
RECENZIÓK 

Hypertext és megértő hallgatás 
Koncz Károly történeteit olvasva 

CD-ROM, TEXTLIB adatbázis, on-line, videotex, PF, hypertext - tanuljuk gyor
san egymásutánban az új fogalmakat, módszereket és eszközöket, melyek kivétel 
nélkül mind egy irányba, a számítógép felé terelik figyelmünket. Radikális változások 
zajlanak könyvtárainkban is, a cédulakatalógusok mellett (helyett) egyre több helyen 
használják a jóval gyorsabb, kényelmesebb, kérdésre nyomtatott listával válaszoló gé
peket. Vagyis a többi értelmiségi szakmával párhuzamosan a könyvtárosi pálya diffe-
rencializálódása, specifikálódása is folytatódik. Minden nagyobb könyvtárban ége
tően szükséges néhány informatikus szakember jelenléte, hozzáértése, gyors, pontos 
munkája. Ennek megfelelően a képzés minden szintjén egyre nagyobb teret kapnak az 
informatikával kapcsolatos tantárgyak is. S ez rendjén is van. 

A legkevésbé sem tartom rendjén valónak azonban, amikor a képzési programok 
tervezése, összeállítása, vitája alkalmával szinte kizárólag csak ezen ismeretek struk
túrájáról esik szó. Fontos lenne tudatosítani, hogy a fenti kulcsszavak, eljárások, tech
nikák csupán eszközök és nem célok. Eszközei a gyors és hatékony tárolásnak, majd 
visszakeresésnek, arra valók, hogy az olvasó kérdésére gyorsabban, tartalmasabban, 
pontosabban válaszolhassunk, hogy a felszabaduló időben jobban megérthessük a 
hozzánk fordulót, valóban arra volt-e szüksége, amit a géptől, illetve tőlünk kapott? 
Vagyis a gép által megtakarított idő az olvasóé, hiszen minden érte történik, nem 
pedig a számítógépért. Az informatikai ismeretek növekedése nem teszi tehát feles
legessé az emberre, a könyvtárhasználóra vonatkozó ismereteket. Ellenkezőleg! Egy
részt a legújabb társadalmi változások leírhatók az egyes társadalmi rétegek közötti 
anyagi és kulturális különbségek növekedésével („Akinek van, annak adatik"...), hi
szen a látványos gazdagodok mellett tagadhatatlanul gyarapszik a leszakadók, a 
perifériára sodródók száma is, akiknek jelentkezését rendre a könyvtárosok észlelik 
elsőként (munkanélküliek, öregek, cigányok, kulcsos gyerekek stb.). Ők pedig meg
értő figyelmet, türelmes segítőkészséget, kooperatív gesztusokat várnak. Másrészt a 
magas fokú gépesítettség speciális mellékhatásaként amerikai könyvtárosok fogal
mazták meg alapvető speciális magatartási szabályukat: high tech - high touch. E 
négy szó drámai feszültsége körülírást igényel. A számítógépek, automaták hideg, 
érzelem nélküli világát csak az emberi szívélyesség, segítőkészség, érzelemgazdag
ság teheti elviselhetőbbé. 

Mindez nem egy „Human relation" vagy „Handbook of socialpsychology" jellegű 
vaskos tudományos mű olvasása közben fogalmazódik meg bennem, hanem csupán 
egy szerény, vékony füzet fekszik előttem, Koncz Károly: Történetek a könyvtárban 
(Bp. 1994. FSZEK). Csendes, rezignált leírások, hétköznapi történetek az újabban 
hebehurgyán, rendetlenül viselkedő, korábban mindig illedelmes, okos, jó tanuló kis
fiúról, akit talán „helyre kellene tenni, ki kellene oktatni?"„Minap is beállít, még csak 
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nem is köszön. Elslisszol a szemem elől. Magamban gondolom: még tart nála ez a 
mifene, ma éppen ilyenje van. 

