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Közhelyszámba megy az a megállapítás,
hogy Egerben három fõ turisztikai vonzerõ
van: a vár, a bor és a strand. Ezek közül csu-
pán a vár tartozik a szorosan vett kulturális
látnivalók közé. A megállapítás rendelkezik
némi igazságtartalommal, mert minden más
látnivaló, ami Egerben még fontos: a bazili-
ka, a líceum, a minaret, a mûemléki belvá-
ros, a múzeumok, csak azok közé a neveze-
tességek közé tartozik, amelyeket „ha már itt
vannak, megnéznek”. Ám egyik sem kimon-
dottan turisztikai célpont, ha úgy tetszik, ki-
fejezetten ezért senki sem látogat Egerbe,
mint ahogy az említett három tényezõ miatt
igen. A városban egyébként is kulturális túl-
kínálat van, húsz állandó kiállítás (amelyek
közül öt a várban van) várja az idelátogató-
kat, és a várban kettõ, a város területén pe-
dig további három olyan helyszín található,
ahol rendszeresen nagy jelentõségû idõsza-
kos kiállítások hívogatják az érdeklõdõket,
hangsúlyozottan nemcsak az itt lakókat. Ha
figyelembe vesszük azt is, hogy az egy idelá-
togatóra esõ vendégéjszakák átlagos száma
városunkban nem éri el a kettõt, könnyen
beláthatjuk, hogy egyetlen olyan vendégünk
sincs, aki akárcsak öt–hat múzeumot, illetve
kiállítást meg szeretne nézni egy-másfél na-
pos itt tartózkodása során.

Az idelátogató turisták mindenekelõtt a
várat keresik fel, ahol a kazamatákon kívül
egy-két látnivaló megtekintése és egy na-
gyobb séta képezi a látogatás tárgyát. Miután
ott egységes belépõjegyet árulnak, amellyel
majdnem minden látnivaló megtekinthetõ,
nehezen állapítható meg, hogy ki hány kiál-
lítást néz meg, de az ott eltöltött idõ és a ta-
pasztalat alapján megállapítható, hogy a ka-
zamatákon kívül a Hõsök terme és a Gótikus
Palota állandó történeti kiállítása tart számot
a legnagyobb érdeklõdésre. A legcsekélyebb
a képtár látogatottsága. A statisztikáik alap-
ján 450–500 ezer látogatójával a vár az or-
szág leglátogatottabb múzeumának számít.
Másik, ki nem hagyható turisztikai célpont a

bazilika, ahol a látogatás ingyenes, és a láto-
gatókról nem is vezetnek statisztikát, de
becslések alapján évente legalább 80–100
ezer látogató keresi föl turisztikai céllal a
székesegyházat. Ezeket követi a líceum, ahol
több látnivaló is van: a Csillagászati Múze-
um, a Varázstorony és a Fõegyházmegyei
Könyvtár. A líceum látogatóinak száma
évente 20–25 ezerre tehetõ, ezeknek csak
egy része, mintegy nyolcezer fõ tekint meg
mindent. A többiek szelektálnak, így a
könyvtár látogatóinak száma például a 2008.
évben 11 ezer fõ volt. A legjobb évben sem
haladtuk meg azonban a 16–18 ezer fõt.
2009-ben látható emelkedés volt tapasztalha-
tó a látogatók számát illetõen, várhatóan
13–14 ezer fõ lesz a végeredmény. Ennél is
csekélyebb számú látogató, évi 5–6 ezer fõ
kíváncsi évente a kincstárra.

Miután 16 évig voltam önkormányzati
képviselõ, és mind a kulturális, mind az ide-
genforgalmi bizottságban tevékenykedtem,
elég nagy rálátásom van arra, hogy egy, a
mienkhez hasonló intézmény milyen szere-
pet játszik egy város életében és hogy a vá-
rosvezetés milyen jelentõséget tulajdonít
neki. Annak a városnak az életében, amely
kulturális koncepciójában és városfejleszté-
si stratégiájában egyaránt deklarálta, hogy
húzó ágazat a kulturális turizmus. Persze, a
prioritások rangsorában csak a bor után kö-
vetkezik. Illusztrálja ezt az is, hogy a mi
könyvtárunk a rendszerváltás utáni elsõ öt
évben évi 200, azóta évi 300 ezer forintot ér
meg ennek az önkormányzatnak. Ennyi
ugyanis Eger költségvetésében a Fõegyház-
megyei Könyvtár részére elkülönített támo-
gatás. Az egyházi múzeum semmilyen ön-
kormányzati támogatásban nem részesül.
Csak összehasonlításképpen említem meg,
hogy egy alternatív ifjúsági klub, amely az
ott folyó kábítószer-fogyasztásról híresült
el leginkább, 2,5 millió körüli éves támoga-
tást élvez. Egy borfesztivál vagy egy bor-
mustra évi 2–2 millió forintos támogatás-
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ban részesül, a Nemzetközi Fényszimpó-
ziumot, aminek semmi köze Egerhez, évi
kétmillióval, a Századvég Politikai Fõisko-
lát átlagosan évi egymillió forinttal támo-
gatják, de még az abszolút „tájidegen” 
sörfesztivál is tetemes önkormányzati támo-
gatással valósul meg. Az is összehasonlítás
tárgyát képezheti, hogy egy nyugdíjas ma-
gánszemélytõl évi 400 ezer forint támoga-
tást kapunk. 

Amikor azonban prominens vendégei
vannak a városnak, soha nem maradhat el a
könyvtárlátogatás, tehát a városvezetés
úgymond „reprezentációs helye” a könyv-
tár, vagyis mindig bevetésre kerül, mint
nagy adu. De gyakran keresik föl a kincstá-
rat is, mint reprezentatív kiállítóhelyet.
Uralkodók, államfõk, kormányfõk, nagykö-
vetek fordulnak itt meg rendszeresen, és el-
bizakodottság nélkül mondhatom, hogy
könyvtárunknak jelentõs szerepe van a vá-
ros imázsának alakulásában. Amikor tehát
kulturális értéket kell felmutatni, elsõként
mindenkinek a Fõegyházmegyei Könyvtár
jut eszébe.

Ha a kulturális turizmusról beszélünk,
tisztázni kell azt a kérdést, hogy ki mit ért ez
alatt a kifejezés alatt. A kultúra és az idegen-
forgalom hivatásos szervezõi, vagyis az ön-
kormányzatok szakigazgatási irodái, a Tour-
inform irodák és egyéb programszervezésre
szakosodott vállalkozások elsõsorban garan-
tált városnézõ programokat sorolnak ide,
nyári hangversenyeket, szabadtéri színházi
elõadásokat, vagy – hogy helyi specialitáso-
kat is említsek – Egerben a várjátékokat, a
középkori piacot, a borfesztivált. Olyan ese-
ményeket, amelyek részben vagy egészben
kapcsolatba hozhatók a kultúrával, de tulaj-
donképpen szórakoztató jellegûek, azzal a
céllal szervezõdnek, hogy az idelátogató tu-
risták jó benyomásokkal és sok élménnyel
távozzanak városunkból. Nagy részüknek
üzleti alapon kellene szervezõdnie, és el kel-
lene tudnia tartani önmagát. Egerben azon-
ban ezek a rendezvények sem tartoznak ab-
ba a kategóriába, hogy kimondottan miattuk
vagy értük jönnének ide látogatók, mindösz-
sze arról van szó, hogy ha már itt vannak,
akkor megnézik, részt vesznek a rendezvé-
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nyen. Tehát eddig nem tudtunk olyan vonz-
erõvel rendelkezõ programmal elõállni,
mint például a Szegedi Szabadtéri Játékok,
amely évrõl évre meghatározott számú kö-
zönséget vonz, vagy most már a gyulai Vár-
színház.

Mi, közgyûjteményi dolgozók, egészen
másképpen értelmezzük a kulturális turiz-
must. Mi a szorosabban vett kultúrát értjük
ez alatt, múzeumok, kiállítások, könyvtárak,
mûemléki épületek látogatását szeretnénk
ebben a kategóriában látni, és ezeket szor-
galmazzuk. Szívesen vennénk részt olyan
programok szervezésében, mint pl. Magyar-
ország mûemléki könyvtárai, egyházi kin-
csek Magyarországon vagy egy kisebb régi-
óban, magyarországi erõdítmények, várak
vagy románkori kolostorok, gótikus templo-
mok és hasonlók. Ezért, ha egy idegenforga-
lomban érdekelt szakember hallaná monda-
nivalómat, valószínûleg nem értene velem
egyet, de engedjék meg, hogy tapasztalatai-
mat a saját látásmódom szerint összegez-
zem, tehát közgyûjtemények vezetõjeként
megpróbáljam a mûemléki könyvtárat vagy
a múzeumot önmagában nézni, nem pedig
valamiféle gasztronómiai rendezvény vagy
showmûsor részeként, esetleg helyszíne-
ként. Nem elhallgatva természetesen azt
sem, hogy mi is teszünk és tennünk is kell
eddig nem alkalmazott erõfeszítéseket an-
nak érdekében, hogy növeljük a látogatók
számát. Kiállításokkal, rendkívüli tárlatve-
zetésekkel, könyvbemutatókkal, irodalmi
mûsorokkal próbáljuk felkelteni az érdeklõ-
dést könyvtárunk iránt, ügyelve persze arra,
hogy ne degradáljuk azt a színvonalat,
amely könyvtárunkat megilleti és ahhoz
méltó. Olyan ez, mint amikor egy templom-
ban rendeznek koncertet. Ott is gondosan
meg kell válogatni a darabokat, amelyek
nem sérthetik a hely szellemét. 

Néhány évvel ezelõtt figyeltünk fel arra a
jelenségre, hogy ha bármilyen programot
hirdetünk könyvtárunk barokk termében, le-
gyen az a freskó megtekintése, a szokásos-
nál részletesebb tárlatvezetés, egy-egy je-
lentõsebb dokumentumnak a bemutatása,
minden különösebb propaganda nélkül meg-
jelenik 100–150 érdeklõdõ. Úgy gondoljuk,
hogy ezzel a lehetõséggel mindenképpen él-

nünk kell, be kell hoznunk a helybelieket is
a könyvtárba, akik között azért mindig akad-
nak olyanok is, akik nem egriek. Egy-egy
ilyen program egészen különleges élményt
biztosít, különösen mostanában, amikor
mindenki szerényebb összegeket tud fordí-
tani a mûvelõdésre, a szórakozásra. Ezek az
alkalmaink ugyanis mindig ingyenesek.

A könyvtár vonzerejét mindenekelõtt
Kracker Tridenti Zsinatot ábrázoló freskója
jelenti, mely a mûvész magyarországi fõmû-
ve, és azzal a látszat architektúrával, melyet
Kracker veje, Joseph Zach festett, valóban
úgy kitágítja a teret, hogy az ember egy gó-
tikus katedrálisban érzi magát. Az érdeklõ-
dés szempontjából sokkal kisebb jelentõsé-
gû a freskó témája, az a koncepció, eszmei
háttér, melynek segítségével a tridenti zsina-
tot, mint témát kiválasztották. Ez már csak
az igazi ínyenceket hozza lázba. Lenyûgözõ
a berendezés is, Lotter Tamás copf stílusú
könyvállványai önmagukban is csodálato-
sak, de esetünkben maguk a könyvek is az
architektúra részét képezik, a kötetek színe
polconként változik, úgy, hogy az elõreugró
polcokon barna a kötés, a mélyen fekvõ pol-
cokon lévõ könyvek pedig fehérbe vannak
kötve. Ezt a harmonikus elrendezést még
semmi sem zavarta meg, ezért a látvány
olyan egységes, olyan kidolgozott, hogy va-
lóban ritkán van részünk ilyen esztétikai él-
ményben.
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Látogatóink jelentõs része (70%) diák, is-
kolai kirándulásoknak szinte elmaradhatat-
lan programja a könyvtár megtekintése, õket
számban a külföldi (elsõsorban német, újab-
ban lengyel) turisták követik. 

Könyvtárunk látogatói között tekintélyes
helyet foglalnak el a konferenciák résztve-
või. Eger egyre népszerûbb a konferenciatu-
rizmus szervezõi körében, az alkalmas szál-
lodák, konferenciatermek és a látnivalók, a
kikapcsolódási lehetõségek miatt, és magá-
ban a líceum épületében szinte hetente szer-
veznek nemzetközi és országos tudományos
konferenciákat. Az õ programjaiknak elma-
radhatatlan része a könyvtár megtekintése.
Ez egy igényesebb látogatói kört jelent.

Külön említésre méltó az a körülmény,
amirõl már más vonatkozásban szóltam,
hogy a város és a megye protokollvendégei
gyakorlatilag mind megfordulnak a líceum-
ban és a könyvtárban. A vendégkönyvben
lapozva a teljesség igénye nélkül felsorolok
néhány nevet az elmúlt évszázadokból: Ka-
zinczy Ferenc, Jókai Mór, Székely Bertalan,
Egressy Gábor, az újabbak közül a jelenlegi
svéd uralkodó pár, a Habsburg-család szinte
valamennyi tagja, Új-Zéland fõkormányzó-
ja, a thai trónörökösnõ.

A könyvek kisebb érdeklõdésre tartanak
számot, mint maga a terem a freskóval és
berendezésével. Helyi és belföldi látogató-
ink részérõl a legkeresettebbek Mikes Kele-
men törökországi levelei. A 207 egybekötött
levél, mely 1717 és 1737 között keletkezett,
Bartakovics Béla érsek jóvoltából került a
könyvtárba, aki 1867-ben vásárolta meg az
anyagi nehézségekkel küzdõ Toldy Ferenc-
tõl (Horváth István – Görög Demeter – Kul-
csár István – Toldy Ferenc). Ezt a kötetet 
keresik, érdeklõdnek iránta. Kellemes meg-
lepetéssel konstatálják a Mozart-kéziratot, a
Goethe által dedikált könyvet, vagy a Dante-
kódexet. A külföldiek elsõsorban azon mû-
veket keresik, melyek valamilyen formában
összefüggésbe hozhatók hazájukkal. Az új-
zélandi fõkormányzónõ például rendkívüli
módon megörült annak az atlasznak, amely
mindössze néhány évvel az után készült,
hogy Cook kapitány 1769-ben brit birtokká
nyilvánította és feltérképezte a szigetet. De
szintén kellemes meglepetést okozott szá-
mára a maori nyelvû újszövetségi Szentírás,
mely elõdjének jóvoltából került könyvtá-
runk birtokába.

Szinte frenetikus lelkesedést váltott ki ku-
vaiti vendégeink körében – akiket Fehérvári
Géza professzor kísért – Georg Braun és
Frans Hogenberg mûve, a Civitatis Orbis
Terrarum, mely 1572 és 1618 között Köln-
ben készült városábrázolásokat tartalmaz,
fõként európai városokét, de az arab világ
több jelentõs városa is fellelhetõ benne.
Ugyancsak megörültek Avicenna XVIII.
században kiadott mûvének, melyben
Markhot Ferenc akkori megyei fõorvos tu-
lajdonosi bejegyzése látható. Az õ esetük-
ben feltétlenül szót kell ejteni a Conrad
Peutingerrõl elnevezett térképgyûjtemény-
rõl, melynek eredetije a IV. században ké-
szült, a Római Birodalom úthálózatát tartal-
mazta, és többször lemásolták. XIII. századi
másolatának tulajdonosáról, az antwerpeni
Conrad Peutingerrõl kapta a nevét, aki 1465
és 1547 között élt. A bécsi udvari könyvtár-
ba került itinerarium (vagyis útikönyv)
1753-ban jelent meg nyomtatásban.

Összegezve a tapasztalatokat, sajnálattal
állapíthatjuk meg, hogy kifejezetten a mi
könyvtárunk kedvéért csak néhány szakem-
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ber érkezik hozzánk, aki munkája miatt ke-
res föl bennünket. Ennek ellenére a líceum
és benne a könyvtár a város egyik legkere-
settebb turisztikai látványossága, vonzerõ-
nek azonban csak több más látnivalóval
együtt tekinthetõ.

Látogatóink túlnyomó többségérõl el-
mondhatjuk, hogy a könyvtárban átlagosan
mindössze 15 percet töltenek, ebben benne
van a tárlatvezetés meghallgatása és a ké-
peslap vagy kiadvány megvásárlása is. Ro-
hanó világunk nem kedvez sem az elcsende-
sedésnek, sem a látottakon-hallottakon való
elgondolkozásnak, az emberek többnyire ar-
ra törekszenek, hogy minél rövidebb idõ
alatt minél több élményben részesülhesse-
nek, elmondhassák, esetleg fényképpel do-
kumentálják, hogy jártam itt is, ott is, de
utazásaik során jobban kedvelik a zajos,
mozgalmas lehetõségeket.

Nincsenek illúzióink, de – mint ahogy az
elõbb szó volt róla – örömmel tölt el ben-
nünket, hogy nagy az érdeklõdés a hely-
beliek részérõl, bármilyen programot 
szervezünk a könyvtárban (tárlatvezetés,
könyvbemutató, városismereti séták), több
tucat érdeklõdõ jelenik meg a rendezvé-
nyen. Ez azért jelzi, hogy a város polgárai
nagyra értékelik azt a kincset, amit a könyv-
tár jelent, és büszkék is rá. ■

* Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
közgyûlésén, 2009 november 10-én, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület
székházában elhangzott elõadás szerkesztett
változata.

Az egyházi könyvtárakban a magyar kultu-
rális vagyon jelentõs részét õrizzük és lehe-
tõségeinkhez mérten szolgáltatjuk. A doku-
mentumok számítógépes katalogizálásán túl
az analóg formában tárolt könyvek és kéz-
iratok egy részét digitalizálva tesszük elér-
hetõvé az interneten. Ez a törekvés az Egy-
házi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 15 éves
történetében 2002 óta változó intenzitással
jelen van. Áttekintve az EKE honlap
(www.eke.hu) kronológiai felsorolását azt
tapasztaljuk, hogy leginkább 2003 és 2005
között, negyedévente foglalkoztunk a témá-
val. Elnökségi ülésen, közgyûlésen elhang-
zott elõadásban, kormányzati szervekkel fo-
lyó egyeztetéseken és szakmai napokon is
tárgyaltuk. Ezek közül emelnék ki néhány
jelentõsebb állomást.2

2003-ban az EKE tagjai adatszolgáltatás-
sal járultak hozzá a nemzeti kulturális va-
gyon mennyiségi számbavételéhez. A kezdõ
lendületet többek számára az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium 24. óra – Kultu-
rális kincseink digitalizálása címû, 2003-
ban kiírt, de csak a következõ évben reali-
zálódott pályázata adta meg. A nyertes 
intézményekben megjelentek a nagy teljesít-
ményû szkennerek, a nagyobb képi fájlokat
is kezelõ számítógépek és a szükséges szoft-
verek, hogy – a pályázati kiírás szövegével
élve – a „pusztuló adathordozón lévõ javak”
mentése és közzététele megkezdõdhessen.
Ez a pályázat más szempontból is kedvezõ
hatással volt a gyûjteményekre: a következõ
években néhány intézmény erre szakosodott
cégekkel együttmûködve hasonmás kiadáso-
kat és CD-ROM-okat adott ki (pl. a Kalocsa
kincsei sorozat is így született).

