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Hogyan használjuk az
Országos Dokumentumellátási Rendszer
Lelõhely-adatbázisát?*
IV. Tárgyi keresések
Néhány alapszabály
A tárgyi keresésekre fokozottabban igaz az,
amit az adatbázisokban való tájékozódás esetében általában el kell fogadnunk: nem egyetlen tökéletes választ adó keresés megfogalmazására kell törekedni. Próbáljunk meg egy viszonylag kézenfekvõ kereséssel elindulni, az
arra kapott találatokból új keresési ötleteket
merítve jó néhány kereséssel körbejárni a
témát:
1. Több eltérõ jellegû tárgyi keresést végezhetünk az adatbázisban. Ezek más-más szabá-

lyok szerint dolgoznak, más-más egymást kiegészítõ találati halmazokat eredményezhetnek.
Ha nem elég néhány releváns találat a kérdéses témában, hanem lehetõség szerint teljességre törekszünk, többféle tárgyi megközelítési módot alkalmazzunk.
2. Törekedni kell arra, hogy minél teljesebb
találatot kapjunk, ugyanakkor ne kelljen kezelhetetlenül nagy, sok irreleváns tételt tartalmazó adathalmazzal küzdenünk.
Sok esetben több, szûkebb tárgykört használó keresés célravezetõbb, mint egy általánosabb fogalom keresése. (Ezek kiválogatásában
segíthet a Tezaurusz gomb mögött meghúzódó
adatbázis)
3. Gondoljunk mindig arra, hogy az adatbázisban több könyvtár adatai vannak, ugyanazt a témát esetleg más-más tárgyszavakkal közelítik meg.
(Itt is a Tezaurusz gomb mögött meghúzódó adatbázis adhat keresési tippeket.)

Keresés a címindexben. Példa: A feladat a neutrínókra vonatkozó szakirodalom összegyûjtése:
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Keresés
típusa

Keresõkérdés

Találat

Új találat az
eddigiekhez
képest

Megjegyzés

1.

Cím
(kulcsszó)

neutrínó%

4

2.

tárgyszó
kulcsszó

neutrínó%

3

1

Ez a keresés minden olyan tárgyszót
megtalalál, amelyben a neutrino vagy
szóösszetétele szerepel.
Új találat oka: címében nem szerepel az
elõzõ keresõkérdés ékezethûen)

3

tárgyszó
kulcsszó

neutrino%

7

7

Elõzõ keresés variánsa (rövid vs. hosszú
magánhangzók)
Új találat oka: külföldi könyvek, vagy a
címben ékezeti varians

4.

ETO
kulcsszó

539123074%

4

1

Új találat oka: címben nem szerepel a
kulcsszó, a leírás nem tárgyszavazott

5.

ETO
kulcsszó

539123%

28

16

Új találat oka: címben nem szerepel a
kulcsszó, a leírás nem tárgyszavazott

új keresési ötletek:
ETO:539.123.074 vagy 539.123
tárgyszó: neutrínó%
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Tárgyi keresési lehetõségek az adatbázisban:

1.

1. Kulcsszó típusú keresések.
A
gombot használva kezdeményezhetjük õket. Általános jellemzõjük, hogy
a bibliográfiai leírásban szereplõ adatokkal
dolgoznak. Sok esetben érdemes csonkolást
alkalmazni.
1. Keresés a címindexben.
A címindex minden címjellegû adatot tartalmaz, a dokumentum címétõl, variáns címeitõl a sorozati címen át az esetleges kötet címekig, illetve analitikus feltárás esetén részcímekig.
Ha a címindexet tárgyi keresésre használjuk, gondolnunk kell a megfelelõ szintû csonkolásra.
A címindexben való tárgyi keresés nagyon
jó kiindulópontja lehet a tárgyi keresési láncnak, amely némely releváns találatban lévõ
tárgyszó vagy ETO jelzet révén rávezethet további célszerû keresésekre.
2. Keresés az ETO indexben
Az ETO jelzetek keresésekor az ETO jelzetek hierarchikus felépítése miatt mindig használjunk csonkolási jelet.
Az ETO kereséseket viszonylag kényelmetlen használni, de háromféleképpen adhatnak
többet mint a tárgyi keresések:
 Az ETO még mindig a legáltalánosabban
használt tárgyi feltárási eszköz. A fenti példa
mutatja, hogy sok leírás csak ezt tartalmazza.
 Ha a csonkolást a fõ jelzetek szintjén végezzük, megkapjuk egy nagy szakterülethez
tartozó összes mûvet, ami a betûrendbe sorolt
tárgyszavakkal nagyon nehéz. Ez természetesen a VOCAL adatbázis esetében óriási találati halmazt ad, inkább statisztikai jellegû vizsgálódásokra alkalmas, mint konkrét irodalomkutatásra.
ETO kulcsszó 53%
13.119 tétel
ETO kulcsszó 51%
26.102 tétel
ETO kulcsszó 54%
12.367 tétel
ETO kulcsszó 894511% 122.964 tétel
· A csonkolást különbözõ szinteken alkalmazva könnyen kihasználhatjuk a hierarchikus
rendszer elõnyeit.
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2.
3.

ETO kulcsszó 539123074%
neutrínók,
részecskeszámlálás
ETO kulcsszó 539123%
neutrínók
ETO kulcsszó 53912%
elemi
részecskék

4 tétel

28 tétel
1196
tétel

3. Keresés a tárgyszó indexben
A tárgyszó indexben való kereséskor a bibliográfiai leírásokhoz csatolt tárgyszavakban folyik a keresés, nem véve figyelembe a tárgyszóhoz csatolt járulékos információkat (pl. esetleges utalókat stb.)
Egy-egy téma leírására az egyes tagkönyvtárak eltérõ kifejezéseket használhatnak.
A keresés eredményeként a címleírásokat
kapjuk, nem látjuk, hogy valójában milyen
tárgyszavakat talált a rendszer.
Így ezt a keresést akkor tudjuk eredménnyel
használni, ha
 biztonsággal tudjuk, hogy milyen kifejezéseket használ a rendszer tárgyszóként
 ha több számba jöhetõ kifejezést, alakváltozatot végigpróbálgatunk egy adott tárgyi keresés kapcsán.
Példák:
A feladatunk, hogy gyermekpszichológiával,
fejlõdéslélektannal kapcsolatos könyveket találjunk.
Keresés típusa
Tárgyszó,
Tárgyszó,
Tárgyszó,
Tárgyszó,
Tárgyszó,
Tárgyszó,
Tárgyszó,

kulcsszó
kulcsszó
kulcsszó
kulcsszó
kulcsszó
kulcsszó
kulcsszó

Keresõkérdés

Találatok
száma
gyermekpszichológia
662
gyermeklélektan
293
gyermek lélektan
0
gyermek pszichológia
25
fejlõdéslélektan
449
fejlõdéspszichológia
41
fejlõdés pszichológia
23

2. Böngészõ típusú tárgyi keresések
A böngészõ típusú kereséseket a
gombra kattintva érhetjük el. Ezek a keresések
elsõ lépésben tárgyszavak és jelzetek listáját
jelenítik meg, így arra alkalmasak, hogy áttekintést adjanak a rendelkezésre álló tárgyszavakról, jelzetekrõl és környezetükrõl.
Ilyen módon azonban nem kaphatjuk meg azo-
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kat a tárgyszó láncokat, ahol a keresett kifejezések nem kezdõ pozícióban vannak.
1. Tárgyszó böngészés
A tárgyszó böngészõ keresés eredményeként
az adatbázisban használt tárgyszavak és tárgyszó láncok listájában lapozgatva választhatjuk
ki a számunkra megfelelõt.
Példák: A fenti gyermeklélektan/gyermekpszichológia példára visszatérve a kulcsszavas
keresésekkel kapott több százas találati listát
alosztásokkal résztémakörökre tagolva látjuk viszont. Itt is ügyelni kell arra, hogy a több
forrásból származó leírások miatt több kereséssel próbálkozzunk. Példaként nézzünk meg
egy részletet a böngészõ listáról:
10 Gyermeklélektan
1 Gyermeklélektananya-gyermek kapcsolat
1 Gyermeklélektanbibliográfia
1 Gyermeklélektandiszk
1 GyermeklélektanEnciklopédiák
1 Gyermeklélektanérzelem
1 Gyermeklélektan és társadalomlélektantanulmányok
7 Gyermeklélektangyûjteményes munkák
...................
276 Gyermekpszichológia
1 gyermekpszichológia
2 Gyermekpszichológiaabnormális gyermekek
1 Gyermekpszichológiaagresszió és apátiatanulmányok
1 Gyermekpszichológiaaszociális magatartás
1 Gyermekpszichológiabalkezesség
1 Gyermekpszichológiacsalád
1 Gyermekpszichológiaelhanyagolt gyermekek
4 Gyermekpszichológiaérdeklõdés
1 Gyermekpszichológiaerkölcsi hibák
1 Gyermekpszichológiaértelmi fogyatékosokéjegyzet
2 Gyermekpszichológiaérzelem
1 Gyermekpszichológia és háború
1 Gyermekpszichológia és halál problémája
1 GyermekpszichológiaFényképgyûjtemény
3 Gyermekpszichológiafilozófia
1 GyermekpszichológiafiúkAnglia
1 Gyermekpszichológiafolyóiratok
2 GyermekpszichológiaGondolkodás
15 Gyermekpszichológiagondolkodás
1 Gyermekpszichológiagondolkodástanulmányok
6 Gyermekpszichológiagondolkodástesztvizsgálat
1 Gyermekpszichológiahalál problémája
2 GyermekpszichológiaHiperaktivitás
............

2. ETO jelzetek böngészése
Az ETO jelzetek böngészõ keresésének is
az az elõnye, hogy végigtekinthetünk a rend
4

szer által használt jelzeteken. Itt azonban az
ETO jelzetek kezelésének bizonytalanságai
zavaróbbak mint a kulcsszavas keresés esetén,
így ha nem akarunk feltétlenül a jelzetek listájából dolgozni, ebben az esetben érdemesebb
a kulcsszavas keresést használni.
Az ETO jelzeteket itt is központozási jelek
nélkül írjuk be.
Példa: 159.922.7 helyett a keresõkérdés
1599227
3. Tezaurusz keresés
A TEZAURUSZ gombra kattintva az eddigiektõl jelentõsen eltérõ tárgyi keresési lehetõséget
kapunk. Itt egy különálló tárgyszó rekordokat
tartalmazó adatbázissal dolgozhatunk, amely
arra ad lehetõséget, hogy a tényleges dokumentumokra vonatkozó keresés megkezdése elõtt tájékozódjunk arról, hogy az adatbázisban milyen tárgyszavak fordulhatnak
elõ és kiválaszthatjuk, hogy melyikkel szeretnénk majd keresni az ODR/VOCAL adatbázisban.
Az adatbázis teljes tárgyszó rekordokat tartalmaz, utalókkal és a tárgyszó rendszer fogalmai közötti hierarchikus kapcsolattal,
amelyek mind részt vesznek a keresésben és
segítenek a megfelelõ fogalom kiválasztásában.
A tárgyszavak egy részében a fogalomhoz ETO
fõfogalmakat is rendeltünk.
Példa egy tárgyszó rekordra:
ETO jelzet:
Tárgyszó:
Forrás:
Tiltott tárgyszó:

159.9
Gyermekpszichológia
DEENK

Viselkedés, gyermeki;
Gyermeki viselkedés;
Gyermekek  pszichológia;
Pszichológia, gyermek;
Gyermeklélektan
Lásd még tárgyszó:
Gyermekpszichiátria;
Gyermeknevelés;
Neveléspszichológia
Fölérendelt tárgyszó:
Gyermekfejlõdés;
Fejlõdéspszichológia;
Pszichológia
Alárendelt tárgyszó:
Személyiségfejlesztés
LCSH:
Child Psychology.
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A tárgyszó adatbázis képes együttesen és
elkülönítve is kezelni a különbözõ tárgyszórendszerekhez tartozó fogalmakat.
A tárgyszó adatbázisban tárgyszó és ETO
jelzet keresésre van lehetõség, mindkét esetben kulcsszavas illetve böngészõ keresésre. A
tárgyszó kereséseket ismerjük meg részletesebben.
1. A tárgyszó rekordok kulcsszavas keresése
Ebben az esetben a kulcsszavas keresés azt
jelenti, hogy a fenti példához hasonló tárgyszó
rekordokban elõforduló minden adatmezõre
vonatkozik a keresésünk. Így ezt a tapogatózó jellegû keresést akkor érdemes használni,
ha még nem nagyon ismerem az adatbázis
tárgyszavazási gyakorlatát.
Példa:
Így a fenti rekord találati halmazunkban szerepel akár a gyermekpszichiátria, akár a neveléspszichológia, akár a gyermeklélektan stb.
szavakra keresünk.
A keresés eredménye mindazoknak a tárgyszavaknak a listája, amelynek rekordjában a
keresett szó elõfordul.
Példa:
Keressünk a neveléspszichológia szóra (1):
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A találati képernyõn látjuk a keresõkérdésünkhöz bármilyen formában kötõdõ tárgyszó
rekordunkat, azok forrását illetve bizonyos
esetekben a párhuzamos ETO jelzeteket (Ld. a
6. oldalon).
Következõ lépésként rákattintunk az általunk érdekesnek tartott fogalomra ez esetben a
gyermekpszichológia tárgyszóra. Ekkor megkapjuk a teljes gyermekpszichológia rekordot
minden kapcsolatával (ld. a 6. oldalon). Ekkor
lehetõségünk van arra, hogy
 ha a tárgyszó rekordban foglaltak közül
olyat találok, amely jobban megfelel keresett
témámnak (pl. gyermekpszichiátria) arra kattintok. Ekkor mindazokat a tárgyszavakat fogom megkapni, amelyeknek ehhez az új kifejezéshez van közük. (ld. a 7. oldalon)
Az új listából megint kiválaszthatok egy
kifejezést, annak a rekordját megjeleníthetem,
az ott talált szóval újra kereshetek. A fenti
lépéseket addig ismétlem amíg meg nem találtam azt a tárgyszót, amelyik legjobban megközelíti a témámat, vagy megtalálom az adott
témára a különbözõ tárgyszó rendszerekben
alkalmazott kifejezéseket.
 a tárgyszóval keresést kezdeményezzek
a Vocal adatbázisban a
gombot használva. Ez egy tárgyszó kulcsszó jellegû keresés
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lesz, tehát megkapom mindazokat a bibliográfiai leírásokat, amelyek tárgyszóként tartalmazzák a gyermekpszichológia szót.
 a tárgyszó rekordban lévõ ETO jelzetre
kattintva megkapjuk a jelzethez tartozó összes
rekordot.
2. Böngészés a tárgyszó adatbázisban
Ez a keresés alapvetõen abban különbözik
az elõzõtõl, hogy itt csak az elfogadott tárgyszóalakok között keresek a beírt kifejezéssel.
Így ezt csak akkor érdemes használni, ha már
tudom, hogy az adatbázis milyen kifejezést
használ egy-egy téma megjelölésére. Így gyorsabban jutok a keresett kifejezéshez.
Ennél a keresésnél beállíthatom, hogy melyik tárgyszó rendszerben szeretnék keresni.
8

