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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) közgyûlése harmadszor is Fodor Pé-
tert választotta meg a szervezet elnökének.
Ez azt sugallja, hogy a tagok elégedettek az
elnök eddigi mûködésével. Fodor Péter mit
tart az elõzõ elnöki ciklusa legfontosabb
eredményének?

– Azt hiszem, egyikünk sem lehet megelége-
dett, hiszen a gondok, a jelenségek, a tenden-
ciák sok-sok problémát jeleznek, amelyre ér-
zékenynek kell lennie mindenkinek. Azt
azonban elengedhetetlennek tartom, hogy a
problémákból feladatokat fogalmazzunk
meg, és a döntés-elõkészítésben képviseljük
a szakma érdekeit.

Az elmúlt idõszak hozadéka, hogy elké-
szült a szakma második stratégiai terve. Ki-
emelt eredmény a TIOP pályázatainak a
megvalósulása, ugyanakkor óriási hibának
tartom, hogy a Közép-magyarországi Régió
ebbõl a forrásból nem részesülhetett. 

A régió kizárását a TIOP-pályázat lehetõ-
ségeibõl az EU-ra hivatkozva azzal indokol-
ták, hogy a terület jóval fejlettebb Magyaror-
szág más részeinél, ezért inkább azokra kell
fordítani a forrásokat. Ez azonban nem
helytálló, hiszen a statisztikai átlag megté-
vesztõ. Hatalmas különbségek vannak pél-
dául a Pest megyei települések között, de
ugyanez elmondható Budapest különbözõ
kerületeinek vonatkozásában is.

Azok a könyvtárak, amelyek pályázhat-
tak, jól tudtak élni a lehetõségekkel, komoly
infrastrukturális fejlesztések valósultak meg,
amelyek a szolgáltatások minõségének a ja-
vulásához vezettek.

A másik nagy európai uniós pályázat, a
TÁMOP elsõ szakasza tulajdonképpen most
zárul. Ez a kiírás esélyt kínált a könyvtárak
szerepének újrafogalmazására, az olvasás-
kultúra népszerûsítésére, a könyvtár jelenlé-
tének, társadalmi beágyazottságának meg-
erõsítésére.

Ezek a programok hozzájárulnak a
könyvtár kultúraközvetítõ szerepének erõsí-
téséhez is, és jó néhány akadt köztük, ame-
lyik elõsegítette az esélyegyenlõtlenségek
mérséklését.

Mi volt az IKSZ szerepe mindebben?

– A szövetség figyelemmel kísérte a megva-
lósítást, és az éppen változó körülmények
között, támogatta a könyvtár szerepének új-
rafogalmazására tett kísérleteket. A pályáza-
tok kapcsán világossá vált, hogy szükség van
programra, rendszerszemléletre, prioritásra,
együttmûködésre, arculatra. Ezek talán a
fontosabb elvárások. 

Nem volt ez olyan egyszerû, amilyennek most
tûnik…

– A két pályázat keretében magvalósult el-
képzelések arra keresték a választ, hogy mi
lehet a könyvtár jövõje, milyenek az egyes
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könyvtártípusok lehetõségei. A szakma kü-
lönbözõ válaszokat próbált adni ezekre a
kérdésekre. Az IKSZ a változtatás szüksé-
gességét, az intézmények nyitottságának je-
lentõségét hangsúlyozta annak érdekében,
hogy valóban a használónak, az olvasónak, a
látogatónak az elvárásai kerüljenek a fókusz-
ba. Azt tapasztaltuk, hogy sok jó ötlet jelent
meg, ami a szakma kreativitását jelzi. 

Emellett komoly konfliktusforrás volt  az in-
tézmények puszta léte is.

– Igen, ezt az idõszakot az is jellemezte,
hogy a különbözõ önkormányzatok nagyon
„színes” intézményi integrációkat kezdemé-
nyeztek és hajtottak végre, amihez természe-
tesen a fenntartónak minden jogosultsága
megvolt, és ma is megvan. Mûvelõdési köz-
pontokat csatoltak könyvtárakhoz, az intéz-
ményeket közös gazdasági irányítás alá von-
ták a települések többségében, ezzel részben
elvonva gazdasági önállóságukat. 

Ebben a helyzetben kellett képviselni a
szakma érdekeit a megyei vagy városi önkor-
mányzatoknál, fenntartóknál. Tanulság,
hogy noha az 1997. évi CXL. törvény leg-
kompaktabb része a könyvtárakról szóló – és
sok minden történt az eltelt csaknem másfél
évtizedben épp a jogszabály adta lehetõsége-
ket valóra váltva –, ugyanakkor azonban nem
harmonizál az önkormányzatokról szóló tör-
vénnyel, amibõl viszont, mint a fenti példák
is mutatják, sok gond származott. Hozzá kell
tennem, hogy a két jogszabály közti ellent-
mondás nem csupán a könyvtárakat érinti.

Egyszerre kellett segíteni a szemléletvál-
tást, a dinamizálódást, a fejlesztéseket és egy
szolgáltatásdominanciájú könyvtári rendszer
megerõsödését. Van bennünk ösztönzés a
cselekvésre épp a társadalmi hasznosság ol-
daláról. Az IKSZ ezt felismerve szervezi
évente a Könyvtárak összefogása a társada-
lomért programsorozatot, az Internet Fiestát,
a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozó-
ját. Ezek az akciók, rendezvények – arra a
felismerésre építve, hogy a könyvtárakat 
elsõsorban az adott helyen kell elfogadtatni –
lehetõséget nyújtanak a kollégáknak munká-
juk, intézményük megismertetésére, jelentõ-
ségük növelésére. 

Ezt nagyban segítette és segíti egy-egy
országos médiakampány, mint a Családi ol-
vasás éve. Örülünk annak is, hogy több éves
elõkészítés után végre elindult a Márai-prog-
ram.

Minden állandó mozgásban van körülöttünk,
a könyvtári rendszernek is folyamatosan al-
kalmazkodnia kellett ehhez, de úgy tûnik,
most nagyobb léptékû váltásnak nézünk is-
mét elébe. Mit tehet egy szakmai szervezet
ebben a szituációban?

– Az IKSZ a különbözõ fórumokon igyeke-
zett friss információkhoz hozzájutni a várha-
tó változásokról. Nyilvánvaló, hogy az új
alaptörvény meghozatala után más fontos
törvények is módosulni fognak, például az
önkormányzati törvény vagy az ún. kulturá-
lis törvény is. Ebben a megváltozott helyzet-
ben kell pozicionálnunk a könyvtárak szak-
mai és társadalmi jelenlétét. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül sem a
döntéshozók felelõsségét, sem a szakmai ér-
dekképviselet lehetõségeit. Ami ma tökéle-
tesnek tûnik, az nem biztos, hogy holnap is
megfelel, ezért erõsíteni kell a szakma meg-
újulási készségét, ami egyébként az utóbbi
két évtizedben is jellemezte a könyvtári terü-
letet. Persze arról sem feledkezhetünk meg,
hogy egy-egy intézmény helyi megítélésé-
ben megkerülhetetlen jelentõséggel bír, hogy
milyen az ott dolgozó kollégák ismertsége,
elismertsége. 

A kulturális tárcával jól felépített, ki-
egyensúlyozott volt az együttmûködés. Ma
az új struktúrában, ráadásul ebben a köztes,
„már nem” és „még nem” állapotban vala-
mennyiünknek meg kell tanulnunk kezelni a
helyzetet. Természetesen folyamatosan kon-
zultálunk és véleményezzük a tervezett jog-
szabályokat. Ugyanakkor arról is szólni kell,
hogy sok a bizonytalanság, a pénzügyi ne-
hézség.

A könyvtárak már hosszabb ideje törekednek
arra, hogy társadalmi fontosságukat tudato-
sítsák, ezt szolgálják az olyan programok,
mint a babaolvasó, de említhetnénk az inter-
nethasználati képzéseket vagy az egészség-
ügyi tanácsadásokat is. Ma mi az aktuális?
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– Októberben kerül sor a népszámlálásra. Az
idén már arra is lesz lehetõség, hogy a kérdõ-
íveket elektronikus úton, az interneten tölt-
sük ki. Ebben komoly segítséget nyújthatnak
a könyvtárak, részben az internethasználat
biztosításával, részben a kollégák személyes
közremûködésével, tájékoztatásával. Szeren-
csés véletlen és nagy lehetõség, hogy ez ép-
pen egybeesik az IKSZ évrõl évre megszer-
vezett, Könyvtárak összefogása a társadalo-
mért elnevezésû akciójával. 

Így olyanok is felkereshetik a könyvtá-
rakat, akik esetleg korábban sosem jártak 
nálunk. Nem mellékesen pedig bebizonyoso-
dik, hogy a nehéz helyzetben levõ kisebb te-
lepüléseken is éppen a könyvtárak nyújthat-
nak értékes támogatást egy ilyen feladat
megoldásához.

Mire számít a következõ években?

– Az IKSZ civil alapon létrejött és mûködõ
szakmai szervezet, ennek megfelelõen ko-
moly és jogos elvárások vannak vele szem-
ben, ugyanakkor azt is látni kell, hogy szük-
ség van a tagok aktivitásának erõsítésére a
feladatok vállalásában. Újra kell gondolni a
viszonyunkat a szakmai érdekképviselethez.
Az abban megnyilvánuló cselekvõ részvétel
nélkülözhetetlen. A szervezetnek pedig nem-
csak igényelnie kell ezt a részvételt, hanem
lehetõvé is kell tennie. Nem mehetünk el szó
nélkül a tendenciák mellett. A magyarorszá-
gi könyvtárak látogatóinak száma nem csök-
ken ugyan, de jóval kevesebb a dokumen-
tumkölcsönzés. Ezzel párhuzamosan látvá-
nyosan nõtt a távhasználat. 

Minden szakmai vita hasznos, amely a
jobbítást, a megújulást szolgálja, legyen szó
infrastrukturális fejlesztésekrõl, tartalmi
vagy szolgáltatásbõvítésrõl, természetesen
minden esetben figyelve arra, hogy kiknek
szolgáltatunk, kik veszik igénybe mindazt,
amit kínálunk. Ha felteszik azt a kérdést,
hogy képesek vagyunk-e a megújulásra,
meggyõzõdéssel mondhatom: igen. Új fel-
adatot jelent a digitalizálási program. Egy-
szerre kell megvalósítani a hagyományos
könyvtári értékek bemutatását és az informá-
ciós központtá történõ fejlesztéseket. Az
utóbbi évtized tapasztalatai jó alapnak bizo-

nyultak. Minden könyvtár, minden könyvtá-
ros maga ismeri a legjobban a lehetõségeit,
ezek alapján tudják kialakítani elõrelépésük
programját. 

A szakmában már indult újabb vita néhány
aktuális vagy hamarosan aktuálissá váló
kérdésrõl, ilyen például az Országos Széché-
nyi Könyvtár esetleges költözése. Mi errõl a
véleménye?

– Az IKSZ érdeklõdéssel követi a nemzeti
könyvtár sorsának alakulását. Érdekeltek va-
gyunk abban és támogatjuk, hogy a könyvtá-
ri rendszert segítõ, szolgáltató jellegében
erõsödõ, az értékeket megõrzõ nemzeti
könyvtár épüljön megfelelõ helyen, megfe-
lelõ szakmai programmal és mûködési mo-
dellel. Erre éppen a jelentõs európai nemzeti
könyvtárak lehetnek a jó példák.

Többször elhangzott a beszélgetés folyamán
a kifejezés: együttmûködés. Mondhatjuk,
hogy az IKSZ stratégiájának egyik sarkala-
tos pontja ez? 

