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2013. november 26-án, a magyar tudo-
mány ünnepe alkalmából Valóságos
könyvtár – könyvtári valóság címmel
rendezett tudományos konferenciát az
ELTE BTK Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézete és az ELTE Iroda-
lomtudományi Doktori Iskola (ITDI)
Könyvtártudományi Doktori Prog-
ramja az ELTE BTK Kari Tanácster-
mében.

Dezsõ Tamás, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Karának dékánja köszöntõjében a
könyvtárak felsõoktatásban betöltött
kiemelt jelentõségérõl beszélt, valamint
kitért az ELTE könyvtárügyének aktu-
alitásaira is.

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyv-
tár- és Információtudományi Inté-
zetének igazgatója Az értékteremtõ
könyvtár címû nyitóelõadásában hang-
súlyozta a könyvtárak megváltozott –
multifunkciós – szolgáltatási rendsze-
rébõl fakadó kihívásokat, melyek szer-
ves összhangban állnak évezredes
értékteremtõ és -õrzõ feladatukkal. 

A Könyvtártudományi Doktori Prog-
ram vezetõjeként elemezte a tudós
könyvtáros képzés eddigi eredményeit,
felvázolta jövõbeli célkitûzéseit, 
nemzetközi kapcsolatrendszerét, össz-
hangban a könyvtár- és információtu-
domány széles körû, interdiszciplináris
és kutatástámogatási beágyazottsá-
gával.

A program folytatásaként az ELTE
ITDI Könyvtártudományi Doktori
Program négy hallgatója számolt be
kutatásáról. Sörény Edina, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Közgyûjte-
ményi Fõosztályának vezetõ tanácsosa
elõadásában a könyvtári fejlesztések
társadalmi és gazdasági hatásainak
mérhetõségével kapcsolatos kutatásait
mutatta be. A könyvtári fejlesztések
fõbb irányaiként említette a jól képzett
könyvtáros szakembereket, a modern
IKT-eszközöket, a távoli elérésû szol-
gáltatásokat, valamint a megújuló
programkínálatot, melyek együttesen a
korszerû könyvtár képét vetítik elénk.
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Tudományos tanácskozás az ELTE BTK-n
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Az elõadó hangsúlyozta, hogy a pá-
lyázati forrásokhoz kapcsolódó fejlesz-
tési tartalmak mérhetõsége igen nehéz
feladat ma Magyarországon, hiszen
nincsenek olyan mutatók és adatbázi-
sok, amelyek egy helyen gyûjtenék eze-
ket az információkat. A statisztikai
adatokon és a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség EMIR (Egységes Monitoring és
Információs Rendszer) adatbázisában
tárolt információkon kívül a tartalmak
összegyûjtése jelenleg nem megoldott.
Az eredmények kimutatásának és 
mérhetõségének egyik lehetséges mód-
szereként, a statisztikai adatokból 
kiindulva, olyan hasonló méretû és
adottságú könyvtárakat hasonlítottak
össze, melyek egy része nyújtott be fej-
lesztési pályázatot, más része pedig
nem élt ezzel a lehetõséggel. A könyv-
tárak közötti jelentõs különbségeket
több szempontból vizsgálták (számító-
gépek, használók, távhasználatok,
könyvtárosok száma stb.) és megállapí-
tották, hogy a 2008 és 2011 közötti idõ-
szakban a pályázatokon induló intéz-
mények esetében határozottan pozitív
irányú az elmozdulás, míg a nem pá-
lyázó könyvtárakra inkább a kismérté-
kû javulás, a stagnálás, esetenként a
visszaesés a jellemzõ. Az elõadó vázla-
tosan áttekintette a hazai és uniós for-
rásokból 2007 óta megvalósult fejlesz-
tési programok számtalan pozitív
szakmai, gazdasági és társadalmi hatá-
sát, továbbá utalt a 2014 és 2020 között
várható támogatási forrásokra is.

Juhász Éva, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és
Mûvészeti Gyûjtemény könyvtárosa
Karcsúsodjunk, de meddig? A lean me-
nedzsment könyvtári vetületei címû

elõadásában két külföldi példán
(Integrated Tri-borough Library Servi-
ce – Anglia, Biblioteca Civica di Riva
del Garda – Olaszország) keresztül
mutatta be a lean menedzsment
könyvtári alkalmazásának lehetséges
formáit. Az elõadó utalt rá, hogy a
„lean production” (karcsú termelés)
terminust elõször használó John
Krafcik a japán Toyota cég termelési
rendszerének hatékonyságát a karcsú
szervezet, kevesebb erõforrás, jobb telje-
sítmény hármasában látta. Juhász Éva
véleménye szerint a számos szakiroda-
lom és gyakorlati példa ellenére a lean
menedzsment még nem terjedt el a non-
profit szektorban, vagy – ami még rosz-
szabb – a „húzzuk meg a nadrágszíjat”,
„leépítés”, „elbocsátás” szinonimája-
ként használják, vagyis eredeti jelentése
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torzul, mint ahogy azt a két külföldi ta-
nulmányútja során is tapasztalta.

A 2011-ben indult Integrated Tri-
borough Library Service elnevezésû
projektben három londoni belvárosi
kerület, a Westminster Council, Ham-
mersmith and Fulham Council és a
Royal Borough of Kensington and
Chelsea könyvtárai vettek részt, és a
célja egy közös könyvtári szolgáltatási
rendszer kialakítása volt. A tervek kö-
zött szerepelt, hogy a részt vevõ intéz-
mények közös kölcsönzési, információs
és IT-rendszert alakítanak ki, egysége-
sítik a beszerzést, a raktározást, és 
karcsúsítják a menedzsmentet. A pro-
jektet a fenntartói menedzsment ered-
ményesnek találta, ám a könyvtárosok
és a felhasználók nem, mint ahogy azt
például a Kensington Central Library-

be látogatók számának drasztikus
csökkenése is jelezte. Az Integrated
Tri-borough Library Service projekt
esetében elmondható, hogy a szolgálta-
tás színvonala csökkent, tehát a kar-
csúsítással párhuzamosan nem való-
sult meg a „jobb teljesítmény” cél, nem
jött létre lean menedzsment.

A lean menedzsment alkalmazásá-
nak egy további lehetséges formáját az
elõadó az olaszországi Riva del Garda
közkönyvtárában (Biblioteca Civica 
di Riva del Garda) szerzett szemé-
lyes tapasztalatai alapján mutatta be.
A 16 ezer lakosú város könyvtára négy
szakembert és három segítõt foglalkoz-
tat. Az intézmény a nyitvatartási idõ
alatt klasszikus könyvtárként mûkö-
dik, ám a nyitvatartási idõn kívül irat-
tári, iskolai könyvtári, valamint ren-
dezvényszervezési feladatokat is ellát.

Az elõadás címében feltett kérdésre,
hogy meddig karcsúsodjunk, Juhász
Éva válasza az, hogy csak addig, amíg
az együtt jár a szolgáltatások színvona-
lának megõrzésével, illetve növekedé-
sével és a karcsúsítás során felszabadu-
ló, sokoldalúan képzett és kreatív
munkaerõ a szolgáltatások fejlesztésé-
nek és innovatív megoldásoknak bizto-
sít szellemi alapot. Ha csupán a költ-
ségcsökkentés, valamint az elbocsátás
a cél, az nem nevezhetõ lean menedzs-
mentnek.

A Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár fõigazgató-helyettese, Rózsa
Dávid, a könyvtár jelenlegi, valamint a
jövõben megvalósítandó szolgáltatásai-
ról és fejlesztéseirõl számolt be Kutatás
és kutatástámogatás országos szak-
könyvtári környezetben címû elõadása
keretében. A könyvtár alapításának
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célját, ellátandó feladatait és mûködé-
sének kereteit felidézõ gondolatait 
követõen az elõadó a gyûjtemény kéz-
iratállományához kapcsolódó munká-
latokról beszélt. A javarészt kiaknázat-
lan forrást jelentõ kéziratállományból
mindezidáig 2563 példány feldolgozá-
sa történt meg, melyek a könyvtár
online katalógusában is visszakeres-
hetõk. Több mint kétszáz doboznyi 
(26 folyóméternyi) anyag, jeles társa-
dalom- és gazdaságkutatók hagyatéka
várja a minden részletre kiterjedõ fel-
dolgozást, melyhez 2013 nyarán ké-
szült el az a középszintû segédlet,
amely alapján nagyjából tudható, hogy
melyik doboz mit tartalmaz. S hogy a
közgyûjtemények mindig tartogathat-
nak meglepetéseket, arra jó példa,
hogy a kézirattári rendezés közben ke-
rült elõ az alapító, Keleti Károly igaz-
gatói kinevezése és a KSH-t minisztéri-
umi osztályból hivatallá emelõ okirat.

A KSH Könyvtár 2012 augusztusá-
ban kezdte el kiépíteni a Magyar társa-
dalomtudományi hivatkozások adat-
bázisát, a Mathiast. Az intézmény
munkatársai és az ELTE BTK szakmai

gyakorlatra érkezett informatikus
könyvtáros hallgatói 2013 novemberé-
ig feldolgozták a Statisztikai Szemle
1980 és 2013, a Demográfia 2000 és
2012, a Területi Statisztika 1998 
és 2013, illetve a már megszûnt Gazda-
ság és Statisztika 1992 és 2006 közötti
évfolyamait. Ezzel a mai napig össze-
sen 15 ezer rekord vált kereshetõvé az
adatbázisban.

Az elõadó elmondta, hogy a könyv-
tárban csak „kézmûves” technológiát
igénylõ források digitalizálására van
mód. A kiemelkedõen fontos életmû-
vek digitális feldolgozásával 2013 tava-
sza óta folyamatosan bõvül a könyvtár
honlapján elérhetõ Fényes Elek-tudás-
bázis. Eddig a hivatalalapító Keleti
Károly és a pécsi születésû kiváló sta-
tisztikus, Buday László munkásságá-
nak java vált szabadon hozzáférhetõvé.
A feldolgozás a közeljövõben a költõ-
ként is jelentõs Vargha Gyula, Thirring
Gusztáv és Elekes Dezsõ írásaira fó-
kuszál majd. Pályázati forrásnak kö-
szönhetõen küszöbön áll a történeti
népszámlálások anyagának digitális
közzététele is.
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Rózsa Dávid fontosnak tartotta 
leszögezni, hogy a minden könyvtártí-
pust (és persze az egyéb közgyûjte-
ményeket, általában a kulturális in-
tézményeket is) radikálisan érintõ 
változások korában nem elégedhetünk
meg a gyûjtemények puszta gyarapítá-
sával és mégoly részletes feltárásával;
az állományközpontú, az õrzött példá-
nyok számát elõtérbe helyezõ meg-
közelítés helyett a kutatókönyvtári
szemlélet jelentheti a szakkönyvtárak
jövõjét.

