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Ünneprontásra készülök itt, egy gyõzelmi
jelentésekre szocializálódott világban. Évti-
zedet töltöttem Amerikában vendégtanár-
ként, s napestig hallgattam a gazdaságról
szóló diadalittas jelentéseket. Az önmagát
ünneplõ operett most gyászindulóba csapott
át. Az operett nagyáriáinak nagy része a vi-
lágháló szõttesét dicsérte, a globalizációt, a
világfalut. Francis Fukuyama eszmetör-
ténész meghirdette a történelem végét. 
Túljutottunk az osztály- és a nemzeti konf-
liktusokon, a demokrácia terjedése megál-
líthatatlan, a technikai fejlõdés is feltar-
tóztathatatlanul dübörög – így a tegnapi, 
diadalittas jelentés. 

Mindez egyetlen pillanat alatt lett a múlt
zenéje. Az új kapitalizmushoz név kereste-
tik, hirdette meg egy internetes magazin fõ-
szerkesztõje, Jacob Weisberg. Beléptünk te-
hát egy olyan korszakba, amelyiknek neve
sincs. Reánk köszöntött a vegyes gazdaság?
Az etatizmushoz kötött hitelezési sorbanál-
lás kora? Újólag feltalálja a világ de  Gaulle
elnöki dirigizmusát? Vagy a kínai merkanti-
lizmus mintájára megbízható párttagokat
nevezünk ki a bankok élére? 

A most lezárult korszak utolsó évtizedei-
nek az internet bevezetése volt az igazolása,
rendszerének jelképe, pajzsa, címere, tech-
nológiája. A termelési eszköz, amelyik
megváltoztatja a termelési viszonyokat a
marxi világmagyarázat szerint. 

A földcsuszamlást a gazdaság dereguláci-
ója készítette elõ. S ez kölcsönhatásban volt
az információ deregulációjával. A globa-
lizált szabad piac letörte a cenzúrát. A kez-
detekben az internet zártláncú katonai fej-
lesztés volt, s csak a fal leomlása után vált
lehetségessé a nyitottsága és polgári fel-
használhatósága. 

Immár ez is múlté. Legutóbb a Skype, a
telefonálás egyik páratlan felülete, a kínai
titkosrendõrséghez csatolódott be az állam-
polgárok lehallgatásának biztosítására. Az
amerikai kongresszus perbe fogta azokat a

szolgáltatókat, amelyek a megengedettnél
hosszabb ideig õrizték az elõfizetõi szörfö-
lés adatait. A deregulált, szabadjára enge-
dett információ egyszerre segíti immár a
korláttalan tájékoztatást, miközben tovább-
ra is harcolnia kell az adatszabadsággal tör-
ténõ visszaélések ellen. 

Új korszakunknak tehát még a nevét sem
tudjuk. A fiatalok körében jól ismert euro-
trash zenekar egyik ünnepelt sztárja, 
Alexander Bard, foglalkozására nézve filo-
zófus, már 2000-ben könyvet írt Jan Sö-
derquist társaságában a közeljövõrõl, s eb-
ben a bankok összeomlását jósolta meg.
Vedd ki a pénzedet és fektesd a világhálóba
– írta Netokrácia címû könyvében a szerzõ-
páros. A kapitalizmus halálából egy új ural-
kodó osztály emelkedik ki, az úgynevezett
netokrácia, a világháló friss arisztokráciája,
amelyik átveszi a konzumproletariátus fö-
lötti uralmat. 

Ez alighanem túlzottan optimista jóslat
volt. A net arisztokráciája ez idõ szerint
programozó irodákban robotol, míg a kon-
zumproletariátus szívja meg az összeom-
lást. Maga az internet is hiába ünnepelte
ezernyi csatáját – de a következõ korszak
háborúját ezzel még nem nyerte meg. Az
úgynevezett dot.com buborék kipukkanása
már figyelmeztethetett volna a fejlõdés buk-
kanóira, s azokra a sorompókra, amelyeket
a társadalmi és mûveltségi korlátok állíta-
nak az akadálytalannak vélt fejlõdés elé. 
A fejlesztõk és szolgáltatók már akkor rá-
döbbenhettek volna, hogy a technikai fejlõ-
dést számos társadalmi erõ lassíthatja, a be-
fektetõk bizalmatlansága éppen úgy, mint a
felhasználók nagy rétegének ragályos kog-
nitív disszonanciája. Ez a kifejezés azt je-
lenti, hogy a társadalmi folyamatok felfogá-
sa, a jelen történelmi tudatának legalább
sejtésekben körvonalazódó megértése,
messze elmaradt a technikától. 

Marx úgy képzelhette még, hogy a tech-
nikai fejlõdés a társadalmi viszonyok átala-
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kításának motorja. A termelési eszközök
kényszerítenék ki az új termelési viszonyo-
kat. Könnyen lehet azonban, hogy a társa-
dalmi viszonyok formázzák a technológiát,
de legalábbis az igényt a technológiára. 
A hardvert legyõzte a szoftver. Az IBM szá-
mítógép-termelése tönkremehetett, de az az
egyetlen rendelés, amelyet az operációs
rendszerre Bill Gates-szel aláírtak, változat-
lanul él.

A fenti elemzésbõl az következik, hogy a
válság átrendezi a kommunikációs viszo-
nyokat, nem hagyja érintetlenül a világháló
felépítését, funkcióját és piacát. Az már ed-
dig is feltûnhetett, hogy az információs túl-
telítettség a kritikai képesség rovására ter-
jedt. Az internet-információ, pusztán azért,
mert írásos vagy képi formában nyilvános-
ságra került, az egyes felhasználók tudatá-
ban ezzel egyszersmind szakralizálódott, és
a szent szövegek lefegyverzõ aktualitásával
hatott. A merõ megjelenés ruházta fel auto-
ritással.

S a netezõ tudata is átalakulóban. Az in-
formációdömping már-már kozmikus se-
bességre kényszerítette, egyfajta staccato
ugrálásra az információcsonkok között. S a
sok információ ahelyett, hogy kritikai gon-
dolkozásra késztetne, a szélességre és nem
az elmélyülésre ösztönöz. Az információs
rulett fej vagy írás játékára szorít rá. A web
a szabadság hona, de a szabadság az anar-
chia szakadékát is feltárja. Amiképpen a
diktatúra lehetõségét is.

Én nagy csodálattal tekintek a Google két
tulajdonos programozójára, Sergey Brinre
és Larry Page-re. Nincs kétségem ugyanak-
kor afelõl, hogy a Google algoritmus a fo-
gyasztói magatartás és választás vissza-
jelzésébõl építi a felületét úgy, hogy egy
többségi ízlésvilág preferenciáit kínálja a
felhasználónak. A Google magatartástõzs-
de, amelyik az információt egy hegemón
központból újracsomagolva terjeszti to-
vább, sõt, az információ egyetemes hozzá-
férhetõségének demokráciáját hierarchikus
csoportosításban tárja elénk. A Google a
modern góthai almanach, ahol az informá-
ciólista tetején felmutatott bárók uralkod-
nak. Ha lesz netokrácia, úgy a hirdetések
angyaltrombitája jövendöli jöttét.

Az egyetlen könyv

A globális hitel- és likviditási válság mö-
gött, amelyet a tõzsdék lefelé görbülõ grafi-
konja ékesen bizonyít, súlyos bizalmi vál-
ság húzódik. A piacot nem igazgatja már az
Adam Smith által tételezett „láthatatlan
kéz”, amelyik kiegyenlíti a kereslet és kíná-
lat dinamikáját. 

A globális világ álma eltûnõben, mert a
világ civilizált és kevésbé civilizált részei
közötti aszimmetriát nem sikerült csökken-
teni. Ha eddig országok, most kontinensek
szakadtak le. A fejlett világban a fogyasztás
a luxus és felesleg felé tolódott el, míg má-
sutt a merõ szükségletet sem tudják kielégí-
teni.

Az internet szimbiogenezisben, együtt-
növekedésben áll a gazdasággal. Ösztönzõ-
je, teremtõje és haszonélvezõje volt a globa-
lizációnak. A tõzsdeindexek automatizált
követése, a gépi eladás és vétel azonban ép-
pen olyan sebezhetõ, mint bármelyik ope-
rációs rendszer. A trendek automatizált 
számítógépes követése hozzájárult a tõzs-
deingadozásokhoz, sõt nem egyszer úgy
omlott össze kék halállal, ahogyan egy sze-
mélyi számítógép, amelyiknek üres képer-
nyõje örökre elnyelte a tárolt információt.

Ne legyenek kétségeink: az úgynevezett
derivatívák, az újracsomagolt, forráskód
nélkül forgalomba került másodlagos jelzá-
loghitelekbõl reménytelenül egybesodort
részvénycsomagok, valójában a szabályo-
zatlan piacon eluralkodó programozó algo-
ritmusok termékei, amelyek ügyesen illesz-
tették egybe a rossz és a jó minõsítésû 
követeléseket. A gazdasági ingadozások és
válságok számítógép-vezérelt információs
csõdök, melyekbõl éppen az információ
eredete nem követhetõ vissza.

Az internet ennek a mozgásnak hol elõ-
mozdítója, hol hátráltatója volt, a varázsló
inasa, ha tetszik, démona. Egyszerre közve-
títette a hasznos és a veszedelmes informá-
ciót. A korlátlan kibertérben bizonyos valós
tudáshoz igencsak borsos áron juthatunk
hozzá, míg a kritikátlan információhoz bár-
mikor. Ignacio Ramonet francia bölcselõ
azt hirdette, hogy az interneten a pletyka és
az információ csaknem szétválaszthatatla-
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nul keveredik, a középkor és a szemantika
nagy tudósa, Umberto Eco pedig imígyen
állította fel a net paradoxonát: minél fonto-
sabb az információ, annál nehezebb a kom-
munikáció. 

A net rendszere ugyanis csak technikai-
lag újdonság, még akkor is, ha átrendezi a
tudás és a bölcsesség egymáshoz rendelt 
viszonyát. A régi kínaiak a ruhájuk ujjára
festették az egyetlen könyvet, amelyet éle-
tükben olvastak, mások a szent könyvek
magyarázatával töltötték az életüket. Jorge
Louis Borges argentin író Bábeli könyvtár
címû remekében a képzelet építi fel a végte-
len könyvtárat, amelyikben huszonöt orto-
gráfiai jelbõl a világ valamennyi nyelvének
kombinációjából keletkezett az információs
végtelen egymásra épülõ hatszögû épülete
egészen az égig, csupa négyszáztizen olda-
las könyvbõl, melyeknek minden oldala
negyven sor, és minden sorban nyolcvan
betû. Bábel könyvtárának, a világ eddigi s
jövendõ tudásának tárában azonban elve-
szett ama egyetlen könyv, amelyben csak-
ugyan tudás van. A bábeli könyvtár haldok-
ló olvasója meséli el reménytelen életútját 
a megbízható tudás keresésében. Ebben a
könyvtárban vannak katalógusok, miként
álkatalógusok is, szövegek a cáfoló kom-
mentárral együtt. „A Könyvtár olyan gömb,
amelynek középpontja bármelyik hatszög,
és kerülete felfoghatatlan.” (Bolgár Lajos
fordítása). Ha nem tudnánk, hogy Borges a
rövid novellát 1941-ben írta, azt hihetnénk,
hogy az internetrõl adott csüggedt látleletet. 

A csüggedésre semmi ok, a kételyekre
annál több. A net az emberiség álmaiból
nem volt képes mindent megvalósítani.
Borges-szel csaknem egy idõben, 1938-ban
H.G. Wells is megalkotta az Emberi Agy
utópiáját. „Rövid idõn belül lehetségessé
válhat, sõt lehetséges lesz az emberiség tel-
jes emlékezetéhez minden egyénnek hozzá-
férnie. S ennek a tudásnak nem lesz közép-
pontja, Peruban, Kínában és Izlandon, vagy
Közép-Afrikában. […] az álmunk a széle-
sen elterjedt öntudatra ébredt elterjedt vi-
lágintelligencia.” Végsõ célként Wells egy
olyan felkészült befogadóról (Competent
receiver) álmodott, aki csakugyan kiigazo-
dik a világ dolgaiban. 

Minden technológiai újítás azonban ép-
pen a szakértelmet, a kompetenciát rombol-
ja szét. A könyvnyomtatás a privilegizált
szent szövegeket világi szövegek piacára
dobta, s ezzel a papi exegézisnek vetett vé-
get. Nem sok idõbe tellett, hogy Velencében
a Biblia mellett jelentõs példányban nyom-
ták Aretino pornográfiáját. 

Borges világ-könyvtárában ezernyi az
olyan könyv, amely tartalmában és formájá-
ban teljesen azonos. Az internet révén az in-
formáció könnyû reprodukálhatósága létre-
hozta az ollózás univerzumát. Amiképpen
Borges egy másik elbeszélésében megjósol-
ta, Tlön világában „a plágium fogalma is-
meretlen: kimondták, hogy minden mû
egyetlen, idõtlen és névtelen szerzõ mûve”
(Benyhe János fordítása).

A technika azonban csak azt tudja megva-
lósítani, ami az emberi képzeletben már meg-
fogant és jelen van. A kibertér fogalmát csak-
nem hatvan esztendõvel Norbert Wiener után
William Gibson egyik sci-fije, a Neuro-
mancier honosította meg. Borges elbeszélése,
a Tlön, Uqbar, Orbis Tertius a filozófus Berke-
ley szolipszizmusa nyomán rekonstruál egy
olyan világot, amelyik a végtelenségbõl al-
kotja meg a végest, saját geometriával és szám-
tannal. A legfõbb bûn a tükör és a közösülés,
mert mindkettõ szaporítja az emberiséget. 

A reprezentáció és információ összefüggé-
seinek gondolata régóta kísértette az emberi
képzeletet. A tér végtelenségének feltételezé-
se elébb félelemmel töltötte el a heliocentri-
kus világkép felfedezõit (Pascal: Le silence
èternel de ses espaces m’effraie – a terek
örök csendje félelemmel tölt el). A tér vég-
telensége mégis a megismerés határtalan-
ságával vált egyenlõvé. A természetet úgy
képzelték el, hogy annak minden eleme kö-
zéppont, és a gömbje végtelen. A rettentõ vi-
lág milliárd középpont és végtelen kiterjedés.
Ennek megismerése eddig utópisztikusnak és
technikailag kivitelezhetetlennek rémlett.
Vladimir Nabokov Ada címû regényének
Terrája csak a képzeletben létezett. Borges
Uqbarjában nincsenek fõnevek. Ám amikor
maga a létezõ világ átveszi a képzeletbeli vi-
lágok természetét, ehhez egy új nyelvet is tár-
sít, amit Michel Foucault „language à venir”-
nek, a jövendõ nyelvének írt le. 



A megálmodott végtelen nyelvet techni-
kailag a világháló valósította meg. Gior-
dano Bruno máglyára ment azért a felisme-
résért, hogy „bizonyossággal állíthatjuk, a
világegyetem csupa középpont és nincs ha-
tára a végtelenben”.

Az univerzum tehát egy végtelen könyv-
tár, amelyiknek paradoxona éppen az, hogy
elveszett az egyetlen könyv, amelyik a vég-
sõ kódot megadja.

A fenti néhány referenciával talán bizo-
nyítanom sikerült, hogy bármilyen új tech-
nológia az internet, a természet feltárásának
ama ideája, hogy a tudást decentralizáljuk
és gömbjét végtelenre tágítsuk valójában a
modern kor kritikaelméletének, ha úgy tet-
szik, filozófiájának egyik domináns köve-
telménye volt. Borges visszavezeti a gondo-
latot Alain de Lille tizenkettedik századi
francia teológusra, de elõzményei az idõ-
számítás elõtti 600-ból Xenophanésznél is
felmerülnek. 

A hyperlink eredete

Csak azon technológiai újításokkal érdemes
egyáltalán foglalkozni, amelyekbõl a ter-
mészetmagyarázat, mondjuk így, angyali
nyelve válik érthetõvé, lefordíthatóvá, hie-
roglifákból fonetikává. Vegyünk például
egy olyan újítást, mint a szövegekbe szúrt
hyperlink. Akinek már volt a kezében a Tal-
mud, jól tudja, mi a hyperlink: századok
rabbinikus irodalmának, egymásra halmo-
zott kommentárjainak mátrixa. A tudás, su-
gallja a Talmud, olyan labirintus, amelyik a
törvény bilincseibõl az értelmezés szabad-
ságával szabadít ki. 

A harmincas években még közöttünk járt
egy úgynevezett tû-talmudista, aki azzal a
mutatvánnyal koldult, hogy valaki egy kö-
tõtûvel átszúrta a Talmud egyik kötetét és õ
megmondta, hogy melyik betûn hatol át a tû
a tetszés szerint rákérdezett oldalon. 

Az úgynevezett Turing gép, a számítógép
õsmodellje azon alapult, hogy egy távoli
helységbõl azt kellett eldöntenie valakinek,
hogy gép vagy ember válaszol-e a kérdése-
ire. Ha ezt a talmudistát ültetnénk a Turing
géphez, úgy a mi talmudistánkat még a leg-
ravaszabb kérdezõ is a gépi válaszhoz so-

rolja. A szegény vakuló talmudista fél év-
századnyi tanulás után olyan járatos volt a
hyperlinkelésben, hogy emlékezetének neu-
ronhálózata gépies pontossággal idézte fel
azt az egyetlen könyvet, amelyet valaha ta-
nulmányozott. 

Borges már rádöbbent arra, hogy a kö-
zéppont nélküli határtalan világ technológi-
ájának határt szab az, hogy az univerzum
megismerését Bábel tornyában kell megvív-
nunk, vagyis egy nyelvekre hasadt kommu-
nikációs szférában, vagy, ami még nyo-
masztóbb, egy kultúráktól, szokásoktól és
elõítéletektõl szabdalt világban. 

Bábel tornya az Úr megkísértése volt. 
A Genézis nem számol be a torony lerom-
bolásáról. Építését a nyelvek megzavarodá-
sa után egyszerûen abbahagyták. Baruch
görög apokalipszisa a második századból
azt is tudni véli, hogy a megbüntetett építõk
egy másik világban kutyákként éltek to-
vább. Az univerzális nyelv híján csak ugat-
ni tudtak.

Az úgynevezett univerzális vagy logikai
nyelv ötletével a több nyelven alkotó Leib-
niz állt elõ, jogosan, mivel fájón érezte a tu-
dás nyelvének hiányát. Kortársa, John
Wilkins, a londoni Királyi Társaságban adta
elõ univerzális nyelvtanát a tudományos
forradalom hajnalán. A Royal Society elnö-
ke ekkor Isaac Newton volt, roppant elége-
detlen a Principia Mathematica Naturalis
egyetemes törvényeivel. Newton kabba-
lisztikus héber szövegek tanulmányozásától
várta, hogy megnyíljék elõtte ama egyetlen
könyv, amelyik Bábel tornyának építése
közben elveszett. 