– Az IKSZ eddig is együttmûködött elsõsor-
ban a könyvtárakkal, a kulturális kormány-
zattal, az önkormányzatokkal, és a jövõben
is ezt fogja tenni. Felajánlja szakmai segítsé-
gét, tapasztalatait, partnerségét, és elvárja,
hogy erre a szakmai véleményre igényt tart-
sanak a partnerek. Hasonlóképpen elenged-
hetetlennek tartjuk az együttmûködést a
szakmai szervezetek között kiemelkedõ je-
lentõségû Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
tével. Ennek fontos lépése volt júliusban a
közös elnökségi ülés, amelyen a lehetséges
együttmûködési formákat és témákat egyez-
tettük. ■
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„Az Országos Széchényi Könyvtár legújabb
csoportját mutatjuk be néhány szóval a kö-
vetkezõkben, a »Háborús gyûjtemény«-t,
amely úgy szólva együtt indult meg a most
folyó nagy világháborúval” – kezdte Holub
József az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) háborús gyûjteménye létrehozásá-
nak bejelentését a Magyar Könyvszemle
1915-ös számában, majd a következõképp
folytatta a dolgozat tárgyát képezõ különle-
ges gyûjtemény bemutatását.1 „Ez a háború
tulajdonképp két szintéren folyik; a harctere-
ken fegyverrel, itthon pedig megfeszített
munkával, mely egyrészt arra irányul, hogy
kielégítse a háborús szükségleteket, másrészt
pedig igyekszik enyhíteni csapásait s fenn-
tartani, amennyire lehet, a normális élet fo-
lyását. A jövõ történetírás e nagyméretû há-
borúra vonatkozólag gazdag anyagot fog
majd találni az egész könyvtárra rúgó hivata-
los kiadványokban, a résztvevõk, katonai
attachék, újságírók följegyzéseiben; az ittho-
ni lázas munka s a közhangulat emlékei
azonban, amelyek pedig szintén érdekesek
és fontosak, legnagyobbrészt elkallódnak, ha
csak nem gondoskodunk idejében megmen-
tésükrõl és megõrzésükrõl. Ezt tûzte ki fel-
adatául a Könyvtár, híven rendeltetéséhez, s
vezetõsége mindent megtett és megtesz, hogy
minél eredményesebb legyen munkája.”

Az alábbiakban Ferencziné Wendelin Lí-
dia Az Országos Széchényi Könyvtár ún. vi-
lágháborús és proletárdiktatúra-gyûjtemé-

nye címû, az Országos Széchényi Könyvtár
évkönyvének 1967-es számában megjelent
tanulmányának logikáját követem.2

A gyûjtemény létrehozásának célkitûzése
az volt, hogy a jövõ történetírása számára
összegyûjtsék és megõrizzék a háború politi-
kai, diplomáciai és hadieseményeire, vala-
mint a hátországok életére vonatkozó doku-
mentumokat. Magyarország hadviselõ fél
volt egy nemzetközi háborúban, következés-
képpen a feladat túlnõtt a nemzeti könyvtá-
rak hagyományos gyûjtõtevékenységén,
amelynek célja az anyaországra vonatkozó
anyagok teljes megõrzése az utókornak. 
A gyûjtés ugyanis csak akkor érhette el cél-
ját, ha azt kiterjesztik a többi hadviselõ 
fél iratanyagára is. Ennek a fajta gyûjtésnek
nem voltak nemzetközi tapasztalatai, 
de a munkát sürgõsen el kellett kezdeni, így
a gyûjtési elveket is menet közben alakí-
tották ki. A létrehozott világháborús gyûj-
teményt belföldrõl alapvetõen háromféle
módon gyarapították. Egyrészt már a háború
kitörésének évében felhívást tettek közzé
rengeteg napilapban, hogy a könyvtár szí-
vesen lát bármilyen nyomtatványt. A felhí-
vás kapcsán rengeteg adomány érkezett, 
ami jelentõs forrásnak bizonyult. Másrészt
több szervvel is szerzõdést kötött az 
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intézmény a dokumentumaik beszolgáltatá-
sára. Harmadrészt ott volt a kötelespéldány-
szolgálat, ami kiegészítette az elõzõ két
dokumentumbevételi módot. A külföldi iro-
dalom beszerzése komolyabb nehézséget
okozott. A fenti módokon nem lehetett eljár-
ni, tehát szükségképpen csak vásárlás útján
lehetett gyarapítani. 1914-ben még a „bol-
dog békeidõk” dotációját kapta a könyvtár,
ami elegendõ forrást biztosított erre, a hábo-
rú folyamán azonban az állami támogatás
nagymértékben lecsökkent, így a beszerzést
kénytelenek voltak csökkenteni. A háború
harmadik évétõl ráadásul olyan mértékben
nõtt meg a publikációk száma, hogy a vele
való lépéstartás a kezdeti dotációval sem biz-
tos, hogy sikerült volna. 1922-re a könyvtár
vezetõsége belátta, hogy az adott körülmé-
nyek között a gyûjtés kezdeti célkitûzéseit
nem fogják tudni teljesíteni, és ha mégis
megpróbálják, úgy a könyvtár anyagi csõdjét
kockáztatják. Végül a különálló gyûjtés befe-
jezése és az anyagnak a már meglevõ szerve-
zeti egységek közötti szétosztása mellett
döntöttek. Összesítésként elmondhatjuk,
hogy a békekötés évében a világháborús
gyûjtemény 133 519 könyvtári egységet
számlált, ez a mennyiség 1922-ig – amíg az
anyag különálló naplózása érvényben volt –
176 75l-re növekedett. A gyûjtés megkezdé-

sekor kialakítottak egy csoportosítási rendet,
azonban ezt már létrehozásakor is ideigle-
nesnek tekintették, mert a teljes anyag birto-
kában akartak végleges rendszert felállítani.
Nincs tudomásunk arról, hogy ez elkészült
volna. Az ideiglenes rendszer az anyagot
négy fõ és huszonnyolc kisebb egységbe
osztotta: 

„I. Hivatalos nyomtatványok: 
1. Népeimhez, 2. a kormány manifesztu-

ma, 3. mozgósítási hirdetmények, 4. segélye-
zési, összeírási nyomtatványok, ûrlapok, 5. a
hatóságok küldeményei megyék, városok
szerint rendezve, 6. a székesfõváros háborús
nyomtatványai, 7. Horvátország háborús
nyomtatványai, 8. a bosnyák-hercegovinai
országos kormány és Sarajevo községi hir-
detményei stb., 9. a hadikölcsönre vonatkozó
nyomtatványok, 10. a tábori posta ûrlapjai és
postai hirdetmények, 11. veszteséglajstro-
mok.

II. Nem hivatalos nyomtatványok: 
1. Ferenc Ferdinánd halálára vonatkozó

nyomtatványok, 2. a harcban elesettek
gyászjelentései, 3. téliruha-mozgalom, 4.
Vöröskereszt, 5. jótékonycélú felhívások,
gyûjtõívek, bélyegek stb., 6. mûsorok, 7. há-
borús imák, imakönyvek, 8. térképek, 9. ké-
pek, 10. emléklapok, 11. tréfás nyomtat-
ványok, 12. képes levelezõlapok, 13. harci
dalok és versek, 14. hazai és külföldi lapok,
folyóiratok egyes számai, 15. a przemysli
Tábori Újság, 16. orosz emlékek, 17. vegyes
aprónyomtatványok. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. augusztus 7

I. Feren
c Jó

zsef

Népeimhez! 



III. Háborús irodalom (könyvek). 
IV. Kéziratos anyag: a hadbavonultak naplói
és levelei.”

A felosztás, így ideiglenes formájában is,
képet ad a gyûjtött anyag sokrétûségérõl,
mely a megvalósítás jobb feltételei mellett
valóban hû tükre lett volna a háborús évek
történetének, ezt a célt azonban a fenti ne-
hézségek miatt nem sikerült megvalósítani.

A mai kutatóban joggal vetõdik fel a kér-
dés, hogy ezeket az anyagokat hol találhatja
meg jelenleg. A könyvek és a folyóiratok a
törzsgyûjtemény részét képezik. A kéziratos
anyag a Kézirattár állományát gyarapítja. A
kartográfiai dokumentumok a Térképtárban
kutathatók. Az anyag legnagyobb részét ké-
pezõ aprónyomtatványok és kisnyomtatvá-
nyok a Plakát- és Kisnyomtatványtárban ta-
lálhatóak, kivéve a körülbelül hatezer dara-
bos fényképállományt, amely a 2007-ben
létrejött Fénykép- és Fotómûvészeti Tár ke-
zelésébe került át.

A törzsgyûjtemény
A világháborús gyûjtemény létrehozása-

kor az Országos Széchényi Könyvtárban
még a müncheni szakrendszer szerinti nyil-
vántartás volt érvényben.3 A müncheni szak-
rendszer az anyagokat téma szerint osztotta
fel. A hadászattal foglalkozó mûvek a Res
Militares szakban voltak találhatók. Ezt a

szakot kiemelték a szakrendszerbõl a hábo-
rús gyûjtemény létrehozásakor, ez lett a fen-
ti meghatározásban III-mal jelölt csoport, a
háborús irodalom alapja. A világháborús
gyûjtemény megszûntekor ez a csoport visz-
szakerült a törzsállományba, azonban ezen
az állományrészen kísérletezték ki a késõbb
bevezetett numerus currens jelzetelést. A kí-
sérletezés stádiumai végigkövethetõk a szak-
repertóriumokon. Az eredeti anyag telített
repertóriumát átvezették egy másikba, mel-
lévéve a világháborús anyagokat, majd az
egészet egy harmadik szakrepertóriumba,
ahonnan azonban a müncheni jelzetek már
hiányoznak, csak a numerus currens van
mellettük. 1936-ban az egész könyvtárra ki-
terjedõen bevezették a numerus currens
jelzetelést, az új állomány az egykori Res
Militares köré épült fel. A világháborús
gyûjteményt jórészt ma a 100.001–114.622
jelzettartományon találjuk meg. Ez kétfelé
oszlik. 100.001 és 102.662 között a kiadási
dátumokból egyértelmûen látszik, hogy ez
az egykori Res Militares-anyag. Itt szakadás
is következik a jelzetekben, jön egy kisebb
üres tartomány. A számozás 102.726-nál
kezdõdik újra, és folyamatos az állomány vé-
géig, ez az egykori elsõ világháborús gyûjte-
mény „háborús irodalmi” része. Jó kérdés,
hogy miért maradt 63 jelzet üresen. Erre két
magyarázat lehet: az egyik, hogy késõbbi
gyarapodásra számítva hagyták üresen. En-
nél valószínûbbnek tûnik azonban az, hogy a
szakrepertórium tételeit darabra leszámolva
állították fel ezt a tartományt. A szakrepertó-
rium azonban térképeket is tartalmazott, vi-
lágosan elkülönítve „Mapp” jelzettel. Ezek
nem a törzsgyûjteménybe, hanem a Térkép-
tárba kerültek, jó eséllyel ezek miatt a tételek
miatt kellett üresen hagyni a kérdéses tarto-
mányt. Fontos változás volt a müncheni
szakrendhez képest, hogy a numerus currens
bevezetésével a hírlapokat különválasztották
a könyvektõl. Az egykori Res Militares egy-
ségét azonban megtartották, annyi csak a 
különbség, hogy egy H betû került a folyó-
iratok jelzetei elé, így azok a Hírlaptárban
keresendõk. Ide kívánkozik még egy meg-
jegyzés. Kevéssé ismert tény, hogy létezik
egy további elsõ világháborús állományrész,
a külföldi hírlapoké, a H 25 ezres jelzettarto-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. augusztus8

1914-es 
sörreklám



mány. Ezen belül a külföldi napilapok zömé-
nek csak a háborús évekre korlátozott évfo-
lyamai vannak meg, de a New York Timestól
a Svenska Dagbladetig rengeteg kuriózum.
Összefoglalásul azt mondhatjuk el, hogy az
anyag teljessége jelenleg a hagyományos
szerzõi, illetve cím szerinti cédulakatalógus-
ban kutatható a törzsállomány részeként. To-
vábbi jó hír olvasóinknak, hogy az anyag ré-
sze a retrospektív konverzióra vonatkozó
munkatervnek, elektronikus feldolgozására
még a háború kitörésének századik évfordu-
lója elõtt sort fogunk keríteni. A rekordok-
ban jelezni fogjuk, hogy az adott dokumen-
tum egykor a világháborús gyûjteményhez
tartozott, így virtuálisan rekonstruálható lesz
az.4

A Kézirattár
A Kézirattárba került anyag sokáig lap-

pangott, raktáron belüli hollétére nemrég si-
került fényt deríteniük kollégáinknak. Ösz-
szesen tizenegy doboznyi anyag került ide
Fond 257-es jelzeten, amely egyelõre feldol-
gozatlan, ezért csak osztályvezetõi engedély-
lyel kutatható. Az anyagról feldolgozás elõt-
ti felmérés alapján a következõket tudjuk 
elmondani:

A dokumentumok nyelvileg vegyesek.
Nagy részük magyar, de jelentõs számú 
német, szlovák, szerb és román nyelvû is ta-
lálható közöttük. Tipizálási szempontból
szintén változatos anyagról van szó. Egy-
aránt találhatóak benne tábori levelezõlapok,
noteszek, különbözõ szervek költségvetési
iratai, írógéppel vagy kézzel másolt újság-
cikkek, hivatalos levelek, magánlevelek, hi-
vatalos okmányok, bûnügyi jegyzõkönyvek.
Két anyagcsoport jól elkülöníthetõ elsõ ráné-
zésre is.

