélyegyenlőség biztosítása, tekintet nél
kül az egyén társadalmi vagy kulturális hátteré
re, esetleges különleges tanulmányi igényére. 

A norvég kultúra - bár az utóbbi időben erős 
amerikanizálódási tendenciák is mutatkoznak 
szerinte - őrzi saját markáns hagyományait. Ez 
megfigyelhető a kulturális intézményekben, 
múzeumokban, képtárakban, de magán a norvég 
tájon is, s megmutatkozik a norvég zenében, 
irodalomban egyaránt. 

Érdekes módon emelte ki Ole Lagesen az 
egyesületek, az egyén egyesületi tagságának sze
repét a norvég társadalom életében. S itt - könyv
tárosi nézőpontból - érdemes a már említett 
Németh Márton némely vonatkozó megállapítá
sára is utalni, részben szó szerint: „A skandináv 
országokban a modernizációs projektumok a 
független, szabad földbirtokos farmerek társadal

mi bázisán indultak el a XIX. szá
zadban. A farmerek és a liberális ér
telmiség szövetsége alapozta meg a 
kulturális modernizációt (falusi ön
kéntes kulturális szervezetek létreho
zása). A lassanként kialakuló civil 
önkéntes szervezetek voltak a szá
zad második felétől létrejövő köz
könyvtárak legbiztosabb támaszai is. 
A könyvtár a helyi kisközösségi 
identitás egyik hordozójává lett... A 
felvilágosodás és a demokrácia esz
méi a műveltség és a tudás minél 
szélesebb társadalmi körű terjeszté
sében fonódtak össze... ez máig az 

egyik alapvető rendszerszervező elv, az infor
mációszabadsági alapjog támasza... A »tudást 
az embereknek« szlogen jegyében alapították már 
az első közkönyvtárakat is. . . , a kis, néhány kö
tetes nyilvános könyvtárakból nagy közkönyvtá
ri hálózat lett. Az alapelv azonban, hogy a sze
gényebb sorsúakat is részesíteni kell a tudás és 
a kultúra gyümölcseiből, azóta is változatlan. Az 
információszolgáltatás elválaszthatatlan a szoci
ális felelősségtől." S amit Németh Márton álta
lában állapít meg a skandináv államokról, az 
fokozottan érvényes Norvégiára, vagyis: „A skan
dináv modell fő jellemzője tehát: a tudásalapú 
társadalomba átvezető innovatív átalakulás mö
gött erős társadalmi legitimitással felvértezett 
szociális tartalom áll." 

Tanulmányutunk ahhoz túlságosan rövid volt, 
hogy mindent mélyen és részleteiben is tanul
mányozzunk. Arra azonban elég időnk volt, hogy 
minden megnyilatkozásból azt tapasztaljuk, a 
könyvtári szolgáltatások lényege a mindenki ál
tali elérhetőség, szakmai terminológiával: a hoz
záférés biztosítása. 

Az Izlandon töltött egy hét alatt kifejezet
ten az ország történelmét ismertető előadást 
nem hallhattunk Ugyan, ám minden egyes szak
mai előadás kitért annak legfontosabb esemé
nyeire. A területileg nagy, népessége alapján 
kis ország a 800-as évek második felében 
népesült be, 930-ban már létrehozta saját és a 
világ első parlamentjét. Önállóságán hamaro
san csorba esett, az évszázadokig tartó norvég 
majd dán uralom után csak 1944-ben kiáltot
ták ki függetlenségüket, s azóta köztársasági 
államformában él a kb. háromszázezer főt 
számláló lakosság. Nemzeti identitástudatuk 
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erős, kötődésük a kultúrájuk alapjául 
szolgáló óészaki irodalomhoz, annak 
legjellemzőbb műfajaihoz, a sagákhoz 
és a hősi énekekhez ma is tapasztal
ható. 

Látogatásunk időpontjáig igen gaz
dag országnak számított, természeti 
kincsei, dinamikusan teljesítő gazda
sága reményt adnak arra, hogy a jelen 
gazdasági válságból is kilábal. 

Ha Norvégiában az egyenlő esélyek 
elve meghatározónak tekinthető a társa
dalom napi életében, ez még inkább így 
van Izlandon. Könyvtárosként csodálva 
és elismerve tapasztaltuk ennek egyik jelét: a 
nemzeti konzorcium által előfizetett adatbázisok, 
információforrások bárki által történő ingyenes 
használatát. 

A nem tudományos tanulmánynak szánt be
számoló bevezetését azzal a megállapítással 
zárjuk, hogy könyvtárosként jó volt mindkét 
országban a kultúra, a könyvtárak, az olvasás 
és az értékek mai világunkban már talán kon
zervatívnak tűnő, ám az információs és tudás
társadalom új igényeihez és elvárásaihoz is 
alkalmazkodó továbbélését tapasztalni. E meg
állapítás nem csupán személyes benyomáso
kon, hanem a tényeken, bármely időszakban 
használókkal teli bármely típusú könyvtárak, 
vagy éppen a villamoson, vonaton utazó, ol
vasó emberek látványán alapul. 

Könyvtári stratégiák, 
különös tekintettel Norvégiára 
A norvég könyvtá r i reform 
2008-2014 

A fejlesztés háttere: 
A Kulturális és Egyházügyi Minisztérium 

fennhatósága alá tartozó Levéltári, Könyvtári és 
Múzeumi Hatóság (Archives, Libraries and 
Museums, norvégül ABM-utvikling) 2003-ban 
jött létre azzal a céllal, hogy összefogja a norvég 
könyvtári rendszert, s olyan stratégiát dolgozzon 
ki, mely a felhasználói igények minél hatéko
nyabb kielégítésére és a könyvtárak együttmű
ködésére irányul. 

Ilyen elképzelések mentén készítette el a 
csoport a Könyvtári reform 2008-2014 című 
dokumentumot, melynek fő irányai a követke
zők: 

• A könyvtárak tanulási forrásközpontként való 
megjelenítése 

E fő irány a következő célok megvalósítását 
tűzi ki: 

- országos szinten a könyvtári és az oktatási 
hatóságok között rendszeres együttműködés ki
alakítása, 

- módszerek és eszközök kifejlesztése az 
információs készségek tanítására, 

- az egyetemeken és főiskolákon születő 
tudományos információhoz való hozzáférés biz
tosítására nyílt hozzáférésű digitális archívumok 
használata. 
• A könyvtárak mint az irodalom és kultúra 
terei 

Célkitűzései a következők: 
- speciális program indítása az irodalom ter

jesztésére, 
- a „kulturális iskolatáska" országos prog

ramban használt irodalom előállításának és be
mutatásának támogatására források szerzése a 
központi költségvetésből, 

- akcióterv kidolgozása arra, hogy erősöd
jön a könyvtárak, levéltárak és múzeumok - mint 
helytörténeti központok - szerepe, 

- erősíteni kell, illetve ki kell terjeszteni az 
állami finanszírozású gyarapítási programot az 
irodalomra és az egyéb médiára (filmek, zene, 
számítógépes játékok), 

- a könyvtárakban a társadalmi elfogadás, 
az integráció és a kulturális sokszínűség tá
mogatása. 
• A digitális tartalom és a webes ingyenes szol
gáltatások elérhetővé tétele, amelynek során le
hetővé válik 
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- a fontos tartalmak digitalizálása a levéltá
rak, múzeumok és könyvtárak körében, 

- új információs és kommunikációs techno
lógia (IKT) használatára épülő digitális szolgál
tatások fejlesztése. 

A megvalósításhoz szükséges: 
- a norvég könyvtári rendszer struktúrájának 

és szervezeti felépítésének megújítása, a követ
kező feladatok megoldásával: 

- felhasználóbarát könyvtári rendszer kiala
kítása (hatékony dokumentumelosztás), 

- a norvég könyvtári rendszer szervezeti 
egységeinek erősítése és fejlesztése, 

- a könyvtárak fizikai tereinek fejlesztése, 
- eszközök és módszerek kidolgozása a 

könyvtári tevékenység javítására és értékelésére. 
Nem kevésbé kívánalom a szakértelem és 

kutatás könyvtári rendszerben, ennek következ
tében: 

- az általános szakértelem megújítása a 
könyvtári szektorban, 

- a tudásmegosztás erősítése a könyvtári te
vékenység részterületei között és a közgyűjte
mények szorosabb együttműködése, 

- hálózati csoportok alakítása a különböző 
könyvtártípusokból, 

- a szerzői joggal és az adatvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek erősítése, 

- kutatási programok indítása az egész köz
gyűjteményi területen. 

A jelentős rövidítésekkel közölt fenti stra
tégia egyes elemeiről előadásokat hallgathat
tunk az ABM-utvikling munkatársaitól. A szer
vezet létrejöttéről fentebb szóltunk, de érde
mes tevékenységének néhány fő jellemzőjéről 
is szót ejteni. 

A már korábban is idézett Német Márton 
szerint a szervezet fő célja: „az információ, 
hordozójától és tárolási helyétől független, egy
séges szemléletű megőrzése, feldolgozása és 
szolgáltatása, minden közművelődési területen. 
[...] Ezáltal fontos demokratikus és szociális 
missziót is felvállal e szerv. 

A közművelődési szféra szereplőinek fon
tos összekötő eleme e koncepció szerint az 
infokommunikációs technológiák alkalmazása. 
Annál is inkább, mert az audiovizuális és az 
archív dokumentumok, információk kapcsán el
mosódnak a határok a könyvtári, levéltári, mú
zeumi területeken belül és egymás között is. 
Mindegyikük hasonló feldolgozó és szolgálta

tó információs technikai és módszertani esz
közöket kell használjon." 

AB-utvikling pilot projekt 

A stratégiában megfogalmazott célok elérése ér
dekében először az ABM-utvikling pilot projekt 
indult útjára. Ez a kísérleti projekt száz intéz
ményt foglal magában honlapjaikkal, adatbázi
saikkal és közös keresőfelülettel. 

A kísérleti időszak 2007-2008-ra vonatkozott, 
2009-től 2014-ig a megvalósítás és üzemeltetés 
során egyre több tartalmat szolgáltatnak, egyre 
több, a felhasználók számára szükséges funkciót 

Megjel enités -
Felhasználói feKilet 

Keieso funkcionálrtá 

A fonások kezelése 
- a (In íiniszt i .í ció 

E gyét) technológiák kezelése 
(mobil telefonok platformja f 
G P S .''30 felület) 

A forrasokfeldolgozása 
- indexelés 
- szinonimák kezelése 
- szavak, szimbólumok sl 
kezelése 

Felhasználói 
felület 

User profil 
Regisztrált 

fdhasaiáló 
Terjesztés és 
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erős, kötődésük a kultúrájuk alapjául 
szolgáló óészaki irodalomhoz, annak 
legjellemzőbb műfajaihoz, a sagákhoz 
és a hősi énekekhez ma is tapasztal
ható. 

Látogatásunk időpontjáig igen gaz
dag országnak számított, természeti 
kincsei, dinamikusan teljesítő gazda
sága reményt adnak arra, hogy a jelen 
gazdasági válságból is kilábal. 

Ha Norvégiában az egyenlő esélyek 
elve meghatározónak tekinthető a társa
dalom napi életében, ez még inkább így 
van Izlandon. Könyvtárosként csodálva 
és elismerve tapasztaltuk ennek egyik jelét: a 
nemzeti konzorcium által előfizetett adatbázisok, 
információforrások bárki által történő ingyenes 
használatát. 

A nem tudományos tanulmánynak szánt be
számoló bevezetését azzal a megállapítással 
zárjuk, hogy könyvtárosként jó volt mindkét 
országban a kultúra, a könyvtárak, az olvasás 
és az értékek mai világunkban már talán kon
zervatívnak tűnő, ám az információs és tudás
társadalom új igényeihez és elvárásaihoz is 
alkalmazkodó továbbélését tapasztalni. E meg
állapítás nem csupán személyes benyomáso
kon, hanem a tényeken, bármely időszakban 
használókkal teli bármely típusú könyvtárak, 
vagy éppen a villamoson, vonaton utazó, ol
vasó emberek látványán alapul. 

Könyvtári stratégiák, 
különös tekintettel Norvégiára 
A norvég könyvtá r i reform 
2008-2014 

A fejlesztés háttere: 
A Kulturális és Egyházügyi Minisztérium 

fennhatósága alá tartozó Levéltári, Könyvtári és 
Múzeumi Hatóság (Archives, Libraries and 
Museums, norvégül ABM-utvikling) 2003-ban 
jött létre azzal a céllal, hogy összefogja a norvég 
könyvtári rendszert, s olyan stratégiát dolgozzon 
ki, mely a felhasználói igények minél hatéko
nyabb kielégítésére és a könyvtárak együttmű
ködésére irányul. 

