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Az alábbiakban egy nemzetközi partne-
rekbõl álló konzorcium munkájáról szá-
molok be. Nem elsõsorban eredményeket
szeretnék bemutatni, inkább azt, mit sze-
retnénk a pályázat során megvalósítani,
illetve mi a pályázati tervünk. 

Könyvtárunk (Németh László Városi
Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyv-
tár, Hódmezõvásárhely) a helyi székhe-
lyû Tudás Alapítvánnyal számos nemzet-
közi szakmai pályázatot bonyolított már
le. A Tudás Alapítvány 1994-ben alakult,
mûködési és tevékenységi köre nagyon
színes, szerteágazó.

Az alapítvány a kulturális életben 
támogatja a fiatal mûvészek munkáját.
Segíti az új mûvek megjelenését, a
könyvkiadást, a lapkiadást és egyéb kiad-
ványok megjelenését. Patronálja a tudo-
mányos, kulturális és mûvészeti konfe-
renciák szervezését. Ezeken felül nagy
hangsúlyt fektet az európai népek kultu-
rális kapcsolatainak az ápolására, illetve a
magyar kultúra külföldi megjelenítésére.

Az oktatási, kutatási tevékenysége so-
rán komoly figyelmet szentel az egyete-
mi hallgatók, az oktatók és a dolgozók
tudományos publikációs tevékenységé-
nek. Segíti az egyetemi alkalmazottak
szakmai, idegen nyelvi és informatikai
ismereteinek a bõvítését is. Pártfogolja a
tudományos diákköri munkában kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó hallgatókat, a
végzett hallgatók elhelyezkedését.

A társadalmi tevékenysége során
szakmai segítséget nyújt a vállalkozások-

nak gazdasági, jogi ismeretek átadása ré-
vén, támogatja a vidéki (alternatív) jöve-
delemszerzési lehetõségeket. Részt vesz
a tudományos, kutatási eredmények 
átadásában, a korszerû technológiák fej-
lesztésében, terjesztésében, a vidékfej-
lesztési, az agrár-környezetvédelmi prog-
ramok népszerûsítésében. Ezeken felül
figyelmet fordít az egészséges életmódra
való nevelést népszerûsítõ programok
szponzorálására.

Fejlesztési tevékenységei során céljai-
nak elérése érdekében támogatja a hazai
és a külföldi szakirodalom beszerzési le-
hetõségeinek bõvítését, az oktatáshoz és
a kutatáshoz szükséges eszközök, mûsze-
rek beszerzését, elõsegíti az informatikai,
oktatástechnikai fejlesztéseket.

Könyvtárunk pályázati részvétele

Az alábbiakban összegyûjtöttem azokat a
pályázatokat, amelyekben könyvtárunk
együttmûködõ partnerként, lebonyolító-
ként vagy résztvevõként aktív szerepet
vállalt a Tudás Alapítványnál:

• EGT/Norvég Alap (2007) – 153-0-
A1 Study of Library System of Norway
and Iceland

A szakmai tanulmányút két hete alatt a
hazai résztvevõk a norvég és az izlandi
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könyvtári rendszert, a könyvtári-infor-
matikai szolgáltatásokat, a hazai és nem-
zetközi együttmûködésekben való rész-
vételt, a humánerõforrás-fejlesztést és
-szükségletet, az infrastruktúrát stb. ta-
nulmányozhatták az egyetemi, a közmû-
velõdési és az iskolai könyvtárakban.

• EYF (2008) – 5014.3.B.2010.PC21
Research the Culture of Peace in Youth
People’s View

Könyvtárunk fiatalok bevonásával ke-
reste a „béke” fogalmának és a „béke
kultúrájának” meghatározását. 

• Leonardo da Vinci (2009) – LdV-
HU-09-VEP-3009 Study of Library
Services of Vocational Schools

Az alapítvány két egyhetes tanul-
mányutat szervezett Spanyolországba
(Granada) és Olaszországba (Rende),
melyek célja, hogy a hazai résztvevõk
megismerkedhessenek a spanyol és az
olasz informatikai szolgáltatásokkal,
könyvtári rendszerekkel, humánerõfor-
rás-szükségletekkel és a felhasználókép-
zés sajátosságaival az iskolai könyvtárak-
ban. 

• Grundtvig (2010) – GRLP-2010-9
Women, You Can (WYN)

A pályázat célja, hogy hátrányos hely-
zetû nõket (munkanélküliek) informális
és nem formális oktatásokban részesít-
sünk. 

• Grundtvig (2012) – GR-LP-2012-
032 European Bank of Memories (EBM)

• III. European Bank of Memories
(EBM) – Az Európai Emlékek Bankja

Az EBM a Tempus Közalapítvány
Life Long Learning programjának a
Grundtvig alprogramjához tartozik, mely
a felnõttoktatást támogatja. A Grundt-
vigon belül a tanulási kapcsolatok pályá-
zati formájához kapcsolódik.

A pályázat futamideje: 2012. augusz-
tus 1. – 2014. július 31.

A konzorcium tagjai:
Koordinátor: Asociación Colectivo

Cultural Belén, Valladolid (Spanyolor-
szág)

Partnerek: Tudás Alapítvány, Hódme-
zõvásárhely (Magyarország), Associa-
zione Logos Famiglia e Minori, Siracusa
(Olaszország), EA MICA (Médiations,
information, communication et arts) –
Axe information et connaissance –
GRESIC – Université de Bordeaux 3,
Pessac (Franciaország), Universidade
dos Açores, Ponta Delgada (Portugália),
Yalova Halk Egitim Merkezi, Yalova (Tö-
rökország), Fundatia Activity Pentru
Resurse Umane si Dezvoltare Durabila
Resita, Resicabánya (Románia), Die 
Wiener Volkshochschulen GmbH –
Volkshochschule Donaustadt, Bécs
(Ausztria)

A pályázat feladata, hogy fiatalokból
és idõsekbõl álló csoportok, továbbá
szakemberek közremûködésével létre-
hozzon egy adatbázist, az Európai Emlé-
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kek Bankját, amely öt részbõl áll. Ezek
egy-egy érzékszervhez kapcsolódnak: lá-
tás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Az
adatbázis a partner országok, illetve a
partner városok következõ emlékeit fogja
tartalmazni:

– vizuális emlékek: tájképek és embe-
rek, épületek, piacok stb.,

– hallási emlékek: zene; versek, nép-
dalok, népi játékok stb.,

– tapintási emlékek: a mûvészet min-
den fajtája, különösen a népi mûvészet,

– ízlelési emlékek: ízek és hagyomá-
nyos receptek stb.,

– szaglási emlékek: aromák, növények
és fûszerek stb.

Az elsõ megbeszélésen létrehoztuk
azokat az eljárási, rögzítési szabályokat,
melyek segítik az egységes szempontú
adatgyûjtést, digitalizálást és szolgálta-
tást. Az összegyûjtött emlékek értékelése
a projektértekezletek feladata lesz. 

A partnerek közösen fognak üzemel-
tetni egy adatbázist, melynek az elkészí-
tését, adminisztrálását a koordináló in-
tézmény, az Asociación Colectivo
Cultural Belén fogja elvégezni.

A feltölteni kívánt dokumentumok tí-
pusa lehet szöveg, kép, audió, videó, for-
mátuma pdf, jpg, png, mp3, mp4. A mé-
retük 2 Mb vagy annál kevesebb, az en-
nél nagyobb dokumentumokat minden
partner a saját intézményi szerverén tá-
rolja, és linket küld a hozzáféréséhez.

A leíró adatok – cím, szerzõ, leírás,
formátum, nagyság, link – két nyelven is
megjelennek, angolul és a feltöltést vég-
zõ nemzet nyelvén.

A konzorcium feladata, hogy a kultu-
rális emlékek (tudás, tapasztalat, emléke-
zet) megõrzése, megosztása érdekében
létrehozzon egy adatbázist, az Európai

Emlékek Bankját. Ezzel párhuzamosan a
partnerek kidolgozzák a kutatási, az adat-
gyûjtési, a rögzítési és a szolgáltatási sza-
bályokat.

Reményeink szerint az adatbank peda-
gógiai eszköz lesz, mely kettõs célt szol-
gál. Egyrészt támogatjuk az ismeretek
nemzetek és generációk közötti átadását,
másrészt használata során az alacsony
képzettségi szinttel rendelkezõk is bõvít-
hetik ismereteiket a múltról, ugyanakkor
támogatjuk az alapvetõ infokommuniká-
ciós technológiai (IKT) készségek meg-
szerzését is körükben. Az adatállomány
létrehozásával hozzájárulunk az IKT-
alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatá-
sok és a pedagógiai, gyakorlati módsze-
rek terjesztéséhez. Pályázati cél az euró-
pai együttmûködés megismerése, megis-
mertetése is, ami alapja annak, hogy
megértsük más népek értékeit, kultúráját.

A fenti célok elérése érdekében külön-
bözõ együttmûködési formákat hozunk
létre (értekezletek, szociális hálózatok,
platformok stb.) idõsek és fiatalok között
a partnerországokban. ■
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség-
nek a Nemzeti Kulturális Alap Közgyûj-
temények Kollégiumához az Internet Fi-
esta 2013. évi rendezvényeire és a köz-
ponti programra beadott pályázata el-
nyerte a támogatást. 

2013-ban tizennegyedik alkalommal
rendezte meg az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség az Internet Fiesta prog-
ramsorozatát Magyarországon, 2013.
március 20. és 27. között, NET – KÖ-
ZÖSSÉG – KÖNYVTÁR. Az internet kö-
zösségteremtõ ereje címmel.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség a saját weboldalán, az Internet Fiesta
hivatalos oldalán (http://fiesta.kjmk.hu)
és a könyvtárosok levelezõ listáján, a
Kataliston tette közzé a felhívást, amely-
ben kérte a könyvtárakat a csatlakozásra 
– mutassák be az internet gazdag lehetõ-
ségeit, szervezzenek érdekes, vonzó prog-
ramokat annak érdekében, hogy minél
többen ismerkedhessenek meg a világhá-
ló nyújtotta gazdag lehetõségekkel. 
A 2013-as fiesta célja az internet minden-
napi használatának népszerûsítése volt,
különös tekintettel a közösségteremtés
eszközeinek bemutatására. A programok
tematikájának kialakításánál ugyanakkor
további figyelmet fordítottak a résztve-
võk az internet praktikus szolgáltatásai-
nak népszerûsítésére is.

Ahogy az elmúlt években is, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség megbízá-
sából a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának munkatársaiból

alakult team szervezte és koordinálta a
programokat – készítette el a tematikát,
állította össze a promóciós anyagok ter-
vét, végezte az expediálást, szervezte a
konferenciát. A csatlakozó könyvtárak 
a kecskeméti Katona József Könyvtár –
erre az alkalomra fejlesztett és frissített –
adatbázisában regisztrálhatták program-
jaikat, tölthették ki a létszámadatokat,
tölthették fel a képeket.

Az Internet Fiesta programsorozatá-
hoz 2013-ban 228 település intézményei
csatlakoztak. Nagyon örvendetes, hogy a
regisztrált programok száma emelkedett
(1428), de sajnos a könyvtári területen is
érezhetõ válságjelenségek, a csökkenõ
könyvtárosi létszámok hatására az elõzõ
évekhez képest kevesebb intézmény tu-
dott részt venni a fiesta programjain és a
konferencián.

Minden megyébõl kapcsolódtak
könyvtárak a programsorozathoz, elsöp-
rõ többségben települési könyvtárak, ki-
sebb számban iskolai és felsõoktatási
könyvtárak. A legtöbb település és intéz-
mény ebben az évben is Bács-Kiskun
megyébõl regisztrált a legtöbb program-
mal, ezt követte Jász-Nagykun-Szolnok
megye, a harmadik helyen Budapest állt
a programok számát tekintve.

Az országos feladatkörû könyvtárak
közül az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár és a KSH Könyvtár, a felsõoktatási
könyvtárak közül az Eötvös József Fõis-
kola Könyvtára (Baja), a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi
Könyvtár (Gyõr) regisztrált több progra-
mot.

Az Internet Fiesta idei témáihoz be-
mutatókkal, elõadásokkal, játékokkal le-
hetett csatlakozni. A témakörök szerint
az összes program a következõképpen
oszlott meg:

• közösségépítés a neten – 259 
• veszélyek és biztonsági kérdések 

a neten – 140 
• vásárlás a neten, praktikus kérdések 

– 121 
• e-ügyintézés, önképzés, tájékozódás 

az internet segítségével – 433 
• internetes játékok, totók – 470 
Az elsõ helyen az internetes játékok,

totók álltak. A könyvtárak az önképzési,
tájékozódási lehetõségek bemutatására
helyezték a hangsúlyt, valamint az 
e-ügytézés internetes módjaival kapcso-
latban szerveztek a legnagyobb számban
programokat. Számos program mutatta
be a közösségépítési lehetõségeket
(Facebook, twitter, skype, Web2.0-ás
könyvtári oldalak stb.), és több könyvtár
az internetes vásárlások ismertetésére és
azok fogyasztóvédelmi kérdéseinek fel-
villantására is sort kerített.

Egy-egy példa:
Facebook tippek, trükkök címmel a

békéscsabai Békés Megyei Könyvtár hív-
ta meg az érdeklõdõket 2013. március

21-én, csütörtökön. Az elõadáson a
Facebook biztonsági kérdéseire, beállítá-
saira, fényképek feltételére, különbözõ
csoportok beállításaira is felhívták a fi-
gyelmet.

Cipõt a cipõboltból, e-könyvet – hon-
nan is? címmel a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Király utcai tagkönyvtárában
vehettek részt elõadáson, beszélgetésen
a résztvevõk 2013. március 27-én. 

A 2013. évi Internet Fiesta programja-
it korcsoport szerint a kölyökprogramok
vezetik (404), ezt a felnõtteknek (242), a
tiniknek (144), majd a nagyiknak szánt
programok követik (128). Természetesen
szám szerint a legtöbb rendezvényre
minden korosztályból érkeztek a résztve-
võk (505).

Az Internet Fiestára készített plakáto-
kat örömmel használták fel a könyvtárak,
a programsorozatban részt vevõ intézmé-
nyek, és a rendezvények résztvevõinek
jutalomként az Internet Fiesta emblémá-
jával ellátott tollat, érmés, LED-lámpás
kulcstartót, bevásárlókocsi-érmét, szá-
mológépes vonalzót osztottak ki.

A 2013. évi Internet Fiesta zárókon-
ferenciájára 2013. március 27-én került
sor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtár Fogadótermében. 

Fodor Péternek, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnökének üdvözlõ
szavai után Kelemen Csaba fõosztályve-
zetõ-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
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Minisztérium, Infokommunikációért Fe-
lelõs Államtitkárság) következett Info-
kommunikációs fejlesztések: ember, 
eszköz, tartalom címû elõadásával. Fel-
vázolta az államtitkárság felépítését, a 
digitális készségek, a digitális írástudás,
az infrastruktúra és a digitális gazdaság
egymásra hatását. Megismerkedhettünk a
jelenlegi helyzettel és küzdelmekkel, és 
a 2020-ig tartó stratégia fõ elemeivel.