– A Magyar Nemzeti Múzeum tevékeny-
ségével kapcsolatos iratok, különös tekintet-
tel a háborús anyag gyarapítására érkezõ 
dokumentumok kísérõleveleire, illetve a do-
kumentumvásárlásra vonatkozó antikvárius
és könyvkereskedõi számlákra.

– Az egyik doboz teljes egészében szüle-
tési dátumokkal ellátott névlistákat tartal-
maz, a lapokon „Szent-Ivány Zoltán gyûjte-
ményében” bélyegzõ található. Szent-Ivány
Zoltán császári és királyi kamarás 1904-ben 

több mint hatvanötezer tételbõl álló gyászje-
lentés-gyûjteményt adományozott az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárnak.5 Tisztázandó
kérdés, hogy az itt levõ lajstromnak milyen a
viszonya az eredetileg átadott anyagához.

További korabeli anyagok kereséséhez az
optimális megoldást az Arcanum által ki-
adott CD jelenti, amely a Kézirattár kataló-
gusát tartalmazza, a kiadó munkáin meg-
szokott Folio Views keresõvel, így ebben
könnyen, gyorsan és pontosan kereshetünk
az állományban a minket érdeklõ kulcssza-
vakat használva. (Értelemszerûen a fent tag-
lalt anyag még nem található meg ebben.)6

A Térképtár
A Térképtárba került anyagot szintén nem

õrizték meg egyben, hanem szétosztották az
ott használatos elrendezés szerint. Ebben 
az idõszakban ez azt jelentette, hogy mivel 
a térképeket földrajzi hely szerint csoportosí-
tották, ennek megfelelõen találhatók meg a
valaha a gyûjteményhez tartozott térképek.
Így tehát e szerint tud keresni a mai kutató.
Halvány segítséget nyújthat a Res Militares
müncheni szakrepertóriuma, amit már ugyan
kivezettek, de a benne található Mapp jelze-
tû elemek térképeket jelentenek, az ott meg-
talált címmel pedig könnyebben kereshetünk
tovább. Közvetlenül a dokumentumokban, a
Kézirattárhoz hasonlóan, az egykori különál-
lásról már csak egy-egy bejegyzés vagy bé-
lyegzõ tanúskodik.
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A Fénykép- és Fotómûvészeti Tár
A Fénykép- és Fotómûvészeti Tár az Or-

szágos Széchényi Könyvtár legfiatalabb
gyûjteménye. 2007-ben alakult a korábbi
Mikrofilm- és Fényképtárból kiválva azzal a
céllal, hogy saját törzsanyaga mellett a nem-
zeti könyvtár különbözõ gyûjteményeiben
található fényképek megfelelõ tárolását, fel-
dolgozását és szolgáltatását biztosítsa. Külö-
nösen értékes, feldolgozás alatt álló gyûjte-
ményrész a táron belül az I. világháborúra
vonatkozó képanyag. A képanyagban döntõ
részben osztrák és német kiadók és hírügy-
nökségek hivatásos tudósítóinak fényképei
találhatók. Ezen anyag egy elenyészõ töredé-
ke már szerepelt az 1994-es Ember az em-
bertelenségben címû kiállításon. 2008-ban a
Kisnyomtatványtár világháborús anyagában
levõ fényképek is átkerültek ebbe a gyûjte-
ménybe. A teljes anyagrész körülbelül hat-
ezer fényképet foglal magába, ennek körül-
belül a harmada esett már át a feldolgozási
folyamaton, melynek során a képeket tisztít-
ják és restaurálják kollégáink, maximálisan
figyelembe véve az állományvédelmi szem-
pontokat. Ezek után a mûveletek után kezdõ-
dik meg a könyvtári feldolgozás. A feldolgo-
zott képek bekerülnek a Magyar Digitális
Képkönyvtárba (MDK), ahol legkönnyebben
raktári jelzet alapján kereshetõk.7 FVA,
FVB, FVC és FVD az ide tartozó jelzetek,
ahol az F a fotó, a V a világháború, az A, a
B, a C és a D pedig a méret jelzésére szolgál.
A négy tartomány együttes, vagylagos meg-
adásával eljutunk a teljes MDK-ban talál-

ható gyûjteményhez. A képek leírásában he-
lyenként elõforduló hiányosságok nagyrészt
a tárolt anyag szûkös dokumentáltságára ve-
zethetõk vissza. A feldolgozott képek az
OSZK elektronikus katalógusában is meg-
találhatók.8 Raktári jelzet alapján itt is lehet
keresni, de ha az egész tartományt akarjuk
látni, célszerû összetett keresésben bármely
kulcsszóként az „elsõ világháború”-t és a
„fénykép”-et megadni, a dokumentumtípust
pedig kétdimenziós ábrázolásra szûkíteni.
Amennyiben a fényképeket fizikai valójuk-
ban akarjuk vizsgálni, akkor be kell jelent-
kezni elõzetesen a Fénykép- és Fotómûvé-
szeti Tár munkatársainál, egyeztetni a részle-
tekrõl.

A Plakát- és Kisnyomtatványtár
A megmaradt anyag legterjedelmesebb

része a Plakát- és Kisnyomtatványtár kezelé-
sében van, amely 1935 óta mûködik a
könyvtár önálló gyûjteményeként. Az ideke-
rült elsõ világháborús anyag nemcsak terje-
delmi okokból kezelendõ kiemelkedõen, 
hanem azért is, mert megõrizte különgyûj-
temény jellegét, ugyanis az anyagot ma is
külön egységként kezelik kollégáink. 
A gyûjtemény még nem került teljes egészé-
ben feldolgozásra, ebbõl fakadóan csak bizo-
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nyos részei kutathatók. Az 1885 és 1949 
közötti grafikai plakátok például teljes mér-
tékben feldolgozottak, azok a könyvtár
online katalógusában is kereshetõk. A grafi-
kai plakátok 1926-ig megjelent állományré-
sze (s ezen belül a világháborús plakátok),
teljes egészében elérhetõ és szabadon kutatha-
tó már digitális változatban is a Magyar Digi-
tális Képkönyvtár adatbázisában. Vannak
olyan anyagrészek is, amelyeknek a feldol-
gozása még nem történt meg. Ebbõl az álta-
lános könyvtári állományvédelmi és doku-
mentumforgalmazási szabályok szerint a
rendezetlen és egyáltalán fel nem dolgozott
anyagok átmenetileg nem kutatathatók.
Ugyanakkor vannak elõrendezett és egysze-
rûsített módon feldolgozott anyagrészek is.
Ha tehát a Kisnyomtatványtárban akarunk
kutatni, kiemelkedõen fontos a tár szabály-
zatának elõzetes áttanulmányozása és az ott
dolgozó kollégákkal való egyeztetés. E beve-
zetõ után ideje rátérnünk arra, hogy mi talál-
ható ebben az unikálisnak mondható gyûjte-
ményben. A Plakát- és Kisnyomtatványtár
gyûjtõköre formailag az alábbiakból áll:

I. Szöveges kisnyomtatványok
1. 1600-tól 1860-ig
2. 1861–
Szöveges plakát, Röplap, Reklám, Meg-

hívó, Értékpapír, Gyászjelentés, Elõfizetési
felhívás, Szabályzat, Brosúra, Telefonkönyv,
Menetrend, Disszertáció tézisei, Kereskedel-
mi katalógus, Kiállítási katalógus, Naptár,
Céhlevél, Obsit, Ponyva, Mûsor, Az ún. vál-
lalati és gazdálkodó szervek irodalma

II. Képi dokumentumok
Grafikai plakát, Ex libris, Képes levelezõ-

lap, Album, Számolócédula, Szentkép
Az elsõ világháborús gyûjtemény anyaga

is hasonló dokumentumokat tartalmaz, ha
formailag nézzük, azonban tartalmi sokrétû-
sége miatt külön kell választanunk a fenti be-
osztástól. R. Kutor Beáta kolléganõm az
alábbi rendszert állította fel:9

1. fõcsoport: Hivatalos nyomtatványok
I. Általános vonatkozású rendelkezések
II. Rendészeti természetû korlátozások

1. Népmozgalmi korlátozások

2. Egyesületi és gyülekezési jog 
korlátozása
3. Szabályrendeleti rendelkezések 
hatályosságának korlátozása
4. A fegyverek stb. tartásának 
korlátozása
5. Talált, zsákmányolt stb. katonai 
felszerelési tárgyakkal elbánás
6. Fény- és egyéb jelzések tilalma
7. Jelvények színeinek szabályozása
8. Ál- és riasztó hírek terjesztésének 
tilalma
9. Kivételes sajtórendszabályok
10. Kivételes postai, távírdai 
és távbeszélõ-rendszabályok
11. Kivételes anyakönyvezési 
rendelkezések
12. A csendõrség igénybevétele 
városokban
13. Polgárõrség és katonai rendõrség
szervezése
14. Hadifoglyok személyére vonatkozó
rendelkezések
15. Eltûntek nyomozása

III. Közgazdasági vonatkozású rendelkezések
1. Takarékosság a törvényhatóságok 
és községek háztartásában
2. Állatállomány óvása
3. Takarékosság az élelmiszerekkel és
egyéb elsõrendû szükségleti cikkekkel
4. Védekezés az élelmiszerek stb. túlzott
áremelése ellen
5. Hatósági ármegállapítás, összeírás 
és megváltás
6. A mezõgazdasági munkák 
elvégzésérõl gondoskodás
7. Gazdasági átmeneti ügyek
8. Leszerelést intézõ bizottság

IV. Pénzügyi természetû rendelkezések
1. Valutát érintõ rendelkezések
2. A közadókra vonatkozó rendelkezések
3. Hadi államkölcsön felvétele
4. Hadikölcsönpénztár
5. Pénzintézeti Központ

V. Ipari és kereskedelmi vonatkozású 
rendelkezések

1. Vasárnapi munkaszünet
2. Kivételes intézkedések az iparûzés 
körében
3. Munkaközvetítés
4. Munkásbiztosítás
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5. Részvénytársaságok és 
szövetkezetek közgyûlésének idejérõl 
és a mérlegkészítésrõl

VI. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések
1. Vámügyi rendelkezések
2. Ki-, be- és átviteli korlátozások
3. Ellenséges államok polgárai és 
lakosai javára fennálló tartozásokra 
vonatkozó kivételes intézkedések és
egyes vállalatok felügyelet alá helyezése

VII. Az igazságszolgáltatás körébe tartozó
rendelkezések

1. Esküdtbíróságok mûködésének 
felfüggesztése
2. Bírói hatáskörök módosítása
3. Hadicikkekre fel nem esketett katonai
egyének katonai büntetõtörvények alá
helyezése
4. Polgári egyének katonai bíróság alá
helyezése
5. Gyorsított bûnvádi eljárás, esetleg a
rögtönbíráskodás életbeléptetése
6. Magánjogi természetû rendelkezések
7. Az igazságszolgáltatás szerveire 
vonatkozó rendkívüli intézkedések

VIII. Közegészségügyi rendelkezések
1. Általános közegészségügyi 
rendelkezések
2. Járványokra vonatkozó rendelkezések
3. Csonka és béna katonák orvosi 
utókezelése, mûtagokkal ellátása 
és gyakorlati oktatása

IX. A katonai szolgálatra vonatkozó 
rendelkezések

X. A hadi szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezések
XI. Hatóságok magatartása ellenséges 
megszállás esetén
XII. Eljárás menekültekkel szemben
XIII. Jótékonysági természetû 
rendelkezések
XIV. Hadbavonultak családjának hatósági
támogatása
XV. Hadbavonultak családjainak 
segélyezése és ellátása
XVI. Közszolgálati alkalmazottak 
illetményei, továbbá hozzátartozók 
és a nyugdíjasok ellátása
XVII. Hadviselés okozta károk
XVIII. Közoktatási és közmûvelõdési 
vonatkozású rendelkezések
XIX. Közoktatási vonatkozású 
rendelkezések
XX. Közmûvelõdési vonatkozású 
rendelkezések
XXI. Kegyeleti természetû rendelkezések
XXII. Egyházakra vonatkozó rendelkezések

2. fõcsoport: Nem hivatalos 
nyomtatványok
I. Vegyes aprónyomtatványok
II. Rendészeti vonatkozású 
aprónyomtatványok
III. Közgazdasági vonatkozású 
aprónyomtatványok
IV. Pénzügyi vonatkozású 
aprónyomtatványok
V. Közegészségügyi vonatkozású 
aprónyomtatványok
VI. Katonaságra vonatkozó 
aprónyomtatványok
VII. Közoktatási és közmûvelõdési 
aprónyomtatványok
VIII. Vallással kapcsolatos 
aprónyomtatványok
IX. Jótékonyságra vonatkozó 
aprónyomtatványok
X. Mûsorok, elõadóestek, rendezvények
XI. Harcban elesettek gyászjelentései
XII. Háborús imák, imakönyvek
XIII. Emléklapok
XIV. Képes levelezõlapok
XV. Harci dalok, versek
XVI. Idegen nyelvû emlékek
XVII. Képek
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3. fõcsoport: Hivatali és üzleti 
nyomtatványok (adatlapok, 
ûrlapok, gyûjtõívek stb.)
I. Közigazgatás
II. Katonaság
III. Élelmezés
IV. Kereskedelem

Mint a fentiekbõl láthatjuk, az anyag
szerteágazó. Mennyiségét az alábbi módon
lehet megbecsülni: az önálló naplózás meg-
szûnésekor a világháborús gyûjtemény 
176 75l darab dokumentumot jelentett. 
A törzsgyûjteménybe ebbõl körülbelül 
15 000 darab került át. A Fotótárba megkö-
zelítõleg 6000 példány. 