Stummer János, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi 
Intézetének tanársegédje Lehet más-
képp? Gulyás Pál és Szabó Ervin vitájá-
nak tanulságai címû elõadásában érde-
kes epizódokat villantott fel a
XIX–XX. század fordulóján élt két ne-
ves könyvtáros személyiség tudomá-
nyos vitájából. Gulyás Pál és Szabó Er-
vin szakmai életútjának lényegesebb
állomásait felidézve, a konferencia
résztvevõi korabeli források alapján
követhették végig a két könyvtárpoliti-
kus vitájának az 1900-as évek elejére
tehetõ kezdeti szakaszát, majd hangvé-
telének megváltozását, egészen a ké-
sõbbi éles pengeváltásokig. Az elõadó
által feltett kérdésekre – miszerint „le-
het-e másképp tekinteni Gulyás Pál és
Szabó Ervin vitájára, annak elsõsorban
dinamikáját, nem pedig tárgyát, a pub-
lic library ügyét vizsgálva”, továbbá
„lehet-e másképp lefolytatni és ha

igen, hogyan egy korszakos jelentõségû
vitát, mint ahogyan azt Gulyás Pál és
Szabó Ervin tette”, illetve „lehet-e ta-
nulságokat levonni a vitából a jelenre
nézve a lefolytatás mikéntjére vonat-
kozólag” – a válasz igen, mindig lehet
másképp!

A konferencia délutáni programja
kerekasztal beszélgetéssel folytatódott
a könyvtáros diploma munkaerõpiaci
értékérõl, melyen kiderült, hogy az in-
formatikus könyvtáros szakon megsze-
rezhetõ ismeretek a nem tipikusan
közgyûjteményi területeken és akár a
versenyszférában is jól konvertálhatók.
Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezetõ
beszélgetõpartnerei az intézet koráb-
ban végzett hallgatói voltak: Koletár
Katalin, Nagy Nikolett (Városi Könyv-
tár, Jászberény), Szikszai Edina (MTA
Könyvtár és Információs Központ) és
Takács Dániel (Budapesti Ügyvédi Ka-
mara). ■
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„Amikor a rács mögött élõ emberek a
kultúrával foglalkoznak, az új lehetõsé-

geket nyit az életükben” 

(Gabriele Begernek, a Német Könyvtári
Szövetség elnökének szavai  abból 
az alkalomból tartott beszédében,  

hogy 2007-ben-ben a münsteri börtön-
könyvtárat választották  az 

Év Könyvtárának  Németországban.)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi
Szekciójának 2013. november 26-án
megrendezett õszi szakmai napja nagy si-
kerrel, jelentõs érdeklõdést kiváltva zaj-
lott le a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
tala Frecskay János Szakkönyvtárában.

Erre az alkalomra igazán különleges
témát tûztünk napirendre: a börtön-
könyvtárakban folyó könyvtári tevé-
kenységekrõl, az elítéltek olvasási szoká-
sairól, nyelvhasználati sajátosságairól
hallgathattunk szakavatott elõadóktól ki-
váló beszámolókat, illetve megismerked-
hettünk a rendezvényünknek helyet biz-
tosító Frecskay János Szakkönyvtárban
folyó szakmai munkával, a könyvtár sa-
játos állományával, annak unikális darab-
jaival.

A tanácskozás megnyitása, az egybe-
gyûltek üdvözlése után Tószegi Zsuzsan-
na, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata-
la elnöki fõtanácsadója a hivatal képvise-
letében üdvözölte a hallgatóságot, majd
bemutatta a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalában (az egykori Magyar Szaba-
dalmi Hivatalban) folyó munkát. Beszélt
arról, hogy milyen korszerû szolgáltatá-

sokkal állnak a lakosság rendelkezésére a
szellemitulajdon-védelem területén,
megemlítve a szabadalmi és védjegyszol-
gáltatásokat, illetve az önkéntes mûnyil-
vántartást és az árva mûvek nyilvántartá-
sát.

Ismertette a legfontosabb kiadványai-
kat és azt a hatalmas munkát, melynek
során például a magyar szabadalmi leírá-
sokat tartalmazó állományukat digitali-
zálták, és az érdeklõdõk, kutatók számá-
ra ingyenesen hozzáférhetõvé tették.
Akik szeretnének alaposabban tájéko-
zódni, az 1996 óta mûködõ honlapokon
tehetik meg, melyeknek a látogatottsága
igen nagy, milliós nagyságrendû:
http://www.sztnh.gov.hu/ és http://
szellemitulajdon.hu.

Tószegi Zsuzsanna ismertetõje után
Amberg Eszter, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) fõkönyvtárosa és jogá-
sza ismertette azt a felmérést és annak
elemzését, mely a büntetés-végrehajtási
intézetekben készült az intézetek könyv-
tárairól és az elítéltek olvasási szoká-
sairól.
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Kõszegi Szilvia bv. õrnagy, a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága ki-
emelt fõreferense sajnos nem tudott részt
venni a rendezvényen, de az elõadását
Amberg Eszter tolmácsolta.1

Az alapos és részletes statisztikai
elemzések mellett a legfontosabb megál-
lapításai közül kiemelte, hogy hiányzik a
börtönkönyvtárakra vonatkozó irányelv,
ezt el kellene készíteni és harmonizálni
az EU-s tagállamokéval.

Ugyancsak hiányoznak a könyvtárak
alapdokumentumai, SZMSZ, könyvtár-
használati szabályzat, küldetésnyilatko-
zat, melyeket jó lenne mielõbb elkészí-
teni.

Kitért arra is az elemzés, hogy a sza-
badidõs tevékenységek között az olvasás
a középmezõnyben foglal helyet a börtö-
nökben lévõk népszerûségi listáján, eb-
ben azonban igen meghatározó szerepe
van az illetõ elítélt olvasási képességé-
nek. A könyv, az olvasás azonban igen
fontos és hangsúlyos szerepet kap a fog-
vatartottak reszocializációjában, ezért
mindent el kell követni ennek biztosítá-
sára.

Következõ elõadónk, Gyurnik Mária
bv. alezredes, a Tökölön mûködõ Fiatal-
korúak Büntetés-végrehajtási Intézetének
könyvtárát mutatta be. Fotókkal illuszt-
rált elõadásából képet kaphattunk arról,
hogy milyen körülmények között folyik 

egy ilyen intézményben a könyvtári tevé-
kenység, hogyan tudják kiszolgálni az ol-
vasó fiatalokat. 

A megközelítõleg kilencszáz fogvatar-
tott közül kétszáz a fiatalkorú, rájuk na-
gyobb figyelmet kell fordítani, mert õk
még jobban bevonhatók a kulturális tevé-
kenységekbe. Nemcsak olvasnak, de kul-
turális vetélkedõket, szakköröket is szer-
veznek számukra, és az egyes ünnepsé-
gekre készülõ mûsorok összeállításába is
bevonják õket.

A nagykorú fogvatartottak kevesebbet
tudnak olvasni, mert õk dolgoznak, keve-
sebb az idejük, de befolyásoló tényezõ,
hogy nekik általában jobb az anyagi 
hátterük, több pénzzel rendelkeznek,
könnyebben jutnak hozzá a számukra ér-
dekes és fontos irodalomhoz, folyóira-
tokhoz.

Következõ elõadónk, Tóth Aranka õr-
nagy, könyvtárvezetõ a Fõvárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézettõl, az intézmé-
nyükben mûködõ könyvtár bemutatására
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vállalkozott. Nagy érdeklõdés övezte az
igen hangulatos elõadást, melybõl megis-
merhettük a komoly munka mellett azt a
sok szervezési feladatot, melynek segít-
ségével megoldható az elítéltek legideáli-
sabb kiszolgálása. Õ a Fõvárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézet Maglódi úti 
objektumában dolgozik tizenegy éve, eb-
bõl hat éve könyvtároskodik, de nem ez a
szakmája. 

Összesen ezerkétszáz fõt kell ellátni,
egy nevelõre nyolcvanöt–kilencven fog-
vatartott jut. Mivel elõzetes letartóztatás-
ban lévõ fogvatartottakról van szó, 
sokkal fokozottabb ellenõrzést kell alkal-
mazni velük szemben, a „mozgatásuk”
nem megoldható eredményesen, ezért
bevezették a mozgókönyvtár intézmé-
nyét. Három fogvatartott látja el ezt a fel-
adatot, akiknek kiválasztása igen nagy
gondosságot, körültekintést követel. Fel-
vételekrõl láthattuk a hangulatosan 
berendezett, olvasásra kialakított szobát
– szentélynek nevezik –, ahol azokat a
nagyobb óvásra érdemes versesköteteket,
kézikönyveket tárolják, melyeket nem
akarnak felügyelet nélkül „kiadni”. 

Ennek anyagi fedezetét két sikeres pá-

lyázat biztosította, melyeket az OSZK-
val közösen adtak be, és összesen hét-
százezer forintot nyertek.

Említést tett még elõadónk arról is,
hogy az általuk meghirdetett szavalóver-
senyeknek milyen nagy a népszerûsége,
a jelentkezõk száma nyolcvan és száz kö-
zött mozog.

Elõadóink leginkább azt fájlalják,
hogy igen kevés pénz jut az állomány
frissítésére. Megtudtuk érdekességkép-
pen azt is, hogy a Biblia nemcsak azért a
legnépszerûbb mû, mert lelki támaszul
szolgál, de azért is, mert ennek finom pa-
pírja a legalkalmasabb a cigaretta sodrá-
sára.

Igen aggasztó, de azzal szembesülnek,
hogy egyre több a fogvatartottak között
az analfabéta.

Elõadásából kitûnt az a szakmai hoz-
záértés és elhivatottság, ami nélkül 
nem lehetne ezt az áldozatos feladatot 
ellátni. Csak gratulálni tudunk eredmé-
nyeikhez!

Rövid kávészünet után Ránki Sára, a
Központi Nyomozó Fõügyészség nyel-
vész szaktanácsadója A fogvatartottak
nyelvhasználati jellemzõi igazságügyi
nyelvészeti szemszögbõl címû címmel
tartotta meg elõadását.
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Elõadónk vázolta azokat a fõ tudo-
mányágakat, melyek az igazságügyi
nyelvészet körébe tartoznak.

Az igazságügyi nyelvészet olyan kér-
désekkel foglalkozik, amelyek a jogalko-
tásban, a jogi aktusokban és a bûnügyi 
eljárásokban felmerülõ, nyelvészeti
elemzést szükségessé tevõ nyelvhaszná-
lati vizsgálatot helyezik a középpontba.
Ilyen kérdések lehetnek, hogy a törvény
szövege egyértelmû-e, hogy a tanúvallo-
mások lejegyzése ekvivalens-e a vallo-
mással, vagy hogy a névtelen zsarolóle-
velet írhatta-e a vádlott.

Mivel hazai szakirodalom Nagy Fe-
rencnek az Akadémiai Kiadónál 1980-ban
megjelent, Kriminalisztikai szövegnyelvé-
szet címû munkáján kívül nincs, ezért csak
a külföldi szakirodalomra lehet hagyat-
kozni. Részterület a fonológia, a dialekto-
lógia, az igazságügyi retorika, a szerzõ-
ségvizsgálat, a pragmatikai vizsgálat.