Nincs univerzális nyelv, a HTML csupán
hordozó, nem nyelv. Az Írországban szüle-
tett és a többnyelvû Triesztben nyelvtanár-
ként szolgáló James Joyce megpróbált egy
olyan regényt írni, amelyet az angolba szõtt
számos nyelv keverékébõl és asszociáció-
ból szerkesztett egybe. Anthony Burgess 
híres Joyce-könyvében a nagy író nyelvi le-
leményeibõl a bite szót emeli ki. A szó eti-
mológiája egyébként kísérteties. Elsõnek
Michael Northgate Benedek-rendi szerzetes
egy francia könyv fordításában használta
1340-bõl. Agenbite a kenti tájszólásban lel-
kifurdalást (újramarást) jelent. Az ilyen át-
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hallásos szókapcsolatok okán nevezte a
Finnegans Wake címû Joyce-regényt a
hyperlink õsének Umberto Eco, az itáliai
szemantikus. 

Joyce megpróbált kiszabadulni a bábeli
átokból, még azzal is, hogy Madách Imre
Az ember tragédiájából is átvett több tucat-
nyi kifejezést.

Legutóbb Salman Rushdie, az indiai
származású író, akire fatvát, gyilkos átkot
mért ki az Ayatollah Ruhollah Khomeini,
olyan regényt írt, amelyik nemcsak a nyel-
vi, hanem a kulturális korlátokon is meg-
próbált átlépni. A regény ihlette a U2 zene-
karának híres Bonóját tizenkét új dalra,
amelyeket operává és filmmé is kibõvítet-
tek. A mû (The Ground beneath her Feet –
Talpa alatt a föld) Orpheus és Euridiké mí-
toszát dolgozza fel indiai legendákkal ke-
resztezve. A regénybeli Orpheus, itt Ormus
Cama, rockzenével csábítja vissza
Eurydicét a földre, s ez a hõs leginkább
John Lennonra hasonlít.

A végtelenbõl a központokig

Az internet sok-központúságát és végtelensé-
gét igencsak korlátozza a nyelvi és kulturális
kódok különbözõsége. A gyõzelemittas glo-
balizáció ideológiája persze azt állítja, hogy
az elektronikus információtovábbítás korsza-
kában nincs akadály a tõkeáramlás elõtt, aho-
gyan az áruk szabad forgalmát is egyre ke-
vésbé akadályozzák védõvámok. Amikor 
Soros György egy példátlanul merész húzás-
sal kikényszerítette az angol font leértékelé-
sét, ennek nyomán azt javasolta, hogy adóz-
tassák meg a pénz- és áruforgalmat, hiszen
egyetlen pénzmágnás egy egész országot
kényszeríthet térdre. Az E-Bay webfelületén
egyetlen fontért árulták Izlandot.

A jelenlegi értékválság elsöpör bizonyos
immár efemernek vélt „értéket”, s újból elõ-
térbe helyez bizonyos elfeledett javakat. 
A modern tudás teljességgel haszonelvû.
Max Weber kifejezésével a korszerû civili-
záció anyanyelve a Zweckrationalität, a cél-
szerûségen alapuló gondolkodás. A tudás-
nak azonban természetéhez tartozik, hogy
felhasználásának eszközeit a „tudni nem ér-
demes dolgok tudományával” lehet megala-

pozni. A kopernikuszi világrendszert, Kep-
ler modelljét a világegyetem szépségétõl ih-
letett lángelmék javasolták. Mi a szebb, a
kör vagy az ellipszis, ez volt egyik közép-
ponti kérdésük.

Az a világ, amelyik most összeomlani
látszik, a luxust, a felesleget tartotta a leg-
többre. Ugyanakkor a tudásban és az infor-
mációban ragaszkodott a célszerûséghez, a
tévék sound-bite-jához, a lecsontozott hí-
rekhez. Mindezzel elsorvadt az a kritikai 
intelligencia, amelyet az információ feldol-
gozása és egy értékvilág megteremtése igé-
nyel.

A tudásról szerzett tudásunk átalakításá-
ban elõkelõ hely illeti meg a múlthoz és az
emlékezetünkhöz fûzött viszonyt. T. S.
Eliot, a huszadik század nagy angol-ameri-
kai költõje írta: „And what there is to con-
quer […] has already been discovered /
Once or twice or several times / There is
only the fight to recover what has been lost,
and found and lost again and again.” Amit
még fel kell fedeznünk, azt már felfedezték
egyszer, kétszer, vagy többször is. Nekünk
az maradt, hogy visszahódítsuk, amit el-
vesztettünk, megtaláltunk és újra elvesztet-
tünk, újra s mindannyiszor.

A versnek aktualitást ad korunk. Paul
Klee híres festménye, az Angelus Novus, az
Új angyal, a történelmet romhalmazként vi-
zionálja. A jelenlegi összeomlás újabb tör-
melékeket hordott elénk, eltakarítására csak
egy olyan kritikai szellem vállalkozhat,
amelyik a tiszta és a gyakorlati ész korlátait
fogalmazza meg. Az információs világfalu-
ból eddig a világra esett a hangsúly, most
alighanem a falu került elõtérbe. 

Senki se lepõdjék meg: az információ is
lokális. A világháló apró láncszemekbõl
építkezik technikailag éppen úgy, mint szel-
lemileg. A magában álló információ szélütött
legény, mozdulni sem képes. Minden infor-
máció csupán a hozzáadott kulturális érték-
kel érvényes és értékelhetõ, azt dekódolja és
illeszti a helyére. Az információhalász ott ül
a hatalmas, végtelen óceán partján, s a háló-
ját szövi. Valójában csak arra kérdezhet rá,
aminek a válaszát jószerivel elõre sejti, mert
a válasz érvényét a kérdés természete szabja
meg. S itt még nem szóltunk a nyelv érzelmi
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mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik leg-
fontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a
prágai Franz Kafka németül írt, de ez kény-
szerzubbony volt a számára. Nem volt az
anyanyelve, nem volt a „Mameloschen”.
Amikor édesanyját Mutternek szólította, az
nem jelentette az õ édesanyját. A német nem
az érzelmei nyelve volt. A jiddist pedig jól
sosem tudta s elfeledte.

A világháló inkommenzurábilis (mérhe-
tetlen) információtömege végre lehetõvé te-
szi az igazi helybéliséget. Ha szélességében
nem, mélységében megérthetem, ha nem is
a világot, de a saját világomat. 

Az amerikai szociológia elgyászolta a ki-
sebb közösségeket, a tûzoltózenekarokat.
Elidegenedés, elmagányosodás, éjszakai te-
levízió, hajnali pornó. Ám ezt az elmagá-
nyosodást kiváltja a virtuális közösségek
építése a neten. Nemcsak a hackerek tömö-
rülnek klubokba, hanem a jónép is, ha alá-
adsz egy felületet, amelyet kezelni ínycsik-
landozóan jó. 

A felvilágosodás szikrázó elméje, Vol-
taire, azzal zárta az ártatlan Candide világ-
utazásáról szóló zseniális beszámolóját,
hogy ápoljuk a kertjeinket. Fogadjuk el 
Voltaire nyomán, hogy az internet a hegeli
„hamis végtelenség” (Schlechte Unendlich-
keit) álma után ráébred a globalizációs ha-
tártalanság eszméjének csalfaságára és
csapdáira. 

Az internet nemcsak a most összeomló
pénzpiacok és tõzsdék információéhségé-
nek kiszolgálója. Helye lesz benne a kiskö-
zösségek utópiájának, a kis nyelvek világ-
hálójának. Az internet egyszersmind a
lokalitások lánca, a szabad egyének szabad
társulása a tudás elsajátítására. ■

* Az Internet Fiesta 2010. március 31-én megtartott zárókon-
ferenciáján elhangzott elõadás szerkesztett változata.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
köszöni mindazok támogatását, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-ának felajánlásával hozzájárultak 
a szövetség mûködéséhez. 

Kérjük, az idén is segítsék szervezetünket!
Adószám: 19672108-2-41

A XXI. század elsõ évtizedének egyik leg-
alapvetõbb változása az információs tár-
sadalom feltartóztathatatlannak látszó tér-
nyerése, és ennek következményeként a
számítógép mindennapi használatának
szinte megkerülhetetlenné válása. A fejlõ-
dés követése az informatika világában jára-
tosak számára sem könnyû feladat, azon-
ban a számítógépet nem vagy csak nagyon
felületesen ismerõk számára a kockázat
sokkal nagyobb. Könnyen „körön kívül”
kerülhetnek a munkaerõpiacon, és a ma-
gánéletben is csábító lehetõségektõl eshet-
nek el. 

Ennek megakadályozására számtalan
program indult az elmúlt évtized során. 
A különbözõ kezdeményezésekben gyak-
ran felmerülõ pont a közösségi internet-
hozzáférési helyek kialakítása. A paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár majd’ ki-
lenc évvel ezelõtt, 2001 õszén sikeresen pá-
lyázott a Miniszterelnöki Hivatal erre a cél-
ra kiírt pályázatán, aminek eredményeként
hat multimédiás számítógép és egy tintasu-
garas nyomtató beszerzésére nyert támoga-
tást. A könyvtár az internet-hozzáférési
pont kialakítása mellett alapfokú számító-
gép-kezelõi tanfolyamok indítását is vállal-
ta.

2002-ben kezdõdött az oktatás, melynek
keretében két tanfolyamra jelentkezhetnek
az érdeklõdõk, teljesen kezdõknek ajánlott
az internetet és a számítógép használatát
népszerûsítõ tanfolyam, míg a szövegszer-
kesztés alapjait oktató kurzust inkább a 
valamivel gyakorlottabb felhasználóknak
javasolják, többek között azoknak is, akik
az internetes képzést végigcsinálták. Az
internethasználatot bemutató tanfolyam
húszórás, díja jelenleg 6500 Ft/fõ, míg a
szövegszerkesztést oktató képzés 24 órát
ölel fel, és 12 000 Ft-ba kerül.

A tanfolyam megítélésérõl a könyvtár
folyamatosan kérdõívek segítségével pró-
bál tájékozódni. Ezek kitöltése természete-
sen névtelenül és önkéntesen zajlik. Az el-

Számítógépes tanfolyamok 
a paksi városi könyvtárban

✒✒  Hoffmann Zoltán



sõ év tapasztalatairól Gutai István Az infor-
mációs társadalom felé címû írása a Paksi
Tükör 2003. októberi számában már részle-
tesen beszámolt. Mivel a tanfolyamok azóta
is folyamatosan zajlanak, ezúttal az azóta
eltelt több mint hat év tapasztalatait, vissza-
jelzéseit kívánom összefoglalni, természe-
tesen a kérdõívekre adott válaszok alapján.

A felmérésben 213 személy vett részt,
ebbõl 57 fõ a szövegszerkesztõi, 156 az
internetes tanfolyamot végezte el. A kérdõ-
ív rákérdezett a résztvevõk legmagasabb is-
kolai végzettségére, foglalkozására, korábbi
számítógépes ismereteik szintjére, a tanfo-
lyam elõtt megfogalmazott igényeikre, a
képzésrõl kialakított véleményükre. Ezen
túl meg akartuk tudni, hogy a résztvevõk
honnan szereztek tudomást a tanfolyamok-
ról, mit mondanának róla, ha ismerõsök
kérnék ki a véleményüket, illetve rendel-
keznek-e otthon számítógéppel. A könyvtár
arra is kíváncsi volt, hogy milyen más ösz-
szejövetelre, rendezvényre jönnének el szí-
vesen a résztvevõk.

A jelentkezõket iskolai végzettség szerint
vizsgálva kiderül, hogy a középfokú vég-
zettségûek abszolút többségben vannak,
mindkét tanfolyamon 54 százalék volt az

arányuk. Felsõfokú végzettséggel valamivel
több mint negyedük rendelkezett. Összesen
26 szakmunkás végzettségû (12%) vett
részt a tanfolyamokon, a legfeljebb 8 általá-
nost elvégzõk száma a teljes mintában ele-
nyészõ, mindössze 7 fõ volt (mindannyian
az internetes tanfolyamon).

Foglalkozás szerinti megoszlásban a
nyugdíjasok, valamint a különbözõ iro-
dai, szellemi munkát végzõk (felsõ- és
középfokúak együtt) jelentik – 18–18 szá-
zalékkal – a legnépesebb csoportot. Ha
csak a szövegszerkesztõi tanfolyamot
vizsgáljuk, ezen két csoport aránya egy
kicsivel ennél is magasabb (21% és 23%).
Utánuk következnek a valamilyen szak-
képzettséget igénylõ szakmunkát végzõk
14 százalékkal, majd a pedagógusok
(10%). 13 résztvevõ valamilyen vezetõi
(bolt, mûhely, kirendeltség) pozíciót töl-
tött be, és kisebb számban – 8–12 fõ –
részt vettek vállalkozók, egészségügyi,
vendéglátóipari, valamint a kereskede-
lemben dolgozók is. Õket egészíti ki két
lelkész, hét háztartásbeli és GYES-en,
GYED-en lévõ, négy betanított munkás,
három tanuló és egy munkanélküli. 18
személy nem válaszolt a kérdésre.
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Mindkét tanfolyam esetében a jelentke-
zõk több mint fele családtagtól, munkatárs-
tól vagy más ismerõstõl értesült a tanfo-
lyamokról. A második legfontosabb forrást
a könyvtár szórólapjai jelentették, a szöveg-
szerkesztõi tanfolyam jelentkezõinek 40
százaléka, az internetesen 28 százalékuk
így szerzett tudomást a képzésrõl. Ezen 
kívül csak a TelePaksot említették meg szá-
mottevõ mennyiségben, összesen 27 jelent-
kezõ hallott a városi televízióban a kur-
zusok indulásáról. 36-an több forrást is
megjelöltek. A különbözõ újságok (Tolnai
Népújság, Paksi Hírlap, Paksi Polgár, Vá-
rosháza, Atomerõmû), a Fortuna Rádió, 
valamint a könyvtár honlapja együttesen
ugyancsak 27 említést kapott. Könyvtári
dolgozóktól kilencen, egyéb forrásokból
ketten értesültek. Heten nem válaszoltak a
kérdésre.

A kérdésre, hogy mit mondanának azok-
nak, akik a tanfolyamról érdeklõdnek, egy-
értelmûen pozitív visszajelzések érkeztek.
Mindkét tanfolyam esetében a megkérde-
zettek negyede mondta, hogy érdemes el-
jönni. A szövegszerkesztõi tanfolyam részt-
vevõinek 40 százaléka, az internetesen 
30 százaléknyi állította, hogy ajánlaná 
ismerõseinek is a képzést. További 20 szá-
zalék sorolta be a hasznos, színvonalas, ér-
dekes kategóriákba. Hét résztvevõ alapis-
meretek elsajátítására alkalmasnak érezte a
képzést, érdekesség ugyanakkor, hogy 
az internetes tanfolyamról hárman éppen
azt mondták, hogy olyanoknak való, akik
már rendelkeznek minimális alapképzett-
séggel. Három jelentkezõ a képzés olcsósá-
gát is a pozitívumok között említette. 
A nem válaszolók aránya mindkét tanfo-
lyamtípus esetében 16 százalék volt, ami
azt jelenti, hogy összesen 34 ember hagyta
üresen a kérdõív ezen részét.

Néhányat ki is emeltem a legjellemzõbb
válaszok közül:

„Színvonalas, kezdje el!” 
„Nagyon kedves volt az úriember, min-
denben segített készséggel.”
„Ha már látott gépet, mindenképp ja-
vaslom ezt a tanfolyamot!”
„Megérte.”
„Bátorság! Gyakorlás!”

„Nagyon jó volt, hogy nem volt drága,
nem csaltak ki pénzt a zsebembõl, na-
gyon meg vagyok elégedve!”
„Gyorsan ismerethez jutottam, és gya-
korolhattam.”
„Felkeltette az érdeklõdésemet a szá-
mítógép és az internet iránt.”
„Szakmailag jó, anyagilag elérhetõ.”
„Az internetrõl teljes körû tájékoztatást
kaptam.”

A jelentkezõk tanfolyamot megelõzõ szá-
mítógépes ismereteire is rákérdezett a kér-
dõív. A válaszokat semmilyen szintfelmérõ
nem elõzte meg, kizárólag önbevalláson
alapultak, így természetesen nehéz pontos
képet kapni a valós ismeretekrõl, ennek 
ellenére a képzések célközönségének meg-
határozásához érdekes lehet, hogy a jelent-
kezõk hova sorolták be önmagukat. A szö-
vegszerkesztõi tanfolyamok 57 résztvevõje
közül 12 saját bevallása szerint semmilyen,
9 minimális ismeretekkel rendelkezett, míg
21-en állították, hogy alapfokú tudásuk van.
Éppen egynegyedük, 14 fõ rendelkezett
internetes ismeretekkel. Az internetes tan-
folyamot elkezdõk között jóval magasabb
volt a semmilyen vagy csak minimális tu-
dással rendelkezõk aránya, 51, illetve 43 fõ,
azaz összesen 60 százalék sorolta magát
ide. 43 résztvevõnek volt alapfokú ismerete,
továbbá kilencen ismerték a szövegszer-
kesztés alapjait. Tehát, ahogyan a tanfo-
lyamok felépítésébõl várható is volt, megál-
lapítható, hogy az internetes tanfolyamra
jelentkeznek inkább a teljesen kezdõk, akik
a két tanfolyamtípusra összesen jelentkezõk
mintegy felét tették ki.

A tanulni szándékozók tanfolyam elõtt
megfogalmazott igényeirõl is alkothatunk
képet a kérdõívre adott válaszok segítségé-
vel. A szövegszerkesztõire jelentkezõk
többsége, nem meglepõ módon, a szöveg-
szerkesztés elsajátítását tûzte ki célul, 17-en
említették ezt az elvárást. További 9–9 fõ
szeretett volna alapfokú számítógépes is-
meretekre szert tenni, valamint meglévõ tu-
dását bõvíteni. Öten írták, hogy a munkájuk
során szándékoznak hasznosítani a tanulta-
kat. Érdekesség, hogy nyolc ember inter-
netes ismeretek megszerzését várta a szö-
vegszerkesztõi tanfolyamtól.
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Az internetes képzés jelentkezõinek
majd’ kétharmada (57, ill. 42 fõ) internetes
ismereteknek és a számítógép alapfokú ke-
zelésének megtanulását várta a tanfolyam-
tól. 12-en tájékozódási céllal, kíváncsiság-
ból jelentkeztek. A nem válaszolók aránya
10 százalék alatt maradt (19 fõ).

A tanfolyamot elvégzõk elégedettségét,
véleményét is megpróbálta felmérni a kér-
déssor. Erre két módon került sor, egyrészt
egy négyfokozatú skálán (teljes mértékben
– részben – kismértékben – egyáltalán
nem), másrészt saját szavaikkal megfogal-
mazva az észrevételeiket. Az eredmények
alapján egyértelmûen látszik, hogy a több-
ség meg volt elégedve a képzéssel. A kér-
désre, hogy mennyiben teljesültek az igé-
nyei, az összes résztvevõ 55 százaléka „tel-
jes mértékben”, 38 százaléka „részben” volt
megelégedve. Mindössze hat ember mond-
ta, hogy csak kismértékben teljesültek az
igényei (mindannyian az internetes tanfo-
lyamon).