A Kézirattárról és a Térképtárról nem áll
rendelkezésünkre megfelelõ információ, de
ha azt mondjuk, erre a két helyre is a törzs-
gyûjteménybe került anyag darabszámával
megegyezõ számú dokumentum került, ak-
kor biztosan erõsen felülbecsüljük a számot,
tegyük most mégis ezt, ez 30 000 tehát. Ös-
szesen 51 000-nél járunk. 

Ha ezt levonjuk az eredeti dokumentum-
számból, azt a becslést kapjuk, hogy a
Kisnyomtatványtárban (nagyon durván alul-
ról becsülve) 120 000 darabos gyûjtemény
található jelenleg. Ennek feldolgozását,
rendszerezését a gyûjtemény munkatársai
folyamatosan végzik, annak befejezése és
történettudományi értékelése a jövõ feladatai
közé tartozik. ■
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A közmûvelõdési könyvtárak intenzíven
részt vesznek a felhasználók képzésében ha-
gyományos, blended és eLearning tanfolya-
maikkal. A felhasználóképzésben betöltött
szerepük és feladatuk is eltér a felsõoktatási
könyvtárakétól. Az oktatással foglalkozó
kollégáknak nem csak az eszközhasználattal
kell megismertetniük a képzések résztvevõit,
de szemléletüket is formálniuk kell, mert si-
keres és hatékony eszközhasználat szemlé-
letváltozás nélkül nem lehetséges. Minél
több ember tartja fontosnak, kívánatosnak a
web 2.0-ás alkalmazások használatát, annál
inkább kezd formálódni, változni az egyén és
a társadalom szemlélete, hozzáállása az esz-
közhasználat terén is. 

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
(BMTK) képzéseire általában eltérõ infor-
matikai ismeretekkel rendelkezõ felhaszná-
lók, olvasók jelentkeznek. Így szinte minden
haladó szintû tanfolyamként meghirdetett
képzésünkön azzal a problémával kell szem-
benéznünk, hogy miként oktassunk eltérõ in-
formatikai ismeretekkel, kompetenciával
rendelkezõ felnõtteket.

A megoldási lehetõségek tárgyalása elõtt
vessünk egy pillantást Kulcsár Zsolt kompe-
tenciaszint ábrájára.

A jelentkezõink egy része kezdõ. Õk azt
várják el tõlünk, hogy megmutassuk, megta-
nítsuk nekik egy-egy program vagy webes
alkalmazás használatát. Mások már gyakor-
lott internet- vagy könyvtárhasználók, de

többet és jobban szeretnék használni az
internetet, a könyvtárat. Nekik segítségre,
mentorálásra van szükségük.

Komoly dilemma. Mit csináljunk? Ha 
a kezdõk kedvében akarunk járni, akkor a
résztvevõk egy része nem azt kapja, amit vár.
Ha viszont a csoport másik felének kedve-
zünk, akkor a kezdõk le- vagy kimaradnak.
A kívánatos az lenne, hogy mindkét csoport
tagjait hozzásegítsük ahhoz, hogy fejlõdje-
nek, a jelenlegi kompetenciaszintjüknél egy
szinttel feljebb léphessenek.

Mi a megoldás?

Kompetenciaszintek szerint csoportbontás-
ban, külön idõpontokban képezzük õket? Ha
van elég emberünk, termünk, idõnk, ez is
megoldást jelenthet. A másik alternatíva a
szimultán oktatás, amit azok, akik kisisko-
lásként osztatlan iskolába jártak, már megta-
pasztalhattak. A szimultán oktatás során egy
oktató vezetésével egy idõben, ugyanazon
teremben a csoportok teljesen vagy nagy
részben eltérõ tananyagot tanulnak. Míg az
egyik csoport önálló munkát végez, addig a
másik csoport tagjai közvetlen foglalkozás
részesei. Az iskolai oktatásban a finnek rég-
óta sikerrel alkalmazzák ezt a módszert. Az
elmúlt években több európai projekt – ame-
lyeknek magyar résztvevõi is voltak – fóku-
szában is a szimultán oktatás állt (NEMED1,
MUSE2, KP-LAB3). A projektek céljai kö-
zött volt, hogy az oktatáspolitika elõterébe
hozza az összevont csoportos iskolákat és
IKT-alapú (infokommunikációs technológiá-
ra alapozott) módszereket és gyakorlatok
dolgozzon ki az osztatlan iskolák számára
(lásd a finn példát).

A 2. számú ábra a szimultán oktatás elõ-
nyein és hátrányain túl összefoglalja azt is,
hogy mit jelent a tanuló felnõtt számára ez a
fajta oktatási módszer, milyen kompetenci-
ákkal kell rendelkeznie és milyen nehézsé-
gekkel kell szembenéznie az oktatónak, s azt
is hogy ezzel a módszerrel érhet el jó ered-
ményeket.
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1. ábra



A konnektivista kurzusok résztvevõi több
hasonlóságot is felfedezhetnek a konnekti-
vista szemléletû és a szimultán képzés kö-
zött. A módszer a résztvevõk együttmû-
ködését, egymás segítését, az oldottabb, 
inspirálóbb légkör kialakulását, az ismeret-
és tudásmegosztást, a gondolkodást, a kon-
centrációt, a kreativitást erõteljesen segíti, és
mindemellett a hagyományos képzési mód-
szereknél jobban inspirál az önképzésre, ak-
tivizálja a személyiséget, s ezzel megváltoz-
tatja a résztvevõk szemléletét, akik ennek
következtében magabiztosabbá, tudatosabbá,
kezdeményezõbbé, önállóbbá válnak.

A blended learning képzés során használt
alapprogramok, alkalmazások: böngészõk
(Firefox, IE) információszerzés, programok
letöltése kommunikációs szolgáltatások
használatához; e-mail (Gmail, freemail, 
citromail stb.) kommunikációhoz, kapcsolat-
tartáshoz; Google Csoportok csoportkom-
munikációhoz, segítségkéréshez, segítség-
nyújtáshoz, információmegosztáshoz; Skype
önálló tevékenység alatt egymás közötti

kommunikációhoz, résztvevõk órán kívüli
kommunikációjához, konferenciabeszélge-
téshez; Google Dokumentumok tananyag és
feladatmegosztáshoz, feladatok elkészítésé-
hez; Teamviewer távsegítséghez (oktató-
tanuló, tanuló-tanuló); Ustream virtuális 
órához, távoktatáshoz, távsegítség szemlélte-
téséhez és kipróbálásához. (3. ábra)

A képzést miért pont ezekre az alkalmazá-
sokra építettük?

Azért, mert a használt alkalmazások népsze-
rûek, közismertek, használatuk könnyen
megtanulható, támogatják az együttmûkö-
dést, a személyközi és a csoportkommuniká-
ciót, tanuláson kívül a mindennapi életben is
jól használható alkalmazások, információk,
dokumentumok megosztására alkalmasak, és
hogy a résztvevõk a foglalkozási idõn túl is
tudjanak egymással kommunikálni, egymás-
nak segíteni.

A könyvtárunkban tartott elsõ szimultán
oktatás résztvevõi pozitívan nyilatkoztak a 
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3. ábra

4. ábra



képzésrõl. A résztvevõk a tanfolyam értéke-
lésekor a családias, baráti légkör mellett az
inspirációt emelték ki a további tanuláshoz,
együttmûködéshez, önképzéshez. A tizenkét
fõs csoportból két embernek okozott némi
nehézséget az önálló munka alatti koncentrá-
ció. Ez valószínûleg a módszer szokatlansá-
gának köszönhetõ. A koncentrációs képesség
gyakorlással növelhetõ. A húsz-harminc órás
képzési idõ ennek a képességnek a megfele-
lõ mértékû fejlesztéséhez nem elegendõ. 

Jelenleg milyen szerepe van a konnek-
tivista szemléletnek és az eLearningnek
egy közmûvelõdési könyvtárban?

Ez jó kérdés! Az idei NetworkShop konfe-
rencia közgyûjteményi szekciójának kerek-
asztal-beszélgetésén is elhangzott, hogy a
könyvtáraknak érdemes specializálódniuk,
egy egyedi területre fókuszálniuk. A megyei
könyvtárak gyûjtõkörüknél fogva kiaknáz-
hatják a helyismereti gyûjteményükben rejlõ
lehetõségeket. Hogyan? A következõ (4.) áb-
ra jól szemlélteti, hogy a könyvtárunkban tá-
rolt digitális, digitalizált, nyomtatott és
egyéb dokumentumokra milyen szolgáltatá-
sokat építünk. 

A szolgáltatásaink elsõdleges célja, hogy
gyûjteményünket minél több helyrõl, minél
többen érhessék el. Ehhez két eszközt hasz-
nálunk: a digitális dokumentumaink leíró
adatainak szüretelését (harvestelését) és a hi-
vatkozások elhelyezését külsõ és saját adat-
bázisainkban.

A felhasználó gyorsan, lehetõleg egy hoz-
záférési ponton keresztül szeretné megtalálni
az õt érdeklõ releváns információkat, legyen
szó akár oktatási, akár helyismereti anyag-
ról. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy biztosítsuk a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár digitális gyûjteményének az Eu-
rópai Digitális Könyvtáron és a létrehozandó
MaNDA-n (Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum) keresztül való elérhetõségét.

Az ábrán is jól látható, hogy szolgáltatá-
saink között az elektronikus könyvtárunknak
kulcsfontosságú szerepe van. Az elektroni-
kus könyvtár leíró adatait az Europeana az
Europeanalocal magyar adatbázisából szüre-
teli. Különbözõ belsõ és külsõ adatbázisok-

ban elhelyezett hivatkozások is ezeknek a
dokumentumoknak valamelyikére mutatnak. 

Hol helyezhetünk el hivatkozásokat
könyvtárunk dokumentumaira? Hol hozha-
tunk létre kapcsolódási pontokat?

A Wikipédiában, a helyismereti wikiben
(BékésWiki), a saját LMS-rendszerünkben –
Moodle (oktatási, oktatáshoz kapcsolódó
anyagokra történõ hivatkozás) és egyéb okta-
tást támogató adatbázisainkban.

A helyismereti wiki építésébe érdemes
bevonni a lakosság minden rétegét. A
BMTK-ban ennek elsõ lépése a BékésWiki
online helyismereti vetélkedõ megrendezése
volt. A vetélkedõ elsõdleges célja az elsõ
szócikkek létrehozása volt. A szócikkek elbí-
rálásakor fontos szerepet kapott a tömörség,
a forrás és az ajánlott irodalmi hivatkozás,
valamint a kreativitás. A részt vevõ csapatok
munkáiból leszûrt tanulság: A felhelyezett
oktatóanyagokból és a wikipédia szerkeszté-
sére vonatkozó szócikkeibõl könnyen elsajá-
tították a wikiszerkesztés alapjait. Tájékozó-
dásnak, forrásnak többnyire az internetet
használták. Levéltári és múzeumi forrásokra
egyáltalán nem támaszkodtak annak ellené-
re, hogy felhívtuk rá a figyelmüket, és a kon-
taktszemélyek elérhetõségét is megadtuk.