A nyelvi bûncselekmények szoros
összefüggést mutatnak a beszédaktusok-
kal. Ide tartozik a fenyegetés, a megvesz-
tegetés, a bujtogatás, a szexuális szol-
gáltatás kérése, a zsarolás, a verbális 
zaklatás és a gyûlöletbeszéd.

A nyelvi bizonyíték lehet írásos és
hangzó nyelvi anyag is. Az elõbbivel 
a kriminalisztikai nyelvészeten belül a 
kriminalisztikai szövegnyelvészet foglal-
kozik, míg a hangzó anyagokat a krimi-
nalisztikai vagy törvényszéki fonetika
vizsgálja. A cél minden esetben a bûncse-
lekmény elkövetõjének felkutatása, illet-
ve a gyanúsított bûnösségének vagy ár-
tatlanságának alátámasztása.

Szakmai napunk záró programja volt a
könyvtárlátogatás a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala Frecskay János Szak-
könyvtárában.

A Frecskay János Szakkönyvtár ha-
zánk egyetlen szellemitulajdon-védelmi
tárgyú szakirodalomra fókuszáló nyilvá-
nos szakkönyvtára. Állományában meg-
találhatók az iparjogvédelemre, valamint
a szerzõi jogra vonatkozó monográfiák
és szakfolyóiratok, technika-, tudomány-
és jogtörténeti mûvek, valamint korszerû,
a legújabb fejlesztések eredményeit 
tartalmazó adatbázisok egyaránt.
A könyvtárban megtekinthetõk – többek
között – a magyar szabadalmak és hasz-
nálati mintaoltalmak teljes gyûjteményei.

Elõször Németh Gábor igazgató, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala In-
novációs Fõosztályának vezetõje üdvö-
zölte a csoportunkat. Örömmel fogadta
látogatásunkat, és reményét fejezte ki a
tekintetben, hogy szélesebb körben hírét
visszük a hivatal szolgáltatásainak. Véle-
ménye szerint a hivatal és a szakkönyvtár
is biztos kapcsolati pontot jelenthet a
szakma számára a szellemi tulajdon vé-
delme és a szerzõi jogi kérdések megvá-
laszolása terén.

Az igazgató után Tóth Rita, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay Já-
nos Szakkönyvtár könyvtárvezetõje vette
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át a szót, és beszélt arról, hogy teljesség-
re törekvõen, e tekintetben „nemzeti
könyvtári feladatokat” ellátva gyûjtik az
iparjogvédelmi dokumentumok körébõl
a nemzeti szabadalmakat és a használati
mintaoltalmi leírásokat.

Állományuk több mint egymillió
könyvtári egység, ennek kilencven száza-
léka iparjogvédelmi dokumentum.

1896-ban alapították a Magyar Királyi
Szabadalmi Hivatalt és hivatalos lapju-
kat, a Szabadalmi Közlönyt is. 5792-es
lajstromszámmal jelent meg az elsõ önál-
ló szabadalmi leírás, számuk napjainkra
223 ezerre nõtt. Ezek mind elérhetõk in-
gyen a hivatal honlapjáról (http://
epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU).

Ezt a hatalmas munkát öt munkatárs
végzi. Olvasóik elsõsorban egyetemisták,
kutatók, ügyvédek, oktatók, iparjogvé-
delmi szakemberek.

Frecskay János nevét 2011-ben vette
fel a könyvtár. 

Az állomány feltárására a HUNTÉKA
integrált könyvtári rendszert használják.
Arra törekszenek, hogy tartalmilag a le-
hetõ legmélyebben tárják fel a dokumen-
tumokat, ennek érdekében a közel száz
hazai és külföldi szellemitulajdon-védel-
mi szakfolyóiratot, valamint a gyûjtemé-
nyes munkákat is analitikusan dolgozzák
fel. Folyamatosan készítenek gyarapodá-
si jegyzékeket, ajánló irodalomjegyzéke-
ket.
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Alapelvük, hogy „nem akkor segít egy
könyv, ha az a polcon van, hanem akkor,
ha kézben van” – vallja Tóth Rita, ennek
szellemében gyakran adnak ki hétvégére
például kézikönyvtári dokumentumokat.

Végezetül Tóth Gábor mutatta be az
iparjogvédelmi dokumentumokat, ezek
közül is elsõsorban a szabadalmakat.

Itt is szeretnék ismételten köszönetet
mondani Németh Gábor igazgató úrnak,
Tóth Ritának és a könyvtár munkatársa-
inak, hogy befogadtak és ilyen kellemes
környezetben vendégül láttak bennün-
ket.

Természetesen köszönöm meghívott
elõadóinknak a színvonalas, tartalmas
elõadásokat, szakmai napunkon részt ve-
võ vendégeinknek pedig a megtisztelõ je-
lenlétüket. 

Abban a reményben kívánok tisztelt
olvasóinknak kellemes idõtöltést a mun-
kánkról szóló híradás olvasása során,
hogy lehetõségünk lesz hamarosan újabb
beszámolóval hírt adni a Jogi Szekció
eredményeirõl. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. január–február 13



2013. november 19-én és 20-án a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az Or-
szágos könyvtári konferencia folytatása-
ként mûhelybeszélgetést szervezett a
kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtárban. Az értekezleten Ramháb
Mária ismertette a Bács-Kiskun Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltatás gyakorla-
tát. Úgy érzem, ebben a térségben a
KSZR megvalósítása a jogalkotói szán-
déknak teljes mértékben megfelelt. Az
elõadást követõen lehetõségünk volt az
elméletet a gyakorlatban is megszemlél-
ni, öt kistelepülés könyvtárába látogat-
tunk el.

Azt hiszem, minden résztvevõ nevé-
ben mondhatom, hogy a látottak nagyon
meggyõzõek voltak. Csak csodálattal
tudjuk nézni Ramháb Máriának és csapa-
tának tevékenységét, motiváltságát, elkö-
telezettségét, és munkájuk eredményét.
A megyében a KSZR megindulása
(2005) óta hatvannyolc megszépült, kül-
sejében és belsejében is megújult kistele-
pülési könyvtár, közösségi tér várja a fal-
vak lakosságát. 

Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy hat éven keresztül dolgoztam
megyei könyvtárban, most városi könyv-
tár vezetõje vagyok. Így ezt az átalaku-
lást tudom kicsit megyei és városi szem-
mel is értékelni.

A kecskeméti példa jól mutatja, hogy
az ellátást a megyei könyvtáraknak kell
végezniük. A nagyobb könyvtárnak
komplexebb, több dologra kiterjedõ kap-
csolatrendszere van, valamint vitathatat-
lan az is, hogy a nagyobb összegû doku-
mentumvásárlási keret és az áfa-visszaté-
rítés miatt költséghatékonyabb ez az ellá-
tási forma. Véleményem szerint nem 
sikerült minden kérdést – ami most prob-
lémaként jelentkezik – megnyugtatóan
rendezni, a lépéskényszer miatt azonban
váltani kellett, hogy a rendelkezésre álló
források (korábban: mozgókönyvtári
normatíva) ne vesszenek el.

Viszont az, ami ragyogóan mûködött
korábban kisebb létszámmal, nem biztos,
hogy mûködik akár száz vagy több száz
könyvtárral. Ha hiányzik a szükséges inf-
rastruktúra és humán erõforrás, az na-
gyon komoly gondokat jelent a minõségi
könyvtári szolgáltatás ellátásában. Nehe-
zítette a helyzetet az is, hogy a KSZR-
rendelet január 1-je után jelent meg.

Az a meglátásom, hogy a megyei
könyvtáraknak – azokban a járásokban,
ahol eddig minõségi mozgókönyvtári el-
látás folyt – komoly segítséget jelenthet
az átmeneti idõszakban a városi könyvtá-
rak segítsége. Hiszen tudjuk, látjuk, hall-
juk, hogy problémák vannak. A városi
könyvtárak nem akarják elvenni a me-
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Hatvan éve alapították meg Pakson a já-
rási könyvtárat, amely negyvenöt évvel
ezelõtt költözött az egykori zsinagóga
épületébe. Pákolitz István paksi író, köl-
tõ, pedagógus nevét tizenöt éve vette fel
az intézmény. Ebbõl az ünnepi alkalom-
ból rendeztünk szakmai napot, amelyre
egykori és jelenlegi kollégákat hívtunk
meg megyénkbõl, illetve képviseltették
magukat a határon túli partnerkönyvtára-
ink is. 

Az emlékezés Csajági Sándor képvi-
selõ megnyitójával kezdõdött, majd Né-
meth Judit, a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár igazgatója köszöntötte könyv-
tárunkat. 

Múltunkról Gutai István nyugalma-
zott könyvtárigazgató adott áttekintést.
„Nyári építési krónikánk élére a Paksi Já-
rási Könyvtár felavatásának híre kíván-
kozik […] az ország legszebb könyvtárai-

nak a száma ismét gyarapodott eggyel
[…] az avatási ünnepség az Olvasó né-
pért mozgalom elsõ nagyobb könyvtári
eseménye volt […]” – idézett Gutai Ist-

gyei könyvtárak feladatát, de arra
töreked(né)nek, hogy részt vegyenek egy
minõségi könyvtári szolgáltatás mûköd-
tetésében. Így az erõforrások összevoná-
sával közösen oldhatnánk meg azokat a
gondokat, amelyek az átalakulás óta
fennállnak. Például megyénkben (Tolna
megye) a korábbi ellátási szisztémához
képest akadozik a dokumentumellátás,
nem sikerült annyi könyvet eljuttatni a te-
lepülésekre, amennyit korábban a kiste-
lepüléshez közel esõ városi könyvtár vitt
ki. Ebben csak az a jó, hogy az új köny-
veket más integrált könyvtári rendszer-
ben dolgozza fel az új szolgáltató könyv-
tár, és ráadásul azzal még nem mûködik a
gépi kölcsönzés. Jelenleg a falvakban

dolgozó könyvtárosok két rendszert
használnak, hol géppel, hol hagyomá-
nyosan kölcsönöznek. A kritikus olvasók
pedig nem restellik megjegyezni, hogy
hol van ebben a fejlõdés?! Ez az átmene-
ti probléma a megyei és városi könyvtá-
rak kooperációjával orvosolható lenne. 

Ahhoz, hogy a kistelepülések lakói
valóban magas színvonalú ellátást kapja-
nak, párbeszédre (nem egyoldalú kom-
munikációra) és szoros együttmûködésre
lenne szükség.

Köszönet az MKE-nek azért, hogy a
mûhelybeszélgetés megszervezésével
megteremtette annak a lehetõségét, hogy
ismereteink egy hatékony és jól mûködõ
gyakorlat megismerésével bõvüljenek. ■
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ván a Könyvtáros címû folyóirat egyik
1968. évi cikkébõl. A településen koráb-
ban, már a XIX. században is volt biblio-
téka, az elsõ a kaszinó könyvtára volt. A
II. világháború után azonban – Paks
nagyközség monográfiája szerint – régi
könyvtáraiból nem sok maradt meg:
„Részben széthordták, részben megsem-
misítették a könyvek nagy részét.” 