Ezt követõen a Biztonságos Böngé-
szés Program elnöke, Schiroky Vilmos
mutatta be a programot, és hívta fel 
a hallgatóság figyelmét a gyere-
kekre, tinikre leselkedõ veszélyekre. 
A www.biztonsagosbongeszes.org prog-
ram javaslatokat és speciális szûrõszoft-
vert is tartalmaz, melyekkel biztonságo-
san internetezhetnek gyermekeink. 

Ütõ Kristóf Benjámin jogi elõadó, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
munkatársa az internetes kereskedelem
fogyasztóvédelmi kérdéseihez kapcsoló-
dott, néhány fontos alapkérdést felvázol-
va. Megismerkedhettünk a webáruházak
szabályaival, a jogszabályi háttérrel, a
veszélyekkel, az elállási joggal, a tájé-
koztatási kötelezettségekkel, egy-két tév-
hittel, valamint a jellemzõ jogsértések-
kel.

A digitális nemzedék és a Netszótár
címmel tartott elõadást Veszelszki Ágnes
tanársegéd, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék mun-
katársa. Bemutatta a Z nemzedék, a digi-
tális bennszülöttek nyelvét, felvillantva a
nyelvtani, szókincsbeli változásokat,
sms-használatból adódó rövidítéseket. 

Az elõadásokat követõen képes beszá-
molók következtek az Internet Fiesta
programokról.

Az idei Internet Fiesta programjairól
széles körûen adott hírt a média. A MTV
Híradója és Ma reggel címû magazinmû-
sora, a Duna TV Kívánságkosár, a
HÍRTV Paletta, a Super TV2 Mokka cí-
mû mûsora, az Info Rádió mellett inter-
netes portálok is jelentettek meg beszá-
molót a programokról – például a Ma-
gyar Online, a Magyar Nemzet Online,
az Egyszervolt.hu, az IT Business.hu, a
Moderniskola.hu, a Prae.hu.

Az internet, a digitális írástudás szük-
séges, alapvetõ a ma emberének, a
könyvtárak az Internet Fiesta programso-
rozattal azt a réteget célozzák meg,
amelynek tagjai ugyan már eljutottak az
internet fontosságának felismeréséhez,
de eszközökkel, tudással még nem ren-
delkeznek, vagy tudásuk még bizonyta-
lan. A könyvtáraknak az e-ügyintézést, e-
vásárlást, internetes tudás-adatbázisokat
népszerûsítõ foglalkozásai mellett az
elektronikus kommunikáció, közösségi
portálok titkait bemutató programok is
népszerûek a felhasználók között. 

Az Internet Fiesta színes, változatos
sorozata szerves része a könyvtári ren-
dezvényeknek, a jelenlegi és jövõbeli
könyvtári tagok örömmel vesznek részt
az érdekes programokon. ■
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A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a haté-
kony információszolgáltatás érdekében
címû projekt (TÁMOP-3.2.4-111/1-
2012-0034) sajtótájékoztatóval egybekö-
tött nyitókonferenciáját 2013. március
12-én rendezték meg a Kisfaludy Károly
Könyvtárban.

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatója, Horváth Sán-
dor Domonkos köszöntõjében elmondta,
hogy a pályázatot még a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtár indította el és
nyerte meg, de megvalósítását már a
Gyõr két nagy könyvtárának egyesítésé-
vel létrejött Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér szakemberei
együttesen végzik.

A pályázat tartalmában a társadalmi
megújulást segítõ három fõ területet
érint: az értõ olvasás elõsegítését, a Kis-
alföldi Tudástár portálon futó kisalföldi
közös katalógus fejlesztését, illetve a
helyismereti dokumentumok feltárásával
és digitális hozzáférhetõségük biztosí-
tásával a helyismereti tájékozódás és 
kutatás segítését. A pályázat sikeres meg-
valósítása után a kulturális értékek köz-
vetítése áttekinthetõbbé válik, a könyvtár
használói könnyebben tudnak tájékozód-
ni a könyvtári dokumentumok között, il-
letve a mindennapi élet információiban is.

Horváth József igazgatóhelyettes tájé-
koztatójában összefoglalta azokat a 
korábbi pályázatokkal megvalósított
eredményeket, amelyek technikailag és
tartalmilag megalapozták a most induló
projekt megvalósítását.

A 2009–2010-ben futó Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program pályázat
– a TIOP-1.2.3.-09/1-2009-0020, Kor-
szerû könyvtári szolgáltatások infrastruk-
túra-fejlesztése a Kisfaludy Károly Me-
gyei Könyvtárban – lehetõvé tette az 
információs technikai eszközök beszer-
zését, így nagy teljesítményû szervergé-
pek vásárlását is.

A 2010–2011-ben sikeresen lezajlott
Társadalmi Megújulás Operatív Program,
a Közösség – tudás – könyvtár, összehan-
golt könyvtári szolgáltatásokkal a hasz-
nálókért (TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-
0064) projekt révén a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár konzorciumi vezetésé-
vel több mint 77 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert Gyõr-Moson-
Sopron megye három könyvtára, a me-
gyei könyvtár mellett a csornai Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, vala-
mint a Határ Menti Területfejlesztési
Szakkönyvtár (az MTA Regionális Kuta-
tások Központja Nyugat-magyarországi
Tudományos Intézet könyvtára).

A pályázat egyik fõ célja volt, hogy a
három könyvtár anyagának eddig elekt-
ronikus katalógusban nem kereshetõ do-
kumentumállományát tértõl és idõtõl
függetlenül hozzáférhetõvé tegye egy kö-
zös internetes portálról, a Kisalföldi Tu-
dástárról (a KITUD portálról). Ugyanak-
kor megteremtõdött a lehetõsége annak,
hogy a késõbbiekben más könyvtárak is
bekapcsolódjanak a mûködésbe, akár a
webes, akár az OPAC-os felülethez csat-
lakozva. A portál nemcsak az informáci-
ók, hírek publikálására alkalmas, hanem
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többek között a közösen épített megyei
Wikipédia is helyet kapott itt, továbbá
megteremtõdött a helyismereti online ve-
télkedõk lebonyolításának lehetõsége.

2012 szeptemberében indult el egy si-
keres nemzetközi pályázat a Magyaror-
szág – Szlovákia Határon Átnyúló Prog-
ram keretében, a BiblioNet: könyvtárak
közötti együttmûködés – HUSK/1101/
1.7.1/0137 – projekt, amely a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár és a Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet együttmûködésé-
vel valósul meg 2013 augusztusával 
bezárólag. E pályázat keretében többek
között megvalósul a közös „Duna menti
katalógus” mûködtetése a már meglevõ
Kisalföldi Tudástár portálon. A térségre
vonatkozó digitális tartalmak létrehozá-
sa, feltárása és online elérhetõségének
biztosítása is megtörténik.

Ezzel párhuzamosan zajlik 2012 no-
vemberétõl 2013. szeptember végéig az
NKA által támogatott pályázat, amely-
nek során aprónyomtatványokat digitali-
zálunk. A fenti pályázatokhoz számos
képzés, rendezvény is kapcsolódik.

Mindezen munkákra és technikai esz-
közökre alapozva a most induló TÁMOP-
pályázat segítségével a könyvtár 2014-re
még gazdagabb szolgáltatást valósít-
hat meg.

A továbbiakban Mennyeiné Várszegi
Judit, a tudományos, helyismereti és
különgyûjteményi osztály vezetõje, a
projekt menedzsere mutatta be a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a haté-
kony információszolgáltatás érdekében
címû projektet.

A pályázat futamideje 2013. január 1-
jétõl 2014. június 30-áig tart, az elnyert
pénzösszeg 34 664 284, forint. A pályá-
zathoz kapcsolódó feladatok a szövegér-
tés-fejlesztés, a dokumentumvásárlás, a
szoftverfejlesztés és az adatbázis-építés
témaköréhez kapcsolódnak.

A pályázati követelményeknek megfe-
lelõen három munkatárs öt csoportnak
öt-öt alkalommal tart élményszerû, szö-
vegértés–fejlesztési foglalkozást könyv-
tári környezetben, összesen huszonnégy
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diák részére. Az elsõ találkozás alkalmá-
val a foglalkozás vezetõje felméri a tanu-
lók szövegértési képességeit, majd az
utolsó találkozás során szintén felmérés-
sel ellenõrzi, hogy az irodalmi élmények,
a közös játékok, az inspiráló környezet
hatására javult-e a résztvevõk szövegérté-
se. A könyvtárosok speciális tanmenete-
ket állítanak össze, hiszen a csoportok
három különbözõ típusú iskolából kerül-
nek ki, így a Radó Tibor Általános Iskola
és Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménybõl, a Pattantyús – Ábrahám Géza
Ipari Szakközépiskola és Általános Mû-
velõdési Központból, illetve a Speciális
Szakiskolából. A résztvevõk között hát-
rányos helyzetû és sajátos nevelési igé-
nyû diákok is vannak, akiknek az olva-
sás, a könyvtárba járás örömét szeretnék
átadni a könyvtárosok.

Dokumentumvásárlásra közel három
és félmillió forintot – a teljes pályázati
keret tíz százalékát – tudja elkölteni a
könyvtár. Kiemelten vásárol Gyõr-
Moson-Sopron megyére és a Nyugat-du-
nántúli Régióra vonatkozó, többségében
helyismereti tárgyú könyveket, peda-
gógiai szakirodalmat, turizmus-idegen-
forgalmi tárgyú dokumentumokat, a 
tanulást segítõ adatbázisokat, valamint
sajátos nevelési igényû tanulók foglal-
koztatását segítõ kiadványokat.

A szoftverfejlesztés többnyire a kisal-
földi katalógust érinti. Bõvül az adatszol-
gáltató könyvtárak köre két városi
könyvtárral, a mosonmagyaróvári Huszár
Gál Városi Könyvtárral és a soproni Szé-
chényi István Városi Könyvtárral. Ezen
kívül bõvül az adatszolgáltatók köre a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer-
hez tartozó könyvtárak egy részével is, ez
minimum 54, de akár 147 könyvtárat is

jelenthet. A katalógusban láthatóvá válik
e könyvtárak dokumentumainak lelõhe-
lye és a kölcsönzési állapota is. A szoft-
verfejlesztés következtében a KISKAT
alkalmassá válik arra, hogy kisebb
könyvtárak adatait is szolgáltassa az or-
szágos MOKKA-ODR közös katalógu-
son keresztül.

A pályázat során a HunTéka katalógus
egyrészt a helyismereti szempontból ér-
tékes forrás, a Gyõri Közlöny kereske-
delmi és szépirodalmi lap (1857–1896)
húszezer cikkének, másrészt a megyei
helyismereti aprónyomtatvány-gyûjte-
mény nyolcezer darabjának rekordjával
bõvül. Az adatbázis-építés során a re-
kordhoz hozzákapcsolják a digitális
könyvtárban elérhetõ dokumentumokat
is, így azok teljes szöveggel bárhonnan
elérhetõ válnak az internet segítségével.

A nyitókonferencia folytatásaként a
szövegértés-fejlesztés speciális tanmene-
teinek elkészítéséhez is jó elméleti meg-
alapozást és konkrét gyakorlati tanácso-
kat adott a könyvtáros kollégáknak
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna gimnázi-
umi magyartanár Olvasás, értés, megér-
tés. Hogyan fejleszthetõ a szövegértési
képesség? címû elõadása. Az elõadónak
több évtizedes tanári tapasztalata van a
szövegértési képességek romlásáról. Rá-
világított arra, hogy a fiatalok tanulási és
munkavállalási esélyeire milyen kedve-
zõtlen hatással van, ha nem tudják az
írott szöveget megfelelõen értelmezni.
Utalt arra, hogy a nemzetközi felmérések
mutatói milyen rossz hazai eredményeket
mutatnak a középiskolások körében. 
Elõadásában kitért a szövegértõ olvasás
különbözõ szintjeire, valamint a szöveg-
értési és gondolkodási szintek összefüg-
géseire. Mutatott hatékony olvasás-
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fejlesztõ stratégiákat és módszereket is,
melyeket a pedagógusok és a foglalkozá-
sokat tartó könyvtárosok, de a gyermeke-
ikkel foglalkozó szülõk is jól alkalmaz-
hatnak a gyakorlatban. 

Végül Gazda István, a Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet igazgatója Helytör-
ténet, információ, internet címmel tartott
elõadást a nyitókonferencia résztvevõi-
nek. Rámutatott arra, hogy a Magyaror-
szágon folyó digitalizálási munkálatok az
európai országokhoz képest aránylag sze-
rény léptekkel haladnak. A kutatók emiatt
gyakran csak a külföldön, rossz minõség-
ben digitalizált dokumentumokat találhat-
ják meg a világhálón, de sajnos azokat
sem teljes körûen. Így van ez a helytörté-
neti vonatkozású mûvek esetében is.

Az elõadás konkrét példákat hozott té-
makörök köré csoportosítva. Így bemuta-
tott nagyobb hazai és határon túli magyar
helytörténeti adatbázisokat, melyekben
teljes szövegû mûveket találhatunk.
Gyõr-Moson-Sopron megye múltjához
kötõdõ könyvekrõl, illetve Gyõrhöz kö-
tõdõ tudósok digitalizált, világhálón
megtalálható munkáiból is láthattunk
még példákat. Többek között a Google
digitalizálta Dallos Miklós gyõri püspök

politikai és diplomáciai iratait, melyeket
1867-ben Esztergomban adtak ki, vagy a
Columbia Egyetem könyvtára digitali-
zálta  Ráth Károly 1866-os mûvét, a 
Magyar királyok és erdélyi fejedelmek cí-
mût. A Gyõri Történelmi és Régészeti Fü-
zetek folyóiratot, melyet Ráth Károly és
Rómer Flóris szerkesztett az 1860-as
években, szintén a Google digitalizálása
révén érhetjük el. A tudománytörténész
széles látószögével tekintette át a külföl-
di gyûjtemények által digitalizált magyar
vonatkozású, a helytörténeti kutatást se-
gítõ idegen nyelvû, illetve a külföldön di-
gitalizált magyar nyelvû, történeti értékû
munkákat is.

Gazda István hangsúlyozta a jó minõ-
ségû hazai digitalizálási munkálatok fon-
tosságát. Véleménye szerint a könyvtár
jelen pályázata révén, a helytörténeti
„különlegességek” és periodikumok digi-
talizálásával segíthet a magyarországi di-
gitalizálási fehér foltok eltüntetésében. 