Ilyen elképzelések mentén készítette el a 
csoport a Könyvtári reform 2008-2014 című 
dokumentumot, melynek fő irányai a követke
zők: 

• A könyvtárak tanulási forrásközpontként való 
megjelenítése 

E fő irány a következő célok megvalósítását 
tűzi ki: 

- országos szinten a könyvtári és az oktatási 
hatóságok között rendszeres együttműködés ki
alakítása, 

- módszerek és eszközök kifejlesztése az 
információs készségek tanítására, 

- az egyetemeken és főiskolákon születő 
tudományos információhoz való hozzáférés biz
tosítására nyílt hozzáférésű digitális archívumok 
használata. 
• A könyvtárak mint az irodalom és kultúra 
terei 

Célkitűzései a következők: 
- speciális program indítása az irodalom ter

jesztésére, 
- a „kulturális iskolatáska" országos prog

ramban használt irodalom előállításának és be
mutatásának támogatására források szerzése a 
központi költségvetésből, 

- akcióterv kidolgozása arra, hogy erősöd
jön a könyvtárak, levéltárak és múzeumok - mint 
helytörténeti központok - szerepe, 

- erősíteni kell, illetve ki kell terjeszteni az 
állami finanszírozású gyarapítási programot az 
irodalomra és az egyéb médiára (filmek, zene, 
számítógépes játékok), 

- a könyvtárakban a társadalmi elfogadás, 
az integráció és a kulturális sokszínűség tá
mogatása. 
• A digitális tartalom és a webes ingyenes szol
gáltatások elérhetővé tétele, amelynek során le
hetővé válik 
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- a fontos tartalmak digitalizálása a levéltá
rak, múzeumok és könyvtárak körében, 

- új információs és kommunikációs techno
lógia (IKT) használatára épülő digitális szolgál
tatások fejlesztése. 

A megvalósításhoz szükséges: 
- a norvég könyvtári rendszer struktúrájának 

és szervezeti felépítésének megújítása, a követ
kező feladatok megoldásával: 

- felhasználóbarát könyvtári rendszer kiala
kítása (hatékony dokumentumelosztás), 

- a norvég könyvtári rendszer szervezeti 
egységeinek erősítése és fejlesztése, 

- a könyvtárak fizikai tereinek fejlesztése, 
- eszközök és módszerek kidolgozása a 

könyvtári tevékenység javítására és értékelésére. 
Nem kevésbé kívánalom a szakértelem és 

kutatás könyvtári rendszerben, ennek következ
tében: 

- az általános szakértelem megújítása a 
könyvtári szektorban, 

- a tudásmegosztás erősítése a könyvtári te
vékenység részterületei között és a közgyűjte
mények szorosabb együttműködése, 

- hálózati csoportok alakítása a különböző 
könyvtártípusokból, 

- a szerzői joggal és az adatvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek erősítése, 

- kutatási programok indítása az egész köz
gyűjteményi területen. 

A jelentős rövidítésekkel közölt fenti stra
tégia egyes elemeiről előadásokat hallgathat
tunk az ABM-utvikling munkatársaitól. A szer
vezet létrejöttéről fentebb szóltunk, de érde
mes tevékenységének néhány fő jellemzőjéről 
is szót ejteni. 

A már korábban is idézett Német Márton 
szerint a szervezet fő célja: „az információ, 
hordozójától és tárolási helyétől független, egy
séges szemléletű megőrzése, feldolgozása és 
szolgáltatása, minden közművelődési területen. 
[...] Ezáltal fontos demokratikus és szociális 
missziót is felvállal e szerv. 

A közművelődési szféra szereplőinek fon
tos összekötő eleme e koncepció szerint az 
infokommunikációs technológiák alkalmazása. 
Annál is inkább, mert az audiovizuális és az 
archív dokumentumok, információk kapcsán el
mosódnak a határok a könyvtári, levéltári, mú
zeumi területeken belül és egymás között is. 
Mindegyikük hasonló feldolgozó és szolgálta

tó információs technikai és módszertani esz
közöket kell használjon." 

AB-utvikling pilot projekt 

A stratégiában megfogalmazott célok elérése ér
dekében először az ABM-utvikling pilot projekt 
indult útjára. Ez a kísérleti projekt száz intéz
ményt foglal magában honlapjaikkal, adatbázi
saikkal és közös keresőfelülettel. 

A kísérleti időszak 2007-2008-ra vonatkozott, 
2009-től 2014-ig a megvalósítás és üzemeltetés 
során egyre több tartalmat szolgáltatnak, egyre 
több, a felhasználók számára szükséges funkciót 
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G P S .''30 felület) 

A forrasokfeldolgozása 
- indexelés 
- szinonimák kezelése 
- szavak, szimbólumok sl 
kezelése 
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Összehangolt kérése
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építenek be, amely a web 3.0 megvalósítását teszi 
majd lehetővé. 
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Az ABM kísérleti projekt dimenziói: 
Az ABM kísérleti projekt kiemelt cél
csoportjai a felsőoktatás szereplőiből 
tevődnek össze: egyetemi hallgatók, 
tanárok, kutatók, ABM-alkalmazottak 
és szakértők, de közvetett cél termé
szetesen végül a teljes lakosság el
érése. 

A norvég könyvtári stratégia kap
csán érdemes megemlíteni a tervezett 
egységes keresőrendszert, amelynek 
neve Biblioteksók. 

Bihlioteksjrfk 
A norvég könyvtári rendszer könyvtárait - 19 
megyei, illetve különböző típusú, közművelő
dési, iskolai, felsőoktatási könyvtár, tudásköz
pont - közötti együttműködést nem csak az 
ABM-projekt, hanem a kialakítandó egységes 
könyvtári közös keresőrendszer, a Biblioteksök 
is elő fogja segíteni. 
Létrehozásának motiváló tényezői között sze
repel a könyvtárak saját állományukhoz való 
együttes hozzáférésen alapuló kapcsolata, a 
régi közös katalógus kivonása, helyettesítése, 
valamint más országok hasonló szolgáltatásá
nak példája, pl: a bibliotek.dk (Dánia) és a 
LIBRIS (Svédország). 

A Biblioteksök kereső és bön
gésző a Norvég Nemzeti Könyvtár 
és az ABM-csoport kezdeményezé
se alapján jön létre, és a könyvtá
rak dokumentumállományához való 
hozzáférést biztosítja. A Biblio
teksök a keresés szempontjából op
timális könyvtárat automatikusan 
azonosítja. Ilyen módon az egysé
ges nemzeti könyvtári kártyával a 
felhasználó bármely könyvtárból 
kölcsönözhet anyagot. 

Fejlesztési szakaszok: 
1. szakasz: A projekt 2009-ben 

indul el kb. tíz könyvtárral. Ebben 
a szakaszban részletes és átfogó ter
vezésre van szükség, s ekkor történik a követel
ményekkel kapcsolatos részletes prioritási lista 
összeállítása. 

2. szakasz: A tervezést követő szakaszban a 
kísérleti verzió születik meg, ez tartalmazza az 
alapvető funkcionális követelményeket: alapke
resés, megfelelő korrigálási lehetőségek, személy

re szabott alap, automatikus kölcsönzés, gyors 
küldés, közös nyelv. 

3. szakasz: Létrejön a „csapatváltozat", mely 
már a legtöbb könyvtárat magában foglalja. 
Ekkor alakítják ki a következőket: böngészők, 
listák, 2.0 funkcionalitás, a Biblioteksokon kí
vüli keresés, változatosabb személyi profil, sta
tisztikai adatközlés, on-line segítség, soknyelvű 
interface. 

A későbbiekben az összes könyvtárat és más 
releváns forrásokat is bevonva további fejlesztés 
várható a következő területeken: hozzáférhető in
formációk az eredménylistán, rugalmas kezelhető-

A Bibiiteksok technikai kerete: 

Hitelesített 
Nemzeti 
Könyvtári 

kártya 

Felhasználói bejelentkezés 

Biblioteksek 

Közös felület: 
[statstoiMioteket.dk] 

Adatkszeiés: 
Z39.50 / S R U 

0AIPMH 

Könyvtár-1 Könyvtár-N 

Metaadat: 
OAI-PMH 

ség, megújulásra és fenntartásra való képesség, 
otthoni használat, egyre több adatbázishoz való 
kapcsolódás. 

A projekt megvalósításának várható eredmé
nyei elsősorban a következők lesznek: a felhasz
náló könynyebben fér hozzá a könyvtári anyag
hoz, a közreműködő könyvtárak növekvő virtu-
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ális kötetszámmal (és egyre több munkával) szá
molhatnak, viszont a gyűjtemények használati 
aránya is megnő. 

Az eredmények elérése érdekében nagy hang
súlyt kell helyezni a hatékonyságra, a metaadatok 
magas színvonalú előállítására is. 

A 2008-2014-es évekre vonatkozó 
norvég könyvtári stratégia összegzése 

A norvég könyvtári reform megfogalmazása során 
a ki, hol, mikor, hogyan, miért és mit kérdések 
megválaszolásához próbáltak segítséget nyújtani a 
stratégiát alkotók. A középpontban az ember áll, 
aki képes legyőzni a nehézségeket és kiemelkedő 
teljesítményt nyújtani, nagyszerű alkotásokat létre
hozni. A reform megvalósításának határidejét 2014-
re, a norvég alkotmány - a „Grunnloven" - meg
születésének kétszázadik évfordulójára tűzték ki. 
A dokumentumban lefektetett elveken alapul a 
könyvtári rendszer megújításának gondolata is: „Cé
lunk az, hogy az összes állampolgár ne csak sza
bad és egyenlő legyen, de mindenkinek egyenlő 
esélye legyen a szabad hozzáférhetőséghez, hogy lát
hassa és megérthesse közös kulturális örökségünket" 
- fogalmazódik meg a könyvtári stratégiában. 

Az izlandi stratégiáról 

Angol nyelvű új dokumentumot az izlandi könyv
tárügy 2008 utáni stratégiájáról nem találtunk. 
Az egyes szakmai előadásokon elhangzott, a stra
tégiát is érintő részletek nyomán azonban az a 
meggyőződésünk, hogy az izlandi Oktatási, Tu
dományos és Kulturális Minisztérium által 2005-
ben publikált irányelvek az információs techno
lógia szerepéről az oktatásban, a kultúrában és a 
tudományban a jelenben is meghatározzák a 
könyvtárak fő feladatait is. Röviden összefoglal
va ez a dokumentum két fő részből áll: 

A) Digitalizálás és on-line hozzáférhetőség 
E területen hat jelentős célkitűzés fogalmazó

dik meg, az alábbiak szerint: 
- Fejlődés elérése a könyvek, folyóiratok, 

újságok, fényképek, múzeumi tárgyak, levéltári 
dokumentumok, audiovizuális anyagok digita
lizálásáról szóló információk rendszeres össze
gyűjtése terén azért, hogy a törekvések dupliká
lása kiszűrhető, az európai együttműködés és 
szinergia viszont támogatható legyen. 

- Fejlődés elérése a levéltárak, könyvtárak 
és múzeumok analóg anyagai digitalizálásakor a 
minőségi célok tekintetében azzal a céllal, hogy 

növekedjék a Európai Digitális Könyvtár szá
mára digitalizált anyag s az állami költségvetési 
támogatás is. 

- Fejlődés elérése a kulturális intézmények 
és a magánszektor közötti partneri kapcsolatok
ban azért, hogy a digitalizálás támogatásának új 
útjai is megnyíljanak. 

- Fejlődés elérése nagyteljesítményű digita
lizáló eszközök rendszerbe állításának területén. 

- Fejlődés elérése a kulturális intézmények, 
kiadók és egyéb jogtulajdonosok tekintetében 
azzal a céllal, hogy digitalizált dokumentumaik 
kereshetők legyenek az Európai Digitális Könyv
tár felületén. 

- Előrehaladás a törvényhozásban meglévő 
olyan akadályok felderítésében, amelyek a kul
turális javak on-line hozzáférésével és használa
tával kapcsolatosak, és lépések megtétele azok 
eltávolítására. 

B) Digitális (állományvédelem 
Az e területen megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok száma öt, s ezek a következők: 
- Előrehaladás elérése a digitális anyag 

hosszú távú megőrzését és hosszú távon való 
elérhetőségét biztosító nemzeti stratégiában. 

- Előrehaladás az Európai Unió tagországa
ival történő, azok stratégiáira és akcióterveire 
vonatkozó információcserét illetően. 

- Előrehaladás a digitális formátumú kultu
rális javak többszörözését és átmozgatását illető 
jogalkotás területén a megőrzés és a védelem 
érdekében. 

- Előrehaladás a már digitális formában lét
rejött anyag elhelyezésére vonatkozó politikák s 
munkafolyamatok tekintetében. 

- Előrehaladás a webtartalom megőrzésével 
kapcsolatban, a felhatalmazott intézmények jogi 
helyzetét illetően. 