Az elmúlt negyvenöt évben több szer-
vezeti változáson is keresztülment a bib-
liotéka, a használói igényeket azonban
folyamatosan szem elõtt tartotta. Ezért a
munkatársak mindig is igyekeztek eleget
tenni az új típusú információhordozók
iránti érdeklõdésnek: gyûjtötték a video-
kazettákat, hangoskönyveket. Korábban
az olvasók rendelkezésére álltak a nyom-
tatott menetrendek, telefonkönyvek, vá-
sárlói katalógusok. Tehát már a ’80-as
években megvolt az a törekvés, hogy in-
formációs központtá váljon az intéz-
mény. Természetesen emellett az iro-
dalmi rendezvények is fontos szerepet
kaptak: irodalmi estek, író-olvasó talál-
kozók, gyermekkönyvtári programok
színesítették a város kulturális életét. 

Az új évezred küszöbén megkezdõdött
az informatikai fejlesztés. A könyvtár
dolgozói számítógépesítették a munkafo-
lyamatokat. Az elektronikus kölcsönzést
2002. augusztus 5-én vezették be.  2005
õsze óta hozzáférhetõ az online kataló-
gus; a kölcsönzési határidõt otthonról le-
het hosszabbítani, illetve különbözõ do-
kumentumokat elõjegyezni. A kölcsön-
zés lejárata elõtt elektronikus levelet kap-
nak az érintettek, amely a közelgõ határ-
idõre hívja fel figyelmüket. Az állomány-
gyarapodásról az olvasók hírlevélben
kapnak tájékoztatást.  

2003 óta jelenik meg a könyvtár Hia-
dor címû könyvsorozata, amely Paks
helytörténetét mutatja be különbözõ té-
mákban. 

2009. január 1-jétõl a könyvtár mun-
katársai végezték a mozgókönyvtári ellá-
tást. A kistérségi szolgáltatóhelyek állo-
mánygyarapítása is a Textlib könyvtári
szoftverrel történt, létrejött egy közös ka-
talógus. 

2012-ben átadhattuk a Kincskeresõ
Gyermekkönyvtárat, amely barátságos
légkörével sok új látogatót hozott. Ked-
veltek a baba-mama klubok, a népzenés
rendezvények és a kézmûves foglalko-
zással, kakaózással egybekötött mesedél-
utánok. 

A korábbi feladatok kiegészültek,
igyekszünk lépést tartani a változó olva-
sói szokásokkal. 2013-ban bevezettük a
kölcsönözhetõ dokumentumok katalógu-
son keresztül történõ foglalását is.

A XXI. század könyvtárügyének be-
mutatására kértük fel Kiszl Pétert, az 
ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézetének igazgatóját. Marke-
tingötletei a könyvtárak imázsépítésében
nagyon fontos szerepet játszhatnak.
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Fehér Miklóst – a Könyvtári Intézet
munkatársát – arra kértük, tartson egy
elõadást az új könyvtári stratégiáról. Mi-
után ismertette az elmúlt stratégiai idõ-
szakok célkitûzéseit és eredményeit, 
vázolta a könyvtári trendeket és új kihí-
vásokat. 

Versenyhelyzetben vagyunk, hiszen
minden dokumentumról készíthetõ digi-
tális másolat, amit bárki, bárhonnan, 
bárkinek közvetíthet. Számolni kell a la-
kónépesség változásával, a hátrányos
helyzetûek számának növekedésével és
az infokommunikációs eszközök terjedé-
sével. 

Kitörési pontjaink: helyismereti, hely-
történeti információk; oktatási háttérte-
vékenység; kulturális, közösségi tér; 
specializálódó gyûjtemény, speciális
szolgáltatások; információk metaada-
tolása; hálózati mûködés; szaktudás,
IKT-technológiák; archiválás; egységes,
olvasóbarát portálszolgáltatások.

Fontosnak tartjuk a határon túli kollé-
gáinkkal való kapcsolattartást, együttmû-
ködést. Vendégeink Szabadkáról és
Viskrõl érkeztek. Õket arra kértük, hogy
egy rövid prezentáció keretében mutas-
sák be könyvtárukat és szolgáltatásaikat.
Szabadkáról Ágoston Pribilla Valéria és
Bognár Irén tartott elõadást, Viskrõl
Goór Mónika.

Ebéd után köszöntöttük olvasóinkat is.
Több évtizedes hûségüket örökös tagság-
gal háláltuk meg, és oklevelet adtunk át,
majd együtt meghallgattuk a Kávészünet
együttes zenés irodalmi mûsorát.

A jeles alkalmat sikerült méltóképpen
megünnepelnünk. A szakmai elõadások
iránymutatásából építkezünk tovább, mi-
közben hûek maradunk hagyományaink-
hoz. ■
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Boda Gáborné Köntös Nelli
ELTE BTK Könyvtár- és

Információtudományi Intézete, 
Budapest

Dományi Zsuzsa 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Pumerscheinné Bedekovity Dóra
Pákolitz István Városi Könyvtár, 

Paks

Sándor Gertrud
Zalaegerszegi Törvényszék 

dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár, 
Zalaegerszeg

Sárpátki Ádám
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár,

Budapest

Sinkó Ildikó 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Szilassi Andrea 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,

Tatabánya

Takács Tímea
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár,

Oroszlány

Január–februári
lapszámunk szerzõi
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Bácskai János, Ferencváros polgármeste-
re és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) stratégiai fõigazgató-
helyettese 2013. december 18-án írt alá
együttmûködési megállapodást a FSZEK
Boráros téri könyvtárában, melynek ke-
retében a ferencvárosi nyugdíjasok és
gyermekgondozási segélyben részesülõ
kismamák ingyenesen iratkozhatnak be a
kerületi könyvtárakba.

A fõvárosban eddig egyedülálló
együttmûködés megújítása 2015. decem-
ber 31-éig biztosítja a kerületi lakcímmel 

rendelkezõ kismamák és nyugdíjasok
számára az ingyenes könyvtári beiratko-
zás lehetõségét oly módon, hogy Ferenc-
város Önkormányzata átvállalja a tagdíj
megfizetését. Érdemes kiemelni, hogy a
támogatást nem kell külön igényelni,
könyvtári beiratkozáskor a kerületi lak-
címmel rendelkezõ olvasóknak (lakcím-
kártya bemutatásával és a jogosultság
igazolásával) automatikusan jár az ön-
kormányzati támogatás. 

2012-ben ötszázhuszonketten, 2013
elsõ kilenc hónapjában háromszáznyolc-

vanhatan részesültek ebben a példaértékû
kulturális támogatásban, külön öröm,
hogy négybõl egy olvasó kismamaként
veszi igénybe a lehetõséget.

Ferencváros önkormányzata és a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár partnersége
nem elõzmény nélküli, a kerület külön
együttmûködés alapján szerepet vállal a
hatvanöt év feletti kerületi lakosok, illet-
ve házhoz kötött polgárok kulturális ellá-
tásában is, az ún. Könyvet házhoz prog-
ram keretében. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Ingyenes könyvtári tagság ferencvárosi nyugdíjasoknak és kismamáknak
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Új olvasóbarát szolgáltatás a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban

✒✒    Sinkó Ildikó

Könyvtárunk 24 órás elérhetõségeinek
további bõvítését szolgálja az az egyéni
arculatú bibliobox, melynek ünnepélyes
átadására 2014-ben, a magyar kultúra
napja városi rendezvénye elõtt került sor.

Mit jelent olvasóink számára ez az új 
lehetõség? Rohanó világban élünk, az
emberek sokszor késõ estig dolgoznak,
nem mindig tudják határidõre visszahoz-
ni a könyvtári könyveket, aminek követ-
kezménye a késedelmi díj megfizetése. 

A biblioboxos szolgáltatás célja, hogy
nyitvatartási idõtõl függetlenné tegye a
könyvek visszakerülését a könyvtárba, az
olvasó nullától huszonnégy óráig, a hét
minden napján visszahozhatja kikölcsön-
zött könyveit. A biblioboxba behelyezett
könyvtári könyveket a következõ munka-
nap reggelén veszik le az olvasó nevérõl
a könyvtárosok.

Jelenleg CD-k, hangoskönyvek,
DVD-k, valamint folyóiratok visszajutta-

tása nem lehetséges, ez utóbbi lehetõvé
tételén dolgozunk. Az audiovizuális do-
kumentumok esetében még várjuk más
(elsõsorban külföldi) könyvtárak tapasz-
talatait, hiszen a személyes vissza-
hozatalnál is többször elõfordul, hogy a
tokból hiányzik a „beltartalom”. Vajon
hogyan lehetne kiküszöbölni a gyanú ár-
nyékát is ilyen esetekben?

Hogy mûködik a bibliobox? Tulajdon-
képpen egy zárt terû, karbantartást nem
igénylõ fémtartály, aminek a „lelke” egy
rugós szerkezettel ellátott belsõ kocsi. 
A könyvek dupla nyíláson keresztül jut-
nak a szekrénybe (amíg az elsõ le nem
csukódik – kézre vigyázni! –, a hátsó
nem nyílik ki), ezzel akadályozva meg a
dokumentumok szabálytalan kiemelését. 

Ezzel kapcsolatban rögtön egy szemé-
lyes tapasztalat: a túl nagy (kb. harminc-
öt centiméternél nagyobb) könyvek 
emiatt nem tehetõk be…



A behelyezett könyvek egy továbbító
szerkezet segítségével esnek le a szivacs-
csal bélelt kocsiba. A kocsi alja fokozato-
san süllyed a könyvek súlya alatt, így a
bedobott könyvek maximum húsz centi-
métert esnek, minimális a sérülés esélye.

Bennünk is felvetõdött a kérdés, mi
lesz a könyvekkel, ha valaki nem rendel-
tetésszerûen használja a biblioboxot? Mi
történik, ha folyadék, cigarettacsikk ke-
rül bele? A nyílás speciális szerkezete
megakadályozza apró tárgyak, csikkek
bedobását, ha esetleg folyadékot próbál-
nának beleönteni, az egy mûanyag veze-
téken keresztül távozik a boxból, elkerül-
ve a könyveket tartalmazó kocsit.

Maga a kocsi négy kerékkel, teleszkó-
pos fogantyúval van ellátva, így akár ki
sem kell pakolni a könyveket belõle, ko-
csival együtt juttathatók el az irodába,
ahol kivezetésre kerülnek az olvasói nyil-
vántartásból.

A bibliobox népszerûsége Csehor-
szágban és Szlovákiában évrõl évre nö-
vekszik, van olyan város, ahol két-három
helyen is megtalálható. Az olvasók biza-
lommal vannak a szolgáltatás, valamint a
könyvtár dolgozói iránt.