2004 novemberében részt vettünk a 
MINERVA PLUS programnak az Országos
Széchényi Könyvtárban Digitalizálás lépés-
rõl lépésre címmel megrendezett mûhely-
konferenciáján.3

Kezdetben szerepelt az egyesület tervei-
ben egy önálló Egyházi Elektronikus
Könyvtár alapítása is. A 2005 januárjában
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Egyházi könyvtárak mint a digitalizálás
mûhelyei1

✒✒    Oláh Róbert



Berecz Ágnes vezetésével létrejött gyûjte-
ményi munkacsoport ettõl eltérõen már az
EKE honlapján mûködõ közös keresõfelület
létrehozását célozta meg. Az ehhez kapcso-
lódó kérdõíven a kérdések egy része a kata-
lóguscédulákról jól ismert adatokra vonat-
kozott. Emellett a dokumentumok technikai
paramétereirõl, azaz a formátumról, a fel-
bontásról, az adathordozóról, az adatmeny-
nyiségrõl, a szolgáltatás módjáról, valamint
a hozzájuk kapcsolt metaadatokról is tájéko-
zódtak. A 2005 februárjáig beérkezett ívek
tanulságai: a nagyobb egyházi gyûjtemé-
nyekben jó ütemben haladt a digitalizálás,
de több könyvtárban voltak még olyan helyi
használatra készült dokumentumok, ame-
lyek valamilyen okból, általában a technikai
feltételek hiánya vagy a tisztázatlan jogi
helyzet miatt, nem kerültek fel a világháló-
ra. Az intézmények úgy nyilatkoztak, hogy a
kiválasztásnál prioritást élveztek a régi
nyomtatványok és kéziratok, de tervezték a
modern teológiai szakkönyvek és helytörté-
neti szempontból jelentõs, nehézkesen hoz-
záférhetõ mûvek digitalizálását is.

Ugyanebben az évben az Országos könyv-
tári digitalizálási terv (2007–2013)4 kilenc-
fõs bizottságába Ásványi Ilonát delegálta az
EKE.

2006 a megszorítások éve volt. Az egyhá-
zi közgyûjteményi támogatásának csökken-
tése miatt a drasztikus létszámleépítés, a
nyitva tartás idejének csökkentése, a gyara-
pítás lexikonokra korlátozása mellett több
helyen leállt a digitalizálási munka is.

2007-ben a Digitalizálás – Miért? Mit?
Hogyan? Mivel? címû szakmai napon elõ-
adásokat hallgathattunk az Országos Szé-
chényi Könyvtárban.

2008-ban a Biblia éve rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódó nagy sikerû Biblia Sacra
Hungarica kiállítás virtuális múzeumával gya-
rapítottuk a világhálót. A www.biblia.drk.hu
címen elérhetõ honlap létrejöttéhez az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár mellett számos egyhá-
zi gyûjtemény is hozzájárult.

A 2008-ban alakult Magyar Digitális
Képkönyvtárhoz 12 intézményünk csatlako-
zott, így minden negyedik résztvevõ tagja az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének.5 A je-
lenleg szolgáltatott 54 ezer rekordból 1200

származik az egyházi könyvtáraktól. A pá-
lyázat új utakra késztette az eddig többnyire
szövegben gondolkodó egyházi könyvtáro-
sokat, valamint rámutatott arra is, hogy je-
lentõs potenciál van a nálunk õrzött kép-
anyagban.

A tavalyi évben jelent meg az Oktatási és
Kulturális Minisztérium valamint a Könyv-
tári Intézet által kidolgozott Országos
könyvtárfejlesztési stratégia 2008–2013
Portál program6. A kiemelt kulcsterületek
között megtalálható a „könyvtárakban õrzött
kulturális javak digitalizálása, online hozzá-
férhetõvé tétele és archiválása”. Ugyanitt is-
mertetik a TÁMOP és TIOP pályázatokat.
Utóbbiban örömmel fedeztem fel a „kulturá-
lis értékek nagy tömegû digitalizálása” cél-
kitûzést, de az eddigi pályázatból kizárták
az ehhez szükséges eszközök beszerzését.
2013-ig várhatóan újabb pályázatot fognak
kiírni, de a tízmilliókat ígérõ megméretteté-
sen a kisebb könyvtárak még konzorcium-
ban sem tudnak elindulni. Pályázatok vagy a
fenntartó által célirányosan elkülönített for-
rás nélkül aligha fog mûködni a rendszeres
és minõségi digitalizálás.

A www.eke.hu honlapon a „Könyvtár”
menüben a „Digitalizált mûvek” menüpont-
ban egy osztályozott linkgyûjteményt talá-
lunk, benne 32 mûvel a kódexektõl a régi
magyar nyomtatványokon át a modern szak-
irodalomig. A „Rendezvények” és az „Ol-
vasnivaló” menüpontok alatt újabb mûvek
jelennek meg: részben a közgyûléseken és a
szakmai napokon elhangzott elõadások,
részben pedig az egyesület tagjaitól máshol
megjelent írások. A 2010-ben induló új
egyesületi honlap egyik fontos sarokköve
lesz a tagok által létrehozott digitális doku-
mentumok összegyûjtése.

Az egyesülés 76 tagkönyvtárának honlap-
jait felkeresve ennél bõvebb kínálatból, je-
lenleg több mint 800 különbözõ elektroni-
kus dokumentum közül választhatunk.
Ugyanakkor csak minden negyedik tagin-
tézmény honlapján találunk legalább egy di-
gitális tartalmat. Az elsõ ránézésre viszony-
lag csekélynek tûnõ digitalizálási kedvet az
egyházi könyvtárak esetében a személyi ál-
lománnyal és az eszközhiánnyal lehet ma-
gyarázni. 2007-ben az akkor 71 tagkönyv-
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tárban összesen 227-en dolgoztak, vagyis
átlagosan három könyvtáros jutott egy intéz-
ményre, minden harmadik könyvtárban (fõ-
ként a szerzetesi közösségeknél) pedig egy
fõbõl áll a személyzet. Az általunk digitali-
zált mûvek között vannak középkori kóde-
xek, kora újkori kéziratok és a különbözõ fe-
lekezetek iskoláinak kötelezõ olvasmányai
és jegyzetei. Jelentõs számú egyháztörténeti
szakirodalom és hitoktatói segédlet mellett
néhány folyóirat is megjelenik. Néhány tag-
könyvtárnak nincs honlapja, még olyan sem,
ahol legalább egy nagyobb intézmény része-
ként, menüpontként megjelenhetnének. Ér-
demes lenne megismételni a gyûjteményi
munkacsoport felmérését 2010-ben, hogy
lássuk, hová jutottunk el az elmúlt öt évben,
mi valósult meg a tervezett munkából. Való-
színûleg nagyobb számú digitalizált, de nem
publikus dokumentumról szereznénk tudo-
mást. Mérlegelnünk kellene azt is, hogy a
megváltozott digitalizálási trendekbõl (gon-
doljunk csak a hangoskönyv és az e-book
térhódítására) mi az, amit mi, egyházi
könyvtárosok is követni tudunk.

Jelenleg két stratégiát követünk a digita-
lizálás területén. Az egyik az oktatási se-
gédanyagok közzététele. Az egész életen át
tartó tanulás, az át- és továbbképzések kor-
szakában a gyarapítás nem mindig képes 
lépést tartani az igényekkel. A kiadott szak-
irodalom több példányban történõ megvá-
sárlására nincs fedezet, más részük már nem
beszerezhetõ, ugyanakkor egy-egy vizsgára
tucatnyi hallgató is szeretné elolvasni. Ezt
látszik alátámasztani a már említett felmérés
is, amelyet 2005-ben a gyûjteményi munka-
csoport folytatott le. A válaszokból ugyanis
kiderült, hogy a jövõben digitalizálni terve-
zett irodalom teljes egészében az oktatási
segédletek körébõl került ki.

A másik, kevésbé domináns, de jelentõs
tartalékokkal rendelkezõ stratégiai elem a
helyismereti és helytörténeti források és 
a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom digita-
lizálása. Nemzetközi jelenség, hogy a loká-
lis információ, a szûkebb környezet múltja
és jelene iránt megnõtt az érdeklõdés. A kö-
zösség (legyen az egy település, egy intéz-
mény vagy egy gyülekezet) a globalizációs
jelenségekre válaszolva újradefiniálja önma-

gát. Az évszázados múltra visszatekintõ
egyházi gyûjtemények pedig – direkt vagy
indirekt módon – begyûjtötték a székhe-
lyükhöz kapcsolódó irodalmat is, így példá-
ul aki Debrecen történetét akarja kutatni, az
nehezen kerülheti el a Református Kollégi-
um könyvtárát.

A közgyûjteményi támogatásért folytatott
küzdelem során tapasztalhattuk, hogy
mennyire fontos az egyébként többségében
nem nyilvános egyházi könyvtárak7 ismert-
sége. Ennek növelésére aligha létezik alkal-
masabb fórum az internetnél. Az általunk
létrehozott elektronikus dokumentum ilyen-
formán nem csak cél, hanem eszköz is. ■

Jegyzetek

1 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának
15. évfordulója alkalmából a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Székházában 2009. novem-
ber 10-én tartott rendezvényen elhangzott elõadás
helyenként módosított változata.
2 Az EKE történetérõl bõvebben: Ásványi Ilona:
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve –
különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti idõszak-
ra. Pannonhalma, Egyházi Könyvtárak Egyesülése,
2009, 54 p.
3 mek.oszk.hu/minerva
4 Elektronikus formában elérhetõ: www.ki.oszk.hu/
107/download.php?view.157
5 www.kepkonyvtar.hu/
6 Országos könyvtárfejlesztési stratégia 2008–
2013 Portál program, Budapest, OKM, 2008, 35 p.
7 2007-ben 71 intézménybõl 29 (41%) szerepelt a
nyilvános könyvtárak jegyzékén. (Egyházi Könyv-
tárak Egyesülése címtár 2007, Pannonhalma, EKE,
2007, 4.) Ugyanez az arány pl. a múzeumi könyv-
tárak esetében 2005-ben 25%. (Tóth Máté: Múzeu-
mi könyvtárak a statisztikai adatok tükrében =
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2007/8, 23–29.)
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Informatikai és Könyvtári Szövetség

köszöni mindazok támogatását, akik
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felajánlásával hozzájárultak 
a szövetség mûködéséhez. 

Kérjük, az idén is segítsék 
szervezetünket!
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Európai uniós lehetõségek 
a közgyûjteményi területen 

Lázár Barbara (Kulturpont Iroda)

Kultúra-program 2007–2013

Az Európai Unió Kultú-
ra (2007–2013) keret-
programja a Kultúra
2000-program folytatá-
sa, célja az európai je-
lentõségû, nemzetközi
eg y ü t t m û k ö d é s b e n
megvalósuló kulturális
programok támogatása
és az európai szintû te-
matikus évek elõmozdí-
tása (2010 a szegénység

és a társadalmi kirekesztés elleni harc éve;
2011 az önkéntességé).

Elõsegíti továbbá a kulturális szektorban
dolgozók mobilitását, a mûalkotások és a
kulturális javak áramlásának elõmozdítását
és a kultúrák közötti párbeszédet.

A program irányítói: 
Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturá-

lis Fõigazgatósága (DG EAC) a program fe-
lelõse.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) a DG EAC
felügyelete alatt látja el a program végrehaj-
tásához kötõdõ feladatok zömét.

A nemzeti kapcsolattartó információs iro-
dák (CCP hálózat) anyanyelven adnak tájé-
koztatást a programról, technikai segítséget
nyújtanak a pályázat elõkészítéséhez, nép-
szerûsítik azt és a támogatott projektjeit.

A Kultúra-program összesen 400 millió
eurós kerettel rendelkezik, ebbõl évente
43–55 millió euró költhetõ a következõ terü-
leteken:

1. Együttmûködési projektek (77%)
2. Európai szintû kulturális szervezet 

támogatása (10%)
3. Információterjesztés (5%)

A programban részt vevõ országok a 27
EU-tagállam, a 3 EFTA-ország (Izland,
Lichtenstein, Norvégia), az EU tagjelöltjei
(Horvátország, Macedónia [FYROM] és Tö-
rökország), Szerbia és Montenegró. Az egyet-
értési megállapodás aláírása után csatlakoz-
nak a Nyugat-Balkán országai: Albánia és
Bosznia-Hercegovina. A pályázók állami
vagy magánjogi személyiséggel rendelkezõ,
kulturális tevékenységet végzõ szervezetek le-
hetnek, kivételt képez az audiovizuális terület.

A pályázatok támogatási területei:
– többéves együttmûködési projektek:

200–500 ezer euró/év, 3–5 év, min. 
6 ország 6 szervezete;

– együttmûködési projektek:
50–200 ezer euró, max. 24 hó, min. 3
ország 3 szervezete;

– mûfordítási projektek: 
2–60 ezer euró/könyv, max. 24 hó.

Kulturális együttmûködési projektek har-
madik országokkal: 

50–200 ezer euró, max. 24 hó, min. 
3 ország 3 szervezete + 1 külsõ szervezet

A pályázatoknál az odaítélés alapfeltételei
a következõk: valódi európai többletérték te-
remtése, a program fenti három céljának
megvalósítása, magas szakmai színvonal ter-
vezése, a projektvezetõ és a társszervezõk
közötti partnerség, várható eredmények
hasznosítása, az eredmények népszerûsítésé-
nek mértéke, a tevékenység fenntarthatósá-
ga, nemzetközi együttmûködési dimenzió.

Bõvebben a következõ oldalakon lehet tá-
jékozódni: www.kulturpont.hu, www.kultur-
pont.hu/eukulturaprogram.
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Európai uniós lehetõségek és az Európai Könyvtár (TEL) projektjei*

✒✒    Lázár Barbara – Szepesi Judit – Bánki Zsolt István – Kármán László

* A 2009. november 30-án a Németh László 

Városi Könyvtárban tartott uniós szakmai 

pályázati és projektbemutató nap elõadásainak 

összefoglalója

Lázár Barbara



Egész életen át tartó tanulás program 
– Grundtvig 

A program névadója Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig (1783–1872) dán lelkész és író, a
nép- és felnõttoktatás atyja, aki azt hirdette,
hogy kortól és társadalmi háttértõl függetlenül
mindenkinek egész életén keresztül lehetõsé-
get kell biztosítani a tanulásra.

A Grundtvig-program lefedi a felnõttek
oktatásának és tanulásának minden szintjét
és ágát – azaz az általános, kulturális és szo-
ciális területeket egyaránt, támogatja a ke-
vésbé formális tanulási és oktatási típusokat,
ezen belül az autonóm tanulást. Elõsegíti to-
vábbá a felnõtt korú tanulók és tanáraik kül-
földi tapasztalatszerzését, olyan projektek-
hez nyújt támogatást, amelyektõl jelentõs
eredmények várhatók a bevált módszerek és
gyakorlati tapasztalatok cseréje terén.

A Grundtvig teret enged az újszerû meg-
közelítéseket alkalmazó felnõttoktatási pro-
jekteknek és hálózatoknak is. Ez többek kö-
zött azért fontos, mert az európai társadalom
elöregedése miatt a felnõttoktatásnak meg-
növekedett elvárásokkal kell szembenéznie,
ezért olyan új módszerek kidolgozására van
szükség, amelyek a felnõtteket képességeik
és ismereteik fejlesztésében segítik.

Az alábbi területeket támogatja:
– a nyelvtanulás, valamint a migráns
közösségek, illetve etnikai kisebbségek
nyelveinek beépítése a felnõttoktatási
programokba;
– generációk közötti tanulás és idõsko-
rúak oktatása;
– tanulási eszközök kifejlesztése csalá-
dok (fõként az oktatási lehetõségek terén
hátrányos helyzetben lévõk) számára;
– a felnõttoktatás minõségének javítása
közös minõségi kritériumok, modellek
és módszerek meghatározásával;
– felnõttoktatás a perifériára szorult és
hátrányos helyzetû csoportok, köztük a
menekültek, a menedékért folyamo-
dók, a fogvatartottak és a börtönvisel-
tek számára;
– a felnõttek egészség- és sportoktatá-
sa, fõként a perifériára szorult közössé-
gek számára.

Részt vevõ országok: a 27 uniós tagállam,
a 3 EFTA-tagállam és Törökország.

A Grundtvig-programról bõvebben a
Tempus Közalapítvány elérhetõségein lehet
tájékozódni: www.tka.hu, www.tpf.hu

Fiatalok lendületben-program 
2007–2013

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament
és az Európai Unió tagállamainak megálla-
podása értelmében létrejött Youth in Action –
Fiatalok lendületben-program célja nem for-
mális nevelési programok támogatása a 
fiatalok számára. Jelentõsen hozzájárul 
a készségek és képességek fejlesztéséhez,
kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok
nem formális és informális tanulási lehetõsé-
geinek biztosításában.

Célkitûzései:
– a fiatalok aktív polgári szerepének
elõmozdítása, különös tekintettel az
európa-polgári szerepükre;
– a fiatalok szolidaritásának fejlesztése,
különösen annak érdekében, hogy erõ-
södjön a társadalmi összetartás az 
Európai Unióban;
– a különbözõ országokban élõ fiatalok
közötti kölcsönös megértés és tisztelet
elõsegítése;
– hozzájárulni az ifjúsági tevékenysé-
geket és az ifjúsági területen tevékeny-
kedõ civil szervezeteket támogató
rendszerek fejlesztéséhez;
– az ifjúsági területen megvalósuló 
európai együttmûködések elõmozdítása.

A fent említett általános célkitûzések a
következõ prioritások figyelembevételével
valósulnak meg: az európa-polgári szerep
erõsítése, a fiatalok társadalmi részvétele
(növelni a fiatalok aktív részvételét saját kö-
zösségük civil társadalmi életében; növelni
a fiatalok aktív részvételét a képviseleti de-
mokráciában; a részvételi, participációs ne-
velés különbözõ formáinak fokozott támo-
gatása), kulturális sokszínûség támogatása,
hátrányos helyzetû fiatalok bevonása.

Részt vevõ országok: a 27 uniós tagállam,
a 3 EFTA-tagállam, a 3 EU-tagjelölt és a vi-
lág más országai közül 115 ország.
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A programról és annak alprogramjairól, a
pályázati lehetõségekrõl bõvebben a Mobili-
tás Országos Ifjúsági Szolgálat oldalán 
olvashatnak: http://www.mobilitas.hu/flp/
programismerteto

Europa Nostra Alapítvány

200 civil szervezet szövetségeként létrejött
non-profit alapítvány, mely 1978 óta díjazza
a mûemlék-helyreállításokat. Tagdíjából,
adományokból és az EU támogatásából
nyújt támogatásokat tagjainak. 

Célja, hogy egész Európában elõsegítse a
kulturális örökség megõrzését, támogassa 
a magas színvonalú építészetet, a város- és táj-
tervezést, továbbá a városi, vidéki, épített és
természetes környezet fenntartható fejlõdését.