Egyesített katalógusrendszerek, 
azonosságok é s eltérések 
Izlandon és Norvégiában 

GÉGNIJR - a nemzeti könyvtári és 
egyesített katalógusrendszer 

Izlandon a nemzeti és egyetemi könyvtár, s rajta 
kívül még kétszáz más különböző típusú könyv
tár, az ALEPH 500 könyvtári integrált rendszert 
használja. Mivel az országnak összesen 350 
könyvtára van, s mivel a fenti kétszázban a leg-
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Az ABM kísérleti projekt dimenziói: 
Az ABM kísérleti projekt kiemelt cél
csoportjai a felsőoktatás szereplőiből 
tevődnek össze: egyetemi hallgatók, 
tanárok, kutatók, ABM-alkalmazottak 
és szakértők, de közvetett cél termé
szetesen végül a teljes lakosság el
érése. 

A norvég könyvtári stratégia kap
csán érdemes megemlíteni a tervezett 
egységes keresőrendszert, amelynek 
neve Biblioteksók. 

Bihlioteksjrfk 
A norvég könyvtári rendszer könyvtárait - 19 
megyei, illetve különböző típusú, közművelő
dési, iskolai, felsőoktatási könyvtár, tudásköz
pont - közötti együttműködést nem csak az 
ABM-projekt, hanem a kialakítandó egységes 
könyvtári közös keresőrendszer, a Biblioteksök 
is elő fogja segíteni. 
Létrehozásának motiváló tényezői között sze
repel a könyvtárak saját állományukhoz való 
együttes hozzáférésen alapuló kapcsolata, a 
régi közös katalógus kivonása, helyettesítése, 
valamint más országok hasonló szolgáltatásá
nak példája, pl: a bibliotek.dk (Dánia) és a 
LIBRIS (Svédország). 

A Biblioteksök kereső és bön
gésző a Norvég Nemzeti Könyvtár 
és az ABM-csoport kezdeményezé
se alapján jön létre, és a könyvtá
rak dokumentumállományához való 
hozzáférést biztosítja. A Biblio
teksök a keresés szempontjából op
timális könyvtárat automatikusan 
azonosítja. Ilyen módon az egysé
ges nemzeti könyvtári kártyával a 
felhasználó bármely könyvtárból 
kölcsönözhet anyagot. 

Fejlesztési szakaszok: 
1. szakasz: A projekt 2009-ben 

indul el kb. tíz könyvtárral. Ebben 
a szakaszban részletes és átfogó ter
vezésre van szükség, s ekkor történik a követel
ményekkel kapcsolatos részletes prioritási lista 
összeállítása. 

2. szakasz: A tervezést követő szakaszban a 
kísérleti verzió születik meg, ez tartalmazza az 
alapvető funkcionális követelményeket: alapke
resés, megfelelő korrigálási lehetőségek, személy

re szabott alap, automatikus kölcsönzés, gyors 
küldés, közös nyelv. 

3. szakasz: Létrejön a „csapatváltozat", mely 
már a legtöbb könyvtárat magában foglalja. 
Ekkor alakítják ki a következőket: böngészők, 
listák, 2.0 funkcionalitás, a Biblioteksokon kí
vüli keresés, változatosabb személyi profil, sta
tisztikai adatközlés, on-line segítség, soknyelvű 
interface. 

A későbbiekben az összes könyvtárat és más 
releváns forrásokat is bevonva további fejlesztés 
várható a következő területeken: hozzáférhető in
formációk az eredménylistán, rugalmas kezelhető-

A Bibiiteksok technikai kerete: 

Hitelesített 
Nemzeti 
Könyvtári 

kártya 

Felhasználói bejelentkezés 

Biblioteksek 

Közös felület: 
[statstoiMioteket.dk] 

Adatkszeiés: 
Z39.50 / S R U 

0AIPMH 

Könyvtár-1 Könyvtár-N 

Metaadat: 
OAI-PMH 

ség, megújulásra és fenntartásra való képesség, 
otthoni használat, egyre több adatbázishoz való 
kapcsolódás. 

A projekt megvalósításának várható eredmé
nyei elsősorban a következők lesznek: a felhasz
náló könynyebben fér hozzá a könyvtári anyag
hoz, a közreműködő könyvtárak növekvő virtu-
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ális kötetszámmal (és egyre több munkával) szá
molhatnak, viszont a gyűjtemények használati 
aránya is megnő. 

Az eredmények elérése érdekében nagy hang
súlyt kell helyezni a hatékonyságra, a metaadatok 
magas színvonalú előállítására is. 

A 2008-2014-es évekre vonatkozó 
norvég könyvtári stratégia összegzése 

A norvég könyvtári reform megfogalmazása során 
a ki, hol, mikor, hogyan, miért és mit kérdések 
megválaszolásához próbáltak segítséget nyújtani a 
stratégiát alkotók. A középpontban az ember áll, 
aki képes legyőzni a nehézségeket és kiemelkedő 
teljesítményt nyújtani, nagyszerű alkotásokat létre
hozni. A reform megvalósításának határidejét 2014-
re, a norvég alkotmány - a „Grunnloven" - meg
születésének kétszázadik évfordulójára tűzték ki. 
A dokumentumban lefektetett elveken alapul a 
könyvtári rendszer megújításának gondolata is: „Cé
lunk az, hogy az összes állampolgár ne csak sza
bad és egyenlő legyen, de mindenkinek egyenlő 
esélye legyen a szabad hozzáférhetőséghez, hogy lát
hassa és megérthesse közös kulturális örökségünket" 
- fogalmazódik meg a könyvtári stratégiában. 

Az izlandi stratégiáról 

Angol nyelvű új dokumentumot az izlandi könyv
tárügy 2008 utáni stratégiájáról nem találtunk. 
Az egyes szakmai előadásokon elhangzott, a stra
tégiát is érintő részletek nyomán azonban az a 
meggyőződésünk, hogy az izlandi Oktatási, Tu
dományos és Kulturális Minisztérium által 2005-
ben publikált irányelvek az információs techno
lógia szerepéről az oktatásban, a kultúrában és a 
tudományban a jelenben is meghatározzák a 
könyvtárak fő feladatait is. Röviden összefoglal
va ez a dokumentum két fő részből áll: 

A) Digitalizálás és on-line hozzáférhetőség 
E területen hat jelentős célkitűzés fogalmazó

dik meg, az alábbiak szerint: 
- Fejlődés elérése a könyvek, folyóiratok, 

újságok, fényképek, múzeumi tárgyak, levéltári 
dokumentumok, audiovizuális anyagok digita
lizálásáról szóló információk rendszeres össze
gyűjtése terén azért, hogy a törekvések dupliká
lása kiszűrhető, az európai együttműködés és 
szinergia viszont támogatható legyen. 

- Fejlődés elérése a levéltárak, könyvtárak 
és múzeumok analóg anyagai digitalizálásakor a 
minőségi célok tekintetében azzal a céllal, hogy 

növekedjék a Európai Digitális Könyvtár szá
mára digitalizált anyag s az állami költségvetési 
támogatás is. 

- Fejlődés elérése a kulturális intézmények 
és a magánszektor közötti partneri kapcsolatok
ban azért, hogy a digitalizálás támogatásának új 
útjai is megnyíljanak. 

- Fejlődés elérése nagyteljesítményű digita
lizáló eszközök rendszerbe állításának területén. 

- Fejlődés elérése a kulturális intézmények, 
kiadók és egyéb jogtulajdonosok tekintetében 
azzal a céllal, hogy digitalizált dokumentumaik 
kereshetők legyenek az Európai Digitális Könyv
tár felületén. 

- Előrehaladás a törvényhozásban meglévő 
olyan akadályok felderítésében, amelyek a kul
turális javak on-line hozzáférésével és használa
tával kapcsolatosak, és lépések megtétele azok 
eltávolítására. 

B) Digitális (állományvédelem 
Az e területen megfogalmazott célkitűzések, 

feladatok száma öt, s ezek a következők: 
- Előrehaladás elérése a digitális anyag 

hosszú távú megőrzését és hosszú távon való 
elérhetőségét biztosító nemzeti stratégiában. 

- Előrehaladás az Európai Unió tagországa
ival történő, azok stratégiáira és akcióterveire 
vonatkozó információcserét illetően. 

- Előrehaladás a digitális formátumú kultu
rális javak többszörözését és átmozgatását illető 
jogalkotás területén a megőrzés és a védelem 
érdekében. 

- Előrehaladás a már digitális formában lét
rejött anyag elhelyezésére vonatkozó politikák s 
munkafolyamatok tekintetében. 

- Előrehaladás a webtartalom megőrzésével 
kapcsolatban, a felhatalmazott intézmények jogi 
helyzetét illetően. 

Egyesített katalógusrendszerek, 
azonosságok é s eltérések 
Izlandon és Norvégiában 

GÉGNIJR - a nemzeti könyvtári és 
egyesített katalógusrendszer 

Izlandon a nemzeti és egyetemi könyvtár, s rajta 
kívül még kétszáz más különböző típusú könyv
tár, az ALEPH 500 könyvtári integrált rendszert 
használja. Mivel az országnak összesen 350 
könyvtára van, s mivel a fenti kétszázban a leg-
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jelentősebb könyvtárak benne vannak, lényegé
ben azt állapíthatjuk meg, hogy az ALEPH (s 
annak megújuló verziói) könyvtári rendszerként 
egyeduralkodó az országban. Az azonos rend
szer nagyon megkönnyítette a Gegnir létreho
zását. 

A Gegnir-t - mint az izlandi könyvtárak 
egyesített, közös katalógusát - az 1998 óta 
tervezett és 2001-ben meg is alapított izlandi 
könyvtárak nemzeti konzorciuma (Landskerfi 
bókasafna) működteti. A nemzeti konzorcium 
„tulajdonosai" az izlandi kormány és számos 
helyi önkormányzat szerte az országban. A 
nemzeti konzorcium fő céljai az alábbiakban 
foglalhatók össze: 

- Izland viszonylag szerény könyvtári és 
információs forrásai legjobb fel- és kihasználá
sának biztosítása, 

- egyenlő hozzáférés biztosítása az izlandi 
könyvtárak minden használója számára a fenti 
forrásokhoz az internet segítségével, s nem utol
só sorban 

- költséghatékonyan működő, egyszerű és 
központilag működtetett könyvtári rendszer fel
állítása. 
A (jelenleg az Aleph 500.18 verzióján működte
tett) Gegnir fó' jellemzői 

A nemzeti konzorcium minden könyvtárral 
egyedi szerződést köt, amelyben különböző 
mutatók alapján (pl. a lakosság száma az adott 
közösségben) számítják ki a fizetendő díjakat. A 
rendszer nyilvános, bárki számára elérhető, ke
reshető az interneten (http://gegnir.is). A külön
böző típusú könyvtárak adatbázisaikkal a Z39.50-
es protokoll segítségével kapcsolódnak. 

A közös katalógus mintegy egymillió bibli
ográfiai rekordot tartalmaz mindenféle dokumen
tumtípusról (monográfiák, folyóiratok, hírlapok, 
válogatott folyóiratcikkek, hanganyagok, kézira
tok, vizuális dokumentumok, számítógépes fáj
lok, térképek). A Gegnir ad helyet az Izlandi 
Nemzeti Bibliográfiának is. A katalogizálási 
munkálatokat a katalogizáló tanács (öt fő) fel
ügyeli. 
A katalogizálás 

Összesen 170 könyvtáros foglalkozik katalo
gizálással, a közös katalógus feltöltésével a kü
lönböző izlandi könyvtárakban. A szabványok 
és előírások, amiket a munkafolyamat során fel
használnak, a következők: MARC21, AACR2 

(rövidített izlandi fordítása a MARC2l-nek), 
ISBD és természetesen a katalogizáló kézikönyv 
(http://hask.bok.hi.is/). 