Akik a témák iránt részletesebben ér-
deklõdnek, azok a fenti elõadások pre-
zentációját a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér honlapján ér-
hetik el, a http://www.kkmk.hu/index.php?
page=tamop/index címen. ■
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2013-ban a jubileumi, 20. Nemzetközi
Könyvfesztiválnak adott helyett a buda-
pesti Millenáris. A rendezvényen a
könyvtárosok többek között a Könyvtá-
ros Klubban vehettek részt könyvtárszak-
mai elõadásokon és bemutatókon. 
A Könyvtáros Klubban rendezték meg
szombat délután A könyvtári szakfolyó-
iratok – múlt, jelen, jövõ(?) címû kerek-
asztal-beszélgetést, amelyen a könyvtári
szakfolyóiratok szerkesztõi vettek részt,
Bánkeszi Katalin moderálásával.

Az elsõ kérdésre válaszolva a szer-
kesztõk röviden bemutatták lapjukat,
meghatározva annak céljait és jellemzõit.

Az 1992 óta havilapként megjelenõ
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, népszerû
nevén a 3K címû lapot Mezei László Mik-
lós képviselte. Elsõ, bemutatkozó meg-
szólalásában a szaksajtó útmutató szere-
pét hangsúlyozta. Véleménye szerint a
szakmai lapok feladata, hogy bóják le-
gyenek, azaz jelöljenek ki egy irányt,
amerre haladni érdemes. Tehát legyen út-
mutatás, segítse a könyvtárakat egy olyan
út megismertetésével, amelyen lehet, de
nem kötelezõ haladni.

Csík Tibor a Könyv és Nevelés képvi-
seletében az oktató könyvtár új paradig-
máját említette. Lapjuk tematikája már
régóta ebbe illeszkedik, a könyvtárak ok-
tatásban betöltött szerepét bemutató írá-
sok jelennek meg benne.

Az idén hatvanéves Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatást (TMT) az új fõ-
szerkesztõ, Fonyó Istvánné képviselte. 
A lap havonta jelenik meg, hosszabb ta-
nulmányoknak, tudományos tartalmak-
nak helyet adva.

Fülöp Ágnes a Könyvtári Levelezõ/lap
képviseletében a lapról elmondta, hogy
az nem a tudományos tartalomra törek-
szik, hanem bemutatkozási lehetõséget
kíván biztosítani fõként a kisebb könyv-
táraknak, a községi, városi, de megyei és
felsõoktatási könyvtáraknak is. A lap ha-
sábjain a könyvtárak megmutathatják
magukat – a többi könyvtárnak és könyv-
tárosnak, valamint a fenntartóiknak.

Az 1955 óta megjelenõ Könyvtári Fi-
gyelõt képviselõ Kovács Katalin, Hegy-
közi Ilona és Murányi Lajos véleménye
szerint a szakmai lapok fenntartása a
szakma luxusa. A folyóirat negyedévente
megjelenõ számaiban hosszabb elméleti
tanulmányok és elemzések, valamint a
külföldi gyakorlatot és elméletet bemuta-
tó írások kapnak helyet.

A moderátor, Bánkeszi Katalin máso-
dik kérdése az elektronikus tartalomra és
megjelenésre vonatkozott.

A Könyvtári Figyelõ a 2011 októberé-
ben elvégzett online felmérésében az elõ-
fizetõk igényeire, véleményére kérdezett
rá. A 107 beérkezett válaszból kiderül,
hogy általános szakmai tájékozódásra ve-
szik igénybe a folyóiratot, és szívesen
használják párhuzamosan a nyomtatott és
az elektronikus formátumot is. (A fel-
mérés részletes eredményei a Könyvtári
Figyelõ 2013/1-es számában olvas-
hatók.)

A Könyvtári Levelezõ/lap elõfizetõi
ragaszkodnak a nyomtatott folyóirathoz,
de három hónap késéssel a kiadó Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
honlapján, valamint az EPA-ban elektro-
nikusan is hozzáférhetõ a teljes tartalom.
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A TMT honlapján teszi elérhetõvé a
folyóiratot elektronikusan. A legutolsó
hat folyóiratszám cikkeihez az elõfizetõk
felhasználónév és jelszó párosítással fér-
hetnek hozzá, míg a korábbi számok sza-
badon, teljes szöveggel érhetõk el. 
A könnyebb visszakereshetõséget segíti
majd az az ELTE BTK részérõl érkezett
felajánlás, hogy a hallgatók a honlapon
még nem szereplõ korábbi évfolyamokat
metaadatokkal látják el, valamint feltöl-
tik a cikkeket.

A Könyv és Nevelés 2005-ben indítot-
ta elektronikus kiadását, az EKEN néven
elérhetõ Elektronikus Könyv és Nevelést,
a lap elektronikus verziója azonban már
1999 óta létezik. A történeti távlatnak kö-
szönhetõen az elektronikus megjelenés
problémáival is jobban szembesültek: a
körülbelül ötévenként megtörtént szoft-
verfrissítés és/vagy -váltás sokszor adat-
vesztéssel is járt. További nehézség, hogy
az elektronikus kiadásnak nincsenek el-
fogadott paradigmái.

A 3K honlapján 2012 óta már nem vá-
logatott cikkek, hanem az elõfizetõk szá-
mára azonnal és minden hozzáférhetõ,
míg hat hónapos késéssel nyilvánosan is
elérhetõ az összes írás.

Az idei év jelentõs változást hozott a
folyóiratok finanszírozásának tekinteté-
ben. A folyóiratok szerkesztõi elmond-
ták, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA) kapott, a korábbi években stag-
náló támogatási összeg 2013-ban nagy
mértékben csökkent. A támogatás csök-
kenése a folyóiratokat nehéz helyzetbe
sodorta, a Könyv és Nevelés estében a
kapott összeg gyakorlatilag a nyomda-
költségre elég, míg a meglévõ elektroni-
kus kiadásra támogatást erre az évre nem
kaptak, bár az NKA jelezte, hogy a jövõ-

ben inkább az elektronikus kiadást része-
sítené elõnyben.

A rendezvény végén, a kötetlenebbül
folytatódó beszélgetés során az elektro-
nikus kiadással és megjelenéssel járó
egyéb feladatok is felmerültek: keret-
rendszer vásárlása, szabad forráskódú ke-
retrendszer esetén annak kialakítása, test-
re szabása, tárhely biztosítása, a tartalom
naprakészen tartása, reagálás a hozzászó-
lásokra, új, bõvebb tartalom elérhetõvé
tétele, hiányzó referátumuk elkészítése,
archívum feltöltése, a visszakereshetõség
megoldása (metaadatolás, szakmai tárgy-
szavak), a teljes szövegben való keresés
kialakítása, többféle hordozón való meg-
jeleníthetõség biztosítása, fizetõs szol-
gáltatások kialakítása (cikkek letöltése
egyenként és teljes folyóiratszámok),
print on demand szolgáltatás biztosítása
esetén nyomdai szerkesztés stb.

Összességében az elektronikus ki-
adással a nyomdaköltség és a terjesztési
díj spórolható meg, ehelyett azonban más
költségek jelentkeznek a papír alapú 
kiadáshoz képest.

Mi lenne a megoldás? – gondolkoz-
tunk hazafelé a villamoson. A közös ka-
talógus mintájára közös platform a folyó-
iratok elektronikus megjelenéséhez. 
Hiszen folyóiratokról van szó, amelyek-
nek nagyjából ugyanolyan igényeik van-
nak egy portállal, honlappal kapcsolat-
ban. És így nem kellene az öt folyóirat-
nak öt felületet öt helyen kialakítania. 
A tartalomban elkülönülnek egymástól,
az olvasók pedig egy helyen hozzáférhet-
nének a könyvtárszakmai írásokhoz.
Ezen felület összekapcsolása a már meg-
lévõ folyóiratos oldalakkal (MATARKA,
EPA) pedig már egy szinte ideális hely-
zethez vezetne. ■
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2013. március 21-én Nagy Zsuzsanna, a
BCE Központi Könyvtár fõigazgatója és
Klaus Tochtermann, a ZBW Deutsche
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften igazgatója együttmûködési
megállapodást írt alá, amelynek értelmé-
ben a BCE könyvtára a ZBW által mû-
ködtetett EconBiz adatbázis magyaror-
szági partnerintézménye lett.

A ZBW Németország legnagyobb
közgazdaság-tudományi szakkönyvtára-
ként tagja a Leibniz-Gemeinschaftnak, a
négy nagy német kutatóintézeti hálózat
egyikének, innen ered nevének másik fe-
le, a „Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft”. Története 1919-ig, a kieli Institut
für Weltwirtschaft (világgazdasági kuta-
tóintézet) megalapításáig nyúlik vissza.
2007-ben hozzácsatolták a hasonló profi-
lú hamburgi gazdasági kutatóintézeti
könyvtárat, így azóta két telephellyel mû-
ködik, Hamburgban és Kielben.

A ZBW fõ profilja a közgazdaság- és
gazdálkodástudományi szakirodalom gyûj-
tése és szolgáltatása a világ minden tájá-
ról. Létrehozója és mûködtetõje az
EconBiz adatbázisnak, amely több mint
nyolcmillió tételt tartalmaz, többek között
nagy, nemzetközi közgazdaság-tudomá-
nyi adatbázisokból. Ebbõl közel egymillió
tétel teljes szöveggel, szabadon elérhetõ,
ezek az EconBiz Open1 felületén külön
kereshetõk.

A ZBW az EconBiz Open adatbázis
népszerûsítése céljából egy folyamatosan
bõvülõ, nemzetközi partnerintézményi
hálózatot2 hozott létre, amelyhez most a

BCE Központi Könyvtára is csatlakozott.
Az együttmûködés mindkét fél számára
elõnyös: a partnerintézmény vállalja az
EconBiz Open népszerûsítését saját or-
szágán belül, a ZBW pedig a szakmai 
támogatáson túl a partnerintézmények
képviselõi számára minden évben nem-
zetközi találkozót szervez.

Az együttmûködési megállapodás alá-
írásával egybekötve szervezte meg a
BCE Központi Könyvtára a Science 2.0
címû minikonferenciát. A téma aktualitá-
sát az adta, hogy a ZBW idén indította
útjára a Leibniz-közösségen belül a
Science 2.0 címû projektet3, melynek ke-
retében célzottan tervezik kutatni az új
internetes technológiák tudományos élet-
re gyakorolt hatását.

Klaus Tochtermann bevezetõ elõadá-
sában bemutatta a ZBW-t. Az 1919 óta
mûködõ intézmény napjainkban a web
2.0 által kínált lehetõségek kihasználásá-
ra törekszik, így egyre nagyobb hang-
súlyt fektet a tartalomszolgáltatásra és a
hálózatfejlesztésre, illetve annak nyomon
követésére, hogy a közösségi oldalak mi-
lyen módon befolyásolják a tudományos
világot. Az intézmény mûködteteti az
EconStor nyílt hozzáférésû repozitóriu-
mot, amelybõl 2012-ben 1,4 millió tételt
töltöttek le a felhasználók. 

A web 2.0 hatására új munkamódsze-
rek és publikációs lehetõségek jelentek
meg. Ma már nem okoz problémát online
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nagyobb adathalmazt csatolni egy tanul-
mányhoz, akár a teljes elemzett minta ér-
tékeivel. Az egyre sokasodó tudományos
wikik pedig felvetik a kérdést, hogy mi-
lyen szakmai szûrés létezik az oldalakon.
Mik lesznek vajon a tudományosság kö-
vetelményei a következõ idõszakban? És
milyen licenccel készülnek majd a tanul-
mányok és monográfiák? Csupa olyan
kérdés, amelyre biztos választ nem lehet
adni, de mégis fel kell készülni a tudomá-
nyos világ megváltozására. 

Korábban a könyvtárak a felhasználót
vitték a tartalomhoz olvasótermeik és
gyûjteményük segítségével. Az online vi-
lág megjelenésével az olvasótermet és a
katalógust igyekeztek digitálisan leké-
pezni. A jövõben azonban meg kell fordí-
tani az irányt, és a tartalmat kell a fel-
használóhoz eljuttatni – akár a közösségi
oldalakon keresztül. A felmérések szerint
az egyetemisták a Facebookon is keres-
nek tudományos tartalmakat, sõt: húsz
százalékuk számára a Facebook felülete
tudományos szempontból is kiemelten
fontos. Ebben az új környezetben meg
kell találni a (szak)könyvtárak szerepét,
és rá kell jönni, hogy a mai felhasználók
mit várnak el az intézményektõl.

Bernschütz Mária, az Edutus Fõiskola
oktatója az online fókuszcsoportok szerve-
zését és alkalmazását mutatta be saját 
tapasztalatai alapján. Az online fókuszcso-
portok fõleg kvalitatív kutatásoknál ered-
ményesek, ahol elsõsorban a vizsgált fo-
lyamat megértése a fontos, és ezt nem kell
adatokkal alátámasztani. A hagyományos
fókuszcsoportokkal szemben az online fó-
kuszcsoport olcsón és könnyen megszer-
vezhetõ, és lehetõséget biztosít érzékeny
kérdések felmérésére is. Hátránya viszont,
hogy a válaszadók nehezen ellenõrizhetõk.

Az elõadó saját gyakorlatából öt pontban
foglalta össze a csoport megszervezését: a
kutatási cél meghatározása; a tervek és az
alkalmazott technikák meghatározása; a
résztvevõk összehívása; a moderátor fel-
adatainak meghatározása; illetve az elem-
zés és jelentés elkészítése a kutatás végén. 

Kóczy Á. László, az Óbudai Egyetem és
az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet
munkatársa a tudomány 2.0 kutatói fel-
használását mutatta be, az egyes kérdése-
ket a „jó, a rossz és a csúf” szemszögébõl
vizsgálva. Öt kiemelt kérdéssel foglalko-
zott: a kapcsolattartással, a tudományos 
tevékenységgel, az ellenõrzéssel, a hozzá-
férhetõséggel és az értékeléssel. A kapcso-
latok terén egyértelmû, hogy az új web 2.0
technológiák segítik a kutatói kapcsolattar-
tást és a vizsgált témához kapcsolódó tar-
talmak felkutatását és hozzáférését. Azon-
ban a kutatói közösségi oldalak kritikus
kezelésére is felhívta a figyelmet. Egyrészt
a kutatók nem minden esetben osztják meg
egymással álláspontjukat, illetve a „befu-
tott”, rangos kutatóhelyen tevékenykedõ
tudományos munkatársak nem feltétlenül
vesznek részt az egyes közösségi oldalak
életében. Mivel a közösségi oldalakon álta-
lában nincs minõségi szûrõ, a képzett és
kevésbé képzett hozzászólások nehezen
mérlegelhetõk, és igen könnyen kerülhet a
minõségi szempont elé a mennyiségi. 