A wikiszerkesztés a felhasználó- és
könyvtárhasználó-képzés újabb elemeként is
megjelenhet. 

Mit jelent a helyismereti wiki a szerkesz-
tõk számára?

Egészséges önbizalommal végzett, kellõ ön-
ellenõrzéssel párosult egyéni és közös mun-
ka révén egy életre kiható értékes képesség,
személyiségtulajdonság megszerzésének le-
hetõségét. A diákoknak kiváló felkészülési
lehetõség a továbbtanuláshoz, az élethosszig
tartó tanulásról nem is szólva. 

Gondoljuk csak végig, hogy mit lehet
megtanulni, megtapasztalni a szócikkek
szerkesztése kapcsán!

A tömör fogalmazást, a könyvtárhaszná-
latot, a levéltári kutatómunkát, az irodalom-
kutatást, az együttmûködést, az információ-
és ismeretmegosztás élményét, a környezet, 
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a lakhely alaposabb megismerését, a tárgyi-
lagos nézõpont elsajátításának módját, a to-
leranciát – és még sorolhatnám tovább.

A legnagyobb hozadéka a helyismereti
wikinek az, hogy a szerkesztõk magukénak
kezdik érezni a helyismereti enciklopédiát.
Önkéntes munkájuknak köszönhetõen nem
csak a saját tudásuk, de a wikilapokra látoga-
tóké is gyarapszik. A jövõben a megye isko-
lái számára jól használható, könnyen elérhe-
tõ információ forrásává válhat a helyismere-
ti wiki, sõt alkalmas arra is, hogy a diákokat
is bevonjuk a szerkesztésbe, s ennek révén
reményeink szerint gyakrabban veszik majd
igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

A helyismereti wiki szerkesztésére úgy is
tekinthetünk, mint a könyvtárhasználói kép-
zésnek egy újabb, praktikusabb megközelíté-
sére, közösségi központú alternatívájára. Be-
szélhetünk-e már képzéseink 2.0-ás változa-
táról? Talán. Tény, hogy lassan és fokozato-
san változik a könyvtár felhasználói és
könyvtárhasználói képzéseinek szemlélete,
módszertana, és egyre több web 2.0-ás esz-
közt használunk az oktatás során is.

A konnektivista szemlélet és az eLearning
milyen hatással lehet a könyvtárak jövõjé-
re? Az eLearning támogatja a könyvtárat
vagy a könyvtár az eLearninget?

A közmûvelõdési könyvtárnak közmûvelõ-
dési funkciói, információszolgáltató, az élet-
hosszig tartó tanulást támogató szerepe, illet-
ve a kollégák informatikai ismereteinek nap-
rakészen tartása miatt mindenképpen szük-
sége van és lesz az eLearningre. Az eszközök

használatát nem puszta tudásvágyból, kíván-
csiságból szeretnék elsajátítani a felhaszná-
lók, hanem praktikus okokból. A képzése-
inkre jelentkezõket az érdekli, hogy egy-egy
konkrét feladathoz, munkához milyen prog-
ramot, milyen alkalmazást és hogyan hasz-
nálhatnak, segítségükkel mennyire és ho-
gyan könnyíthetik meg munkájukat, tevé-
kenységüket.

A közmûvelõdési könyvtár gyûjteménye
helyismereti információk és oktatási anya-
gok „tárháza”. Az intézmény publikus doku-
mentumaihoz való hozzáférést többféle esz-
közzel, módon oldhatjuk meg, sokféle új
szolgáltatást építhetünk rá. Nem csak a
könyvtár, de az általános és középiskolák
eLearningre alapozott képzései is támasz-
kodhatnak a könyvtár elektronikus könyvtá-
rában elhelyezett szöveges, audio és audiovi-
zuális dokumentumaira. Sõt, saját dokumen-
tumaikat is érdemes itt elhelyezniük, így
azok más iskolák, felhasználók számára is
hozzáférhetõk lesznek, s ezzel a dokumentu-
mok megõrzését is biztosítanák az utókor
számára. Mindezekbõl levonhatjuk azt a kö-
vetkeztetést, hogy az eLearning és a könyv-
tárak kapcsolata a kölcsönösségen alapszik.
Az eLearning támogatja a könyvtárakat kép-
zéseik sikeres megvalósításában, a könyvtá-
rak pedig gyûjteményeikkel támogatják az
eLearninget. 

A jelek szerint ez a szimbiotikus kapcso-
lat egyre inkább erõsödik.

A könyvtár szerepét a társadalomban el-
foglalt helye szabja meg. Azt, hogy milyen
helyet foglal el, kapcsolati hálója határozza
meg. A hálózatelmélet szerint a hálózat egy
eleme minél több elemhez/ponthoz kapcso-
lódik közvetlenül és közvetve, annál fonto-
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sabbá válik a hálózatban betöltött szerepe és
hatása. Az elõadáson elhangzottakból azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a közmû-
velõdési könyvtárak jövõje a saját egyedi
gyûjteményeik többféle felhasználásában, a
kapcsolataik, hivatkozásaik sikeres kiépíté-
sében, valamint a praktikus szemléletû
blended és eLearninges felhasználói és
könyvtárhasználói képzéseik és az új, közös-
ségi tevékenységen alapuló szolgáltatásaik
bevezetésében rejlik. ■
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Tanulás, tudás, mûveltség – könyvtárosok a
jövõ szolgálatában címmel tartotta 43. ván-
dorgyûlését a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Pécsett, a nemrég felavatott
Tudásközpontban. A cím és a színhely töké-
letesen összeillett, s az elhangzott elõadások
csak tovább erõsítették ezt a benyomást.

A nem mindennapi épületben több mint
nyolcszáz könyvtáros fordult meg július 14.
és 16. között, s akár a hivatalosan elhangzott,
akár a folyosókon hallott vélemények alap-
ján elmondható, hogy a Tudásközpont bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket. Hogy a pé-
csiek a mindennapokban milyennek találják,
az persze igazán csak késõbb, hosszabb
használat után derülhet ki.

A nyitó plenáris ülést megelõzõ sajtótájé-
koztató ezúttal ünnepélyes eseménynek is
helyet adott. Az Informatikai és Könyvtári

Szövetség (IKSZ), az MKE és a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) képviselõje
együttmûködési megállapodást írt alá arról,
hogy a könyvtárosok és a könyvtárak támo-
gatják a népszámlálás minél sikeresebb lebo-
nyolítását részben személyes tanácsadással,
segítségnyújtással, részben a könyvtárak in-
formatikai eszközeivel. Az idén elõször
ugyanis lehetõség lesz arra, hogy elektroni-
kus úton töltsük ki a népszámlálási kérdõíve-
ket.

Bakos Klára, az MKE elnöke megnyitó
beszédében kiemelte, hogy a modern de-
mokratikus társadalmaknak olyan polgárok-
ra van szükségük, akik hasznos tudással,
korszerû mûveltséggel rendelkeznek, és nem
idegen tõlük az egész életen át tartó tanulás.
Mint mondta, az Európai Unió stratégiájának
is hangsúlyos eleme a digitális menetrend,
ami különösen idõszerûvé teszi a könyvtá-
rosoknak azt a törekvését, hogy felkészítsék
a felhasználókat az egyre nagyobb teret hó-
dító digitális világban való eligazodásra, az
elektronikus ügyintézésre stb. (Ezekkel a té-
mákkal foglalkoztak az elõadások és a szek-
cióülések is.)

Elõadása végén Bakos Klára felhívta a
döntéshozók figyelmét, hogy érdemes meg-
fontolni, megéri-e, ha hagyják szétesni a ta-
lán egyedüli igazán jól mûködõ kulturális in-
tézményhálózatot, a könyvtári rendszert.

Az információk labirintusában a legrövi-
debb utat a könyvtárosok ismerik – mondta
köszöntõjében Réthelyi Miklós, a nemzeti
erõforrások minisztere. Könyvtár mindenütt
van, nyáron még a strandon is, és jó, hogy ez
így van. A közelmúlt pesszimista jóslataival
ellentétben Réthelyi Miklós azt a meggyõzõ-
dését fejezte ki, hogy az olvasás jelentõsége
nem csökkenhet, mivel csaknem minden te-
vékenységhez (még az internet használatá-
hoz is) szükség van rá. A legnagyobb egyet-
értéssel mégis az a bejelentése találkozott,
hogy a digitalizálási programban számítanak
a könyvtárosok tapasztalataira.
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Vándorgyûlés a Tudásközpontban

✒✒    Fülöp Ágnes

Megnyitó
Fotó:

Tószegi Zsuzsanna

Könyvtárbusz
Fotó: Zsoldos Mariann



A Baranya Megyei Közgyûlés alelnöke,
Jakabné Pohl Marietta szerint Pécs méltó
helyszíne a vándorgyûlésnek, és ezzel csak
egyetérthetünk. Beszélt a megyei önkor-
mányzat egyik büszkeségérõl, a könyvtár-
buszról is, amellyel olyan településeken
nyújtanak könyvtári szolgáltatást körülbelül
nyolcezer embernek, amelyek már nem tar-
tanak fenn könyvtárt.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) rekto-
ra, Bódis József, elmondta, hogy a tavalyi év
új reneszánszt hozott a város életébe, és so-
kan reménykedve tekintenek a Tudásköz-
pontra. Nekik az igazi választ a központ mû-
ködése adhatja meg.

Fischerné Dárdai Ágnes a házigazdák ne-
vében szólt. Mint az épületet használó két 
intézmény egyikének, a PTE Egyetemi
Könyvtárnak a fõigazgatója kifejezte meg-
gyõzõdését, hogy az új központ meghatározó
jelentõségû fejlesztés a hazai könyvtárügy és
felsõoktatás történetében. Hangsúlyozta,
hogy a vándorgyûlés szervezése során kiváló
együttmûködés alakult ki a két „bentlakó”
intézmény, a PTE Egyetemi Könyvtár és a
Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár, to-
vábbá a PTE Könyvtártudományi Intézete és
az intézet hallgatói között. Ez utóbbit külö-
nösen fontosnak tartotta. Sikeresnek ítélte a
szponzorok bevonására irányuló erõfeszíté-
seiket is, amit bizonyít a huszonhat szponzor
részvétele az esemény megvalósításában.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyv-
tár igazgatója, Szabolcsiné Orosz Hajnalka
ugyanezt az összefogást méltatta a sajtótájé-
koztatón. 

A plenáris ülés utolsó elõadója, Németh
Zsolt, a KSH elnökhelyettese az októberi
népszámlálásról beszélt, ami szerencsésen
esik egybe az IKSZ hagyományos országos
rendezvénysorozatával, a könyvtári körök-
ben csak összefogásnak emlegetett esemé-
nyekkel. Németh Zsolt egy ENSZ-tiszt-
viselõt idézett, aki szerint békeidõben a 
népszámlálás a társadalom legnagyobb had-
mûvelete. Az idén a Központi Statisztikai
Hivatal a civilek minél erõteljesebb bevo-
nására törekszik, és ezúttal elõször állítja 
a kommunikáció középpontjába azt a gondo-
latot, hogy a népszámlálás valójában a társa-
dalom ügye, a hivatal ehhez csak a technikai
támogatást adja. Elsõ alkalommal nyílik le-
hetõség internetes válaszadásra, s ennek nép-
szerûsítésében, segítésében nagyon fontos
szerepet játszhatnak a könyvtárosok. 

Az ünnepi köszöntõk után került sor a ha-
gyományos díjátadási ceremóniára. 

A Fitz József-díj elsõ helyezettje az Apá-
czai Kiadó Divatok és korok címû kiadványa,
Imrehné Sebestyén Margit mûve lett. A má-
sodik díjat G. Szász Ilonának a General Press
kiadónál megjelent, A Mindentvarró Tû címû
könyve nyerte (Szegedi Katalin illusztrációi-
val). 