A tapasztalatok, észrevételeik bõvebb ki-
fejtésére vonatkozó kérdés esetén a nem vá-
laszolók aránya igen magas volt, mindkét
tanfolyamtípus esetében 44 százalék nem
írt be semmit. Az összes kérdõívet kitöltõk
körében mintegy 28-28 százalékot tesznek
ki azok, akik egyértelmûen pozitív élmé-
nyeket említettek. A legtöbb probléma a
gyakorlás mennyiségével kapcsolatban me-
rült fel, a szövegszerkesztést tanulók 19, az
internetezést elsajátítani akarók 28 százalé-
ka említette valamilyen formában, hogy az
ismeretek alapos megtanulásához több gya-
korlásra lenne szüksége. Ha figyelembe
vesszük, hogy a tanfolyamon elsõsorban
kezdõk vettek részt, könnyen érthetõvé is
válik ez az igény. Különösen azoknál okoz-
hat ez problémát, akik otthon nem rendel-
keznek számítógéppel. A könyvtár ezen az
igényen – és általánosságban is a számító-
géphez való hozzáférés kérdésén – azzal
próbál segíteni, hogy minden beiratkozott
tagjának napi egy óra ingyenes számító-
gép-használati lehetõséget biztosít, mely-
nek során szükség esetén az intézményben
dolgozó informatikus szakember segítséget
is tud nyújtani. A gyakorlás mennyiségét
keveslõk közül sokan válaszukban el is is-

merték, hogy a gyakorlás hiánya elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy õk maguk nem for-
dítottak erre elég idõt. Az anyag elsajátítá-
sához – a gyakorlási lehetõségen túl – a
szervezõk a kurzusok tartalmából összeállí-
tott 25–30 oldalas jegyzetekkel is hozzájá-
rulnak, melyekért külön fizetniük nem kell
a résztvevõknek. 

Kisebb számban az internetes tanfolyam-
mal kapcsolatban panaszként felmerült a
képzési idõ rövidsége (6 fõ), valamint hogy
jelentkezéskor nem egészen erre a tan-
anyagra számított (5 fõ).

A leggyakoribb válaszokból néhány na-
gyon jellemzõt itt is érdemes áttekinteni:

„Ismereteim gyarapodtak nagymérték-
ben.”
„Nagyon boldog voltam, hogy lehetõsé-
get kaptam erre a tanfolyamra. Évek óta
nem ültem a gép elõtt, s mindent fel tud-
tam eleveníteni.”
„Amire kíváncsi voltam, arra megkap-
tam a választ.”
„Szívesebben ülök otthon a géphez, és
nem érzem teljes tudatlannak magam.”
„Megismertem egy új életformát.”
„Elégedett vagyok az elõadás módjával
és az elõadó türelmével.”
„Az elmélettel elégedett vagyok, a gya-
korlás már a saját szorgalmamon, lehe-
tõségeimen múlik.”
„Jegyzeteimmel most már nyugodtan
tudok dolgozni.”
„Több gyakorlásra lett volna szükség.”
„Nagyon sok jó dolgot tanultam az
internetrõl.”
„Nem volt idõm a gyakorlásra, ezért az
összetettebb feladatokat nem tudtam el-
sajátítani.”
„Nem sokat tanultam, szinte ezeket már
tudom!”

A résztvevõk közel háromnegyede ren-
delkezett otthon számítógéppel a tanfolyam
idõpontjában, azonban a két csoport között
meglehetõsen nagyok az eltérések, míg a
szövegszerkesztõre jelentkezõk 91 százalé-
kának háztartásában volt számítógép, az
internetesre jelentkezõk között ez az arány
mindössze 66 százalék volt. Ugyanakkor a
megkérdezettek közül mindössze 4 fõ
mondta azt, hogy nem is tervezi számítógép
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vásárlását. A többi géppel nem rendelkezõ
tervezte, hogy a közeljövõben beszerez szá-
mítógépet otthonra.

A könyvtár arról is szeretett volna infor-
mációt kapni, hogy a tanfolyamra járók mi-
lyen más rendezvényre, összejövetelre len-
nének a jövõben kíváncsiak. A válaszok
nagy többsége a további számítógépes té-
májú képzéseket emelte ki. Az internetes
tanfolyamra járók közel negyede mondta
azt, hogy eljönne egy szövegszerkesztéssel
foglalkozó képzésre. A szövegszerkesztést
tanulók 16 százaléka ugyanakkor táblázat-
kezelést oktató tanfolyamon venne részt
szívesen. A kérdõívet kitöltõk 16, illetve 
22 százaléka állította, hogy más, valamint
magasabb szintû számítógépes tanfolyam
érdekelné, azonban ennél konkrétabbat nem
árult el.

Az informatikai képzésekhez nem kap-
csolódó témákban is érkeztek javaslatok,
összesen hét ember említette meg, hogy iro-
dalmi jellegû rendezvényekre (könyvbemu-
tató, író-olvasó találkozó, felolvasóest,
vers- és mesemondó versenyek) szívesen
jönne. Néhányan említettek nyelvtanfolya-
mokat, történelmi és kulturális témájú elõ-
adásokat. A résztvevõk 10 százaléka vallot-
ta azt, hogy mindenre nyitott. Meg kell em-
líteni azt is, hogy a nem válaszolók aránya
meglehetõsen magas volt, a 213 megkérde-
zettbõl 82 fõ nem töltötte ki a kérdést.

Összegzésként elmondható, hogy az el-
múlt 7 év tapasztalatai megmutatták, van
igény a számítógépes alapképzésekre. A je-
lentkezõk széles spektruma arra utal, hogy
az eltérõ élethelyzetben lévõ emberek kö-
zött ugyanúgy felmerül a számítógép-hasz-
nálat elsajátításának igénye. Bár a tanfo-
lyamokra érkezõk konkrét igényei és céljai
nagyban eltértek, a túlnyomó többség még-
is elégedetten távozott a képzés végén. Az
alapfokú számítógép- és internethasználatot
oktató tanfolyamot fõként teljesen kezdõk
vették igénybe, akik szerettek volna bete-
kintést kapni a világháló számukra ismeret-
len világába. A szövegszerkesztést bemuta-
tó kurzusok iránt elsõsorban az alapismere-
tekkel már rendelkezõk érdeklõdtek. A kép-
zések sikerét a legjobban talán az mutatja,
hogy többen mindkét tanfolyamot elvégez-

ték, valamint a kérdõívet kitöltõk fele
mondta azt, hogy szívesen részt venne más,
számítógépekkel foglalkozó rendezvénye-
ken is.

Sok résztvevõ emelte ki az elõadások kel-
lemes légkörét, elégedettségét az elõadás
módjával és színvonalával. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy egy-egy kurzus során
korábban egymás számára ismeretlen em-
berek ülnek le a másik mellé, beszélgetnek,
próbálnak segíteni a problémák megoldásá-
ban, a tananyag elsajátításában. A képzés
ünnepélyes zárása során a résztvevõk tanú-
sítványt is kapnak arról, hogy a tanfolyamot
elvégezték.

A képzések – az évek során mit sem
csökkenõ érdeklõdésre tekintettel – tovább
folytatódnak, egy csoport éppen a napokban
kezdhet megismerkedni a számítógépek vi-
lágával. ■
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Hazaérkezik az Apor-kódex 
Sepsiszentgyörgyre

Megújulva tér haza kedden a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeumba az Apor-kó-
dex. A háromszéki kultúrintézmény legna-
gyobb értékének tartott Apor-kódex egyebek
mellett a negyedik magyar irodalmi mûnek
tekinthetõ Huszita Biblia zsoltárait tartalmaz-
za. A kéziratot a századok során többször 
károsította víz, lapjain penészgombák tele-
pedtek meg, ezek az írás halványodásához ve-
zettek. A legjelentõsebb pusztítást a tintama-
rás okozta, vélhetõen azért, mert a tinta keve-
rése során az összetevõk arányát rosszul 
választották meg – magyarázta el Tóth Zsu-
zsanna restaurátor.
A kódex restaurálását a Balassi Intézet támo-
gatásával az Országos Széchényi Könyvtár
Restauráló és Kötészeti Osztálya végezte el.
A kódexet 1877-ben adományozta a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak
báró Apor Zsuzsánna. Szövegét elõször 1881-
ben közölték, majd 1942-ben hasonmás ki-
adása is elkészült Budapesten. A kódex ott
vészelte át a második világháborút, és csak az
ötvenes években került vissza Sepsiszent-
györgyre. 

(Forrás: Duna TV)



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április 13

A 11. Internet Fiesta országos rendezvény-
sorozatára 2010. március 22. és 31. között
került sor a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség (IKSZ) felhívásában csatlakozás-
ra hívta a könyvtárakat az internettech-
nológiák sokrétûségének, az internet új 
lehetõségeinek és nem utolsó sorban a vi-
lágháló veszélyeinek bemutatására. Ország-
szerte programok szervezõdtek a web2-
alkalmazások, a forrásmegosztás, a virtuális
közösségi és együttmûködési formák meg-
ismertetésére.

Ebben az évben az IKSZ megbízásából a
szervezés központi feladatait – tematika
összeállítása, promóciós anyagok készítte-
tése és expediálása, zárókonferencia szerve-
zése – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársaiból alakult team végezte a me-
gyei könyvtárak támogatásával. A csatlako-
zó könyvtárak programjaikat továbbra is a
Kecskeméti Katona József Könyvtár – ez
alkalomra friss, vidám színekbe öltöztetett
– adatbázisában (http://fiesta.kjmk.hu) re-
gisztrálták. 

Az Internet Fiesta ismertsége, mozgósító
ereje növekedett. Valamennyi megye és a
tavalyinál jóval több település (257) csatla-
kozott a fiestához, a programsorozat orszá-
gos lefedettsége több mint 50%-kal nõtt.
Több könyvtár (345) szervezett rendezvé-
nyeket a kiemelt témakörökhöz kapcsolód-
va. A programok száma 16%-kal (1358)
emelkedett.

Elsöprõ többségben a települési könyvtá-
rak kapcsolódtak be, de számos iskolai
könyvtár is csatlakozott az évenként vissza-
térõ programsorozathoz. Az országos fel-
adatkörû könyvtárak közül az Országos
Idegennyelvû Könyvtár, az egyetemi
könyvtárak közül a BME-OMIKK és a
Debreceni Egyetem könyvtára regisztrált
nagy érdeklõdést keltõ programokat. A leg-
több település és intézmény Somogy (62,
67) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(47, 57) csatlakozott, a legtöbb programot a
korábbi hagyományoknak megfelelõen
Bács-Kiskun megyében (212) szervezték a
könyvtárak, õket követette Somogy (197) és
Borsod (154). 

A 2010. évi Internet Fiesta kiemelt 
témakörei a következõk voltak:

A neten élek 
A net közösségépítõ szerepe 
Iwiw, Facebook, Twitter stb. 

Közzéteszem képeimet 
Picasa, Facebook, Twitter 
Képet szerkesztek (Photoshop, Paint
stb), fényképretusálás a Gimppel 

Együtt dolgozom a többiekkel 
GoogleDocs stb. 

Véleményem van róla 
Internetes napló, blog 

Web2-es alkalmazások 
Könyvtárak, infotárak 
YouTube, Google és Yahoo 
perszonalizációja 

Az internet társadalmi hatásai. Veszélyek
a neten! 

Vírusveszély, adathalászat, spamek. Gye-
rekek veszélyben 

Védekezés. Mit tehetünk, mit tegyünk? 

A legnagyobb számban a weboldalakat,
internetes szolgáltatásokat bemutató válto-
zatos programok fordultak elõ, a résztvevõk
többsége e programokra látogatott el.

N a p l ó
Internet a könyvtárban korhatár nélkül. Internet Fiesta 2010

✒✒    Nagy Anna



A programok száma témakörönként: 
A neten élek – 622;  Web2-es alkalmazások
– 257; Véleményem van róla – 163; Együtt
dolgozom a többiekkel – 122; Az internet
társadalmi hatásai – 105; Közzéteszem ké-
peimet – 89.

A kínálat elsõsorban a praktikus igények
kielégítésére épült: álláskeresési lehetõsé-
gek, társkeresés, fõzés, kertészkedés, 
e-ügyintézés, adózás és az aktualitások: víz
világnapja, húsvét, tavasz. A közösségi ol-
dalak, kép- és videómegosztók, játékok,
kommunikációs lehetõségek bemutatása
mellett számos program szólt képkezelésrõl
és a közös munkát támogató alkalmazások-
ról, valamint a mobil internet technológiai
újdonságairól. A legifjabbak érdeklõdve
kukkantottak be a számítógép belsejébe,
szétszedték, összeszerelték az egeret, a 
vonalkódolvasót. Az internet veszélyeirõl 
szakavatott elõadók tájékoztatták az érdek-
lõdõket.

A programsorozatban jelentõs szerepet
kapott az olvasás, az e-könyvek, elektroni-
kus könyvtárak, meseoldalak bemutatása. 
A fiesta honlapján és több könyvtár
weboldalain kvízek, keresztrejtvények vár-
ták a játékos kedvû érdeklõdõket, akik is-
mét virtuális és helyszíni játékokban, vetél-
kedõkben vehettek részt. 

A 2010. évi Internet Fiestán több mint 
29 240-en vettek részt országszerte, jóval
többen, mint a megelõzõ években. A fiesta
szlogenje – Internet a könyvtárban korhatár
nélkül! – valamennyi korosztályt megszólí-
totta. 

A programok megoszlása korcsoporton-
ként: minden korosztály – 670; kölyök –
278; felnõtt – 176; nagyi – 126; tini – 108.

A legnagyobb számban az iskolások
(39,5%) és a felnõtt korosztály (30,8%) lá-
togatták a rendezvényeket. A tizenéves kor-
osztálynak szóló programok száma volt a
legcsekélyebb, ennek ellenére jelentõs
számban és érdeklõdéssel vettek részt a ti-
nédzserek (16.6%), elsõsorban iskolák szer-
vezésében. A legkevesebben az 55+ korosz-
tály tagjai (13,2%) képviseltették magukat:
fõként a szolgáltatások bemutatóit és az
internethasználati tanfolyamokat látogatták. 

A Kezedben a világ címû budapesti
zárókonferenciát március 31-én Fodor Pé-
ter, az IKSZ elnöke moderálta. Az internet
kulturális és társadalmi hatásairól Ungvári
Tamás egyetemi tanár tartott elõadást. A vi-
lágháló jelenségét filozófiai szempontból
Ropolyi László egyetemi adjunktus elemez-
te. Tóth Krisztián üzletfejlesztési igazgató a
mobil internet technológiájának könyvtári
alkalmazási lehetõségeirõl tájékoztatta a
hallgatóságot. Végül Gervai Péter, a magyar
wikipédia alapítója beszélt a wikipédia
szerkesztési elveirõl és eredményeirõl. 
A délután hagyományosan a könyvtárak
programjainak bemutatásával telt. Ebben az
évben Bonyhád, Újszász, Zalaegerszeg vá-
rosi könyvtárai, a szegedi és a miskolci me-
gyei könyvtár és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár ismertették képes beszámolóban
rendezvényeiket és tapasztalataikat. A kon-
ferencia csaknem száz résztvevõjének 
érdeklõdése alig lankadt, a délutáni bemu-
tatkozásokat is szép számmal kísérték fi-
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Sakk az Internet ellen
Debreceni Városi Könyvtár 

Józsai Könyvtára

Csiripelõ csevegõ
Twitter oldal készítsd velünk! 

Kazincbarcika, Egressy Béni Könyvtár,
Kulturális és Sport Központ



gyelemmel. A legérdekesebb és legsikere-
sebb programokat szervezõ könyvtárak
munkáját oklevéllel ismerte el az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség.

Az 2010. évi Internet Fiesta médiavissz-
hangja nem maradt el a korábbi évekétõl.
Hírt adott róla az MTV Híradója és Buda-
pesti Regionális Magazinja, az IKSZ elnö-
kével beszélgetések voltak az ATV Reggeli
Jam és a Duna TV Hattól nyolcig címû mû-
sorában, valamint a Rádió Café csatornán
több alkalommal. A nyomtatott sajtó és je-
lentõs számú internetes hírügynökség, por-
tál is beszámolt az országos rendezvény-
sorozatról. A városok és kistelepülések 
eseményeit a helyi média és a helyi érde-
keltségû internetportálok népszerûsítették. 

Az Internet Fiesta népszerûsége töretlen.
A várakozással ellentétben a lakossági
internethasználat bõvülése, növekvõ elter-
jedtsége miatt nem lanyhul a kíváncsiság,
inkább további érdeklõdést generál. 
A könyvtárak internetet népszerûsítõ évti-
zedes munkája, az informatikai ismeretek
terjesztése a lakosság körében, a
használóképzõ tanfolyamok hatása beérni
látszik. Az újabb és újabb internettech-
nológiák, alkalmazások megismerésének
fontos helye a könyvtár, amely az internetet
az infokommunikáció egyik legfontosabb
eszközeként kínálja használóinak.

Köszönjük valamennyi könyvtár szerve-
zõ munkáját és szakmai segítségét! ■

Internet Fiesta 2010 a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban

✒✒    Farkas Ferenc

Ha igazán stílusos lettem volna, akkor a
fiesta zárókonferenciáján egy tengerparti
videókonferenciás bejelentkezést hallgat-
hattak, nézhettek volna meg a kollégák. Saj-
nos az ötlet késõn jutott eszembe, Fodor Pé-
ter fõigazgató, aki fogékony a formabontó
ötletekre, biztosan nyitott lett volna erre a
megoldásra... De majd legközelebb!

Komolyra fordítva a szót, mi, könyvtáro-
sok szeretjük a statisztikákat, most csak a
fõbb adatokat tekintve, 2010. március 22. és
31. között 39 tagkönyvtárunkban hozzávetõ-
leg 90-féle program keretében, összesen 107
találkozásra került sor. Ez azt jelenti, hogy
négybõl három könyvtárunk csatlakozott a
fiesta programjaihoz. Hogy a mintegy 1000
résztvevõ sok-e vagy kevés, azt nem szeret-
ném megítélni, de mivel tudható, hogy a fies-
ta jellemzõen kiscsoportos, illetve személyes
foglalkozásokról szól, méltányolandó adat.

A könyvtárosok többsége hölgy, s köztu-
dott, a nõi táskák feneketlen gyomrúak.
Nézzük, hogy a speciális „fiestás retikül”
mit rejtegetett!

Mielõtt programjaink ismertetésébe bele-
vágnék, jelzem, hogy a programszervezõk
az idei tematika megfogalmazásánál ráérez-
tek arra, hogy valami van a levegõben, ezzel
összefüggésben néhány friss FSZEK-es
webkettes alkalmazásra utalnék, melyek 

Pacsirta utca

„Hogyan mûködik…?”
Kukkantsunk bele a számítógép,
monitor, egér belsejébe! 
Szeged
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részben a fiestára idõzítve indultak, vagy
csak röviddel elõzték meg a programsoroza-
tot. A korábbi sikeres iwiw-es klubok – né-
melyik több ezer taggal büszkélkedhet – után
kõbányai könyvtárunk twitter-felhasználó
lett; pesterzsébeti könyvtárunk immár a
Facebookon gyûjt ismerõsöket, de van
Youtube-csatornája és blogja is, szûkebb pát-
riám, a Lõrinci Nagykönyvtár pedig a
Google Groups segítségével kezeli a Világ-
képzõ ismeretterjesztõ sorozat hírlevelére
feliratkozott több száz érdeklõdõ adatait.