Később visszaólálkodik, leül a katalógusszekrény takarásában. Tettetett elmélyült-
séggel olvasást mímel, - nem tudja, hogy észreveszem -; ki-kikandikál. Valami lelki
ismeret-furdalás féle szitál a viselkedéséből, csak korainak találja még a visszaválto-
zást. 

Végzem a dolgomat, aztán valahogy hosszú időre el is terelődik róla a figyelmem. 
Megfeledkezem, hogy ott van. Akkor eszmélek csak, amikor sértett-peckesen tart a 
kijárat felé. Önkéntelenül utánalegyintek: »Ebadta kölke!« 

Nem sok idő telik, észreveszem milyen gyalázatosan kifordítva hagyta ott a köny
vet, amit olvasott - ha olvasott. Odalépek, ingerülten felkapom. Kemény, fehér jegy
zetlap pottyant belőle a parkettára. Utánanyúlok, felveszem. »Egy héttel halála előtt« 
- olvasom a dülöngő, ceruzával írt gyermekbetűket. Megfordítom a lapot: hisz' ez egy 
fénykép! 

Kertben, padon ül egy ember. Rettenetesen öreg. A földet nézi. A gyerek ül mel
lette, vállára hajtja a fejét. Kinéz a képből, kihívóan, büszkén: ő az én nagyapám. Az 
öreg ember másik oldalán egy loncsos, nagy fehér kutya. Az is hozzádugja a fejét. Le
begő, bonyolult-mély egybetartozás szivárog felém erről a fényképről." 

Meg történet egy megbotránkozott öreg férfiről, akinek James Joyce sorai sértik jó 
ízlését. Háborog, majd a csöndes, figyelmes, együttérző hallgatás beszélgetéssé szelí
dül s szinte szükségképpen vallomással végződik: „Én már több mint egy éve egyedül 
vagyok. Elment az én kedves feleségem. Isten nyugosztalja!" 

Felvillan még a „Fiam született!" kikiabálásra rendeltetett boldogsága (Incidens), 
az örökös nagyotmondó tavaszt hozó derűje (Kamionosok védőszentje), az enyhén 
alkoholos olvasót kitessékelő gesztus lelkiismeret-furdalást termő hatása (Szerep-
tévesztők), a koldus, a narkós, a vendégmunkás, meg a nyilvánvalóan szellemi fo
gyatékos fiú az édesanyjával. 

„A fiú egy pillanatra szembenézett velünk. A szemében élt egy kérdés, s ez a kér
dés egyszerre volt csöndes és metszően számonkérő, s erre a kérdésre nem lehetett 
felelni, de kitérni sem lehetett előle. Valaki mintha üzent volna általa, hogy az élet 
nemcsak kereszt, tilalom és szabály, hanem szabadabb, céltudatosabb, értelmetlenebb 
furor is, mint addig hittük." (Fiú pálcával.) Villanások, pillanatfelvételek a könyvtár 
(Bp. IV. ker., FSZEK) mindennapjairól, ahol semmi különös nem történik, az olvasók 
is „csak olyan átlagosak", csak éppen van közelükben egy érzékeny és figyelmes, egy 
megérteni és nem kioktatni, megszégyeníteni, kitiltani akaró könyvtáros, aki meg
hallgat, együtt érez, s akiről a kis könyvecske elolvasása után bizton tudjuk, hogy 
felebarátait úgy szereti, mint önmagát, aki nem melldöngetően hirdeti, csak percről
percre a irgalom és a részvét gyakorlásával átéli, nekünk felmutatja: mindnyájan 
testvérek, egy család tagjai vagyunk. 

„Egy koszos bácsi ruhát mos a férfi WC-ben" - érkezik a feljelentés, majd követi a 
tettenérés. 

„Állunk az öregember mögött. Ványadt fenekén lóg és rezeg a nadrág, ahogy a 
mosdó fölé hajolva munkálkodik. Már majd' egy perce figyeljük szótlanul... Koszlott 
zakó van rajta, alatta semmi. A nadrág derékban madzaggal kötött, leszakadozva egy-
egy bújtató. Horpatag, vörhenyes mellén szürkén, ritkásan ágaskodnak a szálak. 
Nagy, nyirkos, ártatlan, vén riadt szemek. 