Példa: végezzük el az alábbi neveléspszichológia szóra vonatkozó keresésünket, csak a
DEENK tárgyszó rendszerében (ld. a 7. oldalon) és hasonlítsuk össze az eredményt (ld. fent)
az elõzõekben tapasztaltakkal.
Koltay Klára

* Kérjük, másolják le
ezeket az oldalakat,
és adják át
azoknak a könyvtáraknak,
amelyekbe nem jut el
a Könyvtári Levelezõ/lap.
Köszönjük.
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Az Országos
Idegennyelvû Könyvtár
A ma Országos Idegennyelvû Könyvtárként ismert gyûjteményt 1956-ban Állami Gorkij
Könyvtár néven alapították, elsõsorban az orosz
nyelvû irodalom és kultúra terjesztése céljából.
1990-ben, amikor a maira változtatta nevét,
emblematikusan is vállalta, hogy az oroszon kívüli világirodalom gyûjtõje is lesz.
A könyvtár országos feladatkörû nyilvános
szakkönyvtári besorolását az 1997. évi CXL.
törvény erõsítette meg, s irányítását egyúttal
közvetlenül a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hatáskörébe utalta.
A könyvtár gyûjtõkörébe tartozik a modern
világirodalom, irodalomtudomány, nyelvészet,
nyelvtudomány, valamint a kapcsolódó humán
kultúrát, illetve tudományokat reprezentáló, fõleg eredeti nyelvû dokumentumok gyûjtése, feltárása, szolgáltatása.
A humán kultúrát illetõen kiemelten gyûjtjük
a nép- és a mûzene hangzó és írott dokumentumait, valamint az azokra vonatkozó szakirodalmat, a humán tudományok közül pedig a nemzeti és etnikai kisebbségi kérdésekre vonatkozó dokumentumokat.
A könyvtár, fõgyûjtõkörébõl következõen,
gyûjti és szolgáltatja a nyelvtanulást segítõ korszerû dokumentumokat is.
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár gyûjteménye több mint 300 ezer egységbõl áll. Ebbõl
a zenei részleg gyûjteménye 40 ezer kotta, 10 és
félezer LP, 2500 CD, 50 VHS videokazetta és
23 kurrens zenei folyóirat.
A nemzeti kisebbségi kérdésre vonatkozó irodalom a könyvtár állományának integráns része,
különös tekintettel a magyarországi nemzetiségekre vonatkozó, általuk saját nyelvükön írott
vagy róluk más nyelven megjelent mûvekre, a
nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelvek tanulását
elõsegítõ mûvekre, a nemzetiségek, illetve kisebbségek autentikus népzenéjére.
A nyelvtanulást 32 nyelven, 2300 írott dokumentum és a hozzájuk tartozó audio-kazetták
szolgálják a könyvtár nyelvstúdiójában.
A könyvtár elõzõ helyzetébõl adódóan a gyûjteményben túlnyomó többségben voltak az orosz
nyelvû, a Szovjetunióban kiadott könyvek. Azóta  az állományban végrehajtott revízió ered2002. március

ményeként  a nyelvi arányok változtak ugyan,
ennek ellenére az állomány egyik különösen értékes része az orosz gyûjtemény. Ebben a XX.
századi szépirodalom, esszé- és kritikai irodalom, a klasszikusok életmûkiadásai és a kritikai
kiadások mellett olyan unikumok is elõfordulnak (XIX. századi kiadványok; többször, megcsonkítva vagy átírva kiadott mûvek elsõ, eredeti kiadásai), amelyek a II. világháborús pusztulás
és esetleg politikai megfontolások következtében az orosz könyvtárakban nem lelhetõk fel.
Megtalálhatók az orosz nyelvû gyûjteményben 
az orosz közvetítõnyelvi funkciójából eredõen 
a volt Szovjetunió népeinek irodalmából az eredetileg oroszul íródott és a színvonalas mûfordításban megjelent, eredetileg nem orosz nyelvû
mûvek.
Az orosz nyelvû gyûjtemény sok eleme régi
helyesírású, ezért filológiai értéke is igen jelentõs. (Lásd például a Háború és béke, illetve A
háború és a világ címek közötti választást.)
Hasonlóan értékesek az emigrációban élt orosz
írók mûveinek külföldi kiadásai, melyek ugyancsak fellelhetõk a könyvtárban.
Ezt követi a legfrissebb irodalom, és a korszerû elemzések, esszék, összefoglaló irodalomtörténetek sora.
Az idegen nyelvû gyûjtemény második legszámosabb és legértékesebb eleme az angol nyelvû irodalom egysége, melyben nemcsak az angol, amerikai, ausztrál és brit nemzetközösségi irodalmak lelhetõk fel, hanem a skót, ír és wales-i
nyelven írt mûvek, továbbá az anglofon népek
irodalmai is, sõt, egyes esetekben (pl. a kínai, a
japán és egyes afrikai és arab irodalmak esetében) az angol közvetítõnyelvi funkciójára alapozva ritka vagy egzotikus nyelvek irodalmai is.
A szépirodalmon kívül az irodalomtörténeti
és -elméleti, stilisztikai, nyelvészeti, lingvisztikai szakmûvek is szép számmal vannak jelen a
gyûjteményben. A fokozott és differenciálódó
olvasói igények következtében az angol nyelvû
gyûjteményrész fejlõdik a legdinamikusabban.
Hasonlóan értékes a germán nyelvek gyûjteménye is, melyben az összes, még a brazíliai
német irodalom is fellelhetõ, az európai nyelvjárások (jiddis, svájci-német, szudéta-német) és az
északi germán nyelvek irodalma mellett. Ugyanazok a motívumok jellemzik ezt a gyûjteményt
is, mint angol nyelvû párját, szisztematikus és
színvonalas gyûjtés az irodalomtudomány és az
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irodalom területén. A német állománynak nem
csekély része gót betûvel szedett, ez igénybe veszi
az új nyelvtanulók tudását, de a XX. század
közepe elõtti irodalomnak hûségesebb tükre az
eredeti kiadás.
A neolatin gyûjtemény is, mely szerkezetében hasonló az angol nyelvûhöz (frankofon irodalmak, volt gyarmati területek népeinek irodalma, Európán kívüli népek neolatin nyelvû irodalma, közvetítõnyelvi funkció), mind számát,
mind minõségét tekintve dinamikus fejlõdésben
van. Fejlõdik az európai kis nyelvek irodalmainak gyûjteménye (vannak török, újgörög, finn,
rétoromán, katalán, északi germán nyelveken
íródott mûveink), és kitekintünk az Európán kívüli világ nyelveire is (kínai, arab, héber nyelvû
mûvek).
A magyar nyelvû gyûjteményrész zömét a
mûfordítások, valamint az irodalom- és a nyelvtudomány különbözõ területeinek elemzõ mûvei
alkotják. Az eredeti magyar nyelvû irodalom csak
mint a világirodalom része jelenik meg a gyûjteményben, erõs minõségi válogatás után.
A könyvtár egyedülállóan értékes periodika
állománnyal is rendelkezik. 1873 újság és folyóiratcím található katalógusunkban, ebbõl 509
kurrens, a többi lezárt.
Nagyon értékes mikrofilm és mikrofish anyagunkat sajnos csak olyan könyvtárak hasznosíthatják  könyvtárközi kölcsönzés keretében ,
amelyekben megoldott ezeknek a hordozóknak a
szakszerû olvasása.
Az OIK egyetlen különgyûjteménye a világhírû eszperantó Fajszi-gyûjtemény, mely az egyik
legnagyobb ilyen jellegû könyv- és folyóiratkollekció.
Saját fejlesztésben és saját állományunk alapján három adatbázissal állunk a felhasználók
rendelkezésére:
Nemzetiségi adatbázisunk az 1986-ban indult
nemzetiségi bibliográfiánkból fejlõdött ki, a benne feltárt adatok a magyarországi nemzetiségi
vonatkozású sajtócikkeket és a világsajtó vonatkozó cikkeit tárják fel.
Mûfordítás adatbázisunk szintén nagy múltú,
a magyarországi sajtótermékekben megjelent elsõ
közlésû mûfordításokat regisztrálja az 1980-as
évek közepétõl.
Világirodalmi adatbázisunk a könyvtárba járó
irodalmi és irodalomtudományi folyóiratok elemzett tartalomjegyzékeit közli.
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Könyv- és folyóirat-állományunkat azoknak
az olvasóknak a figyelmébe ajánljuk, akiket a
világirodalom érdekel  különösen a XX. századi eredeti nyelvû (esetleg közvetítõ nyelvû) és a
magyar mûfordítású ; akik irodalomtudománnyal, stilisztikával, nyelvtudománnyal, nyelvészettel foglalkoznak; akik idegen nyelveket
tanulnának; akiket a kisebbségi-nemzetiségi kérdés és a magyarországi nemzetiségek irodalma
érdekel, és végül azoknak, akik a nemzetközi
hírû Fajszi-gyûjteményt szeretnék használni.
Ezen szakterületek elmélyült tanulmányozásához olvasóink rendelkezésére áll saját számítógépes katalógusunk, számítógépes adatbázisaink: az EBSCO, az MLA, a Contemporary A
huthors, az NPA, a különbözõ nemzeti bibliográfiák, a magyarországi könyvtárak CD-ROMon megjelent tematikus adatbázisai, zenei bibliográfia, szerzõi életmû-bibliográfiák és a világhálón elérhetõ információtömeg. A más könyvtárakban  bel- és külföldön egyaránt  fellelt
dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel
beszerezzük olvasóinknak.
Az OIK pillanatnyilag százötven magyarországi könyvtárral van könyvtárközi kölcsönzési
kapcsolatban.
Könyvtárunk dokumentumai azonnal hozzáférhetõk, a teljes nyitvatartási idõ alatt van raktári szolgálat. Kinnlevõségeinkre elõjegyzést is
felveszünk. Kölcsönözzük könyveink túlnyomó
részét, kottáinkat, zenei CD-inket és a VHS videokazettákat. Vállalunk reprográfiai szolgáltatást is. A könyvtárunkban található LP-k és audiokazetták könyvtárközi kölcsönzése a szerzõi jogi
törvény elõírásainak figyelembevételével történik.
Az érdeklõdõk könyvtárunk honlapján
(www.oik.hu) tájékozódhatnak kurrens folyóiratainkról, webopacunkon pedig állományunkban
kereshetnek.
Címünk: Budapest V., Molnár u. 11.
Postacím: 1462 Bp., Pf. 469.
Telefon: (1) 318-3688
Fax: (1) 318-0147
E-mail: h9126oik@ella.hu
Nyitva tartás:
hétfõn és kedden 10-tõl 20 óráig,
szerdán 12-tõl 20 óráig,
csütörtökön és pénteken 10-tõl 20 óráig,
szombaton (csak vizsgaidõszakokban)
9-tõl 17 óráig.
Madarász Katalin osztályvezetõ
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A vezetõi jogviszony
tartalma:
alapvetõ jogok
és kötelezettségek
Az 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
hatálya alá tartozó, költségvetési intézményként
mûködõ könyvtárakban elõforduló vezetõi beosztásokat a következõképpen csoportosíthatjuk:
magasabb vezetõk, vezetõk. A magasabb vezetõk közül kiemelkedõ szerepet játszik az önálló
intézményvezetõ (fõigazgató, igazgató).
A munkajog használ egy különös fogalmat,
ez pedig a munkáltató. A munkáltatóhoz telepíti
a munkaügyi döntéseket. Radnay József meghatározása szerint a munkáltató a munkavállalóval munkaszerzõdést kötõ természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Esetünkben tehát, amennyiben az
intézmény mint költségvetési intézmény önálló
jogi személy, a munkáltató nem más, mint a
könyvtár. Ebben az esetben a munkáltatói jogok
gyakorlója az adott szervezet vezetõje, azaz az
intézményvezetõ. Mivel õ saját magával szemben nem gyakorolhat munkáltatói jogokat, vele
kapcsolatban a fenntartó képviselõje (képviselõtestület, polgármester, miniszter stb.) gyakorolja
a munkáltatói jogkört. Ez nem változtat azon,
hogy az intézményvezetõ is a saját intézményével áll közalkalmazotti jogviszonyban, és a
könyvtár az õ munkáltatója. Így pl. munkaügyi
jogvita esetén az intézményvezetõnek a pert a
saját intézménye ellen kell indítania, nem a fenntartóval szemben. A perben viszont a fenntartó
által kijelölt személy látja el a könyvtár (munkáltató) képviseletét.
A gyakorlatban a fõbb munkáltatói jogoknak
a kinevezést, a jogviszony megszüntetését, a
fegyelmi jogkör gyakorlását tekintik. Ezeket az
intézményvezetõ általában magánál tartja, az
egyéb munkáltatói jogköröket (jutalmazás, szabadság engedélyezés stb.) kifejezetten vagy hall2002. március