A konferencián igazán fontos témákról
volt szó: olyan jelenségekrõl hallhattunk
gondolatébresztõ, olykor egymásnak el-
lentmondó véleményeket, amelyek meg-
kerülhetetlenül jelen vannak napjaink
online világában, és megjelennek a tudo-
mányos közéletben is. Ami pedig a tudo-
mányos közélet résztvevõit foglalkoztatja,
az a szakkönyvtárak és felsõoktatási
könyvtárak figyelmét sem kerülheti el. ■
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Egy 400 ezer lelket számláló megye –
mint Baranya – és egy közel 160 ezer 
lakosú város – mint Pécs – életében nyil-
ván nem ver fel nagy port egy nyolcvan-
fõs tagsággal „rendelkezõ” szakmai-tár-
sadalmi szervezet tevékenysége, de akik
becsülik a könyvtárat és a könyvtároso-
kat, azok odafigyelnek a mûködésére.
Kivált, ha a közvetlenül érintett könyvtá-
rak és könyvtárosok is a magukénak ér-
zik a szervezetet, támogatják a figyel-
mükkel, netán a tagdíjukkal. Nagyon
fontos az is, hogy az olyan, meghatáro-
zott közigazgatási területen tevékenyke-
dõ, de az egyesület országos hálózatának
is szerves részét képezõ szervezetek,
mint amilyen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Pécsi és Baranyai
Szervezete, megfelelõen „láttassák” tevé-
kenységüket. Ez a kis helyzetjelentés is
ennek a követelménynek a jegyében szü-
letett, a 2012. évi beszámoló és a 2013.
évi munkaterv egyes tételeinek a felhasz-
nálásával.

Szervezetünk 1974-ben alakult, jövõ-
re, 2014. március 25-én ünnepelheti
negyvenedik születésnapját. Jelenleg is
aktív tagjaink közül hárman már a szer-
vezet megalakulása elõtt, az 1960-as
évek végétõl tagjai voltak az egyesület-
nek. (Közel a nyolcvanhoz, magamat 
is kénytelen vagyok ide számítani.) 
Az 1991–1994-es választási ciklusig az
MKE Baranya Megyei Szervezete nevet
viseltük, a továbbiakban azonban 
az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete 

néven tevékenykedtünk, akkori indoklá-
sunk szerint figyelemmel a közigazgatás
szervezetében bekövetkezett változások-
ra. (A legújabb, például a Csorba Gyõzõ
Megyei-Városi Könyvtár fenntartásában
és megnevezésében bekövetkezett válto-
zások, mintha visszamenõlegesen is hite-
lesítenék az egykori névmódosítást.)

Akkoriban a három dél-dunántúli me-
gye MKE-szervezeteinek az összefogását
is fontosnak éreztük. Ennek „láttatására”
jó lehetõséget adott az MKE XXIII. ván-
dorgyûlése (Változó világ – változó
könyvtár – változó egyesület), melynek a
megszervezésére beugrásszerûen vállal-
koztunk 1991-ben, minthogy a korábbi
vállalkozók visszaléptek. Azt javasoltuk,
hogy ez alkalommal ne csupán a szakmai
szekciók ülésezzenek, hanem a térség te-
rületi szervezetei is, együttes ülés kereté-
ben. Ez meg is valósult, de a kezdemé-
nyezésnek hosszabb távon sajnos nem
lett folytatása. Annak a javaslatnak vi-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. május 17

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Könyvtáros szervezet a Mecsek alján

✒✒    Boda Miklós

Varasd vára

Az illusztrációk a
szerzõ felvételei



szont igen, a magunk háza táján leg-
alábbis, hogy a szervezet vezetõségének
legyen tiszteletbeli tagja a korábbi elnök,
állandó meghívottként. Ez mûködik ma
is, így vehet részt a vezetõség munkájá-
ban Keszi Erika Zsuzsanna, és – mint-
hogy így döntöttek a kollégák – részt 
vehetek magam is, mint „még korábbi el-
nök”. Vezetõségünk és ellenõrzõ bizott-
ságunk „névjegyzéke” így fest:

Elnök: Hamburger Antalné (Apáczai
Nevelési Központ – ANK – Könyvtára,
Pécs) – Titkár: Cseresznyés Anikó (Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, Pécs) – Vezetõségi
tagok: Kereszturi József (ny. igazgató,
Pécs), Krámos Renáta (Csorba Gyõzõ
Könyvtár, Pécs), Márkus István (Csorba
Gyõzõ Könyvtár, Pécs), Rózsáné Szarka
Veronika (PTE – Pécsi Tudományegye-
tem – Központi Könyvtár, Pécs), Takács
Ferenc (Apáczai Nevelési Központ
Könyvtára, Pécs). – Az ellenõrzõ bizott-
ság elnöke: Szénászky Mária (PTE Böl-
csészettudományi és Természettudomá-

nyi Kar Könyvtára, Pécs). – Ellenõrzõ 
bizottsági tagok: Szabó Ferencné (Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, Pécs), Végh Ildikó
(József Attila Városi Könyvtár és Muzeá-
lis Gyûjtemény, Komló). – A szervezet
képviselõje az MKE Tanácsában
Rózsáné Szarka Veronika (PTE Közpon-
ti Könyvtár, Pécs). – Képviselõ az MKE
PR-munkabizottságában: Lászlóné Bauer
Nóra (Minerva Könyvtár Egyesület,
Pécs). 

Elnökünk a nevelési központ könyvtá-
rában dolgozik, s e könyvtár igazgatója is
tagja a vezetõségnek, nem csoda hát,
hogy a korábbinál elevenebb, gyümöl-
csözõbb a kapcsolat a Könyvtáros Ta-
nárok Szakmai Mûhelyével. 2011-ben
megállapodás született a további együtt-
mûködésrõl, s mint eddig, a folyó évi
munkatervben is közös feladatként szere-
pel a Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasz-
nálati Vetélkedõ szervezése. A Tudásköz-
pontban mûködõ könyvtárakkal való
kapcsolatnak is jó személyi feltételei
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vannak a vezetõségben, illetve az ellen-
õrzõ bizottságban, ez a fentiekbõl is kitû-
nik. S hogy a „vidék” sem eshet ki a lá-
tókörünkbõl, arra a Komlói Városi
Könyvtár igazgatójának ellenõrzõ bizott-
sági jelenléte a biztosíték. Az sem vélet-
len, hogy a Personalia névvel illetett,
„beszélgetõs” rendezvénysorozatunknak
legutóbb Ravazdi László, a Mohácsi Vá-
rosi Könyvtár nyugalmazott igazgatója
volt a vendége, az idei „kiszemelt” pedig
Deák Ferencné, a Siklósi Városi Könyv-
tár nyugalmazott igazgatója. A 2013. évi
munkatervbõl is látható, a vezetõség a to-
vábbiakban is élénkíteni kívánja a kap-
csolatokat azokkal a vidéki könyvtárak-
kal, amelyek nem képviseltetik magukat
az egyesületben, illetve a szervezetünk-
ben. (Jelenleg mindössze két testületi ta-
gunk van: a Csorba Gyõzõ Könyvtár és a
PTE Egyetemi Könyvtár.) Az országos
kapcsolatok élénkítését, könyvtárosaink
továbbképzését szolgálta másik hagyo-
mányosnak mondható rendezvénysoro-

zatunk, a Studia, országosan ismert
könyvtári szakemberek „interaktív” elõ-
adásaival. A pályázati lehetõségektõl
függõen kerülhet sor a folytatására.

Az elmúlt év novemberében rendkívül
sikeres rendezvénynek bizonyult a Játék-
tan címmel jegyzett képzés, melynek 
87 résztvevõje volt szerte az országból. 
A Tudásközpontban mûködõ két nagy-
könyvtár, valamint az ANK könyvtár és a
Minerva Könyvtár Egyesület együttmû-
ködése – a rendezvény visszhangjából ki-
tûnõen – sikeres volt, nem utolsó sorban
a Keszi Erika Zsuzsanna, Hamburger
Antalné és Lászlóné Bauer Nóra által ve-
zetett szervezõbizottság és a lebonyolí-
tásban közvetlenül részt vevõ egyesületi
tagok jó munkájának köszönhetõen. A ta-
valyi könyvfesztivál könyvtáros klubjá-
ban Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár, akkor még Csorba
Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár, igazga-
tója és Lászlóné Bauer Nóra, a Minerva
Könyvtár Egyesület igazgatója tartott
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elõadást, és Takács Ferenc, az ANK
Könyvtár igazgatója volt a moderátor.
(Hazautazás elõtt a Nemzeti Galéria
Ferenczy-kiállítását is megnéztük.) Szer-
vezetünk tagjai közül többen részt vettek,
illetve elõadást tartottak a gyõri vándor-
gyûlésen. Delegáltjaink aktívan közre-
mûködtek az Országos könyvtárügyi
konferencia munkájában is. Nagyon örül-
tünk, hogy a Fitz-díjra tett javaslataink
közül kettõ bejött, és az egyik díjazott mû
szerzõje, Kengyel Miklós, pécsi. Ez a díj
azért is fontos szánkra, mert a „névadó”
Fitz József, mint ismeretes, négy éven át
a pécsi tudományegyetem könyvtárát
igazgatta, mielõtt (1934-ben) átvette az
Országos Széchényi Könyvtár vezetését,
majd (1935-ben) elsõ elnöke lett a Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok
Egyesületének.

Szomorú kötelességünknek tettünk
eleget, amikor 2012. október 27-én utol-
só útjára kísértük kiváló könyvtári kollé-
gánkat, a megyei könyvtár nyugalmazott
igazgatóját, aki 1976 óta tagja, 1982-tõl
1990-ig pedig elnöke volt a szerveze-
tünknek. (Nekem jutott az a szomorú
„feladat”, hogy elköszönjek tõle a pécsi
köztemetõben a megyei könyvtár s az

MKE Pécsi és Baranyai Szervezete nevé-
ben.) Június 21-én Mednyánszky Sándor-
ról, a pécsi az ANK könyvtár egykori
igazgatójáról is megemlékeztünk. Né-
hány szál virágot helyeztünk el a sírján, a
rá hálás szívvel emlékezõk gyûrûjében.

Érdekes programnak ígérkezik ez év
õszén a Zenei Könyvtárak és Archivu-
mok Nemzetközi Kongresszusa (Bécs,
2013. július 28–augusztus 2.) pécsi részt-
vevõjének, Szabó Ferenc Jánosnak a be-
számolója. S ha már a nemzetközi vonat-
kozásoknál tartunk, szervezetünk ez 
évben eszéki látogatást tervez, hogy fel-
elevenítse kapcsolatát a Horvát Könyvtá-
ros Egyesület Szlavóniai és Baranyai
Könyvtárosok Egyesületével. Ismeretes,
hogy ez a kapcsolat már 1998-ban egy
emlékezetes horvát–magyar könyvtári
konferenciát „eredményezett” pécsi hely-
színnel, melyet a késõbbiekben két újabb
konferencia követett (Pécs: 2004, Eszék:
2006). Szervezetünk mindhárom konfe-
rencia szervezésében együttmûködött a 
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horvát–magyar könyvtári kapcsolatok
ápolásában érdekelt, illetve érintett pécsi
és baranyai könyvtárakkal s a PTE illeté-
kes tanszékével, és különös gondot fordí-
tott arra, hogy e kölcsönös látogatásokra
is kiterjedõ kapcsolatból a horvátorszá-
gi magyarok könyvtári ellátása is profi-
táljon.

Közvetlen környezetünk jobb megis-
merését is fontosnak tartja a vezetõség.
Tavaly a Jakab-hegy kedvelt kilátóhelye,
a Zsongorkõ volt a meghirdetett gyalog-
túra célpontja, ez évben pedig – ugyan-
csak a Mecsekben – a Zengõ lesz a cél-
pont. Az elmúlt év októberében három
országot, Szlovéniát, Horvátországot és
Ausztriát érintõ háromnapos „szomszé-
dolásra” vállalkoztunk, zalai szálláshely-
lyel. Midibuszos utazásunk megállói a
következõk voltak: Muraszombat (Murs-
ka Sobota), Alsólendva (Lendava), Nagy-
tótlak (Selo), Bántornya (Turnišce),
Maribor, Ptuj és Ptujska Gora Szlovéniá-
ban, Bad Radkersburg (Regede) Auszt-

riában, Csáktornya (Cakovec), Varasd
(Vara din) és Felsõzrínyifalva (Gornji
Kuršanec) Horvátországban. Szlovéniá-
ban ezúttal Muraszombat, az itteni Terü-
leti és Tartományi Könyvtár volt a kirán-
dulásunk – szakmai – célpontja, ahol
Papp József, a magyar könyvtárosok „jó
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Papp József

ˆ

ˆ
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Muraszombat, Területi és Tartományi Könyvtár
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szolgálati nagykövete” volt a kalauzunk.
Az Aquila János-út két jelentõs állomásá-
ra, Bántornyára, majd a szlovén–osztrák
határ túloldalára, a mai Bad Radkers-
burgba is elkísért bennünket. Ez a Mura-
parti „ékszerváros”, Johannes Aquila
szülõhelye lenyûgözi az ide látogatót.
(Ezt tette velünk is.) Horvátországban a
költõ Zrínyi nyomában jártunk. A kur-
saneci erdõ közelében, Felsõzrínyifalván
koszorút helyeztünk el a verses feliratá-
val is Zrínyi Miklós tragikus halálára em-
lékeztetõ oszlop tövében. Megjegyzem,
hogy a jelen írást illusztráló fotók elké-
szítésére ez a szomszédolás adott alkal-
mat. Megjegyzem továbbá azt is, hogy
szervezetünk ez évi munkatervében
ugyancsak szerepel egy hasonló szakmai
és kulturális utazás, Vas megyei szállás-
hellyel és határ közeli osztrák célpontok-
kal.

Végezetül essék néhány szó az MKE
Pécsi és Baranyai Szervezete mûködésé-
nek „hivatalos” oldaláról is. A 2012.

március 19-én tartott taggyûlés elfogadta
a hatályos jogszabályoknak és az MKE
alapszabályának megfelelõ, a tagság 
véleményét is tükrözõ szervezeti és 
mûködési szabályzatot. A jogszabályi
változásokhoz igazított pénzkezelési sza-
bályzattal és elfogadott iratkezelési
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Felsõzrínyifalva

ˆ



szabályzattal is rendelkezünk, nem utol-
só sorban gazdasági felelõsünk ügyszere-
tetének köszönhetõen. A 2012. november
12-én tartott közgyûlésen az MKE-t érin-
tõ jogszabályoknak a szervezetekre is 
vonatkozó változása állt a figyelem kö-
zéppontjában. Ez a témakör ez évi elsõ
taggyûlésünk napirendjén is szerepelt
(2013. március 1l-én), jóllehet a 2012.
évi beszámoló és a folyó évi munkaterv
volt az elsõ számú téma. Jelenleg az
MKE május 8-án tartandó küldöttköz-
gyûlésének helyi elõkészítése, a szerve-
zet delegáltjainak a megbízása foglalkoz-
tatja a vezetõséget. A vezetõségi ülések
színhelye az Apáczai Nevelési Központ
Könyvtára, a taggyûléseké a Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár, sok éve „bejára-
tott” színhelye az egyesületi rendezvé-
nyeknek. Ez a választék a „legújabb kor-
ban” a Tudásközponttal bõvült, mely a
pécsi vándorgyûlést, 1974 és 1991 után 
a harmadikat is „képes volt” befogadni.
Hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-

te Pécsi és Baranyai Szervezete mire lesz
képes a közelebbi és távolabbi jövõben,
nagyon sok mindentõl függ. A könyvek
és a könyvtárak remélhetõleg nem csu-
pán a könyvtárosokat érdeklõ jövõjétõl
(Fitz Józseffel szólva: a sorsától) min-
denképpen. ■
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Régóta kacérkodtunk a gondolattal, hogy
könyvtári éjszakát kellene szervezni,
ahol egy jó hangulatú, éjszakába nyúló
estére, szórakoztató és okos programokra
vendégül látnánk a könyvtárba járó hazai
és külföldi hallgatókat, a gimnazistákat
és az érdeklõdõ felnõtteket.