- Hol fogja ezeket megszárítani? - kérdezem. Valami másra számíthatott a 
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»hivatalosság« részéről, mert mintha megnyugodna, fellélegezne kicsit, de csak úgy, 
mint akinek már úgyis mindegy. 

- Visszaveszem magamra. Elücsörgök egy órát a radiátornál, és egy hétre újra 
rendben vagyok. 

Nem tartom fel, látom rajta, fordulna vissza a dolgához. Nincs ezen mit tovább be
szélni. 

Rövid idő múlva már látom gubbasztani egy széken a fűtőtest közelében. Ahogy el
haladok mellette, orromban érzem a szappan friss illatát, ázott, nyirkos kabát nehéz 
szagával keveredve. 

Mára vége a munkának, bezárjuk a kaput. Bakapcsoljuk a riasztót (nemrég szerel
ték), biztos, ami biztos. Megyek hazafelé. A könyvtárépülettől a Metró-lejáratig alig 
ötven méter. Sötétedik. Az ég portája tisztára seperve, hideg éles szél nyargalász. 

Hideg, éles szél fújd ki, szikkaszd ki lelkemből a keserűséget." 
Koncz Károly nem közöl statisztikát, nem okoskodik, nem érvel; csupán leír érzék

letesen, képgazdagon, magával ragadóan, hitelesen, s mi tudjuk, tapasztaljuk, hogy 
egyre nagyobb szükség van a „hypertext" használata mellett erre a csöndes, együtt-
érző hallgatásra, amire egyébként egyre kevésbé vagyunk képesek. Mert a másik még 
el sem kezdte, még be sem fejezte, de már fogalmazzuk az ellenérveket, amelyeket 
persze a beszélő is jól ismer, de neki éppen a kibeszélésre, a meghallgatásra van a leg
nagyobb szüksége. Ha végigmondhatja, akkor majd egyetért velünk, ha félbeszakít
juk, kioktatjuk, akkor csak görcs, ellenkezés, agresszió a folytatás. 

Nem von le tanulságokat s mi mégis megértjük, hogy ehhez az odaforduló, elfo
gadó hallgatáshoz, szeretetteljes figyelemhez legelőször is belső béke, belső csönd 
kell. Aminek előfeltétele a folyamatos „belső párbeszéd", a befelé figyelő, tisztázó 
kongruenciát, őszinteséget teremtő gondolkodás, meditáció. Ne mindig a magunk 
belső zaja legyen a leghangosabb! Kell még a másik feltétlen tisztelete, meg az a sze
líd, bátorító, csöndes mosoly, amire valójában mindnyájan vágyunk, s ami ennek a kis 
könyvecskének minden sorából sugárzik! 

Koncz Károly történeteit jó szívvel ajánlom minden kollégánknak, aki tudja, hogy 
a könyvtár a tanulás, az információszerzés, a szórakozás, kikapcsolódás forrásainak 
gyűjtőhelye, a demokrácia és a humánum szabadegyeteme, de egyúttal az úgyneve
zett „szociális hálónak" is egyre fontosabb részegysége. 

Nagy Attila 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Budapest, 1994. május 7. 36. szám 

Dr. Németh Zsófia - A Hírlevél szerkesztője mindig nehéz szívvel tesz eleget an
nak a kötelességének, hogy beszámoljon egy-egy pályatársunk végleges távozásáról. 
Most Németh Zsófiától kellett elbúcsúznunk, aki hosszú szenvedés és az utolsó pil
lanatig tartó érdemes könyvtári szolgálat után hunyt el 1994. április 14-én. Közvetlen 
munkatársaival és a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének tagjaival együtt 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is gyászolja őt. 