gatólagosan átruházza a szervezeti egységek
vezetõire.
Az intézményvezetõt tehát a megbízás eljárási sajátosságain kívül az is kiemeli a többi vezetõ körébõl, hogy õ mint munkáltató (azaz az
intézmény képviselõje) jár el, így minden munkatárs felett munkáltatói jogokat gyakorol. (A
többi magasabb vezetõ esetén azzal a korlátozással, hogy azok vezetõi megbízásához, illetve
annak visszavonásához a fenntartó jóváhagyása
szükséges.)
A munkáltatói jogkörbõl eredõ egyik legfontosabb jog az utasítási jog. Valamennyi egyéb
magasabb vezetõ és vezetõ, továbbá nem vezetõ
közalkalmazott az õ utasításai szerint köteles
eljárni, munkáját végezni. A többi vezetõ utasítási joga tehát származékos, õk lényegében a
munkáltatói jogkör gyakorlójának átruházott jogkörében járnak el.
A könyvtárakban tehát egyszemélyi vezetésrõl beszélhetünk, mégpedig az intézményvezetõ
részérõl. Az õ döntéseit a saját felettesének (a
fenntartónak) az utasításai, a munkajog és a szakmai normák rendelkezései, a gazdasági feltételek, valamint a szakmai szokások határozzák
meg. Így nem beszélhetünk valamiféle általános
vezetésrõl, amely testületként dönt, az intézményvezetõ a többi vezetõ véleményét tetszése szerinti mértékben kérheti ki és veheti figyelembe,
döntési jogosultságainak egy részét belátása szerint ruházza át vagy vonja saját kezébe.
A többi magasabb vezetõ és vezetõ feladatait
és döntési jogkörét az intézményvezetõ határozza meg, és ezek írásos rögzítése a szervezeti és
mûködési szabályzatban és adott esetben a munkaköri leírásban jelenik meg. Az SZMSZ-ben
célszerû meghatározni, hogy a munkáltatói jogkör átruházása mely esetekre és ügyekre vonatkozik, és az átruházott hatáskörben ki, milyen
mértékben jogosult eljárni. Az SZMSZ-t a Kjt.
16. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a közalkalmazotti tanáccsal véleményeztetni kell. Ami
a munkaköri leírást illeti, megjegyzem, hogy az
nem kötelezõ, az Mt. és a Kjt. nem ismeri. Jogi
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természetét tekintve pedig a munkáltató írásbeli, általános utasításának minõsül. Így bírói vélemény szerint helytelen az a gyakorlat, hogy a
közalkalmazott azzal írja alá, hogy elfogadom,
ugyanis amennyiben annak tartalma jogilag korrekt, a munkavállalónak nincs mérlegelési joga.
Az elfogadással viszont szerzõdésszerû színezetet kap a dolog, ami nem szerencsés. A helyes
megoldás az tehát, ha az irat egy példányt átvettem megjegyzést tartalmaz, és ezt követi az
aláírás. Ugyancsak helytelen az a kitétel, hogy
amivel a felettese szóban vagy írásban megbízza, a helyes általános kikötés: az itt nem említett, munkakörébe tartozó azon feladatok, amelyekkel felettese szóban vagy írásban megbízza. A munkaköri leírásban a vezetõnél célszerû
feltüntetni, kik a beosztottjai, pl. az olvasószolgálati osztály dolgozói, illetve ki az õ felettese,
pl. igazgatóhelyettes, ki a munkáltatói jogkör
gyakorlója, pl. igazgató. A nem vezetõnél szintén célszerû feltüntetni a közvetlen felettest és a
munkáltatói jogkör gyakorlóját.
A Kjt. 39. § (2) bekezdése értelmében a közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az
egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak,
valamint a munkáltató utasításainak megfelelõen, a közérdek figyelembevételével látja el. A
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok pedig a Kjt. 2. §-a értelmében: a törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet, kollektív
szerzõdés és közalkalmazotti szabályzat.
A munkavégzés szabályait az Mt. 102. és 103.
szakaszai határozzák meg. Ezekbõl az következik, hogy a munkáltató köteles a közalkalmazottat munkával ellátni és a munkavégzés feltételeit
biztosítani, azaz: a munkavégzés helyét, a munkaeszközöket, a szükséges anyagokat, a munkahelyi rendet és fegyelmet, a munkavégzés folyamatosságát. Köteles a kinevezés szerinti munkabért megfizetni, az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeit biztosítani, a munkavégzést megfelelõen megszervezni, a munkavégzéshez szükséges irányítást és tájékoztatást megadni, biztosítani a munkavégzéshez szükséges ismeretek meglétét.
Az Mt. 104. § (1) bekezdése értelmében, eltérõ megállapodás hiányában a munkavállaló a
munkát a munkáltató utasítása szerint köteles
ellátni. Ugyanezen § további bekezdései szerint
a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás
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végrehajtását, ha azzal más személy életét, testi
épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan
veszélyeztetné. Nem köteles teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elõ és a közalkalmazott ezzel számolhat,
abban az esetben köteles erre az utasítást adó
figyelmét felhívni, az ennek ellenére fenntartott
utasítás végrehajtását azonban nem tagadhatja
meg.
A munkáltatót az utasítási jogkör csak a
munkakör ellátásához szükséges körben és mértékben illeti meg, nem terjed azonban ki a munkával össze nem függõ körülményekre. Nyilvánvaló, hogy a munkáltató (helyesebben a munkáltatói jogkör gyakorlója) utasítási jogkörét jelentõs részt az intézmény szervezeti egységeinek
vezetõi gyakorolják, és ezzel a ténnyel az utasított közalkalmazottnak is tisztában kell lennie.
Az Mt. 104. §-ához fûzött miniszteri indokolás
szerint eltérõ rendelkezés hiányában  a közalkalmazotti jogviszony létesítését, módosítását,
megszüntetését kivéve  a közalkalmazott közvetlen felettesét utasításra feljogosítottnak kell
tekinteni.
A gazdasági vezetõ annyiban kivételezett,
hogy az õ feladatait és vezetõi hatáskörét a 217/
1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban
Ámr.) szabályozza.
Az utasítási jog mellett a képviseleti jog érdemel különös figyelmet. (Megjegyzem, hogy az
utasítási jog is képviseleti jellegû, ott az intézménynek mint munkáltatónak képviselõje a vezetõ, de csak munkajogi jogviszonyok tekintetében.) A képviselet munkajogon kívüli értelemben azt jelenti, hogy a képviselõ a könyvtár
nevében jogi és egyéb nyilatkozatokat tehet, szerzõdéseket köthet, azaz kötelezettségeket vállalhat. Ezen kívül eljár a fenntartó elõtt, a bírósági
ügyekben, államigazgatási ügyekben, fellép a
különbözõ szakmai fórumokon stb. A képviseleti jog is az intézményvezetõt illeti meg, az õ
általános vagy eseti megbízása alapján jár el más,
általában egy másik vezetõ vagy közalkalmazott.
A Ptk. 36. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv jogi személy. A (2) bekezdés pedig
arról ír, hogy a költségvetési szerv képviseletét
a szerv vezetõje látja el, aki e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a szerv dolgozójára ruházhatja át.
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Egy példával illusztrálva: egy komoly beruházással kapcsolatos szerzõdést az intézményvezetõ ír alá. Ugyanakkor a könyvtárban minden
beíratkozással szerzõdés jön létre az olvasó és a
könyvtár között. A szerzõdés létrejötténél az
éppen illetékes könyvtáros kolléga mûködik
közre. Amennyiben a szerzõdésbõl  tipikusan
nem teljesítés miatt  per lesz, akkor az intézményt a bíróság elõtt akár az intézményvezetõ,
akár más, általa írásban meghatalmazott kolléga
vagy extrém esetben ügyvéd képviselheti. A fiókkönyvtárak, egyéb szervezeti egységek nem
jogi személyek. A Ptk. azonban erre a kérdésre
is választ ad, a 30. § (2) bekezdésében: A szervezeti egység vezetõje az egység rendeltetésszerû mûködése által meghatározott körben a jogi
személy képviselõjeként jár el. Jogszabály, alapító határozat vagy okirat ettõl eltérõen rendelkezhet.
A képviseleti jognak ugyanakkor számos korlátja van. A Ptk. 29. § (3) bek. arról rendelkezik,
hogy a jogi személy nevében aláírásra a jogi
személy képviselõje jogosult. Ha nem õ az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez
írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két
képviseleti joggal felruházott személy aláírása
szükséges. Jogszabály ezektõl a rendelkezésektõl eltérhet. Mit jelent ez? Azt, hogy az intézményvezetõ jogosult aláírni. Ha õ nincs, tehát
helyettesítik, de olyan okiratot kell aláírni, amelynek érvényességéhez írásbeli alak szükséges (tipikusan ilyen a közalkalmazotti jogviszonyba
történõ kinevezés, jogviszony megszüntetése,
vezetõi megbízás), akkor nem elegendõ pl. az
igazgatóhelyettes aláírása, a törvény ugyanis két
képviseleti joggal felruházott személy aláírását
követeli meg. A képviseleti jogkörrel rendelkezõ személyek körét az intézményvezetõ külön
ilyen tartalmú meghatalmazásban is szabályozhatja, nézetem szerint azonban célszerû a kérdést az SZMSZ-ben rögzíteni, meghatározva
abban a képviseleti jog terjedelmét is. A bankszámla feletti rendelkezés tekintetében annyival
szigorúbb a elõírás, hogy itt minden esetben két
képviseleti joggal rendelkezõ személy aláírása
szükséges, függetlenül attól, hogy az intézményvezetõ-e az egyik aláíró.
Az intézményvezetõ képviseleti jogát korlátozza az Ámr. 18. § (7) bekezdésében foglalt
2002. március

rendelkezés, mely szerint: A gazdasági vezetõ
vagy az általa kijelölt  a 135. § (2) bekezdés
szerinti iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkezõ  személy ellenjegyzése nélkül a
költségvetési szervet terhelõ gazdasági kihatású
kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elõ, és ilyen intézkedés nem tehetõ. A
gazdasági vezetõ olyan személyt jelölhet ki ellenjegyzõnek, aki legalább középfokú végzettséggel és mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékû pénzügyi-számviteli
képesítéssel rendelkezik. Ez a rendelkezés lényegében azt jelenti, hogy bármilyen pénzügyi kötelezettséget jelentõ iraton (legyen az egy könyv
megrendelése vagy egy önrészre kötelezettséget
vállaló pályázat benyújtása) az intézményvezetõ
aláírása mellett ott kell lennie a gazdasági vezetõ vagy az általa erre kijelölt gazdasági ügyintézõ aláírásának is. Kérdéses persze, hogy ezen
rendelkezés alkalmazása mennyire ment át a
gyakorlatba, hiányát azonban a pénzügyi revízió
joggal kifogásolhatja.
Lényeges, de általában kevésbé kidomborított
vezetõi feladat a munkafegyelem és színvonal
fenntartásával kapcsolatos jogok gyakorlása. A
törvény kifejezetten csak a nemkívánatos eredményre fókuszál, amikor a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontjában arról rendelkezik, hogy a közalkalmazott jogviszonya rendes felmondással
megszüntethetõ, ha munkáját nem végzi megfelelõen, s a 37. § (2) bekezdésével a végkielégítésre jogosultak körébõl is kiveszi.
Lényegében ide sorolható a közalkalmazotti
minõsítés rendje is, amelynek értelmében a közalkalmazott minõsítését közvetlen felettesének
véleménye alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el. A minõsítés a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és ténymegállapításokat tartalmazhat.
A Kjt. 45. § (1) bekezdése értelmében fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a
közalkalmazotti jogviszonyból eredõ lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi. A 46. §. (2)
bekezdés a) pontja értelmében kötelezõ a fegyelmi eljárás megindítása jelentõs súlyú fegyelmi
vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén. Fõ
szabály szerint nem lehet az eljárást megindítani, ha a fegyelmi vétség elkövetésétõl számított
egy év már eltelt. Az egyéves határidõ azonban
magasabb vezetõ esetén három évre, vezetõ esetén két évre emelkedik.
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A kiszabható fegyelmi büntetések: megrovás;
az elõmeneteli rendszerben történõ várakozási idõ
legfeljebb egy évvel történõ meghosszabbítása;
a jogszabály alapján adományozott címtõl való
megfosztás; magasabb vezetõ, illetve vezetõ
beosztás fegyelmi hatályú visszavonása, valamint
elbocsátás. Az elbocsátás büntetés jogerõre emelkedését követõ egy éven belül az elbocsátott
közalkalmazott a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál nem alkalmazható magasabb vezetõ
vagy vezetõ beosztásban.
A Kjt. 53/A. § (1) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése)
vagy a fõvárosi önkormányzat bizottsága, a fõpolgármester által megbízott magasabb vezetõ,
illetve vezetõ beosztású közalkalmazott (azaz
intézményvezetõ) fegyelmi ügyében a fegyelmi
tanács feladatainak ellátása és a fegyelmi büntetés kiszabása a képviselõ-testület (közgyûlés)
hatáskörébe tartozik.
A Kjt. 45. § (8) bekezdése értelmében, ha a
kötelességszegés csekély súlyú és a tényállás tisztázott, a vétkes közalkalmazott  fegyelmi eljárás
mellõzésével  megrovás büntetéssel sújtható.
Amint az elõbbiekbõl látható, a törvény a
szankciókra helyezi a hangsúlyt. A minõsítés a
legszelídebb jogi eszköz a vezetõi elégedetlenség (vagy elégedettség) mértékének visszajelzésére. Az Mt. érvénytelenségi esetekrõl rendelkezõ 7. §-a az érvénytelenségi okok között több
alkalommal hangsúlyozza a jogellenes fenyegetés tényét. Ebbõl a contrario következik, hogy a
munkajog nem minden fenyegetést tekint jogellenesnek. Így a bírói gyakorlat nem tekinti jogellenes fenyegetésnek, ha a munkáltató a közalkalmazott súlyosan kötelezettségszegõ magatartása (pl. italozása) miatt fegyelmi eljárás megindítását helyezi kilátásba.
A Legfelsõbb Bíróság megállapította, hogy a
munkáltató az utasítási jogából eredõen bármikor felhívhatja a munkavállaló  a Kjt. hatálya
alá tartozó munkáltató esetében a közalkalmazott  figyelmét olyan, általa helytelennek tartott
magatartásra, ami kötelezettségszegésnek minõsül. Az ellenkezõ álláspont elzárná a munkáltatót a nem megfelelõ munkavégzés bírálatától,
illetõleg kizárólag fegyelmi eljárás megindításával és büntetés kiszabásával nyílna erre lehetõség. A Kjt. 45. §-ának (1) bekezdése szerint csak
lényeges kötelezettség vétkes megszegése minõsül fegyelmi vétségnek, de a fegyelmi eljárás
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megindítása még ezen belül is csak korlátozottan kötelezõ [Kjt. 46. § (2) bek.]. Mindez nemcsak lehetõvé, de adott esetben szükségessé is
teszi, hogy a munkáltató a fegyelmi eljárás mellett más módon is felróhassa a kötelezettségszegést. (BH 1998. 510.) A Legfelsõbb Bíróság
idézett határozatából nyilvánvaló, hogy a vezetõi utasítási jogból származik a rosszallás kifejezésének joga akkor is, ha az elkövetett hiba lényegében nem olyan mértékû, hogy megvalósítana valamilyen fegyelmi vétséget.
A hátrány kilátásba helyezésével szemben
természetes eszköz az elõny kilátásba helyezése,
pl. jutalom, illetve más elismerés. Ilyen volt a
Kjt-ben az azóta hatályon kívül helyezett, kiemelt
F kategória intézménye, és ilyen a Kjt. 65. §
(35) bekezdéseiben részletezett, fizetési fokozatok közötti várakozási idõ csökkentésének lehetõsége, illetõleg a Kjt. 39. § (3) bekezdése
szerinti címek adományozása. Mivel a címeket
és a címpótlékot a tartósan magas színvonalú
munkavégzést, teljesítményt nyújtó közalkalmazott kaphatja, érthetetlennek és szûkkeblûnek
tûnik a Kjt. 71. § (4) bekezdése, amely szerint,
ha a közalkalmazott vezetõi és címpótlékra is
jogosult, akkor részére csak vezetõi pótlék jár.
A vezetõk kötelezettségei között elsõként a
rendeltetésszerû joggyakorlást említeném, amely
magában foglalja a joggal való visszaélés tilalmát. A vezetõi többlet jogosítványokat arra kell
használni, amire valók: a munka célszerû, hatékony és gazdaságos megszervezésére. Az Mt. 4.
§ (2) bekezdése szerint a jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerû, ha az mások
jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési
lehetõségének korlátozására, zaklatására, vélemény-nyilvánításának elfojtására irányul, vagy
erre vezet.
A vezetõi kötelezettségek közé sorolandó
mindenképpen a jogszabályok betartása, betartatása, legyen az szakmai norma, tûzvédelmi, balesetvédelmi, adó- vagy pénzügyi szabály stb.
Ugyanakkor valamennyi vezetõ nyilvánvalóan
közalkalmazotti munkavállaló is egyúttal, így az
alapvetõ kötelezettségek rájuk is vonatkoznak: a
munkavégzésre történõ megjelenés kötelezettsége, munkára képes állapotban, a munkaidõ munkában töltése, az elõírásoknak megfelelõ munkavégzés, együttmûködési kötelezettség, személyes munkavégzés, titoktartási kötelezettség, képzettségének, képességeinek és gyakorlatának
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megfelelõ gondos munkavégzés. A vezetés lényeges eleme az irányítás, szervezés képessége,
amely lényegében alkalmassági feltétel. Ennek
mibenlétét azonban nem a jog, hanem a gyakorlati tapasztalat és a vezetéstudomány határozhatja meg.
A többlet feladatokhoz képest némi ellentételezést jelent, hogy a Kjt. 57. § (2) bekezdése
értelmében a magasabb vezetõ állású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezetõ állásút évi
öt munkanap pótszabadság illeti meg. A Kjt. 70.
§ (1) bekezdése szerint a magasabb vezetõt, valamint vezetõ állású közalkalmazottat vezetõi pótlék illeti meg. A pótlék mértékét a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza, a pótlékalap meghatározott százalékában
kifejezve azt.
Dr. Horváth Sándor Domonkos