Tudtunkkal Magyarországon mi állí-
tottunk fel elsõként biblioboxot, s pár
nappal az átadás után már találtunk is
benne könyvtári könyveket, melyek-
nek kölcsönzési határideje aznap járt
(volna) le…

Reményeink szerint olvasóink hamar
megkedvelik az új lehetõséget, amelynek
segítségével a könyvtár nyitva tartásán
túl is vissza tudják juttatni határidõre a
könyvtári dokumentumokat, és élnek is
vele, 

Az újat bevezetni mindig idõbe telik,
de bízunk benne, hogy hétrõl hétre egyre
többen veszik majd igénybe olvasóbarát
szolgáltatásunkat. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. január–február20



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. január–február 21

Könyvtári adatbázisok használata cím-
mel indult útjára februárban a középisko-
lás korosztály számára készült program-
sorozat a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban. Célul tûztük ki, hogy a fia-
talokat ne csak a könyvtári szolgáltatá-
sokkal, lehetõségekkel, az online adat-
bázis használatával ismertessük meg, 
hanem meg is szerettessük a könyvtárat
mint közösségi színteret és információs
központot. 

A Bláthy Ottó Szakközépiskola öt
osztálya látogatott el a tatai könyvtárba a
9–11. évfolyamból. Elõször a kézikönyv-
tárban foglaltak helyet a diákok, és meg-
hallgatták az általános tájékoztatót,
melyben elhangzott, mik a feltételei és az
elõnyei a beiratkozásnak, milyen széles
kínálatot nyújtunk folyóiratok, napila-
pok, DVD-k és a jelentõs helytörténeti
gyûjtemény kapcsán, milyen közhasznú
tudnivalókat tartalmaz a könyvtár
weboldala. A könyvtár online adatbázisa
különösen fontos szerepet kapott a tájé-
koztatásban. Ezt követõen szó esett azok-
ról a könyvtári programsorozatokról,
amelyeken neves elõadók a vendégeink,
és mûsoraik a fiatal korosztály érdeklõ-

désére is számot tarthatnak, például 
Kamasz panasz, Egy csészényi hang,
Elõadások a polcok között. A diákok a
gyakorlatban is kipróbálhatták a kataló-
gus-számítógépeket. A könyvtáros segít-
ségével és egyénileg is ráklikkeltek a
Textlib online könyvtári katalógus fõol-
dalon lévõ ikonjára, majd megnézték, mi-
lyen kínálatot nyújtunk egy-egy témához,
szerzõhöz vagy címhez. A középiskolá-
soknak tetszett az a lehetõség, hogy az
olvasók – saját kölcsönzési állapotukba
belépve – önállóan is intézhetik határide-
jük hosszabbítását, vagy akár elõjegyzést
vehetnek fel egy-egy könyvre. Többen
kértek regisztrációs lapot az információs
pultnál, hogy beiratkozzanak a könyvtár-
ba. Mások, mivel már korábban beirat-
koztak, kölcsönöztek is. 

Az utolsó negyedóra a böngészésrõl,
nézelõdésrõl szólt, illetve az elõadásban
elhangzottakra kérdezett vissza a könyv-
táros. 

Aki jól figyelt, könnyedén válaszolt a
kérdésekre, és egy szelet csokoládéval
lett gazdagabb a könyvtári óra végére.
No meg hasznos információkkal is. Re-
méljük, minél többen klikkelnek ránk! ■

Klikkelj ránk!

✒✒    Dományi Zsuzsa
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Janikovszky Éva halálának tízedik évfor-
dulója alkalmából a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
2014. januárban egy emlékkiállítást ren-
dezett, amelynek anyagát a Móra Kiadó
gyûjtötte össze és bocsátotta rendelke-
zésre. Az ünnepélyes megnyitón is el-
hangzott és késõbb valamennyi látogató
figyelmébe ajánlottuk a kiállításhoz kap-
csolódó tesztíróversenyt, valamint rajz-
pályázatot.

Az eredményhirdetést 2014. február 
4-én tartottuk a Magyary Zoltán Mûvelõ-
dési Központ aulájában. A tesztet kitöl-
tõk elsõsorban osztályok voltak, míg a
rajzpályázatra a csoportok munkái mel-
lett egyénileg is érkeztek be rajzok.
A gyermekek bármilyen rajztechnikával
dolgozhattak, több zsírkrétával, színes
ceruzával, valamint festékkel készült al-

kotást kaptunk, amelyekbõl megismer-
hetjük a Rosszaság Iskoláját, de látha-
tunk kollektív alkotást Bertalanról és
Barnabásról is. A teszt kitöltése különle-
ges figyelmet kívánt a látogatóktól, hi-
szen csak akkor felelhettek helyesen arra
a kérdésre, hogy az írónõ mely idegen
nyelven megjelent könyveit állítottuk ki,
ha nyitott szemmel jártak. A tanulók vé-
leményére is kíváncsiak voltunk, az utol-
só kérdésben megválaszolhatták, hogy
mi tetszett legjobban a kiállításon, és mi-
ért. A gyermekek többsége a szerzõ
1920-as évekbõl való Mercedes írógépe
mellett voksolt, de voltak, akiket a sok
díj, valamint Bertalan és Barnabás plüss-
kutyusok nyûgöztek le.

A tesztírásban minden részt vevõ isko-
lából a legjobban teljesítõ diákot jutal-
maztuk, míg a rajzpályázatnál négy kate-

Mercedes, Bertalan és Barnabás, azaz egy sikeres kiállítás

✒✒    Goldschmidt Éva



góriában a legügyesebbeknek osztottunk
ki díjat. Örülünk, hogy több iskolából ér-
keztek, fõként felsõ tagozatos, csoportok
a tárlat megtekintésére, és hogy a Kire
ütött ez a gyerek? címû rajzfilm levetíté-
sével színesíthettük a programot.

Az ünnepélyes díjátadón Sinkó Ildikó
könyvtárigazgató kiemelte, nagyon szív-
melengetõ érzés, hogy tíz évvel ezelõtt
egy általa még gyermekkönyvtárosként
szervezett Janikovszky Éva mesemondó
versenyen nyújthatott át okleveleket,
most pedig mint könyvtárvezetõ teheti
meg ugyanezt. Az oklevél mellé pedig
stílszerûen Janikovszky-könyveket is át-
vehettek a díjazottak. ■
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A tesztíróverseny díjazottjai:

Noszik Péter (6. osztály, Színes 
Iskola)
Nagy Domonkos Ádám (3. osztály,
Talentum Általános Iskola)
Szórádi Éva (7. osztály, Kõkúti Álta-
lános Iskola)
Jónás Pál Benjámin
(3. osztály, Vaszary János Általános
Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény

A rajzpályázat díjazottjai:

1–2. osztály: Varga Eszter (2. osz-
tály, Talentum Általános Iskola)
3–4. osztály: Ispán Gréta, Bojtos 
Beatrix, Bajkán Viktória (4. osztály,
Kõkúti Általános Iskola)
5–6. osztály: Frigur Zsuzsanna
(5. osztály, KEM-i Diákotthon)
7–8. osztály: Sajóvölgyi Judit
(7. osztály, Kõkúti Általános Iskola)
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A magyarországi Szent Jakab zarándokút
szervezõit láttuk vendégül a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban 2014. feb-
ruár 5-én. Az útnak Tata is része, ezért is
övezte nagy érdeklõdés a Könyves szerda
elõadást. Már a mûsort megelõzõ hetek-
ben kérdezgették az olvasók, hogy kik
jönnek, kik mesélnek és az út mely sza-
kaszát mutatják be.

Az olvasóterem zsúfolásig megtelt fi-
atal felnõttekkel, idõsebbekkel, sõt ér-
keztek olyan zarándokok, akik a magyar-
országi Szent Jakab zarándokúton
(Budapest– Lébény) kívül a spanyolor-
szági Caminót is végigjárták.

Sinkó Ildikó könyvtárvezetõ köszöntõ-
je után Dukát Csilla, a Szent Jakab Bará-
ti Kör vezetõje röviden ismertette a za-
rándok útikönyv létrejöttét, és köszönetét
fejezte ki mindazon társainak, akik részt
vettek, segítséget nyújtottak ebben. Csil-
la továbbá tájékoztatott arról is, mi a te-
endõ, ha valaki el szeretne indulni az

úton. Hangsúlyozta jelmondatukat is:
„Indulj el, hogy megérkezhess!” Ahhoz,
hogy valahova odaérjünk, mernünk kell
elindulni. A könyv betekintést nyújt az
érintett települések történetébe, felsorolja
a fõbb látnivalókat, a szakrális nevezetes-
ségeket, számszerû információt ad a tá-
volságokról, térképen szemlélteti az 
útvonalat, és lelki táplálék is található
benne.

Simon Dóra társszervezõ képekben
mutatta be, hogyan zajlik egy zarándok-
nap a hajnali útnak indulástól az esti kö-
zös beszélgetésekig, amikor letehetik a
terhüket, amikor valóban Isten tenyerén
érezhetik magukat, és bár itt-ott fizikai
fájdalommal küszködve, de lelkileg meg-
könnyebbülve térhetnek nyugovóra. Lát-
hattunk képeket a zarándokokat fogadók-
ról: egy kisfiúról, aki almával kínálja az
érkezõket, egy idõs nénirõl, aki járóke-
rettel várja õket a faluban és néhány mé-
tert együtt gyalogol velük, vagy azokat a 

Nyarat varázsoltak a télbe

✒✒    goldschmidt 



gyermekeket, felnõtteket, akik a helyi
atya vezetésével egészen a halastóig za-
rándokolnak el, hogy a visszautat együtt 
tegyék meg.

A tatai Biczó Eszter a magyarországi
szakasz mellett a spanyolországit is meg-
járta már, bemutatta, mi mindent tartal-
maz egy zarándokhátizsák. Kiderült, ér-
demes minden tisztálkodási, ápolási kel-
lékbõl kis méretût bekészíteni, a ruhane-
mûket kicsire összehajtani, praktikusan
csomagolni. 

Hasznos például az olyan nadrág,
amelynek szára térdnél lecipzározható,
így könnyen lehet a hosszú nadrágból rö-
videt csinálni. A füldugó is elõnyös, kü-
lönösen éjszaka, hogy ne zavarjon a tár-
sak horkolása.

Fontos kiemelni, hogy az út egyénileg
is járható (segítséget nyújt ebben az
A Szent Jakab zarándokút: Budapesttõl
Lébényen át Wolfsthalig címû útikönyv), 
hiszen Budapesttõl, a nullás kilométerkõ-
tõl mintegy kétszáz kilométer megtételét
követõen nyolc nap alatt megérkezhetünk
Lébénybe, a Szent Jakab tiszteletére
szentelt templomba. Vendégeink már
tudják, milyen, amikor több mint egy he-
ti járás után célhoz érnek, amikor bõrig
áznak, de „így is jó”, amikor a hatalmas-
ra duzzadt vízhólyagot kell átszúrniuk,
hogy folytatni tudják a zarándoklatot,
vagy amikor a templomos lovagok nekik
tisztelegve a lébényi templomnál várják
õket.