Visszakanyarodva az Internet Fiesta idei
rendezvényeihez, a „bõségtálból” egyfajta
válogatást nyújtok most át.

A Neten élek-programcsokorról:
A Király utcai könyvtárunkból érkezett

beszámoló szerint: „Az elõadó általános-
ságban beszélt a web2-rõl, majd az iwiw-
rõl és a Facebookról. A rendezvény hangu-
latát nagyon feldobta egy tízéves kis srác,
aki regisztrálva volt már minden oldalon, el
is dicsekedett vele, és sok kérdésével
»megizzasztotta« az elõadót. Az idõsebb ér-
deklõdõk viszont a végén megjegyezték,
hogy igen sokat kell még tanulniuk.” A kö-
zösségi portálokkal több könyvtárunkban is
foglalkoztak a fiesta keretében.

Számos könyvtárunk szervezett különbö-
zõ tanfolyamokat 15–30 órában, ezek közül
villantok fel néhányat. Csepeli könyvtá-
runkban Fel a netre! címmel alapfokú kép-
zés indult; a Dagály utcaiban Egérfogó cím-
mel szintén alapfokú képzést szerveztek, a
programról beszámoló munkatársam fel-
idézte a kolléganõje szájából kiszakadt só-
hajt (most tartott elõször foglalkozást):

„Hú, ez a két óra azért nagyon fárasztó volt,
nem hiába tanulnak a pedagógusok négy
évig azon a fõiskolán!” Hiába, a könyvtáros
is ember.

Lõrincen BTK – ne ítélje magát magány-
ra! címmel szerveztünk foglalkozást, ahol
az idõsek barátot, társat, közösséget – innen
a BTK – kereshettek az interneten. Örül-
tünk, hogy messze nem voltak szemérme-
sek – ezt azért ne tessék félreérteni, de tény,
hogy az idõskori elmagányosodásból az
internet is jelenthet kiutat. Ugyanitt Cset
csettintésre címmel szerveztünk minitan-
folyamot. Pacsirta utcai könyvtárunkban a
kerületi Clubnetcet Egyesület informatikus
szakembere vállalta, hogy idõseket barátkoz-
tat meg az internet világával. Sok kiskönyv-
tárban biztosítottak lehetõséget különbözõ
informatikai problémák megbeszélésére af-
féle személyes segítõ szolgálat keretében.

Lõrincen a Google+ tanfolyamon haladó
ismereteket kínáltunk a Google különbözõ
szolgáltatásairól a Calendartól a Google
Earth-ig. Emellett az Internet mobilan –
internet a mobilban bemutatót említeném
meg, ahol Symbian rendszerû készüléken
futó xHTML böngészõ, Opera Mini progra-
mokat; a mobil levelezést és csetet; a külön-
bözõ alkalmazások letöltését kínáló Ovi
Áruházat; a GPS-es helymeghatározó szol-
gáltatást nyújtó Google Maps, illetve Ovi
Maps alkalmazásokat; mobil szótárprogra-
mot; az Office alkalmazások dokumentu-
mait mobiltelefonon megjelenítõ Quick-
office programot, illetve widgeteket, az ún.
minialkalmazásokat mutattam be.

Az érdekesség kedvéért kapcsolom ide,
hogy soroksári könyvtárunkban már az óvo-
dások is tudják, nemcsak az emberiség
„költözött fel” a világhálóra, de például a
gólyákat is megfigyelhetjük webkamerákon
keresztül. A könyvtári látogatások alkalmá-
val mindig meg fogják nézni, hogyan fej-
lõdnek a kisgólyák.

A Véleményem van róla-programkörbõl
csak ízelítõül villantok fel két példát. Az
internetes jelenlét sokszor egyfajta hordó-
szónoki igényünket is kielégíti, kelenföldi
kollégáim sokszínû programjairól szóló be-
számolójából idézek: „Az egyik hölgynek
már volt egy blogja, amit egy elõzõ tanfo-
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lyamon készített, azt kiegészítettük, meg-
jegyzéseket írtunk hozzá. Egy úrnak pedig
létrehoztunk egy blogot az ingyenblog.hu-n,
arra feltöltött egy képet és írt hozzá pár
mondatot. Majd a cím alapján lekerestük a
Google-ban, de még nem találtuk meg – 
a legfrissebb blog 3 órás volt –, amit mind-
annyian módfelett sajnáltunk. Tanulságként
könyveltük el.”

Békásmegyerrõl pedig így számolt be
munkatársam: „Leghálásabb célközönsé-
günk ebben az évben is a nagyik voltak. Az
idõs emberek lelkesen regisztráltak a külön-
bözõ közösségi oldalakra, ismerkedtek a
blogokkal, sõt némelyek saját blog létreho-
zásába is belefogtak. A könyvtárunkban
mûködõ NagyiNet Klub újabb lendületet
kapott az Internet Fiesta során.”

Az Együtt dolgozom a többiekkel fedõne-
vû programok elsõsorban természetesen az
online közös munkát lehetõvé tevõ alkalma-
zásokról szóltak, több helyen is szerveztek
ilyet, de itt említem meg, hogy néhány
könyvtárunkban – a társadalmi jelenségekre
érzékeny módon – álláskeresést megköny-
nyítõ tanfolyamokat is hirdettek, így példá-
ul a Lehel utcában és a Börzsöny utcai
könyvtárban.

Közzéteszem a képeimet – ezt a lehetõsé-
get már egy másik témakör járta körül, Köz-
ponti Könyvtárunkból így számoltak be a 
náluk szervezett programról: „Megismerked-
tünk az online képszerkesztõ programokkal.
Ezek közül a Picnik.com szerkesztõt válasz-
tottuk. A résztvevõkkel kipróbáltuk az egy-
szerûbb szerkesztési lehetõségeket: szöveg
beillesztése a képbe, szövegbuborék-alkotás,
fény és kontraszt beállítása, effektek, mon-

tázs készítése, képek keretének kialakítása.
A képeket ezek után elmentettük, majd el-
küldtük egymásnak e-mailen keresztül, és
megismerkedtünk a Picasával is.”

Kõbányai könyvtárunk – ahol nagy ha-
gyományú Artotéka is várja a látogatókat –
Net-retus címû programja keretében a 
Kõbányai Fotóklub segítségével a digitális
fotózás, képfeldolgozás iránt érdeklõdõk-
nek szervezett programot. A Kõbányai Mû-
vészek Egyesülete tagjainak virtuális tárlat-
vezetése is sokakat érdekelt.

Játékos foglalkozások is várták a gyere-
keket és az érdeklõdõ felnõtteket. Ugocsa
utcai könyvtárunk a víz világnapjáról emlé-
kezett meg, míg Móricz Zsigmond Könyv-
tárunkban sok más program mellett a világ-
háló könyvtári lehetõségeit mutatták meg.
A beszédes nevû Mosoly utcában a Zoo-
Net-Tárlat címû program Fekete István idei
évfordulóihoz kapcsolódott. Kollégám leve-
lébõl idézek: „fontosnak tartottam, hogy a
hagyományos könyvtári búvárkodást egé-
szítsük ki az internet adta lehetõségekkel.”

Bíró Mihály utcai könyvtárunk pedig a
még mindig kedvelt Honfoglaló-játékhoz
kapcsolódó bajnokságot hirdetett.

Az internet társadalmi hatásairól, veszé-
lyeirõl a Patakyban szerveztek elõadást,
Csefkó Tamás ny. ezredes elõadása arról
szólt, hogy a bûnüldözés új ága mirõl szól
és hogyan illeszkedik be a hagyományos
rendõrség szerkezetébe. Szó esett a gyer-
mekpornográfiáról, az adatlopásokról stb.

Kitérõként egy a fiestát valamivel meg-
elõzõ programot ajánlanék a témában. 
A Kék Vonal Internet Helpline a Microsoft
és a UPC támogatásával szervezett interak-
tív elõadást Lõrincen kamaszoknak. Érde-
mes megkeresni ezt az alapítványt, szívesen
szerveznek ilyen tájékoztatókat. Mint
Ramháb Mária kiegészítette mondandómat,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) és a Kék Vonal együttmûködési
megállapodást is kötött, tehát „hivatalos” a
kapcsolat, nyitott a kapcsolatfelvételi lehe-
tõség.

Összefoglalásul néhány tapasztalat: 
Még mindig jelentõs az igény a tanfo-

lyamokra, kár, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap idei pályázati kiírásából ez kimaradt.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Olvasószolgálati Szekció 2010. február 
24-én Kazincbarcikán, az Egressy Béni
Könyvtárban rendezett szakmai napján két
olyan téma volt a programban, amely a
könyvtáros szakma egészét érinti és aktuali-
tása révén minden bizonnyal széles érdeklõ-
désre tarthat számot. Az egyik elõadás a
szerzõi jogról, a másik a Márai-pogramról
szól.

Bokrosné Stramszky Piroskának, az MKE
Olvasószolgálati Szekció elnökének és
Molekné Kõrösi Beatrixnak, a szekció titká-
rának, egyben a rendezvény házigazdájának
köszöntõje után elõször Amberg Eszternek,
a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezet-
fejlesztési osztálya munkatársának elõadá-
sát hallgattuk meg Könyvtári szolgáltatás
kontra szerzõi jog. A szerzõi jogi törvény
könyvtárakat érintõ változásai címmel.

Amberg Eszter elõadásában összefoglalta
mindazokat a szerzõi jogra vonatkozó tör-
vényi szabályozásokat, amelyek nap mint
nap érintik munkánkat, szólt azokról a
problémákról, amikor a szerzõi jog gátjaiba
ütközünk, megmagyarázta, elemezte azokat
a jogszabályokat, amelyek átszövik min-
dennapi könyvtári tevékenységünket. 

2008 decemberében immáron negyedszer
módosult a szerzõi jogról szóló 1999. évi

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.). 
A könyvtárakat a módosítás három terüle-
ten érinti: átalakult a nyilvános haszonköl-
csönzésre vonatkozó szabályozás, egyér-
telmûbbé vált a belsõ intézményi célú 
másolásra vonatkozó szabályozás, és kiala-
kították az árva mûvek felhasználására vo-
natkozó engedélyezési eljárást.

Az Szjt. kimondja, hogy a szerzõ kizá-
rólagos jogai közé tartozik, hogy mûvét 
terjessze, és ez a joga kiterjed a mû egyes
példányainak nyilvános haszonkölcsönbe
adására is.1 Jelenleg a 2006/115/EK irány-
elv határozza meg a tagállamokban a szer-
zõket megilletõ kölcsönzési jogdíjak rend-
szerét, amelynek alapelve, hogy a szerzõ
mûvének közkönyvtári kölcsönzéséért el-
lentételezésben részesül. Tekintettel arra,
hogy 2004. május 1-je óta Magyarország is
tagja az Európai Uniónak, a nyilvános ha-
szonkölcsönzési jogdíj bevezetése hazánk-
ban is elkerülhetetlen.

A törvény eddig a nyilvános szolgáltatá-
sokat nyújtó könyvtáraknak szabad felhasz-
nálást adott a mûvek egyes példányainak
haszonkölcsönbe adását illetõleg, vagyis a
szoftvereket, CD-ROM-okat kivéve, nem
kellett engedélyt kérni a szerzõtõl vagy jog-
díjat fizetni a hangfelvételben foglalt mû és
a filmalkotás haszonkölcsönbe adása esetén

Egyre többen érdeklõdnek a haladó isme-
retek iránt.

A könyvtárosi kompetenciák köre folya-
matos fejlesztést igényel.

A sikeres programok titka talán ennyiben
foglalható össze: jó témafelvetés; figyelem-
felkeltõ címválasztás; jó idõpontválasztás.

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a
fiesta tárgyévi tematikáját érdemes lenne
hamarabb közzétenni, alkalmazkodva a he-
lyi sajtó átfutási idejéhez, és valamelyes
kritikaként, hogy a programok gyakran ne-
hezen sorolhatók be a fiesta hivatalos olda-
la által felkínált kategóriákba. Fodor Péter
az IKSZ elnökeként a zárókonferencián
mindkét felvetésre fogadókész volt.

Végezetül kis összekacsintásként ezzel, a
könyvtárosok számára talán elégtételt jelen-
tõ külföldi reklámmal zárom soraimat, jó ha
tudjuk, a Google mögött is ott áll egy
könyvtáros: www.insideyoursearch.com.
Valóban nem árt, ha van, aki szakértelem-
mel navigál az információtengerben… ■

Amit a szerzõi jogról és a Márai-programról megtudtunk

✒✒    Nemes Erzsébet

Ferencváros



sem. Most viszont kell! Azokban a könyvtá-
rakban, ahol bérbe adták a filmeket (értsd:
példányonként díjat számítottak fel), ez
nem jelent különösebb változást, eddig is
engedélyt kellett kérni a jogosulttól. Azok-
ban a könyvtárakban viszont, ahol beiratko-
zási díj ellenében kölcsönözték e mûveket,
a jogszabályváltozás értelmében most enge-
délyt kell kérni a szerzõtõl a nyilvános ha-
szonkölcsönzésre vonatkozóan, és jogdíjat
kell fizetni.

A törvény módosítása értelmében a nyil-
vános haszonkölcsönzést végzõ könyvtá-
rakban haszonkölcsönzés útján terjesztett
irodalmi mûvek és kottában rögzített zene-
mûvek szerzõit a haszonkölcsönbe adásra
tekintettel megfelelõ díjazás illeti meg. Az-
az itt az irodalmi mûvek és a kottában 
rögzített zenemûvek nyilvános haszonköl-
csönzéséhez nincs szükség a szerzõ engedé-
lyére, de megfelelõ díjazás illeti meg õket.
A jogalkotó csak az országos szakkönyvtá-
rakat mentesíti a díjfizetés alól.2 A díjat a
kultúráért felelõs miniszter által felügyelt
költségvetési fejezet külön törvényi soron
biztosított keretébõl kell megfizetni; errõl a
miniszter gondoskodik. Tehát nem a könyv-
tárak költségvetését terheli majd a jogdíj
megfizetése!

A díjat a kölcsönzések száma alapján kell
felosztani. A díj megállapításához és felosz-
tásához szükséges adatok, valamint az adat-
szolgáltatásra kötelezett könyvtárak körét
külön jogszabály állapítja majd meg. Az
Szjt. értelmében 2011. január 1-jétõl kell
gyûjteni a díj megállapításához és felosztá-
sához szükséges adatokat, amelyek alapján
a díjakat 2012-ben kell elõször felosztani.

A belsõ intézményi célú másolásra vo-
natkozó szabályozás egyértelmûbbé vált.
Kiemelendõ, hogy megszûnik a saját pél-
dányról való többszörözés megszorítása, to-
vábbá teljesen elválik egymástól a tudomá-
nyos kutatási és az archiválási célú többszö-
rözés. Az Szjt. 35. § (4) bek. értelmében a
nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár,
iskolai oktatás célját szolgáló – 33. § (4)
bek. – intézmény, muzeális intézmény, le-
véltár, valamint a közgyûjteménynek minõ-
sülõ kép-, illetve hangarchívum a mûrõl
másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés

vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem
szolgálja, és

a) tudományos kutatáshoz vagy archivá-
láshoz szükséges,

b) nyilvános könyvtári ellátás vagy a 
38. § (5) bekezdésében meghatározott fel-
használás céljára készül,

c) megjelent mû kisebb részérõl, illetve
újság- vagy folyóiratcikkrõl belsõ intézmé-
nyi célra készül, vagy

d) külön törvény azt kivételes esetben,
meghatározott feltételekkel megengedi.

Az Szjt. 40. §-a szerint a szabad felhasz-
nálás körében többszörözött példányok – a
könyvtárközi kölcsönzés kivételével – nem
terjeszthetõk a szerzõ engedélye nélkül.
Korábban például nyilvános könyvtári ellá-
tás céljából csak saját példányról készülhe-
tett másolat, és elvileg ez a másolat csak a
könyvtárközi kölcsönzésre volt felhasznál-
ható. Most azonban a nyilvános könyvtári
ellátás keretében többszörözött példányok a
nyilvános haszonkölcsönzés során osztják
az eredeti példányok sorsát, nincs különb-
ség eredeti és másolt mûpéldány között.

Az Szjt. új, az úgynevezett „árva mûvek“
jogszerû felhasználására vonatkozó eljárási
szabályai a törvény 57/A és 57/D §-ában ta-
lálhatók. Árva mûvek azok, melyeknek a
szerzõje ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik. Konkrétabban árva mûnek mi-
nõsülnek azok a mûvek, amelyek még szer-
zõi jogi védelem alatt állnak, de nem isme-
rik szerzõjüket, vagy nem tudják, hol 
tartózkodik a jogosult.

A jogalkotó a Magyar Szabadalmi Hiva-
talt (továbbiakban: MSZH) jelöli ki a fel-
használási engedélyek kiadására. Az MSZH
csak abban az esetben ad engedélyt a kérel-
mezõnek (pl. a könyvtárnak), ha az megtet-
te az adott helyzetben általában elvárható
intézkedéseket3 a szerzõ felkutatására, és
nem járt eredménnyel. A felhasználási en-
gedély legfeljebb öt évre szól, a Magyar
Köztársaság területére terjed ki, nem kizá-
rólagos, át nem ruházható, további felhasz-
nálási engedély adására és a mû átdolgozá-
sára nem jogosít.

Az Szjt. rendezi egyrészt azt a helyzetet
is, ha a felhasználás idõtartama alatt a jogo-
sult személye, illetve tartózkodási helye is-
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mertté válik, másrészt azt is, ha a szerzõ ki-
léte, illetve tartózkodási helye az engedély
hatályának megszûnése után válik ismertté.
Az elsõ esetben a szerzõ megtilthatja a fel-
használást vagy meghatározhatja a felhasz-
nálás méltányos díját is, vagyis ez esetben a
szerzõ joga feléled. A második esetben 
a szerzõ felbukkanása a felhasználást már
nem érintheti, de a felhasználás méltányos
díjának követelésére még öt évig van lehetõ-
sége a jogtulajdonosnak.

Az árva mû egyes felhasználásainak en-
gedélyezésére vonatkozó részletes szabá-
lyokról szóló 100/2009. (V. 8.) kormány-
rendelet 2009. május 16-án lépett hatályba.
A kormányrendelet 2. §-a megadja a kére-
lem alaki és tartalmi kellékeit. Fontos elemei
a kérelemnek a 2. § (2) bekezdése alapján
csatolandó bizonyítékok, amelyek igazolják,
hogy a kérelmezõ a szerzõ kilétének, illetve
tartózkodási helyének felkutatására megtette
az adott helyzetben általában elvárható intéz-
kedéseket, és a kutatás nem járt eredmény-
nyel.

A kormányrendelet 3. §-a tartalmazza
azokat a keresési módokat, amelyeket a ké-
relmezõnek minimálisan teljesítenie kell.
Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a
kérelmezõ még további keresési módokkal
is kutasson a jogosult után.

A kormányrendelet 4. §-a tartalmazza az
MSZH eljárásaiért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjat. Eszerint a kérelem díja
102 500 Ft, de ha a kérelmet az MSZH ál-
tal e célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, illetve elektronikus úton nyújtják be,
és amennyiben a kérelem olyan felhaszná-
lás engedélyezésére irányul, amely sem
közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját, akkor a kérelem díja 30 000 Ft-ra
mérséklõdik. 