A magyar könyvtárak
internetes tájékoztató
szolgáltatása
1. A MIT-HOL-tól a LibInfO-ig
1.1 Elõzmények
A könyvtárak és könyvtárosok, illetve a hozzájuk csatlakozó magánszemélyek önkéntes és
együttmûködésen alapuló on-line tájékoztató
szolgáltatásának megtervezése és kialakítása az
1999-es Networkshop konferencián kezdõdött, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elektronikus
Könyvtári Szekciójának keretében.
A közös szolgáltatás tervének elkészülte után
a Katalist levelezõlistán felhívás jelent meg,
melyben tagokat toboroztak a mûködés részletes
kidolgozásához, illetve a szolgáltatás mûködtetéséhez.
A MIT-HOL szolgáltatás összefogója a Magyar Elektronikus Könyvtár lett; Moldován István és Drótos László tevékenyen részt vett mind
a technikai, mind a tartalmi feladatok elvégzésében. A szolgáltatás weboldala szintén a Magyar
Elektronikus Könyvtár oldalain kapott helyet.

1.2 A MIT-HOL intézményesülése
A Magyar Elektronikus Könyvtárnak az Országos Széchényi Könyvtárba való integrálódásával felvetõdött az a gondolat, hogy az on-line
2002. március

tájékoztatás is az OSZK tájékoztató szolgálatához kerüljön. Ennek realizálása 2001-ben történt
meg.
A tájékoztató szolgálat néhány munkatársa
2001 februárjától már részt vett a kérdések megválaszolásában. Ennek célja az volt, hogy megismerkedjenek a rendszer részletes mûködésével,
a kérdések jellegével, valamint az, hogy tapasztalatot szerezzenek, hogy javaslatot tehessenek
az on-line tájékoztató szolgálat átvételéhez szükséges szervezeti rendszer kiépítésére/intézményesítésére, a technikai és személyi feltételek kialakítására.
Az Országos Széchényi Könyvtárban 2001.
augusztus végén a szakkönyvtárak és a megyei
könyvtárak képviselõi, valamint a MIT-HOL
szolgáltatásban részt vevõ OSZK-dolgozók és
külsõsök jelenlétében megtartott értekezleten az
alábbi megállapodás született:
 a hazai on-line tájékoztató rendszer kialakítása és színvonalas mûködtetése konzorciumi
keretek között mûködjön;
 ezt az együttmûködési formát korrekt szerzõdésekben kell szabályozni;
 az együttmûködési megállapodás tervezetét
az Országos Széchényi Könyvtár készíti el;
 a moderátori szerepet az Országos Széchényi Könyvtár Tájékoztató és Dokumentumellátó
Fõosztály Olvasó- és Tájékoztató Szolgálata
vállalja;
 szeptember 1-jétõl a részt vevõ intézmények honlapjára, illetve a nyilvános internet portálokra kikerül a szolgáltatás weboldala.
2001. október közepéig  a részt vevõ intézmények véleményét figyelembe véve  elkészültek a Megállapodás konzorcium létrehozásáról,
az Alapszerzõdés, a Szervezeti és Mûködési Szabályzat és az Etikai Kódex címû dokumentumtervezetek, melyeket az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári Tagozatának
október 25-ei ülésén a kidolgozók ismertettek.
(Elolvashatók a http://mek.oszk.hu/iroda/mit-hol/
uj-doc/ weblapon.)
A Megyei Könyvtári Tagozat megbízta Gellér
Ferencné dr.-t a végleges szövegek egyeztetésével, hogy a konzorciumi szerzõdések mielõbbi
aláírása megtörténhessen. Erre 2001. november
21-én került sor, az Országos Széchényi
Könyvtárban. A szakkönyvtárak és az egyetemi könyvtárak hivatalosan 2002. március 1jén csatlakoztak.
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Jelenleg a konzorciumhoz, illetve a szolgáltatás mûködtetéséhez a 19 megyei, valamint a
fõvárosi és a nemzeti könyvtáron kívül két városi, 18 felsõoktatási és 11 szakkönyvtár (összesen
tehát 52), valamint négy magánszemély csatlakozott. (2002. februári adat.) E munkálatok során derült ki, hogy a szolgáltatás MIT-HOL címen professzionálisan nem üzemeltethetõ, mert
az már védett név (kereskedelmi szolgáltatásra
vonatkozóan). Így lett az új elnevezés  közvélemény-kutatás után: LibInfO (Library Information
Online) Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása.

2. A LibInfO mûködése
Az on-line referensz szolgáltatás mûködtetõje  a Magyar Elektronikus Könyvtár által kiépített és alapjaiban már beüzemelt rendszer átvételével és a MEK kezdeményezésére  az Országos Széchényi Könyvtár.
A LibInfO új formájában, mely a különbözõ
könyvtárak közötti olyan osztott szolgáltatás,
amelyben a részvétel hangsúlyozottan önkéntes,
az OSZK által biztosított ügyeleti rendszerben
mûködik. A szolgáltatást ellátó szerver a beérkezõ kérdéseket napi 24 órában fogadja. A válaszadás a könyvtárak nyitvatartási idejéhez alkalmazkodóan munkanapokon és 48 órán belüli
idõkorlátozással történik. (Azaz két munkanapon
belül illik válaszolni!)
A moderátori (koordinátori) feladatokat az
OSZK Tájékoztató és Dokumentumellátó Fõosztály Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatának munkatársai látják el, az OSZK munkarendjéhez igazodó ügyeleti rendszerben.
A moderátor feladatai:
 A beérkezett kérdéseket témájuk, jellegük
szerint egyénre szabottan továbbítja a rendszerben részt vevõ tagkönyvtáraknak.
 Figyelemmel kíséri a válaszadás idõpontját, de szakmailag nem ellenõrzi annak minõségét. Tehát a rendszerben dolgozó munkatársak
önálló, egyéni, saját felelõsséggel bíró munkát
végeznek. (Természetesen egy kérdésre többféle
válasz is lehetséges, azok ki is egészíthetik egymást. Így a moderátor egy-egy beérkezett e-mailt
akár több, a témában járatos könyvtárosnak is
továbbíthat.)
 A válaszokat visszajuttatja a kérdezõnek,
természetesen úgy, hogy azok a rendszerbe is
bekerüljenek.
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 Archiválja a beérkezõ kérdéseket és az
azokra adott válaszokat. Az OSZK az archívum
ingyenes használatát minden, a rendszerhez csatlakozó könyvtár számára  saját tájékoztató
munkájukat is segítendõ  ingyenesen biztosítja,
gondoskodik annak folyamatos építésérõl.
A koordinátori szerep mellett az OSZK munkatársai részt vesznek  elsõsorban a gyûjtõkörnek megfelelõ  referensz munkában is, valamint az OSZK magára vállalja a számítógéprendszer (szerver) rendszeres karbantartását,
felügyeletéts.
A tájékoztató munka jellegébõl adódóan a
LibInfO sem vállalkozik közvetlenül felhasználható anyagok elkészítésére. A cél inkább az iránymutatás, az elindulás segítése. Igyekszik a kérdezõt elvezetni azokhoz a forrásokhoz, adatbázisokhoz, ahol kérdésére immáron önmaga is megtalálja a választ. Természetesen elõfordulhat, hogy
közvetlenül magunk adjuk meg a konkrét választ,
tesszük ezt akkor, amikor terjedelmében rövid, de
a kérdezõ számára egyéb úton nem elérhetõ forrásanyagról, információról van szó.
Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján a
LibInfO mûködésének elveit a következõkben
lehet összefoglalni:
 Csak forrásanyagokkal alátámasztott tényinformációkat, dokumentumokat szolgáltat.
 Jogi és orvosi kérdéseket (a történeti jellegûeket kivéve) nem válaszol meg.
 A rejtvény és kvíz jellegû kérdéseket kizárja.
 Nem tartozik a hatáskörébe házi feladatok,
dolgozatok elkészítése.
 Irodalomgyûjtés és bibliográfia készítése esetén segítséget nyújt, de nem vállalkozik a teljes
munkára. (Természetesen lehetõség van a könyvtáraktól ezt fizetett szolgáltatásként igénybe venni.)
 Dokumentumok szolgáltatásakor (pl. versidézetek, biográfiai adatok stb.) szkenneléssel
max. egy A/4-es oldalt küld el ingyenesen, csatolt fájlként. Ennél nagyobb terjedelmû dokumentumok szolgáltatását postai úton, fizetés ellenében, a lehetõ legrövidebb idõn belül a kérdésre
választ adó könyvtár biztosítja.
 Idegen nyelvrõl fordítást csak rövid szövegek, életrajzi és lexikai adatok esetében vállal,
egyébként a forrást, illetve a dokumentumot eredeti nyelven továbbítja a felhasználónak.
 Adatvédelem alá tartozó személyes adatokat (lakcím, telefonszám stb.)  hacsak azok nem
nyilvánosak!  nem szolgáltat.
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 Családtörténeti kutatást nem végez, de természetesen tanácsokkal, információkkal segít.
 A törvényekben meghatározott, szerzõi jogokat, jó ízlést és erkölcsöt sértõ, illetve illegális
tevékenységhez kapcsolódó kérdésekre a választ
megtagadja.
A szolgáltatás on-line lényegébõl következõen a könyvtári gyûjteményeken kívül a világhálón fellelhetõ információk továbbítása is egyre
nagyobb mértékben a LibInfO feladatai közé tartozik. A LibInfO  a szellemi kihíváson és a
gyakorlati munkán túl  a lehetõ legjobb gyakorlási lehetõség mind a könyvtárosoknak, mind a
felhasználóknak az Internet szerteágazó világának megismeréséhez. Az itt összegyûjtött tapasztalat saját könyvtárukban végzett tájékoztató
munkájukba, valamint a kérdezõk mindennapi,
gyakorlati internetes tevékenységébe is szervesen beépülhet. A rendszer legnagyobb erénye,
hogy egyes intézmények korlátozott lehetõségei
kitágulnak; a tájékoztató munkában egymás forrásaira is támaszkodhatnak.
A fentiek alapján megállapítható, hogy bár
maga a szolgáltatás ingyenes, a rendszerben részt
vevõ tagkönyvtáraknak  éppen a dokumentumszolgáltatás területén  lehetõségük adódik bevételeik növelésére. A LibInfO lehetõséget biztosít arra is, hogy az együttmûködõ intézmények
saját szolgáltatásaikat a rendszeren keresztül
ajánlják, gyakorlatilag ingyen reklámozzák. Hisz
a kérdezõ eldöntheti, hogy milyen formában szeretne válaszhoz jutni: rövid forrásokra vonatkozó útmutatást, ötleteket vár, vagy részletes dokumentációhoz szeretne hozzájutni, természetesen ellentételezés fejében.