A legtöbb rekordot az OCLC-ből [az Egye
sült Államokban működő - nemzetközileg is 
nagyon használt - bibliográfiai forrásmegosztó 
hálózat könyvtárak számára] importálják, majd 
honosítják. 
Minőségi vizsgálatok 

A közös katalógus, bibliográfiai adatbázis 
egyik hatalmas problémája és egyben kihívása 
a minőségi ellenőrzés. 2003 és 2006 között 
125 könyvtár adatait ellenőrizték a konzor
cium tagjai, miközben különböző könyvtári 
integrál t rendszerekből (Liber tás , Dobis 
Libis stb.) konvertáltak adatokat a Gegnir-
be. A minőség fenntartása érdekében kata
logizáló és tárgyszó tanács menedzseli , irá
nyítja a bibliográfiai adatbázissal kapcsola
tos szakmai munkálatokat. Szigorú szabá
lyok vonatkoznak arra, hogy kik kaphatnak 
katalogizálási jogokat , amelyek természete
sen vissza is vonhatók. 
A katalogizáló tanács 

Célja: 
- létrehozni és elfogadtatni a katalogizálási 

szabályokat és az ezekből adódó problémák ke
zelése, 

- a katalogizálási jogok kiosztása, 
- a katalogizálási jogok visszavonása. 
A tagok: 
- három tag a Gegnir-t irányító tanácsból, 
- egy tag képviseli a Nemzeti és Egyetemi 

Könyvtárat, 
- két tag képviselteti magát más területek

ről, s tag még 
- a Gegnir szerkesztője, valamint 
- egy informatikus az izlandi könyvtárak 

konzorciumából (rendszergazda). 
A tárgyszó tanács 

Feladata, hogy jóváhagyja vagy visszautasít
sa az új szavak bekerülését az adatbázisba, hie
rarchia-rendszereket alakítson ki (fő- és mellék
tárgyszavak) és utalókat készítsen. 

A tanácsban három tag képviseli a katalogi
záló tanácsot és egy fő a Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtárat. 
Authority file 

A bibliográfiai ellenőrzésnek egyik legfonto
sabb eszköze az authority file, amely a Nemzeti 
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és Egyetemi Könyvtár fennhatósága alatt 2005 
decembere óta épül a Gegnir-t illetően. 

Tartalma: 
- az izlandi személynevek keresztutalókkal, 
- tárgyszórendszer az iskolák és a nyilvános 

könyvtárak által használt tezaurusz alapján. 
Az egyes tárgyszavak, kifejezések használa

tát koordinálni kellett, mivel a különböző típusú 
könyvtárak különböző tárgyszavakat használtak, 
a sok teendő miatt (földrajzi nevek, címek egy
ségesítése stb.) az irányítás 2008-ban indult el. 
Együttműködés 

Minden Gegnir-hez csatlakozott könyvtár 
megváltoztatta katalogizálási szokásait, elis
merve azt a tényt, hogy „...az egységes Gegnir 
egy felelősségteljes szellemi munkát végző sze
mélyzettől függ". Az izlandi könyvtárosok 
szerint a siker kulcsa az együttműködés. Az 
együttműködéshez pedig türelem és rugalmas
ság kell. Az együttműködésre utaló jeleket 
minden meglátogatott izlandi könyvtárban ta
pasztalhattuk. 

A Gegnir fontosságát és jelentőségét mu
tatja, hogy minden Izlandon hallott szakmai 
előadásban, kötetlen beszélgetésben a közös 
katalógus feltétlenül felemlítődött. 

BIBSYS, a norvég felsőoktatási és 
szakkönyvtárak integrált könyvtári 

rendszere 
A Gegnir és a Bibsys között számtalan különb
ség van, a legalapvetőbb az, hogy a Gegnir egy 
közös katalógus (amely az Aleph 500 könyvtári 
integrált rendszert használó izlandi könyvtárak 
közös katalógusa), a Bibsys pedig (azonkívül, 
hogy márkanév is) lényegében számos könyvtá
ri szolgáltatást nyújtó cég, amely komplett könyv
tári integrált rendszert biztosít a könyvtáraknak, 
igen szofisztikáit modulszerkezettel. 

A Bibsys Norvégiában az egyetemi, főiskolai 
könyvtárak, a Nemzeti Könyvtár, a tudományos 
szakkönyvtárak, összesen több mint száz könyv
tár integrált könyvtári rendszereként működik. 
Ugyanakkor konzorciuma is ezeknek a könyvtá
raknak 1972 óta. 

Működtet közös katalógust is, ez 7,5 millió 
dokumentum metaadatokat is magában foglaló, 
közel 3 millió rekordját tartalmazza. Az adatbá
zis, a közös katalógus évi növekedése kb. 180 
ezer metaadat rekord, amely 600 ezer doku
mentumtételhez kötődik. 

A Bibsys számos könyvtári szolgáltatást se
gít és tesz lehetővé. Ezek közül érdemes kiemel
ni a könytárközi kölcsönzés segítését (mint ahogy 
erről a TMT-ben Papp István is beszámolt): 
„Norvégia a BIBSYS katalógusnak köszönheti 
könyvküldési gyorsaságát. A BIBSYS-ben részt 
vesz valamennyi norvég egyetemi könyvtár, a 
nemzeti könyvtár, minden főiskolai könyvtár és 
egy sor tudományos könyvtár, ezért nagyon 
könnyű ellenőrizni az állomány státusát (rendel
kezésre áll-e az adott könyv vagy ki van-e köl
csönözve). A BIBSYS-nek nagyon jó KKK 
modulja van, és a megrendeléseket elektroniku
san is leadhatják mind a használók, mind pedig 
azok a könyvtárak, amelyek nem tagjai a 
BIBSYS-nek." 

FRIDA 
A Gegnir és a Bibsys mellett némi erőszakkal 
említhető csak, de jelentősége miatt mégis sze
retnénk szólni a FRIDA-ról, amely nem kifeje
zetten könyvtári célra készült, de könyvtárak, 
különösen a felsőoktatási könyvtárak által is jól 
használható speciális rendszer. 

A FRIDA a kutatási tevékenységek, ered
mények és a tudományos kompetencia bemu
tatására, dokumentálására szolgáló integrált 
kutatási adatbázis. A rendszer adatai felhasz
nálhatók a norvég egyetemek kutatási tevé
kenységéről szóló statisztikák készítéséhez. A 
rendszer által nyújtott információk nagy sze
repet játszanak a norvég egyetemek miniszté
riumi támogatásának évenkénti meghatározá
sában. 

Mire jó a FRIDA elsősorban? 
• Biztosítja a kutatók, kutatási projektek és 

kutatási eredmények egységes szempontú bemu
tatását az egyes intézményeken belül, annak szer
vezeti felépítését is követve, 

• biztosítja, hogy a kutatók saját adataikat 
bármikor rögzíthessék és elérhessék, 

• biztosítja a közvetlen hozzáférést a nagy 
tudományos adatbázisokhoz (pl. az ISI és a 
Norart adatbázisaihoz), ami a szakirodalom ku
tatásakor jelentős időt megtakarító tényező, 

• biztosítja a kutatócsoportok, kutatóközpon
tok és részlegeik számára a belső bemutatkozás
tól a külső profilírozásig a megfelelő felületet, 
s végül, ami szintén fontos: kielégíti a kormány
zat kutatási eredményekkel kapcsolatos nyilván
tartási igényeit is. 
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jelentősebb könyvtárak benne vannak, lényegé
ben azt állapíthatjuk meg, hogy az ALEPH (s 
annak megújuló verziói) könyvtári rendszerként 
egyeduralkodó az országban. Az azonos rend
szer nagyon megkönnyítette a Gegnir létreho
zását. 

A Gegnir-t - mint az izlandi könyvtárak 
egyesített, közös katalógusát - az 1998 óta 
tervezett és 2001-ben meg is alapított izlandi 
könyvtárak nemzeti konzorciuma (Landskerfi 
bókasafna) működteti. A nemzeti konzorcium 
„tulajdonosai" az izlandi kormány és számos 
helyi önkormányzat szerte az országban. A 
nemzeti konzorcium fő céljai az alábbiakban 
foglalhatók össze: 

- Izland viszonylag szerény könyvtári és 
információs forrásai legjobb fel- és kihasználá
sának biztosítása, 

- egyenlő hozzáférés biztosítása az izlandi 
könyvtárak minden használója számára a fenti 
forrásokhoz az internet segítségével, s nem utol
só sorban 

- költséghatékonyan működő, egyszerű és 
központilag működtetett könyvtári rendszer fel
állítása. 
A (jelenleg az Aleph 500.18 verzióján működte
tett) Gegnir fó' jellemzői 

A nemzeti konzorcium minden könyvtárral 
egyedi szerződést köt, amelyben különböző 
mutatók alapján (pl. a lakosság száma az adott 
közösségben) számítják ki a fizetendő díjakat. A 
rendszer nyilvános, bárki számára elérhető, ke
reshető az interneten (http://gegnir.is). A külön
böző típusú könyvtárak adatbázisaikkal a Z39.50-
es protokoll segítségével kapcsolódnak. 

A közös katalógus mintegy egymillió bibli
ográfiai rekordot tartalmaz mindenféle dokumen
tumtípusról (monográfiák, folyóiratok, hírlapok, 
válogatott folyóiratcikkek, hanganyagok, kézira
tok, vizuális dokumentumok, számítógépes fáj
lok, térképek). A Gegnir ad helyet az Izlandi 
Nemzeti Bibliográfiának is. A katalogizálási 
munkálatokat a katalogizáló tanács (öt fő) fel
ügyeli. 
A katalogizálás 

Összesen 170 könyvtáros foglalkozik katalo
gizálással, a közös katalógus feltöltésével a kü
lönböző izlandi könyvtárakban. A szabványok 
és előírások, amiket a munkafolyamat során fel
használnak, a következők: MARC21, AACR2 

(rövidített izlandi fordítása a MARC2l-nek), 
ISBD és természetesen a katalogizáló kézikönyv 
(http://hask.bok.hi.is/). 

A legtöbb rekordot az OCLC-ből [az Egye
sült Államokban működő - nemzetközileg is 
nagyon használt - bibliográfiai forrásmegosztó 
hálózat könyvtárak számára] importálják, majd 
honosítják. 
Minőségi vizsgálatok 

A közös katalógus, bibliográfiai adatbázis 
egyik hatalmas problémája és egyben kihívása 
a minőségi ellenőrzés. 2003 és 2006 között 
125 könyvtár adatait ellenőrizték a konzor
cium tagjai, miközben különböző könyvtári 
integrál t rendszerekből (Liber tás , Dobis 
Libis stb.) konvertáltak adatokat a Gegnir-
be. A minőség fenntartása érdekében kata
logizáló és tárgyszó tanács menedzseli , irá
nyítja a bibliográfiai adatbázissal kapcsola
tos szakmai munkálatokat. Szigorú szabá
lyok vonatkoznak arra, hogy kik kaphatnak 
katalogizálási jogokat , amelyek természete
sen vissza is vonhatók. 
A katalogizáló tanács 

Célja: 
- létrehozni és elfogadtatni a katalogizálási 

szabályokat és az ezekből adódó problémák ke
zelése, 

- a katalogizálási jogok kiosztása, 
- a katalogizálási jogok visszavonása. 
A tagok: 
- három tag a Gegnir-t irányító tanácsból, 
- egy tag képviseli a Nemzeti és Egyetemi 

Könyvtárat, 
- két tag képviselteti magát más területek

ről, s tag még 
- a Gegnir szerkesztője, valamint 
- egy informatikus az izlandi könyvtárak 

konzorciumából (rendszergazda). 
A tárgyszó tanács 

Feladata, hogy jóváhagyja vagy visszautasít
sa az új szavak bekerülését az adatbázisba, hie
rarchia-rendszereket alakítson ki (fő- és mellék
tárgyszavak) és utalókat készítsen. 

A tanácsban három tag képviseli a katalogi
záló tanácsot és egy fő a Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtárat. 
Authority file 

A bibliográfiai ellenőrzésnek egyik legfonto
sabb eszköze az authority file, amely a Nemzeti 

24 • Könyv iá r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . márc ius 

és Egyetemi Könyvtár fennhatósága alatt 2005 
decembere óta épül a Gegnir-t illetően. 

Tartalma: 
- az izlandi személynevek keresztutalókkal, 
- tárgyszórendszer az iskolák és a nyilvános 

könyvtárak által használt tezaurusz alapján. 
Az egyes tárgyszavak, kifejezések használa

tát koordinálni kellett, mivel a különböző típusú 
könyvtárak különböző tárgyszavakat használtak, 
a sok teendő miatt (földrajzi nevek, címek egy
ségesítése stb.) az irányítás 2008-ban indult el. 
Együttműködés 

Minden Gegnir-hez csatlakozott könyvtár 
megváltoztatta katalogizálási szokásait, elis
merve azt a tényt, hogy „...az egységes Gegnir 
egy felelősségteljes szellemi munkát végző sze
mélyzettől függ". Az izlandi könyvtárosok 
szerint a siker kulcsa az együttműködés. Az 
együttműködéshez pedig türelem és rugalmas
ság kell. Az együttműködésre utaló jeleket 
minden meglátogatott izlandi könyvtárban ta
pasztalhattuk. 

A Gegnir fontosságát és jelentőségét mu
tatja, hogy minden Izlandon hallott szakmai 
előadásban, kötetlen beszélgetésben a közös 
katalógus feltétlenül felemlítődött. 