Az elõadást követõen Amberg Eszter
megadta elérhetõségét is, ígérve, hogy bár-
milyen, a témával kapcsolatosan felmerülõ
kérdésre kézséggel válaszol.

A másik téma, amirõl a szekció szakmai
napján elõadást hallhattunk, a Márai-pro-
gram volt.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója,

egyben mint a témában autentikus személy,
mint a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiumának vezetõje, Márai év
Márai-programmal címmel tartott elõadást.

A 110 éve, 1900. április 11-én született
Márai Sándor emlékére a Nemzeti Kulturá-
lis Alap még az elmúlt évben döntött arról,
hogy egy hosszú távú, évi 1 milliárd forint-
ból mûködõ könyvtártámogatási és könyv-
szakmai projektet indít el 2010-ben. 
A könyvtárosok nagy várakozással olvasgat-
ták a programmal kapcsolatos híreket. 
A februári szekcióülés óta már több forrás-
ból tudjuk, sok helyen napvilágot látott és
ezt a szakmai napot megelõzõen, február
22-én sajtótájékoztató keretében hallhattuk
a hírt, hogy Hiller István oktatási és kulturá-
lis miniszter bejelentette a Márai-program
elindulását. Ezért is nagy várakozással hall-
gattuk Venyigéné Makrányi Margit elõadá-
sát, amelyben összefoglalta a program 
lényegét, ismertette a prioritásokat, a kezde-
tektõl a legfontosabb szempontokat felvá-
zolva ismerhettük meg a program egészét.

A Márai-program célja a nemzeti
kultúrkincs megõrzése és széles körû hoz-
záférhetõsége szempontjából fontos köny-
veknek az eljuttatása a hazai és a határon
túli könyvtárakba, az olvasáskultúra fej-
lesztése, a kortárs magyar szerzõk megis-
mertetése. Egy hosszú távú, évenként is-
métlõdõ könyves programról van szó. 
A program lényeges eleme az is, hogy nem
könyvtártámogatási rendszer, bár a könyv-
táraknak fontos szerepük van benne. 

A prioritások a következõk: klasszikus és
kortárs szépirodalom, gyermek- és ifjúsági
mûvek, tudományos és szakkönyvek, vala-
mint ismeretterjesztõ kiadványok, kézi-
könyvek. Az ezer címet tartalmazó ajánlati
listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági
könyvek 40%-kal, a többi felsorolt kategó-
ria 60%-kal szerepel. Az arányok flexibili-
sek, évente változhatnak.

Az ún. Márai-lista létrehozása a Márai
Ideiglenes Kollégium feladata, ennek a kol-
légiumnak a vezetõje is egyben a könyvtári
kollégium vezetõje.

A könyvtárak lehívási joggal rendelkez-
nek, az egyes könyvtárak által lehívható
összegrõl a könyvtári kollégium dönt.
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A kiadók körérõl és a kiadványokról
megtudtuk, hogy a magyarországi bejegy-
zésû és határon túli magyar kiadók nevez-
hetik kiadványaikat. Az elsõ Márai-listára
pedig a kiadók csak a 2007 és 2009 között
már megjelent könyveiket nevezhetik. A lis-
tán szereplõ könyvek ára nem lehet maga-
sabb, mint a kiskereskedelmi ár 60%-a. 
A kiadókat a lebonyolító szólítja fel a fel-
ajánlásokra, a Márai-listára kerülésre õk pá-
lyázhatnak. A listát az NKA ideiglenes kol-
légiuma állítja össze, és évente háromszor
frissül. 

A kedvezményezett könyvtárak listáját
már ismerjük. Ezek a megyei könyvtárak és
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (20), vá-
rosi könyvtárak (330), a községi könyvtárak
egy része (177), állami felsõoktatási könyv-
tárak (11), országos szakkönyvtárak (7),
nyilvános egyházi könyvtárak (19) és hatá-
ron túli könyvtárak (15), összesen 579
könyvtár.

A forrásokról megtudtuk, hogy az NKA
évi 1 milliárd forintot biztosít a programra,
a Lottó ötös játékadójának 90%-át. Az 
1 milliárdból legalább 900 millió forintot
fordítanak könyvek vásárlására, a fennma-
radó összeget promócióra, rendezvénytá-
mogatásra, kommunikációra szánják.

A technikai lebonyolító a Könyvtárellátó
Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.,
amely informatikai rendszert üzemeltet a
Márai-program bonyolítása, a Márai-lista
és a könyvtári rendelések nyilvántartása ér-
dekében, egyben kapcsolatot tart a kiadók-
kal és statisztikai adatokat szolgáltat.

Az elõadást követõen néhány bennünk
felmerülõ kételyt, kérdést is megvitattunk.
Azzal a hittel zártuk a vitát, hogy a Márai-
program, amely az olvasáskultúrát hivatott
fejleszteni, amelynek célja a kortárs magyar
szerzõk széles körû megismertetése is,
amely program nem csak a hazai, de a hatá-
ron túli könyvtárak könyvbeszerzését, állo-
mányának bõvítését is szolgálja, remélhetõ-
leg beváltja a hozzá fûzött reményeket. ■

1 Szjt. 23. § (3) bek.
2 Szjt. 39. §. értelmében az országos szakkönyvtárak a mû
egyes példányait szabadon haszonkölcsönbe adhatják. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik a szoftverre és a számítástechni-
kai eszközökkel mûködtetett adatbázisra.
3 L. pl. a l00/2009. (V. 8.) Korm.rendelet 3. §-ában meghatáro-
zott keresési módok
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2010. március 5-én a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban szakmai tanácskozást rendez-
tek a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár meg-
alapításának hatvanadik évfordulója alkal-
mából. A Kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe címmel megtartott ren-
dezvényen elõadásokat hallgathattak az ér-
deklõdõk, valamint az olvasóteremben elhe-
lyezett kiállítást is megtekinthették.

Az eseményen megjelent a fenntartó me-
gyei önkormányat képviseletében  Bánfalvi
Péter, a mûvelõdési és sportosztály vezetõje,
valamint Bresztyenszki Beáta referens. A za-
laegerszegi önkormányzatot Velkey Péter
osztályvezetõ képviselte. Jelen voltak a több-
célú kistérségi társulások munkaszervezetei
részérõl Gergely János (Zalaszentgrót) és
Horváthné Németh Zsuzsa (Pacsa) közmûve-
lõdési referensek. Az intézmény meghívta az
évfordulós rendezvényre a megye könyvtári
ellátásában szerepet vállaló könyvtárak ko-
rábbi és jelenlegi vezetõit, munkatársait, va-
lamint a szomszédos megyék könyvtárainak
képviselõit: Somogyból Varga Róbert igaz-
gató, Vas megyébõl Némethné Takács Haj-
nalka fõtanácsos vett részt a szakmai konfe-
rencián. 

A konferenciát Kiss Gábor, a vendéglátó
megyei könyvtár igazgatója nyitotta meg.
Méltatta az eltelt hatvan évet, majd gyertyát
gyújtott azoknak a könyvtárosoknak az em-
lékére, akik idõközben eltávoztak közülünk.
Ezután felkérte Bangó Bélát, hogy mondjon
rövid köszöntõt. 

A kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe

✒✒    Sebestyénné Horváth Margit

Megnyitó



Bangó Béla – aki a hatvan évvel ezelõtti
megalakulás után egy ideig a zalaegerszegi
körzeti könyvtárat vezette, késõbb a megyei
könyvtár igazgatóhelyettese, végül nyugdíjas
munkatársa lett, s összesen ötvenöt évet töl-
tött el a könyvek és az olvasók szolgálatában
– személyes élményeit is felelevenítve emlé-
kezett vissza az elmúlt évtizedek fontosabb
eseményeire.

Ezután következett
a szakmai program.
Elsõként Fehér Mik-
lós, a Könyvtári Inté-
zet munkatársa tartott
igen szuggesztív elõ-
adást XXI. századi
könyvtári ellátás cím-
mel, amelyben kitért
többek között a
könyvtárak egyedül-
álló küldetésére és az
internet uralta világ-

ban betöltött szerepére, a mozgókönyvtári
szolgáltatások új lehetõségeire. 

Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár munkatársa történeti-
ségében mutatta be az elmúlt hatvan év
könyvtári ellátását. Kiemelte, hogy Zala me-
gyében, ahol magas a kistelepülések száma,
olyan ellátási forma a leginkább célravezetõ,
ahol a nagy könyvtárak (a városi könyvtárak
és a megyei könyvtár) vállalják a falvak
könyvtárainak ellátását, és ehhez széles körû
együttmûködést alakítanak ki. Azt is hangsú-

lyozta, hogy a könyv-
tári ellátás módja
mindig követte a köz-
igazgatási rendszer
változásait, de leg-
eredményesebbnek a
cserélõdõ letéteken
alapuló megoldások
mutatkoztak. A törté-
neti áttekintés rámu-
tatott arra is, hogy a
megyei könyvtár – il-
letve jogelõdje, a kör-

zeti könyvtár – minden idõszakban meghatá-
rozó szerepet töltött be a megye könyvtári el-
látásának megszervezésében és mûködteté-
sében. Voltak idõszakok, amikor aktívan

részt vett a községek dokumentumel-
látásában, míg máskor inkább a koordinálás,
a hálózati központi feladat ellátása volt rá
jellemzõ. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár
jelenleg a törvényben elõírt nyilvános és me-
gyei könyvtári feladatai mellett harminc tele-
pülés mozgókönyvtári ellátását végzi, emel-
lett több közös, megyei projektet is irányít –
figyelemreméltó, hogy az elnyert TIOP- és
TÁMOP-projektek konzorciumi résztvevõi
szinte teljes mértékben megegyeznek a kiste-
lepülési ellátást végzõ könyvtárakkal.

A program következõ részében megszó-
laltak mindazoknak a könyvtáraknak a kép-
viselõi, amelyek a megyében részt vesznek a
kistelepülések mozgókönyvtári ellátásában.
Elsõként Nitsch Erzsébet, a zalaegerszegi Jó-
zsef Attila Városi Könyvtár igazgatója mutat-
ta be azokat a területi szolgáltatásokat, ame-
lyeket az intézmény a Göcsej szívében talál-
ható községeknek nyújt már 1984 óta.
Bonnyai Ágnes könyvtáros a keszthelyi Fe-
jér György Városi Könyvtár 1977 óta létezõ,
jelenleg négy kistérségre kiterjedõ szolgálta-
tásaival ismertetett meg. Czupi Gyula igaz-
gató a nagykanizsai Halis István Városi
Könyvtár elektronikus szolgáltató rendszere,
a NagyKar legfontosabb jellemzõit tárta a
hallgatóság elé. Dömõk József igazgató a
szintén hatvanadik születésnapját ünneplõ
letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár
kiteljesedõ kistérségi tevékenységérõl be-
szélt. Német Józsefné igazgató a lenti városi
könyvtár ötven – igen apró és igen hátrányos
helyzetû – településen folytatott sokrétû
munkáját ismertette. Takácsné Nagy Ilona, a
hévízi Gróf I. Festetics György Városi
Könyvtár munkatársa, a legkisebb zalai kis-
térségben elindított ellátásról és szolgáltatá-
sokról adott tájékoztatást.

A szakmai program zárásaként Kiss Gá-
bor elmondta, hogy két év múlva – amikor a
megyei könyvtár megalakulásának hatvana-
dik évfordulójára kerül sor – egy könyvtár-
történeti kötetet szeretnének megjelentetni,
amely bemutatja az intézmény sokoldalú te-
vékenységét, szakmai munkáját, s ezzel
együtt a megyei könyvtári ellátás változásait
is. Ehhez kérte mindenkinek a segítségét, aki
részese volt ennek a munkának az elmúlt év-
tizedekben. ■

Fehér Miklós

Sebestyénné Horváth Margit
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Digitalizálni, de… címmel tartott projekt-
nyitó konferenciát az Országgyûlési
Könyvtár (OGYK) március 17-én a Parla-
ment Felsõházi termében. Mindig ünnep-
nap számomra, ha beléphetek az Ország-
házba. A szépséges Felsõházi teremben már
harmadszor vehettünk részt könyvtáros ren-
dezvényen.

Ambrus János, az Országgyûlési Könyvtár
fõigazgatója is ezzel a gondolattal kezdte be-
vezetõjét. A parlamenti dokumentumok elér-
hetõvé tételének vágya régen benne volt a
könyvtár levegõjében – mondta –, de remény
nem nagyon volt rá. A digitalizálás lehetõsé-
ge végre valósággá változtathatja ezeket a
vágyakat.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) címzetes igazgatója re-
ményét fejezte ki, hogy ez a konferencia se-
gít a kezdõknek abban, hogy elkerüljenek
néhány buktatót. A könyvtár–levéltár–mú-
zeum hármasáról beszélt, arról, hogy me-
lyik intézménytípusban milyen dokumen-
tumtípust digitalizálnak: könyvet, oklevelet
vagy mûtárgyat; szöveget, képet, filmet
vagy hangot. Épülnek digitális könyvtárak,
elsõként a sorban a Magyar Elektronikus
Könyvtár említendõ, de fontosak a helyis-
mereti gyûjteményeket feldolgozó mûhe-
lyek is. Szólt a Nemzeti Periodika Adatbázisról
(NPA), a Digitális Irodalmi Akadémiá-
ról (DIA), a Nemzeti Audiovizuális Archí-
vumról (NAVA) és a legújabbról is, a Ma-
gyar Digitális Képkönyvtárról (MDK). 
A közeljövõ nagy terve egy központi archí-
vum létrehozása, amelyben nyilvántartásba
vennék mind a három ágazat (könyvtár, le-
véltár, múzeum) digitális archívumait. En-
nek a központnak a feladata lenne az õrzés,
a migrálás és az anyaintézményekbe való
visszacsorgatás. 

A következõ kérdéskör az volt, hogy 
miért digitalizálunk. A legfontosabb az ál-
lományvédelem, de szükség van az elérhe-
tõség növelésére és új szolgáltatások létre-
hozására is. Az esélyegyenlõség ugyancsak
fontos szempont, és szükséges, hogy a nem-

zetközi színtérre is kiléphessünk. Elsõ lé-
pésként el kell döntenünk, hogy mit és mi-
lyen sorrendben digitalizálunk. Ezután kö-
vetkezik a hogyan megtervezése: milyen
eszközökkel, milyen technológiával dolgo-
zunk. Végül azt kell átgondolnunk, miként
bocsáthatjuk az érdeklõdõk rendelkezésére
az anyagot, kikerülhet-e a világhálóra, vagy
csak helyi, zárt hálózatban tehetjük hozzá-
férhetõvé. Nem utolsó kérdés, hogy mibõl
finanszírozzuk a munkát, van-e rá saját for-
rásunk, vagy pályázati lehetõséget kere-
sünk. Sok ellenérv és félelem hangzik el ke-
vesebb olvasóról, a dokumentumok útjának
nehezebb követhetõségérõl, bevételek eset-
leges elvesztésérõl stb. Mint mindent, ezt is
a pozitív oldalról kell nézni, mindenkinek
érdeke, hogy nemzeti értékeink összegyûjt-
ve, feltárva álljanak rendelkezésre. Az a cél,
hogy a megõrzött információk, dokumentu-
mok minél szélesebb körben, akár távolról
is hozzáférhetõk legyenek. A könyvtárak
ma már a közösségi oldalakra is kilép-
hetnek, és ki is kell lépniük, hogy újabb 
felhasználókat nyerjenek meg. Meg kell ta-
lálni az új szolgáltatási formákat, és el kell
jutni a potenciális felhasználókhoz.

Rónai Iván, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (OKM) fõosztályvezetõ-helyet-
tese Könyvtári digitalizálás Magyarorszá-
gon és Európában címû elõadását európai
kitekintéssel kezdte. 2001-ben Lundban
fektették le az alapelveket, majd jött a MI-
NERVA és a MINERVA PLUS program, elõ-
ször csak a tizenöt tagállammal, majd a je-

Digitalizálási konferencia a Parlamentben

✒✒    Benczekovits Beatrix

A Digitalizált Törvényhozási Tudástárba beke-
rülõ anyagok között lesznek például az
Osztrák–Magyar Monarchia együttes üléseinek
jegyzõkönyvei, a Parlament költségvetései és
zárszámadásai. 6–700 ezer oldalnyi jogi szak-
folyóirat cikkeit teszik kereshetõvé. A tervek
szerint az elektronikus formában feldolgozott
dokumentumoknak körülbelül a 75%-át teszik
szabadon elérhetõvé az interneten. A még szer-
zõi jogi védelem alá tartozó anyagok dedikált
hálózaton lesznek használhatók.
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löltek is bekapcsolódhattak. Magyarország
2003-ban kapott erre lehetõséget. A prog-
ram keretében kézikönyvek, ajánlások,
szabványok készültek, gyûltek a jó gyakor-
latok, a többnyelvû tezauruszok. 2005-ben
hat ország (köztük Magyarország) kezdemé-
nyezésére megalakult az Európai Digitális
Könyvtár (EDL). A bizottság is, a tanács is
készített dokumentumokat (2006 augusztu-
sában és novemberében, illetve 2008 no-
vemberében) a könyvtárról, amely 2008-ban
intézményesült, és a tagállamok létrehoztak
egy Tagállami Szakértõi Csoportot, melyben
az OKM is képviselteti magát. Eddig
országjelentések készültek, és igyekeznek
megismeri a „jó gyakorlatokat”. Az Euro-
peana 2008. november 20-án nyitotta meg
virtuális kapuit kétmillió digitális dokumen-
tummal, az EDL Alapítvány mûködteti. 
A digitalizált anyagok zöme (47%) Francia-
országból került ki, Németország 15,4%-
kal, Hollandia 8%-kal képviselteti irodal-
mát. A magyar anyag
mindössze 0,1%-nyi. Az
elõadó hozott néhány eu-
rópai példát, ezek közül
Norvégiát emelném ki,
ahol minden frissen 
kiadott könyv elkészül
digitális változatban is.
Norvég IP-címrõl szaba-
don letölthetõk a mûvek, az állam fizeti az
internet közzétételi díját, 6 eurocentet olda-
lanként. Magyarországon 2007–2013-ra
Országos könyvtári digitalizálási terv ké-

szült a stratégia részeként, ebben olyan célok
fogalmazódtak meg, mint összehangolt or-
szágos könyvtári digitalizálási rendszer lét-
rehozása, esélyegyenlõség a felhasználók
számára, részvétel európai projektekben, fo-
lyamatos állami finanszírozás biztosítása, il-
letve a privát szféra bevonása. A digitalizálás
fõ anyagi forrásai az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv, az OKM, a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA), illetve egyéb intézmények, vál-
lalkozások kiírt pályázatai. Problémaként fo-
galmazható meg az összehangoltság, illetve
a szabványok hiánya, valamint a szerzõi jogi
kérdések. Nemzetközi vonatkozásban a kö-
zeljövõ a DC NET, a Digital Cultural
Heritage Network, amelynek célja az intéz-
mények és a szolgáltatók közötti kapcsolat
szorosabbá tétele a digitalizálás gyorsítása,
javítása érdekében. 2011-ben – a magyar el-
nökség ideje alatt – Budapesten konferencia
várható a digitális örökség tartós megõrzésé-
vel kapcsolatban. 