Az elõadásra olyan érdeklõdõk is el-
jöttek, akik már elhatározták, hogy idén
útnak indulnak. A jelentkezés regisztráci-
óhoz kötött, a nyári zarándoklattal kap-
csolatos információk a szentjakabut.hu
oldalon mindenki számára elérhetõk. ■
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Különös jelentõséget kapott Selmeczi Ist-
ván Becsülettel élünk és halunk címû
könyvének bemutatója a két nap múlva
esedékes megemlékezés, a második ma-
gyar hadsereg doni áttörésének évfordu-
lója elõtt.

Tatán a mai napig mûködik a 25.
Klapka György Lövészdandár, így mél-
tán számíthattunk nagy érdeklõdõsre a
honvédség részérõl is. 2014. január 8-án,
a Könyves szerda idei elsõ rendezvényén
valóban szép számmal jelentek meg ka-
tonák, de nem csak õk, hanem diákok is
kíváncsiak voltak a régmúlt események-
re. A szerzõ, aki családfakutatás során
bukkant a kocsi származású Lantai Vince
zászlós megmaradt naplójára, bevezetõ-
jében megvilágította a történelem fontos
mozzanatait, melyek megelõzték a II. vi-
lágháborút. Beszélt a magyar nemzet
helyzetérõl, arról az egyetlen lehetséges
útról, mely a magyarság elõtt állt akkori-
ban. Belesodródtunk a háborúba, és a ha-
talmas emberveszteség, a 350 ezer ember
halála azt eredményezte, hogy szinte
minden családban sirattak elesett kato-
nát. Lantai Vince sorsa semmiben sem
különbözött a többi elesett bajtársáétól.
Részt vett a háború elsõ szakaszában az
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Egy katona naplója a II. világháború kezdetérõl

✒✒    Petrozsényi Eszter



erdélyi, majd a délvidéki bevonulásban, s
ezután került ki a Szovjetunió területére,
mint a 36/II. zászlóalj katonája. Három
naplót hagyott hátra, ezekbõl dolgozott a
szerzõ, némely személyes részt megszûr-
ve, szinte szó szerint közreadva azok tar-
talmát. A szerkesztés során sok névnek,
helyszínnek kellett utánajárnia, majd az
új adatok még újabb rétegeket tártak fel,
s így bõvült egyre a könyv. Lantai Vince
a híres harkovi csatában esett el, de az
utolsó napokban olyan hõsiességet tanú-
sított, hogy halála után magas kitüntetést
adományoztak neki. A leszármazottai ma
is Kocson élnek, és sok más magyar csa-
ládhoz hasonlóan büszkék lehetnek hõssé
vált elõdükre.

Hiányt pótolt ez a munka, mert a ma-
gyar hadsereg némely másik egységérõl
már több mû született, de a 108. dandár-
ról eddig keveset olvashatott a nagy-
közönség. A szerzõ ígérte, hogy nem
hagyja abba a kutatást, és más, fontos

eseményeket is megvizsgál e hadsereg-
test életérõl. Ha az olvasó ezután más-
képpen nézi a II. világháború történéseit,
nem pusztán száraz tananyagnak, hanem
személyes eseménynek érzi azokat, már
elérte célját a mû. ■
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Könnyed történetek, bensõséges moso-
lyok, felszabadult, megkönnyebbült ne-
vetések jellemezték Schäffer Erzsébet ta-
tai látogatását. 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Egy csészényi hang elnevezésû sorozatá-
nak 2013. december 4-ei vendégei ismét
elmerülhettek a finom érzékenységgel át-
szõtt, ünnepre hangoló mûsor lelket ápo-
ló pillanataiban. Nem elõször járt nálunk
az írónõ, és a zsúfolásig megtelt terem-
ben a hallgatóság most sem csalódott:
mindennapi, apró történetek hangzottak
el, melyek bárkivel megeshetnek, ám az
író szemüvegén át nézve különös dimen-
ziót kapnak, jellegzetességeik felerõsöd-
nek, és mindenki számára érthetõvé vál-
nak fontos tanulságaik.

Az irodalmi mûsort bevezetõ zenei
rész, melyet a Menner Bernát Zeneiskola
növendékei szolgáltattak, már a Mikulás
és a karácsony hangulatát idézte, és az
írónõ által elmesélt olykor vidám, más-
kor bánatos történetek mind arról szól-
tak, hogy mennyire fontos mindennapja-
ink ritmusát visszafogni, tennivalóinkat
megválogatni, belsõ ritmusunkat lelassí-
tani. Ezzel tudunk igazán felkészülni az
ünnepre. „Állj meg magadért!” Kell,
hogy lelkünk követni tudja a testünket.
Nem lehet mindig csak adni, muszáj idõt
hagynunk saját magunknak a megállásra,
az eltöprengésre. Éljük meg a körülöt-
tünk lélegzõ természet csodáját, vegyük
át annak gyógyító erejét, s fordítsuk min-
dennapi bajaink leküzdésére. Mindig a
természet az, mely újra visszavezet a he-
lyes útra. Emberi kapcsolatainkban is

merjünk kontaktust keresni másokkal,
merjünk ismeretleneket is megszólítani,
segítséget kérni. Nem veszett még ki a vi-
lágból a segítõkészség, és nem tûnt el a
mosoly. Az erdõ, a víz, a népdalok mind-
mind erõt, gyógyító erõt hordoznak. Él-
jünk ezzel az erõvel, bízzunk benne és
meglátjuk, visszatér az advent öröme, a
meghittség varázsa. 

Ünnepi útravalónak ezeket a szép gon-
dolatokat adta mindnyájunknak Schäffer
Erzsébet, aki a mûsor végén még hosszan
elbeszélgetett a dedikálásra köré sereglett
könyvbarátokkal. ■
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Budapesten, a Rákóczi Szövetség köz-
ponti irodájában került sor azon könyvek
átadására, amelyeket támogatásként ka-
pott az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezete. 

Az adományokat Pálinkás Barnabás
szervezési munkatárs nyújtotta át Takács
Tímea igazgatónõnek és v. Nagy Csaba
civil szervezeti elnöknek. A támogatás
eredményeként az oroszlányi könyvtár
hatvan új szépirodalmi; építészeti és ker-
tészeti szakkönyvvel gazdagodik. A Rá-
kóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete
nyolcvan darab szintén új, fõként törté-
nelmi témájú könyvet kapott, melyet az
április végén megrendezésre kerülõ
Nemzetközi Történelmi Vetélkedõ részt-
vevõinek jutalmazására használnak fel. 

Az Oroszlányba került száznegyven
könyv értéke megközelíti a hatszázezer
forintot. ■
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Ajándékkönyvek Oroszlánynak

✒✒    Takács Tímea

Nemzetközi könyvajándék nap

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár is szívesen csatlakozott 
ahhoz a kezdeményezéshez, mely
február 14-ét a nemzetközi könyv-
ajándék napjává nyilvánította. A ha-
zánkban még kevésbé ismert adomá-
nyozás célja, hogy felkeltse az érdek-
lõdést a könyvek iránt, felhívja a 
figyelmet az irodalom értékeire. 

E jeles nap alkalmából Takács Tí-
mea igazgatónõ, valamint Béke Ildikó
és Koller-Molnár Tímea könyvtáro-
sok a felvidéki Izsa település polgár-
mesterének, Domin Istvánnak adták
át a kétszázötven darabból álló, ma-
gyar szerzõk magyar mûveit tartal-
mazó ajándékot. 

A könyvek Petheõ Attila gondozá-
sában a csodálatosan felújított falu-
múzeum könyvtárát gazdagítják ez-
után. 

„A mi könyvtárunk is arra törek-
szik, hogy a lehetõ legtöbb emberhez
eljuttassa a könyvek szeretetének ér-
zését, a bibliotéka fontosságát.
Ugyanakkor nem szeretnénk. ha az
ünneplés pénz kérdése lenne. Sokkal
inkább egy jó alkalom arra, hogy
megmutassuk az irodalom iránt ér-
deklõdõknek, hogy egy könyv vagy
egy olvasmány élménye fantasztikus
és értékes ajándék” – fogalmazta meg
gondolatait az adományozó intéz-
mény igazgatója. ■



Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár Így írnak Õk… címû sorozatá-
nak 2013. évi utolsó rendezvényén nép-
szerû szerzõvel találkozhattak az érdek-
lõdõk.

A zsúfolásig megtelt olvasóteremben
Takács Tímea igazgatónõ köszöntötte a
megjelenteket, valamint az est vendégét,
Závada Pál József Attila- és Kossuth-dí-
jas írót, szerkesztõt, szociológust. A nép-
szerû irodalmár beszélgetõpartnere az
Oroszlányon élõ Ruttkai Éva-emlékdíjas
színésznõ, Danis Lídia volt.

A rendkívül közvetlen, családias
hangvételû találkozón az író beszélt
gyermekkoráról, iskolai tanulmányairól,
eddigi munkásságáról. Závada Pál Tót-
komlóson született. Középiskolai tanul-
mányait a szegedi Radnóti Miklós Gim-

náziumban végezte 1969 és 1973 között.
A Pécsi Közgazdaságtudományi Egyete-
men szerzett diplomát 1978-ban, majd
elvégezte az ELTE szociológia szakát
1982-ben. Munkáját tanársegédként
kezdte, ezután az MTA szociológusa lett.
Négy éven keresztül szerkesztette a Hi-
ány címû lapot. 1990 óta a Holmi folyó-
irat szerkesztõje. 2009-tõl a Digitális Iro-
dalmi Akadémia tagja.

Írói tevékenységére az 1980-as évek-
ben kezdtek felfigyelni. Elsõ munkája az
1986-ban kiadott, Kulákprés címû szocio-
gráfia volt. 1996-ban jelent meg elsõ is-
mertté vált regénye, a Mielõtt elsötétül.
Igazi nagy sikert azonban az 1998-ban
könyvesboltokba került Jadviga párnája
hozott. A regény tulajdonképpen klasszi-
kus háromszögtörténet. Lebilincselõ lé-
lekrajzokkal, élõ szereplõkkel, nagy
nyelvi erõvel és drámai fordulatokkal, a
békési emberek eleven világával. A kitû-
nõ regénybõl 1999-ben színvonalas film
készült. A késõbbiekben is fõként regé-
nyeket írt (Milota, A fényképész utókora,
Idegen testünk).

A különleges író-olvasó találkozó vé-
gén a szerzõ dedikálta az érdeklõdõk szá-
mára az eddig megjelent könyveit. ■
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Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtárban 2014-ben folytatódott az
Így írnak Õk… sorozat. Nagy érdeklõdés
kísérte a Fociológia címû elõadást, me-
lyet Kun Ferencz, az országos Rákóczi
Szövetség alapító tagja tartott. 

A foci világát rendkívül jól ismerõ
elõadó a labdarúgó egyesületek létrejöt-
térõl, azok pénzügyi és politikai hátteré-
rõl, a nemzetközi porondon elismert csa-
patokról tett említést összeállításában.
Rámutatott a futball és a kultúrtörténet,
földrajz, történelem, valamint a gazdaság
összefüggéseire. 