BIBSYS, a norvég felsőoktatási és 
szakkönyvtárak integrált könyvtári 

rendszere 
A Gegnir és a Bibsys között számtalan különb
ség van, a legalapvetőbb az, hogy a Gegnir egy 
közös katalógus (amely az Aleph 500 könyvtári 
integrált rendszert használó izlandi könyvtárak 
közös katalógusa), a Bibsys pedig (azonkívül, 
hogy márkanév is) lényegében számos könyvtá
ri szolgáltatást nyújtó cég, amely komplett könyv
tári integrált rendszert biztosít a könyvtáraknak, 
igen szofisztikáit modulszerkezettel. 

A Bibsys Norvégiában az egyetemi, főiskolai 
könyvtárak, a Nemzeti Könyvtár, a tudományos 
szakkönyvtárak, összesen több mint száz könyv
tár integrált könyvtári rendszereként működik. 
Ugyanakkor konzorciuma is ezeknek a könyvtá
raknak 1972 óta. 

Működtet közös katalógust is, ez 7,5 millió 
dokumentum metaadatokat is magában foglaló, 
közel 3 millió rekordját tartalmazza. Az adatbá
zis, a közös katalógus évi növekedése kb. 180 
ezer metaadat rekord, amely 600 ezer doku
mentumtételhez kötődik. 

A Bibsys számos könyvtári szolgáltatást se
gít és tesz lehetővé. Ezek közül érdemes kiemel
ni a könytárközi kölcsönzés segítését (mint ahogy 
erről a TMT-ben Papp István is beszámolt): 
„Norvégia a BIBSYS katalógusnak köszönheti 
könyvküldési gyorsaságát. A BIBSYS-ben részt 
vesz valamennyi norvég egyetemi könyvtár, a 
nemzeti könyvtár, minden főiskolai könyvtár és 
egy sor tudományos könyvtár, ezért nagyon 
könnyű ellenőrizni az állomány státusát (rendel
kezésre áll-e az adott könyv vagy ki van-e köl
csönözve). A BIBSYS-nek nagyon jó KKK 
modulja van, és a megrendeléseket elektroniku
san is leadhatják mind a használók, mind pedig 
azok a könyvtárak, amelyek nem tagjai a 
BIBSYS-nek." 

FRIDA 
A Gegnir és a Bibsys mellett némi erőszakkal 
említhető csak, de jelentősége miatt mégis sze
retnénk szólni a FRIDA-ról, amely nem kifeje
zetten könyvtári célra készült, de könyvtárak, 
különösen a felsőoktatási könyvtárak által is jól 
használható speciális rendszer. 

A FRIDA a kutatási tevékenységek, ered
mények és a tudományos kompetencia bemu
tatására, dokumentálására szolgáló integrált 
kutatási adatbázis. A rendszer adatai felhasz
nálhatók a norvég egyetemek kutatási tevé
kenységéről szóló statisztikák készítéséhez. A 
rendszer által nyújtott információk nagy sze
repet játszanak a norvég egyetemek miniszté
riumi támogatásának évenkénti meghatározá
sában. 

Mire jó a FRIDA elsősorban? 
• Biztosítja a kutatók, kutatási projektek és 

kutatási eredmények egységes szempontú bemu
tatását az egyes intézményeken belül, annak szer
vezeti felépítését is követve, 

• biztosítja, hogy a kutatók saját adataikat 
bármikor rögzíthessék és elérhessék, 

• biztosítja a közvetlen hozzáférést a nagy 
tudományos adatbázisokhoz (pl. az ISI és a 
Norart adatbázisaihoz), ami a szakirodalom ku
tatásakor jelentős időt megtakarító tényező, 

• biztosítja a kutatócsoportok, kutatóközpon
tok és részlegeik számára a belső bemutatkozás
tól a külső profilírozásig a megfelelő felületet, 
s végül, ami szintén fontos: kielégíti a kormány
zat kutatási eredményekkel kapcsolatos nyilván
tartási igényeit is. 
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Felsőoktatási könyvtárak a két 
északi országban 
Tanulmányutunk során több felsőoktatási könyv
tárat volt alkalmunk meglátogatni, némelyiket 
hosszabb ideig, másokat csak éppen egy rövid 
könyvtári túra erejéig. A következőkben a meg
látogatott könyvtárakat mutatjuk be röviden, 
egyes esetekben szubjektív megállapításainkat 
sem elhallgatva. 
Az oslói főiskola könyv tá ra (Hogskloen i 
Oslo, Laer ingssentere t ) 
A magyarul tanulási központnak fordítható 
(Nota bene: a „learning center" vagy „centre" 
elnevezés tudomásunk szerint az Egyesült Ki
rályságban jelent meg az egyetemi vagy főis
kolai könyvtár fogalmának kiváltására. Nem 
feladatunk, hogy az elnevezés tradíciókat fel
rúgó vagy éppen modern és kifejező voltáról 
értekezzünk, a könyvtáros általában nemtet
széssel fogadja az inkább marketing elvek alap
ján belépő új elnevezést, néhol törekszik is az 
eredeti könyvtár elnevezés visszaállítására. A 
főiskolai könyvtár az anyaintézmény legna
gyobb, de csak egyik könyvtára. 

Az intézmény karaira (Művészeti, Design 
és Dráma Kar, Neveléstudományi Kar, Mér
nöki Kar, Egészségtudományi Kar, Újságíró, 
Könyvtár és Információtudományi Kar, Apo-
lóképző Kar és Társadalomtudományi Kar) járó 
11 ezer hallgatóból majdnem 100%, 10 600 
fő az aktív könyvtárhasználó. Közöttük sokan 
külföldiek. Ez a tény s a főiskola sajátos cél
kitűzése a könyvtári ha
gyományos és elektroni
kusan elérhető állomány 
soknyelvűségét, nemzet
köziségét eredményezi. A 
főiskola egyik fontos ele
me az általuk „nemzet-
köziesítés"-nek nevezett 
elv. E szerint az intéz
mény stratégiája erőtelje
sen támaszkodik a mobi
litás és a „nemzetköziség 
itthon" elveire, amelyek a 
főiskola programjainak, 
szakjainak és a kutatásnak 
nemzetközi dimenziókat 
is adnak. 

A főiskola maga Oslo központjától nem 
messze, egy régi sörfőzdéből átalakított, mo
dernizált, új szárnyakkal kibővített épületegyüt
tesben található. A könyvtár, a Laeringssenteret 
egy nagy, egybefüggő térben helyezkedik el, 
szellős, áttekinthető az elrendezés. Berende
zése teljesen modern, stílusa minimalista, még 
a színek is erre jellemzőek: piros, szürke, fe
hér. Letisztult vonalvezetésű, praktikus búto
rok tagolják a teret. A falakat mai, modern 
művészeti alkotások díszítik. 

A nagy térben üvegfallal leválasztva 43, öt
hat főt befogadó, ICT-vel felszerelt szemináriu
mi szoba is található, amelyeket a diákok cso
portos munkára, közös tanulásra használhatnak. 
Jó megoldás, hogy a csoportos tanulás szobái 
egy nagy plazmaképernyővel is fel vannak sze
relve, erre az egyes laptopok tartalma kivetíthe
tő, közösen megtárgyalható. Több napon jártunk 
az előadásainknak helyet adó oktatótermet meg
közelítendő a könyvtárban, s mindennap nagy 
forgalmat tapasztaltunk: a könyvtárban oldott lég
körben olvastak, tanultak, s a szemináriumi szo
bák is mind foglaltak voltak. Bár a térben több 
könyvtáros is szolgálatban volt, a diákok önköl-
csönző rendszert használhattak. 

Néhány jellemző adat a könyvtárról: állomá
nya 215 ezer dokumentum, 900 nyomtatott fo
lyóirat és 9300 digitális folyóirat. Kurrensen 
15 ezer on-line folyóiratra és 41 adatbázisra fi
zetnek elő. Könyvtárközi kölcsönzésük is ma
gas: 2007-ben 10 ezer könyvtárközi kérés és kö
zel ugyanennyi könyvtárközi kölcsönzésben tör
ténő átadás történt. 
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A könyvtár területén több mint 500 ülőhely 
található: 140 olvasóhely, 200 számítógépes mun
kaállomás és 43 szemináriumi szoba, ami össze
sen újabb 200 ülőhelyet jelent. 

Minden diáknak kötelező a felhasználóképzés. 
Ez órarendjükbe be is van építve, ezen kívül a 
weben is található olyan, a könyvtárosok által ké
szített tananyag, amely az adatbázisokban való ke
resést oktatja. 

2007-ben 81 696-an töltöttek le elektronikus 
full text szöveget. Az ezeket tartalmazó külön
böző adatbázisokat önállóan vagy nemzeti kon
zorciumi licencek segítségével érik el mind a 
hallgatók, mind az oktatók. 

Találkoztunk elgondolkodtató, itthon is meg
valósítható/megvalósítandó elemekkel is. Csak 
két példa: az egyik, hogy a könyvtár egyik ter
mében az egészségtudományi kar hallgatói szá
mára a tanulás megkönnyítésére az emberi test 
felépítését, szerveit tanulmányozandó életnagy
ságú makettek is találhatók. A másik az, hogy a 
hallgatók a belépőkártyájukkal egy, a könyvtárhoz 
tartozó számítógépes (de könyveket nem tartalma
zó) termet a nap 24 órájában használhatnak. 

Az oslói egyetemi könyvtár 
(Univcrsitetsbiblioteket i Oslo) 

Az Oslói Egyetem a város széli campuson találha
tó. Ugyanitt van az első igazgatója, Georg Svedrup 
professzor után Georg Svedrup Hus-nak nevezett 
épületben egyetemi könyvtára is. A tanulmányút 
tervében ennek bár csak rövid könyvtári túra kere
tében történő meglátogatása szerepelt, de csopor
tunk, különösen annak a Szegedi Tudományegye

temen dolgozó tagjai ennek 
is nagyon örültek. Az ok: a 
tudományegyetem 2004 vé
gén átadott új könyvtára 
több tekintetben mutat ha
sonló vonásokat, ám mind
két épület önálló és eredeti 
a megvalósítást illetően. Az 
egyezések nem véletlenek: 
a szegedi tervezgetés idején 
az oslói könyvtár számos 
XXI. századot idéző elemet 
mutató tervei, alaprajzai már 
ismertek voltak. Szegeden 
lényegében ebből vettük 
annak megerősítését, hogy 
az egyetem szíveként funk

cionáló egyetemi könyvtárnak a hagyományos, 
klasszikus könyvtári funkciókon kívül más nyilvá
nos, közösségi tereket és szolgáltatásokat (tanter
mek, konferenciatermek, kiállítási tér, hallgatói 
közösségi helyiségek, caféteria) is tartalmaznia kell. 

A szubjektív összehasonlítás azt mondatja ve
lünk, hogy a szegedi épületben a szorosan vett 
könyvtári területek, az oslóiban pedig a kiegészítő 
funkcionális terek megoldása sikerült jobban. 

Néhány szóban az új oslói egyetemi könyvtár 
előtörténetéről. Az elődöt 1811 -ben hozták létre, 
s első gyűjteménye lényegében a dán Királyi 
Könyvtár átadott duplumaiból s más adományok
ból alakult ki. A könyvtár 1815 óta nemzeti 
könyvtárként is működött egészen 1988-ig, ami
kor is az újonnan alapított nemzeti könyvtár át
vette ezt a funkciót. Ettől kezdve a könyvtár el
sősorban az egyetemi polgárok igényeit elégíti 
ki, de egyben nyilvános könyvtár, amely jelen
leg a legrégebbi, legnagyobb egyetemi könyvtá
ra Norvégiának. 

Az 1960-as évektől jelentkeztek a törekvések 
új könyvtár építésére. Végül 1992-ben a parla
ment döntött megépítéséről, amit az új nemzeti 
könyvtár korábbi megalapítása tett lehetővé. A 
Blindern nevű campuson felépült könyvtár azon
ban csak négy karát szolgálja az egyetemnek 
(Bölcsészettudományi Kar, Társadalomtudomá
nyi Kar, Neveléstudományi Kar és Teológiai 
Kar), a többi kar önálló kari könyvtárakkal ren
delkezik. 

Az impozáns épület 30 ezer m t alapterületű 
és három fő egységre oszlik: az egyetemi könyv
tár, oktatási és nyilvános terek, adminisztráció. 
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mutató tervei, alaprajzai már 
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leg a legrégebbi, legnagyobb egyetemi könyvtá
ra Norvégiának. 

Az 1960-as évektől jelentkeztek a törekvések 
új könyvtár építésére. Végül 1992-ben a parla
ment döntött megépítéséről, amit az új nemzeti 
könyvtár korábbi megalapítása tett lehetővé. A 
Blindern nevű campuson felépült könyvtár azon
ban csak négy karát szolgálja az egyetemnek 
(Bölcsészettudományi Kar, Társadalomtudomá
nyi Kar, Neveléstudományi Kar és Teológiai 
Kar), a többi kar önálló kari könyvtárakkal ren
delkezik. 