Nem kellett kitalálnunk mindent elöl-
rõl, hiszen más városokban, így Szege-
den is, hagyománya van ennek a típusú
rendezvénynek, amit nagyon jól doku-
mentálnak az interneten, megnézhetjük a
Klebersberg Könyvtár honlapján. Ez volt
az alap, amihez igazodtunk.

Pénzünk ugyan idén sem volt, viszont
a PTE Egyetemi Könyvtárban olyan
szervezeti változás történt – létrejött a
Közönségkapcsolati Osztály – amely le-
hetõvé tette, hogy ilyen nagy esemény
szervezésébe kezdjünk.

Az elõkészítési munkának idõben,
február tájékán nekiálltunk, feltérképez-
ve az ismerõsöket, lehetõségeinket. Arra
gondoltunk, hogy elsõ nekifutásra egy
tág, érdekes, sokakat érdeklõ témát kere-
sünk, hogy biztosan találjunk elõadókat.
Lehetõséget adtunk magunknak is arra,
hogy menet közben változassunk, szûkít-

sük, tágítsuk a témát, ha szükséges. Így
gondoltunk arra, hogy közel hozzuk a Tá-
vol-Keletet.

Nem volt kétséges, hogy a Tudásköz-
pontban lévõ mindkét könyvtár, a Csorba
Gyõzõ Könyvtár és az Egyetemi Könyv-
tár egyaránt részt vesz a programok szer-
vezésében, hiszen az egész házat csak
közösen lehet „felfordítani”.

A témában publikáló PTE-s oktatókat
sikerült megnyernünk elõször. Szeren-
csére a Néprajz-Kulturális Antropológiai
Tanszéken Farkas Judit egyetemi ad-
junktus aktív közremûködésével hamar
összeállt az elõadások sora. Az egyetemi
oktatókon kívül Rácz Géza hindu szerze-
tes, Andrássy Csongor hindu teológus és
Õz Pál is a vendégünk volt. Mivel nem
tudományos elõadásokat vártunk, inkább
élménybeszámolókat, az elõadások órán-
ként követték egymást, és húsz-huszonöt
percben maximáltuk az idõtartamukat. 

Hamar megtaláltuk a Japán–Magyar
Baráti Társaságot is, akik az origami, a
furoshiki és kumihimo kézmûves foglal-
kozásukkal végig jelen voltak az est fo-
lyamán, és a Japán hétköznapi életét 
bemutató fotókiállítás megnyitását is vál-
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Könyvtári éjszaka a pécsi Tudásközpontban 

Közel jön a Távol-Kelet

✒✒    Rózsáné Szarka Veronika–Csóka-Jaksa Helga



lalta vezetõjük, Sági Judit és Suzuki
Kimiyoshi sensei, aki késõbb harci bemu-
tatót is vezetett. Az Anime Fan Klub is
szívesen csatlakozott hozzánk.

Mivel könyvtári rendezvényrõl volt
szó, nem maradhatott ki a szórakoztató
mûveltségi vetélkedõ sem, amely kilenc
állomásával végigvezetett a könyvtár tel-
jes épületén. Változatos feladatok hívták
kalandra az olvasókat, még élõ táncbe-
mutatót is láthattak!

A Napkelet Jógaház természetesen el-
jött, és ételkóstolót, száribemutatót, hen-
nafestést tartott. Az Astanga jógások is
szívesen jöttek jógabemutatóval. Sorra
jelentkeztek a dzsúdósok, az aikidósok,
és egyéb japán harci bemutatókat tartó
csoportok. Helyünk volt bõven, nem za-
varta egyik program a másikat, erre fi-
gyeltünk is, hogy minden félórában kez-
dõdjön valami látványosság, ne vonja el a
látogatókat az egyik program a másiktól.
A Durango Dobkör bemutatójának szin-
tén nagy sikere volt.

A Budapesti Konfuciusz Intézet na-
gyon aktívan szervezte a kalligrafikus
írásoktatást, de egy közbejött konferen-
cia miatt csak ketten tudtak Pécsre utaz-
ni. Nem is gondoltuk, hogy ilyen sikerük
lesz! Aki besétált az esõ emeleten lévõ
Vas István-gyûjteménybe, amely a kal-
ligrafálásnak adott otthont, megtanulta
leírni saját nevét és egyéb egyszerû írás-
jeleket is.

A negyedik emeleti Körbirodalom
Gyerekkönyvtárba egy általános iskolai
osztály jelentkezett be, hogy itt szeretne
aludni a könyvtárban, ha már könyvtári
éjszaka van – és engedélyt kaptak rá a
Csorba Gyõzõ Könyvtár igazgatójától.
Biztosan nagyon élvezték ezt a különle-
ges éjszakát!

A sikert nem bíztuk a véletlenre, mert
a program teljes ideje alatt féláron lehe-
tett beiratkozni, és hasonlóan a szegedi
könyvtárhoz, mi is meghirdettük a „meg-
bocsátás óráit” fél tíztõl fél tizenkettõig.
Többen jöttek emiatt. Új beiratkozónk
akadt több is, aki igénybe vette a kedvez-
ményt. És olyan olvasóink is voltak, akik
„csak” olvastak, kihasználták az éjfélig
nyitva tartó olvasóterem adta lehetõsége-
ket. 

Sikeres és jó hangulatú délutánunk,
esténk, éjszakánk volt. Programjaink
népszerûek voltak, sokan látogattak el
hozzánk annak ellenére, hogy a Pécsi
Egyetemi Napok ránk szervezett egy
Ákos-koncertet, de nem ijedtünk meg tõ-
le, konkuráltunk vele!

A könyvtárosok szép számmal jelent-
keztek segítõnek, nem volt hiány a szer-
vezõkbõl. Ezúton is köszönjük önzetlen
segítségüket!

Jövõre megint nekivágunk. ■
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Járási (kistérségi) vers- és prózamondó
verseny megrendezésére került sor április
11-én délután az oroszlányi Gárdonyi
Géza Városi Könyvtár olvasótermében. A
megmérettetésre a város és a járás telepü-
léseinek általános és középiskoláiból öt
korcsoportban huszonkét nevezés érke-
zett. 

A versenyt Takács Tímea könyvtár-
igazgató nyitotta meg és vezette le. A
színvonalas rendezvényen helyet kaptak
klasszikus nagy költõink és kortárs alko-
tók mûvei egyaránt. A részt vevõ gyere-
kek, fiatalok felkészítése annyira jól sike-
rült, hogy a Török Endréné, Cservenák
Erzsébet és Ürmös Lászlóné alkotta zsû-
rinek komoly feladatot jelentett a számos
kitûnõ elõadásból kiválasztani a legjob-
bakat.

Eredmények:
1–2. osztály
I. hely: Radványi Rita, Hunyadi Má-

tyás Általános Iskola, Oroszlány, felké-
szítõ tanár: Domokos Józsefné

II. hely: Babirák Bernadett, József At-
tila Általános Iskola, Oroszlány, felkészí-
tõ tanár: Váradi Tünde

III. hely: Sajgó Dorina, Fõvárosi
Gyermekotthon és Általános Iskola,
Oroszlány, felkészítõ tanár: Korsóné Er-
dõs Éva

Különdíj: Paveszka Kornélia, Öveges
József Általános Iskola, Szákszend

3–4. osztály
I. hely: Valkó Júlia, Öveges József Ál-

talános Iskola, Szákszend
II. hely: Erdélyi Balázs, Fõvárosi

Gyermekotthon és Általános Iskola,
Oroszlány, felkészítõ tanár: Balogh
Tiborné

III. hely: Csikos Csanád Tibor, József
Attila Általános Iskola, Oroszlány, felké-
szítõ tanár: Gyurenka Ágota

5–6. osztály
I. hely: Ráduly Tünde Xénia, Móra Fe-

renc Általános Iskola, Bokod, felkészítõ
tanár: Hegyes Györgyi

II. hely: Kocsis Sára, Hunyadi Mátyás
Általános Iskola, Oroszlány, felkészítõ
tanár: Varga Katalin

III. hely: Scsibrán Péter Bálint,
Vértesszõllõsi Általános Iskola, felkészí-
tõ tanár: Bucsi Kovács Anikó

7–8. osztály
I. hely: Tégi Marcell, Öveges József

Általános Iskola, Szákszend
II. hely: Sztruhár Kíra, Hamvas Béla

Gimnázium és Szakképzõ Iskola, Orosz-
lány, felkészítõ tanár: Szekeres Enikõ

III. hely: Szalai Fanni, Móra Ferenc
Általános Iskola, Bokod, felkészítõ tanár:
Hegyes Györgyi

9–12. osztály
I. hely: Gott Dániel, Hamvas Béla

Gimnázium és Szakképzõ Iskola, Orosz-
lány, felkészítõ tanár: Mészárosné Fülöp
Laura

II. hely: Erdei Viktória, Hamvas Béla
Gimnázium és Szakképzõ Iskola, Orosz-
lány, felkészítõ tanár: Szabó Károly

A magyar költészet egyik legnagyobb
alakjának, József Attilának a születés-
napján számos irodalmi elõadóest,
könyvbemutató, költõtalálkozó, vers-
mondóverseny kerül megrendezésre. Az
oroszlányi verseny a Gárdonyi Géza Vá-
rosi Könyvtár, a Magyar Ellenállók és
Antifasiszták oroszlányi szervezete 
és Oroszlány Barátainak Köre közös ren-
dezésében zajlott le. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. május28

Rímbe foglalt délután



Egyetlen szék sem maradt üresen az
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyv-
tár Így írnak Õk… sorozatának újabb elõ-
adásán, melyen Kós Károly, az irodalmár
címmel Lázár Mózes, az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója tartott
vetített képes prezentációt.

A megjelenteket Takács Tímea, a bib-
liotéka igazgatója köszöntötte.

Kós Károly az erdélyi magyar kulturá-
lis és politikai élet központi alakja volt,
sztánai birtokán pezsgõ szellemi élet
folyt. Itt nyomdát is létesített, ahol saját
mûvei mellett az általa alapított Erdélyi
Szépmíves Céh több kiadványát is meg-
jelentették. 1931 és 1944 között az Erdé-
lyi Helikont szerkesztette. Megszervezte
a Kalotaszegi Köztársaságot, melynek
zászlót, címert is tervezett. Az ország-
építõ címû történelmi regényét 1938-ban

Baumgarten-díjjal jutalmazták. A tran-
szilvanizmus, az erdélyi szellemiség
egyik megfogalmazója volt. Szülõföldje
útkeresését mutatja be Varju-nemzetség
címû regényében (1925). Az 1437-es pa-
rasztfelkelést örökíti meg Budai Nagy
Antal (1936) drámája. Szépirodalmi és
néprajzi alkotásai mellett rengeteg grafi-
kát készített, számos könyvet tervezett,
szerkesztett és illusztrált.

„Mégis hinni akarom, hogy életmun-
kám nem volt hiábavaló. És ezzel meg
kell elégednie az egyszerû szegény erdé-
lyi embernek” – vallotta önmagáról Kós
Károly.

Az eseményen – igazi kuriózumként –
rendkívül gazdag kép- és eredeti hangfel-
vételekkel színesített elõadás mutatta be
Kós Károly irodalmi munkásságát, akit
fõként építészeti tevékenysége tett közis-
mertté. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. május 29

Kós Károly, az irodalmár

✒✒    Takács Tímea



A színház csodálatos világa elevenedett
meg elõttünk, kavarogtak a régi emlékek,
nagy nevek, képek, amint Tarr Mari, a
Madách Színház súgója felidézte az el-
múlt ötven év színházi elõadásainak él-
ményeit, Dunai Tamás színmûvésszel
közösen. 

2013. május 15-én, a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár Egy csészényi
hang címû elõadásának elsõ perceiben a
Menner Bernát Zeneiskola növendékei:
Jakabovics Jonatán, Herczog Richárd,
Gubicza István, Vörös Eszter, Hornyák
Áron és Nagy Krisztina magas színvona-
lon muzsikáltak. Az utánuk fellépõ hiva-
tásos mûvészeket már a zene által megte-
remtett kellemes hangulat fogadta. Dunai
Tamás színmûvész, aki az ország egyik
legismertebb elõadója, nemcsak vers-
mondói erényeit csillogtatta az est folya-
mán, hanem kiváló klarinétjátékosként is
bemutatkozott nekünk. Egy-egy vers vé-
gén, szinte fokozva annak érzelmi tartal-
mát, zenélni, improvizálni kezdett hang-
szerén, többszörösére növelve ezzel a
vers ránk gyakorolt hatását. Tarr Mari
ontotta magából az anekdotákat, apró
epizódokat, mesélt színházi kulisszatit-
kokról. Energikusan, remek elõadói

készséggel megáldva, bõ humorral és
szellemességgel, sokszor megkönnyezte-
tõ érzelmességgel idézte fel a régi, nagy
mûvészek alakját, szokásait. Márkus
László, Mensáros László, Darvas Iván,
Domján Edit, Dajka Margit, Ruttkai Éva,
Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc,
Tolnay Klári, Páger Antal alakja mind-
mind felvillant elõttünk egy-egy érdekes
történetben. Dunai Tamás jó közönség-
ként derült vagy hatódott meg az elõadott
epizódokon, a legszebb színpadi alázat
példáját szolgáltatva ezzel számunkra. 
A legnehezebb dolog „jól figyelni” a
partnerre, fókuszálva ezzel a figyelmet,
fenntartva a közönség érdeklõdését a be-
szélõ iránt. 

A nézõk jó része még hallgatta volna
tovább a mûsort, de elrepült a másfél óra
észrevétlenül, mint ahogyan észrevétle-
nül, de folyamatosan halványodnak em-
lékezetünkben õk, a tegnap megidézett,
régvolt, nagy mûvészek. Omar Khajjam
sorai illenek ide: „ma még miénk a hír, s
holnapra kiejt rostáján az Emlékezet!”
Hogy ez minél késõbb történjen meg, ah-
hoz hatalmas segítség volt a tegnapi kivá-
ló elõadás. Köszönet érte Tarr Marinak és
Dunai Tamásnak! ■
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Minden szülõnek megrázó hallani, ha
gyermeke „rossz társaságba keveredik”.
Ettõl már gyakran csak egy lépés az ap-
róbb kihágások elkövetése, majd a cso-
portos garázdaság vagy erõszak, betörés,
rablás. Mindezek büntetõjogi kategóriák,
és az elkövetõnek felelõsségre vonással
kell számolnia. 