Az Europa Nostra-díj 2002 óta az Európai
Unió mûemlékvédelmi díja. A díjak kiosztá-
sa hat csoportban történik: kiemelkedõ hely-
reállítás az épített örökség, kultúrtáj, a mû-
tárgy-gyûjtemény, az archeológiai feltárás
terén; kiemelkedõ tanulmány a kulturális
örökség területén és kiemelkedõ egyéni
vagy közösségi teljesítmény az örökségvé-
delem terén.

Bõvebben: http://www.europanostra.org/

Európai Múzeumi Szervezetek Há-
lózata (NEMO)

Az 1992-ben életre hívott Európai Múzeumi
Szervezetek Hálózatának (NEMO, Network
of European Museum Organisations) célja,
hogy közös képviselettel és értékes informá-
ciók biztosításával segítse az Európai Unió
tagországaiban és egyéb társult országokban
mûködõ múzeumokat. A független hálózat
elsõsorban a múzeumokat érintõ európai
uniós kezdeményezésekrõl ad felvilágosítá-
sokat, s emellett lobbiszervezetként, illetve
a tagok közötti kommunikációnak és tapasz-
talatcserének teret adó ernyõszervezetként
tevékenykedik.

A fenti célok elérését 2009 és 2013 között
a következõ szinteken támogatja: 

– eszközök – digitális platform létreho-
zása, központi fórum szabályzatok,

szerzõdések, ajánlatok és legjobb gya-
korlati alkalmazások, valamint hálóza-
tok megjelölésével;
– megvalósítás – nemzeti, intézményi
és szakmai szintû tréningek;
– alkalmazás – elõzetesen tesztelt esz-
közcsomag révén (szerzõdések, hitel-
formák, legjobb gyakorlatok).

Bõvebben: http://www.ne-mo.org/

EuropeanaLocal bemutatása az
Európai Könyvtáron keresztül
Helyismereti anyagaink az 
Európai Digitális Könyvtárban

Szepesi Judit (Németh László VK)

Elõzmények

1949-ben megalakult az Európai Tanács
(Council of Europe – COE). Jelenleg 47 tag-
állama van, Magyarország 1990-tõl tagja.
Célja egy nagy közös egység kialakítása a
tagjai között – jogi, kulturális, politikai vi-
szonylatban.

1992-ben megalakult az Európai Unió
(Europe Union – EU). 

Jelenleg 27 tagállamból álló politikai és
gazdasági unió (Magyarország 2004 máju-
sában csatlakozott). Mottója: Egység a sok-
féleségben! http://europa.eu/index_hu.htm

Nemzeti könyvtárak Európában: 1987-
ben megalakult a CENL (Conference of
European National Librarians) alapítvány.
Tagjai az Európai Tanács nemzeti könyvtá-
rai, 1991 óta Magyarország is képviselteti
magát. Célja: megerõsíteni a nemzeti
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könyvtárak szerepét Európában. Kérdéskö-
rei: az országok könyvtárügyének harmoni-
zációja és innovációja, az új információs
technológia alkalmazása a könyvtárakban,
az adatszerkezetek és a kommunikációs in-
terfészek szabványosítása egy európai háló-
zaton belül, a fontos európai gyûjtemények
állományvédelme.

A CENL-nek az elsõ közös honlapja a
GABRIEL: Gateway and Bridge to
Europe’s national Libraries (Kapu és híd az
európai nemzeti könyvtárakhoz). Az európai
országos könyvtárak mutatóit, a bejelentke-
zéshez szükséges azonosítókat tárolta.
2005-ig élt. A legutolsó projektje a The
European Library (TEL): http://cenl.org

Az Európai Könyvtár (TEL)

2001–2004: Az Európai Könyvtár (The
European Library – TEL) eredetileg 9 nem-
zeti könyvtár együttmûködésébõl született
meg a CENL segítségével, az Európai Bi-
zottság finanszírozásában.

2005. március 17.: elindult a TheEuro-
peanLibrary.org portál a GABRIEL utódja-
ként. Célja, hogy 48 európai nemzeti könyv-
tár katalógusát, digitalizált gyûjteményét
bemutassa egy hozzáférési ponton – portá-
lon – keresztül a csatlakozott országok nyel-
vein.

2006 augusztusában az EB elfogadott egy
ajánlást a digitalizálásról és a kulturális
anyagok online elérésérõl, illetve azok meg-
õrzésrõl: „Egy közös többnyelvû hozzáféré-
si pont lehetõvé tehetné Európa digitális
kulturális örökségének – melyet a különbö-
zõ intézmények különbözõ helyeken tárol-
nak – online kereshetõségét. Egy ilyen hoz-
záférési pont növelheti a láthatóságot és
hangsúlyozni tudja a közös tulajdonságokat.
A hozzáférési pontnak létezõ kezdeménye-
zéseken kell alapulnia, mint például Az Eu-
rópai Könyvtár (TEL), melyekben Európa
könyvtárai már együttmûködnek. A hozzá-
férési pont összekapcsolja a kulturális anya-
gok privát jogtulajdonosait és minden ér-
deklõdõ érintettet ahol lehetséges. Ehhez
erõs elkötelezettség szükséges az EU-

tagországok és a kulturális intézmények ré-
szérõl.” (Az Európai Bizottság ajánlása
2006. augusztus: http://ec.europa.eu/infor-
mation_society/activities/digital_libraries/)

Megszületik a Digitális könyvtárak kez-
deményezés mely az Európai Bizottság átfo-
gó stratégiájának egyik projektje, célja fel-
lendíteni és erõsíteni a digitális gazdaságot
és az „i2010 – európai információs társada-
lom a növekedésért és a munkahelyekért”
stratégiát. 

A kezdeményezésnek három sarkalatos
pontja van:

Online hozzáférhetõség kialakítása, ami
az állampolgárok, kutatók és vállalatok által
az információból nyert elõnyök maximalizá-
lásának az elõfeltétele.

Analóg gyûjtemények digitalizálása az
információs társadalomban való szélesebb
körû felhasználásuk céljából.

Megõrzés és tárolás annak érdekében,
hogy a jövõbeli generációk hozzáférhesse-
nek a digitalizált anyagokhoz, és hogy az ér-
tékes tartalom elvesztése megelõzhetõ le-
gyen.

Vagyis egy jól látható, többnyelvû hozzá-
férési pont létrehozása, melyet Európa kul-
turális intézményei digitális erõforrásainak
szentelnek. 

Célkitûzés, hogy 2010-ig tartalmazza Eu-
rópa könyvtárainak, levéltárainak és múzeu-
mainak digitalizált tartalmait. 

A portál épít a múltbéli és a jövõbeli
együttmûködésre a Michaellel, a Brickssel,
a DELOS-szal, a nemzeti könyvtárakkal, a
közmûvelõdési és kutatókönyvtárakkal, a
múzeumokkal és a levéltárakkal is. A veze-
tõ szerepet valójában a könyvtárak töltik be,
mind az elméleti együttmûködésben, mind a
közös szabványok és protokollok keresésé-
ben, hogy az olyan kezdeményezések, mint
az Európai Könyvtár, együttmûködésben va-
lósággá váljanak. 
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Az Európai Könyvtár 
fontosabb projektjei 

GABRIEL (1997–2004)
TELProject (2001–2004)
The European Library (2005. március)
TEL-ME-MOR (2005–2007)

TEL-ME-MOR

A TEL-ME-MOR a 10 új tagállam nemzeti
könyvtárát támogatta a teljes jogú tagság el-
nyerésében az Európai Nemzeti Könyvtárak
Igazgatóinak Konferenciája (CENL) kezde-
ményezésére létrejött TEL-ben (The Euro-
pean Library / Az Európai Könyvtár), egy-
séges hozzáférést biztosítva a fõ európai
nemzeti könyvtárak elektronikus forrásai-
hoz, valamint más könyvtári szolgáltatások-
hoz. 

A projekt befejezésekor könnyen kutatha-
tó, összeurópai, minõségi információforrá-
sok összessége vált elérhetõvé az Európai
Könyvtáron keresztül. Többnyelvû interfé-
szek fejlesztése biztosította az új tagállamok
felhasználói számára az online források el-
érését saját nyelvükön.

A TEL-ME-MOR felhívta a figyelmet a
pályázatokban való részvétel lehetõségeire,
ezekrõl továbbított információkat, elõsegít-
ve ez által az új tagállamok és társult jelölt
országok szervezetei számára, hogy részt
vegyenek az IST-programban a kulturális
örökség és az oktatás területén.

A TEL-ME-MOR a kulturális, oktatási,
ipari és közszférát célozta meg. A célja az
volt, hogy összehozza a különbözõ szakmai
területek hálózatait, az intézményeket, vala-
mint azok kutatási területei számára nyújtott
szolgáltatásaikért felelõs hatóságokat, kuta-
tó, tudományos és IT-közösségeket. 

Bõvebben: http://www.oszk.hu/telmemor/

EDL Project – European Digital Library
(2006–2008) 

Az Európai Bizottság18 hónapon keresztül
finanszírozta a projektet az eContent-prog-
ram által. A koordinátor a Német Nemzeti
Könyvtár volt. A projekt célja, hogy a nem-

zeti könyvtárak katalógusait és digitális
gyûjteményeit integrálják az Európai
Könyvtárba. Az EDL-projekt tovább erõsí-
tette a többnyelvûséget az Európai Könyvtár
portálon, megtette az elsõ lépéseket egy
együttmûködés kialakítása felé, mely az Eu-
rópai Könyvtár és más, nem könyvtári kul-
turális intézmények között jött létre.

Lásd: http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/archive/edl-
project/

TELPlus (2007–2009) 

Az Európai Bizottság alapította az eCon-
tentplus Programme alatt, koordinátora az
Észt Nemzeti Könyvtár és az olasz Eremo.
A projekt több célt is kitûzött maga elé. Cél-
jai munkacsomagokban (workpackage)
nyilvánulnak, testesülnek meg. Az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) három fontos
munkaszakaszban vesz részt:

1. Karakterfelismertetés. A projekt cél-
kitûzései közé tartozik egyébként 20
millió oldal digitalizálása is 2007–2009
folyamán.
2. A TEL használhatóságának növelése
OAI PMH kompatibilitás révén.
3. Webszolgáltatások integrálása a TEL
portálba.

Bõvebben: http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/telplus/

Europeana (2007–2009) 

A Europeana az Európai Bizottság eCon-
tentplus Programme-ja keretén belül, az
i2010 policy részeként létrehozott tematikus
hálózat. Az eredetileg Európai Digitális
Könyvtár néven ismert együttmûködés egy
100 képviselõbõl álló európai partnerség a
kulturális örökség és a tudomány intézmé-
nyei között, információtechnológiában jár-
tas szakemberek közremûködésével jött lét-
re. A projektet a Holland Nemzeti Könyvtár
által létrehozott központi csoport mûködteti,
amely az Európai Nemzeti Könyvtárak Kon-
ferenciája (CENL) egyik szolgáltatása, a
The European Library (Az Európai Könyv-
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tár) által kifejlesztett menedzsmenten és
mûszaki szakértelmen alapul.

A projekt felügyeletét az EDL Foun-
dation (EDL Alapítvány, melynek célja a
teljes európai kulturális és tudományos
örökséghez való hozzáférés biztosítása) 
látja el, amely magában foglalja a legfonto-
sabb kulturális örökséggel foglalkozó szer-
vezeteket a négy fõ közgyûjteményi terület-
rõl. Az alapítvány elrendeli, hogy a tagok
biztosítsák a hozzáférést Európa kulturális
és tudományos örökségéhez egy több kultu-
rális területet felölelõ portálon keresztül,
mûködjenek együtt a közös projekt kivitele-
zésében és fenntarthatóságában, kezdemé-
nyezzék a meglévõ digitális tartalmak
együttes megjelenítését, támogassák az eu-
rópai kulturális és tudományos örökség digi-
talizálását. 

Ezen kívül hivatalos megállapodást sürget
a négy nagy terület között annak érdekében,
hogy vegyenek részt egy közösen létreho-
zott és fenntartott portál megteremtésében.
Legális hátteret biztosít uniós használatra
tervek és célok támogatására, finanszírozá-
sára és megvalósítására, amelyek a jövõ
megvalósításai felé ugródeszkát jelenthet-
nek.

A Europeana „kapcsolatot teremt a kultu-
rális örökség digitalizálási programok kö-
zött Európában, és nagyon erõteljes szolgál-
tatásnak ígérkezik. Lehetõvé fogja tenni,
hogy megismerhessük, hogyan áramlottak
az eszmék országok között, hogyan fejlõd-
tek a politikai és társadalmi irányzatok, ho-
gyan befolyásolták a mûvészeti mozgalmak
az egész kontinenst” (Horst Forster, az Euró-
pai Bizottság Információs Társadalom és
Média Igazgatóságának igazgatója).

Bõvebben: http://www.europeana.eu/portal/
Az Europeanának több jelenleg is futó pro-

jektje van közgyûjteményi és audiovizuális
gyûjtemények területén. Ezek közül könyvtá-
ri területen egyik projektje az Euro-
peanaLocal (Legjobb gyakorlati hálózat –
Best Practice Network), a korábbi EDLocal.

Az EU-val történt tárgyalások során úgy
tûnt, hasznos lenne egy olyan hálózat létreho-
zása, mely átvenné a Calimerában elvégzett
munkát, ugyanakkor a helyi, regionálisan di-
gitalizált dokumentumokat és gyûjteménye-

ket gyorsan integrálni tudná az Európai Digi-
tális Könyvtárba. Ez a projekt lehetõvé tenné
a kisebb regionális intézményeknek, hogy az
EDLnet mentén, de különállóan is mûködje-
nek, hasznosítsák az EDLnet-ben már elvég-
zett munkát, bizonyos esetekben mûködjenek
közre, adott esetben az alapítvány égisze
alatt. Mindez segítség lehetne a kisebb intéz-
ményeknek, amelyek most is szeretnének va-
lamilyen módon az EDLnet-hez csatlakozni,
amit viszont egyelõre a szabályok nem tesz-
nek lehetõvé.

(EDLnet= A TEL és a CENL futtatja a
programot a Holland Királyi Könyvtár legá-
lis keretein belül. Az EDLnet egy tematikus
hálózat a nevesebb múzeumok, archívumok,
gyûjtemények kulturális tartalmainak
együttmûködése céljából és annak érdeké-
ben, hogy ezek a tartalmak publikusak és
kutathatók legyenek a TEL égisze alatt,
amint az fokozatosan elõbbre lép az Európai
Digitális Könyvtár megvalósításának irá-
nyába. A nemzeti könyvtárak erõs kapcsola-
tokat alakítottak ugyan ki egymással, meg-
határozva azt is, hogy az Európai Digitális
Könyvtár építése közben hogyan viszonyul-
nak egymáshoz, ám nincs hasonló egyértel-
mûség abban a tekintetben, hogy hogyan is
viszonyuljanak egyéb könyvtárakhoz, mú-
zeumokhoz, levéltárakhoz. Az EDLnet lehe-
tõséget nyújt aktív mûhelymunkára és talál-
kozókra, hogy az intézményközi kulturális
hálózat létrejöhessen.)

A londoni székhelyû MDR Partners veze-
tésével nemzetközi konzorcium jött létre és
nyújtotta be az eContent Plus program kere-
tében azt a hároméves idõtartamot felölelõ
EuropeanaLocal (korábban EDLocal) pályá-
zatot, amely röviden fogalmazva és leegy-
szerûsítve a helyi és regionális digitális tar-
talmak elérhetõvé tételét célozza az Európai
Digitális Könyvtáron keresztül (Europeana).
A konzorcium tagjai nemzeti könyvtárak,
megyei és városi könyvtárak, nemzeti és terü-
leti múzeumok, a kulturális örökség digitali-
zálásával foglalkozó szervezetek, vállalkozá-
sok, összesen 31 partner Európa mintegy 17
országából. Ebben a projektben Magyaror-
szágot a Békés Megyei Tudásház és Könyv-
tár képviseli (együttmûködõ partnerek: Békés
Megyei Levéltár, Békés Megyei Múzeumok
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Igazgatósága Életfa Kulturális Alapítvány,
Németh László Városi Könyvtár), ami óriási
lehetõség arra, hogy a megye, illetve a régió
kulturális örökségét, nyelvi és kulturális sok-
színûségét bemutassuk. Mindezt digitális tar-
talmaik fejlesztésével, metaadataik szabvá-
nyosításával, szüretelhetõvé tételével, és
többnyelvû szolgáltatás kialakításával érik el.

Lásd: http://europeanalocal.bmk.hu/

Egy AV-gyûjtemény projekt, 
a European Film Gateway (EFG)

Célkitûzések: egyetlen hozzáférési pont
megteremtése az európai filmarchívumok
digitalizált gyûjteményeinek eléréséhez;
megállapodás a filmarchívumok és filmtárak
együttmûködési standardjairól; a legjobb
módszerek kidolgozása a szerzõi jogok tisz-
tázására és a filmes alkotások szellemi tulaj-
donjogának menedzsmentjére, hozzáférés
az európai filmörökséghez az Europeana út-
ján.

EFG: www.europeanfilmgateway.eu
Archívum: www.filmarchives-online.eu

FUMAGABA vagy SDC Eastern Europe
(2008–2009)

Az Európai Könyvtárat (TEL) – annak érde-
kében, hogy a maradék kelet-európai
CENL-tagok teljes jogú partnerekké válhas-
sanak a TEL-ben – a Svájci Fejlesztési Ügy-
nökség is segíti a Svájci Nemzeti Könyvtár
anyagi alapjainak kezelése révén.

Partnerek: Albánia, Azerbajdzsán, Bosz-
nia-Hercegovina, Grúzia, Örményország,
Moldova, Macedónia, Ukrajna.

http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/fumagaba/

CACAO – Cross Language to Catalogues
and Online Libraries

A CACAO-projekt (a digitális könyvtárak és
OPAC-ok esetén) innovatív megközelítés-
ben szemléli a soknyelvû szöveges tartalma-
kat a hozzáférés, megértés és navigálás hár-
masában, ezáltal az európai felhasználóknak

szeretne jobb lehetõségeket biztosítani a
már létezõ elektronikus tartalmak kihaszná-
lására, felhasználására.

Természetes nyelvkezelõ technológiák
összehangolása által olyan technikákat és
információ-visszakeresési rendszereket fej-
leszthet, amelyek a többnyelvû források ke-
zelésében is egy egyszerûsített, nem tolako-
dó infrastruktúrát létrehozva épülhetnek be
a jelenlegi OPAC-rendszerekbe és digitális
könyvtárakba. Mindezek eredményeképpen
a felhasználónak lehetõsége nyílna pl. kere-
sõkérdéseit a saját anyanyelvén beírni, és az
összes hozzáférhetõ, bármilyen nyelven író-
dott dokumentumot találatként megkapni. 
A vezetõ szerep ebben a Xerox cégé, amely-
nek révén a TEL komoly kutatási ered-
ményeket kap kézhez, s ezeket sikeresen
építheti be fejlesztési rendszerébe. A TEL
bekapcsolódása a projektbe egyfajta szerzõ-
dõ partnerként történik, aminek révén kb. 
4 hónapos munkára csatlakozik a projekthez.