Harmadik lett a Sorsával tetováltan 
önmaga: válogatás Lesznai Anna naplójegy-
zeteibõl címû kötet Török Petra szerkesztésé-
ben, a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum és
a hatvani Hatvany Lajos Múzeum közös ki-
adásában.
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Az MKE Egyesületi Munkáért Emlék-
érem elnevezésû kitüntetését kapta

Béresné Dávid Magdolna, a Budakeszi
Könyvtár és Információs Szolgálat vezetõje,

Kovács Beatrix, az ESKI Egészségpoliti-
kai Szakkönyvtár Kábítószerügyi különgyûj-
teményének vezetõje,

Molnárné Corina Ilona, a pécsi Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár volt munkatársa,

Papp Margit, a kecskeméti Katona József
Könyvtár tájékoztató könyvtárosa és 

Silvia Stasselová, a Szlovák Könyvtáros
Egyesület elnöke.

Az év fiatal könyvtárosa Bedekovity Dó-
ra, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár munkatársa lett, különdíjat kapott Tóth
Renáta, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtárból.

Minden kollégának szívbõl gratulálunk,
és további sikereket kívánunk!

Bakos Klára azzal zárta az idei vándor-
gyûlést, hogy az elsõ nap mindig a protokoll
jegyében telik, de ez egyúttal az érdekérvé-
nyesítés egyik leghatékonyabb lehetõsége is,
a második nap pedig a komoly szakmai mun-
káé, ami immár tíz szekcióban zajlott. A ván-
dorgyûlés mindig hasznos és jelentõs fóruma
a szakmának, mondta, és ismét bizonyságot
nyújtott a társadalomnak a könyvtárak és a
könyvtárosok fontosságáról. ■
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Az MKE 43. Vándorgyûlésének ajánlása

A könyvtár, a könyvtári rendszer nemcsak tudástár, nemcsak nemzeti identitásunk
értékõrzõ és közvetítõ helye, hanem hatékony eszköz az információs társadalom
kezében a társadalmi célok, a társadalmi megújulás, az esélykiegyenlítés, a kisebbségi
és állampolgári jogok alkalmazásában.
A könyvtár – maga is tanuló szervezetként – a képzés minden szintjén (egyéni, isko-
larendszerû vagy azon kívüli) támogatja a kompetenciaszerzõ, tudást megújító folyama-
tokat.
Nem az a kérdés, hogy könyvtárral vagy könyvtár nélkül. Versenyképesség a megújuló
Európában csak a minõség következetes képviseletével, a tudás mûveltséggé emelésév-
el érhetõ el. Internettel, a könyvtári gyûjtemények tudás-hitelesítõ bázisán. Versenyképes
ország – versenyképes könyvtárossal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezen jövõkép
elérésének elkötelezett támogatója. A társadalom számára a Tanulás, tudás, mûveltség –
könyvtárosok a jövõ szolgálatában címû konferenciájának záró pillanataiban e cél meg-
valósításához ajánlja fel erõforrásait.

Tudásközpont, Pécs
Fotó: Tószegi Zsuzsanna



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekciója a vándor-
gyûlés második napján, 2011. július 15-én
délelõtt tartotta ülését a Pécsi Tudomány-
egyetemen, a Közgazdaságtudományi Kar
alagsorában A jövõ szolgálatában: tudásbá-
zisok, tudástárak építése a könyvtárakban
címmel Villám Judit szekcióelnök moderálá-
sával, számos érdeklõdõ részvételével.

A rendezvényt a vándorgyûlés egyik
szponzori cége, a SzervízPark munkatársá-
nak elõadása vezette be. Bajkó Csaba ismer-
tette a cég rövid történetét, majd a cég által
forgalmazott, különbözõ digitalizálási fel-
adatokra alkalmas professzionális dokumen-
tumszkennerek és képfeldolgozó technikák
bemutatására került sor. A mûszaki részle-
tekben bõvelkedõ elõadás után a feltett kér-
désekre is választ kaptunk. (Az érdeklõdõk a
cég honlapján még további információkat ta-
lálnak a témában.)

Az elsõ elõadást Kovácsné Koreny Ágnes
(Országgyûlési Könyvtár) tartotta. Digitali-
zált Törvényhozási Tudástár – Digitalizálás
az Országgyûlési Könyvtárban címmel be-
számolt arról az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Programja (EKOP) keretében meg-
valósuló projektrõl, amely 2010 elején in-
dult, 2011. október 31-én zárul, és kétmillió
dokumentumoldal digitalizálásával, feldol-
gozásával és hozzáférhetõvé tételével foglal-

kozik. Könyveket és idõszaki kiadványokat,
történeti országgyûlési dokumentumokat,
jogforrásokat, jogi, történettudományi és po-
litikai szakirodalmat tesznek közzé inter-
netes portáljukon. (A dokumentumok 75%-a
nem esik szerzõi jogi védelem alá, tehát bár-
honnan elérhetõ lesz, míg a maradék 25% az
Országgyûlési Könyvtáron belül lesz hozzá-
férhetõ.) Az elõadás kitért a problémák és
nehézségek ismertetésére, ideértve az általá-
nos alapelvek, az elõzetes állapotfelmérés, a
közbeszerzési eljárások, a projektfeladatok
elsõbbsége, a kooperáció stb. kérdéseit is. 
A projekt honlapján (http://www.ogyk.hu/dtt)
minden fontos információ megtalálható;
ezek és az elõadás nyomán bárki eldöntheti,
van-e elég elszántság és megfelelõ munka-
társak hasonló projektek lebonyolításához.

Ezután a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár munkatársai következtek. Elõször
Nemes Erzsébet fõigazgató tartott elõadást 
A KSH Könyvtár jelen szaktudása a jövõ ge-
nerációjáért címmel: az Új Magyarország
fejlesztési terv keretében indított projektjük-
rõl és annak eddigi eredményeirõl számolt
be. (A http://konyvtar.ksh.hu/ honlap részle-
tesen ismerteti A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének erõsí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében a
KSH Könyvtárban és a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban alcímû projekt részleteit.)
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Az MKE Társadalomtudományi szekciójának ülése 
a tudásbázisokról és tudástárakról a pécsi vándorgyûlésen

✒✒    m-l-

Kaptár, Pécs
Fotó: Tószegi Zsuzsanna

Kaptár, Pécs
Fotó: Tószegi Zsuzsanna



Lencsés Ákos osztályvezetõ a Történeti
adatsorok és a KSH Könyvtár tudásbázisai
címû elõadásában két adatbázisról beszélt,
(1) a Fényes Elek adatbázisról, amely nagy
statisztikusok – illetve statisztikával is fog-
lalkozó tudósok – anyagait (életrajzokat, vá-
logatott bibliográfiákat, hagyatékokat) és 
(2) a KSH Könyvtár tudásbázisáról, amely
elsõsorban történeti statisztikai adatsorokat
tartalmaz. (Azért beszélünk tudásbázisról,
mert nem dokumentumokat, hanem egy-egy
lexikonszócikket, fotót vagy adatsorokat ke-
reshetünk benne.) Jelentõs segítséget ad
majd helytörténeti kutatáshoz a helységnév-
tárak digitalizálása (1913-ig már elkészült),
valamint a népszámlálások adatai. Itt is el-
hangzott, hogy lényeges a könyvtárak közöt-
ti együttmûködés, a digitalizálás összehan-
golása, mert hiányozhatnak a könyvtárból
fontos dokumentumok, és más intézmények
is végeznek digitalizálást, ezért szükséges a
munka optimalizálása.

Varga Katalin fõigazgató (Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeum – OPKM)
Tudásbázisok az olvasás és az információs
mûveltség szolgálatában címmel tartott pre-
zentációja zárta az elõadások sorát. A rend-

kívül informatív elõadásból megismerkedhe-
tett a hallgatóság az információs mûveltség
és az olvasás összefüggésének kérdéseivel,
valamint a tudásbázisoknak az információs
mûveltségben játszott szerepével, azon belül
az OPKM Olvasás Portáljával, amely el-
sõsorban a közoktatásban részt vevõket 
szolgálja. (A már most gazdag anyagot tar-
talmazó oldal a http://olvasas.opkm.hu cí-
men érhetõ el.)

A program Villám Judit zárszavával ért
véget. A szekcióülésen közel ötven érdeklõ-
dõ vett részt, de az online közvetítések jóvol-
tából jóval többen kísérhették figyelemmel
az elhangzottakat. Az elõadásokat a közeljö-
võben a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár
és Tudásközpont honlapja fogja közreadni
(http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu),
s akkor a szakmai közönség széles köre is-
merkedhet meg a három szakkönyvtár új
szolgáltatásaival.

(A tudósítás írásakor az elsõ nap vala-
mennyi elõadása már videón elérhetõ volt.)

A társadalomtudományi szekció a 
43. vándorgyûlés péntek délutáni záró plená-
ris ülése számára összegzésképpen az alábbi
gondolatot fogalmazta meg: „A szakkönyvtá-
rak gazdag gyûjteményükbõl tudásbázisokat,
tudástárakat építenek, ezzel szolgálják a jö-
võ tudását és mûveltségét.” ■
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Kodály-központ, Pécs
Fotó: 

Tószegi Zsuzsanna

Könyvtárbusz
Fotó: Zsoldos Mariann



A világ számos országában egyre több fi-
gyelmet fordítanak a kisgyerekek olvasóvá
nevelésére. Számos felmérés ugyanis azt iga-
zolja, hogy az értõ-elemzõ olvasás azoknak a
diákoknak megy jobban, akikkel szüleik az
iskolaérettség elõtt rendszeresen foglalkoz-
tak: énekeltek, verset mondtak vagy mesét
olvastak. Beigazolódni látszik Robert Escar-
pit francia irodalomszociológus gyakran idé-
zett mondata, miszerint „Az olvasóvá válás
kérdése az iskolába járás elõtt dõl el”.

Széles társadalmi összefogáson alapuló
projektek indulnak Európában és Ameriká-
ban annak érdekében, hogy a gyerekekkel
már a születésük pillanatától megszerettes-
sék a könyveket, és felhívják a szülõk figyel-
mét a meseolvasás fontosságára, annak jóté-
kony hatásaira. Példának okáért az Amerikai
Egyesült Államokban az újszülöttek nem
profitorientált cégek termékmintáit, pelenka-
csomagjait kapják ajándékba a kórházból va-
ló hazatérésük napján, hanem egy könyvet,
és a könyv mellé ajánlólistát azzal kapcsolat-
ban, hogy mely dokumentumokat érdemes
beszerezni a kisbabának. 

Az IFLA közkönyvtári fõcsoportjának
egyik szekciója, a Libraries for Children and
Young Adults Section1 2007-ben készített
egy 23 oldalból álló tanulmányt, melyben
bemutatják a kisgyermekek olvasóvá nevelé-
sében élen járó nemzetek sikeres projektjeit.
Sajnos Magyarország nem szerepel a „jó
példák” között. Ez a szomorú felfedezés
késztetett minket arra, hogy ha nem is orszá-
gos, de legalább helyi szinten, Tatabányán és
kistérségében kidolgozzunk és elindítsunk
egy másfél évig tartó projektet, amely a szü-
lõket, a könyvtárosokat, az írókat, költõket, a
védõnõket, a könyvkiadókat és az óvodákat
egyszerre mozgósítja a legkisebbek az olva-
sóvá nevelése érdekében. Tervünk megvaló-
sításában nagy segítséget jelentett a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
által nyújtott anyagi támogatás.

A projekt részletes kidolgozását megelõz-
te az ötletgyûjtés: áttanulmányoztunk né-
hány külföldi projekteket, mint például az
amerikai Born to read vagy a németországi
és a nagy-britanniai Bookstart. Ellátogattunk
ezeknek a projekteknek a weblapjára, és át-
néztük a már fent említett IFLA-tanulmányt.
Természetesen a hazai kezdeményezésekrõl
sem feledkeztünk meg.