A Kamasz panasz szombati elõadá-
sán, 2013. április 20-án délelõtt, Konnáth
Attila beszélt a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban a serdülõ korosztályt
érintõ, büntetõjogi hatáskörbe tartozó
esetekrõl. A gond kiindulópontja – itt is,
mint a legtöbb viselkedési probléma ese-
tén – a szûkebb környezetben is kereshe-
tõ. Nem születik eleve bûnözõnek senki
sem. A szeretet, a figyelem hiánya, a szû-
kös körülmények mind elõidézhetnek
olyan viselkedést, hogy a fiatal az ottho-
nától távol, barátok között, más közegben
keresi a boldogulását. Ha a szülõk nem
elég törõdõek, késõn veszik észre a bajt,
gyakran túlságosan késõn. Amikor már
„ügy” lett belõle, nehéz visszafordítani
az eseményeket és a fiatal lelki torzulása-
it orvosolni. A javító-nevelõ intézetek
belsõ világa sem a zavartalan, békés fej-
lõdést szolgálja, az erõvonalak mentén
kialakult érdekcsoportok egymás közötti
rivalizálása újabb nehézségek elé állítja
az oda bekerült serdülõt. Sajnos a legtöbb
fiatal, sõt szüleik sincsenek tisztában az-
zal, hogy a bírósági tárgyalás elkerülhe-
tõ! Ha az elkövetõ vallomást tesz, mód
van a büntetés felfüggesztésére, és akkor
nem kerül priusz az illetõ neve mellé. A
mai világban erkölcsi bizonyítvány nél-

kül elhelyezkedni szinte lehetetlen, már-
pedig a priuszos ember nem kaphat er-
kölcsi bizonyítványt. Vitathatatlan, hogy
a gazdasági körülmények is közrejátsza-
nak a bûnözés elõretörésében, de nem ki-
zárólag azok felelõsek érte. Igaz, hogy az
ország legszegényebb területei vezetnek
a fiatalok bûnözési statisztikájában, ám a
kiváló körülmények között élõk között is
jócskán elõfordulnak büntetendõ cselek-
mények. Míg az elõbbi csoportban fõleg
a garázdaság, betörés, lopás, addig az
utóbbinál a kábítószerrel való visszaélé-
sek az inkább jellemzõek. 

Az idõben felállított korlát, a folyama-
tosan éreztetett szeretet, az önbizalmat
növelõ dicséretek s a szabadidõ eltöltésé-
nek okos megszervezése mind-mind se-
gítenek abban, hogy gyermekünk elke-
rülje a súlyos élethelyzeteket. Nagyon
fontos tudni, kikkel barátkozik, kik a pél-
daképei, mikor, milyen társaságban és
hol tölti szabadidejét. Ennek ellenõrzése
a szülõ talán legfontosabb feladata a
gyermekbõl felnõtté válás nehéz ideje
alatt. ■
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A madarak és fák napja alkalmából, a
TÁMOP-3.2.13-Vár a könyvt@r pályázat
keretében rendezett szavalóverseny idén
is nagy érdeklõdésre tartott számot a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban. 
A május 8-ai eseményre nyolcvan ver-
senyzõt neveztek, akik nemcsak a tatai
iskolákból, hanem a térség alsó tagozata-
iból is érkeztek.

A versenyzõket két kategóriában dí-
jazták, külön-külön az 1–2. és a 3–4. osz-
tályosokat. A zsûri tagja volt, egyik rész-
rõl Szõllõssy Erzsébet nyugdíjas pedagó-
gus, Kollárné Bombicz Zsuzsa mûvelõ-
désszervezõ és Fülöp Zsolt mûvelõdés-
szervezõ; a másik részrõl pedig Robozné
Schõnfeld Zsuzsanna alpolgármes-
ter, Farkasdi Lászlóné nyugdíjas pedagó-
gus és Gútay Jánosné nyugdíjas peda-
gógus. 

Az év madara, a gyurgyalag szép, szí-
nes madár. A versválasztás kritériuma eh-
hez kötõdött: olyan verseket vártunk a
szavalóktól, amelyek a tavasszal vagy 
a madarakkal kapcsolatosak és szerepel
bennük valamilyen szín.

A versenyen nagy örömünkre több-
ségben voltak a lelkes kis elsõsök. Mi
több, egy naszályi ovis gyönyörûség sza-
valatát is meghallgathattuk a sárgarigó-
ról. Izabella felvezette a versenyzõk so-
rát, és kiállásával, bátorságával hatalmas
sikert aratott.

A két korcsoport megmérettetése pár-
huzamosan zajlott a Mûvelõdési Ház 
Vízimalom, illetve Kuckó termében. 
A nagyobbaknál Schmidt Péter elõadásá-
ban – versenyen kívül – egy bónusz vers-

nek is örülhettünk. A díjazáskor a zsûri
elnöke olyan tanácsokkal, észrevételek-
kel látta el a lurkókat, amelyekre a késõb-
biekben bátran építhetnek. Köszönjük a
tanulóknak a részvételt, a lelkiismeretes
verstanulást, a pedagógusoknak pedig,
hogy segítették a diákokat felkészülésük-
ben, és elhozták õket a versenyre.

A szavalóverseny eredménye:
1–2. osztály
1. Nagy Kinga (1. oszt., Szent István

Általános Iskola, Baj) – Simai Mihály:
Anyám csevegõ kertje

2. Virág Máté Ferenc (2. oszt., Talen-
tum Iskola, Tata) – Vidor Miklós: Tavasz-
várók

3. Fekets Lilla (1. oszt., Vaszary János
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintéz-
ménye, Tata) – Zelk Zoltán: Csilingel a
gyöngyvirág

Különdíj: Szvitacs Panna (2. oszt.,
Kõkúti Általános Iskola Fazekas Utcai
Tagintézménye, Tata) – Osváth Erzsébet:
Hóvirágos zöld szoknyában

3–4. osztály
1. Schmidt Péter (3. oszt., Vaszary Já-

nos Általános Iskola Jázmin Utcai Tagin-
tézménye, Tata) – Kis István Mihály: Ta-
vasz

2. Makai Gréta (4. oszt., Szent István
Általános Iskola, Baj) – Zelk Zoltán: Két
cinke

3. Gyöngyi Gergely (3. oszt., Szent
István Általános Iskola, Baj) – Ujlaki Já-
nos: Tavasz

Különdíj: Petróczy Panna (4. oszt.,
Szent István Általános Iskola, Baj) – Vas-
vári I.: Tavasz ■
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú, nehezen viselt betegség után
2013. április 15-én elhunyt Román
Lászlóné – Marika néni, aki tizenkét
éven át volt intézményünk jogelõdjének,
a Baranya Megyei Könyvtárnak az igaz-
gatója.

Nyírbaktán született 1929. szeptember
17-én. A kisvárdai Orsolya rendi Polgári
Leányiskolába járt 1940 és 1944 között.
Filozófia szakosítót végzett, majd 1952
és 1957 között a PTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán tanársegédként dolgozott.
1961-ben jogi képesítést szerzett, ezután
külsõ elõadóként a Jogelméleti Tanszé-
ken oktatott.

1957-tõl tizenhét évig a Pécsi Egyete-
mi Könyvtár munkatársa; osztályvezetõ,
majd igazgatóhelyettes volt. 1974-tõl a
Baranya Megyei Tanács Továbbképzési
és Módszertani Intézetét vezette.

1978 és 1990 között volt a Baranya
Megyei Könyvtár igazgatója. Igazgatása
alatt a könyvtár jelentõs fejlõdésnek 
indult. Helyismereti és zenei osztály
szervezõdött, 1985-ben az intézmény új
épületszárnnyal bõvült, létrejött a szaktá-
jékoztatás rendszere. A fejlesztéseknek
köszönhetõen 1989-ben az intézmény tu-
dományos könyvtári rangot kapott. Szá-
mos cikke jelent meg szakmai folyóira-
tokban, 2003-ig a Baranyai Könyvtári
Info szerkesztõje is volt. 

A Pécsi Városi Tanács tagja volt
(1963–1985). Részt vett a Mûvelõdési
Minisztérium mellett mûködõ Országos
Könyvtárügyi Tanács munkájában. 
A Pécs-Baranyai Tudományos Ismeret-
terjesztõ Társulat öt évtizedes munkájáért
örökös tagjává választotta.

Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el: Felsõoktatási Tanulmányi Ér-
demérem (1962), Munka Érdemrend
bronz fokozata (1978, 1981), Szabó Er-
vin-díj (1982), Megyei Közmûvelõdési
Díj (1985), Bugát Pál-emlékérem (1988),
a Baranya Megyei Közgyûlés elnökének
Kitüntetõ Díja (2005).

Nagyra becsültük tudásáért, szorgal-
máért. Sokat köszönhetünk neki. Szak-
mai kérdésekben gyakran fordultunk
hozzá tanácsért, véleményét mindig
mérvadónak fogadtuk el. Hivatástudata,
szakmai tudása és humora még sokáig hi-
ányozni fog. Tudtuk, hogy beteg, de nem
számítottunk rá, hogy ilyen hamar elve-
szítjük õt. Emlékét tisztelettel megõriz-
zük.

A könyvtár örök…

Román Lászlóné gondolatai a Baranya
Megyei Könyvtár megalakulásának hat-
vanadik évfordulóján rendezett ünnepsé-
gen*

A könyvtárosi életem két nagy szakaszra
oszlik: 1957-tõl tizenkét évig dolgoztam
a Pécsi Egyetemi Könyvtárban. Nagysze-
rû iskola volt nekem, ugyanis nem ké-
szültem könyvtárosnak, tehát a könyvtá-
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Román Lászlóné (1929–2013)

*Elhangzott 2012. november 21-én.

Sajtó alá rendezték a Csorba Gyõzõ
Könyvtár munkatársai.



ros hivatás szempontjából szakképzetlen
vagyok. Jogot végeztem, elõször a jogi
karon voltam tanársegéd, majd úgy ala-
kultak a társadalmi viharok, hogy onnan
elkerültem az egyetemi könyvtárba.
Kauser Lipót, a jogi kar akkori dékánja
szerezte nekem tulajdonképpen ezt az ál-
lást. Megkérdezte, ha Miszti László, az
egyetemi könyvtár igazgatója igennel vá-
laszol neki arra a kérdésére, hogy alkal-
mazna-e engem ott a könyvtárban, akkor
én lennék-e könyvtáros, jóval alacso-
nyabb fizetésért, mint amit a jogi karon
kaptunk. Fölmérve a helyzetemet azt
mondtam, hogy igen. Így kerültem tehát
nemcsak az egyetemi könyvtárba, hanem
egyáltalán így lettem könyvtáros, így
kezdõdött a könyvtárosi pályám.

Az egyetemi könyvtárban nagyon be-
levetettem magam a könyvtári szakiroda-
lomba, a Sallai–Sebestyén-féle vastag
könyvet szorgalmasan tanulmányoztam.
Fura volt, szinte magam sem vettem ész-
re, hogy megszerettem. Elõször talán azt
a környezetet, ugyanis a könyvtár egy 
totális kultúrkörnyezet. Ott minden a kul-
túráról beszél, ennélfogva akinek van
vonzódása a kultúrához, az könnyen be-
leszokik a könyvtárba mint tárgyi kör-
nyezetbe. Az egyetemi könyvtárban min-
den munkafolyamaton végigvezettek 
engem, mindenhol dolgoztam. Kezdtem
a kölcsönzõben, és mentem végig a kü-
lönbözõ munkafázisokon. Ez azért volt
jó, mert amikor a megyei könyvtárba ke-
rültem, akkor már nem szólt nekem kína-
iul a szakma sem, így nagyobb magabiz-
tossággal tudtam elkezdeni a megyei
könyvtár igazgatását.

Az egyetemi könyvtárban töltött idõm
alatt ért a jogi karnak a felkérése, hogy
menjek vissza oda dolgozni tanársegéd-

nek. Ez csak azért érdekes, mert akkor
erre nemet mondtam, nem mentem visz-
sza a jogi karra dolgozni, hanem ott ma-
radtam könyvtárosnak. Ez számomra az-
óta is azt bizonyítja, hogy ennek a hiva-
tásnak vagy szakmának – ki hogyan
mondja – van valami olyan vonzása, ami
megköti az embert. Én azt gondolom,
azok, akik most könyvtárosként könyv-
tárban dolgoznak, érzik ezt, hogy van 
valami olyan erõs kötése ennek az intéz-
ménynek – legyen az tudományos könyv-
tár, közmûvelõdési könyvtár, iskolai
könyvtár –, ami nem engedi el az embert,
és szívesen dolgozik ott a könyvtárban.
Hát így voltam én is, hogy eldöntöttem,
és azt gondolom, hogy az életemben na-
gyon sok buta döntést hoztam, de ez egy
okos döntés volt, ez egy nagyon jó dön-
tés volt. Az életemet a továbbiakban egé-
szen a mai napig meghatározta ez a dön-
tés, és én nagyon jól éreztem így magam.

Meg kell mondanom itt a tisztelt ven-
dégeknek, hogy igazából a megyei
könyvtár volt az a könyvtár, ahol kitelje-
sedtem mint könyvtáros. Tudniillik, oda
igazgatónak kerültem – na most nem ez a
lényeg, hanem az, hogy lehettek önálló
célkitûzéseim. Tehát ott módom nyílott
arra, hogy amit én a könyvtárról gondo-
lok, azt próbáljam meg megvalósítani.
Meg is próbáltam, ehhez azonban na-
gyon sok egyéb feltétel kellett. Minde-
nekelõtt az, hogy azok az emberek, akik
ott dolgoztak – és nem akárhogyan vé-
gezték a munkájukat – rá tudjanak han-
golódni azokra a célokra, amelyeket én
helyesnek, jónak tartottam a megyei
könyvtárt illetõen.

Az volt a véleményem – ezzel ugyan
egyik munkatársam vitatkozott egy nyil-
vános beszélgetésen –, hogy amikor én
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odakerültem (1978 márciusában) a Bara-
nya Megyei Könyvtár kissé ódivatú volt,
kissé lemaradt az általános társadalmi
fejlõdéstõl vagy más kulturális intézmé-
nyek fejlõdéséhez képest. 

Ezt most azért merem újra elmondani
és határozottan kijelenteni, mert itt van a
ridikülömben Csorba Gyõzõ egyik leve-
le. A kollektíva egyszer elhatározta –
nem tudom, ki volt a kezdeményezõ –,
hogy engem a névnapomon megköszön-
tenek, és a beszédet Csorba Gyõzõ
mondja. Gyõzõ ezt leírta, és utána nekem
adta. Ebben a szövegben (itt van, ha vala-
ki kíváncsi rá, hogy igazat beszélek-e)
Gyõzõ is arról beszélt, hogy föl kell ráz-
ni ezt a könyvtárat, hogy modernizálni
kell ezt a könyvtárat, hogy ki kell mozdí-
tani abból a szakmai tespedtségbõl, ami-
ben van. Ha nekem nem hisznek, akkor
higgyenek neki, õ autentikusabbnak te-
kinthetõ.