Partnerek: Xerox Franciaország és Olasz-
ország, CELI, Free University of Bozen/
Bolzano, Kornik Library – Polska Akademia
Nauk, Cité des sciences et de l’industrie
Library, Gonetowork, MTA Nyelvtudomá-
nyi Intézete, Goettingen State and Univer-
sity Library, Országos Széchényi Könyvtár.

CACAO: http://www.cacaoproject.eu/

Múzeumok az Europeanában 
– az ATHENA-projekt 
Bánki Zsolt István (Petõfi Irodalmi Múzeum)

Az ATHENA-projekt az eContentplus Prog-
ramme keretében egy úgynevezett jó gya-
korlat hálózatot (Best Practice Network) 
kíván megvalósítani, a MINERVA-projekt
mintájára.

Az ATHENA-projekt az Europeana csa-
lád múzeumi tagja. Szorosan együttmûkö-
dik már létezõ projektekkel, és intenzív
klaszter jellegû kooperációt alakít ki más re-
leváns (MINERVA, EuropeanaLocal) pro-
jektekkel.

20 EU-tagállamot és 3 egyéb európai meg-
figyelõt foglal magában, több mint 100 múze-
um és egyéb kulturális intézmény áll közvet-
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len vagy köz-
vetett kapcso-
latban a pro-
jekttel, húsz
európai nyel-
ven. A projek-
tet az Olasz
K u l t u r á l i s
Örökség és Te-
vékenységek
Minisztériuma
koordinálja .
Hazánkat a Pe-

tõfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Rádió
képviseli.

Az ATHENA céljai: megerõsíteni, támo-
gatni és bátorítani azokat a múzeumokat és
a kulturális örökség más területeinek intéz-
ményeit, amelyek még nem kapcsolódtak be
teljesen az Europeanába; létrehozni olyan
skálázható segédeszközöket, ajánlásokat és
irányelveket, melyek a többnyelvûségre és a
szemantikára, a metaadatokra és a tezauru-
szokra, az adatstruktúrákra vonatkoznak, se-
gítik a múzeumok belsõ digitalizáló tevé-
kenységét, valamint elõmozdítják digitális
tartalmaik integrálását az Europeanába;
meghatározni az európai múzeumokban fel-
lelhetõ digitális tartalmakat; hozzájárulni a
kulturális örökség különbözõ területeinek
integrációjához, együttmûködve más, fõként
könyvtárakra és archívumokra összpontosí-
tó projektekkel annak érdekében, hogy
mindezek az Europeanában egyesüljenek;
kifejleszteni egy olyan technikai infrastruk-
túrát, amely lehetõvé teszi a szemantikus
együttmûködést az Europeanával.

A feladatokat munkacsomagokban (work-
package – wp) fogalmazták meg:

WP1: projektmenedzsment, monitoring
és értékelés – MiBAC (Olaszország) 
WP2: figyelemfelkeltés és disszeminá-
ció, a hálózat kiterjesztése és a szolgál-
tatás promóciója – SPK (Németor-
szág), ICIMSS (Lengyelország)
WP3: sztenderdek azonosítása és aján-
lások kidolgozása – RMAH (Belgium),
Collections Trust (Egyesült Királyság)
WP4: a meglévõ adatstruktúra integráció-
ja az EDL-be – Michael-Culture (Aisbl) 
WP5: tartalmak koordinációja –

MiBAC (Olaszország), ICCS-NTUA
(Görögország)
WP6: jogi kérdések elemzése a szelle-
mi tulajdonjog (IPR) területén, lehetsé-
ges megoldások meghatározása –
Packed (Belgium), UP (Görögország)
WP7: Plug-inok fejlesztése az Európai
Digitális Könyvtár integrációja számá-
ra – ICCS-NTUA (Görögország),
MKRS (Szlovénia)

Az ATHENA végsõ célja, hogy összehoz-
za Európa fontos kulturális résztvevõit és
adatgazdáit, felmérje és integrálja a szabvá-
nyokat és az új európai digitális tartalmakat
az Europeanába, és így az európai kulturális
örökség eredeti és sokoldalú tapasztalatában
részesítse a felhasználókat.

Az ATHENA szorosan együttmûködik
már létezõ projektekkel (Europeana,
MICHAEL; mindkettõ az ATHENA partne-
re), és intenzív klasztertevékenységet alakít
ki más releváns projektekkel.

Bõvebben: www.athenaeurope.org

Az EuropeanaLocal, és az
ATHENA mûszaki feladatai

Kármán László (Monguz Kft.)

Az EuropeanaLocal-projekthez csatlakozott
partnereknek többféle elektronikus gyûjte-
ményük van, melyek problémakörei a be-
gyûjtés és szolgáltatás szempontjából alap-
vetõen a következõk: jellemzõen HTML-fájl
alapúak; a különbözõ formátumú fájlokat
konvertálni kell; a dokumentumokat adatbá-
zisba kell szervezni, kialakítva a partner
elektronikus könyvtárát; és el kell látni
metaadatokkal, illetve kiegészíteni, norma-
lizálni kell õket – ezzel biztosítva a leíró
adatokban és a teljes szövegben való kere-
sést és a leíró adatok szüretelhetõvé tételét
az Europeana számára.

A dokumentumok típusai: szöveg, kép,
videó, hang. Az utolsó két típus sajnos még
nem jelentõs számú az Europeanában, ezért
bátorítjuk a partnereket a videó- és hang-
anyagaik közzétételére.
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OAI – PMH szabvány használata 
az adatok begyûjtésénél

Az OAI az
Open Archives
Initiative (Nyílt
A r c h í v u m o k
Kezdeménye-
zés) rövidítése.
A kezdeménye-
zés keretében
l é t r e h o z o t t
O A I - P M H

(OAI-Protokol for Metadata Harvesting)
alapján minden gyûjtemény egységes szab-
vány szerint osztja meg metaadatait. 

Az OAI-elv lényege a protokoll, az adat-
és szolgáltatásgazdai funkciók elválasztása
egymástól. Az adatgazdák (archívumok)
azok, amelyek õrzik a digitális tartalmakat, do-
kumentumokat, illetve a szabványok alapján
õk állítják elõ és tartják karban a tartalmakat
leíró információkat, a metaadatokat. Az
OAI-elv szerint a tartalom az adatgazdák
birtokában marad, ám a tartalmat leíró ada-
tokat meg kell nyitni szabad felhasználásra a
szolgáltatásgazdák számára, köztük a tartal-
mak konkrét elérési lehetõségét, például a
tartalomra mutató URL-t.

Ily módon a szolgáltatásgazda csak a
metaadatokat gyûjti be, a tartalmat nem (il-
letve ideiglenesen, pl. bélyegkép elõállítása
vagy teljes szövegû indexelés érdekében a
tartalmat is begyûjtheti, de közvetlenül nem
szolgáltatja). A rendszer tehát az intézmé-
nyek önállóságát maximálisan tiszteletben
tartja.

Az Europeana metaadat-ajánlása a jelen-
leg futó projektjei számára az ESE
(Europeana Semantic Elements). Jelenleg a
3.2 verzió használatos. Az ajánlásban a
metaadat-elemek az Europeana funkcionali-
tásához igazodnak, kiterjesztett DC-t
(15+1+10) mezõt használ. Fontos még az
xml.lang XML attribútum, mely az aktuális
metaadat-tartalom nyelvét jelzi (IETC RFC
4646).

Az egyes gyûjteményekhez tartozó doku-
mentumok metaadatai különbözõek. Az eh-
hez tartozó legfontosabb feladat, hogy eze-

ket a leíró adatokat meg tudjuk feleltetni az
ESE-nek, ezért amelyik gyûjteménynél nem
található leíró adat, azt fel kell vinni; ame-
lyik gyûjteménynél van, de hiányos, ott az
adatokat bõvíteni kell; a már meglévõ
metaadatok tartalmát normalizálni kell, és
meg kell feleltetni az ESE-nek.

A metaadatok automatizált konverzióját
és normalizálását korábban centralizált mó-
don, az Europeana szintjén képzelték el. 
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
gyakorlatiasabb, jobb a decentralizált mód-
szer – rendre a gyûjtemények, partnerek és
az aggregátorok szintjén.

A metaadatok tartalmát normalizálni kell,
vagyis a leíró adatok halmazából egy jól fel-
épített, átlátható logikai struktúrát kell lét-
rehozni. Lehetõleg nemzetközi, illetve 
nemzeti szabványok szerint alkalmazzuk a
besorolási adatokat, tárgyszórendszereket és
a fájlformátumokat.

Az adatok, dokumentumok késõbbi visz-
szakeresési lehetõsége miatt a következõ
adatokat kell következetesen megfeleltetni
az ESE-nek: személyek, közremûködés jel-
lege; tárgy meghatározása; idõbeli vonatko-
zások, földrajzi adatok. 

Az ATHENA-projekt esetében az elvárt
metaadat-szerkezet a LIDO séma, mely
CIDOC-CRM kompatibilis, és többek kö-
zött a SPECTRUM és a MuseumDat for-
mátumok alkotói hozták létre. Az
Europeana számára egyelõre az ATHENA
is ESE metaadat-szerkezetet szolgáltat, de
mivel várhatóan az ESE-t is felváltja egy
bonyolultabb formátum, a projekt technikai
vezetõi arra számítanak, hogy a LIDO-val a
majdani elvárásoknak is könnyebben meg-
felelnek.

Az Europeana szerint a jövõ szolgáltatása
a tartalmak újrahasznosításában van, ezért
tegyük elérhetõvé a tartalmainkat egyéb
szolgáltatóknak is: turizmus; oktatás (for-
mális, nem-formális); családtörténet, csa-
ládkutatás; humán kutatás; kiadói és média-
ipar; egyéb keresõk és szolgáltatások a
weben (beépített webszolgáltatások).

Létrejöhet üzleti és nonprofit „újrahasz-
nosítás”, a fenntarthatóság miatt bevételre
van szükség. A közös tartalomra független
szolgáltatásoknak is kell épülniük.
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A feladatok megoldásában 
használt szoftverek

Monguz – információbróker
A Monguz egy platformfüggetlen keret-

rendszer, amely távoli információforrások
közös felületen való lekérdezésére szolgál.
A különbözõ adattárak lekérdezését és az
eredmények különféle protokollok szerinti
megjelenítését vagy továbbítását könnyen
bõvíthetõ plug-in rendszere segítségével va-
lósítja meg. 

Néhány jellemzõ: Többféle protokollt,
szabványt és ajánlást ismer (Z39.50, CCL,
SQL, OAI-PMH, DC, XML stb.), melyek se-
gítségével képes heterogén adattárak közös
felületének biztosítására. Képes az adatbá-
zisok párhuzamos lekérdezésére, az eredmé-
nyek összefésülésére, a találati halmaz meg-
tartására stb. Alsó és felsõ plug-in rendszere
segítségével könnyen bõvíthetõ (új protokol-
lok, adatbázisok). Példányai többszörösen is
összekapcsolhatók, így segítségével akár
nagy földrajzi távolságokat áthidaló, robosz-
tus lekérdezõ rendszer is építhetõ.

JaDoX – Elektronikus Könyvtár
A JaDoX egy önmagában is jól mûködõ,

önálló elektronikus könyvtári program,
amely egyben a HunTéka elektronikus

könyvtár moduljának szerepét is betölti. 
A JaDoX hatékony és teljes körû segítséget
nyújt digitalizált dokumentumok feldolgo-
zásához, tárolásához, megjelenítéséhez és
visszakereshetõségéhez. E funkciók segítsé-
gével teljes mértékben kiszolgálja az elekt-
ronikus könyvtárral szemben támasztott igé-
nyeket. 

Jellemzõi: A szoftver egy független, nyílt
forráskódú, ingyenes adatbázis-kezelõbõl
(PostgreSQL RDBMS) és platformfüg-
getlen JAVA-alkalmazásokból áll. Ezek az
alkalmazások a JaDoX-szerver és a testre
szabható webes felület.

A tárolás a többi komponens szempontjá-
ból a JaDoX-szerveren történik, a szerver
pedig relációs adatbázis-kezelõben helyezi
el a metaadatokat. Erre a célra DTD-
független relációs adatmodellt használunk.
Az alkalmazás szerver-segítséget nyújt a di-
gitális dokumentumok archiválásában is, az
eredeti példányokat igény szerint egy tetszõ-
leges fájlrendszerhez csatolt tárolón is elhe-
lyezi. ■
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Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre.

Kína a világ közepe

Az amerikai kongresszusi könyvtár-
ban, Washingtonban kiállították a
világ második legdrágább térképét,
amely a 17. században készült, és
ezen Kína a világ közepe.

A hatrészes világtérképbõl mindösz-
sze néhány példány létezik, és egy
jezsuita szerzetes, Mateo Ricci készí-
tette, az egyik elsõ európai, aki Pe-
kingben élt. A térképet a szerzetes
1602-ben készítette Vanli császár

megbízásából, s ez a magyarázata,
hogy miért Kína a világ közepe raj-
ta. Ricci munkája az elsõ kínai tér-
kép, amelyen Észak- és Dél-Amerika
is látható. A kongresszusi könyvtár-
ban áprilisig kiállított példány a világ
második legdrágább térképe, mivel
a James Ford Bell Trust kerek egymil-
lió dollárért vásárolta meg egy japán
magángyûjtõtõl tavaly októberben.
Ez a szervezet birtokolja a Waldsee-
müller-féle világtérképet is, amelyet
2003-ban vásárolt meg tízmillió dol-
lárért.

(Forrás: stop.hu)



A Nyomozz te is! inter-
aktív, nyomozós játék
infokommunikációs
eszközök használatá-
val.

Digitális, mert digi-
tális, infokommuniká-
ciós eszközöket, így
GPS-t, PDA-t, digitális
fényképezõgépet, mo-
biltelefont, számítógé-
pet, internetet használ-
nak a résztvevõk a 
játék során. A játszótér

maga Hódmezõvásárhely, a belváros neve-
zetességei.

Együttmûködõ partnerünk volt az Emlék-
pont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán
Oktatási Központ, a Tornyai János Múzeum,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
(PMK), a Delfin Computer Informatikai
Zrt., a Bodnár Bertalan Természetvédelmi
és Oktatóközpont és több iskola.

2007-ben Ocsovszky Zsófia1 szervezésé-
ben került megrendezésre könyvtárunkban
egy AITMES elnevezésû európai uniós
program. Ennek lebonyolításában intézmé-
nyünk munkatársai, informatikusai (Szepesi
Judit és volt kollégánk, Jávorszky Ferenc) is
segítettek. A gyermekkönyvtár ezt az
AITMES nevû programsorozatot alakította
át, ez adta az alapötletet a 2008-ban elõször
megrendezett Nyomozz te is! Digitális ját-
szótér címû programunkhoz.

Napjainkban elengedhetetlen a digitális
tudás elsajátítása. Ezen rendezvényünkkel
szeretnénk elérni ezt is, hangsúlyozva az
élethosszig tartó tanulás fontosságát. Célunk
a társadalmi különbségek csökkentése, mér-
séklése, a digitális egyenjogúság elõsegíté-
se, helytörténeti ismeretek közvetítése. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kreativitás és az
önálló gondolkodásmód teret kapjon.

A mai gyerekek beleszületnek ebbe a di-
gitális kultúrába, szívesen s rátermetten
használják ezeket az eszközöket. A többség

járatos az internet világában, mobiltelefon-
nal is rendelkezik, mégis elmondható, hogy
GPS-t, PDA-t még nem használtak, újdonsá-
got jelent számukra az ezekkel folyó munka.
Fontosnak tartjuk, hogy megtanulják ezen
digitális eszközök helyes, pontos és sokrétû
használatát, ezzel is elõsegítve, felkészítve a
tanulókat az életre. 

Azok is, akik kevesebb digitális háttértu-
dással rendelkeznek – aminek egyik oka 
lehet a család szerényebb anyagi háttere –,
szívesen vesznek részt ezen a rendezvé-
nyünkön. Elmondható, hogy végül is több-
kevesebb idõ alatt mindenki elsajátítja, 
s használja az így megszerzett ismereteket. 

A gyermekkönyvtár a szabadidõ hasznos
eltöltésének a színtere is. Mi lehetne hasz-
nosabb a mai rohanó világban, mint egy ér-
dekes, nyomozós játék, melynek során új,
különleges infokommunikációs eszközök
használatával, játékos formában jutnak is-
meretekhez, játszva tanulnak a gyerekek. 
A világ fejlõdése, változása gyermekkönyv-
tárunkat is változásokra sarkallja, szüksé-
gesnek tartjuk, hogy mi is haladjunk a kor-
ral, folyamatosan megújuljunk, s mindig a
legmagasabb színvonalon és a legkorsze-
rûbb formában közvetítsük a kultúrát, nevel-
jük a jövõ generációját. A régi értékek hang-
súlyozása mellett az újnak is teret adunk.

A játék célközönsége a felsõ tagozatos ál-
talános iskolások köre.

2008-ban a könyvtári összefogás prog-
ramsorozata egyébként is a tini korosztályt
célozta meg, 2009-ben pedig a kreativitás és
innováció európai éve alkalmából rendeztük
meg ezt a játékot. 

A résztvevõk egy bûntény nyomait követ-
ve, infokommunikációs eszközök használa-
tával göngyölíthették fel a rejtélyt. A digitá-
lis játszótér rendezvényre négyfõs csapatok
nevezhettek. A játékot megelõzte egy esz-
közhasználati foglalkozás, amelyen a csapa-
tok külön-külön vettek részt. Ennek során
megismerkedtek a játék fõbb szabályaival és
a különbözõ infokommunikációs eszközök
használatával, melyeket természetesen ki is
próbálhattak. Ekkor ismertettük a verseny-
zõkkel a csapatok idõbeosztását is. Pontosan
meghatároztuk, hogy melyik csapatnak mi-
kor kell indulnia, hogy mennyi idõ múlva
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kell visszaérkezniük, így a különbözõ esz-
közök forogtak a versenyzõk között. Össze-
sen három útvonal volt, ezért egyszerre há-
rom csapat indult el, majd fél óra múlva 
elindulhatott a következõ három csapat is. 
A csapatok egy-egy helyszínen maximum
húsz–harminc percet tölthettek. A verseny-
zõk a különbözõ helyszíneket koordináták,
címek vagy a helyszíneket ábrázoló fotók
alapján találhatták meg.

A nyomozás Hódmezõvásárhely belváro-
sában zajlott, összesen négy helyszínt kellett
megtalálni. Ez három külsõ helyszínt jelen-
tett, a negyedik, a kiinduló és egyben a cél-
állomás a könyvtár volt. 

A verseny napján a gyermekkönyvtárban
kiosztottuk az eszközöket és a feladatokat,
megbeszéltük a teendõket. Ekkor kapták
meg a kerettörténetet is; mindkét évben egy-
egy bûntény nyomait kellett felgöngyölíte-
niük, s a nyomokat követve megoldaniuk a
rejtélyt. Az egyes helyszíneken egy-egy
szemtanú (konkrét vagy virtuális) várta a
csapatokat, az õ beszámolója és a nyomok
segítségével találhatták meg a következõ
helyszínt. A nyomozás befejeztével a leg-
fontosabb feladat az összegzés, melynek so-
rán a csapatok leírják a nyomok és a szem-
tanúk beszámolói alapján, hogy mi is történt
valójában, s egy konkrét, összefüggõ sztori-
val állnak elõ.