Annette M. Freiberg, az Europeana kép-
viselõje következett, aki elmondta, hogy az
adatbázis nemzetközi környezetben segíti a
felfedezést és a kapcsolatépítést, ezáltal 
Európa kulturális és tudományos örökségé-
nek tárházából meríthetünk. Céljuk, hogy
az érdekelt felek szoros szövetségét hozzák
létre, illetve, hogy a szolgáltatás eljusson a
lakosság legszélesebb rétegeihez. Beszélt
az EDL Alapítványról, a részt vevõ kulturá-
lis intézményekrõl, a támogatott projektek-
rõl, amelyek részben a technológiára, rész-
ben a tartalomfejlesztésre irányulnak. Az
induláskori kétmilliós állomány 2010 már-
ciusára hatmillióra növekedett, a tartalom
69%-a vizuális mû. Az arányok nagyjából

megmaradtak, Franciaor-
szág 47%, Németország
16%, Hollandia 8%. Az
elõadó említést tett a
technikai követelmények-
rõl: a metaadatoknak meg
kell felelniük az ESE
v3.2.2 elõírásainak, link a
digitalizált tárgy online

megtalálhatóságára, illetve kicsinyített
fénykép szükséges a mûrõl. A metaadatok
elrendezésére és formázására vonatkozóan
iránymutatással segítik a szolgáltatókat. 
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Maga a digitalizálás várhatóan 2010
júliusa és 2011 májusa között lezaj-
lik. A 2011. év közepe táján válnak
elérhetõvé a dokumentumok az inter-
neten. Ezt még különféle utómunkák
követik majd, például a kiegészítõ
tárgyszavazás.

Fotó: Csíky Gábor



A további feladatok között említette példá-
ul azt, hogy legyen kiegyenlítettebb az or-
szágonkénti megoszlás és induljanak új
projektek, a tartalom megduplázásának
szükségességét, a felhasználóbarát szolgál-
tatást, a finanszírozásra bevételi modellek
készítését vagy az érdeklõdés fenntartásá-
nak fortélyait. Egyszerûen és közérthetõen
fogalmazva: az Europeana mindannyiunké,
közösen hoztuk létre, és arra vár, hogy mi-
nél többen éljünk felkínált lehetõségeivel. 

A plenáris ülés utolsó elõadója Redl Ká-
roly, az Országgyûlési Könyvtár tájékozta-
tási igazgatója volt, aki a Digitalizált Tör-
vényhozási Tudástár elnevezésû projektet
mutatta be. 140 éve, 1870 tavaszán döntött
úgy az országgyûlés, hogy havi 500 forintos
dokumentumbeszerzési-kerettel létrehozza
a könyvtárat, mondta bevezetõjében az elõ-
adó. Ebben a projektben a cél kétmillió 
oldal digitalizálása – tért vissza a jelenbe –,
ami országgyûlési dokumentumokat, jog-
forrásokat és jogi, politikai, történelmi tár-
gyú szakirodalmat jelent. A tervek szerint
az anyag 66%-át az 1945 elõtti dokumentu-
mok teszik ki. Az állományvédelem volt a
fõ szempont, a savas papíron megjelent do-
kumentumok nehezen viselik a nagy fizikai
igénybevételt. A könyvtár megvásárolta az
Aleph integrált könyvtári rendszert, és hoz-
zá az Ex Libris DigiTool szoftverét, amely
kifejezetten a digitalizálás támogatására ké-
szült. A program elsõ lépéseként 11 500 ol-
dalnyi házszabály és országgyûlési alma-
nach készült el. A második lépés 300 ezer
oldal volt, parlamenti naplók, irományok az
1861 és 1918 közötti idõbõl. A kormány
2009. március 4-én jóváhagyta az Elektro-

nikus közigazgatás operatív program
2009–2010. évi akciótervét, és benne külön
kiemelve a Digitális Törvényhozási Tudás-
tárat. A szolgáltatás földrajzi helytõl füg-
getlenül, 24 órás rendelkezésre állást nyújt.
Megtalálható: http://www.ogyk.hu/dtt.

Délután szekcióülésekben folyt tovább a
munka. A Könyvtári digitalizálási progra-
mok, fejlesztések, együttmûködés szekció
moderátora Bánkeszi Katalin volt. Az elsõ
felszólaló Holl András, az MTA Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
informatikai tanácsadója volt, aki a REAL
(Repository of the Academic Library) – az
MTA Könyvtárának repozitóriuma Tudomá-
nyos szakcikkek és disszertációk teljes szö-
vegû szolgáltatása témáról beszélt. Az
OTKA felkérésére és támogatásával indult a
munka, hogy bõvítsék a teljes szövegû szol-
gáltatások körét. Az OTKA kutatási jelenté-
seinek kétezer tételes gyûjteményébõl, va-
lamint szakcikkekbõl áll össze az állomány,
PDF/A formátumban tárolva. A hitelességet
checksum (képzett ellenõrzõösszeg) és di-
gitális aláírás szavatolja. A REAL-d az MTA
kandidátusi és doktori disszertációit tartal-
mazza, a régit igény szerint digitalizálják.
Jelenleg önkéntes feltöltés van, a jövõben a
Doktori Tanács Titkársága automatikusan
tölti majd fel. A tézisek, a bírálatok és a
jegyzõkönyvek is kereshetõk. Legyen a jel-
mondat Olcsóbban, többet, könnyebben! –
így szólt a zárszó.

Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levél-
tár fõigazgatója, a levéltári gyûjtemények di-
gitalizálásáról beszélt. 85 levéltárban össze-
sen 1205 ember dolgozik 4 milliárd lapnyi
gyûjteménnyel, amelyet 15 ezer kutató láto-
gat. 2003 és 2009 között nettó 9 millió fo-
rintot költöttek digitalizálásra, cél az állo-
mányvédelem és a szolgáltatás (elsõsorban
interneten vagy más digitális hordozón). Szólt
a pénzügyi háttérrõl és a problémákról is.

Rezi Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum fõigazgató-helyettese A MAMA-tól az
ATHENA-ig. Útkeresõ stratégiák a múzeumi
digitalizációban címmel a problémákra he-
gyezte ki hozzászólását. A könyvtár–lev-
éltár–múzeum hármasából a múzeumok
vannak a legkényesebb helyzetben, mert a
parányitól az ûrhajó méretéig terjed a mû-
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Az Európai Unió és az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap összesen 200 millió forinttal 
támogatja a projektet, amelynek megvalósulá-
sával 2 millió oldalnyi könyvvel, idõszaki kiad-
vánnyal történeti országgyûlési dokumentum-
mal, jogforrással, jogi, történettudományi és
politikatudományi szakirodalommal bõvül az
Europeana állománya is. Az alkalmazott OCR-
technológia révén a digitalizált anyagok úgyne-
vezett kétrétegû pdf-ben lesznek tanulmányoz-
hatók, vagyis az olvasók egy, az eredeti mûvel
megegyezõ képet látnak majd, ugyanakkor le-
hetõségük nyílik a szövegben való keresésre is.



tárgyak mérete, amelyeket 2D, illetve 3D
technikával kell digitalizálni. 1997-ig még
stratégia sem készült, ekkor indult a MA-
MA, de ez csak koncepcionális stratégia
volt. A fõigazgató-helyettes beszélt a
metaadatok fokozott jelentõségérõl.
2009–2010-ben megalakult a Múzeumi Di-
gitalizálási Bizottság kilenc taggal, akik
cselekvési programot készítettek. Múzeumi
digitális kataszter és digitális mûhely kiala-
kítása is szerepel a programban.

Kármán László, az EuropeanaLocal
BMTK szakmai vezetõje, Az Europea-
naLocal és Athena projektek mûszaki fel-
adatai címmel bepillantást engedett az eu-
rópai együttmûködésbe. 2010 júliusában
zárul a Rajna szakasz, a Duna szakasz pedig
2011 márciusáig tart. Az Athena projekt az
Europeana múzeumi tagja. Az Europena-
Local projekt 2008 júniusában indult, 
36 hónapra tervezték 32 ország részvételé-
vel, helyi tartalmak közvetítésére. Vezetõje
a Békés Megyei Tudásközpont és Könyvtár.
Az aggregátor szerep nagyon fontos, mond-
ta az elõadó, különbözõ típusai lehetnek:
horizontális (pl. könyvtár, levéltár), vertiká-
lis (pl. Athena, MDK), területi alapú (pl. re-
gionális, nemzeti), saját portálfelülettel
vagy anélkül, illetve tematikus.

Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(DEENK) fõigazgató-helyettese, a Kenézy
Élettudományi Könyvtár vezetõje, DRIVER
(Digital Repository Infrastructure Vision
for European Research):a XXI. század digi-
tális kutatási infrastruktúrája Európában
címû hozzászólásában elmondta, hogy a
DRIVER a közpénzen finanszírozott kuta-
tások elérhetõvé tételére jött létre a 7. keret-
program idején. A kezdeti cél öt európai or-
szágban mûködõ 51 repozitórium virtuális
hálózatának kialakítása volt, majd az Euró-
pa egészére kiterjedõ digitális repozitóri-
um-infrastruktúra elõkészítése. Az évek
alatt voltak konferenciák, workshopok, ké-
szült portál, helpdesk, wiki, tanulmányok,
és volt két DRIVER-találkozó is. Honlap-
jai: http://www.driver-repository.eu és
http://www.driver-support.eu, itt található a
wiki, és van belga, spanyol, portugál 
és szlovén nemzeti portál. 2009-ben indult a

COAR, a Confederation of Open Access
Repositories (http://coar-repositories.org),
amelynek 48 tagja van. Céljai közt szerepel
pl. nemzeti helpdesk-hálózat létrehozása, a
repozitórium-menedzser szakma bevezeté-
se, illetve globális open access (nyílt hozzá-
férésû) adattár létrehozása. Magyarországot
az MTA Könyvtára és a DEENK képviseli. 

A Digitalizálás és szerzõi jog szekcióban
Fodor Klaudia Franciska (Artisjus), Gyen-
ge Anikó (IM), Bodó Balázs (BME) és
Amberg Eszter (OSZK) szólalt fel, a mode-
rátor Horváth Sándor Domonkos, a gyõri
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazga-
tója volt. 

A Digitalizálás a könyvtári mindennap-
okban szekció moderátora Moldován Ist-
ván, az OSZK osztályvezetõje volt, hozzá-
szólt Boros Ildikó (OGYK), Sándor Ákos
(Szegedi Eegyetem), Stefán Péter (NIIF),
Renkecz Anita (OSZK) és Harangi Gabriel-
la (DEENK).

A záró plenáris ülésen a moderátorok pár
mondatban összefoglalták a szekciójukban
elhangzott legfontosabb gondolatokat, majd
Ambrus János fõigazgató zárta a konferen-
ciát. Inspiratív környezetben jó konferenci-
át meghallgatva úgy érezzük, új idõszámí-
tás kezdõdik, és újult erõvel dolgozunk to-
vább – mondta. Jó végszava volt ez ennek a
tartalmas napnak. 

A Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
júniusi számában – a hírek szerint – részle-
tesen lehet majd olvasni az összes elõadás-
ról. ■
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A kezdetek kezdete

2007-ben az országos könyvtári napok
egyik rendezvénye volt Sebestyén Bianka
bölcsõdei szakreferens elõadása, amely kis-
gyereknek és felnõttnek egyaránt szólt.
Nagy sikerük volt a mozgásokkal kísért
mondókáknak. Egyértelmûvé vált, hogy
szükség van hasonló programokra. Az elõ-
adás mellé játszóházat is szerveztünk. 
A kismamákat a védõnõkön keresztül moz-
gósítottuk. Könyvtárunk babakocsikkal is
jól megközelíthetõ, lift is mûködik az épü-
letben, így sok kismama jött el a környék-
rõl. Sokan beiratkoztak, a könyves vasár-
napra is visszatértek.

Felmerült a folytatás ötlete, de akkor még
nem tudtuk eldönteni, hogy ki csinálja, mi-
lyen formában, mert a tartalmi rész – a fen-
tiek szerint – nagyjából már formálódni
kezdett.

2008-ra kezdett kialakulni egy olyan el-
képzelés, melynek ötletadója egy rádiómû-
sor volt. Ennek lényege, hogy havi egy 
alkalommal, minden hónap elsõ hétfõjén
öttõl hétig töltse együtt az idõt a család. 

A közönségszervezésben segített az or-
szágos könyvtári napok keretében meghir-
detett Babaolvashow program, amelynek
részeként babafotó-pályázatot hirdettünk.
Ennek eredményhirdetésén ismét Sebestyén
Bianka volt a vendég, amikor már Öröm
körként hirdettük a rendezvényt az össze-
gyûltek között.

Öröm kör

2008 novemberében, családi programként
indult. A szervezés kapcsán fontosnak tar-
tom megemlíteni a következõket: védõnõ-
kön, bölcsõdén keresztül juttattuk el szü-
lõkhöz a felhívást, hirdettük a programot a
helyi lapokban, rádióban, tévében. Az ösz-

szejövetelek elõadóival folyamatosan ké-
szültek riportok is, amelyeket már a széle-
sebb közönség is láthatott és olvashatott.

Annak érdekében, hogy minél színesebb
programokat kínálhassunk, kérdõívet ad-
tunk közre: javaslatokat kértünk közremû-
ködésre, programokra, elõadókra. Önszer-
vezõdõ ugyan a program, de látszott, hogy
valakinek vállalnia kell az összefogását:
szervezés, elõadók meghívása, propaganda
stb. Ugyanakkor elgondolkodtunk azon is,
hogy a könyvtár számára mi lehet a hozadé-
ka a programnak. Akik jól érzik itt magu-
kat, azok beiratkoznak, a gyerekeiket is 
beíratják (Babaolvasójegy). Többségük ha-
vonta egyszer ellátogat hozzánk, nõ a
könyvtár forgalma, és megismerkednek
egyéb szolgáltatásainkkal is. 

A tapasztalatok alapján kiderült, hogy 
a rövid, szülõknek szóló ismeretterjesztõ
elõadások, beszélgetések mellett valamivel
a gyerekeket is le kell kötni, legyenek bár-
milyen korúak. Kialakult az a gyakorlat,
hogy mindig van egy kis ismeretterjesztõ és
ún. mozgásos, játékos, verses, mondókás,
mesés, zenés program, meg legalább kétfé-
le játszóház.

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Öröm kör a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban,

avagy mit kérjünk születésnapunkra?

✒✒    Horváth Anikó
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Eleinte játékokat a családokkal hozattunk
be, ingyenes beiratkozást tettünk lehetõvé a
szülõknek az elsõ évben, és minden babát
beírattunk.

A hónap elsõ hétfõi egyre népszerûbbek
lettek, jöttek teljes családok, apukák, nagy-
szülõk is, hogy megoszthassák a szerepe-
ket: ki játszik a gyerekkel, ki hallgat elõ-
adást stb. 

Vannak olyan családok, amelyek kifeje-
zetten az õket érdeklõ témák miatt jönnek,
pl. waldorfosok, otthonszülés, Kismama új-
ság szerkesztõjével találkozó, egy-egy
szakemberrel való beszélgetés lehetõsége.
Mások bejöttek egy-egy témára, s köztünk
maradtak.

A könyvtár vezetése – látva a program
népszerûségét és látogatottságát – áldozott
a tárgyi feltételek megteremtésére: szõnye-
get vásárolt a térbe, ahol a programok foly-
nak, hogy a babák ezen játsszanak, játéko-
kat kaptunk, a szerzeményezésnél nagyobb
keretet kaptunk arra, hogy a programhoz
kapcsolódó dokumentumokat magasabb
példányszámban vásárolhassuk. Pelenkázó-
hely kialakítása is tervben van. 

Hogy minél szélesebb közönség számára
juttathassuk el a programot, körbejártuk a
város gyermekorvosi rendelõit, beszéltünk
gyermekorvosokkal, védõnõkkel, 2009 õszé-
tõl ezen intézményekbe mindenhova kül-
dünk szórólapot. A város bölcsõdéivel s a
környék óvodáival továbbra is nagyon jó 
a kapcsolat, a szokásos sajtó útján való 
megjelenés lehetõségével ezután is éltünk.
Mindezeken túl egyre nagyobb a szerepe a
„szájpropagandának”: sokan eljönnek kíván-
csiságból, azért, mert valakitõl hallottak róla. 

Minden helyi közremûködõ meghívása-
kor kihangsúlyozzuk, hogy fizetni nem tu-
dunk, és megkérdezzük, így is vállalja-e. 

A már említett kérdõívek és a szülõkkel
való beszélgetések alapján lassanként kiala-
kult a közremûködõk köre: jöttek a javasla-
tok elõadókra (pl. gyógytornász, masszõr,
gyermekpszichiáter); témákra (pl. otthon-
szülés, rendellenességek korai felismerése,
nevelési problémák, beszédhibák). A ját-
szóházak vezetésére mi kerestünk meg óvó-
nõket, de a kismamák közül is voltak vállal-
kozók. ■
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2010. április 7-én a Barbara Mayer által ve-
zetett Mattersburgi Irodalomház (Literatur-
haus Mattersburg) és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Germanisztika Tanszéke közös szervezés-
ben látta vendégül a kortárs magyar iroda-
lom jeles képviselõjét, Dragomán György
írót, mûfordítót. A kétnyelvû felolvasóest cí-
me Terror és hétköznap (Terror und Alltag)
volt, tárgya pedig a szerzõ világsikerû regé-
nye, A fehér király.

A regény – a tervezett trilógia elsõ kötete
– fókuszában egy tizenegy éves kisfiú törté-
nete áll, aki az 1980-as évek Romániájában
éli a kiskamaszok életét. Humor és tragikum
váltakozik a család mindennapjaiban. A kis-
fiú szemtanúja lesz egy szinte felfoghatatlan
tragédiának, édesapja elhurcolásának. Az õ
szemén keresztül látjuk a korabeli történése-
ket, miközben feltárul elõttünk „egy ab-
szurd, de gyerekszemmel mégiscsak szép
világ”.1

Pólay Veronika dékánhelyettes meleg üd-
vözlõ beszédében utalt az író szombathelyi
kötõdésére: a Dragomán család 1988-ban te-
lepült át Erdélybõl Szombathelyre, Drago-
mán György a helyi Nagy Lajos Gimnázium-
ban2 végezte középiskolai tanulmányait 
(feleségével és alkotótársával, Szabó T. An-
nával is itt ismerkedett meg, anno iskolatár-
sak voltak). 

Az est során váltakozva, hol magyar, hol
német nyelven hallgathattunk meg a szerzõ
saját elõadásában részleteket a regénybõl
(tulipánok, alagút…). A felolvasás utáni 
kötetlen beszélgetést Elisabeth Lang, a Ger-
manisztika Tanszék osztrák lektora mode-
rálta. Az író vallott terveirõl, munkamódsze-
rérõl, családjáról, szombathelyi emlékeirõl,
elhunyt édesapjához való szoros kötõdésérõl
– „Most is az õ zakóját viselem.” 