3. A beérkezett kérdések elemzése
3.1 Statisztikai elemzés
1999 szeptemberétõl (az indulástól) 2001.
március végéig 2738 kérdés érkezett: havonta
átlag 150.
2001 áprilisától 2001. augusztus 31-éig 
ebben az idõszakban az Országos Széchényi
Könyvtár Tájékoztató és Dokumentumellátó
Fõosztály Olvasó- és Tájékoztató Szolgálata már
tevékenyen részt vett a válaszadásban  796
beérkezett kérdést regisztráltunk. 2001. szeptember 1-jétõl, mikor a szolgáltatás a MEK-en kívül
az együttmûködõ könyvtárak honlapján és a
nyilvános internetes portálokon keresztül is elér2002. március

hetõvé vált, a beérkezett kérdések számában
ugrásszerû növekedést tapasztaltunk. Az év utolsó négy hónapjában a beérkezett kérdések száma
1516 volt. Ez a növekvõ tendencia azóta is tart.
A válaszok számában a növekedés még inkább szembetûnõ. (Egy adott kérdésre több
könyvtár munkatársától is érkezhet válasz, amelyek sok esetben, éppen a minõségi válaszadás
érdekében, kiegészítik egymást. Amennyiben
határidõn belül érkeznek meg a válaszok, a
moderátor azokat egy egységes referensz-emailbe szerkeszti, és úgy továbbítja a kérdezõnek.) Az összes válaszok száma a fenti idõszakban 2135, amibõl 1040 az Országos Széchényi
Könyvtár LibInfO-csoportjától származik. Az
összes válaszokhoz viszonyítva ez a szám 49
százalékos Országos Széchényi Könyvtár-i részesedést mutat. (A szakkönyvtárak, illetve a felsõoktatási könyvtárak szélesebb konzorciumi bevonásával ez az arány remélhetõleg változik
majd. Lásd 1. sz. melléklet.)

3.2 Tartalmi elemzés
A kérdések kétharmad része szakkönyvtári
tájékoztató feladat.
Elsõsorban szakdolgozat, tanulmány elkészítéséhez kérnek segítséget, megközelítõleg negyven százalékos arányban. A másik nagy csoportot a személyes érdeklõdés (átlagban harminc
százalék) képezi. Ezen kérdések szinte minden
szakterületet átfognak, meglehetõsen konkrét
jellegûek és speciálisak. Számos esetben
hosszabb kutatómunkát, s leggyakrabban
interneten elérhetõ forrásokat igényelnek. Mintegy húsz százalékot a mindennapi munkavégzéshez, tudományos kutatáshoz kapcsolódó kérdések tesznek ki. A maradék tíz százalék szolgáltatási információkra vonatkozik.
Tapasztalataink alapján az is megállapítható,
hogy a kérdezõk akkor is igénybe veszik a szolgáltatást, amikor az szakmailag nem lenne indokolt: kis idõ- és munkaráfordítással az on-line
elérhetõ könyvtári adatbázisokban, közös katalógusokban, internetes weblapokon, illetve portálokon önállóan is megtalálhatnák a kért információt.

4. Elõttünk álló feladatok
Az on-line tájékoztató munka minõségbiztosításának érdekében a jövõben elengedhetetlenül
szükséges:
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 negyedévenként frissített, tematizált, rendszerezett linkgyûjtemény összeállítása (elsõ kötete már elkészült, és on-line módon (http://
mek.oszk.hu/iroda/mit-hol/linkek/linkek.htm) elérhetõvé tettük a részt vevõ intézmények és
magánszemélyek számára);
 a kérdéseket és válaszokat tartalmazó archívum tartalmi feltárása (tárgyszavazása) az Országos Széchényi Könyvtárban elfogadott tezaurusz alapján, és ennek HTML-formátumban való
közzététele, ez körülbelül 12 ezer rekordot jelent;
 statisztikák, tartalmi elemzések készítése;
 az ûrlap és a levelezési rendszer 2.0 verziójának kidolgozása;
 új, háromnyelvû honlap elkészítése;

 szervezeti bõvítés (további hazai és nemzetközi intézmények bevonása);
 anyagi források bõvítése pályázatok útján
(szerver, PC-k, adatbázis-elõfizetések);
 továbbképzések szervezése.
A LibInfO bebizonyította, hogy a könyvtáros
társadalom képes megfelelni a tudástársadalom
által támasztott igényeknek, képes közös erõvel,
együttmûködve ezt a feladatot hatékonyan, magas színvonalon ellátni.
LibInfO szolgáltatás:
Honlap: http://mithol.oszk.hu,
E-mail: libinfo@oszk.hu
Tokaji Nagy Erzsébet (tokaji@oszk.hu)
Tóth Ferenc Tibor (toth@oszk.hu)

LibInfO/MIT-HOL 2001. év
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Egyetemi
Könyvtárigazgatók
Kollégiuma*
19922002
1992. január 23-án huszonnégy
állami és két egyházi egyetem
könyvtárának igazgatói, fõigazgatói megalapították az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumát. Az elõkészítõ munkálatok 1991 nyarán kezdõdtek,
amikor Zsidai József (Miskolci
Nehézipari Egyetem  Miskolc)
és Mader Béla (József Attila
Tudományegyetem  Szeged)
megkeresett azzal a szándékkal,
hogy készítsük elõ, szervezzük
meg az egyetemi könyvtárak vezetõinek összefogását e könyvtárak minõségi, szakmai színvonalának emelése, biztosítása
céljából. Az elõkészítõ munkálatokba bekapcsolódott Cserey
Lászlóné (Állatorvos-tudományi
Egyetem) és Zalainé Kovács
Éva (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem).
Miközben folytak az alapszabály készítésének és a fórum
összehívásának munkálatai,
1991. augusztus 2728-án Miskolcon nagy jelentõségû tanácskozásra került sor Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban 91 címmel, ahol az
egyetemi könyvtárak, valamint
*Elhangzott 2002. február 26-án, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
tartott jubileumi ülésen.
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az országos feladatkörû tudományos könyvtárak a Magyar
Tudományos Akadémia és a
Tudománypolitikai Bizottság
képviselõivel megvitatták a
könyvtárpolitikának, valamint
az információtechnológia és az
információkultúra könyvtári
meghonosításának feladatait, fõ
irányait.
Visszatérve az alapításra,
mint ismert, a civil társadalmak
fejlõdésének, kibontakozásának
velejárója, megnyilvánulási formája a szakmai, helyi polgári
közösségek önszervezõdése. A
könyvtárak és könyvtárosok
szakmai önigazgatása, érdekképviselete új testülettel gyarapodott, amikor az egyetemi
könyvtárigazgatók tudatában
annak a felelõsségnek, amelyet
az egyetemek, illetve universitasok kiszolgálásáért viselnek,
s nem feledkezve meg azokról
a hagyományokról sem, amelyek az egyetemi könyvtárakat
a köz szolgálatában álló intézmények rangjára emelték; a
szakmai együtt-haladásra törekvõ igény szellemében, a könyvtárügy és a tudományos információs rendszer hatékonyságának fokozása, ezáltal az egyetemi könyvtárak társadalmi
rangjának emelése céljából
(alapszabály) megalakították
autonóm szakmai tanácskozó és
szakmai érdekvédelmi testületüket, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumát (EKK).
Hittük és hisszük, hogy az
egyetemi könyvtárak a hazai
könyvtári és tudományos inforKönyvtári Levelezõ/lap

mációs rendszer fejlõdésének
meghatározó elemei lesznek; a
felsõoktatás, a nevelés, a kutatás,
a hivatásgyakorlás nem nélkülözheti az egyetemi könyvtárak korszerû és hagyományos szolgáltatásait; az egyetemi könyvtárak szakemberei aktív szerepet
vállalnak az intézmény mûködését biztosító gazdasági és
jogi, környezeti feltételek formálásában.
Az alapszabály szerint az
EKK különös figyelemmel
kíséri az egyetemi könyvtárakat
érintõ törvény- és jogszabályalkotást, az egyetemek statútumait; az elõkészítõ periódusban kialakítja álláspontját, a már hatályos jogszabályokkal kapcsolatban megteszi észrevételeit.
A kollégium célkitûzéseinek
elérése, valamint a mûködési
feltételrendszer gazdasági, jogi
átalakulása már a megalakulást
követõ hetekben, hónapokban
az elképzeltnél több munkát
jelentett külön-külön a testületnek, a tagjainak és az eseti
munkabizottságainak. Az EKK
ad hoc munkabizottsága véleményezte a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (MKM)
könyvtári osztálya által kidolgozott képesítési rendelet-tervezetet, részt vett az MKM és a
Világbank könyvtárfejlesztési
projektjeinek elõkészítõ munkálataiban stb.
Az EKK 1992. évi ülésein
napirenden szerepelt a felsõoktatási törvénytervezet egyik változata; az egyetemi könyvtárak
számítógépes koncepciója; az
19

MKMVilágbank projekt a felsõoktatási könyvtárak fejlesztésére vonatkozóan; a könyvtárés szakirodalmi tájékoztatásügy
törvényi szabályozásának koncepciója; a közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos
feladatok; az egyetemi könyvtárak finanszírozási gondjai.
Az 1993. évben tovább folytak az MKMVilágbank Felsõoktatási Tankönyv- és Könyvtárfejlesztési Projekt munkálatai. Ebben az évben napirendre
az alábbi témák kerültek: szakterületi és regionális központok,
a közalkalmazotti törvény, az
ETO jövõje, a hallgatói tananyagellátás, a könyvtári törvény-közgyûjteményi törvény
elõkészítése.
Megalakulásunktól, 1992-tõl
évente készítettünk kimutatást
az egyetemi könyvtárak állománygyarapítási finanszírozási
gondjairól, és évente rohamoztuk az MKM könyvtári osztályának vezetõjét, a gazdasági
helyettes államtitkárt a megoldás érdekében. Csak emlékeztetõül, míg az egyetemi könyvtárak ismert állománygyarapítási, folyóirat-elõfizetési hiánya 
azaz, amit meg kellett volna
venni, de anyagi fedezet nem
volt rá  1992-ben 75 millió Ft,
1994-ben 183 millió Ft, 1996ban 350 millió Ft volt (és nem
is válaszolt mindenki!), azaz
négy év alatt megduplázódott,
addig teljes átrendezõdés, drasztikus csökkenés következett be
az elõfizetett folyóiratok számában és féleségében.
1994-ben napirendre kerültek: a könyvtári törvény újabb
koncepciója, az MKMVilágbank projekt befejezõ munkálatai, a munkaköri szakképzés
újraszabályozási koncepciója,
az Országos Széchényi Könyv20

tár Könyvtártudományi és Módszertani Központ (OSZK KMK)
képzési koncepciója, és végül
december 13. és 14. között került sor a könyvtárépítési szemináriumra Debrecenben, külföldi és hazai szakemberek elõadásaival és vitával. (Emlékezetem szerint külön diplomáciai tárgyalásokat kellett folytatnom a szeminárium sikeressége érdekében az elõadók között
meglevõ szakmai ellentétek
miatt.)
1994-ben kaptunk elõször
szerkezeti támogatást, 100 millió
forintot állománygyarapításra az
MKMVilágbank japán segélybõl, 1995-ben 120 millió forintot
ugyanerre a célra és 34 millió
forintot adatbázis-építésre, 1995ben pedig 200 millió forint pótelõirányzatot. A hiány mindig
újratermelõdött, ezt késõbbi felméréseink bizonyították.
1995. évi témáink voltak:
kötelespéldány-szolgáltatási
koncepció, május 1516-án a
Professzorok Házában nemzetközi tanácskozás az MKMVilágbank TFKF könyvtári alprogramról A felsõoktatási
könyvtárak fejlesztéséért címmel, ahol a Világbank búcsúzó
képviselõje is megállapította,
hogy a könyvtári alprogram
során a külföldi szakértõkkel
együtt kiváló munkát végeztünk, a program megvalósítható. Az év során megvitattuk
még az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó könyvtárosképzést, a közbeszerzési törvény következményeit.
1996 fontos változást hozott
szervezeti életünkben. Módosítottuk az alapszabályt, bejegyeztettük az egyesületet a Fõvárosi
Bíróságon, bejelentkeztünk az
APEH-nél, számlát nyitottunk
az OTP-nél, elnökséget válaszKönyvtári Levelezõ/lap

tottunk, bevezettük a tagdíjakat,
azaz intézményesültünk. Az elnökség: Cserey Lászlóné titkár,
Huszár Ernõné elnök, Szögi
László elnökhelyettes.
Napirendi témáink voltak
még ebben az évben: a folyóirat-gyarapítás finanszírozása, a
felsõoktatási törvény módosítása (az elõzõ évben levelet írtunk a Magyar Rektori Konferencia elnökének a felsõoktatás
fejlesztési törvénytervezettel
kapcsolatban, ez késõbb országgyûlési határozattá szelídült), a
közbeszerzési törvény végrehajtása, a könyvtári törvénytervezet elõkészületei. Véleményt
adtunk az OKT témáihoz, levelet írtunk a gazdasági helyettes
államtitkárnak (ennek folyománya is lett késõbb a felsõoktatási törvény módosítása: a normatív többlettámogatás, illetve
pályázati forrás megteremtésének beiktatása a törvénybe
1997-ben, a 9/D § /3/ bekezdése alatt). Az év végén foglalkoztunk a könyvtárak szolgáltatás- és árpolitikájával, az éves
statisztikai jelentéssel, az osztott katalogizálással, a könyvtári ellátásról szóló törvénytervezet új koncepciójával.
1997-ben megvitattuk az országos szakkönyvtárként is
mûködõ felsõoktatási könyvtárak, valamint a felsõoktatási
könyvtárak szerepe a könyvtári
ellátásban témát, ami megalapozta az év végén elfogadott
CXL., ú.n. kulturális törvény
tudományos könyvtári ellátásról
szóló §-át.
A visszatérõ témák  a közalkalmazotti besorolások, a
kötelespéldány-szolgáltatás stb.
 mellett új koncepciók kerültek az EKK-hoz tájékoztatásként vagy véleményt kérve: az
információs társadalom, az in2002. március