A tanács ülése - A tanács 1994. május 5-én ülést tartott, amelynek legfontosabb 
napirendi pontja a könyvtárosképzési koncepció megvitatása volt. Az ülésnek ezt a ré
szét nyílttá tette, amelyen számos érdeklődő is részt vett. A vitáról remélhetőleg a 3K-
ban olvashatunk beszámolót. A tanács úgy határozott, hogy tagjai írásban is vélemé
nyezik a Tóth Gyula által, az elnökség megbízásából elkészített állásfoglalás-terveze
tet 1994. május 20-áig. Az írásos véleményeket az állásfoglaláshoz csatolva a tit
kárság felterjeszti az MKM könyvtári osztályához. - A tanács jóváhagyólag tudo
másul vette az elnökség javaslatait a miniszteriális kitüntetésekre, továbbá szavazott 
az idei MKE emlékérmek odaítéléséről. - A tanács jelezte, hogy némely szervezetnek 
nehézséget okoz az önálló gazdálkodás és felhívta az elnökség figyelmét, hogy a 
tisztújítás után és az új titkárság felálltával vizsgálja meg, miképpen és milyen felté
telekkel vehetné át a titkárság azoktól a szervezetektől a gazdálkodás adminisztratív 
részét, amelyek erre igényt tartanak. A tanács hangsúlyozta, hogy a pénzügyi keretek 
feletti rendelkezési jog ez esetben is az érintett szervezetet kell, hogy illesse. - Tóth 
Gyula, az ellenőrző bizottság elnöke bejelentette, hogy már minden szervezet elkészí
tette szervezeti és működési szabályzatát; a tanács legutóbbi állásfoglalása ered
ménnyel járt. Tóth Gyula arra is kérte a szervezetek tanácsi képviselőit, juttassák el 
hozzá és a titkárságra a szervezetek ellenőrző bizottsági elnökeinek nevét. - A tanács 
örömmel vette tudomásul, hogy az elnökség jószolgálati küldöttséget jelölt ki Pop-
rády Géza, Ottovay László, Biczák Péter és Orosz Ibolya személyében, hogy előmoz
dítsa a KIK-kel, valamint az egyetemi és a főiskolai könyvtárigazgatói tanáccsal való 
együttműködést. 

Könyvtárosképzési koncepció - Az elnökség az 1994. április 28-i ülésén vitatta 
meg a koncepciót; ülésére meghívta a szerzőt, Csapó Editet is. Úgy határozott, hogy 
az írásos anyagok és a szóbeli észrevételek alapján felkéri Tóth Gyulát, készítse el az 
elnökségi állásfoglalás tervezetét. A tervezetet a tanács 1994. május 5-i ülésén ismer
tetni kell, s az ott elhangzottakat figyelembe véve szükség szerint kiegészíteni, átdol
gozni. Ezután az elnökség tagjai írásbeli véleményeivel, kiegészítéseivel kell felter
jeszteni az MKM-be az állásfoglalást. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a 
könyvtárosképzésről szóló vita széles nyilvánosságot kapjon a szaksajtó révén. Fon-
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tos eseménynek tartja a koncepció kiérlelésének folyamatában az 1994. október 
25-26-ára tervezett konferenciát, amelyet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye
tem Matematikai és Informatikai Intézete rendez az OSZK-KMK-val közösen. - Az 
elnökség a maga részéről kezdeményező lépést tett a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola igazgatójánál annak érdekében, hogy Szombathelyen megindul
jon az egyetemi szintű könyvtárosképzés. 

Vándorgyűlés 1994., Körmend - Remélhetőleg már mindenki visszaküldte jelent
kezési lapját a helyi szervező bizottságnak. S ne késlekedjenek majd a részvételi díjak 
befizetésével sem! A vendéglátók mindent megtettek és megtesznek annak érdeké
ben, hogy mindenki jól érezze magát, s szakmailag is élményekben gazdagodva pil
lanthasson majd vissza erre a vándorgyűlésre is. 

Szakmai programok támogatása - Az MKE elnöksége az 1994. április 28-i ülé
sén a Műszaki Könyvtárosok Szekciójának 40 ezer, a Fejér Megyei Szervezetnek 40 
ezer és a Hajdú-Bihar Megyei Szervezetnek 20 ezer forintot szavazott meg szakmai 
programjaik végrehajtására. 