Fontosnak tartjuk a játék során a kreativi-
tást, a fantáziát és az ötletességet. A rejtélynek
nincs egy konkrét megoldása, a legötletesebb,
legügyesebb csapat gyõz. Az értékelésnél a
következõ szempontokat vesszük figyelembe: 

helyszínek megtalálása, nyomok archiválása,
fényképek, ötletes sztori, helytörténeti fela-
datok. 

2008-ban a PDA-kat a Delfin Computer
Informatikai Zrt.-tõl béreltük. Segítségünk-
re voltak társintézményeink is, az emlék-
pont, a múzeum és a PMK. Ezeken a külsõ
helyszíneken egy-egy ott dolgozó kolléga
fogadta a csapatokat, szemtanúként. Az
egyes állomások bûntényi helyszínnek vol-
tak berendezve. 

2009-ben hat túra GPS-t kaptunk kölcsön
a Bodnár Bertalan Természetvédelmi és Ok-
tatóközponttól, ezeken kívül a könyvtár és a
kollégák eszközeit is használtuk. A külsõ
helyszíneken a tetthelyek és a nyomok elké-
szítése a versenyzõk feladata volt. Ezzel is
teret adtunk az önálló, kreatív gondolkodás-
módnak. 

A játék nagyon jó hangulatban zajlott, a
résztvevõk kitûnõen érezték magukat, s po-
zitív tapasztalatokkal gazdagodtak.

Az eredményhirdetésen majdnem minden
csapat részt vett. Egy fotóösszeállítás meg-
tekintése és az élménybeszámolók után a
gyõztesek átvették a nyereményeket, s felol-
vasták a saját sztorijukat. 

Rendkívül népszerû ez a programunk, ta-
valy 12, idén már 19 csapat versenyzett
(még székkutasi versenyzõink is voltak), fo-
lyamatosan érkeznek érdeklõdõk, akik már
elõre jelzik majdani részvételi szándékukat.

Ezt a nyomozós, digitális játékot minden
évben szeretnénk megrendezni. Tervezzük,
hogy a részt vevõ korcsoportokat kibõvítjük.
Örülnénk, ha a 7–8. osztályos diákon kívül
több korosztály is csatlakozna, fiatalabbak
és idõsebbek egyaránt.

A játékkal kapcsolatos bõvebb információk,
kerettörténet, sztorik, képek a gyermekkönyv-
tár honlapján érhetõek el: www.nlvk.hu/gyk ■

Jegyzet

1 Ocsovszky Zsófia: Digitális játszótér. Új szolgál-
tatások a gyermekkönyvtárban. = Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros, 2007. 4. sz., 16–20. p.
http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/
content.php?content.48
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A Kazinczy Ferenc emlékév és a vármegyei
könyvtár 184. születésnapja alkalmából in-
tézményünk, a kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár szakmai napot szervezett Somogy
megye könyvtárosainak, melyen hagyomá-
nyosan a több évtizede eredményesen dolgo-
zó könyvtáros kollégákat is köszöntöttük.

A rendezvényre érkezõket elõször Bódy
Zoltánné, könyvtárunk hálózati-szaktanács-
adói osztályának vezetõje üdvözölte, kiemel-
ve az esemény fontosságát. Ezután a Megyei
és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese,
Köpflerné Szeles Judit mondott köszöntõt,
melyben arról beszélt, hogy a könyvtárakra a
jövõben is szükség lesz, könyvtárosokra pe-
dig még inkább.

A bevezetõk után Milbacher Róbert egye-
temi docens, a Pécsi Tudományegyetem
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehason-
lító Irodalomtudományi Tanszékének oktató-
ja tartott elõadást Kazinczy és a magyar
nyelv kultusza címmel. Nagybajomi szárma-
zású lévén „hazaérkezett” hozzánk, többször
utalt is erre elõadásában. Milbacher Róbert
szerint a nyelv kultusza azzal függ össze,
hogy csak nyelvileg tudjuk megfogalmazni,
milyen nagyobb egység részei vagyunk. En-
nek következtében a nyelv kultikus szemlé-
lete a nyelvet titokként fogja fel, amelyet so-

ha senki nem tud megfejteni, kincsként, amit
Isten adott nekünk. A nyelvhez mindig vala-
milyen nõi princípium tartozik. Akik Kazin-
czyt támadták, azt mondták, a magyar nyelv
szûz, melyhez nem szabad hozzányúlni.
Mindannyian beleszületünk egy nyelvbe,
identitásunkat a nyelv életben tartása tartja
fenn. A XVIII. század végén a nyelvhez való
viszony ellentmondásos volt: kulturális érte-
lemben nem számított, milyen nyelven be-
szélünk. Ekkor a latin volt az államnyelv,
melyhez a nemesség ragaszkodott, a kultúra
nyelve pedig a francia volt. A humanisták,
így Kazinczy is, eszközként tekintettek a
nyelvre, mégpedig a kommunikáció eszkö-
zeként, nem célként. A nyelv volt a médiuma
a felvilágosodott tudás terjesztésének. Ka-
zinczyt az utókor (Toldy Ferenc és Gyulai
Pál nyomán) mégis „a magyarok Mózesé-
nek” tekinti, aki elvezette népét a nagy nem-
zeti Kánaán határára, de Széchenyi volt az,
aki „beteljesítette az írást”. Az elõadást hall-
gatva egy sajátos szemléletû képet kaptunk
Kazinczyról, megérthettük az összefüggése-
ket a XVIII. századi nyelvújítással kapcso-
latban.

Második elõadónk Nagy Levente nyel-
vész, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda ve-
zetõje volt, aki Örökös nyelvújítás címmel a
mai magyar nyelv fejlõdésérõl, változásairól
is beszélt. Elõször a nyelvújulás–nyelvújítás,
magyarítás–magyarosítás fogalmak közti
különbségeket emelte ki az elõadó, majd a
magyar nyelvújítás különbözõ szakaszain
vezette végig a hallgatóságot. A magyar
nyelvújítás története sikeres és sikertelen
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próbálkozásainak vázolása után a nyelvújítás
nyelvi eszközeit ismerhettük meg. Nagy Le-
vente beszélt az 1931-es sportnyelvújításról,
valamint az 1960–1980-as évek tömegkom-
munikációs nyelvújításáról is. Napjaink digi-
tális nyelvújításával kapcsolatban a számí-
tástechnikában használatos kifejezéseket
emelte ki, majd a mai nyelvújítási módsze-
rekrõl beszélt. Ezek közül a stilisztikai neo-
logizmussal, a hapax legomenonnal (alkalmi
vagy egyszeri neologizmus, olyan kifejezés,
amely csak egyszer fordul elõ egy nyelvben –
a szerk.), a szóalkotással, a szóképzéssel, az
elvonással, a jelentésbõvüléssel és az elavult
szavak felelevenítésével kapcsolatban neve-
zett meg példákat. Kitért a vadhajtásokra és
a tévedésekre is. 

A két elõadás egymást kiegészítve komp-
lex képet adott a témáról az érdeklõdõ
könyvtárosoknak Kazinczy korának nyelv-
újítási törekvéseitõl kezdve a mai magyar
próbálkozásokig.

Könyvtárosaink játékra is hívták a kollé-
gákat: érkezéskor minden vendégünk egy
nyelvújítással kapcsolatos feladatlapot tölt-
hetett ki. A helyes megfejtést beadók közül
hárman a Könyvtárnokok füzetkéjét kapták
Czinkné Bükkösdi Valéria osztályvezetõ
szerkesztésében, amely a magyar nyelvújítás
szótárának könyvtári vonatkozású szógyûjte-
ményét tartalmazza. 

Rövid szünet után Sárdi Árpád, Somogy
Megye Közgyûlésének alelnöke, Oláh
Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpol-
gármestere, valamint intézményünk igazga-
tója, Varga Róbert köszöntötte a több évtize-
de eredményesen dolgozó könyvtárosokat.

Tíz éve a szakmában dolgozó könyvtárosok,
akik plakettet és emléklapot kaptak: Balogh
Jánosné (Kaposújlak), Boda Csabáné
(Ságvár), Bránát Sándorné (Szõkedencs),
Dobainé Sótonyi Mónika (Csombárd), Hor-
váth Zoltán (Kaposvár), Komáromi Anna
(Magyaratád), Lelovics Béláné (Kaposvár),
Molnárné Papp Ilona (Kõröshegy) és Sze-
rencsés Anett (Kaposvár). Húsz éves kitartó
munkájuk után jutalmazott könyvtárosok:
Barkóczi Györgyné (Siófok) és Király Erika
(Marcali). Egy harminc éve a szakmában
dolgozó kaposvári könyvtárost is köszönt-
hettünk: Horváth Katalint, aki intézményünk
munkatársa. Varga Róbert intézményvezetõ
Sipos Csabának, a Megyei és Városi Könyv-
tár nyugdíjas munkatársának ötvenéves
könyvtárossága elismeréseként emléklapot
adott át. Hagyománnyá vált A Könyvtárért,
az Olvasókért-díj megszavazása is, melyet
annak a könyvtáros kollégának ítélünk oda
minden év novemberében, aki abban az év-
ben a legtöbbet tett könyvtárunkért. Idén ezt
a kitüntetõ címet Csapó Tamásné, az olvasó-
szolgálat munkatársa nyerte el.

Az ünnepség végén intézményünk vezetõ-
je és helyettese, valamint Halász Lászlóné, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy
Megyei Szervezetének Elnöke megkoszo-
rúzta gróf Festetics László emlékmûvét a
könyvtár épülete elõtt.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további
eredményes, kitartó munkát kívánunk az el-
következendõ évtizedekre is! ■
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„A középszert még érinteni sem óhajta-
nám...” – Fryderyk Chopin története címmel
nyílt reprezentatív tárlat a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Köz-
pontban 2009. november 10-én, kedden dél-
után. A lengyel zeneszerzõ halálának 160. és
születésének közelgõ 200. évfordulója alkal-
mából a varsói Nemzeti Fryderyk Chopin In-
tézet, a budapesti Lengyel Intézet, az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtár, valamint három
megyei könyvtár – köztük a Méliusz Köz-
pont – és a budapesti Lengyel Ház vándorki-
állítást rendezett.  A kiállítást a Nemzeti
Fryderyk Chopin Intézet – Fryderyk Chopin
Múzeum munkatársai készítették, míg a
Fryderyk Chopin Magyarországon címû fe-
jezetet az Országos Idegennyelvû Könyvtár
Zenemûtárának munkatársa, Sárközi Andrea
állította össze. A tárlat különlegessége, hogy
tetszõleges sorrendben lehet megtekinteni
azt a 14 tematikus „szigetet”, amelyre a kiál-
lítás épül. A szigetek felölelik Chopin életút-
ját születéstétõl a haláláig. Külön sziget fog-
lalkozik követõivel, zenéjének hatásával.  

A tárlatlátogató megismerheti a mûvész
alkotómunkájának sajátosságait, személyisé-
gének titkait. Ezt a bepillantást segíti a para-
vánok elrendezése: a téma megnevezése, 
rövid bemutatása után be lehet menni a para-
vánok mögötti „kuckóba”, ahol fotók, kordo-

kumentumok másolatai várják az érdeklõdõt.
Könyvészeti szempontból rendkívül értékes
a zeneszerzõ kéziratos kottáinak 14 kötetes
fakszimile kiadása. A tárlatot multimédiás
tartalmak egészítik ki. A Méliusz Központ
nyitva tartása alatt mindvégig láthatják és
hallhatják az érdeklõdõk a Centre Screen
Productions (Michigan, Milano) kép- és
hanginstallációját, amely a kiállítás anyagá-
ból is közöl részleteket. A vándorkiállítást
hangverseny egészíti ki.

A Méliusz Központ igazgatója, Cs. Tóth Já-
nos köszöntõje után Mohos Nagy Éva, a
Debreceni Egyetem Magánének Tanszé-
kének vezetõje nyitotta meg a tárlatot. Chopin
jelentõségérõl elmondta, hogy a varsói egye-
tem tanári kara a „zenei lángész” megneve-
zéssel  bocsátotta útjára tanítványát. 1830-ra
Chopin híre már bejárta az országot. Sokan a
nemzet költõjét tisztelték benne. Chopin ze-
neszerzõ és zongoramûvész volt. Zongora-
muzsikájába több nép zenei motívumait be-
leszõtte, így a magyar népdalok dallamait is.
A magyar zeneszerzõk közül Chopin külö-
nösen Liszt Ferenccel ápolta  kapcsolatait. 
A tartalmas megnyitó beszédet A romantika
jegyében címmel egy koncert követte. Szilá-
gyi Szilvia elõadómûvész Chopin-dalokat
énekelt. Zongorán Anducska Katalin kísérte.
A hallgatóság megismerkedhetett Chopin
egyik mazurkájával is Anducska Katalin elõ-
adásában. Az ünnepélyes és információkban
gazdag megnyitó után ki-ki böngészhetett az
elsõ emeleten elhelyezett szigetek anyagá-
ban, megtekinthette a kották fakszimile ki-
adását, vagy megnézhette a multimédiás pro-
dukciót. Chopin gyönyörû zenéje kísérte 
végig a látogatókat a tárlaton. Aki a barango-
lás után pihenni vágyott, élvezettel nézte a
nagy képernyõre kivetített installációt és
közben élvezte a muzsikát. Örömünkre idõ-
rõl idõre megtelt a multimédiás vetítésre
szánt alkalmi nézõtér. A kiállítás 2009. 
december 2-ig volt látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
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A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár európai
uniós pályázati támogatással fejleszti virtu-
ális, elektronikus és digitális szolgáltatásait.
A komplex szolgáltatásfejlesztési projektet
olvasásnépszerûsítõ kampányok, olvasás-
fejlesztõ tréningek, a digitális írástudás ter-
jedését elõsegítõ könyvtári foglalkozások,
és a veszélyeztetett élethelyzetû fiatalok
számára speciális szolgáltatások teszik tel-
jessé. A projekt nyitó rendezvénye 2009.
november 19-én 12 órakor, a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár Fo-
gadótermében zajlott le.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv,
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett „Tudásdepó-
Expressz” (TÁMOP 3.2.4./1/KMR-2009-
0007) pályázaton a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár 95 930 570 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert. A könyvtár a pályázat
keretében, 2009. szeptember 1-jétõl 2011.
június 30-áig informatikai fejlesztéseket és
szolgáltatásfejlesztési programot valósít
meg.

Web2.0-ás eszközök alkalmazásával
megújul a könyvtár gépi katalógusa. 
A használók bevonásával közvetíti az infor-
mációkat és az ismereteket a szükségletek-
nek és a különbözõ felhasználói rétegek
igényeinek megfelelõen, a könyvtári infor-
mációforrások és szolgáltatások egy közös
felületre történõ integrálásával, a könyvtári
portál megújításával és szerkezeti átalakítá-
sával.

A virtuális könyvtárhasználat és informá-
ciószerzés, valamint a digitális szakadék
mérséklése érdekében használóképzõ kur-
zusok – számítógépes alapismeretek oktatá-
sa szépkorúak számára, középiskolásoknak
orientációs foglalkozások, egyetemisták és
kutatók részére online információkeresõ
tanfolyamok – indulnak.

A könyvtár megújuló portálján interaktív
oktatóanyag segíti a könyvtárhasználatot.

Kiemelt feladat a gyermekek és a fiatalok
olvasáskultúrájának alakítása, ezért a nyári
szünidõ tartalmas eltöltését változatos nap-

közis tábori programok támogatják, együtt-
mûködve a kerületi önkormányzatokkal.

A Családi szombatok rendezvénysorozat
az értõ olvasást helyezi középpontba: tizen-
két hálózati könyvtárban a családok megis-
merhetik, hogy mit találnak egy könyvtár-
ban játékhoz, tanuláshoz, hobbihoz és saját
személyiségük kibontakoztatásához. A tu-
datos médiahasználat érdekében médiais-
mereti foglalkozássorozat ismerteti meg a
televízió, a film és az internethasználat le-
hetõségeit és buktatóit a gyermekekkel és
szüleikkel. Hátrányos helyzetû fiatalok ol-
vasásfejlesztési tréningen vehetnek részt.

A projekt alatt a Klikkelj az olvasásra!
címû olvasásnépszerûsítõ kampány során az
érdeklõdõk két alkalommal olvasási ötlete-
ket kaphatnak könyvtárosok, ismert szemé-
lyiségek és más olvasók ajánlásai alapján.
Csatlakozhatnak a valós és a virtuális tér-
ben elérhetõ játékokhoz; részt vehetnek az
olvasáshoz kapcsolódó különbözõ rendez-
vényeken.

A veszélyeztetett – kallódó – fiatalok ci-
vil életüket támogató információkhoz jut-
hatnak a számukra fejlesztett tematikus
alportálon és a könyvtári informálódásukat
segítõ mentori szolgálat által.

A zeneoktatás és zenei mûveltség terjesz-
tését, az interkulturális párbeszédet zenei
alportál segíti.

Az interaktív webalkalmazás a nép- és
világzenei anyagot kultúrkörök szerint ta-
golja, a szövegeket, képeket és dallamrész-
leteket jól kereshetõ formában, a használók
által kiegészíthetõ módon tartalmazza.
Játékos kvíz könnyíti az információk fel-
dolgozását. ■
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Kissé talán szokatlan idõben, szokatlan mó-
don és helyen (persze még nem is alakulhat-
tak ki e téren a szokásaink) rendezte meg a
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár a nyer-
tes TÁMOP 3.2.4. pályázatának ünnepélyes
projektnyitóját. Miért szokatlan idõben? 
A programra december 6-án, vasárnap, Mi-
kulás napján került sor. Miért szokatlan 
módon és helyen? A projektet bemutató saj-
tótájékoztatót egy nagyszabású Palya Bea
koncert követte a 600 férõhelyes miskolci
Mûvészetek Házában. Mindezen túl a
könyvtár dolgozóinak és hozzátartozóinak
gyermekeit, unokáit láttuk vendégül a Miku-
lás társaságában.

Hogyan is alakult így a program? Erre né-
mileg választ adhat a projekt tartalma, a pá-
lyázatban megfogalmazott célok. Ebben ki-
emelt szerepet szántunk a könyvtárosok és
könyvtárhasználók továbbképzésén, a tarta-
lomszolgáltatás bõvítésén, adatbázis-konver-
ziókon és megyei portálon túl a programok
szervezésének, ezek között is a gyermek-
programoknak. Nagyon sok foglalkozás, ta-
lálkozó és elõadás szerepel a tervek között. 

Különösen fontos számunkra az a programso-
rozat, melyet két fókuszcsoporttal indítottunk.
Egy miskolci és egy sajóhidvégi általános is-
kola elsõ osztályos csoportja – többségében
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekkel –
havonta látogat könyvtárunkba foglalkozá-
sokra, elõadásokra. Ez a program túlmutat a
pályázati idõszakon, öt éven keresztül foly-

tatódik majd, melynek végén reményeink
szerint tapasztalatot szerezhetünk arról,
hogy a rendszeres és szervezett könyvtári
foglalkozások hogyan segítik a gyerekek in-
tegrációját, a tanulásban való haladását, fel-
zárkózását, könyvtárhasználati szokásainak
alakulását. Ebben a projektben tehát kiemelt
célcsoportként tekintünk a gyerekekre a vá-
rosban és a megyében egyaránt.