Én is azt gondoltam, hogy sok min-
dent meg kellene változtatni. Mindenek-
elõtt ennek a könyvtárnak ki kellene lép-
nie a kölcsönzõ könyvtár szerepkörbõl,
és a társadalmi változásokat követve in-
formációs intézménnyé kellene szerve-
zõdnie. Ennek a feladatnak veselkedtem
neki, ennek a jegyében szerveztük meg a
szakosított tájékoztatást. Ennek a jegyé-
ben mértük föl a megyében a könyvtári
ellátottságot abból a szempontból, hogy
melyik az a szakterület, amelynek nin-
csen nyilvános könyvtára, és kezdtük el
funkcionálisan megváltoztatni a könyv-
tárt. 

Még egyszer mondom, nem én, hanem
ez a kollektíva, amelyikkel dolgoztam.
Tudniillik, ha õk nem támogatnak engem
ebben, akkor soha nem tudhattam volna
megvalósítani. Úgy látszik, õk is érezték,

hogy valamit tenni kell, és így könnyen
csatlakoztak hozzám. Ezeknek a funkció-
beli változásoknak megfelelõen változ-
tattuk meg a könyvtár belsõ szervezetét,
osztálystruktúráját, munkastruktúráját, és
ennek a jegyében történtek azok a válto-
zások, amelyeket itt hosszú lenne elso-
rolni.

Tehát így lettem könyvtáros, és a me-
gyei könyvtárban (amely most lett hat-
vanéves) éltem az életemnek talán a leg-
kiegyensúlyozottabb idõszakát. Nagyon
jó volt. Nagyon jó volt velük együtt dol-
gozni, nagyon jó volt, hogy a célokat tel-
jesíteni tudtuk, és nem csõdöltünk be.
Nem bizonyította be nekünk az élet,
hogy rosszul képzeltük a könyvtárnak a
társadalmi feladatait.

Egyébként a könyvtár több ezer éves
intézmény. Márpedig a társadalom, azt
gondolom, olyan meggondolatlanságot
nem csinál, hogy fenntartson drága pén-
zen olyan intézményeket, amelyekre
egyébként nincsen szüksége. Én tehát a
könyvtárt társadalmi szükségletnek te-
kintettem és tekintem, és azt gondolom,
hogy azért van, azért érdemel meg min-
den törõdést, azért érdemel meg minden
támogatást, azért érdemel meg nagyon
képzett kulturális vezetõket, mert a társa-
dalomnak szüksége van erre az intéz-
ményre.

És még hadd legyek próféta (próféta-
nõ), azt gondolom, hogy nem fejlõdhet
olyan sokat, vagy nem fejlõdhet olyan
irányba a társadalom, hogy a könyvtárt 
kinõje, mint egy ruhát. A könyvtár – bár-
mennyit modernizálódik az életünk, a
társadalom – örök intézmény marad. Ez
az én véleményem. Ennek a jegyében kö-
szöntöm valaha volt munkahelyemet, a
hatvanéves megyei könyvtárat. ■
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A zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtár (JAVK) több mint huszonhá-
romezer lakos könyvtári ellátását bizto-
sítja a zalaegerszegi és a pacsai kistérség
területén.

Korábban, 1986 és 2006 között, ezek-
ben a községekben a hálózati-módszerta-
ni gondozást és az új dokumentumokkal
történõ ellátást ellátórendszer formájá-
ban végeztük, pontosan húsz évig. Az ezt
követõ öt év mozgókönyvtári ellátásának
tapasztalatairól, eredményeirõl szól a kö-
vetkezõ visszatekintés.

A kistelepüléseken az integrált közös-
ségi színtéren belül, amely sok helyen
már magába foglalja a könyvtárat is, a
színvonalas mûködéshez öt fontos felté-
telnek kell megvalósulnia:

1. esztétikus, olvasóbarát könyvtárhe-
lyiség, épület,

2. a feladatra alkalmas könyvtáros,
3. folyamatos és az olvasói igényeket

kielégítõ dokumentumellátás
4. az olvasók megjelenése,
5. a szolgáltatóhelyek mûködését és

népszerûsítését segítõ pályázatok, ren-
dezvények.

Olvasóbarát könyvtárhelyiség, épület

Elmondhatjuk, hogy a 2006 és 2011 kö-
zött eltelt öt év alatt, de már ezt megelõ-
zõen is számos könyvtárépület, könyvtár-
helyiség megújult, valamint fûtés- és vi-
lágításkorszerûsítést hajtottak végre. Új,

tetszetõs könyvtári bútorok készültek
több helyen. A kistérségi normatíva se-
gítségével 13 könyvtárban tudták megol-
dani az állomány tetszetõsebb elhelyezé-
sét, a betérõk méltóbb fogadását. Ehhez a
feltételrendszerhez tartozik az alapterület
növelése, ami 8 könyvtárunkban valósult
meg oly módon, hogy a helyiséghez csa-
toltak egy másikat, amelyben helyet kap-
hatott a folyóirat-olvasó, a számítógép-
park, valamint a rendezvénytér is. Integ-
rált közösségi tereket tudtak így kialakí-
tani. Épületfelújítás 3 községben történt
(Bak, Lakhegy, Zalaboldogfa). Új helyre,
elõnyösebb elhelyezést nyerve költözött
6 könyvtárunk (Bocfölde, Nagykapor-
nak, Németfalu, Pálfiszeg, Tófej, Zala-
tárnok).

Két, a nyolcvanas években megszûnt
könyvtár újraindítására került sor, Bon-
codföldén és Gombosszegen. A községek
elöljárói igyekeztek kihasználni az álla-
mi normatíva által nyújtott lehetõségeket
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a községek könyvtári ellátásának újrain-
dításával. A nyitvatartási órák száma
emelkedett: az ezer lakos alatti települé-
seken heti 6 órára, ezer lakos felett heti
12 órára. Mindez a kistérségi társulások-
kal egyetértve. Összegzésül elmondhat-
juk, hogy a községi könyvtárak mind-
egyikében sikerült az eszközbeszerzési
normatívából a legfontosabb fejlesztése-
ket megoldaniuk az önkormányzatoknak.

Könyvtármegszüntetés is történt: Za-
latárnok fiókkönyvtárát, Oroklánt szün-
tettük meg az épület eladása miatt. Állo-
mánya Zalatárnokra, a megújult könyv-
tárba került.

A könyvtáros személye

Könyvtárosaink létszáma aránylag stabil,
személyi változás miatt átadás-átvétel ti-
zenegy községben történt, könyvtáraink
egyötödében. Feladataink a könyvtárát-
adásokkal megszaporodtak. A könyvtá-
ros személyének megváltozásával a meg-
szerzett tudások elvesznek. Szerencsére a
könyvtári munkafolyamatok szükséges
része módszertani segítséggel könnyen
elsajátítható. Az önkormányzatok mindig
találtak olyan új embereket, akik nyitot-
tak az olvasók felé. Könyvtárosaink nagy
része korábban már elvégezte az alapfo-
kú könyvtárosi tanfolyamot, de akadnak

olyanok is, akik könyvtáros asszisztensi
tanfolyammal, illetve fõiskolával rendel-
keznek. Nagy hangsúlyt fektettünk a kol-
légák továbbképzésére is, aminek célja
fõleg a községi könyvtárakban létesíten-
dõ kistérségi modul felépítésének a meg-
ismertetése volt. Elsõsorban a TEXT-
LIB-es alapismeretek elsajátítását célzó
tanfolyamokat említeném meg, ezeket
több alkalommal is megszerveztük a Jó-
zsef Attila Városi Könyvtárban. Húszórás
tanfolyamra invitáltuk õket, A könyvtári
munka internetes forrásai címû tovább-
képzésre, valamint Kihívások a jelen
könyvtárosai elõtt címmel. Könyvtárosa-
ink rendszeres résztvevõi hagyományos
szakmai napunknak, amit az õsz folya-
mán szoktunk megrendezni. Az állomány
átadásával egy idõben új könyvtárosain-
kat betanítjuk a legfontosabb munkafo-
lyamatokra, különös tekintettel a könyv-
tári nyilvántartások pontos vezetésére és
a dokumentumok raktári rendjének fo-
lyamatos gondozására. Minden esetben
felhívjuk a figyelmüket a helyben ki nem
elégíthetõ olvasói igények kiszolgálásá-
ra, ezért tartjuk fontosnak a módszertani
csoporttal tartott aktív kapcsolatot.

Dokumentumellátás

A dokumentumok többségét a Könyvtár-
ellátó Nonprofit Kft.-tõl rendeljük, de
szoktunk vásárolni az interneten, vala-
mint könyvesboltokból is, fõleg DVD-
ket. A dokumentumok állománybavételét
és a községi könyvtárak adatbázisához
való rendelését a TEXTLIB integrált
könyvtári rendszer segítségével végez-
zük, ezek a dokumentumok a JAVK
online katalógusában községenként visz-
szakereshetõk. A tárgyalt öt évben 
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26 813 db dokumentumot szerzemé-
nyeztünk, ennek a nagyobb hányada, 
24 139 db könyvjellegû, a DVD 1493 db,
a CD 665 db, a kartográfiai dokumentum
401 db, a CD-ROM 115 db volt.

Az állományba vett dokumentumok
darabszáma 2007-ben 7223, 2008-ban
6979, 2009-ben 7292, 2010-ben 3274,
2011-ben 2045 volt. A dokumentumok
beszerzésére fordítható összeg a társulási
tanács döntése alapján csökkent. Az el-
vonás a számadatokból is kitûnik.

A megrendelt folyóiratok példányszá-
ma 2009-ig viszonylag stabil volt, ezt kö-
vetõen csökkent. Míg 2009-ben 53-féle
folyóiratot rendeltünk 488 példányban,
2010-tõl 71-gyel kellett csökkentenünk a
példányszámot, községi könyvtárosaink
körültekintõ döntésének segítségével.

Az állomány átadása-átvétele össze-
sen 32 könyvtárban történt meg Az át-
adás-átvételek személyi változások miatt
történnek, illetve igény szerint vagy vis
maior esetében.

Állományrendezést, állományból való
kivonást (a soros, tételes ellenõrzésekkel
együtt) 42 könyvtárban hajtottunk végre,
amit indokolt a közel 27 000 dokumen-
tumot tartalmazó mozgókönyvtári állo-
mány elhelyezésének szükségessége is,
valamint a régi, saját elavult állomány ki-
vonása a könyvtárakból.

Az állományból törölt dokumentumok
száma 19 905 db.

A kiszállított dokumentumok száma
30 471 db, ami 18%-kal több a beszer-
zett dokumentumokénál. Mindezt úgy
tudtuk szinten tartani, hogy megkezdtük
a korábban beszerzett dokumentumok
cseréjét a kistelepülések között, ezzel is
bõvítve a kínálatot, különös tekintettel a
2, 4, illetve 6 példányos beszerzésre.

Az olvasó 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hoz-
zánk tartozó településeken élõ emberek
megismerhessék a könyvtárak szolgálta-
tásait, idõben tájékozódjanak a könyvtár-
hoz kapcsolódó rendezvényekrõl. Ezt a
tevékenységet erõsítette a számos könyv-
táravató, amit a gyûjtemények elõnyö-
sebb elhelyezése (új épület, új helyiség)
tett lehetõvé. Ezeket az alkalmakat min-
den esetben valamilyen rendezvénnyel
összekötve tartottuk. A könyvtárosaink
segítségével sok szórólapot készítettünk,
amelyekben ismertettük a könyvtárak
szolgáltatásait és nyitvatartási rendjét is.
Nemcsak a könyvtárosainkat képezzük
tovább, hanem az olvasókat is. Ezt a célt
szolgálta a területen megrendezett szá-
mos használóképzés is, például az
Internet Fiesta nevû országos rendez-
vénysorozat keretében az Elektronikus
könyvtár vagy a Haladunk a korral (köz-
hasznú információk az interneten) címû,
de említhetnénk még a Ne a szomszéd
tudja meg elsõként elnevezésû kalando-
zást is különféle hírportálokon vagy a
NET-mozaikok címû elõadást Salom-
váron. Az egyszeri bemutatókon kívül
nagy gondot fordítunk az olvasók számí-
tógépes felhasználói képzésére is. Szö-
vegszerkesztõi, illetve internetes alapfo-
kú vagy haladó, húszórás tanfolyamokat
szerveztünk a településeken, eddig 7 köz-
ségben, 9 alkalommal, összesen 1260
órában. 

Rendezvények

Ezek az alkalmak is hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az olvasói érdeklõdés növe-
kedjen a könyvtári gyûjtemény iránt,

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. május38



azok a közösségek, amelyek betértek
ezekbe az integrált közösségi terekbe,
rendezvények alkalmával is megismer-
hessék a könyvtár szolgáltatásait.

A kistérségi ellátás keretében számos
rendezvényt szerveztünk a községekben,
támogattuk például a Pannon Tükör kul-
turális folyóirat számtalan bemutatkozó
estjét az Énekmondó Együttes rész-
vételével, Számos író-olvasó találkozót
tartottunk, Szálinger Balázzsal, Jókai
Annával, Nógrádi Gáborral, Baranyi Fe-
renccel, Bosnyák Viktóriával, Fecske
Csabával, Gál Zsuzsa mesemondóval, a
Hevesi Sándor Színház mûvészeivel,
Wass Albert-emlékestet szerveztünk, 
Benedek Elek tiszteletére mesék felolva-
sására került sor könyvkiállítással egybe-
kötve, olvasótábor volt Balatongyö-
rökön, ahol fõleg vidéki gyermekeknek 
teremtettünk lehetõséget a részvételre, az
országos nagyi könyvtári napokon
Egészségesen a tevékeny nagyikért cím-
mel szûréssel összekapcsolt elõadás
hangzott el, Kustánszegen Csalogató a
könyvtárba címmel rétessütõ-versenyt
tartottunk, Éneklõ nagyik és papik a kö-
zösségért címmel helyi népdalkörök be-
mutatkozását tettük lehetõvé. Szép kö-
zönségük volt a tavalyi Olvas a család
mottóval meghirdetett országos könyvtá-
ri napoknak is. (Például ifj. Horváth Ká-
roly zenei programjának vagy Bálint Péter
színmûvész elõadásának.) Számos nép-
táncegyüttes, citerazenekar és népdalkör
fellépését tettük lehetõvé, 5 éve az EU-
ban címmel kiállítási tablók vándorolta-
tására került sor 6 könyvtárban, amit
minden alkalommal vetélkedõ követett a
kiállítási anyag tartalmából. Díszpolgárt
is avathattunk, könyvtárosként, Csonka-
hegyháton.