Szolgáltatásfejlesztési pályázat - A 3K 1993. októberi számában közzétett pályá
zatra szép számban érkeztek be pályaművek. Sajnos, a Pályázatfigyelő félreérthető 
módon ismételte meg a kiírást, ezért sok olyan pályázat is befutott, amely nem végre
hajtott fejlesztésekről szólt, hanem végrehajtandó fejlesztésekhez kért támogatást. Ez 
sajnos nem lehetséges. A bíráló bizottság (Celler Zsuzsa, Barátné Hajdú Ágnes és 
Tóváry Judit) megkezdte munkáját. Kíváncsian várjuk az eredményt. 

Fiatal könyvtárosok támogatása - Az elnökség úgy döntött, hogy az idén is 
100 000 forinttal támogatja a „Könyvtárosképzésért Alapítvány" tevékenységét, 
ugyanis az elmúlt évben igen eredményesen segítette elő a könyvtároshallgatók és 
fiatal kollégák szakmai fejlődését. A kuratórium tagjainak pedig köszönetét fejezi ki 
eddigi és jövőbeli fáradozásukért. 

Megjelent - Az MKE és az FSZEK közös kiadásában megjelent Koncz Károly 
könyvecskéje „Történetek a könyvtárban" címmel. Különösen a könyvtár szociális 
funkciója iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk. A Könyvtárellátó Vállalat veszi át 
terjesztésre, de az MKE szervezetei 2-2 példányt térítésmentesen igényelhetnek a tit
kárságtól. 

Az MKE titkársága - A titkárság - az Országos Széchényi Könyvtár nagylelkű 
ajánlatára - 1994 végétől átkerül az OSZK Bp. V., Hold u. 6. szám alatt lévő épüle
tébe. Az OSZK különféle szolgáltatásokkal is segíti a titkárság működését és jelezte, 
hogy a meghívás meghatározatlan, azaz „örök" időkre szól. Köszönjük szépen, s már 
előre örülünk, hogy ezzel véget érni látszik a titkárság bolyongása a különféle telep
helyek között. - Az elnökség Bodó Sándorhoz, az MKM főosztályvezetőjéhez fordult 
azzal a kérdéssel, vizsgálja meg annak lehetőségét, miképpen juthatna az MKE egy 2-
3 főből álló, főfoglalkozású titkársághoz. Reménykedünk a pozitív válaszban. 

Békés Megyei Szervezet - A BMSZ - a Megyei Könyvtárral közösen - tanácsko
zást rendez a határainkon kívül élő magyar könyvtárosok részére 1994. június 20-25-
én Békéscsabán. A rendezvényre immár másodszor kerül sor; az első 1992 tavaszán 
zajlott le, igen nagy sikerrel. Remélhetőleg a második sem marad el tőle. 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet - A HBMSZ két rendezvényt bonyolított le 1994 
áprilisában: 21-én Skaliczki Judit tartott előadást a könyvtári szolgáltatások és a szer
zői jog összefüggéseiről, továbbá aktuális hazai és nemzetközi könyvtárügyi kérdé
sekről, 25-én pedig Nagy Attila szólt a könyvtár szociális funkciójáról. 
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Heves Megyei Szervezet - A HMSZ 1994. március 7-én taggyűlést tartott, ame
lyen áttekintették az 1993-ban végzett munkát és meghatározták az 1994-es progra
mot. Utána Kádár Zsolt előadását hallgatták meg a könyv fontosságáról az elektroni
kus tömegkommunikáció korában. - 1994. április 18-án Horváth Tibor beszélt a 
könyvtárügy előtt álló feladatokról, a fejlesztés lehetőségeiről. - 1994. május 18-án 
szakmai fórumot rendeznek a könyvtári szolgáltatások és a személyiségi jogok kér
déseiről. Előadást tart az Igazságügyi Minisztérium két munkatársa (Oros Paulina és 
Vida István), valamint Soron László (MKM). 