Palya Bea méltán népszerû nemcsak a fel-
nõttek, de a gyerekek körében is, és felkéré-
sünknek csak ezen a napon tudott eleget 
tenni. Nagyszerû gyermekelõadásával így
kapcsolódott az ünnepélyes projektnyitó a
Mikulás-ünnephez. Népszerûségébõl adó-
dóan tudtuk, hogy a megyei könyvtár nem
rendelkezik akkora elõadóteremmel, amek-
korára egy ilyen nagy érdeklõdésre számot
tartó elõadásnak szüksége van, ezért válasz-
tottuk a Mûvészetek Házát. A koncerten kö-
zel 600 fõ vett részt, iskolai csoportok, csa-
ládok a megye minden területérõl. 

A koncertet megelõzõen került sor a sajtó-
tájékoztatóra, amelynek keretében Venyigéné
Makrányi Margit igazgató, a konzorcium ve-
zetõje ismertette a projektet.  Röviden, fotók-
kal illusztrálta azt, hogy a konzorcium tagjai
– II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Mis-
kolc; A Mûvelõdés Háza és Könyvtára, Sá-
rospatak; Abaújszántó Város Önkormányza-

Projektnyitó – Koncert – Mikulás-ünnep

✒✒ Bokrosné Stramszky Piroska

Palya Bea
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ta; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakmai, Szakszolgálati és Közmûvelõ-
dési Intézet, Miskolc; Ózdi Mûvelõdési 
Intézmények; Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata – vagy azok könyvtárai milyen
programokat, foglalkozásokat szerveztek az
elmúlt idõszakban a saját intézményükben,
kistérségükben. Gazdag tapasztalatuk, gya-
korlatuk biztosítéka annak, hogy a pályázat
keretében vállalt feladatukat, melyre 76 174
611 forint támogatási összeg áll rendelke-
zésre, sikerrel fogják teljesíteni.

A konzorciumi tagok együttmûködõ part-
nereinek nagy számából, széles körébõl 
kitûnt, hogy ennek a pályázatnak a sike-
re korosztálytól, területi elhelyezkedés-
tõl, hátrányos helyzettõl függetlenül az 
egész megye lakosságára nézve hatással 
lehet. 

A megvalósítás másfél éve alatt többek
között a következõ feladatok állnak elõt-
tünk: megyei tudástár, megyei életrajzi
adatbázis, virtuális kiállítások létrehozása,
több mint 40 ezer rekord feldolgozása a
partnerkönyvtárakban és az együttmûködõ
középiskolák könyvtáraiban, online szol-
gáltatások bõvítése, elektronikus másolat-
szolgáltatás. Digitális és információkeresé-
si készségfejlesztõ program a felhasználók
számára helyben és a megye településein,
távoktatási tananyagok kidolgozása fel-
használók és könyvtárosok számára,
könyvtárosok továbbképzése a szolgálta-
tásfejlesztés, a minõségi szolgáltatások
biztosítása érdekében, online akadálymen-
tesítés – akadálymentes honlap, intraneten
keresztüli szakmai, módszertani segítség-
nyújtás a megye könyvtárosainak, irat-,
szabályzat-, alapdokumentum-minták elér-
hetõvé tétele, a fókuszcsoportokkal végzett
fejlesztõ munka öt éven keresztül, olvasás-
népszerûsítõ rendezvények, biblioterápiás
foglalkozások, pályázatok, vetélkedõk,
családi könyvtári látogatások, egyéb prog-
ramok. 

Így január elején, az új év kezdetén, ha
arról gondolkodunk, hogy mi vár ránk,
könyvtárosokra 2010-ben, nehéz lenne
megfogalmazni, de biztos, hogy a pályá-
zatnak köszönhetõen unatkozni nem fo-
gunk. ■
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Mûanyagfakanál és kockasajt 
valamint békekölcsön és fecske

2010. január 18-án a Magyar Kultúra Nap-
jához kapcsolódóan megnyílt Gyöngyös-
tarjánban A magyar nyomtatott szótárak
története címû kiállítás.

Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó
igazgatója, az MTA Szótári Munkabizott-
ságának tagja a megnyitón rendhagyó 
tárlatvezetést tartott a szépszámú jelenlé-
võknek. Gárdonyit idézte, aki szerint szó-
kincsünk elemeivel úgy kell élnünk, mint
egy gyöngyfûzõ asszony, ki egy pillanat
alatt lát és választ, emeli ki az elõtte lévõ
gyöngyökbõl a legmegfelelõbbet. Majd
folytatta, hogy azért fontosak a szótára-
ink, mert ezek leltározzák és rögzítik sza-
vainkat akár nemzedékeket átívelõ 
módon, és rögzítik a szavak jelentésválto-
zását, ahogy az elmúlt évtizedben megfi-
gyelhettük pl. az egér szó esetében. 
A hallgatóságot elgondolkodtatta a feltett
kérdéssel, hogy logikus-e szerintük a ma-
gyar nyelv? Majd a válaszok sokfélesége
után megemlítette mûanyagfakanál és
kockasajt szavunkat, amelyek önmaguk-
ban hordozzák a logikátlanságot. A kiál-
lításon tíz tárlóban kísérhetik nyomon a
látogatók szótáraink történetét tematikus
csoportokban. A laikus szemlélõben rög-
tön megfogalmazódik a kérdés: Ennyi fé-
le szótárunk van? Még több szótárt kelle-
ne kiadnunk vágta rá a kérdésre a rögtön-
zött tárlatvezetõ. Az elsõ tárolóban 
helyezték el az elsõ magyar nyomtatott
szótárakat, köztük Pesti Gábor 1538-ból
való hatnyelvû fogalomköri szótárát. Egy
látogató csalódott, mikor megtudta, hogy
ez csak reprint kiadás, és nem a fennma-
radt 12 kötet valamelyike. A további táro-
lókban a magyar nyelv eredetét bemutató
etimológiai szótárak mellett megtalálha-
tók az értelmezõ szótárak éppúgy, mint a
szólás- és közmondásszótárak is.

A kiállítás három hétig, 2010. február
8-ig lesz nyitva. ■



2009. október 1-je és november 15-e között
került sor idén negyedik alkalommal az
MMP Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyûjteményi Fõosztálya szervezésében, a
megyei múzeumi koordinátori hálózat közre-
mûködésével, a Múzeumok õszi fesztiváljára,
mely a múzeumpedagógia ünnepének is szá-
mít. Az ország összes megyéjébõl százhat-
van intézmény közel nyolcszáz programmal
vett részt az ez évi fesztiválon, melynek
utolsó estéjén idén elsõ alkalommal rendez-
ték meg – a Márton-naphoz kapcsolódva, a
már hagyományosnak számító június végi
Szent Iván-napi rendezvény sikeressége ál-

tal inspirálva – a Múzeumok õszi éjszakáját,
melyhez közel nyolcvan intézmény csatla-
kozott.

Az Egyetemi Könyvtár 2009-ben elõször
kapcsolódott be az õszi fesztivál rendez-
vénysorozatába. A megadott témáknak meg-
felelõen négyfajta programot kínáltunk az
érdeklõdõknek. A Pincétõl a padlásig tema-
tikán belül kerítettünk sort a Könyvtári ba-
rangolások c. rendezvénysorozatunkra,
melynek keretében kapott helyet a könyvtár
reprezentatív helyiségein végigkalauzoló
Könyvtári séta, a XVII–XVIII. századi
könyvtári ritkaságokat felvonultató Kincse-
ink lakóhelye, és a restaurátormûhely min-
dennapi életébe betekintést nyújtó Egy
könyv újjászületésének útja c. programunk.

Rendezvényeinkkel elsõsorban a téma
iránt érdeklõdõ felnõtt korosztályt, ill. az is-
kolás csoportokat céloztuk meg, de családok-
ra is számítottunk. A Könyvtári barangolások
bármely eseményére elõzetes – telefonos
vagy internetes – jelentkezést kértünk. Erre
az esetleges túlzott résztvevõszám miatt volt
szükség, ami pl. a restaurátormûhely eseté-
ben problémát okozhatott volna. A progra-
mokra viszonylag alacsony árú – száz és öt-
száz forint között mozgó – belépõjegyet kel-
lett váltani.

A százharminc éves könyvtárépületen vé-
gigkalauzoló könyvtártörténeti sétáinkat
pénteki napokra idõzítettük, amikor Ecserné
Kazimír Edit vezetésével fedezhették fel a
vállalkozó szellemûek az intézmény rejtel-
meit. Ezen felül két alkalommal szombaton
vártuk e rendezvényre az érdeklõdõket, ek-
kor a könyvtár fõigazgatója, Szögi László
mutatta meg a látogatóknak az épületet.

Számosan voltak kíváncsiak a Skalniczky
Antal által tervezett, 1876-ban megnyitott
eklektikus könyvtárpalota reprezentatív ter-
meire. A séta során elsõként a könyvtár ala-
pításáról és az épületbe való költözést meg-
elõzõ idõszakról esett szó, majd következett
az elõcsarnok sgraffitóinak rövid bemutatá-
sa. Ezután a fõlépcsõn át juthattak a látoga-
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Múzeumok õszi fesztiválja az Egyetemi Könyvtárban

✒✒ Kassa Melinda



tók az elsõ emeletre, ismerkedhettek meg a
könyvtár életében jelentõs XIX–XX. száza-
di eseményekkel – mint pl. a Corvinák
1877-es, a török állam által történt vissza-
szolgáltatásával – és a falai között több-ke-
vesebb ideig dolgozó neves tudósok mun-
kásságával. (Közöttük találhatjuk Pray
György történetírót, a Budára költöztetett
könyvtár elsõ igazgatóját, Toldy Ferenc ne-
ves irodalomtörténészt és könyvtárigazga-
tót, az intézményben 1951 és 1956 között
számûzetésben dolgozó Bibó Istvánt, és az
’56-os forradalomban vállalt szerepe miatt
egyetemi tanári állásából eltávolított Bor-
zsák Istvánt is.) Majd az épület legreprezen-
tatívabb részének, a díszteremnek a megte-
kintése következett. A több mint kétszáz
négyzetméter alapterületû helyiség üvegte-
tõn keresztül kapja a fényt, falait és mennye-
zetét pedig Lotz Károly által festett, a tudo-
mányokat és a mûvészeteket szimbolizáló
nõalakok díszítik. Innen a résztvevõk a mel-
léklépcsõházban felgyalogolva vagy a sajá-
tos élményt nyújtó mûemléklifttel utazva
juthattak el a XVIII. századi mûemlékrak-
tárhoz. Végül – a program utolsó állomása-
ként – az érdeklõdõknek lehetõségük nyílt
arra, hogy bepillantsanak a könyvtár kupo-
lája alatt elhelyezett fõigazgatói szobába. 

A kifejezetten a XVIII. századi mûemlék-
raktárt, ill. néhány itt õrzött mûvet bemutató
programunkat összesen hat alkalommal,
hétfõi napokon bonyolítottuk le. Ennek so-
rán a könyvtár Kéziratok és Régi Nyomtat-
ványok Osztályának munkatársai (Knapp
Éva, Klimes-Szmik Katalin, Beregszászi
Magdolna, Bibor Máté és Schumann Kor-
nél) vezették be a látogatókat az egyébként a
közönségtõl elzárt mûemlékraktárba, ahol 
a könyvek autentikus õrzési helyén kívül je-
lentõs XVII–XVIII. századi nyomtatvá-
nyokkal ismertették meg õket. A programot
minden egyes alkalommal az osztály más-
más munkatársa tartotta, ezáltal mindig kü-
lönbözõ nyomtatványok kerültek elõtérbe.
Találkozhattak így a látogatók XV–XVII.
századi földrajzi és történeti munkákkal (pl.
Georg Matthäus Vischer osztrák kartográfus
és topográfus 1672-es Topographia Archi-
ducatus Austriae Inf- Modernae címû mûvé-
vel; Herman Hugo 1629-ben Antwerpenben

megjelent, Breda ostromát leíró könyvével;
Quintus Curtius Rufus Beatrix királyné
könyvtárából származó, Nagy Sándor viselt
dolgairól szóló Res gestae Alaxandri Magni,
az 1470-es közepén, Nápolyban készült
munkájával), ill. magyar szerzõk mûveivel
(pl. Sylvester János Újtestamentumával,
mely az elsõ Magyarországon, magyar nyel-
ven nyomtatott könyv, Székely István
Krónika ez világnak jeles dolgairól címû, el-
sõ magyar nyelvû világtörténetével, vagy
Zsámboki János Emblemata címû munkájá-
val). A program során nemcsak a könyvek-
kel ismerkedhettek, de az Egyetemi Könyv-
tár történetére és állományára vonatkozó 
rövid áttekintést is kaptak a résztvevõk.

Legnépszerûbbnek kétségkívül a kéthe-
tente szerdánként lezajló félórás progra-
munk, a restaurátormûhely megtekintése bi-
zonyult. Erre folyamatos volt a jelentkezés,
sõt a nagy érdeklõdésre való tekintettel egy
tervezetten felüli csoportot is be kellett ik-
tatnunk. A könyvtár restaurátora, Szalaváry
Miklós ismertette meg a résztvevõkkel egy
könyv újjászületésének útját, a különbözõ
munkafázisokat. Fény derült arra, hogyan
oldják meg a szakemberek, ha egy mû egy
lapja hiányos, ha a borítója sérült, ha újrakö-
tésre szorul. Megismerkedhettek a látogatók
a restaurálás során használt anyagokkal,
eszközökkel is; emellett rövid könyvtörténe-
ti áttekintést kaptak, és felfedezhették a kü-
lönbözõ korokra, stílusokra jellemzõ kötési
és díszítési módokat.
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Még egy tematikával, a Múzeumi tanös-
vénnyel kapcsolódtunk az õszi fesztiválhoz.
Az ELTE Levéltára ez évi idõszaki kiállításá-
nak megnyitását október 8-ára idõzítette. Az
írás mûvészete – Mûvészi írások. Kis magyar
oklevéltan címû rendezvény középkori és ko-
ra újkori okleveleket vonultat fel. A szoká-
sostól talán kissé eltérõ a rendezõi koncepció,
amennyiben az oklevelek nem tematikusan,
hanem kiadójuk szerint csoportosítva látha-
tók. Így kerülnek egymás mellé királyi és ki-
rálynéi oklevelek, egyházi testületek (kápta-
lanok, konventek, hiteleshelyek) oklevelei,
pápai bullák, közjegyzõi és közigazgatási tes-
tületek diplomái. A kiállított darabokon nyo-
mon követhetõ az oklevélkiadás módjának és
az íráskép változásának alakulása, ill. némely
munka ezen felül mûvészi értékével is felhív-
ja magára a figyelmet.

A kiállítást az õszi fesztivál végeztével
nem bontották el. December végéig, hétköz-
naponként, még folyamatosan látogatható
volt.

Összességében az Egyetemi Könyvtár be-
kapcsolódása és elsõ részvétele a múzeumok
õszi fesztiválján sikeresnek mondható. 

A Könyvtári barangolásokra tizennyolc al-
kalommal kerítettünk sort, melyek során
százharmincöten vettek részt különbözõ
programjainkon. Bár a kezdeti idõszakban a
rendezvények alacsony résztvevõszám mel-
lett zajlottak, a késõbbiekben felfelé ívelõ
tendencia mutatkozott. Sõt, az õszi fesztivál
lezárultát követõen is akadtak még jelentke-
zõk. 

A fesztivál, melynek alapvetõ célja, hogy a
közmûvelõdési intézményeket – múzeumo-
kat, kiállítóhelyeket, levéltárakat, könyvtára-
kat – emberközelibbé tegye, a látogatókat,
mind a gyermek, mind a felnõtt korosztályt, a
felkínált színes programokkal bevonzza az
intézményekbe, megmutatva nekik, hogy
mennyi értéket rejtenek falaik között, évrõl-
évre egyre népszerûbb. Ilyenkor minden köz-
mûvelõdéssel foglalkozó szervezetnek lehe-
tõsége nyílik rá, hogy a megszokottól eltérõ
módon mutassa meg magát és váljon ismert-
té szélesebb közönség számára. Az Egyetemi
Könyvtár ezért tartotta fontosnak, hogy részt
vegyen a múzeumok 2009-es õszi fesztivál-
ján, melyen, az elsõ tapasztalatokkal felvér-
tezve, feltehetõleg jövõre is ott lesz. ■

A magyar nyelv „szava-borsa”
Szomszédoló olvasótábor Aranyosapátiban

✒✒ Ignácz Lászlóné – Szalanicsné Tanyik Marianna

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár módszertani osztálya 1977-ben
szervezett elõször gyermek-olvasótábort,
amely 1987-tõl vált nemzetközivé, s attól
kezdve a Szomszédoló nevet viseli. 1999-tõl
a gyermekkönyvtár feladata az olvasótábo-
rok szervezése és lebonyolítása. A kezdetben
tíz, majd nyolc, de legalább hat napra terve-
zett tábornak nyaranta 20–25 résztvevõje
van. A vendégek Kárpátalja megyébõl és a
romániai Szatmár megye területeirõl, vala-
mint megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg kis-
településeirõl érkeznek; mindannyian szoci-
ális szempontból hátrányos helyzetû szülõk
tehetséges gyermekei. 

Tudatosan vállalt és vallott elv a táborok
létezése óta, hogy a legszegényebb vidékek
gyermekeinek biztosítsunk ingyenes táboro-
zási lehetõséget. 

Alapvetõ célunk gazdag ismeret- és él-
ményanyaggal segíteni a három országból 
érkezõ és eltérõ kulturális körülmények kö-
zött élõ gyerekeket a mûvelõdési lehetõségek
hátrányainak kiegyenlítésében, az emberi ér-
tékek gazdagításában. A tábor a kezdetektõl
követi a hagyományos olvasótábori elveket
és gyakorlatot, de az utóbbi években új mód-
szerek (pl. drámapedagógia) meghonosításá-
val is sikeresen próbálkoztunk. Együtt-
gondolkodásra, közös cselekvésre épített
programjaink erõsítik a gyerekekben – iden-
titásuk megõrzése mellett – a közösségi
együttlét, az összetartozás élményét; azt,
hogy noha a határok más-más oldalán élünk,
ez nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. 

2009 nyarán, június 29. és július 4. között,
újból lehetõség nyílt a tábor megszervezésé-
re, ha kicsit kisebb létszámmal is. A Móricz
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Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosainak Ignácz Lászlóné Móni-
ka vezetésével – a könyvtár saját erejét a
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítványnak (képviselõje Vraukóné Lu-
kács Ilona) a Szülõföld Alaptól kapott pályá-
zati támogatásához hozzáadva – sikerült egy
felejthetetlen hetet biztosítaniuk tizenöt di-
áknak. Köszönettel tartozunk a Falvak Kul-
túrájáért Alapítványnak, személyesen Nick
Ferenc elnöknek, aki az alapítvány aranyos-
apáti alkotóházát teljes egészében, ingyen és
bérmentve a táborozók rendelkezésére bo-
csátotta.