Megtudtuk, milyen fontos kommunikációs
fórum számára honlapja (http://gyorgydrago-
man.com), melyen novellái, drámái, regény-
részletei, fordításai, egyéb rövidebb lélegzetû

írásai, pl. meséi is olvashatók. Hanganyago-
kat és videókat is bõségesen találnak az író
honlapjára ellátogató érdeklõdõk, sõt az
üzenõfalon üzenetek is hagyhatók/olvasha-
tók, köztük számos arról tanúskodó, hogy a
felolvasóest tárgyául választott regény az is-
koláskorú fiatalok körében is kedvelt olvas-

mány, például a
65. számú bejegy-
zés: „Idén érettsé-
giztem. Az iroda-
lom tételek között
választható kortárs
mûként szerepelt 
A fehér király is.
Én ezt választot-
tam, és nem bán-
tam meg.  Nagyon
tetszett a könyv,
amint lesz rá alkal-

mam, elolvasom a másik könyvét is…”
Vagy a 91. számú: „Az utóbbi évek legpaza-
rabb olvasmányélményét okozta A fehér ki-
rállyal. (Családon belül várólista után jutot-
tam csak hozzá – l. népszerûség). Végre tu-
dom, ki/mi lesz jövõre a két lábon járó kor-
társ érettségi tételem!! Ezt is, és mindent
köszönök…” A 116. számú bejegyzés:

Kortárs magyar regény, melyet iskoláskorú fiatalok is szívesen olvasnak

Dragomán György felolvasóestje Szombathelyen

✒✒    Nagyváradi Enikõ



„Gratulálok A fehér király-
hoz, nagyon tetszett! Ha tud-
tuk volna, hogy jön a suliba,
elhoztuk volna a könyvét
dedikáltatni…”

Az egyre gyarapodó mû-
fordításoknak köszönhetõen
Dragomán György 2005-ben
megjelent második regénye,

A fehér király rajongótábora szerte a vilá-
gon nõ, a regény „…megjelent németül, an-
golul, norvégül, finnül, dánul, hollandul, ro-
mánul, csehül, horvátul, szerbül, szlovákul
és világszerte harminc nyelven fog megje-
lenni.”3

Nagy élmény volt a zsúfolásig megtelt
elõadóterem hallgatóságának a szerzõvel
személyesen találkozni, beszélgetni. Külön
öröm volt az, hogy az író saját elõadásában
hallgathattunk meg részleteket a világhírû
regényébõl. ■

1 A Bookline honlapja. Dragomán György: A fehér király

URL: http://bookline.hu/product/home!execute.action;jsession-

id=dTp8ThfQhio7BIXrGcWtog**?id=30258&gclid=CPbo8Lu

yg6ECFQmA3godZHb0vQ&tabname=konyv&type=22 [a le-

töltés dátuma: 2010.04.13.]
2 Az író feleségével, Szabó T. Anna költõvel, mûfordítóval a

napokban nagy sikerû rendhagyó irodalomórát tartott egykori

gimnáziumuk diákjainak. A helyi napilap cikke az eseményrõl:

Ölbei Lívia: Ketten az Ó utcából: rendhagyás Szabó T. Annával

és Dragomán Györggyel. In: Vas Népe 55. évf. 81. sz.

(2010.04.08.), p. 7.
3 Dragomán György honlapja. URL:

http://gyorgydragoman.com/?page_id=5&language=hu [a letöl-

tés dátuma: 2010.04.13.]
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Az állományellenõrzés során sok értékes
könyv megfordult a szemünk elõtt, ame-
lyeknek csak egy része kerül az olvasók 
kezébe, akár mert az adott könyv nem köl-
csönözhetõ, akár mert témája most nem 
divatos. A munka végén többünkben megfo-
galmazódott az igény ezeknek, de különö-
sen az archív könyveknek a megismerésére.
Egy olvasókör indításában gondolkodtunk,
és mivel épp Széchenyi Istvánra emléke-
zünk idén, az emlékév kapcsán Széchenyi és
kora címmel hirdettük meg a találkozókat.
Az olvasókör nyitott, az OMgK olvasóinak
és könyvtárosainak hirdettük meg elsõsor-
ban, de bárkit szívesen látunk. A találko-
zóknak nem csak a polcon porosodó mûvek
bemutatása, sokkal inkább a régi tudás, az
elfelejtett kutatások, vélemények feleleve-
nítése, illetve a beszélgetés örömének meg-
élése, egymás gondolatainak megismerése a
célja. 

A beszélgetésre kiválasztott könyvek,
amelyek a könyvtár archív, illetve különgyûj-
teményében találhatók és nem kölcsönözhe-
tõk, sõt csak szigorú felügyelet mellett ol-
vashatók, a találkozók elõtt bekerülnek a
honlapon található digitális archívumba, így
elérhetõk bárki számára. A féltve õrzött kö-
tetek a találkozókon kézbe vehetõk, olvas-
gathatók.

Március elején gróf Széchenyi István
Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy
rendezését illetõleg címû munkájáról be-
szélgettünk. A legnagyobb magyarként 
emlegetett Széchenyi 150 éve halt meg, ne-
véhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a
külpolitika és a sport megreformálása fûzõ-
dik. Könyvtárunkban egy tucat eredeti vagy
hasonmás kiadás található mezõgazdaság-
gal kapcsola-tos munkáiból. Ezek egyike az
Eszmetöredékek, amely 1846-ban Trattner
Károly nyomdájában készült, és könyvtá-
runk egy aukción szerezhette meg. 1991-
ben az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgató-
ságnak köszönhetõen hasonmás kiadás 

Reformkori olvasókör 
az OMgK-ban

✒✒    Kripner Veronika



készült belõle. A szakemberek ma is gyak-
ran emlegetik, idéznek belõle, a vízügyi ku-
tatások kiindulási alapja.

A könyv röpirat, jól olvasható, bár a re-
formkori cirkalmas nyelvezet eleinte nehe-
zen követhetõ. Késõbb az ember füle már
rááll. Néhány oldalt közösen elolvastunk,
szemezgetve az író nemes gondolatai kö-
zött. Lassan-lassan, érezhetõen mindannyi-
unkat megérintett a mû nyelvezete, és értel-
mezni tudtuk mondanivalóját. 

A könyv elején Széchenyi hosszan men-
tegeti magát, amiért csak most foglalkozik a
Tisza-völgy rendezésével. Nem akarta õ el-
hanyagolni a „magyarság e bölcsõjét”, mely
a török idõk elõtt az ott élõk keze munkájá-
nak köszönhetõen szépen virágzott. Ám 
a 150 éves elnyomás mocsárvilággá vál-
toztatta a Tisza mentét, ellehetetlenítve a
megélhetést. A XIX. század elejére társa-
dalmi-gazdasági igénnyé vált a Tisza-völgy
rendezése, aminek mihamarabbi végbevi-
telét az 1840-es évek ismétlõdõ árvizei még
sürgõsebbé tették. Széchenyi István mint a
Közlekedési Bizottmány elnöke és vízsza-
bályozási királyi biztos ekkor léphetett csak
igazán. „Minél fogva én […], mint dunántú-
li és felföldi, kit a Tisza völgye közvetlen
nem érdekelhet […], még is nem csak ma-
gasb szempontbul kívánom a magyarság e
bölcsõjének minél elõbbi és minél férfiasb
kifejlését, hanem azon alárendeltebb ok mi-
att is, mely szerint világos elõttem – s bár
ne volna e tekintetben olly sok vak – hogy
bizony a dunántúli és egyéb magyarság is
nemzetiség dolgában csak hervadozni és
korai halálra jutni fog, ha pusztulásnak in-
dul a’ Tisza-völgy…”

1845 õszén járta végig Vásárhelyi Pállal és
Tasner Antallal a Tisza folyó mentét, és az
ott tapasztalt gazdasági-társadalmi helyze-
tet írta le az Eszmetöredékek elsõ részében.
A „[…] Tiszavölgy rendezését illetõleg […]
a következõ nehézségeket látta: 1ször Rop-
pant vízmennyiség. 2szor Aránylag felette
csekély eset. 3szor Jobbadán alacsony part-
vidék. 4szer Vásárhiány, melly miatt nem
adhatni el a fölösleget. 5ször Dologtalan-
ság. 6szor Földnek csekély becse. 7szer Pa-
radicsomi egyszerûség. 8szor Egymás ellen
álló érdek; és 9szer Tán, de csak tán, népe-

sedés híja.” Mindegyik pontot hosszan ki-
fejti, de megállapítja, hogy ezek egymással
szorosan összefüggnek, a vízrendezési
munkát komplexen és „gyökerig hatóan”
kell véghezvinni. A „Tisza völgyének ren-
dezése és kertté varázsolása” a hosszú távú
célja a folyamszabályozásnak.

A munkálatokat mielõbb meg kell kezde-
ni, elhalasztani, biztosabb körülményekre
várakozni nem ajánlatos: „[…] egyébiránt
csak Istenért ne várjuk be a körülmények
netaláni jobbra fordulását”, „tegyünk tüs-
tént czélszerût”, mert „Magyarország pilla-
natai oly igen drágák”. A röpirat másik fe-
lében a hamarosan megalakuló Tisza-völgyi
társulat programjáról és a folyószabályo-
zásról szóló szerzõdés elõkészítésérõl ír.
Széchenyinek konkrét elképzelése van a
munkákról, a munka menetérõl, a kifizeté-
sek mikéntjérõl. Pénz nélkül nem lehet be-
levágni a munkába, ezért a társulásokat köl-
csön felvételére buzdítja: „ha szabályozni
akarunk […], le kell kötni magunkat.” Kal-
kulációkat végez és javaslatot ad egy fizeté-
si kulcs kidolgozására, mert „100 000 hold
víztül megmentése 100 000 Ft” lenne, de
szerinte figyelembe kell venni, hogy a folyó
mederbeterelése után milyen értékû földet
kapnak. Minél értékesebb, azaz „Kanaan-
féle birtokot”, annál több forintot kell adni
rá, minél értéktelenebb: homokos vagy szi-
kes talajt, annál kevesebbet. A hitel vissza-
fizetésénél ugyanígy kell eljárni: a gazda-
gabb földbõl többet lehet visszajuttatni,
mint a gyengébbõl. 

Az írás végén kérdésekre, véleményekre
reagálva Széchenyi elejét veszi a patópálos
hozzáállásnak, még az apró problémafelve-
téseket sem hagyja szó nélkül. Például:
„Jaj, igen nagy feneket kerít Széchenyi az
egésznek! Bizony nem lesz belõle semmi.
[…] Ámde kérdem: mi nagy haszna volt az
eddigi ’kisebb fenékkerítésnek’?” Ezután
könnyedén megmagyarázza, miért kell
egész rendszerben gondolkodni a Tisza-
völgy rendezésekor.

Végül az egész könyvet gyönyörûen le-
zárja a magyar nép felemelkedésébe vetett
hitvallásával. „Valamint Istenben, ugy hi-
szek én az emberi perfectibilitásban. És e
szerint ha látom, jó irányzattal az Istennek
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mennyi szolgalelkü, jobbadán szinte bur-
gonyaképü népei is kiemelkedhetnek a
középszerüség zsibbasztó állásábul: ugyan
hogy tudnék kételkedni én, hogy jó irány-
zattal a lelkes, deli termetû, vitézképû ma-
gyar ne érhetné el az emberi kifejlés legma-
gasb fokát is? És azért a haza boldogságá-
ért, csak jó irányzat! A többi megvan, és 
élni s virágozni fog a nekem annyira drága
’keleti raj’!” 

Remélem, nem okozunk csalódást Szé-
chenyinek!

A következõ, áprilisi olvasókörben gróf
Széchenyi István Selyemrül címû, 1840-ben
íródott kötetérõl, valamint Kunoss Endre
A selymészet kézikönyve. Vagyis népszerû
útmutatás a szederfák ültetése, ápolása és a
selyemhernyók tenyésztése ügyében címû,
1843-ban megjelent könyvérõl fogunk be-
szélgetni. 

Várhatóan minden hónap elsõ hétfõjén
lesz olvasókör. A selyem témája után a kö-
vetkezõ könyvek várnak bemutatásra: báró
Prónay Gábor Vázlatok Magyarhon népéle-
tébõl, illetve Tóthfalusi Miklós Konyhaker-
tész. Õszinte utmutatás fõleg azon tisztelt
magyar nõk számára akik a konyhakerté-
szettel okszerûen foglalkozni ohajtanak.
Gruner-Förster, Poiteau-Vilmorin…szerént. 

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április32

Kitüntetések

2010. március 15-e alkalmából 
a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést kapta

Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kecskeméti Katona 
József Könyvtár igazgatója,

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje kitüntetést
Dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
fõosztályvezetõ-helyettese 

és
Dr. Praznovszki Mihály irodalomtörté-
nész, az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést
Varga Béla, a Veszprémi Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Bronz 
Érdemkereszt kitüntetést
Dr. Burián Antalné, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár gazdasági 
igazgató-helyettese, 

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést 
Haszonné Kiss Katalin, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Zenei 
Gyûjtemény vezetõje,

Bánffy Miklós-díjat 
Péliné dr. Bán Éva, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
vezetõ fõtanácsosa,

és
Sáray László nyugalmazott könyvtáros,
a Tokaji Írótábor Egyesület titkára,

József Attila-díjat 
Dr. Tatár Sándor költõ, mûfordító, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
fõkönyvtárosa.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, 
és további sikeres munkálkodást, 
jó egészséget kívánunk!
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A könyvtáros szakma mély megrendüléssel
fogadta Kovács Tibor, a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott
igazgatója hirtelen jött betegségét, majd 
röviddel ezután, 2010. február 19-ei halál-
hírét. Tehetetlenül szembesültünk a könyör-
telen ténnyel. Hiszen a mindig derûs, 
tervekkel teli kolléga életének utolsó pilla-
natáig aktív részese volt Nyíregyháza és a
megye szakmai közéletének, kulturális ese-
ményeinek. Még távozását is így rendezte 
a sors, ám utolsó találkozását a mûvészet,
kultúra kedvelõivel már nem érhette meg.

1937. május 13-án született Tivadarban.
Mátészalkán érettségizett, ezt követõen
1962 és 1968 között a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanári oklevelet, majd
néhány évvel késõbb, 1973-ban az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen könyvtáros
diplomát szerzett.

A mátészalkai járási könyvtárban szerve-
zõ könyvtárosként kezdte pályáját, ahol fia-
talon, 27 évesen kinevezték igazgatónak. 
16 éven át volt az intézmény élén, melyet
Kovács Tibor szakmai profizmusa a megye
egyik legjobban mûködõ és elismert könyv-
tárává avatott. 

Tehetségét, dinamizmusát értékelve
1977-ben meghívást kapott a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Tanács mûvelõdési
osztályára osztályvezetõ-helyettesi munka-
körbe, majd 1987-ben a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatói fel-
adatkörének ellátásával bízták meg. Innen
ment nyugdíjba 1993-ban. 

Egész életét a könyvtár, a könyvtárügy
iránt való elkötelezettsége jellemezte. Ko-
vács Tibor alakítója volt nem csak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de az or-
szág könyvtári életének is. Ahhoz a nagy
szakmai generációhoz tartozott, amelyik a
’60-as, ’70-es években nehézségekkel és si-
kerekkel együtt egy stabil könyvtári hálóza-
tot alapozott meg, és megteremtette a ké-
sõbbi évtizedek korszerû fejlesztéseinek le-
hetõségeit. De segítõje, irányítója s tanára
volt a késõbbi könyvtáros nemzedéknek is.
A Mátészalkai Járási Könyvtár igazgatója-
ként igényes könyvtári gyûjteményre szer-
vezett szolgáltatást alakított ki, a település
kulturális vérkeringésének részévé avatta a
város könyvtárát. Megyei könyvtárveze-
tõként, közigazgatási tapasztalatok birto-
kában, koncepcióban, széles horizontban
gondolkodott, látta a kor szakmai követel-
ményeit. Igazgatása idejére esett a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szá-
mítógépes információs rendszerének terve-
zése, elindítása. Arra törekedett, hogy a
könyvtár széles körben váljon Nyíregyháza
és a megye „dolgozószobájává”, olyan tájé-
koztató, információs központtá, ami a saját
és más könyvtárak gyûjteményeire épülõ
szolgáltatások közvetítésével képes a válto-
zó olvasói igények kielégítésére.

Az irodalmi, mûvészeti és mûvelõdési 
értékek népszerûsítésében végzett tevé-
kenysége révén a magyar kulturális élet rep-
rezentánsaival való találkozások a me-
gyeszékhely és a megye könyvtáraiban 
maradandó élményt nyújtottak az érdeklõ-
dõknek.

Kovács Tibor
(1937–2010)

✒✒    Nagy László



Rendszeres szakmai publikációs tevékeny-
séget folytatott a megyei szakmai lapokban, a
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében, a Pe-
dagógiai Mûhelyben. Elkötelezettje, aktív
cselekvõje volt a szakmatörténet dokumentá-
lásának, kutatásának. Szerkesztõje és szerzõ-
je volt a Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye könyvtártörténetébõl 1952–2002 c.
kétkötetes könyvtártörténeti monográfiának,
feldolgozta a Mátészalkai Járási Könyvtár és
a csengeri könyvtár történetét.

Személyisége, jó kapcsolatteremtõ ké-
pessége mindig az igazi kulturális értéket
hordozó szervezeteket erõsítette, gazdagí-
totta. „Az értékek szabad versenyének va-
gyunk tanúi, s ilyenkor nagyobb a felelõs-
sége a valós értékekre, a minõségre ügyelni
hivatott könyvtárosoknak, szakemberek-
nek” – vallotta. (Kelet-Magyarország.
1990. ápr. 7. sz. p. 5.) 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezetének alapító tagja, a megyei vezetõ-
ség mellett mûködõ számvizsgáló bizottság-
nak haláláig tagja volt, a szervezet munkájá-
ban az utolsó idõkig aktívan tevékenykedett.
Egyéb kulturális közéleti tisztségeit, tagsága-
it hosszú lenne felsorolni, többek között jel-
zésképpen: a Bessenyei György Irodalmi és
Mûvelõdési Társaság titkára, tagja a Kölcsey
Társaságnak, a Móricz Zsigmond Irodalmi Tár-
saságnak, a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesületnek, a Magyar Kodály Társaság-
nak, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesületnek,
a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesületnek, a
Tiszadobi Zongorafesztivál Baráti Körének…

Igazi értelmiségi, az igényes kultúrát pár-
toló és támogató, a hagyományok ápolásában
kezdeményezõ, részt vevõ könyvtárvezetõt,
kollégát, barátot, embert veszítettünk el.

Hiányozni fog a hétköznapokból, az ünne-
pi alkalmakról, a szakmai programokról,
Nyíregyháza és a megye kulturális rendezvé-
nyeirõl, a színházi nézõtérrõl, a hangverseny-
terembõl, a társasági életbõl. Mert stílusa volt,
stílusa volt egyéniségének, megszólalásainak.