Somogy Megyei Szervezet - Az SMSZ 1994. április 19-én szakmai napot tartott, 
amelyen Bálás Béla püspök tartott előadást „Ifjúság és erkölcs" címmel, majd az ol
vasószolgálatos, illetve gyerekkönyvtárosok beszélték meg a dokumentumok vissza
szerzésének problémáit, illetve a 90-es évek ifjúsági regényeinek jellemzőit. 

Tolna Megyei Szervezet - A TMSZ 1994. április 22-én szakmai továbbképzést 
tartott a szekszárdi Megyei Könyvtárban. A programon két előadás szerepelt. Vajda 
Erik a könyvtári információs hálózatokról és szervezetekről, Szabó Géza pedig a 
kultúraszervező Apponyi Sándorról és Wosinsky Mórról beszélt. 

Vas Megyei Szervezet - A VMSZ tagjai 1994. április 19-én látogatták meg a kény
szerűen új épületbe költözött Pedagógiai Intézet könyvtárát, majd meghallgatták 
Skaliczki Judit előadását, amelyet az av-dokumentumok szolgáltatásáról és az új 
szerzői jogi törvényről tartott. 

Zempléni Könyvtárosok Szervezete - A Hírlevél 35. számában hírt adtunk a 
ZKSZ tisztségviselőinek megválasztásáról, s megemlítettük az elnök, a titkár és a 
gazdasági felelős nevét. Most kiegészítjük a listát: György Károlyné és Harsányi 
Györgyné vezetőségi tag; az ellenőrző bizottság elnöke Sóstói Pál, tagjai Kántor Fe-
rencné és Varga Györgyné. - A ZKSZ 1994. március 31-én dr. Tóth Gyula vezeté
sével vitafórumot tartott a könyvtárosképzés és továbbképzés tendenciáiról. Ezen a ta
nácskozáson vendégként jelen voltak a szerencsi könyvtárosok is, akik jelezték 
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belépési szándékukat, továbbá a Heves Megyei Szervezet elnöke és titkára, akik ta
pasztalatcserére és bemutatkozásra hívták meg a ZKSZ tagjait Egerbe. 

Könyvtárostanárok Szervezete - A KSZ pályázatot hirdetett meg bármilyen isko
latípusban működő könyvtárostanárok számára pedagógiai szerepük és tevékeny
ségük értelmezéséről és elemzéséről, figyelembe véve a mindennapi gyakorlati ta
pasztalatokat és módszereket. Néhány témát külön is kiemeltek: a könyvtár- és doku
mentumhasználati ismeretek tanítása s tanulása, a könyvtárostanár és a szaktanár 
együttműködése, a tanítási órán kívüli könyvtárpedagógiai lehetőségek. A pályázatot 
1994. augusztus 31-éig kell beküldeni a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő
iskola Közművelődési Tanszékére, Székelyné dr. Sipos Klára nevére (Debrecen, 
Péterfia u. 1-7. 4026). Eredményhirdetés 1994. szeptember 25-én. Pályadíjak: I. díj 
25 000 Ft, II. díj 20 000 Ft, III. díj 15 000 Ft. A kiírás teljes szövegét a titkárságtól 
lehet igényelni. Jó pályázást! 

Társadalomtudományi Szekció - A TSZ 1994 júniusára háromnapos buszkirán
dulást tervez Kőszegre, s onnét Ausztriába. - A TSZ tisztújító taggyűlését 1994. 
június 3-án tartja az OSZK-ban 11 órakor a VI. emeleti előadóteremben. A szervezet 
új vezetőségére vonatkozó javaslatokat 1994. május 10-éig kell visszaküldeni dr. 
Beck Ivánnénak (OSZK, Budapest, 1827). 

Magyar Kulturális Kamara - Az MKK 1994. május 4-én tanácskozást tartott a 
kulturális menedzserképzéssel foglalkozó szervezetek képviselői számára időszerű 
kérdésekről. Az MKE-t Rády Ferenc képviselte. 