telligens ország koncepciója, az
Országos Közgyûjteményi és
Könyvtári Információs Hálózat
program (ebbõl lett a telematikai fejlesztési program), az
OSZK szerkezeti átalakítása (az
EKK elnöke e konzultatív testület tagja), az OSZK új számítógépes rendszerének követelményei. 1997 májusában Zsenynye és Maribor városokban a
kihelyezett EKK tanácskozás
rendkívül sikeres, hasznos volt,
megtárgyaltuk a FEFA könyvtártámogatási rendszerét, a kulturális alaptörvény újabb fejezeteit, megtekintettük a maribori egyetemi könyvtárat, és
szakmai kapcsolatokat építettek
ki a kollégák. 1997 végén a
Magyar Rektori Konferencia
(MRK) elnöke, Bazsa György
professzor felkérte az EKK elnökét az egyetemi könyvtárak
folyóirat-rendeléseinek koordinálására létrehozott kollégium
munkájában való részvételre.
Az 1998. év napirendjén szerepelt: az állománygyarapítás
helyzete az egyetemi könyvtárakban; a nemzeti kulturális
értékek megõrzése és digitalizálása; a könyvtári törvényt
követõ jogszabályok, rendeletek, határozatok véleményezése (a Könyvtári Intézet feladatai, szolgáltatásai; az Országos
Könyvtári Kuratórium (OKK)
összetétele, feladatai; az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) feladatai; a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetése; a könyvtárosok szakmai továbbképzése, követelményei és finanszírozása); az egyetemi integráció hatása az oktatás-kutatás könyvtári ellátására
(Debrecen, Pécs, Szeged egyetemi könyvtárainak példáján);
javaslat a felsõoktatási törvény
módosítására, e témában leve2002. március

let írtunk Kiss Ádám helyettes
államtitkárnak. Májusban az
MRK napirendjén szerepelt a
felsõoktatás-kutatás szakirodalmi ellátása, ahol a rektorok
meghallgatták az összefoglalót,
melyet e témában készítettem.
Részt vettünk a Frankfurti
Könyvvásárra készülõ könyvtári
multimédia CD szerkesztési,
tartalmi kereteinek kialakításában is.
1998-ban a Babes-Bolyai
Egyetem könyvtárában tettünk
szakmai látogatást, és tanulságos tapasztalatokat gyûjtöttünk.
1999-ben folytatódtak az elõzõ évben elkezdett munkálatok.
Napirenden voltak: a külföldi
folyóirat-elõfizetés és annak finanszírozása, az OKK-ról szóló jogszabály-tervezet, a közalkalmazotti jogviszony és a szakképesítési követelmények, a
felsõoktatási intézményhálózat
integrációját követõ könyvtári
ellátórendszer, hálózat átalakulása, feladatai.
1999 augusztusában Kiss
Ádám helyettes államtitkár felkérte az EKK elnökét egy koncepció kimunkálására a felsõoktatás külföldi szakirodalommal és információval való ellátottsága, finanszírozási stratégiája témában, Dömötör Lajosné
nyugalmazott könyvtári fõigazgatóval és Szentirmai László
fõigazgató-helyettessel egyetemben. Az EKK tagjai aktívan
közremûködtek a jelenlegi helyzetet és igényeket tükrözõ adatbázis összeállításában. E koncepció kidolgozásával hozzájárultunk az Oktatási Minisztérium (OM) elektronikus információszolgáltatási projektjének beindításához (2001 szeptembere).
Az október 5-ei miskolci tanácskozás témája: az egyetemi
könyvtárak és a felsõoktatási inKönyvtári Levelezõ/lap

tegráció, az egyetemi könyvtárak
 egy felmérés tanulságai. Ismét
véleményt nyilvánítottunk az
OSZK feladatairól és a Könyvtári Intézet jogállásáról.
1999-ben emlékezetes volt a
kassai tudományos gyûjtemények meglátogatása.
2000-ben a szakfelügyeletrõl
szóló miniszteri rendelet koncepciójának véleményezése
után napirendre került a szakfelügyeletrõl szóló rendelettervezet; megvitattuk az integráció tapasztalatait, és e témáról
az OM-mel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE)
közösen április 1920-án tanácskozást szerveztünk, ahol
elõadást tartott Kiss Ádám helyettes államtitkár. Júniusi közgyûlésünkön a nyugállományba
vonuló Cserey Lászlóné helyett
Bakos Klárát választottuk titkárrá. További napirendek: az
egyetemi könyvtárakat érintõ
aktuális kérdések (Téglási Ágnes  OM), az ODR, könyvtárközi kölcsönzés, áfa-visszaigénylés, a felsõoktatás finanszírozásáról szóló rendelettervezet tárcaközi egyeztetése (Kenyéri Katalin  NKÖM).
Az októberi tanácskozáson a
Bánki-tónál napirendre került a
külföldi folyóiratok gyarapításáról és a finanszírozásról szakértõi bizottság által készített elvi
anyagnak a vitája, az egyetemi
integrációval kapcsolatosan az
EKK tagságának bõvítése, feladatai és végül a konfliktuskezelés, a konfliktusos helyzetek
megoldása szituációs gyakorlatokkal, aminek aktualitást adtak
az egyetemi átalakulást kísérõ
folyamatok.
2001-ben napirenden szerepelt az EKK alapszabály korábban felmerült módosítási javaslatának megfogalmazása a kari
21

könyvtárak szaporodásával öszszefüggésben. A szabályzat átdolgozását igen gondos, körültekintõ munkával Szögi László
fõigazgató végezte el.
A közgyûlés az alábbi határozatot hozta:
1. Az EKK neve nem változik.
2. Az alapító tagok (könyvtárak) tagsága folyamatos.
3. A tagság bõvülhet az integráció következtében az alapító könyvtárak egyetemeihez
kerülõ kari könyvtárakkal, a
tagfelvétel nem automatikus,
írásban kell kérni.
4. Az EKK szervezetének
megváltoztatása csak a tagság
létszámának jelentõs bõvülése
után szükséges, ahogyan az elnökség létszámának bõvítése is.
(Az EKK-nak jelenleg 34 tagja
van.)
Április 1113-án a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával közösen tudományos tanácskozást szerveztünk A multifunkcionális könyvtár címmel.
További napirendek: a minõségbiztosítás rendszerének
kialakítása a felsõoktatási
könyvtárakban, majd Sopronban aktuális könyvtárpolitikai
kérdések (az Országos Mûszaki Információs Központ és
Könyvtár átszervezése stb.),
kulturális szakemberek szervezett továbbképzése meghívott
elõadókkal. A nagy egyetemi
könyvtárak vezetõi november
23-án találkoztak dr. Sigrun
Eckelmann asszonnyal, aki ismertette a Deutsche Forschunggemeinschaft könyvtári politikáját.
Visszatekintve az elmúlt tíz
év munkájára megállapíthatjuk,
hogy az alapításkor kitûzött
célokért sajátos eszközeinkkel
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mindent megtettünk, értünk is
el eredményeket, ha nem is
elõbb, de utóbb. A gazdasági,
jogi környezeti feltételek, amelyek között dolgoznunk kellett
és kell, gyorsan változtak, jóllehet épületeink nem bõvültek,
új egyetemi könyvtárat nem
avattunk. Az egyetemek intézmény-fejlesztési tervei bíztatóak, mint ahogy az is, hogy az
OM Könyvtárfejlesztési Bizottságot hívott életre, mely az OM
illetékességi körébe tartozó
könyvtárak fejlesztési stratégiájának kimunkálásával foglalkozik, az iskolai könyvtáraktól
az egyetemi könyvtárakig. Bíztatónak tekinthetjük, hogy elindult a munka, és reméljük, eredményesen fejezõdik be.
Szervezeti életünkrõl még
annyit kívánok megjegyezni,
hogy az évi két-három alkalommal tartott találkozón mindig
aktuális témák voltak napirenden, a kollégák aktívak voltak
a vitákban. A kapcsolattartás
igen hatékony eszköze az elektronikus levelezõlistánk, így azt
lehet mondani, hogy nem csak
aktív, de interaktív volt a kapcsolat. A napirendekbõl kitûnik,
hogy az NKÖM mindig, mindenben kérte állásfoglalásunkat,
véleményünket. Idõnként igen
hasznos vitáink, veszekedéseink
voltak, de a viták sohasem vezettek a kapcsolatok megszakításához. Ugyanis tudjuk, hogy
mi a feladatunk, és egymásra
vagyunk utalva. Az NKÖM
könyvtári osztályának felkérésére szinte minden bizottságban
ott vagyunk, legyen szó ODRrõl, kitüntetésekrõl vagy más
szakmai kérdésrõl, ad hoc bizottságokról.
A könyvtáros szakmai szervezetekkel a kapcsolatunk,
együttmûködésünk jó, ennek
Könyvtári Levelezõ/lap

keretét a könyvtári kerekasztal
társaság adja, melynek koordinálója az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) és
az MKE. Különösen erõteljes,
operatív a munkakapcsolat az
IKSZ elnökével, véleményünket, állásfoglalásainkat rendszeresen egyeztetjük.
A könyvtári szaksajtóval
igen hasznos kapcsolatokat építettünk ki, rendszeresen hírt
adtak rólunk, konferenciáink,
szemináriumi témáink anyagait
közölték, idõnként versenyt is
tapasztaltunk abban, hogy egyegy sikeres, izgalmas téma tárgyalása kapcsán ki hozhatja le
a teljes szöveget.
Azt gondolom, az EKK tagjai
lehetõségeikhez képest részt vettek a közös munkában, közös
gondolkodásban azért, hogy az
egyetemi, felsõoktatási könyvtárakat olyan magasra szintre emeljük, amilyenre csak lehet. Köszönetet mondok mindannyiuknak az
aktivitásért, a tenni akarásért, és
nem utolsó sorban az elnöki
munkámhoz nyújtott támogatásért. Ugyancsak köszönet illeti a
könyvtárak munkatársait, akik
önzetlenül támogatták munkánkat
a rendezvények megszervezésével, az irattár gondozásával és egy
sor nem látványos, de hasznos,
szükséges tevékenységgel.
Huszár Ernõné dr., elnök
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának alapító
tagjai:
1. Agrártudományi Egyetem
Központi Könyvtára (GATE)
2. Állatorvos-tudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(ÁOTE)
3. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi
Könyvtára (BKE)
2002. március

4. Budapesti Mûszaki Egyetem Központi Könyvtára
(BME)
5. Budapesti Református
Theológiai Akadémia Török Pál
Könyvtára
6. Debreceni Agrártudományi Egyetem Egyetemi Könyvtár (DATE)
7. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (ELTE)
8. Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára
(SEFE)
9. Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára (JPTE)
10. József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára
(JATE)
11. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára (KÉE)
12. Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára
(KLTE)
13. Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola Könyvtára (LFZF)
14. Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola Könyvtár és Információs Központ (MIF)
15. Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (MKF)
16. Magyar Testnevelési
Egyetem Könyvtára (MTE)
17. Miskolci Egyetem Központi Könyvtára (ME)
18. Orvostovábbképzõ Egyetem Központi Könyvtára (OTE)
19. Pannon Agrártudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(PATE)
20. Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia
21. Pécsi Orvostudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(POTE)
22. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi
Könyvtára (SOTE)
2002. március

23. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára (SZOTE)
24. Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (SZFF)
25. Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára (VE)
26. Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia Tudományos Könyvtára (ZMKA)

Dr. Herman Ákos
(19382002)

Rövid ideig tartó
gyógyíthatatlan betegség
következtében,
életének 64. évében
elhunyt
dr. Herman Ákos,
az Országos Mûszaki
Információs Központ
és Könyvtár (OMIKK)
volt fõigazgatója
Miskolcon született, középiskoláit Budapesten végezte, 1961ben a moszkvai egyetem Színesfém Intézet Kohómérnöki
Kar Metallográfiai Szakán szerzett okleveles kohómérnöki diplomát.
1961-tõl 1986-ig a Híradástechnika Ipari Kutató Intézetben
(HIKI), majd az ezen intézetbõl létrehozott MikroelektroniKönyvtári Levelezõ/lap

kai Vállalatnál (MEV) végzett
kutató-fejlesztõ munkát, és töltött be felelõs vezetõi funkciókat.
Mindkét intézetnek meghatározó szerepe volt a magyarországi félvezetõeszköz-fejlesztésben és -gyártásban, illetve a
fejlesztéshez tartozó mérõ és
minõsítõ berendezések elõállításában. E feladatok hatékony
megvalósításában vett részt
Herman Ákos a kezdeti idõkben mint fejlesztõ technológus,
késõbb mint fõosztályvezetõ,
majd mint fõmérnök.
Szakmai és vezetõi munkája
mellett 1980-ban megszerezte a
mûszaki tudományok kandidátusa címet, és ennek alapján a
BME Egyetemi Tanácsa 1981ben a BME egyetemi doktora
címet adományozta neki.
1986-tól az Elektronikai Ipari Együttmûködési és Fejlesztõ
Vállalat mûszaki-tudományos
igazgatóhelyettese, 1990-tõl az
Ipari Informatikai Vállalat vezérigazgató-helyettese volt.
Tevékenységének elismertségét jelzi, hogy 1990-ben beválasztották az MTA Mûszaki
Osztály Elektronikus Eszközök
Bizottságába; több mint tíz évig
elnökségi tag volt az MTESZ
Híradástechnikai Egyesületében; tagja volt az IUVISTA
(International Union for Vacuum Science and Technology)
magyar szakmai bizottságának
és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Vákuumfizikai Szakcsoport titkára, majd elnöke
volt.
Szakmai rátermettségét, emberi sokoldalúságát mutatja,
hogy 1983-tól 1995-ig a Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskolán
elõbb docensi, majd fõiskolai
tanári kinevezéssel komoly szerepet játszott a magyar fiatalok
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mûszaki képzésében, oktatásában.
1993-tól a korábbiaktól lényegesen eltérõ terület adott
neki lehetõséget arra, hogy bemutathassa és érvényesíthesse
kiváló emberi és szakmai kvalitásait.
1993. január 1-jétõl pályázat
útján az Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár fõigazgatója lett, és ezt a
feladatkört látta el 2001. június
30-áig, nyugállományba helyezéséig.
Korábban már többször is
említett sokoldalúságát, rendkívül magas szintû intelligenciáját és vezetõi képességét mutatta, hogy a számára viszonylag új, alkalmazott informatikai
és könyvtárügyi területen is sikeresen helytállt egy olyan idõszakban, amikor több, az
OMIKK-hoz hasonló információs intézmény megszûnt, vagy
felszámolásra került. Vezetõi
rátermettségére vallott az is,
hogy sikerült az intézmény
mûködéséhez elengedhetetlenül
szükséges, az állami költségvetési finanszírozást meghaladó
pénzügyi támogatásokat is megszereznie a különbözõ felügyeleti hatóságoktól, minisztériumoktól.
Vezetésével az intézmény
sikeresen vett részt hazai és
nemzetközi  köztük európai
uniós  pályázatokon, és úgy
tudott egyre komolyabb országos szerepkört betölteni, hogy
a változó gazdasági környezetben nemcsak megtartotta hagyományos funkcióit, hanem bõvítette is azokat. A számítástechnika fejlõdése adta lehetõségekkel élve irányításával új területeket  adatbázisok építése,
szolgáltatása, elektronikus tartalomszolgáltatás, osztott kata24