A pályázati forrásnak, a fent említett civil
szervezeteknek és nem utolsó sorban könyv-
tárunk személyi és anyagi támogatásának
köszönhetõen igyekeztünk tartalmas, színvo-
nalas, a gyermekek számára érdekes progra-
mokat szervezni. 

A 2009. évben Kazinczy Ferenc születé-
sének 250. évfordulója és a magyar nyelv
éve, valamint Móricz Zsigmond születésé-
nek 130. évfordulója határozta meg az im-
már 27. Szomszédoló olvasótábor témáját,
melynek „jelmondata”: A magyar nyelv sza-
va-borsa; megyénk irodalmi, mûvelõdéstör-
téneti, néprajzi, természet- és környezetvé-
delmi ismereteivel kiegészítve.

Az Aranyos Közösségi és Alkotóház szép
környezete kellemes helyszínként szolgált a
különbözõ elõadásokhoz, játékokhoz. 

A táborvezetõ 2009-ben Szalanicsné
Tanyik Marianna fiókkönyvtáros volt, segí-
tõi Iglainé Perecsi Zsuzsa könyvtáros-asz-
szisztens és Lang Gábor gondnok voltak. 

Olvasótáboraink állandó vendége Rozman
Béla amatõr csillagász, aki minden évben el-
varázsolja a táborlakókat színes elõadásaival
és az égbolt távcsöves vizsgálatával. Tóth-
né Szomolya Ágnes gyermekkönyvtáros kol-
léganõnk és Tóth Miklós, a Felsõ-Tisza 
Alapítvány programvezetõje megyénk ter-
mészetvédelmi értékeirõl, valamint a kör-
nyezetünkben élõ madarakról tartott elõ-
adást. János István, a Nyíregyházi Fõiskola
irodalomtörténésze, Kazinczy Ferencrõl, ko-
ráról és a nyelvújítók törekvéseirõl beszélt.
Bihari Albertné igazgatóhelyettes, a Móricz
Zsigmond Kulturális Egyesület titkára Mó-
ricz, Kölcsey, Petõfi településeinkhez kötõdõ
irodalmi emlékeit mutatta be. Az elõadás re-
mekül elõkészítette azt a kirándulást is, me-
lyen megyénk irodalmi, történelmi és népraj-
zi emlékhelyeivel ismerkedtek a táborlakók.
Tákos és Csaroda templomai egyedülállóak,
látványuk, történetük mindenkiben nyomot
hagyott. Szatmárcsekén a kopjafás temetõt
és Kölcsey Ferenc síremlékét, Tiszacsécsén a
Móricz-emlékházat, Vaján a Vay Ádám Vár-
múzeumot tekintettük meg.
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Egyik nap a „nemszeretem” állatok kerül-
tek programunk középpontjába. Somlai Ti-
bor herpetológus úgy mutatta be és beszélt a
magával hozott patkányról, a levélsáskáról, a
botsáskáról, a békákról és a királypitonról,
hogy undorodás és ellenkezés nélkül vettük
kézbe és nyakba ezeket az állatokat. 

Az elõadások között a gyerekek játékos
nyelvi feladatokat oldottak meg. Itt aztán ki-
derült, mitõl is olyan ízes a magyar nyelv, mi
adja meg nyelvünk jellegzetes „szava-bor-
sát”.

A tábor utolsó estéjének egészét átjárta a
szomorúsággal vegyes jókedv. Már készül-
tünk a búcsúra, de még együtt játszottunk. 
A záró vacsorát, mely bográcsban várta,
hogy jóízûen elfogyaszthassuk, Lang Gábor

készítette. A tábortûz körül ülve visszaper-
gettük a hét eseményeit: „ki mit visz haza”.
Már ekkor megfogalmazódtak a szívünknek
kedves kérések: „Szeretnénk repetát a tábor-
ból!”, „Maradhatunk még egy (két, három)
hetet?” Átadtuk az ajándékkönyveket, a tá-

bortûz körül ülve beszélgettünk, énekeltünk.
Szombaton reggel már szomorúan vártuk a
buszt, amely a határhoz szállította a gyereke-
ket. Címet cseréltünk, útravalóként jókíván-
ságokat adtunk egymásnak. Ki titokban, ki
hangosan reménykedett, hogy találkozunk
még így, együtt. 

Nehéz szívvel, de mégis boldogan enged-
tük útnak a gyerekeket. Úgy érezzük, sike-
rült maradandó élményeket adni ennek a ma-
roknyi kis csapatnak. Itt nem voltak határok
– összekötött minket a nyelv, és most már
összekötnek minket az emlékek is. 

A gyerekek nagyon hálásak voltak, min-
dig értékelték, ha gyorsan tudtunk reagálni
egy-egy változásra – ahogy az egyik gyerek
írta „krónikájában”: „Tetszett, hogy mindig
volt egy B terv is.”

„Ha lehetne, akkor még egyszer visszajön-
nék, vagy pedig itt maradnék még legalább
egy hetet! Sajnálom, hogy el kell mennünk!
Így zárom ezt a beszámolót: elégedetten,
boldogan. Mert minden jó volt!” – írta egyik
táborlakónk. 

A másik gyermek így írt: „Nekem ez a tá-
bor egy álom volt. Sajnos hamar eltelt. Sza-
vakkal nem lehet leírni. Sok új barátot, barát-
nõt szereztem. A tanítók kedvesek voltak és
viccesek.”

Azt hiszem ennél többet nem is kaphat-
tunk volna tõlük! Köszönettel tartozom
azoknak is, akik a táborvezetésben való ta-
pasztalatlanságom ellenére bíztak bennem,
esélyt adtak nekem a bizonyításra. Úgy ér-
zem – s ezt a többi kollégám nevében is
mondhatom –, kevesebbek lennénk ezen él-
mények nélkül. ■
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A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) Pe-
dagógiai Könyvtár és Információs Központ
Budapest valamennyi oktatási intézményé-
nek valamennyi pedagógusát felhasználójá-
nak tekinti. A fõvárosi pedagógiai napok ez
év novemberében lehetõséget teremtettek ar-
ra, hogy különbözõ módon kínáljuk a könyv-
tár adta lehetõségeket e körnek.

Pedagógus felhasználóképzés, 
avagy 50+ 

A Pedagógiai Szakkönyvtár célul tûzte ki,
hogy különleges módon szólítsa meg a
könyvtárjáró pedagógusokat a fõvárosi peda-
gógiai napok keretében. A könyvtár-infor-
matika számos olyan lehetõséget biztosít,
amellyel az oktatás színvonala emelhetõ,
korszerûsíthetõ. A 14 év alatti gyermekek
már az internet világába születtek bele. 
A vizsgálatok azt igazolják, hogy a hét év
alatti gyerekek több mint 70 százaléka leg-
alább 5 órát tölt a számítógép elõtt. A 14 év
felettiek pedig tanulmányaikhoz a leggyak-
rabban az internet adta lehetõségeket hasz-
nálják. Hogyan tudunk segíteni nekik a tájé-
kozódásban, ha mi magunk sem vagyunk
tisztában a lehetõségekkel? – tettük föl azt a
kérdést, amely elvezetett a 2009. november
16-án „útjára bocsátott” 50+ könyvtár-infor-
matikai felhasználóképzéshez.

A meghirdetés után egy nappal valameny-
nyi hely betelt, sõt a második nap is – ame-
lyet pótlólag hirdettünk meg – tanár kollé-
gákkal teli teremmel várta Murányi Adrienn
könyvtárost. A képzés során olyan, az okta-
tásban is használható ismeretekkel találkoz-
nak a résztvevõk, amelyekkel tanítványaik
már rég rendelkeznek. Ehhez nyújt segítsé-
get a felhasználóképzés, amelynek létjogo-
sultságát az is igazolja, hogy volt olyan ok-
tatási intézmény, amelyik 10 (!) kollégát 

küldött a e napon az intézetbe. A nagy érdek-
lõdés arra sarkall minket, hogy ezt a képzési
formát meghirdessük februárban is. 

Mérei-emlékkiállítás

Mérei Ferenc születésének 100. évfordulójá-
ra a pedagógiai szakkönyvtár kiállítást ren-
dezett a pszichológus emlékére. A falakon a
családot, a tanítványokat, a mestert ábrázoló
tablók. A kiállító térben Mérei Ferenc leg-
fontosabb munkái, elméleti írásai mellett he-
lyet kaptak a tudósnak dedikált kötetek is.
Különlegességként korabeli oktatásügyi do-
kumentumok színesítik a tárlatot. A könyv-
tárban kialakított „enteriõr” Mérei Ferenc
dolgozószobáját idézi meg, itt a polcokon
könyvtárának részletét láthatjuk. A falon a
szeretett gyermekeket, rokonokat, diákokat,
barátokat ábrázoló fotók, amelyek között kü-
lönleges helyet foglal el felesége portréja. 
A könyvtárban megtekinthetõ a Mérei Fe-
renccel készített interjúfilm is.

A kiállítás képanyagát Varga Ferenc pe-
dagógiai szakértõ bocsátotta rendelkezé-
sünkre. A Mérei-dokumentumok különleges
példányait a hagyaték gondozója, az OFI –
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
kölcsönözte. Az elsõ látogatók között a csa-
ládtagokat köszönthettük a könyvtárban,
akik elismeréssel szóltak a kiállítás tartal-
máról, kivitelezésérõl. 

Mérei Akadémia

A fõvárosi pedagógiai napok keretében indí-
tottuk el azt a negyedévente megrendezésre
kerülõ elõadás-sorozatot, amelynek kereté-
ben neves tudósok beszélnek legfrissebb ku-
tatásaikról. 

Elsõként Fülöp Márta, az MTA Pszicho-
lógiai Kutatóintézetének fõmunkatársa volt a

I s k o l a i  k ö n y v t á r o s o k  í r t á k
Fõvárosi pedagógiai napok könyvtárosoknak, pedagógusoknak
Könyvtár négy tételben

✒✒ Hock Zsuzsanna
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vendégünk. A kutató pszichológus Mérei Fe-
renc közvetlen munkatársainak, tanítványai-
nak növendékeként a hozzá való kötõdésrõl
szólt – a kiállítás képeinek hatására. 

Elõadása azt a tudományos életutat mutat-
ta be, amelynek középpontjában a versengés
lélektani háttere állt. Pályája során Japánban,
az Egyesült Államokban és Magyarországon
kutatta a versengés és az együttmûködés ösz-
szefüggéseit. Érdekes volt hallgatni, hogy a
kettõ országonként eltérõ módon párosul,
kapcsolódik egymáshoz. Fülöp Márta ezt az
élethelyzetet valamennyi életkorban, az óvo-
dáskortól a nyugdíjasokig megvizsgálta. Ez
utóbbi, legfrissebb kutatás szerint ebben az
életkorban is jelen van a versengés. Az elõ-
adás után kötetlen beszélgetés keretében 
további érdekességeket tudhattunk meg az
elõadótól. A Mérei Akadémia februárban
folytatódik. 

Elvárások – szoftverhasználat 
a könyvtárostanári munkában

A fõvárosi pedagógiai napok keretében foly-
tatódott az a szakmai konferenciasorozat,
amelynek célja azoknak a problematikus
kérdéseknek a számbavétele, amelyeket a
2009 szeptemberében elkészült, Helyzet-
elemzés a fõvárosi iskolai könyvtárakról cí-
mû tanulmány megfogalmazott.

Ennek egyik kiemelkedõ jelentõségû
pontja a könyvtári állomány, a dokumentu-
mok feldolgozása valamelyik könyvtári
szoftver segítségével. Az így létrejött adatbá-
zisok lehetõvé tennék, hogy a fõvárosban
összehangolt tartalmi fejlesztés induljon
meg az iskolai könyvtárakban.

A szakmai konferencia helyszínéül az
MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs
Központ szolgált, ahol Bacsó Ildikó könyv-
táros biztosította számunkra a nyugodt ta-
nácskozás lehetõségét. Az egész napos ren-
dezvény során igyekeztünk a témát minden
oldalról körbejárni: megszólaltak a szoftver-
készítõk, a szoftverhasználó könyvtáros-
tanárok és az elmélet szakembere is. 

Meghívásunkat elfogadta a szoftvertulaj-
donosok közül Büki Balázs, valamint Simon

András. Elsõként Büki Balázs arról beszélt,
hogy szoftverük segítségével hogyan lehet
hatékonyan feldolgozni a könyvtári állo-
mányt. Simon András nem egy szoftver, 
hanem a szoftverhasználat általános kérdése-
irõl szólt. Számba vette azokat a lehetõsége-
ket, amelyek segítségével hatékonyan lehet
számítógépre vinni a könyvtári állományt.
Elõadása komplex módon vette számba az
adatfeldolgozás könyvtári vonatkozásait, hi-
szen kitért az állományok selejtezésére, az
állománytisztítás jelentõségére is. Fontos ki-
emelni az algoritmikus gondolkodás szere-
pét a könyvtárostanári munkában. 

Várhelyiné Merics Éva könyvtárostanár
(Törökbálint) egy feldolgozott állományú
könyvtárból érkezett. Gondolatai azt az utat
elevenítették fel, amely a kezdetektõl veze-
tett a kész adatbázisig. Megerõsítve az elõtte
megszólalót, az állománytisztítást nevezte
meg e munkafolyamat elsõ lépéseként. Ki-
emelte azt is, hogy az adatfeldolgozás mono-
ton feladat, de eredményeképpen a könyvtá-
ri állomány valamennyi felhasználó számára
elérhetõvé vált, s ez növelte a könyvtár
presztízsét az intézményben. Lázárné Sza-
nádi Csilla, a Könyvtárostanárok Egyesüle-
tének elnöke, egy másik technikáról szólt.
Gyakorlatában a könyvtári állomány feldol-
gozása a gyors adatfeldolgozást jelenti,
amely párosul a vonalkód-leolvasó etikettek
felszerelésével is. A feldolgozáshoz a leltár-
könyvet veszi alapul, s a késõbbi fejlesztés-
nél korrigál, ha szükséges. Elõadása szug-
gesztív, meggyõzõ volt, a hagyományos 
katalógus használatát illetõen is.

A szünet után Barátné Hajdu Ágnes fõis-
kolai tanár a dokumentumok tartalmi feltárá-
sának újdonságairól szólt. A tartalmi feltárás
alapját jelentõ Egyetemes Tizedes Osztályo-
zás napjaink megváltozott igényeinek meg-
felelõ változtatásait nemzetközi bizottság
koordinálja, ennek tevékenységérõl is hall-
hattunk. 

A nap zárásaként a nemcsak könyvtáro-
soknak, de a felhasználóknak is fontos inter-
netes oldal, a könyvtárportál mutatkozott be
Kardos András segítségével.

Konferenciasorozatunk az elvárások éve je-
gyében februárban folytatódik. Hírek, infor-
mációk a www.fppti.hu/konyvtar oldalon. ■
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Tisztelgés Kovács Máté
emléktáblája elõtt

(Hajdúszoboszló, 2009. november 11.)

✒✒  Bényei Miklós

Lassan-lassan szép, nemes hagyománnyá érlelõdik
az a lélekemelõ kezdeményezés, hogy a hajdúszo-
boszlóiak és meghívott vendégeik a város jeles fiá-
nak születésnapján emléktáblája elõtt koszorút he-
lyeznek el, és így tisztelegnek a huszadik századi
magyarországi oktatás- és mûvelõdésügy kiváló
szakemberének emléke elõtt.

Ezekben a percekben, amikor ismét itt állunk a
Kovács Mátéról elnevezett mûvelõdési központ és
könyvtár falánál, önkéntelenül elgondolkodunk,
magunk elé idézzük a névadó kivételes egyénisé-
gét. Töprengés közben bizonyára elõvillan az a
kérdés: miért is tiszteljük annyira az õ személyét,
életmûvét? Miért emlékeznek rá mindazok, akik
ismerték, hálával és – ami ennél még több – szere-
tettel? Miért van az, hogy a mai könyvtárosok és a
mûvelõdés egyéb munkásai a nehéz, gyötrõ pilla-
natokban még most, halála után több mint három
és fél évtized múltán is nagyon gyakran az õ papír-
ra vetett gondolataiban keresik, remélik a megol-
dást, vagy legalábbis a kivezetõ utat felmutató ta-
nulságot? Ezekre és a tovább sorjázó kérdéseinkre
érzéseinkben, élményeinkben, a professzor úrról
megjelent írásokban és mindenekelõtt a szikár, cá-
folhatatlan tényekben találjuk meg a választ.

Hajdúszoboszló polgárai és vezetõi nyilván azt
a férfiút tisztelik Kovács Máté személyében, aki a
város szülöttjeként teljesítményével, a magyar mû-
velõdés egyik kiemelkedõ alakjaként és egyetemi
tanárként ország- és világszerte öregbítette a tele-
pülés hírnevét. S tisztelik azt a mûvelõdéspoliti-
kust, aki államtitkárként jelentékeny mértékben
hozzájárult a szoboszlói gimnázium és kollégium,
valamint – az akkori szóhasználattal – a kultúrház
(és benne a közkönyvtár) létrejöttéhez. Régi álmok
váltak valóra a negyvenes évek végén, és az általa
dajkált intézmények azóta is eredményesen, hozzá
méltóan mûködnek.

Mûvelõdéspolitikai tevékenységének és nézete-
inek számos eleme szintén idõtállónak bizonyult.
Napjainkban leginkább az a szemléleti alapállása
aktuális, amellyel egységben látta a kultúra külön-
bözõ területeit, ágait – az oktatást, a tudományt, a
szabadmûvelõdést, a könyvtárügyet, a mûvészete-
ket –, és nemcsak hangoztatta ezt az alaptételét,
hanem a gyakorlatban is az arányos, kiegyensúlyo-
zott fejlesztésüket, támogatásukat igyekezett meg-
valósítani. Úgy, ahogy egyik méltatója írta: „Ko-
vács Máté […] mindig rendszerben gondolkodott.
Elméleti és gyakorlati munkája során a lényegi
összefüggések felismerésére törekedett.” Igencsak
tiszteletet érdemlõ felfogás ma is.

Ez a mûvelõdéspolitikai attitûd, magatartás jel-
lemezte Kovács Máté könyvtárigazgatói munkás-
ságát is. Valamivel több mint hét esztendeig állt a
debreceni egyetemi könyvtár élén, és az intézmény
az õ irányításával vált a dokumentumellátás és in-

formációszolgáltatás, valamint az itthon akkortájt
formálódó könyvtártudomány korszerû mûhelyé-
vé, és kezdeményezésére a második nemzeti
könyvtárrá. Közben – mintegy másodállásban –
rendbe tette, vasúti nyelven szólva: vágányra állí-
totta a Magyar Tudományos Akadémia válságba
került könyvtárát is. Vezetõi elképzelései, módsze-
rei nemegyszer mai utódait is segítik, ösztönzik.
Késõbb az Országos Könyvtárügyi és Dokumentá-
ciós Tanács elnökeként és egyetemi tanárként a
magyar könyvtár- és szakirodalmi tájékoztatásügy
egyik meghatározó szereplõje, vitathatatlan szak-
mai tekintélye, olyan integráló személyiség, ami-
lyenre azóta sem volt példa, és amilyenre mostan-
ság is igen nagy szükség lenne.