Nemzeti Kulturális Alap - Az NKA könyvtári szakkollégiuma hamarosan közzé
teszi pályázati felhívását az idei témákra. Érdemes lesz figyelemmel kísérni a napila
pokat és a szakmai sajtótermékeket, amelyekben a felhívás megjelenik. Fontos felada
tok megvalósítására kerülhet sor az NKA segítségével! - Megvan a könyvtári szak
kollégium hetedik tagja. Az MKE elnöksége átengedte a jelölés jogát a KIK-nek, a 
KIK pedig Domsa Károlynét az MTA Könyvtára helyettes főigazgatóját jelölte, aki
nek személyével az MKE elnöksége a maga részéről egyetértett. 

Európa Tanács - Az ET 1994. május 19-20-án szemináriumot rendez Stras-
bourgban azzal a céllal, hogy össz-európai fórumot teremtsen a könyvtáros egyesü
letek számára. Az MKE-t Papp István főtitkár fogja képviselni a rendezvényen, s 
rövid beszámolót is tart az MKE szervezetéről, működéséről, tapasztalatairól. 

Nemzetközi Konferencia - A European Foundation for Library Cooperation 
1994. október 12-14-én konferenciát rendez Brüsszelben az európai könyvtári háló-
zatosításról. Az MKE-től is kértek személyi javaslatot a résztvevőre. Az elnökség ké
sőbb dönt az ügyben. 

IFLA Közművelődési Könyvtári Szekció - Megkaptuk a Szekció 1994. márciusi 
hírlevelét. Az érdeklődők a titkárságtól kérhetnek másolatot róla. 

Libtech International 94 - Az University of Hertfordshire (Anglia) rendezi meg 
immár hagyományosan ezt a reprezentatív kiállítást és konferenciát a könyvtári tech
nológia újdonságairól. A helyi szervező bizottság felajánlotta, hogy fedezi 10 magyar 
kolléga szállásköltségét és ellátását, valamint részvételi díját. Az elnökség úgy hatá
rozott, hogy 10 résztvevőnek - 10-10 ezer forintot ad útiköltség-kiegészítésként. Az 
egyesületi támogatásért a titkárságon május 31-éig, az angliai szervezőknél pedig jú
nius 30-áig kell jelentkezni. (Mivel a Hírlevél késve jut el a tagokhoz, erről a nagy
szerű lehetőségről a titkárság már levélben értesítette a szervezeteket és a tanács tag
jait.) 
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Meghívás Ausztriából - A Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare meghívta az MKE elnökét, hogy vegyen részt a 23. Österreichischer 
Bibliothekartagon 1994. szeptember 13-17-én, Grazban. 

MKE emlékérem - A Hírlevél 35. számában felsoroltuk azoknak a nevét, akiket 
az elnökség és a szervezetek MKE emlékéremmel való kitüntetésre javasoltak. A ta
nács 1994. május 5-i ülésén titkos szavazással az alábbi kollégákat érdemesítette erre 
a számunkra legkedvesebb elismerésre: Bátonyi Violát, Geller Ferencnét, Magyar Ist-
vánnét, Nagy Attilát és Sonnevend Pétert. Gratulálunk nekik már előre is, a gratu
lációkat szívesen ismételjük meg pohárral a kézben a körmendi vándorgyűlésen, 
amikor az emlékérmet átveszik. 

Miniszteriális kitüntetések - Az elnökség a maga részéről Komjáthy Miklósnét és 
Gereben Ferencet kívánja felterjeszteni Szinnyei-díjjal való kitüntetésre, Horváth Ár-
pádnét (harmadszor!) és Vizi Lászlót pedig a Népművelésért nevű elismerésre. A ta
nács az 1994. május 5-i ülésén az előterjesztett személyekkel egyetértett. 

Az OSZK új főigazgatója - Az elnökség örömmel vette tudomásul, hogy az 
OSZK új főigazgatója alelnöke, Poprády Géza lett. Az 1994. április 28-i ülésen szí
vélyesen és barátsággal köszöntötte az új főigazgatót, bízva abban, hogy a már koráb
ban is sikeres együttműködés a jövőben tovább fog erősödni. 