Megemlíthetnénk még az ünnepi
könyvhét, a költészet napja, a zalai gyer-
mekkönyvhetek, a gyermeknap, a falu-
nap tiszteletére szervezett eseménye-
ket is. 

Ezen kívül számos községben anyák
napját, idõsek napját, felolvasó-délutánt,
karácsonyi mûsort támogattunk, amelye-
ken magunk is aktívan részt vettünk. 
Tapasztalataink szerint hozzájárultunk
ahhoz, hogy a kistelepüléseken élõ kö-
zösségek jobban összetartsanak, több fi-
gyelmet fordítsanak a könyvtáruk hasz-
nálatára.

Pályázatok

Meg kell említenünk a pályázati lehetõ-
ségeket is, amelyekkel sikeresen élhettek
a könyvtári szolgáltatóhelyeink. Rend-
szeresen felhívjuk a fenntartók és a
könyvtárosok figyelmét a különbözõ pá-
lyázati lehetõségekre, például az e-Ma-
gyarország pontok létesítése és folyama-
tos felügyelete, gondozása a szolgál-
tatóhelyeken, a Nemzeti Kulturális Alap
által kiírt pályázatok, a Külügyminiszté-
rium pályázati felhívása közkönyvtárak
uniós programjának támogatására stb.

Végezetül: a kistérségi normatívával
és az érdekeltségnövelõ állami támoga-
tással, a pályázati lehetõségek felhaszná-
lásával a könyvtárak szerepe felértékelõ-
dött. Az élethosszig tartó tanulásnak, a
mindennapi friss információk beszerzé-
sének alapvetõ helyévé lépett elõ a
könyvtár. 

Tapasztalataink alapján úgy érezzük,
hogy a mozgókönyvtári ellátás bevezeté-
sével növelhetõk a településeken élõk
esélyei a tanulásra, az információszer-
zésre. ■
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Resznek község 308 fõs település, Zala
megye nyugati részén, a szlovén-magyar
határ közelében található. Közúton Lenti-
tõl tíz kilométerre, a vasútállomást jelen-
tõ Rédicstõl hét kilométerre északra van.
Elsõ említése 1282-bõl ered, ekkor
Rezmuc névalakban jelent meg. A szó
szláv eredetû. Az õsi zalai település ki-
alakulásában a fontos útvonalak közelsé-
ge is szerepet játszhatott. A község és
környéke sok nemesi család birtokában
volt az elmúlt századokban: tulajdonosa-
ik voltak a Reznekiek, az Egerváriak, a
Kanizsaiak, a Nádasdyak stb. Turisztikai
látványossága a Tauber-kastély.

Lakói fõleg mezõgazdasági tevékeny-
séget folytattak. Eredményesen mûkö-
dött a fûzfafeldolgozó. A múlt század vé-
gétõl folyamatosan csökkent a népesség.

A település több más községgel együtt
a rédicsi körjegyzõséghez és a Lenti kis-
térséghez tartozik. Korábban iskolája és
óvodája is volt, amelyek a környezõ köz-
ségek gyerekeit is befogadták. Iskolája
megszûnt, a gyerekek Rédicsre, illetve
Lentibe járnak.

A községi könyvtárat régebben a mû-
velõdési házban látogathatták az érdeklõ-
dõk. Az iskola 2001-es megszûnésével
költöztették át az egyik hatvan négyzet-
méteres tanterembe. A másik tantermet
modern kiállítótérré alakították, a harma-
dik pedig az ifjúság közösségi színtere. 
A településen mûvelõdési ház is mûkö-
dik, tartalommal megtöltve. Nagyon

színvonalas és sikeres a Teke Klub Egye-
sület mûködése, hiszen a Nyugat-dunán-
túli Régió NB II-es csapata. Az egyesü-
letre ráépítik a közéletet is, amelybe 
belefér a hagyományos kulturális tevé-
kenység: például tollfosztás, pávakör
mûködtetése, parasztolimpia, disznóvá-
gás stb. A rendezvények látogatóinak a
száma meghaladja az ezer fõt. Szabad-
idõparkjukban számos nyári mulatságot
tartanak.

A könyvtár állománya kétezer-kétszáz
dokumentumból áll, ötven regisztrált ol-
vasóval. A könyvtár megtalálását eligazí-
tó táblákkal oldották meg, amelyek a 
település több pontján is láthatók. A he-
lyiség esztétikus, tiszta, gázzal fûtött. 
A tavalyi évben több mint ezer kötetet se-
lejteztek tartalmi elavulás és formai ron-
gálódás miatt, amelyeket kiárusítottak. 
A gyûjtemény két részbõl áll. Különvá-
lasztották az iskolai és az óvodai állo-
mányt, az ezerkétszáz dokumentum a 
helyiség végében van elkülönítve, nem
vonták össze a község régi saját állomá-
nyával, sem a mozgókönyvtári dokumen-
tumokkal, de ugyanúgy rendelkezésére
áll az olvasóknak. A szabadpolcon lévõ
dokumentumokat kilenc darab négy-, il-
letve hatpolcos, egyoldalas könyvállvá-
nyon, négy darab négypolcos, kétoldalas
könyvállványon és nyolc darab kétolda-
las, hatpolcos állványon helyezték el. 
A polcokat a fal mellett, illetve beúsztat-
va állították fel. Az olvasótermi férõhe-
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lyek száma kielégítõ. A természetes meg-
világítást nyolc kétszárnyú ablak bizto-
sítja, a mesterséges megvilágítást hat jó
minõségû neonfényes armatúrával oldot-
ták meg. A helyiségben hat számítógép
van interneteléréssel, belsõ hálózatba
kötve. Technikai ellátottsága kiemelke-
dõ, mert az iskolától számos eszközt
„megörököltek”. Nyitva tartása heti hat
óra, de a fiatalok napi programjai miatt a
könyvtár és az internethasználat is ren-
delkezésükre áll a könyvtáros felügyele-
tével.

A képviselõ-testületi határozat értel-
mében 2008-tól csatlakoztak a mozgó-
könyvtári ellátáshoz, szolgáltatójuk a
Lenti Városi Könyvtár. A megállapodást
a Lenti Kistérség Többcélú Társulás,
másrészrõl a Lenti Városi Könyvtár mint
szolgáltató, harmadrészrõl pedig Resz-
nek Község Önkormányzata mint szol-
gáltatást igénybe vevõ kötötte. Az ösz-
szegbõl a szolgáltató huszonöt százalékot
fordíthat dologi és felhalmozási kia-
dásokra, valamint dokumentumok be-
szerzésére. Az ötven szolgáltatóhely
dokumentumait a TEXTLIB integrált
könyvtári rendszer segítségével veszik
állományba és tartják nyilván. A telepü-
lések közül egyik sem vásárolta meg a
munkaállomás programot. A hálózatgon-
dozó könyvtárosok évi négy alkalommal
szállítanak ki új dokumentumokat, alkal-
manként harminc-negyven darabot. 
A nem könyvjellegû dokumentumokat
csak a DVD-k jelentik. A választékot a
korábban beszerzett dokumentumok 
települések közötti cseréjével bõvítik.
Három idõszaki kiadvány jár a szolgál-
tatóhelynek.

A könyvtáros, Orsós Ferenc, a Janus
Pannonius Tudományegyetem andragó-

giai szakát végezte el. A képzés során fél
éven keresztül könyvtári ismereteket is
elsajátíthatott. 2010 óta könyvtárosa a te-
lepülésnek, de a rendezvények elõkészí-
tésében, lebonyolításában is részt vállal.
Magas színvonalon szervezi a közösségi
életet a településen. Munkáját megbízási
díjas mûvelõdésszervezõ segíti.

A falu kulturális életének szervezésé-
ben a polgármester, a képviselõ-testület
és a szakemberek tenni akarása adott.
Egy ilyen kis település példaértékû lehet
más közösségeknek is.

Köszönet Fenyvesi Attila kanizsai kol-
légának a beás fordításért. ■
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Resznek Zala megye nyugati részén, a

szlovén–magyar határ közelében fek-

võ község. Közúton Lentitõl mintegy

10 kilométerre, a vasútállomását jelen-

tõ Rédicstõl 7 kilométerre északra van.

Elsõ említése 1282-bõl ered: ekkor a

Rezmuc névalakban jelent meg. A szó

szláv eredetû, mint helységnév, a

szerb-horvát nyelvben is megtalálható.

Névalakja itt Resnik. Az õsi zalai tele-

pülés kialakulásában a fontos útvona-

lak közelsége szerepet játszhatott.

1325-ben és 1342-ben már templomát

is említik Szent Kereszt-templomként.

A mocsaras területek átjáróinak védel-

mére egy kisebb megerõsített palánk

váracska állt, jelentõsége azonban még

a török idõk elõtt eltûnik. Késõbb a fa-

lu több nemesi család kezében van, a

legnagyobb egy évszázad múltán is a

Bernáth család volt, akik egy szép kas-

télyt is emeltek birtokukon.

Forrás: utazom.com



Janikovszky Éva vándorkiállítás és
rajzkiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Janikovszky Éva életét és munkásságát be-
mutató vándorkiállítás és a „Ha én felnõtt
volnék” rajzpályázat legjobb hetven rajzából
készített tárlat nyílt meg 2013. május 15-én a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárában. 

Ebben az évben, az írónõ halálának tize-
dik évfordulója alkalmából, országszerte
számos programot szervez az életmûvét gon-
dozó Móra Kiadó. Az általuk létrehozott
vándorkiállításon megtalálhatók az írónõ ke-
vésbé ismert fotói, írógépe, díjai, gyerekkori
naplóinak részletei, a Janikovszky Éva Ala-
pítvány által adható irodalmi díj, valamint a
Bertalan és Barnabás címû mûvébõl készült
bábelõadás kellékei, az Égigérõ fû címû
filmmel és a Pesti Magyar Színház által 2013
áprilisában színpadra állított produkció szín-
padmakettjével, valamint ezek fotóival. A lá-
togatók húszperces filmet láthatnak, amely
az írónõ életével kapcsolatos fotókat, riport-
részleteket, illetve az MTV által ritkán su-
gárzott animációs filmrészleteket tartalmaz-
za. A kiállításra érkezõ iskolai csoportok
számára foglalkoztató füzet segíti a téma fel-
dolgozását.

A Móra Kiadó által meghirdetett, öt–tíz
éves gyerekeknek szóló, „Ha én felnõtt vol-
nék” címû rajzpályázat 2013. március 
31-én zárult. A szakmai zsûri és a közönség
által legjobbnak ítélt rajzokból hetvenet mu-
tatnak be a központi könyvtár kisgalériájá-
ban. A kiállított rajzok alkotóinak névsora a
Móra Kiadó honlapján (mora.hu) és
Facebook-oldalán érhetõ el.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013.
március 25. és április 25. között immár tize-
dik alkalommal hirdette meg a Janikovszky
Éva meseíró-pályázatot „Az úgy volt…”
címmel, melyre 1200 pályamû érkezett. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. május
31-én kerül sor a központi könyvtárban. 
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Budapest

Csóka-Jaksa Helga
PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs
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Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata 

Kristóf Ibolya
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár,
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Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata 

Rózsáné Szarka Veronika
PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs

Szepesi Judit
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos
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Takács Tímea
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Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma 2013. évi pályázati felhívása a
Minõsített Könyvtár 
cím elnyerésére 

A pályázat célja:
• A Minõsített Könyvtár cím és a Könyvtári Mi-
nõségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. 
(III. 11.) OKM-rendelet alapján a kultúráért 
felelõs miniszter pályázatot hirdet a minõségfej-
lesztés és a minõségirányítás módszereinek al-
kalmazásában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató
szervezetek elismerésére.

A pályázók köre:
• Könyvtárak
• Könyvtári tevékenységet folytató szervezetek

Pályázati feltételek:
• A Könyvtári Minõségügyi Bizottság által köz-
zétett Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer
(KKÉK) szerint elkészített részletes önértékelés.
Az önértékelésnek egyértelmû választ kell adnia
arra is, hogy a könyvtár a minõségi szemléletet a
tevékenységein, feladatain keresztül miképpen
érvényesíti, és miképpen mûködik a minõségirá-
nyítási rendszer.
• A KKÉK-ban elõírt és a mellékletben felso-

rolt kötelezõ dokumentumok megléte
• A KKÉK-ban elõírt pontszám legalább 75 %-
ának (750 pont) teljesítése

A pályázat benyújtása:
• A pályázati díj: 200 000 Ft pályázó intézmé-
nyenként
• A pályázati díjat az Országos Széchényi
Könyvtár 10032000-01427659-00000000 szá-
mú (MÁK) számlájára kell befizetni

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
• a 3 példányban benyújtott önértékelést, amely
a szöveges indoklást is tartalmazza
• a kitöltött pályázati adatlapot 
• a mellékletben felsorsolt kötelezõ, illetve java-
solt dokumentumokat elektronikus formában,
pdf formátumban (CD- vagy DVD-lemezen)
• a pályázati díj átutalását igazoló banki kivo-
natot

A pályázatok postára adásának határideje:
2013. július 31.

A pályázatokat az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma Közgyûjteményi Fõosztályának Könyv-
tári Osztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-
14.) kell postai úton eljuttatni.

A pályázat szöveges indoklása nem haladhatja
meg a 3 oldalt.

A pályázatok elbírálásának rendje:
• A benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó
eljárás technikai lebonyolítását a Könyvtári Mi-
nõségügyi Bizottság ügyrendjében foglaltaknak
megfelelõen a Könyvtári Intézet végzi.
• Csak a hiánytalan pályázati dokumentációval
rendelkezõ pályázatok kerülnek elbírálásra.
• A benyújtott pályázatokat a Könyvtári Minõ-
ségügyi Bizottság két szakértõje helyszíni vizs-
gálat során ellenõrzi, pontozással és szövegesen
értékeli. A szakértõk feladata az értékelésük
részletes ismertetése és megbeszélése a pályá-
zókkal. 
• A pályázati dokumentáció és a szakértõi véle-
mények alapján a Könyvtári Minõségügyi Bi-
zottság javaslatot tesz a kultúráért felelõs minisz-
ter számára, aki dönt a Minõsített Könyvtár cím
odaítélésérõl.

Az eredmények kihirdetése:
• A nyertes pályázók levélben kapnak értesítést.
• A Minõsített Könyvtár címet elnyerõ intéz-
mény a típusának megfelelõ jelzõ használatával
kiállított díszoklevél átvételére és a cím 5 évig
történõ használatára jogosult.
• A 2013. évi Minõsített Könyvtár címet az em-
beri erõforrások minisztere a Magyar Kultúra
napján ünnepélyes keretek közt adja át.

A Minõsített Könyvtár cím birtokában a könyv-
tár pályázhat a KÖNYVTÁRI MINÕSÉGI DÍJ
elnyerésére

A pályázati dokumentáció elérhetõ az alábbi
honlapcímen:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma/kulturaert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/iden-is-lehet-palyazni-a-
minositett-konyvtar-cimre
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