Vendége, Bánki „Dodó” József, a Fe-
rencváros egykori olimpiai válogatott
labdarúgója, a Digi Sport TV szakkom-

mentátora a mai magyar futball problé-
máiról, valamint az FTC körül kialakult
jelenlegi helyzetrõl beszélt. 

A rendezvény zárásaként Varga János,
Oroszlány város díszpolgára – az Orosz-
lányi Bányász egykori labdarúgója – egy-
egy bányászkorsót adományozott a két
elõadónak, míg Takács Tímea, a rendezõ
intézmény igazgatója az idén hatvanéves
Oroszlány városának ajándékcsomagját
adta át a vendégeknek. ■
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Fociológia a könyvtárban

Sikeres testvérpályázat

Eredményesen pályázott az oroszlányi Gárdo-

nyi Géza Városi Könyvtár a budapesti Kölcsey

Alapítvány által kiírt Testvérkönyvtári Pályáza-

ton. A projektnek köszönhetõen – a maximáli-

san elnyerhetõ – százezer forint értékben ifjú-

sági és gyermekkönyvek, valamint pedagógiai

szakkönyvek gazdagítják ezentúl az ungvári

10. sz. Dayka Gábor Középiskola könyvtárát.

Ezen túlmenõen az oroszlányi bibliotéka levá-

logatott könyvállományából kétszáz darabos,

magyar szerzõk magyar mûveibõl összeállított

könyvadományt is biztosított a kárpátaljai okta-

tási intézmény számára. 

A könyvek Bacskai József ungvári fõkonzul tá-

mogatásával kerültek kiszállításra.



A Könyvtárostanárok Egyesülete és a
KSH Könyvtár szervezésében, a Könyv-
tári esték programsorozat 2014-es nyitá-
nyaként, január 15-én került sor Salamon
Anikó elõadására. A Központi Statisztikai
Hivatal munkatársa 2013 novemberében
megvédett doktori értekezésének témáját
ismertette az érdeklõdõ résztvevõknek.

Az estet Fülöp Ágnes, a KSH Könyv-
tár fõigazgatója nyitotta meg, õt pedig
Szakmári Klára, a Könyvtárostanárok
Egyesületének elnöke követte, aki rövi-
den bemutatta az egyesület tevékenysé-
gét, és kiemelte a tárgyalt téma fontos-
ságát.

Salamon Anikó Az olvasási stratégi-
ákról alkotott tanulói meggyõzõdések
vizsgálata 12–18 éves korban címmel

tartotta meg elõadását, amelynek célja
volt, hogy feltérképezze, milyen meg-
gyõzõdésekkel rendelkeznek a tanulók
saját stratégiahasználatukról, illetve a
szövegértést segítõ olvasási stratégiák
használatáról.

Az elõadó olvasási stratégiák alatt
olyan szándékos és célirányos folyama-
tokat értett, amelyek a dekódolás és a
szövegértés ellenõrzésére, módosítására
irányulnak. A meggyõzõdések pedig
szubjektív, tapasztalaton alapuló, gyak-
ran implicit ismeretek, amelyek lehetnek
kognitívak (az olvasási folyamat, szöveg-
értés, hibajavítás), illetve metakognitívak
(saját egyéni készségeink, erõsségeink,
gyengeségeink).

Az elõadó mindezek után bemutatott
néhány külföldi és hazai, az olvasási stra-
tégiákkal kapcsolatos vizsgálatot, majd
ezekbõl kiindulva rátért kutatásának hi-
potéziseire. Ezek között szerepelt, hogy a
vizsgálat mérõeszközei megfelelõ re-
liabilitásmutatóval rendelkeznek, a tanu-
lók válaszai között életkor és nem szerint
mindenképpen különbségek tapasztalha-
tók, ezek a válaszok pedig olyan háttér-
változókkal függenek össze, mint a 
családi háttér, az olvasás szeretete, a ta-
nulásra fordított idõ, illetve a tanárok és 
a szülõk meggyõzõdései. Lényeges, hogy
a tanulók képesek adaptálódni, azaz más-
más olvasási helyzetben más-más straté-
giát használni.

A kutatás során megvizsgálták, a tanu-
lók mennyire tudatosan használják az
egyes stratégiákat, mennyire képesek bi-
zonyos helyzetekben az adaptív straté-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. január–február32
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✒✒    Sárpátki Ádám



giahasználatra, illetve hogy ha kapnak
egy adott szituációt és arra egy elõre
meghatározott stratégiát, az egytõl ötig
terjedõ skálán mennyire értékelik azt
megfelelõnek.

A vizsgálat kérdõíves módszerrel tör-
tént, 2008 tavaszától 2012 tavaszáig tar-
tott gimnáziumi, szakközépiskolai és ál-
talános iskolai évfolyamok, valamint
2012-ben tanárok és szülõk bevonásával.
A mérésben összesen 1759 diák, 417 ta-
nár és 366 szülõ vett részt.

Az elõadáson részt vevõk ezután pél-
dákat láthattak arra vonatkozólag, hogy
az egyes évfolyamok, és azokon belül az
egyes nemek, mely olvasási stratégiákat
jelölték fontosabbnak. Tehát például a 
9. és 11. évfolyamos, szakközépiskolás
lányok gyakrabban jelölték, hogy az ol-
vasott szöveg gondolatait összefoglalva
leírják, mint a fiúk. Ugyanígy, a 6., 8.,
10. és 12. évfolyamos gimnáziumi fiúta-
nulók a lányoknál gyakrabban jelölték,
hogy végiggondolják, vajon a szöveg tar-
talma megfelel-e céljaiknak. Ugyanakkor
érdekes, hogy számos kérdés esetében az
évfolyamok és az iskolatípusok között
nem lehetett jelentõs különbséget tapasz-
talni. A szakközépiskolás lányok éppúgy
kevésbé jelölték, hogy megpróbálják 
kitalálni az ismeretlen szavak vagy mon-
datok jelentését, mint a gimnazista lá-
nyok stb.

Érdekes továbbá, hogy az elsõ mérés-
ben a 9. és 11. évfolyamok által adott vá-
laszok között nem mutatkozott szignifi-
káns különbség. A második mérés során
azonban kiderült, hogy a 6. évfolyamo-
sok jobban szerepeltek az átfogó olvasá-
si stratégiák és problémamegoldó straté-
giák vizsgálata során, mint a 8., 10. és 
12. évfolyamosok.

A tanárok és a szülõk olvasási straté-
giákkal kapcsolatos vizsgálata is számos
tanulsággal járt. Kiderült például, hogy a
tanárok számos olyan stratégiával jobban
egyetértenek, amelyekkel a tanulók
egyébként nem, ugyanakkor a diákok és
a tanárok válaszai között iskolánként je-
lentõsebb volt az összefüggés. Fontos 
továbbá, hogy a szülõk olvasásról és ta-
nulásról alkotott, valamint a tanulók stra-
tégiahasználatról alkotott meggyõzõdései
között egyáltalán nem állt fent jelentõ-
sebb kapcsolat, kivéve az otthoni tanulás-
sal kapcsolatos segítségnyújtás és a prob-
lémamegoldó stratégiák használata ese-
tében.

Az elõadás végén Salamon Anikó rö-
viden összegezte, milyen további kutatá-
si feladatokra van szükség, illetve milyen
módokon lehetne felhasználni munkájá-
nak eredményeit. Ezek között említette a
szemmozgás-vizsgálatok elvégzését, ami
lehetõséget nyújtana a stratégiahasználat
közvetlen megfigyelésére, illetve szólt a
használt stratégiák körének bõvítésérõl,
azok beazonosításáról és begyakoroltatá-
sáról is. ■
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Minden ember életében elõbb vagy utóbb
eljön az az idõ, amikor foglalkoztatni
kezdi szûkebb és tágabb családjának his-
tóriája. A felmenõkrõl szóló történeteket,
a családi emlékeket mindenkinek kö-
telessége lenne õrizni és továbbadni utó-
dainak! Az idõs emberek – bár feledéke-
nyek lehetnek a hétköznapi teendõket 
illetõen – többnyire remek memóriával
rendelkeznek a távoli múlt eseményei te-
kintetében. Csupán elhatározás, idõ,
megfelelõ alkalom és némi IT-tudás
szükséges a családtörténet feltárásához,
dokumentálásához. Egyébként a népek
olvasztótégelyének is nevezett Egyesült
Államokban, Salt Lake Cityben van egy
kifejezetten családtörténetre specializá-
lódott könyvtár is: http://familyhistory-
library.com/ 

A hazai közvetlen kutatáshoz levéltári
források, anyakönyvek digitalizált máso-
latai is rendelkezésre állnak, szabadon
hozzáférhetõen az interneten. A születé-
si, halotti és házassági anyakönyvek mel-
lett sok egyéb forrás is fellelhetõ. A Ma-

gyar Országos Levéltár 184 adatbázist
bocsát rendelkezésre online 1715-tõl
(http://193.224.149.8/adatbazisokol/
osszes-adatbazis). Habár ezekbõl a feltá-
ró munka bizonyára idõigényes, de
elõny, hogy saját erõvel, önálló idõbeosz-
tással kényelmesen haladhatunk a kuta-
tásban, otthonunkban. Azonban nem
minden forrás ingyenes, vannak fizetõs
adatbázisok is. Szintén nélkülözhetetlen
lehet egyeseknek a világháborús hadifog-
lyok adatbázisa, amely tartalmaz infor-
mációt az elcsatolt területeken elhunyt
katonákról is (http://www.militaria.hu/
had tor tene t i - in teze t -es -muzeum/
adatbazisok).

Létezik családfakutatáshoz készített
DVD-adatbázis is, amely offline használ-
ható. Az Arcanum Kft. által készített le-
mez családtörténet, heraldika és honis-
meret vonatkozásában rengeteg könyv és
egyéb forrás digitalizált anyagát tartal-
mazza. Keresõje kitûnõen használható a
konkrét családnevekre történõ lekérdezé-
sekhez, a célirányos kereséshez. 
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e - k ö n y v t á r
Családfakutatás számítógépes segítséggel

✒✒    Szilassi Andrea

További ajánlat az internetrõl:
• Egy fontos összefoglaló portál: www.genealogia.hu
• Nemzetközi adatbázis. Benne magyarországi anyakönyvek, az elcsatolt részek-
rõl is: https://familysearch.org/
• Zacher András oldala: http://members.chello.hu/zacher.andras/  
• http://csaladfakutato.uw.hu/index.php
• http://www.ittvoltam.hu/csaladfa/default.aspx



A világhálón sokféle családfakészítõ
honlap, illetve letölthetõ alkalmazás ta-
lálható (például www.myheritage.hu).
Jellemzõ rájuk, hogy mutatós és rendsze-
rezett adatokat tartalmazó fát kapunk, il-
lusztrálva arcképekkel, amelyek kitûnõ-
en megmutatják a családi kapcsolatokat
és a még fennálló hiányosságokat. 