Meghívás - Az MKE elnöksége meghívta a körmendi vándorgyűlésre az 1994. ja
nuár 18-19-én tartott nemzetközi szimpózion helyi szervező bizottságának négy 
tagját, Kiss Borbálát, Padár Esztert, Tiry Katalint és Zászkaliczky Borbálát, hogy ez
zel fejezze ki köszönetét fáradozásukért. 

Könyvtárostanár - Kommentár nélkül idézzük a Pedagógusok Lapja 1993. szep
tember 15-i számában közzétett közalkalmazotti mintaszabályzat egyik passzusát: 
„Az intézmény főállású könyvtárosi munkakörében - a lehetőségek keretei között -
azt a pedagógust kell foglalkoztatni, aki rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, de az or
vosi szakvélemény szerint tanítási feladatot nem vállalhat". Az elnökség a Könyvtá
rostanárok Szervezetétől kért állásfoglalást ez ügyben. 

Állást kínál - A Haditechnikai Könyvtár főiskolai végzettségű könyvtárost keres. 
Nyelv- és számítógépes ismeretek előnyt jelentenek. Jelentkezni Bartha Ildikónál, 
tel.: 176-1733/158 m. - Az MTA Pszichológiai Intézete érettségizett és középfokú 
könyvtárosi végzettséggel rendelkező segédkönyvtárost keres. Számítógépes ismeret 
jó, ha van. Tel.: 1221-274, 1220-425/63 m. - A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
egyetemi, esetleg főiskolai könyvtárszakos vagy humán informatikai végzettséggel 
dokumentátort és szaktájékoztatót keres. További követelmény a passzív nyelvisme
ret és számítógépes felhasználói ismeretek. Jelentkezni Sipos Magdolnánál, tel.: 
1340-740/1363 m. 



KÖNYVTAROS? TANÁR? 
KÖNYVTÁROSTANÁR! 

Az MKE Könyvtáros tanárok Szervezete pályázatot 
hirdet 

valamennyi iskolatípusban működő könyvtárqstanár 
részére 

A pályázat tárgya: a könyvtárostanár pedagógiai 
szerepének és tevékenységének értelmezése és elemzése a 
mindennapi gyakorlati tapasztalatokat, módszereket 
figyelembe véve. A téma kifejtése során a közvetlen és 
közvetett pedagógiai tevékenységek egyaránt közérdekűek, 
mégis az alábbi részterületeket kiemelten a pályázók 
figyelmébe ajánljuk: 

1. A könyvtár-és dokumcntumhasználati ismeretek 
tanításának/tanulásának csoportos és egyéni 
munkaformái, módszerei, segédeszközei 

2. A könyvtárostanár és a szaktanár együttműködése 
és munkamegosztása a szaktárgyi könyvtárhaszná
lat, forrásalapú tanulás/tanítás megtervezésében, 
megszervezésében, megvalósításában. 

3. A tanítási órán kívül , de a könyvtár bázisán 
illetve keretein belül kifejtett, egyéb 
könyvtárpedagógiai lehetőségek. 

A fenti szempontok külön-külön vagy együttesen is alapját 
képezhetik e pályaműnek. 

A pályázaton a könyvtárostanárok önállóan vagy más 
szakos tanártársaikkal közösen is indulhatnak. A pályamű 
elvárható terjedelme 15-20 oldal, de ne haladja meg - a 2 
ívet. 

A pedagógiai tevékenységet reprezentáló 
mellékleteket kérjük a dolgozathoz csatolni. 
A pályázat beküldendő 1994. augusztus 31-ig az alábbi 
címre: 

KÖLCSEY FERENC Református Tanítóképző Főiskola 
Közművelődési Tanszéke 
SZÉKELYNÉ dr.SÍPOS Klára nevére 
DEBRECEN, Péterfia u. 1-7. 
.4026 

Eredményhirdetésre 1994. szeptember 25-én kerül sor az 
MKE Könyvtárostanárok Szervezete taggyűlésén. 

Pályadíjak: I. díj 25.000,- Ft 
II. díj 20.000,- Ft 

III díj 15.000,- Ft 
Budapest, 1994. április 

MKE Könyvtárostanárok Szervezete 