Az impozáns épület 30 ezer m t alapterületű 
és három fő egységre oszlik: az egyetemi könyv
tár, oktatási és nyilvános terek, adminisztráció. 
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A könyvtár saját honlapja szerint posztmodern 
és késő íúnkcionalista stílusban tervezett épület, 
különböző korszakok és stílusok jellemző jegye
it viseli magán. A nagy piros hátsó fal és a fe
hérrel, sárgával és feketével szembesített kont
rasztja, kombinálva a nyújtott terekkel, a húszas 
és harmincas évek konstruktivizmusára és a 
Bauhausra utal vissza. A nyírfa-anyag alkalma
zása a belső terekben az ötvenes évek ún. „skan
dináv design"-jának asszociációját keltheti ben
nünk. Az épület monumentális homlokzata a ha
talmas oszlopokkal az antik könyvtárak és temp
lomok klasszicitását idézi. Az üveg és a fekete 
gránit a homlokzaton viszont újra visszahoz 
bennünket a jelenbe. 

A tervezésnek e variációi a könyvtárak ál
lományára is reflektálni kívánnak, amely a 
kétezer éves egyiptomi papirusztekercsektől a 
modern elektronikus szövegekig terjed, termé
szetesen a kettő között a tudományos iroda
lom minden típusát is tartalmazva. És az észa
ki irodalom néhány első művének példányait, 
amelyek a bejáratnál három Runa-kő alakzat
ban nyertek elhelyezést. 

A könyvtár 1999 szeptemberében nyitotta meg 
kapuit a látogatók előtt. Érdekes megjegyezni 
egy későbbi összehasonlítás miatt is, hogy a 
könyvtár beköltözése hat hónap alatt történt meg. 

A könyvtár 25 ezer méternyi szabadpolcos ol
vasói terekkel rendelkezik, amelyek öt emeleten 
oszlanak meg, és közel 800 ezer kötethez nyúj
tanak közvetlen hozzáférést az olvasók számára. 

E hatalmas polcmennyiségen kívül a zárt rak
tárak 59 ezer folyómétere további 2 millió kötet 

befogadására a lkalmas, de je len leg csak 
1200 ezer kötetet tartalmaz, s a polcok 20%-a 
az egyetem más könyvtárainak raktározási gond
jait oldja meg. Nem tudjuk megállni az összeha
sonlítást a szegedi új egyetemi könyvtár hasonló 
adataival: az oslói összesen 84 kilométernyi do
kumentum tárolóhelyével szemben a szegedi 
új egyetemi könyvtár összesen 39 kilométer

nyi kapacitással rendelke
zik (hála a raktári kapaci
tásra vonatkozó terveinket 
felére nyirbáló nemzetkö
zi szakértői testületnek, 
amely a jövőre nézve a 
pusztán digitális doku
mentumok bűvkörébe vo
nódott. Még egy összeha
sonlítás, itt Szegeden ha
sonló állománnyal, de het
ven kü lönböző helyről 
költöztetve, csak három 
hónap állt rende lkezé
sünkre. 

A könyvtár a modern 
könyvtár minden szolgálta-
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tását biztosítja, ez nem volt meglepő. Meglepő 
inkább a szabadpolcos terek állványokkal való 
túlzott zsúfoltsága volt, viszont jó megoldás a 
számos olvasói öböl, ahol viszonylag kisebb 
terekben hangulatosabb olvasni és tanulni. A 
belső berendezésben a fának, a norvég és finn 
bútoroknak a dominanciáját találtuk, a rövid séta 
alkalmával úgy tűnt, hogy mind a dokumentum, 
mind az olvasó útja a könyvtárban jól tervezett 
és megoldott. 

Itt mondjuk el, amit tulajdonképpen min
den meglátogatott nyilvános könyvtárban ta
pasztaltunk: a nap bármely időszakában az 
olvasói forgalom kifejezetten nagy, a nyilvá
nos terek kihasználtsága legalább 80-90 szá
zalékosra becsülhető. Mivel tanulmányutunkon 
a házigazdák célzott szakmai előadásokat tar

tottak számunkra főleg a szolgáltatásokat és a 
felhasználóképzést érintve, nincs módunk a 
fentiek alátámasztására statisztikai adatokkal, 
de benyomásaink minden bizonnyal a való 
helyzetet tükrözik. 

Oslói Egyetem. Társadalomtudományi 
Szakkönyvtár 

A Társadalomtudományi Szakkönyvtár az elő
zőleg meglátogatott egyetemi könyvtártól nem 
messzebb, mint kétszáz méterre, az egyetemi 
campus kari épületében található, s itt egy eme
letet foglal el. Az épület központi lépcsőháza 
körül terül el négyszög alakban, a bejárattól el
indulva bármelyik irányban körbe lehet menni, 
és a bejárathoz visszatérni. Belépve és a térben 
balra indulva a kölcsönzői térbe érünk. A köl-
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csönző/tájékoztató pult mellett szabadon moz
dítható székek és kivetítő vászon található a fel
használóképzés számára. A székeket a résztve
vők létszámától függően lehet rendezni. 

A tér számítógépes munkaállomásokkal és 
négy-öt főt befogadó üvegfalú szemináriumi 
szobákkal van tagolva, a szabadpolcos állomány 
a külső falat körben borító polcokon található. 
Átérve az olvasótermi részbe, száz olyan ülő
hely található, amely nem számítógépes munka
állomás. Tanulmányi időszakban a hallgató itt 
használhatja a laptopját, de vizsgaidőszakban 
ezek a férőhelyek kizárólag tanulásra használha
tók. Visszaérve a bejárat felé a folyóirat-olvasó 
található kényelmes fotelekkel. 

A könyvtár kellemes tanulóhely több mint 
kétszáz ülőhellyel, kb. 60 ezer kötet szabadpol
con levő kötettel. 

Ottlétünk idején ez a könyvtár is zsúfolt volt 
hallgatókkal. Felmerülhet a kérdés, vajon miért 
kell a hatalmas új könyvtár közvetlen közelében 
egy másik olyan könyvtár, amelynek gyűjtemé
nye igen nagy mértékben megegyezik a nagy
könyvtáréval. 

A válasz igen egyszerű, részben a kihasználtsá
ga indokolja, szakmai szempontból viszont a léte 
mellett leginkább érvelő vonás az, hogy a könyvtár 
kizárólag a legújabb, illetve a nagyon közelmúlt 
kari szakjainak irodalmát tartalmazza, minden más 
anyagért az egyetemi könyvtárat kell használni. 

Az Akureyri 
Egyetemi Könyvtár 

Izlandi tanulmányutunk első állomása Akureyri 
volt, egy körülbelül 15 ezer lakosú, magyar 
méretekben kis, izlandi méreteket tekintve jelen
tős város. Az idegenforgalmáról télen-nyáron 
híres városnak számos kulturális intézménye 
mellett egyeteme is van. Az Akureyri Egyete

men kb. három és félezer hallgató tanul, ebből 
azonban másfél ezer távoktatásban, ténylegesen 
kb. kétezer hallgatója van a tanulmányi időszak
ban, így könyvtára sem nagy, és természetesen 
feladatai között jelentős helyet foglal el a távok
tatással tanuló hallgatók könyvtári segítése. 

A könyvtárba érve a tér kétfelé válik, a köl
csönzői térre és az olvasóteremre. A kölcsönzői 
térben a szabadpolcos rész után következik a 
folyóirat-olvasó, gyönyörű kilátással a tájra. Az 
olvasóteremben 64 ülőhely található, mindegyik 
egyben számítógépes munkaállomás is. A kézi
könyvek zárható szekrényekben vannak, és maga 
a terem is leválasztható a tértől, és külön zárha
tó. Ez nem valamilyen különleges állományvé
delmet jelent, pusztán azt szolgálja, hogy mivel 
a hallgatók a nap 24 órájában látogathatják (csu
pán a kártyájukat kell az ajtónyitáshoz használ
niuk), az ellenőrzés nélküli időszakban a hagyo
mányos dokumentumok ne tűnhessenek el. 

A könyvtárban nyolc könyvtáros dolgozik, és 
a gyűjtemény 40 ezer dokumentumból áll. A 
könyvtár tagja az izlandi könyvtárak konzorciu
mának (Lanskerfi bókasafna), így ennek a közös 
katalógusát építik és használják, valamint a ke
resőfelületük is közös (mint ahogy ezt a Gegnir-
ről szóló részben már említettük). A konzorci
umban közös előfizetéseik vannak: tizenkét álta
lános és szaktudományi adatbázis, ötszáz e-book, 
14 ezer elektronikus folyóirat és kb. tízezer 
kutatási jelentés/cégdokumentum. Négy másik 
egyetemmel közösen létrehoztak egy digitális 
szakdolgozattárat is. A hallgatóknak a felhasz
nálóképzés keretében információs írástudást ta
nítanak. Ez a következőket jelenti: bevezetés a 
könyvtár és az információforrások használatába 
(mind nyomtatott, mind elektronikus), a hallga
tók megtanítása a források rendszeres és rend
szerezett használatára, különös hangsúllyal az 
információ minőségének értékelésére. A könyv
tári felhasználóképzésben különös gondot fordí
tanak a szaktárgy egyetemi oktatójának, kutató
jának bevonására: 

Említettük, hogy a távoktatásban részt vevő 
hallgatók száma igen nagy. Számukra és segíté
sükre a könyvtár több megoldással is él. Az egyik 
ilyen az elektronikus kurzusok elkülönített anyagát 
tartalmazó webhely (http:// hlada. unak-is), ahol a 
különféle kurzusoknak és azok vizsgáinak utolsó 
három évre vonatkozó anyaga érhető el a hallgatók 
számára biztosított speciális passworddel. A másik 
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megoldás a „virtuáis magánhálózat"-nak nevezett 
hálózati megoldás. Ennek a révén bárhonnan az 
országból el lehet érni az egyetem saját belső há
lózatát, be lehet iratkozni a könyvtárba, s így hasz
nálni lehet mindazokat az adatbázisokat távolról is, 
amelyeket különben csak az egyetemi helyi háló
zatból lehetne elérni. 

Az Izlandi Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár (Landsbókasafn Islands -

Háskólahókasafn) 
A most egy épületben két funkciót is ellátó 
könyvtárnak mind nemzeti, mind egyetemi ol
dalról voltak elődei, de ezekről csak nagyon 
röviden szólunk. 

Önálló nemzeti könyvtár (1818-1994) 
A könyvtár alapítását külföldi látogatók kezde
ményezték, akik megdöbbenve tapasztalták, hogy 
azon a szigeten, ahol évszázadokkal azelőtt jeles 
irodalmi művek születtek, az emberek könyvek 

nélkül élnek. Támogatásuk és lel
kesedésük nyomán Európa-szerte 
gyűjtötték az adományokat a 
könyvtár megnyitásához, amire 
1825-ben került sor. Első helye a 
reykjavíki katedrális tetőtere volt; 
a megnyitó idején az állomány 
1545 kötetet tett ki. A könyvtárat 
1881-ben átköltöztették a parla
mentbe, önálló épületét 1909-ben 
nyitották meg. Az Egyetemi 
Könyvtárral történt összevonásá
ig itt működött. 

A Nemzeti Könyvtár alapítása 
után nem sokkal az izlandi kiad

ványok letéti könyvtára lett, majd az 1886. évi 
kötelespéldány-törvény értelmében minden pub
likációból két példányt kell kapnia és őriznie. Ez 
az állomány majdnem teljesnek mondható, 1534-
től találhatók itt nyomtatott művek. Külön-
gyűjteményei között jelentős helyet foglalnak el 
a kéziratok és a könyvtárnak adományozott ma
gángyűjtemények. A nemzeti bibliográfiát 1888-
tól adják közre. Ez kezdetben mint az új szerze
mények bibliográfiája, 1944-től a könyvtár év
könyvének részeként, 1974-től ismét önálló ki
adványként jelent meg, 1979-től számítógéppel 
állítják elő. Az 1994-ben történt összevonásig a 
könyvtári munkatársak létszáma negyven volt. 

Az Iz landi Egyetem Könyv tá ra (1940-

1994) 
Az Izlandi Egyetemet 1911-ben alapították há
rom korábbi szakiskola: a Műszaki Iskola (ala
pítva 1847-ben), az Egészségügyi Iskola (1876) 
és a Jogi Iskola (1908) összevonásával, amelyek 

egyetemi karokként folytatták mű
ködésüket. Az alapításkor létesí
tett negyedik kar (akkori nevén Fi
lozófiai Kar) jelenleg a bölcsészet
tudományi. A szakiskoláknak 
megvolt a saját kis könyvtáruk. Az 
Egyetemi Könyvtár először a par
lament épületében kapott helyet, 
majd az egyetem önálló, 1940-ben 
átadott épületében már saját terü
lete lett. Ebben az időben a hall
gatók száma 280 körül volt. Az 
Egyetemi Könyvtár is megkapta a 
letéti könyvtár státust, így a kez
detektől minden izlandi kiadvány 
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csönző/tájékoztató pult mellett szabadon moz
dítható székek és kivetítő vászon található a fel
használóképzés számára. A székeket a résztve
vők létszámától függően lehet rendezni. 