Ezt követte az anyaggyûjtést: 2008-ban
kiadványokat kértünk és kaptunk a németor-
szági Briloni Városi Könyvtártól. Fõként az
olvasólétra ötlete nyerte meg a tetszésünket.
A briloni Bookstart program 2006-ban indult
Németországban a városi könyvtár kezdemé-
nyezésére. A könyvtár a helyi kórházzal és 
a gyermekorvosokkal együttmûködve
könyvcsomagot ajándékoz minden anyuká-
nak a szülés utáni elsõ gondozónõi látogatás
alkalmával. A második csomagot a gyermek-
orvos adja, amikor a kisgyerek betölti a má-
sodik életévét. A program 150 németországi
településen mûködik. A projekt kiegészül
egy ún. olvasólétrával, ami nem más, mint
egy mérõszalag 60-tól 150 centiméterig.
Ezen tízéves korig tanácsok olvashatók arról,
hogy melyik életkorban milyen könyvet ér-
demes olvasnia a gyermeknek.2

Ötleteket merítettünk a Bookstart+ cso-
magból, amelyet a londoni Croydon Central
Librarybõl kaptunk akkor, amikor kolléga-
nõnk 2006 februárjában a British Council
szervezésében Londonban járt.
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✒✒    Ábrahám Mónika

Olvasásra születni
Projekt a kisgyermekek olvasóvá nevelésére
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A József Attila Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosai 2008-ban kezdték meg az
Olvasásra születni projekt részletes kidolgo-
zását. A pályázat két részbõl, pillérbõl tevõ-
dik össze: a projekt elsõ és legfontosabb 
pillére az ún. JAMK-babacsomag, amely 
a következõket tartalmazza: egy a könyvtá-
runk által kiadott és szerkesztett verseskötet,
egy magasságmérõ létra, egy tájékoztató fü-
zet, matricák, remittenda példányok, a
könyvtár promóciós anyagai, a projekt kere-
tében megvalósuló rendezvényeket, koncer-
teket, foglalkozásokat tartalmazó meghívók
és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ), valamint a Katona József Könyvtár
által kiadott babaolvasó-füzet és képeslap.

Verseskötet

A Megy a kicsi láb címet viselõ gyermekla-
pozó tizenkét neves kortárs költõ versét tar-
talmazza. A kötet összeállításában az Új For-
rás címû irodalmi, mûvészeti és társadalmi
folyóirat fõszerkesztõje, Jász Attila segített
nekünk. A verseket fõként a Friss tinta és az
Aranysityak címû antológiákból válogattuk.

Igyekeztünk olyan verseket gyûjteni, me-
lyek fogva tartják a hat éven aluli gyerek ér-
zelmi és gondolatvilágát: míg Tóth Krisztina
verse az öltözködésrõl, addig Nyulász Péter
Nyuszifül címû költeménye az ébredésrõl és
bölcsibeindulásról szól, Kiss Ottó verse pe-
dig az olykor ehetetlen óvodai grízkásáról.
Állatokról szóló költeményeket is becsem-
pésztünk a kötetbe, például Csukás István
Sün-meséjét, Gryllus Vilmos Borzát és
Garaczi Lászlótól A giliszta nadrágját. A kö-
tetben szerepel még Kukorelly Endre, Balázs
Imre József, Vörös István, Oravecz Imre, Var-
ró Dániel és Lackfi János egy-egy költemé-
nye is.

Fontos szempont volt, hogy ne csak tar-
talmilag, hanem küllemét tekintve is színvo-
nalas legyen a kiadvány, hiszen az együttol-

vasás öröme kisgyermekkorban egyszerre
múlik a szövegen és az illusztráción. Így
esett a választás a neves magyar gyerek-
könyv-illusztrátorra, Kun Fruzsinára.

Olvasólétra

A babacsomagban található magasságmérõ-
szalag, más néven olvasólétra ötlete a már
említett németországi Brilon városából szár-
mazik. Az olvasólétra nem más, mint egy
mérõszalag 70-tõl 140 centiméterig. Ezen
hat hónapostól kilencéves korig tanácsok ol-
vashatók arról, hogy az adott életkorban mi-
lyen típusú könyveket érdemes olvasnia,
lapozgatnia a gyermeknek. Az összehajtható,
papírból készült létra hátulján könyvajánlás
található. Ennek ötletét a kecskeméti Katona
József Könyvtár által készített Könyvtári
Mérõke adta. 

A létrák három különbözõ színben ké-
szültek: a kislányok rózsaszínût, a kisfiúk
kéket kaptak/kapnak. Gondoltunk arra is, ha
egyikbõl-másikból a projekt végén elfogyna,
ezért zöld színû létrákat is gyártattunk a
nyomdával.

A papírlétrák mellett készítettünk mû-
anyagra kasírozott olvasólétrákat is, melye-
ket nyilvános helyeken – mint például
könyvtár, orvosi rendelõ – helyeztünk/helye-
zünk el. 

Tájékoztatófüzet

A tájékoztató füzet – melynek szövegét
Bocsák Veronika olvasáskutató írta, grafikáit
Rektor Orsolya készítette – abból a célból
készült, hogy felhívja a szülõk, nagyszülõk,
pedagógusok figyelmét a mesélés, a felolva-
sás fontosságára. A fekvõ A/4-es méretû ki-
adványból megtudható, hogy hogyan válto-
zik, alakul a hat éven aluli gyerekek irodalmi
érdeklõdése, továbbá hogyan hat a mese a
gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlõdé-
sére és milyen hatása van a szülõ-gyermek
kapcsolatra. A füzet hasznos tanácsokat tar-
talmaz arra vonatkozóan is, hogy mire érde-
mes figyelni a mesélés, felolvasás során.

A tájékoztató füzet külalakjában a londo-
ni Bookstart+ mintájára készült, de tartalmi-
lag attól teljesen eltérõ.



A füzetben szereplõ képeket a könyvtár-
ban készítettük. A fotókon fõként kisgyer-
mekes kollégáink és gyermekeik/unokáik
láthatók.

Remittenda

Felkerestük néhány színvonalas, kisgyerme-
keknek és felnõtteknek szóló folyóirat szer-
kesztõségét azzal a nem titkolt céllal, hogy
remittenda példányokat kérjünk. Így kerül-
hetett a babacsomagba a Dörmögõ Dömötör,
a Kismama és a Csodaceruza stb. egy-egy
száma.

Terjesztés

Komoly fejtörést okozott, hogy hogyan, ki-
nek a segítségével terjesszük a JAMK-cso-
magokat. Érdemes-e a kórházak segítségét
kérni, ahol a profitorientált cégek garmadá-
val árasztják el portékáikkal a kismamákat,
vagy célszerûbb a védõnõi hálózatot igénybe
venni? A választásunk végül a Tatabánya
Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociá-
lis Alapellátó Szolgálatára esett, ami azt je-
lenti, hogy 28 védõnõ segítségét kértük a ter-
jesztésben. 

A babacsomagokat a védõnõk Tatabányá-
ra és kistérségeibe viszik. Ez összesen – Ta-
tabányán kívül – hét települést érint (Héreg,
Gyermely, Környe, Tarján, Vértessomló,
Vértesszõlõs és Szárliget). A védõnõkkel kö-
tött szerzõdésben a könyvtárunk vállalta a
csomagok összeállítását, a dobozolást, a vé-
dõnõi telephelyekre történõ szállítást, míg a
védõnõk feladata, hogy kivigyék a csomago-
kat a családoknak. Minden kiosztott csomag
után átvételi elismervényt kell aláírattatniuk
a szülõvel.

Másfél év alatt megközelítõleg 2500 ba-
bacsomagot osztottak ki. Csomagot csak a
2009. január 1-je után született gyermekek
kapnak – a briloni és sok más külföldi pro-
jekttel szemben csupán egy alkalommal.

Rendezvények, koncertek, elõadások, 
fogalakozások

A projekt második pillére a kisgyermekek-
nek és szüleiknek szóló programok.

Az ünnepélyes megnyitóra 2010. novem-
ber 29-én került sor Tatabányán, a József At-
tila Megyei Könyvtárban. A rendezvényen
Nagy Attila olvasáskutató, Bocsák Veronika
olvasáskutató és Jász Attila költõ tartott elõ-
adást. A megnyitó beszédet Kancz Csaba al-
polgármester és Voit Pál, a megyei könyvtár
igazgatója mondta. A rendezvénynek nagy
visszhangja volt a helyi médiában.

Programokat szervezünk a szülõknek,
ahol a pszichológus, az orvos vagy az olva-
sás- és mesekutató válaszol kérdéseikre.
Vendégünk volt Czeizel Endre, Vekerdy Ta-
más és Sándor Csilla Mária. 2011 második
félévében Lovász Andrea gyermekirodalom-
kutató várja az érdeklõdõket.

Ringató foglalkozásokat szerveztünk a
szülõknek és a három éven aluli gyermekeik-
nek. Solti Emese és Zsolnainé Palotás Anna
ölbéli játékokat, mozgással kísérhetõ mon-
dókákat, versikéket, dalokat tanított a foglal-
kozáson részt vevõknek. Összesen öt ringató,
két kerekítõ és egy zenebölcsis foglalkozás-
ra került sor. A mûsorok olyan népszerûek
voltak, hogy csak elõzetes jelentkezéssel
tudtuk fogadni a szülõket és gyermekeiket. 

Irodalmi sorozatot indítottunk Gyereksi-
mogató címmel, ahová az öt–hat éves óvodá-
sokat és a kisiskolásokat várjuk. Az elsõ ven-
dégünk 2010. december 13-án Tóth Krisztina
költõ volt. 2011 második felében Lackfi Já-
nos, Szabó T. Anna, Nyulász Péter és Jász
Attila várja a gyerekeket.

A projekt keretében két koncertet is szer-
veztünk/szervezünk: 2011. március 21-én
Gryllus Vilmos volt a vendégünk. A koncert
egyben a Megy a kicsi láb címû kötet bemu-
tatója is volt. 2011. szeptember 19-én pedig
a Makám együttest várjuk a József Attila
Megyei Könyvtárba. ■

1 Guidelines for Library Services to Babies and
Toddlers. IFLA Professional Reports, No. 100. –
International Federation of Library Associations
and Institutions, 2007.
http://www.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf
Letöltés dátuma: 2011. július 6.

2 Die Leselatte. (Die Stadtbibliothek Brilon)
http://www.leselatte.de/seiten_allgemein
/produkte.html 
Letöltés dátuma: 2011. február 5.
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A Közép-magyarországi Operatív Program
keretében a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár több mint 28 millió forint támoga-
tást nyert nyilvános tereinek komplex, fizikai
és infokommunikációs akadálymentesítésére
(KMOP-4.4.2-09/2010-0007).

A munkálatok július 31-én lezárultak. 
A 206,3 négyzetméteren megvalósult fej-
lesztés lehetõvé teszi a projekt által érintett
célcsoportok számára olyan szolgáltatások
igénybe vételét, melyek az élethosszig tartó
tanulás, valamint a mûvelõdés és a tudomá-
nyos kutatások alapját képezik. 

Mára a könyvtár nehézségek nélkül hasz-
nálható kerekesszékkel az építészeti átalakí-
tásoknak köszönhetõen. Létesült parkoló
mozgáskorlátozottaknak, rámpa vezet a be-
járathoz, és a beléptetõ kaput is korszerûbb-
re cserélték. A vakok és gyengén látók tájé-
kozódását hangos térkép és új, könnyebben
olvasható feliratok segítik. A folyosón veze-
tõsáv könnyíti meg a közlekedést. A nagyot-
hallóknak a hangot felerõsítõ indukciós hu-
rok teszi hallhatóbbá a tájékoztatást. 
A könyvtár szolgáltatásait nagyító képernyõ,
felolvasó szoftver segítségével vehetik
igénybe a fogyatékkal élõk. A projekt cél-
csoportjai közé tartoztak a kisgyermekesek
is, számukra játszósarkot alakítottak ki és
pelenkázó létesült. ■
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Elkészült a KSH Könyvtár akadálymentesítése

Könyvet házhoz szolgáltatás 
Újbudán

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója 2011.
július 27-én írt alá megállapodást a
FSZEK Karinthy Frigyes Könyvtárában,
mely a – rászorulók számára ingyenesen
elérhetõ – Könyvet Házhoz szolgáltatás
feltételeit újítja meg a kerületben.

Újbudán 2003 óta biztosított az idõs,
beteg, mozgásukban korlátozott, lakás-
hoz kötött emberek számára öregbetûs
könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek,
valamint igény esetén lejátszó eszközök
rendszeres házhoz szállítása. 

Ez a kulturális esélyegyenlõség biz-
tosításának szempontjából is fontos 
szolgáltatás a kerületi könyvtárak doku-
mentumkínálatára támaszkodik, és
könyvtárosaik közremûködésével valósul
meg. A kiszállítás a kerületi Egyesített
Szociális Intézmények munkatársainak
segítségével történik. 2010-ben a XI. ke-
rületben mintegy 160 kölcsönzés alkal-
mával több, mint 2000 dokumentum ju-
tott el a rászorulókhoz.