logizálás, külföldi dokumentumok gyors, elektronikus úton
történõ beszerzése a felhasználók kérésére stb.  vezettek be
az intézményben.
Munkatársai nagyra becsülték mint vezetõt és mint szakembert is. Igen rövid idõ alatt
nemcsak megtanulta a könyvtáros-informatikus szakmát,
hanem mûszaki intelligenciáját
és vezetõi tehetségét is jól kamatoztatva, az országos szakmai igény elvárásainak megfelelõen, az OMIKK-ot meghatározó információs intézménnyé
tette. Ezt a vezetõi-szervezõi
tevékenységet ismerték el azzal,
hogy 1995-ben a Mûvelõdési és
Közoktatási Miniszter felkérésére az Országos Könyvtárügyi
Tanács tagja lett. Szakmai elismertségét támasztja alá az is,
hogy a magyar könyvtári rendszer tizenhat legnagyobb intézményét magában foglaló, 1997ben indult MOKKA (Magyar
Országos Közös Katalógus)
projektet mûködtetõ egyesület
elnökévé õt kérték fel. Ezt a
munkát és címet fõigazgatói
tevékenységéhez hasonlóan
nem rangnak, hanem kötelezettségnek tekintette, és részletekbe menõen, érdemben vett részt
az irányítási és összehangolási
munkákon túl az egyes részfeladatok megvalósításában is.
Munkája, tevékenysége túlnõtt az OMIKK hétköznapi életén, jelentõs volt szakmai, publikációs aktivitása, és több mint
százra tehetõ az utóbbi nyolc
évben tartott hazai és külföldi
elõadásainak száma, amelyekkel a hazai könyvtár és informatika ügyét szolgálta.
Szakmai munkájának és
emberi kvalitásának elismeréseképpen 1998. október 23-án
eredményes kutatási és vezetõi
Könyvtári Levelezõ/lap

tevékenységéért megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést.
Ez a kitüntetés is igen jól megerõsíti azt az a pozitív véleményt, amely munkatársai között és széles szakmai körben
kialakult róla, csodálva hihetetlen munkabírását, aktivitását és
elszántságát, mindazt, amit az
intézet hatékony mûködtetésének fenntartásáért tett.
Széles körû humán érdeklõdését példázza, hogy nemcsak
illetékes vezetõként, hanem
mint tudós szakember is segítette az OMIKK tudománytörténeti kiadványainak elkészítését (pl. Magyarok a világ tudományos-mûszaki haladásáért, a
Gábor Dénes és Millner Tivadar életét és munkásságát bemutató lemezek), hanem számos esetben saját kutatómunkájára alapozott tanulmányokat
is írt a kiadványokhoz.
A munkájának és a családjának élt. Jelentõs gyûjtõ- és
elõkészítõ munkát végzett annak érdekében, hogy nyugdíjba
vonulása után megírhassa az
OMIKK történetét, amely mintegy folytatása lett volna az
1983-ban kiadott centenáriumi
kiadványnak.
Sajnos a munka folytatását,
a történet megírását megakadályozta korai és hirtelen halála.
2001. június 30-án ment
nyugdíjba, akkor, amikor az
Oktatási Minisztérium döntése
alapján az OMIKK-ot összevonták a BME könyvtárával.
Munkásságának elismeréseképpen az egyetem Rektori Tanácsa a BME OMIKK Címzetes
Fõigazgatója címet adományozta dr. Herman Ákosnak.
Élete és a munkája egybeforrását az a sorsszerû egybeesés is jelképezi, hogy ponto2002. március

san a halála napján, 2002. február 28-án járt le a nyugdíjba
vonuláshoz járó nyolc hónapos
felmondási ideje, és akkor kezdõdött volna el igazi nyugdíjas
élete.
Stubnya György
BME OMIKK

In memoriam
Gazsiné
Estélyi Katalin
(19522002)

Tudtuk és õ is tudta, hogy nagyon beteg. Titokban mégis reménykedtünk, hogy gyõzhet a
halálos kór felett.
1952. október 19-én született Budapesten. A család rövid
móri, enyingi, fehérvári kitérõ
után 1964-ben Bicskére költözött, Kati ott fejezte be az általános iskolát, és ott érettségizett 1971-ben, a Vajda János
Gimnáziumban, ahol késõbb
óraadó tanárként oktatta a
könyvtári fakultációt választó
diákokat. Nyaranta a bicskei
Petõfi Mûvelõdési Központban
dolgozott, s népmûvelés szakra
felvételizett a Kossuth Lajos
Tudományegyetemre.
Késõbbi pályamódosításában
nagy szerepe volt a bicskei
2002. március

könyvtár akkori igazgatójának,
Börcs Jánosnak, aki 1974-ben
állást ajánlott neki, és akitõl
sokat és szívesen tanult, akivel
nagyon jó kapcsolata volt. Úgy
érezte, folytatnia kell, amit õ
elkezdett. Az átmenetinek tekintett könyvtároskodásból tehát
életpálya lett. A Debreceni Tanítóképzõ Fõiskolán már népmûvelõ-könyvtáros szakon szerzett oklevelet 1977-ben. Kezdetben feldolgozó könyvtáros,
1978-tól módszertanos volt.
Emellett részt vett az olvasószolgálat napi munkájában, gondozta a helyismereti és a zenei
gyûjteményt.
1990-ben pályázat útján
nyerte el az igazgatói megbízást. A szûkülõ anyagi források
ellensúlyozása, az épület sorsának bizonytalansága sok gondot
okozott neki. Az önkormányzat
és a segítõkész olvasók közremûködésével sikerült 1993-ban
új könyvtárat avatni Bicskén. A
költségvetési megszorításokat
szponzorok keresésével ellensúlyozta, támogatókat talált a helyi vállalkozók körében. Rendezvényeket szerveztek az intézmény szolgáltatásainak népszerûsítésére, pályázatokat írtak,
közérdekû kötelezettségvállalást
hoztak létre a könyvtár támogatására. Idõt, energiát nem kímélve, az egészségét sem féltve dolgozott.
1993-ban és 1998-ban megválasztották igazgatónak. Szakértelmét, elszántságát az önkormányzat is elismerte, õ pedig
újult erõvel vetette bele magát
a munkába: tervezett, dolgozott,
építette a könyvtár jövõjét, a
jövõ bicskei könyvtárát. Azt a
jövõt, amelynek õ már nem lehet részese.
Fontosnak tartotta a gyerekek olvasóvá nevelését. A meKönyvtári Levelezõ/lap

gyében az elsõk között szervezett nyári olvasótáborokat a
gyerekeknek, és ezekhez támogatókat is szerzett. Emellett
megoldotta az idõs, beteg emberek könyvtári ellátását is.
A helytörténet, a helyi értékek felkutatása mindig szívügye
volt. Sokat tett a könyvtár névadója, Nagy Károly megismertetéséért. Vallotta, hogy a helyi
értékek felkutatása, megõrzése,
az események dokumentálása a
jelen és a késõbbi korok számára, ezek közkinccsé tétele
segíti elõ az igazi helyi társadalom kialakulását. Jelentõs szerepe volt Forgács Antal költõ
és Nagy Károly csillagász bicskei emléktáblájának felállításában. Érzékenyen és hozzáértéssel reagált a könyvtárral kapcsolatos új igényekre. Szakmai
és közéleti munkásságát Bicske városa 2001-ben Bicskéért
Emlékéremmel ismerte el.
Nagyon jó kapcsolata volt
közvetlen kollégáival, a megyei
könyvtárral és a megye könyvtárosaival.
Búcsúzunk Tõle, de nem
feledjük a személyiségébõl áradó lelkesültséget, kedvességet,
a vele való találkozások, beszélgetések emlékét.
Komlósi József
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BOBCATSSS
2002
Kevés olyan program van, ami
miatt az ember szívesen menne
januárban az Adria partjára. A
10. Nemzetközi BOBCATSSS
konferencia szervezõinek mégis sikerült a lehetetlen, ugyanis
kb. száznegyven könyvtár szakos egyetemi és fõiskolai hallgatót, tanárt és gyakorló könyvtárost, kutatót láttak vendégül a
minden kétséget kizáróan csodálatos szlovén tengerparti városkában, Portoroban. A név
jelentése Port of Roses, azaz a
rózsák kikötõje. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy a nagy hidegben rózsákról legfeljebb
csak álmodni lehetett, s a sûrû
köd miatt a kikötõt és a tengert
is alig láttuk, pedig mikor részesül egy magyar egyetemista
olyan figyelmességben, hogy a
szobájának az erkélye éppen a
tengerre néz )
Az ellátásra semmi panaszunk nem lehetett. A két szervezõ könyvtárosképzõ intézmény, a ljubljanai egyetem és a
stuttgarti fõiskola könyvtár szakos hallgatói mindent megtettek kényelmünk érdekében. A
tengerparti panziók nyugati turisták pénztárcájához szabott
árából annyit alkudtak, hogy
bármely kelet- és közép-európai diák, tanár számára megfizethetõ volt a szolgáltatás, a
szimpózium székhelyéül pedig
kibérelték az Auditorij nevû
konferenciaközpontot, ahol há26

rom nagy teremben folyhattak
párhuzamosan az elõadások.
Habár sokan tartottak a vidéki helyszín miatti esetleges
hiányosságoktól, a konferenciaközpont technikai felszereltsége, a városkában található szórakozási és étkezési lehetõségek
felülmúlták a várakozásokat.
Ezúttal is sikerült olyan témát választani, ami nem csak a
kutatók, de nagyon sok diáktársunk fantáziáját is megmozgatta (Human beings and information specialists, azaz Emberek és információs szakemberek).
Jó volt látni, hogy milyen
lenyûgözõen nagy munkát képesek végezni egyesek egyetemi hallgatóként csupán azért,
hogy egy színvonalas elõadással szerepeljenek ezen a nemzetközi megmérettetésen. Különösen a horvát és a szlovén
egyetemek hallgatóinál volt
megfigyelhetõ, hogy a kutatásokat jórészt a tanárok kezdeményezik, segítik tanácsaikkal,
de a diákokra hagyják az anyaggyûjtést, a kérdõívek kitöltetését, és ami a hallgatóknak különösen nagy lehetõség: az eredmények publikálását, az egyes
fórumokon való közzétételét.
Összesen negyven elõadás
hangzott el. Minden szekció
elején volt egy gondolatébresztõ elõadás, amelyben fõleg tanárok, kutatók beszéltek tudományos eredményeikrõl, elméleteikrõl, ezzel mintegy bevezetõt adva a szimpózium egyes
szekcióinak beszámolóihoz.
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Újításként tarthatjuk számon,
hogy ezúttal a felszólalások
mellett a szünetekben az Auditorij halljában nagyméretû tablókon ismertethették eredményeiket azok, akik dolgozatuk
tartalmát nem mondhatták el
(fõleg az idõ korlátozott volta
miatt) szóban. Ez az ún. poster
session (poszter szekció) általában olyan témákat tartalmazott, amelyek csak érintõlegesen kapcsolódtak a szimpózium
elõzetesen megadott központi
gondolatához.
Olvashattunk például a horvát börtönkönyvtárakról, a lengyel informatikai fejlesztésekrõl, vagy éppen arról, hogy
milyen szerepet tölt be az információs technológia a pedagógusképzésben Torunban.
Giczi András a Magyarországon
nem is oly régen publikált kutatásáról, a káoszelmélet és a
könyvtártudomány összefüggéseirõl mutatott be egy látványos
tablót. Fejtegetései iránt nagy
érdeklõdés mutatkozott, többen
is megkeresték kérdéseikkel a
szimpózium alatt, az elõadások
szüneteiben, de az esti kötetlenebb, zenés, táncos összejöveteleken is.
Idén is nagy hangsúlyt fektettek az elmélyült szakmai
munkára. Az egyes szekciók
elõadásainak összeállításánál
világosan kitapintható volt a
szervezõk szándéka, ugyanis a
felszólalások témájukban nagyon közel álltak egymáshoz,
ezzel lehetõség nyílt az egyes
országoknál tapasztalható elté2002. március

rõ gyakorlatok összehasonlítására is.
Viszonylag sok, a jelenlegi
helyzetet elemzõ kutatásról számoltak be. Többen készítettek
kérdõíves felmérést arról, hogy
milyen kép él egyrészt a szakmában, másrészt a felhasználókban a jövõ könyvtárosáról;
hogyan látják a jövõt a könyvtár szakos diákok az egyes egyetemeken; a felhasználók milyen
igényeivel kell szembenézni az
információs társadalomban. Ez
jórészt a diákok kedvelt mûfaja volt, míg a tanárok, kutatók inkább elméleti kérdésekrõl,
a felvetett problémák lehetséges
megoldásairól számoltak be.
Szóba került a könyvtárosképzés nemzetközivé tételének
kérdése, a netikett, a modern
kor által megkívánt új szerepek,
lehetõségek problémaköre.
A konferenciának mindig
fontos részét képezik a workshopok, melyek során az elõadó és a hallgatóság kapcsolata
interaktívvá válik. A mûhelyekben nem is hagyományos elõadások kerülnek terítékre, inkább megvitatásra váró témák
vannak a középpontban.
Egy fontos témát mindenképpen ki kell emelni az idei
konferencia mûhelytanulmányai
közül, és bár  ahogy ez lenni
szokott  nem született konszenzus a kérdésben, e téma
mindannyiunk életét befolyásolja napjainkban.
Az interneten rengeteg információ kering rólunk, magánszemélyekrõl. A vita bevezetõjében
ezt úgy mutatták be az elõadók,
hogy a nézõtérrõl felállítottak
egy lányt, és felsorolták tucatnyi személyes adatát. Ezeket,
mint mondták, a különbözõ
adatbankokban szinte teljesen
szabadon lekérdezhették. Meg2002. március