A tér számítógépes munkaállomásokkal és 
négy-öt főt befogadó üvegfalú szemináriumi 
szobákkal van tagolva, a szabadpolcos állomány 
a külső falat körben borító polcokon található. 
Átérve az olvasótermi részbe, száz olyan ülő
hely található, amely nem számítógépes munka
állomás. Tanulmányi időszakban a hallgató itt 
használhatja a laptopját, de vizsgaidőszakban 
ezek a férőhelyek kizárólag tanulásra használha
tók. Visszaérve a bejárat felé a folyóirat-olvasó 
található kényelmes fotelekkel. 

A könyvtár kellemes tanulóhely több mint 
kétszáz ülőhellyel, kb. 60 ezer kötet szabadpol
con levő kötettel. 

Ottlétünk idején ez a könyvtár is zsúfolt volt 
hallgatókkal. Felmerülhet a kérdés, vajon miért 
kell a hatalmas új könyvtár közvetlen közelében 
egy másik olyan könyvtár, amelynek gyűjtemé
nye igen nagy mértékben megegyezik a nagy
könyvtáréval. 

A válasz igen egyszerű, részben a kihasználtsá
ga indokolja, szakmai szempontból viszont a léte 
mellett leginkább érvelő vonás az, hogy a könyvtár 
kizárólag a legújabb, illetve a nagyon közelmúlt 
kari szakjainak irodalmát tartalmazza, minden más 
anyagért az egyetemi könyvtárat kell használni. 

Az Akureyri 
Egyetemi Könyvtár 

Izlandi tanulmányutunk első állomása Akureyri 
volt, egy körülbelül 15 ezer lakosú, magyar 
méretekben kis, izlandi méreteket tekintve jelen
tős város. Az idegenforgalmáról télen-nyáron 
híres városnak számos kulturális intézménye 
mellett egyeteme is van. Az Akureyri Egyete

men kb. három és félezer hallgató tanul, ebből 
azonban másfél ezer távoktatásban, ténylegesen 
kb. kétezer hallgatója van a tanulmányi időszak
ban, így könyvtára sem nagy, és természetesen 
feladatai között jelentős helyet foglal el a távok
tatással tanuló hallgatók könyvtári segítése. 

A könyvtárba érve a tér kétfelé válik, a köl
csönzői térre és az olvasóteremre. A kölcsönzői 
térben a szabadpolcos rész után következik a 
folyóirat-olvasó, gyönyörű kilátással a tájra. Az 
olvasóteremben 64 ülőhely található, mindegyik 
egyben számítógépes munkaállomás is. A kézi
könyvek zárható szekrényekben vannak, és maga 
a terem is leválasztható a tértől, és külön zárha
tó. Ez nem valamilyen különleges állományvé
delmet jelent, pusztán azt szolgálja, hogy mivel 
a hallgatók a nap 24 órájában látogathatják (csu
pán a kártyájukat kell az ajtónyitáshoz használ
niuk), az ellenőrzés nélküli időszakban a hagyo
mányos dokumentumok ne tűnhessenek el. 

A könyvtárban nyolc könyvtáros dolgozik, és 
a gyűjtemény 40 ezer dokumentumból áll. A 
könyvtár tagja az izlandi könyvtárak konzorciu
mának (Lanskerfi bókasafna), így ennek a közös 
katalógusát építik és használják, valamint a ke
resőfelületük is közös (mint ahogy ezt a Gegnir-
ről szóló részben már említettük). A konzorci
umban közös előfizetéseik vannak: tizenkét álta
lános és szaktudományi adatbázis, ötszáz e-book, 
14 ezer elektronikus folyóirat és kb. tízezer 
kutatási jelentés/cégdokumentum. Négy másik 
egyetemmel közösen létrehoztak egy digitális 
szakdolgozattárat is. A hallgatóknak a felhasz
nálóképzés keretében információs írástudást ta
nítanak. Ez a következőket jelenti: bevezetés a 
könyvtár és az információforrások használatába 
(mind nyomtatott, mind elektronikus), a hallga
tók megtanítása a források rendszeres és rend
szerezett használatára, különös hangsúllyal az 
információ minőségének értékelésére. A könyv
tári felhasználóképzésben különös gondot fordí
tanak a szaktárgy egyetemi oktatójának, kutató
jának bevonására: 

Említettük, hogy a távoktatásban részt vevő 
hallgatók száma igen nagy. Számukra és segíté
sükre a könyvtár több megoldással is él. Az egyik 
ilyen az elektronikus kurzusok elkülönített anyagát 
tartalmazó webhely (http:// hlada. unak-is), ahol a 
különféle kurzusoknak és azok vizsgáinak utolsó 
három évre vonatkozó anyaga érhető el a hallgatók 
számára biztosított speciális passworddel. A másik 
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megoldás a „virtuáis magánhálózat"-nak nevezett 
hálózati megoldás. Ennek a révén bárhonnan az 
országból el lehet érni az egyetem saját belső há
lózatát, be lehet iratkozni a könyvtárba, s így hasz
nálni lehet mindazokat az adatbázisokat távolról is, 
amelyeket különben csak az egyetemi helyi háló
zatból lehetne elérni. 

Az Izlandi Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár (Landsbókasafn Islands -

Háskólahókasafn) 
A most egy épületben két funkciót is ellátó 
könyvtárnak mind nemzeti, mind egyetemi ol
dalról voltak elődei, de ezekről csak nagyon 
röviden szólunk. 

Önálló nemzeti könyvtár (1818-1994) 
A könyvtár alapítását külföldi látogatók kezde
ményezték, akik megdöbbenve tapasztalták, hogy 
azon a szigeten, ahol évszázadokkal azelőtt jeles 
irodalmi művek születtek, az emberek könyvek 

nélkül élnek. Támogatásuk és lel
kesedésük nyomán Európa-szerte 
gyűjtötték az adományokat a 
könyvtár megnyitásához, amire 
1825-ben került sor. Első helye a 
reykjavíki katedrális tetőtere volt; 
a megnyitó idején az állomány 
1545 kötetet tett ki. A könyvtárat 
1881-ben átköltöztették a parla
mentbe, önálló épületét 1909-ben 
nyitották meg. Az Egyetemi 
Könyvtárral történt összevonásá
ig itt működött. 

A Nemzeti Könyvtár alapítása 
után nem sokkal az izlandi kiad

ványok letéti könyvtára lett, majd az 1886. évi 
kötelespéldány-törvény értelmében minden pub
likációból két példányt kell kapnia és őriznie. Ez 
az állomány majdnem teljesnek mondható, 1534-
től találhatók itt nyomtatott művek. Külön-
gyűjteményei között jelentős helyet foglalnak el 
a kéziratok és a könyvtárnak adományozott ma
gángyűjtemények. A nemzeti bibliográfiát 1888-
tól adják közre. Ez kezdetben mint az új szerze
mények bibliográfiája, 1944-től a könyvtár év
könyvének részeként, 1974-től ismét önálló ki
adványként jelent meg, 1979-től számítógéppel 
állítják elő. Az 1994-ben történt összevonásig a 
könyvtári munkatársak létszáma negyven volt. 

Az Iz landi Egyetem Könyv tá ra (1940-

1994) 
Az Izlandi Egyetemet 1911-ben alapították há
rom korábbi szakiskola: a Műszaki Iskola (ala
pítva 1847-ben), az Egészségügyi Iskola (1876) 
és a Jogi Iskola (1908) összevonásával, amelyek 

egyetemi karokként folytatták mű
ködésüket. Az alapításkor létesí
tett negyedik kar (akkori nevén Fi
lozófiai Kar) jelenleg a bölcsészet
tudományi. A szakiskoláknak 
megvolt a saját kis könyvtáruk. Az 
Egyetemi Könyvtár először a par
lament épületében kapott helyet, 
majd az egyetem önálló, 1940-ben 
átadott épületében már saját terü
lete lett. Ebben az időben a hall
gatók száma 280 körül volt. Az 
Egyetemi Könyvtár is megkapta a 
letéti könyvtár státust, így a kez
detektől minden izlandi kiadvány 
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egy példánya itt is megtalálható. Bár a hallgatók 
száma folyamatosan nőtt, a könyvtárnak 1945 és 
1964 között egyetlen főállású alkalmazottja volt. 
Az összevonás előtt a dolgozók száma harminc
három volt. 

A könyvtár számítógépesítése 1986-ban kez
dődött az első CD-ROM-kiadványok beszerzé
sével. A következő lépés 1990-ben a Libertás 
nevű integrált könyvtári rendszer üzembe állítá
sa volt. Ezt a rendszert több kutatóintézeti könyv
tár is használta, valamint akkor a Gegnir nevű 
központi katalógust is ezzel építették. A köz
ponti katalógusba a nem izlandi dokumentumok
ról mintegy 200 ezer rekordot a brit Sastec cég 
vitt be, az izlandi anyagok retrospektív katalogi
zálását a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár mun
katársai végezték. Természetesen az egyes iz
landi könyvtárak saját felhasználói profilokat és 
beiratkozási díjakat alkalmazhatnak. A katalogi
zálási modul egységes volta s az olvasói szemé
lyes felhasználói adatok jő részének egységes 
kezelése így is rengeteg fölösleges munkától 
kíméli meg a tagintézményeket. A közkönyvtári 
szférában azonban napirenden van az egységes 
beiratkozási rendszer kiépítése is. 
Izlandi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár 
Ü 9 9 4 - ) 
A jelenleg is működő könyvtárat 1994-ben nyi
tották meg egy új és tágas épületben, bár a két 
könyvtár egyesítéséről már az 1950-es években 
szó volt. A parlament 1974-ben hozott döntést 
arról, hogy új könyvtárépülettel emlékezzenek 
meg az ország 1100 éves fennállásáról. Az épít
kezés húsz évig tartott, és finanszírozásához a 

parlament külön adót vezetett be. Az új épület 
hasznos területe 13 000 m 2 , és több száz olvasó 
befogadására alkalmas. Sok olvasói helyen van 
számítógép vagy laptopok internetcsatlakoz
tatására alkalmas végpont. 2005-re, amikorra a 
hallgatók száma nyolcezer körüli, az oktatóké, 
kutatóké pedig kb. ezer, mindez már kevésnek 
bizonyult. 1994-ben az új könyvtár jogi helyze
tét is rendezték, tíz év működés után azonban ez 
is felülvizsgálatra szorul. 

A könyvtár épülete kívülről úgy néz ki, mint 
egy kastély, vagy inkább egy vár, erődítmény. 
Jelzésszerűen mesterséges várárok veszi körül, 
melynek egy részében víz is van. A várárkot 
lávakő mellvéd szegélyezi, amelyet a tőzeget 
jelképező gyepszőnyeg borít, utalva az izlandi 
hagyományos építkezési módra. Az épület négy
szög alakú, és mind a négy sarkán torony he
lyezkedik el, melyet az épület festésével is hang
súlyoztak, a hagyományos izlandi színeket al
kalmazva. Az épületet borító, Japánból beszer
zett alumínium fel-lemez barnásvörös, a tornyok 
fehérek. Funkcionálisan a tornyokban találhatók 
a lépcsőházak, a liftek, a mosdók és a nyilvános 
telefonok. Érdekesség, hogy a négyszintes épü
letnek a második emeletén van a főbejárata 
(amely követvén a vár jellegre utaló egyéb ele
meket, felvonóhídszerűen van kiképezve). A 
nemzeti könyvtár itt a második és az első eme
leten található, az egyetemi könyvtári rész pedig 
a harmadik és negyedik emeleten. A földszinten 
az öltözők, a kötészet, raktárak és a dolgozók 
által használható büfé kapott helyet. 

Az épület főbejáratán keresztül egy előtérbe 
jutunk, ahol kiállítótér, konferenciaterem, ruha

tár és nyilvános kávézó találha
tó. Az olvasói terek a négy szin
ten több mint tízezer négyzet
métert foglalnak el, ahol kb. 
900 ezer kötet szabadpolcos 
elhelyezésére van hely (ebből az 
egyetemi könyvtári részleg ál
lománya 340 ezer kötet, a nem
zeti könyvtáré pedig 450 ezer 
kötet és 14 ezer kézirat). Az 
összesen 760 férőhelyből 485 a 
kutatók számára fenntartott hely, 
70 a nyilvánosság által használ
ható PC-vel rendelkezik (ez nem 
kis szám, hiszen az izlandi la
kosság, hallgatók körében a sa-
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ját laptop, notebook használata jóval elterjedtebb, 
mint itthon). Három szemináriumi szoba és száz
ötven zárható szekrény áll a használók rendelke
zésére. A szellős, világos terekben világos fabú
tor és kék kárpitú székek találhatók. Nagyon 
szellemes az ablakok melletti asztaloknál az ár
nyékolás: világos fa rácsból álló zsalut lehet 
tetszés szerint kinyitni vagy behajtani. Az olva
sók kényelmét szolgálják a fekvőszékek, amelyek 
a könyvtár több pontján megtalálhatók. A berende
zés izlandi termék, és mind művészi tervezésű. 