Talán még mindig nem érzékeljük kellõen, hogy
tudományos öröksége mennyire számottevõ. Nem
gyõzzük elégszer ismételni: egyik úttörõje volt a
könyvtártudomány meghonosításának, hazai meg-
szilárdításának. Továbbfejlesztette, magas szintre
emelte a francia kollégák bibliológiai elméletét.
Sokat tett a könyvtár- és olvasásszociológia, vala-
mint az olvasáslélektan elismertetéséért. Könyvtár-
történeti dolgozatainak szintén jelentõs a szemléle-
ti hozadéka. Behatóan mérlegelte a könyv és az 
újfajta információhordozók várható viszonyát,
fontos megfigyelésekig jutott el a kommunikáció-
elmélet terén. Sajnálatos módon csaknem teljesen
elfelejtették az ötvenes évek közepén kimunkált
grandiózus enciklopédiatervezetét, noha ezt köve-
tõen a magyar lexikonirodalom java része ebbõl
táplálkozott.

Mi, akik még ismerhettük, láthattuk, beszélhet-
tünk vele, azaz egykori tanítványai és munkatársai
(akik közül a legfiatalabbak is jócskán túl vannak
ötvenedik életévükön), természetesen elsõsorban
Kovács Mátéra, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Könyvtártudományi Tanszékének vezetõjére
emlékezünk. Mi a nagyszerû pedagógust, a huma-
nitás szellemét és erkölcsiségét sugárzó, számunk-
ra emberi példát is nyújtó, vonzóan rokonszenves
tanárt tiszteljük benne. Azt a sokoldalúan mûvelt
oktatót, aki képes volt nemcsak mérhetetlen tudá-
sát közvetíteni felénk, hanem bölcs, okos szavak-
kal formálta világlátásunkat is, felkészített minket
az úgynevezett nagybetûs életre. Valahogy úgy,
ahogy õ tanulta hajdani mesterétõl, a debreceni
egyetem nagyhírû professzorától, Hankiss János-
tól: „Hallgatóiban bizalmat keltett megértõ közvet-
lensége, elismerést váltott ki széles körû gazdag tu-
dása, az összefüggések villámgyors felvillantása,
mindenkit megnyert eleven, ötletes, szellemes elõ-
adásmódja.” És e mondat folytatása is mintha ön-
magáról szólna: „Figyelemmel kísérte tanítványai
egyéni sorsának alakulását az egyetemi tanulmá-
nyok során és után.” Mi pedig, akik követtük õt a
katedrán, hányszor, de hányszor megfogadtuk ma-
gunkban, hogy olyanok leszünk, úgy fogunk visel-
kedni, tanítani, mint Kovács Máté professzor úr.
Hallgatóink tiszte megítélni, szándékunk sikeres
volt-e vagy sem, azt viszont biztosan tudom, hogy
sokunk szeme elõtt mindig ez lebegett és lebeg –
alighanem elérhetetlen célként. ■
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Tavaly sokat olvashattunk, hallhattunk az eg-
ri megyei és városi könyvtárról, hiszen ez az
intézmény nyerte el az „Év könyvtára” kitün-
tetõ címet. Nemigen akadt kolléga, aki elvi-
tatta volna, hogy nagyon jó helyre jutott az
elismerés. S most, nemrég, a kollektíva egy
újabb meglepetéssel, egy újabb figyelemre
méltó teljesítménnyel rukkolt elõ. Összeállí-
tották, megírták és elegáns köntösben, gon-
dos tördeléssel, sok-sok képpel kiadták a
könyvtár történetérõl szóló áttekintést. Kivá-
lóan idõzítettek: a nyáron a hevesi megye-
székhely rendezte a helyismereti könyvtáro-
sok szokásos, évi konferenciáját, és erre az 
alkalomra, az ezt megelõzõ napokban látott
napvilágot a mintegy száznyolcvan oldalas
kötet, amelyet a tanácskozás résztvevõi gá-
láns személyi ajándékként megkaptak. 
A könyvet Guszmanné Nagy Ágnes, a helyis-
mereti gyûjtemény munkatársa és Tõzsér
Istvánné, az intézmény igazgatója szerkesz-
tette. Õk ketten szerzõként is közremûköd-
tek, és melléjük társult még ebben a minõ-
ségben Orosz Bertalanné egykori igazgató és
Sohajdáné Bajnok Katalin jelenlegi igazga-
tóhelyettes. Az anyaggyûjtésben segítséget
nyújtott Pataki Miklósné és Pfaffné Lovász
Mária. A könyvtár patinás mûemlék-épületé-
nek fotóját Kiss Balázs készítette. A kivitele-
zés munkálatait szintén egy helyi mûhely, a
Varga Nyomda Kft. végezte.

Szép, korrekt, igényes munka született.
Tovább gyarapítja és színesíti a hazai könyv-
tártörténeti feldolgozásoknak azt a sorát,
amely a megyei könyvtárak fennállásának fél 

évszázados évfordulója körül, néhány eszten-
dõvel ezelõtt indult el. Három sajátosságát
mindenképpen érdemes kiemelni. Elõször is
azt, hogy a kiadvány idõben átfogó teljesség-
re törekszik. Okvetlenül megemlítendõ, hogy
a szerzõk hiteles forrásokra támaszkodtak.
Végül utalni kell arra, hogy a szerkesztõk
meglehetõsen tág teret szentelnek a jelen és a
közelmúlt fejleményeinek.

Az egri megyei könyvtár történetének tár-
gyalását voltaképpen nem a címben jelzett
alapítási évnél kezdik, hanem pár esztendõ-
vel korábban, azaz visszanyúlnak a nép-
könyvtári mozgalom újjászervezésének kez-
detéig, a negyvenes évtized végéig. (Nem
igazi hiány, ám örvendetes többlet lett volna,
ha a korábbi elõzményekrõl és a város
könyvtári struktúrájáról is olvashatnánk egy-
két oldalt.) Ezt követõen alapvetõen kronoló-
giai rendben, ám öt kisebb-nagyobb idõrendi
egységre (1949–1954, 1955–1970, 1970–
1996, 1996–2005, 2006–2009) tagolva is-
mertetik a történéseket. Tehát azt a csakis 
helyeselhetõ módszertani megoldást válasz-
tották, hogy a tudatosan és körültekintõen ki-
jelölt szakaszokon belül nem szoros idõrend-
ben haladva, hanem munkaágak, feladatok
szerint adják elõ a mondanivalót. Ily módon
nemcsak a folyamat íve rajzolódik ki az olva-
só elõtt, hanem azok a fontosabb állomások,
csomópontok, a mindenkori belsõ arányok is,
amelyek jellemezték az intézmény életét, fej-
lõdését. Például hosszabban írnak a mostani
épület felújításáról, a bõvítés egyelõre kudar-
cot vallott terveirõl, az elektronizáció elõtér-
be kerülésérõl, a minõségfejlesztés országos
sikert aratott eredményeirõl stb., vagy éppen
a gyermekek ellátásáról, a helyismereti gyûj-
tés alakulásáról, a zenei részlegrõl, a változa-
tos rendezvényprogramról, a községeknek,
városoknak nyújtott segítségrõl, a most for-
málódó kistérségi szolgáltatásról és így to-
vább.

Arra, hogy a Bródy Sándor Könyvtár fejlõ-
dését elénk táró szerzõk döntõ mértékben
eredeti, egyidejûleg keletkezett kútfõkbõl
merítettek, már Eger város polgármeste-
rének, Habis Lászlónak a köszöntõje is fel-

S z e m l e
Figyelemre méltó teljesítmény
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
története 1952–2009*

✒✒    Bényei Miklós
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hívja az érdeklõdõk figyelmét. Legalább két
mondatát célszerû idézni: „A megyei könyv-
tár több mint fél évszázados történetének fel-
dolgozása lényegében a források feltárását
jelentette, a feldolgozás pedig a források
megszólaltatását, az események, folyamatok
megelevenítését, a korhangulat megidézését.
A történetírásnak ez a két fázisa a gyakorlat-
ban egybeolvadt, s vált szerves alkotórészévé
egy egységes folyamatnak.” A lapalji jegyze-
tekben egyaránt találkozunk levéltári hivat-
kozásokkal, sok-sok hírlapközleménnyel, 
néhány kéziratos és/vagy nyomtatásban köz-
zétett dolgozattal. Az irattári és a szóbeli
közlések intenzív jelenlétét viszont idõnként
csak sejteni lehet. (Feltûnõ, hogy a hetvenes-
nyolcvanas évtizedrõl és a kilencvenes évek
elsõ felérõl szóló fejezetben gyakorlatilag
egyetlen hivatkozás sincs, holott az itteni té-
nyek pontosságához sem férhet kétség.) Tu-
lajdonképpen forrásjellegû közlésnek minõ-
sül a hozzáértéssel és ötletesen válogatott
képanyag is, amelyet az intézmény helyisme-
reti gyûjteményének állományából reprodu-
káltak. S ha már a kiegészítõ részeknél 
tartunk, semmiképpen sem hallgatható el a
kötet végén elhelyezett két adattár: az egyik 
a könyvtár kiadványait sorolja fel (kissé saj-
nálatos módon betû- és nem idõrendben), a
másik a könyvtár egykori és mostani munka-
társainak névsora, azzal a többletinformá-
cióval, hogy a táblázatban a munkakört és 
a foglalkoztatás idõtartamát (kezdõ és záró
dátumát) is láthatjuk.

Metodikai és tartalmi szempontból is el-
gondolkodtató tény: az utolsó tíz év könyv-
tárfejlesztési törekvéseivel, a szûkös körül-
mények között elért egyértelmû sikereivel, a
vezetés és a munkatársak dicséretes erõfeszí-
téseivel, és természetesen az ismertetés ele-
jén említett „Év könyvtára” díj hátterével
hosszan foglalkoznak. Sõt, a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár soron lévõ (2008
és 2013 közötti) stratégiai fejlesztési céljait is
részletesen bemutatják. Frappáns megoldás,
hogy ezután jön három olyan táblázat (grafi-
konnal kombinálva), amely a statisztikai ada-
tok tükrében szemlélteti, honnan hová fejlõ-
dött az egri intézmény, illetve mikor és mely
területeken stagnált. (A szövegben a miértre
is választ kaphatunk.) S az már csak ráadás,

hogy néhány olda-
lon az olvasóknak
és a kollégáknak a
könyvtárról alko-
tott véleményébõl
is idéznek egy
csokorra valót,
mégpedig – stíl-
szerûen, a mai kor
technikai divatjá-
val összhangban –
az utolsó fél olda-
lon a zenei részleg
blogjából.

Nem mi, szak-
mabeliek mondjuk,
hanem az egyik
fenntartó, a Heves
Megyei Közgyûlés elnöke, Sós Tamás írja a ki-
advány másik köszöntõjében: „Az in-tézmény
mûködése során szervesen illeszkedett a hazai
könyvtárügy, könyvtárpolitika fejlõdésének
folyamatába, s ugyanakkor Heves megye s a
megyeszékhely mûvelõdési életének jelentõs
szereplõjévé vált.” Az állítás második fele
örömmel töltheti el a hazai könyvtárosok
mindegyikét, és igencsak meglepõ lenne az
ellenkezõjét hallani, olvasni. Azt viszont ne-
künk kell megerõsítenünk, hogy az egri
könyvtár mindig is jelenlévõ, olykor igen ha-
tékony tényezõje, egyik formálója volt a 
magyarországi közkönyvtárügynek. Történe-
tének feltárása, a kívül-belül vonzó kötet
közreadása szintén betölthet valami hasonló,
ösztönzõ szerepet. A bátortalan vagy bizony-
talan könyvtárvezetõket, könyvtárosokat arra
buzdíthatja, hogy igenis érdemes visszate-
kinti a múltba, érdemes, sõt szükséges a mai
és a jövõ nemzedék elé tárni a napjainkig ve-
zetõ utat. 

Ezen túlmenõen is számos tanulságot kínál
a Heves megyei kiadvány, és azt az ígéretet
hordozhatja magában, hogy ha követõkre ta-
lál, lassan-lassan csak-csak kirajzolódik a 
hazai megyei könyvtárak – a közkönyvtári
kultúrában immár közel hat évtizede megha-
tározó szerepet játszó intézményrendszer –
fejlõdéstörténete. Köszönjük meg az egri 
kollégáknak, hogy újra ráirányították a
könyvtártörténet mûvelõinek figyelmét erre 
a feladatra. ■
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Nepáli esküvõ 
a Szabó Ervin könyvtárban

A hetvenes években ismerkedett meg egy
nepáli családdal Voith Sipos Erzsébet, aki
azután többször is megjárta Nepált, hogy a
helyiek szokásait és életmódját fotózza.

2010. január 19-én 18 órakor Nepál – 
A kathmandui esküvõtõl a muktinathi za-
rándokhelyig címmel nyílik kiállítás Voith
Sipos Erzsébet fotóiból a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárának Kisga-
lériájában. Köszöntõt mond Nagy Anna, a
Központi Könyvtár igazgatója, és a kiállítást
Zsigmond Attila, a Budapest Galéria fõigaz-
gatója nyitja meg. A tárlat 2010. február 9-
ig várja az érdeklõdõket a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

Voith Sipos Erzsébet a 70-es években a
Budapesti Mûszaki Egyetem könyvtárosa-
ként ismerkedett meg az Építészmérnöki
Kar nepáli származású hallgatójával,
Prakash Bir Singh Tuladharral és családjával.
A barátsággá alakult ismeretség lehetõsé-
get adott arra, hogy a kiállító figyelemmel
kísérhesse a Nepálba visszaköltözõ család
életét. Prakash Bir Singh Tuladhar lánya,
Suchita, édesapja példáját követve Magyar-
országot választotta egyetemi tanulmányai
helyszínéül: orvosi diplomát szerzett.

A kiállító, a család meghívására, 2002-
ben hosszabb ideig tartózkodott Nepálban,
tanulmányozta az ország építészetét, az ott
élõk életmódját, szokásait. A városokon és
hegyeken át vezetõ utazások tapasztalatai-
ról újságcikkekben, építészeti lapokban
számolt be, fotóit kulturális központokban,
könyvtárakban mutatta be. Ebbõl a koráb-
bi anyagból Ázsia gyöngye – Nepál: Élet a
Himaláján címmel látható állandó kiállítás a
VII. kerületi Himalaya nepáli étteremben.

A most nyíló könyvtári tárlat több mint
40 fotója Voith Sipos Erzsébet 2008-as uta-
zása során készült. Témája egy hagyomá-
nyos nepáli esküvõ (a menyasszony
Suchita) és egy himalájai zarándokút,
amely a csodálatos forrásáról ismert, 4000
méter magasan fekvõ Muktinathig vezet.

(Forrás: kulturpart.hu)

Székelyföldi 
digitális emlékezet

✒✒  Kelemen Katalin

A romániai közkönyvtári gyûjtemények
magyar vonatkozású kulturális értékeinek
digitalizálása és az interneten való közzé-
tétele széles körû hozzáférést biztosíthat
ezekhez a gyûjteményekhez. Már több
nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy
a digitalizálás révén megvalósulhat a
könyvtári gyûjtemények értékes és ritka
dokumentumainak közkinccsé tétele, 
valamint e gyûjtemények kölcsönös átjár-
hatósága. 2009 õszétõl a Kájoni János
Megyei Könyvtár is bekapcsolódhatott a
digitalizálási  tevékenységbe. 

A Szülõföld Alap Kulturális, Egyházi és
Média Kollégiuma által 2009 elsõ felében
meghirdetett pályázaton – amely a hatá-
ron túli magyar kulturális szellemi örökség
digitalizálásával és internetes megjeleníté-
sével kapcsolatos programokat támogatja
– a csíkszeredai Kájoni János Megyei
Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zsõ Múzeum Tudományos Könyvtára kö-
zös digitalizálási projektje is nyert. A pá-
lyázati úton nyert 500 ezer forint értékû
támogatás lehetõvé tette a digitalizálási
munkálatokhoz szükséges alapvetõ tech-
nikai felszerelés – laptop, két speciális
könyvszkenner, valamint karakterfelisme-
rõ (OCR) szoftver – beszerzését a két
könyvtár számára. Így a program kereté-
ben már sor kerülhetett az elsõ dokumen-
tumok digitalizálására a Haáz Rezsõ 
Múzeum Tudományos Könyvtárának, va-
lamint a Kájoni János Megyei Könyvtár
dokumentációs részlegének gyûjteménye-
ibõl. 

Róth András Lajos, a Haáz Rezsõ Mú-
zeum Tudományos Könyvtárának vezetõ-
je, már évek óta foglalkozik digitalizálás-
sal, az Országos Széchényi Könyvtárral
(OSZK) kötött partnerszerzõdés alapján
az általa digitalizált mûvek megtalálha-
tók a Magyar Elektronikus Könyvtárban
(MEK). Szakmai tapasztalatát, tudását a
megyei könyvtár munkatársai is haszno-
síthatták a digitalizálási technológia elsa-
játításában.
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A két Hargita megyei intézmény együtt-
mûködésével létrejött Székelyföldi digitális
emlékezet címû projekt célja székelyföldi
vonatkozású nyomtatott kulturális értéke-
ink megõrzése, védelme és bevonása a
kulturális körforgásba, helyi szellemi örök-
ségünk közkinccsé tétele. 

A digitalizált dokumentumokat mindkét
könyvtár igyekszik elérhetõvé tenni az
interneten távoli felhasználók számára is,
ezért célkitûzésük az, hogy az együttmû-
ködés során létrehozott digitális adatbázis
az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárá-
ban is megjelenjen. Az elsõ dokumentu-
mok a tervek szerint az év végéig elérhe-
tõvé válnak a MEK honlapján
(http://www.mek.oszk.hu/).

Az elsõ körben olyan mûvek, többnyi-
re XVIII–XIX.századi erdélyi, székelyföldi
vonatkozású, illetve helytörténeti kiad-
ványok, régi helyi nyomdák kiadványai,

valamint olyan XX. századi erdélyi, szé-
kelyföldi vonatkozású munkák kerülnek
digitalizálásra, amelyek esetében már
nem vetõdik fel a szerzõi jogvédelem
kérdése. A kulturális örökség digitalizá-
lása hosszú távú tevékenység, az ered-
ményes együttmûködés érdekében a két
könyvtár évente összeállítja majd a digi-
talizálásra szánt dokumentumok jegyzé-
két, és közösen értékeli az elért eredmé-
nyeket.

A két székelyföldi intézmény a digitali-
zálás révén biztosíthatja a gyûjtemények
értékes, régebbi, és éppen ezért sérülé-
keny dokumentumainak elektronikus for-
mában való megõrzését is. Hosszú távon a
digitalizálás lehetõvé teszi majd a közgyûj-
teményeinkben fellelhetõ írott-nyomtatott
helyi kulturális örökségnek a magyar és
egyetemes kulturális örökségbe való be-
épülését. 

Januári lapszámunk szerzõi

Bánki Zsolt István
Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Bényei Miklós
Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék
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