Hogyan vehetõ igénybe a szolgálta-
tás? Az igényeket a jogosultak a FSZEK
Kelenföldi Könyvtárában és a Karinthy
Frigyes Könyvtárában személyesen, tele-
fonon vagy e-mailben, illetve a Egyesí-
tett Szociális Intézmények munkatársain
keresztül jelezhetik.

Újbuda önkormányzata és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár partnerségét erõsí-
ti, hogy 2011-ben – a fenti együttmûkö-
désen túl – az önkormányzat, Hoffmann
Tamás korábbi döntése alapján, a kerüle-
ti könyvtárak dokumentumbeszerzéséhez
1,8 millió forinttal járul hozzá. ■



A fennállásának huszonötödik évfordulóját
ünneplõ Könyvtárostanárok Egyesülete
(KTE) kétévente megrendezett, immár tizen-
harmadik nyári akadémiájára Békéscsabán
került sor 2011. június 29. és 2011. július 2.
között. A nyári akadémiának a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvár adott igazán mél-
tó otthont.

Az akadémia nyitányaként a vendéglátók
nevében Herczeg Tamás, Békéscsaba Önkor-
mányzatának tanácsnoka, Hrabovszky Mi-
hály, a Békés Megyei Tudásház és Könyvár
igazgatóhelyettese, valamint Szakmári Klá-
ra, a KTE elnöke köszöntötte az akadémia
résztvevõit. Az elnök olvasta fel Hoffman
Rózsa, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
oktatásért felelõs államtitkára köszöntõ leve-
lét, aki kiemelte annak fontosságát, hogy
„õrizzük és gazdagítsuk az elõdeink által
ránk hagyományozott magyar könyvtárrend-
szert és könyvállományt, és használjuk ki a
bennük rejlõ lehetõségeket, különösen is az
oktatás területén”. 

A köszöntõket Rakonczás Szilvia könyv-
tárigazgató elõadása követte Iskolai könyvtá-
rak Békés megyében címmel. Az igazgatónõ
évekig dolgozott könyvtárostanárként, jelen-
leg is iskolai könyvtári szakfelügyelõ, iskolai
könyvtári szakértõ, így nagy rálátása van a
megye iskolai könyvtári életére. Sajnos az
országnak ebben a régiójában sem könnyû 
az iskolai könyvtárak helyzete, mind a sze-
mélyi, mind a tárgyi feltételek területén visz-
szalépés tapasztalható.

Az elõadás után elkezdõdött a négynapos
akadémia szakmai programja, amely a Mo-
dern iskolakép modern könyvtár-pedagógiai
módszerekkel címet kapta. A témaválasztást
különösen indokolttá teszi az iskolai könyv-
tárak megnövekedett jelentõsége, egyre
hangsúlyosabb pedagógiai szerepvállalása
az információkezelés, az élethosszig tartó ta-
nulás, a kompetenciafejlesztés és az olvasó-
vá nevelés területén.

Mindezen feladatok ellátásához szüksé-
ges a könyvtárostanárok sokirányú tovább-
képzése, amelyre jó alkalom volt a nyári aka-
démia. A szakmai program alapját ugyanis a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Tanácsadó Intézet Könyvtár-peda-
gógia módszertana címû akkreditált 30 órás
tanfolyama (felnõttképzési nyilvántartási
szám: 00717-2009, akkreditációs lajstrom-
szám: AL-2163) képezte, amelyet elvégez-
hettek a nyári akadémia tanfolyamra jelent-
kezõ résztvevõi. A tanfolyam vezetõ oktatói
Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakrefe-
rens (Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet –
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum),
Gaskó Krisztina egyetemi oktató (ELTE
PPK) és Tóth Viktória könyvtárostanár
(Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium) voltak, munkájukat közremû-
ködõ oktatóként segítették Bondor Erika, 
Cs. Bogyó Katalin, Horváthné Szandi Ágnes,
Petri Ágnes és Szakmári Klára könyv-
tárostanárok. 

A tanfolyam a legfontosabb könyvtár-pe-
dagógiai területeket kívánta modern könyv-
tár-pedagógiai eszközökkel, módszerekkel
megközelíteni. Az elõadások és a gyakorla-
tok váltva követték egymást, a fõ hangsúly
az alkalmazásra került. 
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Modern iskolakép modern könyvtár-pedagógiai módszerekkel
Könyvtárostanárok XIII. Nyári Akadémiája

A résztvevõk 
a szabadkígyósi 
kastélyparkban



A tanfolyam a következõ területeket 
érintette: 
Nemzeti alaptanterv könyvtári 
vonatkozásainak áttekintése 
A tanulás értelmezése, a forrásalapú 
tanulás
A tanulási-tanítási folyamat: tervezés 
és tanulásszervezés
Az értékelés szerepe a tanulási 
folyamatban, a fejlesztõ értékelés 
értelmezése, portfólió
A pedagógiai projektek
A könyvtár-pedagógiai program
Könyvtárhasználati tankönyvek
Tanulásmódszertani és tanulást segítõ
könyvek az iskolai könyvtári munkában
Kérdõív- és feladatlap-készítés

A tematikának megfelelõen a tanfolyam
résztvevõi kooperatív csoportmunkában dol-
gozták fel többek között a tanítási-tanulási
paradigmákat; a forrásalapú tanulás során a
források felhasználási szintjeit a hozzájuk
tartozó módszerekkel, konkrét példákkal;
készítettek projekttervet; összeállították saját
könyvtár-pedagógiai programjuk vázlatát;
elemeztek megadott szempontok szerint
könyvtárhasználati és tanulásmódszertani
tankönyveket… 

A szakmai program kiemelt jelentõséggel
bíró, sok gyakorlati tapasztalatot közvetítõ
része volt a három mikrotanítás. Kettõnek a
békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium könyvtára adott otthont. A ven-
dégeket Zátonyiné Fazekas Erzsébet igazga-
tó, valamint Jakubjanszki Edit könyvtá-

rostanár fogadta.  2009-ben ez a jól felszerelt 
(9 számítógép, projektor, aktív tábla), 
42 ezer kötetes, 200 négyzetméter alapterü-
letû iskolai könyvtár volt a Bod Péter Orszá-
gos Könyvtárhasználati Verseny szóbeli dön-
tõjének a helyszíne, így tökéletes környezet-
nek bizonyult a mikrotanításokhoz. 

Az elsõ órát Nagyné Falucskai Anna
könyvtárostanár (Gerlai Általános Mûvelõ-
dési Központ) tartotta, témája a kézikönyv-
használat volt, általános és szakkézikönyvek,
szótárak különbségei, használatuk gyakorlá-
sa. A negyedikes tanulók ebben az esetben
az akadémia résztvevõi voltak. A kolléganõ
könyvtár-pedagógiai gyakorlatában – együtt-
mûködve a negyedikesek tanítójával – a
Dzsungel könyvén keresztül világítja meg 
a csoportmunkában dolgozó gyerekeknek 
a lexikonok és a szótárak, illetve az általános
és szaklexikonok közötti különbséget. 
A húszperces mikrotanítás után az óra meg-
beszélését a közremûködõ oktatók segítségé-
vel a kérdések és az instrukciók elemzése ad-
ta. A folytatásban Kelemen Erzsébet
könyvtá-rostanár (10. számú Általános Isko-
la, Békéscsaba) A szellemi munka technikája
címû tananyagegység egy részletének, a cé-
dulázásnak a gyakorlását mutatta be. Kollé-
gáink ezúttal nyolcadik osztályos tanulók
bõrébe bújtak, s szintén csoportmunkában, a
könyvtár állományában keresve gyûjtöttek
anyagot és készítettek cédulákat egy-egy té-
makörben. Az óra megbeszélésének közép-
pontjába ebben az esetben is a kérdések és az
instrukciók elemzése került. 

A harmadik mikrotanítás más helyszínen,
a megyei könyvtár gyermekkönyvtárában
zajlott. Petri Ágnes könyvtárostanár (Móra
Ferenc Általános Iskola, Budapest) órájának
címe A raktári rend – avagy „rend a lelke
mindennek” volt. Az akadémia résztvevõi itt
megfelezõdtek, egyik felük vett részt ötödi-
kes tanulóként az órán, a másik felük pedig
megfigyelõként ugyancsak a kérdésekre és
az instrukciókra fókuszált. A könyvtárhasz-
nálati óra keretét az Egyszer egy királyfi cí-
mû, a könyvtárhasználati célnak megfelelõ-
en átírt mese adta, majd a könyvek tartalom
szerinti csoportosításán, a betûrend gyakor-
lásán keresztül kifejezetten a könyvtári állo-
mány használatára irányult. A tanulók ebben
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az esetben nem csoportban dolgoztak, ha-
nem egyénileg búvárkodtak a könyvtár állo-
mányában.

A tanfolyam anyagát mintegy kiegészí-
tette Szóró Ilona elõadása, amelyet a könyv-
Könyvtárellátó-könyvtárostanár hármasára
épített fel, s a KELLÓ azon szolgáltatásait
mutatta be, amelyek különösen érdemesek a
könyvtárostanárok figyelmére.

A tanfolyam irodalomjegyzéke a tanfo-
lyam során ajánlott és használt más mûvek-
kel kiegészítve elérhetõ a könyvtár.hu olda-
láról: http://konyvtar.hu/polc/384007 

Arról, hogy a feszített munka ne legyen
se fizikailag, se szellemileg túlzottan megter-
helõ, Gróh Piroska gyógytornász gondosko-
dott. Munkahelyi torna néven átmozgatta az
elgémberedett tagokat, a mozgás örömével
serkentette további munkára az agyat. Az ül-
ve, akár asztal mellett is végezhetõ gyakorla-
tok jó szolgálatot tehetnek a napi ülõmunka
során, de ugyanilyen eredményesek lehetnek
a tanítási órákat végigülõ, elcsigázott tanít-
ványaink felpezsdítésekor is.

A szoros szakmai program mellett sike-
rült idõt szakítani a környék és a város neve-
zetességeinek megtekintésére. A szabadkí-
gyósi Wenckheim-kastély történetét Bényei
Ilona tanárnõ mutatta be az akadémia részt-
vevõinek igen szakavatottan és élvezetesen.
Az Ybl Miklós tervezte kastély – melyben
1945 óta mûködik iskola, a Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképzõ Intézet, illetve
ennek utódaként 2011-ig a Harruckern János
Közoktatási Intézmény (iskola és kollégium)
– mára elhasználódott. 1958-ban és 2002-
ben ugyan történt egy nagyobb felújítás, de
az 1879-ben épült kastély teljes egészében
felújításra szorul. Kiköltözik az iskola s vele
együtt a könyvtára is, amely még az eredeti
funkciójú és berendezésû, mocsári tölgybõl
készült polcokkal felszerelt, kazettás meny-
nyezetû, kandallós könyvtárszobában mûkö-
dött. Az épület látogatható részeinek megte-
kintése után kényelmes sétára nyílt lehetõség
az õsparkban és a franciakertben.

Békéscsaba nevezetességeit városismereti
séta keretében Rakoncás Szilvia mutatta
meg, s ugyancsak õ vezetett bennünket végig
a megyei könyvtár terein is. Sajnos sok min-
denre nem jutott idõ, de a Ybl Miklós tervez-

te homlokzatú Városháza, az 1877–79-ben
épült Békés Megyei Jókai Színház és a Mun-
kácsi Mihály Múzeum szép épületei, a mul-
tikulturális közösségi színtérként mûködõ
Ibsen Ház, az árnyas Körös-part, Krigl Sán-
dor Kirándulók címû bájos szobra a sétálóut-
cán – mind kedveltté tették elõttünk a várost. 

Ugyancsak hagyományos eseménye a
nyári akadémiáknak a baráti vacsora, amely
alkalmával fehér asztal mellett lehet baráti
beszélgetést folytatni, könyvtárostanári ta-
pasztalatokat cserélni. A békéscsabai Ha-
lászcsárda biztosította a kellemes környeze-
tet ehhez a beszélgetéshez.

A nyári akadémiák hagyománya, hogy
zárásként a következõ akadémia szervezõje
átveszi a stafétabotot a KTE elnökétõl. 
A XIII. Nyári Akadémia záró akkordjaként
Szakmári Klára elnök bejelentette, hogy a
XIV. Nyári Akadémia helyszíne 2013-ban
Szeged lesz, a stafétabotot a szegedi és a
Csongrád megyei könyvtárostanárok nevé-
ben Cs. Bogyó Katalin, a KTE elnökségi
póttagja vette át.

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Kultu-
rális Alap, a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ■
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