Nemcsak a vizuális memóriával meg-
áldott embereknek nagy segítség egy
ilyen ábra – akár félkész állapotban is. Ez
a modell sem nélkülözi azonban a szemé-
lyes kutatómunkát. Mindazonáltal a
Facebookon is megtalálhatók a családfa-
kutatással foglalkozó szervezetek, sze-
mélyek, közösségek.

Végezetül megvásárolt szolgáltatás-
ként is hozzájuthatunk egy részletes és
mutatós családfához, amely átvállalja he-
lyettünk a gondos, aprólékos kutatómun-
kát. Kétségtelen elõnye ennek a megol-
dásnak, hogy leveszi vállunkról az idõ-
és munkaráfordítást, továbbá nem igé-
nyel szaktudást. 

Egyetlen hátránya a fizetendõ szám-
la lesz. Utolsó példám egy amerikai 
webhely, amelyik talán a legprofesszio-
nálisabb e területen: http://www.
dnaancestryproject.com/. ■
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Szalai Katalin és Zacher András munkája

Térképen a világ 
Füredi kiállítás régi és mai 
ábrázolásokból

Nem csak térben, az idõben is kalan-
dozhattak azok a diákok és más ér-
deklõdõk, akik február 10-én részt
vettek a Térképhistória címû kiállítás
megnyitóján a balatonfüredi városi
könyvtárban.

A Kárpát-medencérõl, Magyaror-
szágról és fõleg a Balatonról mutat-
nak be különbözõ ábrázolásokat a
térképkészítés kezdeteitõl napjain-
kig. Mint a vendégeket köszöntõ
Sárköziné Sárovits Hajnalka igaz-
gató elmondta, a kiállított anyag
többségét azok a térképek alkotják,
amelyeket Cserny Tibor címzetes
egyetemi tanár, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kará-
nak tanára, a Magyar Állami Földta-
ni Intézet egykori dolgozója ajándé-
kozott négy éve a könyvtárnak.
A többit Síkhegyi Ferenc címzetes
egyetemi docens, a Magyar Állami
Földtani Intézet nyugalmazott tudo-
mányos fõmunkatársa bocsátotta a
rendelkezésükre. ■

Forrás: veol.hu

Fotó: Gyõrffy Árpád



Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 
35 évnél fiatalabb kollégák számára Az Év
Fiatal Könyvtárosa díj elnyerésére irányuló
pályázatát. Pályázni az A) vagy a B) pontban
foglaltaknak megfelelõ tartalommal lehet. 

A) Egy szakterületi gyakorlatból szárma-
zó téma még nem publikált írásbeli kidolgo-
zásával. 

B) Projekt bemutatását tartalmazó, szaba-
don választott mûfajú (diabemutató, film,
hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.)
anyag elkészítésével. 

Beérkezési határidõ:
• 2014. június 2. hétfõ, 14 óra.

Pályázati feltételek:
• jelölés – a díjra a pályamunkát összeál-

lító fiatalt munkahelyének vagy az MKE /
IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell.
Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésrõl nem
tud, azt nem fogadja el,

• életkor – a jelölt a pályázati határidõ
napján (május 31.) nem lehet idõsebb
35 évesnél,

• könyvtáros munkakörben foglalkozta-
tottság – a jelöltnek a jelöléskor könyvtáros
munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell
lennie, és rendelkeznie kell legalább 3 év
könyvtári munkakörben eltöltött munkavi-
szonnyal,

• formai kritériumok betartása – terjede-
lem 20–50 A/4-es oldal, 12-es betûnagyság,
1,5-es sortáv, Times New Roman betûtípus.
Bemutató esetében maximum 15 perces idõ-
tartam.

A pályázati dokumentációnak kötelezõen az
alábbiakat kell tartalmaznia:

• jelölési ûrlap (letölthetõ az MKE / IKSZ
honlapról),

• pályamunka,
• a pályázó szakmai életútjának ismerteté-

se (ennek részeként publikációs lista),

• a megvalósulásnak teret adó intézmény
bemutatása,

• nem kötelezõ, de bírált tartalom: bármi
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott mel-
léklet.

A pályázat benyújtható:
• személyesen: OSZK – MKE Titkárság,

439-es szoba),
• postai úton: Magyar Könyvtárosok

Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota
F épület,

• elektronikus dokumentumok beküldése
esetén: mke@oszk.hu.

Az elõzõ években nem nyertes pályamun-
kák a pályázati feltételek megfelelése esetén
ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az,
aki a díjat az elõzõ 4 év valamelyikében már
elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem
nyújtható be! 

A pályázati dokumentációt nyomtatott és
elektronikus formában is (1–1 pld.) kérjük
benyújtani. 

A pályázatok bírálata a díj alapító okira-
tában foglalt szempontok/pontozás szerint
történik. 

A feltételeknek nem megfelelõ vagy hiá-
nyos dokumentációjú pályázatokat a kurató-
rium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

Az elismerés ünnepélyes átadására az
MKE 46. Vándorgyûlésének nyitó plenáris
ülésén (Sopron, 2014. július 17.) kerül sor.
A címmel elismerõ oklevél, pénzjutalom
(100 000 Ft), valamint egyéb szakmai támo-
gatás jár. 

Az Év Fiatal Könyvtárosa díj mellett, ar-
ra érdemes pályázó esetén, a Kovács Máté
Alapítvány anyagi támogatásával Az Év Fia-
tal Könyvtárosa díj különdíja is kiadható.
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Tu d j o n  r ó l a
Pályázati felhívás Az Év Fiatal Könyvtárosa díj elnyerésére



Közmunkások festették ki 
a kiskanizsai fiókkönyvtárat 

Közmunkások keze nyomán szépült meg
a Halis István Városi Könyvtár kiskani-
zsai fiókkönyvtára. A helyiségekre rá fért
már a felújítás, hiszen 2006 óta ez volt az
elsõ komolyabb „szépítészeti beavatko-
zás”. Most, hogy a közmunkások között
akadt szakember a könyvtárnak csak az
anyagokat kellett biztosítania – olvasható
a könyvtár hírlevelében.

forrás:kanizsaujsag.hu

Farsangi álarcot készíthettek a
gyerekek Nyíregyházán

Február közepén Simonyi Levente is el-
látogatott papájával a megyei könyvtár
Csiriptanyájára, ahol farsangi teadélelõtt
keretében álarcokat készíthettek a gyere-
kek.

forrás: szon.hu

Házasság háború árnyékában 
a Somogyiban

A szerelem, házasság és család intézmé-
nyeit kötötte össze az I. világháború
rendkívüli körülményeivel az a kiállítás,
amely a Házasság hete rendezvénysoro-
zat részeként csütörtökön nyílt a Somo-
gyi-könyvtárban

A Gondolatban mindig ott leszek címû
tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a
család és házasság intézményére, vala-
mint emlékeztessen az I. világháború ki-
törésének századik évfordulójára. A nagy
háborút megidézõ anyag nemcsak a had-
ba ment katonák, hanem az otthon ma-
radt asszonyok, mátkák, arák, kedvesek
gondolatvilágát és érzéseit is bemutatja
korhû levelekkel, tábori postai levelezõ-
lapokkal, fényképekkel, újságcikkekkel
és tudósításokkal.

A fiatal férfiakat a hadüzenet sok eset-
ben a földeken vagy az iskolapadban ér-
te. A hír alapjaiban forgatta fel a családok
életét, és új kihívásokat teremtett a hadba
indulók és az otthon hagyott asszonyok
számára. A magukra maradt nõknek már
nemcsak a házimunka jelentett komoly
feladatokat, hanem férjük teendõit is ma-
gukra kellett vállalniuk, kezdve a 
mezõgazdasági munkáktól egészen 
a nincstelenség ellen való küzdelemig.
Családfenntartó és összetartó szerepet is
betöltöttek.

A március 5-éig látható kiállítás kü-
lönleges bepillantást nyújt a háború által
szétszakított családok életébe, és meg-
mutatja, hogy a szerelem, a család és a
házasság intézménye rendkívüli körül-
mények között is képes továbbélni.

(Hegedûs Réka és Tóth Edit)
forrás: szegedcafe.hu
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10 ezer kép érhetõ el online 
a holt-tengeri tekercsekrõl

Tízezer új, nagyfelbontású képet töltöttek
fel a holt-tengeri tekercseket bemutató
online digitális könyvtárba, amelynek
kedden indult el második, felújított és ki-
bõvített verziója.

A Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital
Library Facebook-oldalán számolt be
megújulásáról, amelynek keretében az új
képek mellett kibõvítették a kísérõ leírá-
sokat és magyarázatokat, az eddigi nyel-
veken – héber, arab és angol – túl orosz
és német fordításokat is közölnek, gyor-
sították a keresõmotort, és megkönnyítet-
ték az átjárást a honlap és a Facebook, il-
letve a Twitter között.

A www.deadseascrolls.org.il címen el-
érhetõ digitális könyvtár a jeruzsálemi
Izrael Múzeum és a Google együttmûkö-
dése nyomán indult el 2012-ben. Mint
Pnina Shor, az online projekt vezetõje a
Hszinhua kínai hírügynökségnek el-
mondta, tavaly alig több mint ezer új ké-
pet töltöttek fel a honlapra, idejük nagy
részét az töltötte ki, hogy a most elérhe-
tõvé tett tízezer felvételt készítették elõ a
kiadásra. Elárulta azt is, hogy már dol-
goznak a szövegek kínai fordításán is, hi-
szen a honlap számos látogatója ebbõl az
országból való. A holt-tengeri tekercsek

digitalizált változatát becslések szerint
már több mint félmillióan tekintették
meg a honlapon, melynek havi forgalma
meghaladja a 25 ezret.

A Holt-tengerhez közeli barlangokban
1946 és 1956 között fellelt, eredetileg az
i. e. 3–1. századból származó tekercsek
között találhatók az ismert legkorábbi
bibliai kéziratok. A héber, illetve keresz-
tény bibliai kánonba bekerült szövegek
mellett a tekercsek apokrif írásokat is tar-
talmaznak, valamint megtalálhatók kö-
zöttük a tekercsekkel összefüggésbe 
hozott zsidó közösség – hagyományos
értelmezés szerint az esszénusok – belsõ
szabályzatai és hiedelmei is. Az eredeti
kéziratokat az Izrael Múzeumban õrzik.
A holt-tengeri tekercsek, más néven
kumráni szövegek magyar fordítása –
Fröhlich Ida munkája – 1998-ban jelent
meg, a könyv második, javított és bõví-
tett kiadása 2000-tõl érhetõ el.

forrás: mult-kor.hu

Kutatható lesz Takáts Gyula
Kossuth-díjas kaposvári költõ 
levelezése

Kutatható lesz Takáts Gyula (1911–
2008) Kossuth-díjas kaposvári költõ, író,
mûfordító irodalomtörténeti jelentõségû
levelezése.  Az errõl szóló megállapodást
a költõ születésének 103. évfordulóján ír-
ták alá a költõ egykori lakóházában, a
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság gondozásában 2010. február 4.
óta irodalmi múzeumként mûködõ
Takáts Gyula Emlékházban.

forrás: museum.hu
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