Teljes életet élt. Érdemes és eredményes
munkát hagyott örökségül ránk. Hirtelen 
távozását mély döbbenettel fogadjuk, szo-
morúan hajtjuk le fejünket, hangunkat sut-
togóra fogjuk. ■
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Fülep Lajos levelezése

A fenti címmel jelent meg Vekerdi László
munkája, minden bizonnyal a legkülönö-
sebb magyar nyelvû könyvek egyike. Mi te-
szi ilyen különlegessé? Számos vonása. Ha
valaki – józan paraszti ésszel – „meghatá-
rozni” kívánná, a következõket kellene el-
mondania róla: Fülep Lajos mûvészetfilo-
zófus ifjúkora óta terjedelmes levelezést
folytatott barátaival, ismerõseivel, tanítvá-
nyaival, ez a levelezés Fülep halála után hét
vaskos kötetben megjelent, az egyes köte-
tekrõl Vekerdi László, aki Fülep belsõ kö-
réhez tartozott, recenziókat publikált (a leg-
többet a tatabányai Új Forrás jelentette
meg). A kötet semmi egyéb, mint e recen-
ziók újraközlése. De hát akkor mi a kü-
lönlegesség? Igaz, nem igazán szokás 
recenziókat kötetbe gyûjteni, ez valahogy
illetlenség, de azért persze sokszor meg-
esik. A recenziógyûjtemények recenzorai
ilyenkor elnézéssel vagy felháborodással
azt szokták megjegyezni, hogy a szerzõ ki-
söpörte az íróasztalfiókjait, minden kis
piszlicsáré írását a könyvek halhatatlansá-
gába vélte emelni. Ezúttal azonban valami
egészen másról van szó. Mirõl? És mostan-
tól azután sorjáztatni fogjuk a különlegessé-
geket.

Mindenekelõtt különös, nagyon különös
(Tõkei Ferenc, a nagy filozófus-sinológus
hangsúlyozta ezt komoly nyomatékkal) ma-
ga a Fülep-személyiség. Életében egyetlen,
nagyon kicsiny könyve jelent csak meg,
mégis, már huszonéves korában is, de késõ
vénségéig (nyolcvanhat éves korában halt
meg) a legnagyobbak közé számították. 
A legnagyobbak közé – világviszonylatban
is – a mûvészettörténészek, a mûvészetfilo-
zófusok, a filozófiai írók közt. Életét, mû-
ködését, írásait legendák kísérték, és ami
még különösebb, ezek a legendák rendre
igaznak bizonyultak: valóban õ írta az elsõ,
mindenkit megelõzõ, máig érvényes kritikát
Ady elsõ igazi verseskötetérõl, valóban õ
fedezte fel, méltatta érdemén – világvi-
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szonylatban is – Cézanne oeuvre-jét, õ írta
a legmélyebben szántó nagytanulmányt
Rembrandtról, hogy kit is bírunk
Csontváryban, az máig is csak tõle tudható,
õ ismertette legátfogóbb, legteljesebb mó-
don magyar nyelven Nietzsche filozófiáját
(még 1911-ben), mûvészetfilozófiai, etikai,
vallás- és politikafilozófiai eszmefuttatásai
is a legnagyobbak közé sorolják stb. A leve-
lezés monstrum kötetei tehát egy ilyen va-
lóban különös, átfogó, nagy szellem meg-
nyilatkozásait tartalmazzák.

A fentihez képest kevésbé tûnik csodála-
tosnak, ám önmagában mégis bámulatra
méltó, valóban „csodaszerû”, hogy levele-
zése fennmaradt. Mert tõle igazán távol állt
az önregisztráció, a hozzá írott leveleket (és
nemcsak a nagyoktól, például Adytól, Füst
Milántól, Kner Imrétõl stb. valókat, hanem
névtelen egyetemisták, kezdõ tudóspalánták
vagy falusi tanítók által írottakat is) nagyon
zaklatott és sokhelyszínû élete során mégis
megõrizte. De az õtõle származó leveleket
is megõrizték legkülönbözõbb címzettjei,
és nemcsak az olyan Goethe-alkatúak (saját
leendõ múzeumaikat építgetõk), mint
mondjuk Illyés Gyula, hanem özvegy refor-
mátus papnék, világcsavargó globetrotterek
is. Hogy ez a levelezés ilyen mennyiségben
és ilyen minden korszakot a múlt század
elejétõl a hetvenes évekig megõrzõ folya-
matosságban fennmaradt, az szintén szinte
megmagyarázhatatlan. 

A következõ különlegesség, hogy e leve-
lezésnek Fülep halála után szinte azonnal
akadt összegyûjtõje, kiadója, minden filoló-
giai akkríbiával felszerelõ magyarázója-
kommentátora Csanak Dóra személyében.

Hogy azután Vekerdi László az általa
mindenkor nagyra becsült és közelrõl is-
mert Fülep Lajos ilyetén hagyatékának 
kiadását folyamatosan recenzeálta, az ön-
magában nem csoda. Sõt! A fordítottja lett
volna az. Ám az megint a különlegességek
számát növeli, hogy Vekerdi ilyen recenzió-

kat írt a levelezéskötetekrõl. Ilyeneket, va-
gyis éppen nem recenziószerûeket. Vekerdi
a recenzióírás nagy mûvésze, professzionis-
tája volt és maradt élete végéig. Ezúttal
azonban fittyet hányt a recenzióírás minden
írott és íratlan szabályára. És nemcsak terje-
delmileg. Nemcsak abban a tekintetben,
hogy a hét kötetrõl írott „ismertetések” több
mint kétszáz oldalas könyvet tesznek ki.
Hanem abban is, sõt abban leginkább, hogy
a recenziók mint olyanok a mûfaj egy soha-
sem volt, egészen extra változatát testesítik
meg.

És persze fölötte különös, megint csak-
nem csodaszerû, hogy akadt kiadó (Monos-
tori Imre személyében és a tatabányai 
József Attila Megyei Könyvtár intézményé-
ben), aki-amely vállalta e munka közrebo-
csátását, mint láttuk, egy olyan munkáét,
amely nem illik semmiféle kiadói paramé-
terbe.

A Vekerdi-recenziósorozatnak és így per-
sze magának a könyvnek legnagyobb érde-
me, százszámra akadó telitalálatú, mélyen
szántó megjegyzései, gondolatfutamai és
aperçui mellett, sõt elõtt, hogy az irdatlanul
hatalmas anyagból kibányászta, közkinccsé
tette azt, ami valóban a legfontosabb: Fülep
filozófiájának (és nemcsak mûvészetfilozó-
fiájának) alapszerkezetét, alapirányultsága-
it, legfõbb hozamait. Tudjuk, Fülep – hosz-
szú élete és állandó, szívós munkálkodása
ellenére – nagy, összefoglaló, igazi mûvét,

S z e m l e

✒✒  Vajda Kornél

Tihanyi Lajos:
Fülep Lajos portréja
(1917)



mûvészetfilozófiáját nem fejezte be, nem
hozta tetõ alá. (Több mint hatezer oldalas
kézirattömeget hagyott hátra, amelynek ki-
adása problémák tízezreit veti fel, és ki tud-
ja, mikor láthat napvilágot.) Vekerdi képes-
nek bizonyult arra, hogy a levelezésbõl 
rekonstruálja mintegy ezt a filozófiát. Mert
a levelek látszólag ugyan mindenrõl a vilá-
gon szólnak és még néhány másegyébrõl is
(de omnibus rebus et de quibusdam aliis),
látszólag ugyan – nem egyszer – mindössze
üdvözlõ kártyák, képes levelezõlapokon írt
üzenetek, ám sokszor olyan fundamentális
filozófiai, metafizikai, etikai, vallásbölcse-
leti, szellemfilozófiai elmélkedések, hogy
nem csoda, ha akadnak filozófuspalánták,
akik a modern amerikai és német szellemfi-
lozófiai viták ismertetésekor, a modern me-
tafizika problémáit szálazó írásaikban, poli-
tikaelméleti gondolatmenetek követésekor
e levelezésbõl vett idézetekkel operálnak.
Hogy mûvészettörténészek, a mûvészettör-
ténet tudománytörténetét taglalók mit nyer-
tek e levelezésben, azt a gyanútlan laikus is
sejtheti.

Hatalmas szellemi teljesítmény hát
Vekerdi László recenziós könyve. Minden
bizonnyal egyik fõmûve szerzõjének, a ta-
valy meghalt nagyszerû kollégának. Mert
hisz Vekerdi László mindenkor könyvtáros-
nak vallotta-írta magát, és valóban az is
volt. (Ha persze egyúttal lángelme is.) És itt
szólnék még arról, hogy e csodakönyv kap-
csán ki mindenki könyvtáros. Vekerdi Lász-
ló – természetesen. De Csanak Dóra is, a le-
velek közreadója, aki nyugdíjazásáig az
MTA Könyvtára osztályvezetõje volt. És
persze könyvtáros a Vekerdi-könyv közrea-
dója, Monostori Imre is. A munka létrejötte
szinte kizárólag könyvtárosoknak köszön-
hetõ. És ez méltán tölthet el minket büszke-
séggel, szakmánk iránti csodálattal. Talán a
nem könyvtárosok is rádöbbennek – e
könyv nagyszerûségei kapcsán –, hogy nem
akármire képes ez a szakma. Még ilyen
„különlegességekre” is. ■
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Vekerdi László (2009): Fülep Lajos 
levelezése (Tatabánya, József Attila 

Megyei Könyvtár, 210 p.

Az MTDA 1848 tiszteletére egyszerre
hét könyvet tett elérhetõvé.  A megszo-
kott sablonok helyett korabeli „hírlap-
szerû” eseménykrónikákat Elefánty 
Ferenc Magyarország 1848, illetve Szi-
lágyi Sándor: Forradalmi mozgalmak
Bécs, Pest, Kolozsvár munkáiból kapha-
tunk. Az események belülrõl szemlélé-
sére jó olvasmány Csutak Kálmán aradi
hadifogsága alatt írt visszaemlékezése.
Kemény Zsigmond: Forradalom után 
címû munkája pedig nem igényel kom-
mentárt. A másik oldalt illetõen Szi-
lágyi Sándor honvéd- és huszáréletet 
bemutató munkáját ajánlhatnánk.
Minden kedves böngészõnek jó olvasást
kíván az MTDA: http://mtdaportal.extra.hu/.

dr. Reisz László, projektvezetõ

Digitalizálják a Vatikáni Könyvtár 
összesen 80 ezer kéziratát 

Becslések szerint tíz évre van szükség a
terv végrehajtásához. Az Osservatore
Romano címû vatikáni lap úgy tudja, tíz
évre van szükség a terv végrehajtásához.
A kéziratokat lefényképezik, beszken-
nelik és digitálisan katalogizálják. A Va-
tikáni Könyvtárban található a világ
egyik legértékesebb kézirat- és könyv-
gyûjteménye. Itt õrzik többek között az
Újszövetség két legjelentõsebb görög
kéziratának egyikét, a IV. századból
származó Codex Vaticanus B-t. A gyûj-
temény eredete a pápaság kezdetéig
nyúlik vissza, hivatalosan 1450-ben ala-
pította V. Miklós pápa (1447–1455). Fa-
lai között 1,6 millió antik és modern
könyvet, köztük 8300 õsnyomtatványt,
számos pergament, 150 ezer kéziratot,
százezer nyomtatott dokumentumot és
metszetet, 300 ezer pénz- és egyéb ér-
mét, 20 ezer mûvészeti alkotást õriznek.
A 2007-ben felújítási munkálatok miatt
bezárt könyvtárt várhatóan õsszel nyit-
ják meg újra. 

(Forrás: Magyar Rádió)



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április 37

A vonzóbb háromszéki 
közkönyvtárakért

A Bod Péter Megyei Könyvtár sikeresen pá-
lyázott, így csatlakozott a Biblionet – A vi-
lág a könyvtárunkban elnevezésû országos
romániai programhoz. Országos szinten ösz-
szesen 24 megyei könyvtárnak sikerült be-
jutnia a programba.

A program révén Háromszék tizennyolc 
településén (a listát l. alább) új számítás-
technikai eszközökkel felszerelt internetter-
meket alakítanak ki, ott, ahol ezt az önkor-
mányzatok is támogatták.

A Biblionet program a helyi közösségek-
nek az információhoz való minél jobb hoz-
záférését segíti elõ azzal, hogy a közkönyv-
tárakat számítástechnikai eszközökkel 
szereli fel, és ezek megfelelõ használata ér-
dekében képzéseket tart a könyvtárosoknak,
akik ezáltal korszerû szolgáltatásokat és
hasznos ismereteket nyújthatnak majd a fel-
használóknak a számítógépkezelés, inter-
netezés stb. terén. 

Mindez egy olyan partnerség keretében
valósul meg, amelynek résztvevõi az IREX
(nemzetközi nonprofit alapítvány, amely
több mint 50 országban van jelen és a Bill &
Melinda Gates Alapítványtól érkezõ finan-
szírozást fordítja a romániai Biblionet prog-
ram kivitelezésére), a Romániai Könyv-
tárosok és Közkönyvtárak Országos Szö-
vetsége (ANBPR), a helyi és regionális 
önkormányzatok, az országos hatóságok és
az ország közkönyvtárai.

A programban való részvétel szakmai irá-
nyítója a megyei könyvtár, amely ezáltal
képzõközponttá is válik

A Biblionet második fordulójában sikere-
sen pályázó 24 megyei könyvtár listája meg-
tekinthetõ a következõ címen: http://
www.biblionet.ro/show/index/k/36/a/686

A Bod Péter Megyei Könyvtár a követke-
zõ települések könyvtárait csatlakoztatta a
Biblionet programhoz: Kézdivásárhely,
Illyefalva, Kézdiszentlélek, Kovászna, Za-
bola, Bodzaforduló, Szitabodza, Gelence,
Bereck, Réty, Kézdiszentkereszt, Zágon-
bárkány, Uzon, Torja, Mikóújfalu, Nagyajta,
Dobolló, Gidófalva

(Forrás: Bod Péter Megyei Könyvtár blogja)

Tu d j o n  r ó l a !

festmény + táj

Földesi Barna festõmûvész 
idõszaki kiállítása az OSZK 
Reguly Antal Mûemlékkönyvtárban

Földesi Barnabás 1980-ban született Zir-
cen, a helyi gimnázium rajztagozata után a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán
folytatott tanulmányokat. Jelenleg a zirci
mûvészeti szakközépiskolában oktat, ami
mellett aktív alkotómunkát folytat.

Földesi Barnabás festõmûvész klasszi-
kus képeket bújtat új köntösbe. Ez a köntös
nem más, mint a mûvész különbözõ festé-
szeti megközelítései a választott mesterre
alkalmazva. Többek között Claude Lorrain,
Szinyei-Merse Pál, Markó Károly képeinek
reprodukciójával és az azokról készült át-
iratokkal találkozhat a látogató. 

A kiállított képek az elmúlt hét év kísér-
leteit mutatják be, melyek elõször kerülnek
gyûjteményes formában a nyilvánosság elé.
A kiállítás a mûvészet korszerûségének és a
tájképfestészet folyamatosságának a kérdé-
seit járja végig.

A kiállítás megtekinthetõ 2010. június 
1-ig a mûemlékkönyvtár nyitvatartási ide-
jében.

Németh Gábor
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A történelem részei lesznek 
a Twitter-üzenetek

A világ legnagyobb archívumába, a wa-
shingtoni Kongresszusi Könyvtár dokumen-
tumgyûjteményébe kerül az a több milliárd
twitteres üzenet, amelyet a mikroblog-szol-
gáltatás elindítása óta közzétettek.

A Twitter hozzáférést biztosít csaknem az
összes tweethez, azaz bejegyzéshez a 2006.
március 21-én elküldött legelsõ üzenetig be-
zárólag, amelyet Jack Dorsey, a szolgáltatás
társtulajdonosa adott fel a világhálón. Nem
volt mélyenszántó üzenet, és Dorsey meg
sem közelítette a 140 karakteres határt:
mindössze annyit írt, hogy „Jack”, legalább-
is a Kongresszusi Könyvtár nyilvántartása
szerint.

A könyvtár a kutatók munkáját akarja
megkönnyíteni azzal, hogy az elektroniku-
san archivált csiripekkel újra feleleveníthetik
a fontosabb eseményekrõl folytatott vitákat.
Érdekes kordokumentumok lehetnek például
a Barack Obama amerikai elnök 2008-ban
történt megválasztása után, a tavalyi iráni
tüntetések alatt, vagy az idei haiti földren-
géskor postázott üzenetek. 

Fontos megszorítás, hogy csak a nyilvá-
nosságnak szánt üzenetek lesznek elérhetõk,
a magánjellegük miatt védettek nem, ezek
viszont csak a tweetek kis százalékát teszik
ki. A Twitter egy másik korlátozásra is fel-
hívta a figyelmet: a Kongresszusi Könyvtár
egyes üzenetekhez a feladásuktól számított
hat hónapon át nem férhet hozzá. A napi 55
milliós üzenetforgalom mellett, amelyet a
105,8 millió regisztrált felhasználóval ren-
delkezõ mikroblog-szolgáltatás most lebo-
nyolít, ez azt jelenti, hogy az intézmény do-
kumentumgyûjteményébõl mindig hiányoz-
ni fog több milliárd tweet.

Matt Raymond, a könyvtár kommunikáci-
ós igazgatója az intézmény hivatalos blogján
írt bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy
2000 óta archiválnak interneten közzétett
adatokat, indulásként kongresszusi és elnöki
választási kampányok honlapjait gyûjtötték
be, és azóta 167 terabájt információt õriznek
a világhálóról. 

(Forrás: sg.hu)

Nem nyerte el az Alkonyat 
az Amerikai Könyvtárszövetség
tetszését

Stephenie Meyer vámpíros ifjúsági best-
sellersorozata, az Alkonyat, az ötödik helyre
került azon a listán, amelyet az Amerikai
Könyvtárszövetség (ALA) állít össze évente
a tartalmuk miatt leggyakrabban kifogásolt
könyvekrõl.

Korábban a varázslóvilágban játszódó
Harry Potter-regényfolyam szerzõje, J. K.
Rowling is elõkelõ helyet foglalt el munkái-
val a „nem gyermeknek való” könyvek sorá-
ban, de 2009-ben egy könyve sem jutott be a
tíz legpanaszoltabb közé, bár a top 100-ban
továbbra is szerepel.

A szövetség a listát a szólás és választás
szabadságának védelmében állítja össze.
„Még ha nem is minden könyv alkalmas
minden olvasó számára, az olvasás, véle-
ménynyilvánítás joga alapvetõ amerikai ér-
ték” – fogalmazott Barbara Jones, az ALA
szellemi szabadságjogok védelmére létreho-
zott irodájának (OIF) vezetõje.

A lista elsõ helyét 2009-ben Lauren
Myracle az SMS-üzenetek stílusában írt IM-
regénysorozata (ttyl, ttfn, l8r, g86) foglalta el
a meztelenség bemutatása, a nyelvezet és a
kábítószerekkel kapcsolatos tartalom miatt.
Az And Tango Makes Three, amely egy éve
még a toplistát vezette, most a második lett.
Peter Parnell és Justin Richardson könyve
két fiúpingvinrõl szól, akik „örökbe fogad-
nak” egy kispingvint.

A támadott könyvek között a harmadik-
ként emelték ki Stephen Chobosky The
Perks of Being a Wallflower címû mûvét
családellenesnek minõsített tartalma, a kábí-
tószerek, az öngyilkosság és a homoszexua-
litás ábrázolása miatt. A „feketelistán” rend-
re szerepel még J. D. Salinger Zabhegyezõ
vagy Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!
címû regénye is.

(Forrás: hirado.hu)
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