A nemzeti könyvtár fő feladatai sorában első 
helyen az Izlandon publikált dokumentumok 
összegyűjtése és használtatása, valamint a ké
sőbbi generációk számára történő megőrzése áll. 
Nagyon fontos tevékenységének tartja a kézirat
gyűjtemény gondozását és védelmét, az izlandi 
nemzeti bibliográfia publikálását. Emellett a 
nemzeti könyvtár gyűjti az idegen nyelvű doku
mentumokat mind nyomtatott, mind egyéb for
mában. 

Az egyetemi könyvtár az Izlandi Egyetem 
oktatási és kutatási tevékenységének szakirodal
mi információs és más szolgáltatásokkal való 
támogatását helyezi előtérbe. Ehhez jó kutatási 
és tanulási körülményeket, a könyvtári anyag
hoz való könnyű hozzáférést biztosít. Feladatá
nak tartja még az izlandi közös katalógus mű
ködtetését, a tudományos és kulturális tevékeny
ségek támogatását. 

A személyzet százfős. Nyitva tartásuk heti nyolc
van óra, ami rugalmasan igazodik a diákok időbe
osztásához. Vannak olyan napok, amikor ugyan 
csak 17 óráig van tájékoztató szolgálat, de a könyv
tár 22 óráig nyitva tart, szombaton és vasárnap is 

nyitva vannak. A hosszú nyitva
tartási idő biztosítása hallgatók al
kalmazása révén oldható meg. 

Az izlandi Nemzeti és Egyete
mi Könyvtárban és könyvtárról 
sok szakmai előadást hallottunk, s 
az egyes részlegek meglátogatá
sakor sor került kötetlen beszél
getésekre is. Ezek során kiderült 
az is, hogy a két könyvtári funk
ció (nemzeti és egyetemi) együtt
élésének vannak problémái is, ese
tenként párhuzamosságok, eseten
ként a prioritások nem megfelelő 
tekintetbe vétele okozhatja azokat. 
2003-ban például egy olyan szer

vezeti átalakítás történt (a beszerzés és feldolgozás 
kétfelé oszlott aszerint, hogy izlandi vagy külföldi 
dokumentumokat érint-e), amely bár valós problé
mákat volt megoldandó, de az eredmény csak az 
lett, hogy a munkafolyamatok végzésének jelentős 
megdrágulása miatt a könyvtár azóta deficites. 

A szakmai előadásokban hallottunk a könyv
tár különféle szolgáltatásairól, ezek közül most 
a kölcsönzésről, kölcsönzési politikáról ejtünk 
néhány szót. 

Mint említettük, az épületben a könyvtári 
szolgáltatások négy szinten helyezkednek el, a 
kölcsönzés technikai megoldásának érdekessége, 
hogy ez a szolgáltatás mind a négy szinten igény
be vehető, különböző dokumentumok esetében 
és különböző jogosultságokkal, s minden szin
ten van általános tájékoztató pult is. A könyvtár 
második szintjén történik az olvasói kártyák 
készítése, kiadása, a raktári kérések leadása, a 
kölcsönzés (kiadás, visszavétel, hosszabbítás, 
előjegyzés), a felszólítások kiküldése, a késedelmi 
díjak beszedése. A harmadik szinten lehet besze
rezni a fénymásoló kártyákat, itt történik a szak
dolgozatok kikölcsönzése. A negyedik szinten köl
csönzik az audiovizuális dokumentumokat és kivé
teles esetekben a védett dokumentumokat. 

A kölcsönzési szabályok sok újdonságot s a 
hazaitól való eltérést nem mutatnak, a dokumen
tumokat harminc napra lehet kölcsönözni, s köl
csönözhet minden 18. évét betöltött, érvényes 
izlandi személyi igazolvánnyal rendelkező egyén. 
A könyvtár használata az egyetem polgárainak 
és a könyvtári munkatársaknak ingyenes, más 
könyvtárlátogatók a beiratkozáskor 2100 izlandi 
koronát (kb. 2400 Ft) fizetnek egy évre. Kétféle 
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egy példánya itt is megtalálható. Bár a hallgatók 
száma folyamatosan nőtt, a könyvtárnak 1945 és 
1964 között egyetlen főállású alkalmazottja volt. 
Az összevonás előtt a dolgozók száma harminc
három volt. 

A könyvtár számítógépesítése 1986-ban kez
dődött az első CD-ROM-kiadványok beszerzé
sével. A következő lépés 1990-ben a Libertás 
nevű integrált könyvtári rendszer üzembe állítá
sa volt. Ezt a rendszert több kutatóintézeti könyv
tár is használta, valamint akkor a Gegnir nevű 
központi katalógust is ezzel építették. A köz
ponti katalógusba a nem izlandi dokumentumok
ról mintegy 200 ezer rekordot a brit Sastec cég 
vitt be, az izlandi anyagok retrospektív katalogi
zálását a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár mun
katársai végezték. Természetesen az egyes iz
landi könyvtárak saját felhasználói profilokat és 
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Ü 9 9 4 - ) 
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parlament külön adót vezetett be. Az új épület 
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tár és nyilvános kávézó találha
tó. Az olvasói terek a négy szin
ten több mint tízezer négyzet
métert foglalnak el, ahol kb. 
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lománya 340 ezer kötet, a nem
zeti könyvtáré pedig 450 ezer 
kötet és 14 ezer kézirat). Az 
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kis szám, hiszen az izlandi la
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ját laptop, notebook használata jóval elterjedtebb, 
mint itthon). Három szemináriumi szoba és száz
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sók kényelmét szolgálják a fekvőszékek, amelyek 
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tár 22 óráig nyitva tart, szombaton és vasárnap is 

nyitva vannak. A hosszú nyitva
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Az izlandi Nemzeti és Egyete
mi Könyvtárban és könyvtárról 
sok szakmai előadást hallottunk, s 
az egyes részlegek meglátogatá
sakor sor került kötetlen beszél
getésekre is. Ezek során kiderült 
az is, hogy a két könyvtári funk
ció (nemzeti és egyetemi) együtt
élésének vannak problémái is, ese
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vezeti átalakítás történt (a beszerzés és feldolgozás 
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dolgozatok kikölcsönzése. A negyedik szinten köl
csönzik az audiovizuális dokumentumokat és kivé
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mércével állapítják meg a késedelmi díjakat: 
normál kölcsönzés esetén a késedelmi díj 12 
korona/nap, rövid kölcsönzési idő esetén 100 
korona/nap. Ha egy kikölcsönzött dokumentu
mot nem hoznak vissza hatvan napon belül, az 
ügyet átadják egy behajtó cégnek. 

Az oktatóknál kölcsön lévő dokumentumok 
száma limitált, maximum kilencven dokumen
tum lehet az egyetemi tanároknál. A kölcsönzé
seket minden hónap végén meghosszabbítják a 
tavaszi terminus végéig és addig, amíg nincs va
lamelyik dokumentumra új igény. Más oktatók

nál és a doktoranduszoknál 
maximum hatvan dokumen
tum lehet egy időben. A köl
csönzéseket minden hónap 
végén meghosszabbítják a 
tavaszi terminus végéig és 
addig, amíg nincs valame
lyik dokumentumra új igény. 
A doktoranduszképzésben 
részt vevő hallgatóknál har
minc dokumentum, az alap
képzésben részt vevőknél 
húsz, mindenki másnál tíz 
dokumentum lehet kölcsön 
egyszerre. 

A rejkjaviki Pedagógiai 
Főiskola K ö n y v i á r a 
Rövid időre meglátogattuk a 
Pedagógiai Főiskola könyv
tárát is. A főiskola egyik 
épületében található, családi
as, kisléptékű könyvtár. Az 
olvasói térben nemcsak sza

badpolcon levő könyvek és tanulóhelyek talál
hatók, hanem nagyon sok pedagógiai segédlet, 
modellek, applikációk, a tanórákon felhasznál
ható ötletes segédanyagok és természetesen a 
szakdolgozatok. A könyvtárhoz előadóterem és 
szemináriumi terem is tartozik. 

(folytatjuk) 

Kaszás Tímea-Kokas Károly-Mader Béla-
Palotásné Pánti Róza-Soós Csilla-Szepesi Judit-

Vadné Kokovay Zsuzsanna 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Informatikai és Könyvtári Szövetség működését, hogy a 
szövetség minél hatékonyabban képviselhesse a magyar könyvtárak ügyét! 

Adószámunk: 19672108-2-41. Köszönjük! 

Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa a KSH Könyvtár működését, ezzel is hozzájá
rulva a magyar kultúra fejlesztéséhez. A befolyt összeget könyvbeszerzésre fordítjuk. Adószá
munk: 15302717-1-41. Támogatásukat köszönjük! 

Ha úgy érzi, hogy szükség van minél több idegen nyelv minél alaposabb ismeretére, 
kérjük, támogassa adójának 1%-ával az Országos Idegennyelvű Könyvtár dokumentumbe
szerzését! Adószámunk: 15309154-2-41. Köszönjük! 
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Tudjon rőlai 

Régi csillagászati könyvek kiállítása 
A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár központi termében a csillagászat nemzetközi éve alkal
mából megnyílik az idei év talán legnagyobb hazai különlegessége, a régi csillagászati köny
vek kiállítása olyan, mindenki által ismert, mérföldkőnek tekinthető könyvekkel, mint például 
Kepler Astronomia Novája, Tycho Brahe, Galilei, Newton művei stb. Sok kiállított könyv 
még az eredeti nyomás egy példánya (pl. a Kepler könyv is)! 

1477 körül készült ősnyomtatványokkal is találkozhatunk a szépen elrendezett tárlókat 
böngészve. Az igényesen összeállított anyagban számtalan kézzel festett, illetve különféle 
nyomdai technikával előállított illusztrációt is megcsodálhatunk ismert és kevésbé ismert 
szerzők munkáinak lapjain, amik jól tükrözik az akkori tudást és világszemléletet, grafikai
tipográfiai kultúrát. 

Néhány kiállított csillagászati-fizikai eszköz is színesíti a tárlatot, ezek a Haynald Lajos 
érsek által alapított helyi obszervatóriumból és gimnáziumból kerültek át, és a XIX. század 
végéről, a XX. század elejéről származnak. 

A kiállítási anyag magyarázó szövegeit a helyi könyvtárosok és a csillagászati szakma 
részéről külső konzultánsként ifj. Bartha Lajos, Hetesi Zsolt és Hegedűs Tibor állította össze. 

Látogatható: 2009. március 21-étől az év végéig hétköznaponként, de kizárólag telefonos 
bejelentkezés alapján. 

További információ és bejelentkezés: Fischerné Grócz Zita könyvtárvezető, tel.: (78) 
465-280 
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A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük. 
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X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük. 
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http://csongrad.hu
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mailto:iksz@oszk.hu


KÖNYVTÁRI LEVELEZO/LAP 
XXI. évf. 2 0 0 9 . 3. szám 

Kiadja 
az Informalikai és Könyvtári Szövetség 
az Oktatási és Kullurális Minisztérium 

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

Felelős kiadó: 
Fodoi Péter 

Főszerkesztő: 
Fülöp Ágnes (fulopa@ogyk.hu, kll@oszk.hu| 

Szerkeszlő, technikai szerkeszlő: 
Fejős László (sunl@oszk.hu) 

Szeikesztőség: 
Budapesl 1827, Budavári Palota F épület 

Tel.: 487 -8440 
Tel és fax: 33 1-1398 

Megjelenik évente tizenkétszer 
A megrendelőknek 

befizetési csekkel vagy számlál küldünk 
Egy szám ára 5 2 0 Ft 

Eves előfizetési díj áfával és postaköltséggel egyült 6 2 0 0 Ft 
Nyugdíjasoknak 

és könyvtár szakos hallgatóknak 2 6 0 0 Fl 

ISSN 0865 -1329 

http:/ / epa.oszk.hu/kll 

Készült az Inkart Kft, nyomdájában 
Felelős vezető: Somogyi Sándorné 

q | O K T A T Á S I ÉS K i n r i i n A i i s M I N I S Z T É R I U M 

nka 
Nemzeti Kulturális Alap 
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