döbbentõ volt látni, hogy menynyi mindent lehet megtudni rólunk a hálózaton keresztül
A párbeszéd alapvonala és
témája így az lett, hogyan lehet
adataink védelmét megoldani az
interneten, azon a felületen,
ahol az adatok nyilvánossága és
hozzáférhetõsége a fõ szempont. Ez akár a net filozófiájaként is felfogható.
Ebbõl született meg a második problémakör, nevezetesen
az, hogy mi módon lehet  ha
lehet egyáltalán  az internetet
szabályozni. A szabályozás ellen érvelõk a net adatszabadságára hivatkoztak, és úgy okoskodtak, hogy minél kevesebb
helyen adjuk meg az adatainkat, ha védekezni akarunk. A
másik tábor ez utóbbi javaslattal egyetértett, de véleményük
szerint van mód a jogi szabályozásra, és szükség is van rá,
hiszen akárcsak a könyvtárakban, az interneten is a felhasználó érdeke az elsõdleges.
A vita során elhangzott állásfoglalások és érvelések mind
azt mutatták, hogy a szakmát a
közeljövõben megoldásra váró
problémaként élénken foglalkoztatja ez a kérdés.
Ahhoz képest, hogy milyen
közel rendezték határainkhoz a
szimpóziumot, sajnos megint
viszonylag kevesen képviseltük
nemzetünket. Budapestrõl négyen, Szombathelyrõl hatan
vettünk részt a szimpóziumon.
Szintén negatívumként említhetõ, hogy a tízéves jubileumra nem helyeztek kellõen
nagy hangsúlyt. Egy elõadásban
bibliográfiai és bibliometriai
szempontból elemezték az elõzõ BOBCATSSS kötetek tartalmát. Az Auditorij halljában meg
lehetett nézni a korábbi szimpóziumokon készült fényképeKönyvtári Levelezõ/lap

ket, illetve lapozgatni lehetett az
elõzõ kilenc BOBCATSSS kötetet (19932001). A szervezõk
szándékában állt az is, hogy a
második napon egy tengerparti
séta keretében lehessen kötetlenül társalogni a konferencia
veteránjaival. Sajnos a rossz
idõ miatt ez meghiúsult, így a
generációk találkozására egy
kellemes szórakozóhelyen került sor.
Az idén megalapították a
BOBCATSSS Díjat, melyet a
résztvevõk szavazatai alapján
ítéltek oda a legjobb diákelõadónak. Az elsõ ilyen elismerést a szervezõ stuttgarti képzõintézmény egy ambiciózus
hallgatója kapta meg, aki szakmai felkészültsége, fesztelen
stílusa, jó angolnyelv-tudása alapján minden kétséget kizáróan
megérdemelte a kitüntetést.
Immár hagyománnyá vált,
hogy a szervezõk a konferencia
mindhárom estéjére szerveznek
programot, olyan zenés-táncos
összejöveteleket, ahol mindenki kedvére ismerkedhet, beszélgethet, szórakozhat.
A nyitóesten a gyönyörû
Piran fõterén, a városháza épületében volt a fogadás, a már
megszokott bõséges vendéglátással. A második este elmaradt
ugyan a tervezett tengerparti
séta, de a szervezõk egy fél nap
alatt áthidalták a problémát, és
kibéreltek egy kellemes szórakozóhelyet a kikapcsolódni vágyók számára. Itt nyílt alkalom
mind szakmai, mind fesztelenebb baráti beszélgetésekre, s
meglepõ módon sokan tényleg
nem csupán a könnyedebb témákat vitatták meg az este folyamán. A záróbuli már hamisítatlan BOBCATSSS-hangulatú rendezvény volt, igazi búcsúest, emlékezetes és vidám.
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A BOBCATSSS-közösség
mára egy család lett. Minden
tagja egyenrangú, legyen tanár
vagy diák, jöjjön az EU-ból,
vagy az EU-n túlról. Akár elõször, akár sokadik alkalommal,
veteránként van valaki jelen,
mindenki mindenkit barátjának
tekint. Mi immár három éve
vagyunk aktív résztvevõi a konferenciának, és azokkal, akik
újra meg újra eljönnek, képesek vagyunk ott folytatni, ahol
egy éve abbahagytuk.
Az idén egy szállodában laktunk a szervezõkkel, és elutazásunk reggelén egy üzenet várt
minket a szobánk ajtaján, ami
nagyjából így szólt:
Sajnos mi korán indulunk
haza, így már nem találkozhatunk. Jó utat, és vigyázzatok
magatokra! Szeretettel: Steffi,
Eva és Helmut. P.S.: Jövõre
Torunban!
Giczi András
Gottl Eszter
Szabó Ágnes
Tóth Máté

A Balaton
és az ember
Az olvasás éve alkalmából a
keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár is bõséges és színvonalas programokkal készült.
Ezek közül kiemelkedõ A Balaton és az ember címû, nyolc
elõadásból álló sorozat, melynek anyagi vonzatát a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától és a Nemzeti Kulturális
Alapprogramtól nyert forrásból
fedezzük.
Nagy érdeklõdés elõzte meg
ezt a sorozatot, hisz városunk
és környéke életében meghatározó szerepet játszik a Balaton.
Tavaly szeptemberben került
28

sor az elsõ elõadásra. A Festetics György Zeneiskola Fúvós
Quartettjének mûsora után dr.
Szabó Imre polgármester mondott köszöntõt és nyitotta meg
az elõadássorozatot.
Az elsõ elõadó, dr. Szabó
István, a Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezõgazdaság-tudományi Kar rektorhelyettese, a
Balaton és környéke természeti
értékeirõl tartott rendkívül érdekes és tanulságos, diavetítéssel egybekötött elõadást. Láthattuk a legkisebb kúpalakú bazalthegyet, a Hegyesdet, a Balatonfelvidék egyik meghatározó
növényét, az árvalányhajat, és
a ma már nem látható szibériai
nõszirmot, ami a Tapolcai-medence egykori lápvilágára emlékeztet.
Ezt követõen Fehér Csaba
Endre, a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Park tájegységvezetõje beszélt Védett növényeink és
állataink címmel.
A következõ programra októberben került sor. A tó környékének történetérõl, a Balaton szakirodalmáról dr. Müller
Róbert, a Balatoni Múzeum
igazgatója tartott magas színvonalú elõadást. Nagyon fontos és
ritka könyveket is láthattunk,
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melyek forrásértékûek a kutatók és az érdeklõdõk számára.
Kevésbé ismert mûvekbõl hallottunk részleteket, Bél Mátyástól Eötvös Károlyig. Megtudhattuk, hogy szláv és illér eredetû a Balaton szó jelentése, s
azt is, hogy az 1896-ban megjelent, Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben
címû kötetben külön fejezet
tárgyalja a Balatont.
Decemberben a Balaton környékének néprajzával ismerkedhettünk meg dr. Petánovics
Katalin néprajzkutató segítségével. A diavetítéssel egybekötött
elõadás egy érdekes és egyedülálló videofelvétellel zárult a
vörsi bábbetlehemezésrõl. Elsõsorban a Balaton környéki települések építkezési szokásaival
foglalkozott az elõadó, de a halászattal és az itteni élettel kapcsolatos szokásokra is kitért.
Érdekes volt például, hogy a
halászok jól ismerték a vizet,
de nem tudtak úszni. Télen a
befagyott tó jegén lakodalmas
menetek is mentek át egyik településrõl a másikra.
A januári téma A Balaton a
szépirodalomban címet viselte,
melyrõl Cséby Géza irodalomtörténész, a keszthelyi Gold-
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Könyvtár
a turisztikai
kiállításon

mark Károly Mûvelõdési Központ igazgatója beszélt. Távirati stílusban próbálta meg
felvillantani a neveket, eseményeket, melyeket idézetekkel
gazdagított.
Az utókor számára még nem
annyira közismert, hogy a Balaton sokáig csak földrajzi objektum volt, és csak késõbb fedezték fel íróink, költõink. Kisfaludy, Berzsenyi és a Helikon
Ünnepségek már beemelték a
tavat a magyar irodalomba.
Keresztúry Dezsõ, Fodor András, Illyés Gyula, Passuth László, Lipták Gábor, Fekete István,
Bertha Bulcsu, Szilvási Lajos 
és még sorolhatnám a nagyokat, akiket megihletett e csodálatos víz és táj.
Könyvtárunkban kiállítási
lehetõség is van, ezért minden
elõadáshoz egy-egy kiállítás is
kapcsolódik. Cséby Géza elõadása után nyílt meg a Balatoni
képeslapok címû kiállítás, mely
három hétig állt a kíváncsi tekintetek rendelkezésére.
A következõ elõadást dr.
Müller Róbert tartotta a balatoni hajózásról. A hajózás történetét elevenítette fel, ugyanakkor gondolkodásra késztetett
2002. március

és új ismereteket is adott. Többek között megtudhattuk, hogy
a balatoni hajózás egyidõs az
ember itteni megtelepedésével,
hogy három révátkelõhely volt
egykor a tavon.
Hallhattuk, hogy a török kor
volt a hajózás fénykora, s 1842ben Kossuth Lajos is ellátogatott Balatonfüredre, hogy 1845ben alakult meg a Balatoni
Hajózási Társaság. Szó volt
még a híres, Phoenix nevû gályáról is, melyet Festetics
György építtetett. Legvégül a
XX. századi újjáélesztési kísérletekrõl is kaptunk tájékoztatást.
A sorozat még folytatódik, s
ha valaki kíváncsi a régi elõadásokra, akkor lehetõsége van
meghallgatni õket, hiszen valamennyi rendezvényünkrõl felvételt készítünk, és az bármikor
az érdeklõdõk rendelkezésére
áll. A következõ elõadást dr.
Pomogyi Piroska hidrobiológus
tartja március 18-án a Kis-Balaton környezetvédelmérõl, az
utolsóra pedig április 8-án kerül sor, amikor Rosta Sándort
hallgathatjuk meg a Balaton
regionális szervezeteinek múltjáról és jelenérõl.
Borbélyné Verebélyi Judit
Könyvtári Levelezõ/lap

Több éves hagyomány Kaposváron a turisztikai kiállítás
megrendezése. Február közepén a Táncsics Mihály gimnázium tornatermében állítanak ki
az ország legnagyobb utazási
irodái, hazai és külföldi utazásszervezõk, s néhány turisztikával foglalkozó vállalkozás is.
A Megyei és Városi
Könyvtár három éve teljesen
véletlenül jutott a bemutatkozási lehetõséghez. Abban az évben a vasutas-sztrájk miatt a
MÁV nem jelent meg, a stand
üres maradt volna.
A szervezõk  a Kapos
Expo Kft.  megkerestek bennünket a kérdéssel, lenne-e kedvünk kiállítani. Miután átgondoltuk, úgy döntöttünk: megyünk.
Ez az elsõ alkalom inkább
csak felmérés volt, hogy lássuk,
mit lehet kiállítani, mire érdemes felhívni a figyelmet. Azóta
minden évben meghívnak bennünket. Mindegyik alkalommal
valami újat is kitalálunk, változtatunk, az elõzõ évi tapasztalatokra támaszkodva.
2002-ben végre beérett a
munkánk gyümölcse. Több
mint féléves elõkészület után
február 15-én elfoglaltuk standunkat, ami nagyobb volt, mint
az elõzõ években. Azért volt
szükség a nagyobb területre,
mert sokkal több dokumentumot szerettünk volna bemutatni az odalátogatóknak. Persze
elsõsorban útikönyveket, útleírásokat, helytörténeti anyagokat. Külön figyelmet fordítottunk a sorozatokra (Világjárók,
Kolibri, Berlitz, Cartographia,
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Polyglott, Marco Polo, Vendégváró, Útitárs, Panoráma 
magyar városok, Budapest városrészei, Magyarország kisrégiói, Száz magyar falu).
Mellettük az egyes országokat bemutató képes albumok,
útirajzok, térképek is helyet
kaptak. Elsõ ízben válogattunk
a nagy felfedezõknek a múlt
század elején kiadott útleírásaiból is.
A könyvek mellett megpróbáltuk bemutatni a videoállományunkban található, kölcsönözhetõ kazettákat is. (Óvatosságból csak a dobozokat vittük. Bár volt biztonsági õrzés,
mégsem mertük vállalni a kockázatot, hogy valaki kiemelje
belõlük a filmeket.)
Mivel az utóbbi idõben kaptunk és vettünk néhány utazás30

sal kapcsolatos CD-ROM-ot is,
ezek dobozát is kiállítottuk.
Külön sarokban helyeztük el
a turizmussal foglalkozó folyóiratainkat (mindegyikbõl két-két
példányt), hogy a kíváncsiak
bele is tudjanak tekinteni a tartalmukba.
A kiállításra készült el a
könyvtárunkat ismertetõ színes
prospektusunk is, mely az alapszolgáltatások mellett sok más,
fontos tudnivalót is tartalmaz
céljainkról, elképzeléseinkrõl.
Miután mindent sikerült elrendezni a polcokon és a polcok elõtt, hiányzott még valami figyelemfelkeltõ, ami elég
feltûnõ ahhoz, hogy messzirõl
is vonzza a tekintetet, és közelebb jöjjenek hozzánk. Erre a
legalkalmasabbnak egy számítógép tûnt, amelynek monitorKönyvtári Levelezõ/lap

A könyvtár standja a kiállításon

ját a stand bejárata mellé állítottuk. Egy egyszerû kis program segítségével kb. százhetven
háttérkép (ország, város, tájkép)
és tíz-tizenöt könyvtárfotó váltogatta egymást, idõnként egyegy közéjük szúrt könyvtárlogóval. Jó ötletnek bizonyult,
mert sokan a képeket nézegetve álltak meg, s ha már ott
voltak, azt is megnézték, amit
mögötte kínáltunk.
S hogy ne csak a felnõtteknek, hanem a gyerekeknek is
legyen elvihetõ szórólap, a kötészetünkben apró, pár oldalas
jegyzettömböt készíttettünk. Az
elõlapra egy földgömb került 
kis vonattal (kolléganõnk grafikája)  az utazás jelképeként,
a hátuljára pedig a könyvtár
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logóját tettük. Nagyon nagy sikere lett! Nemcsak a gyerekek,
de a felnõttek is örömmel vittek belõle. Kb. kilencszázat tettünk ki, de szombaton délután
három órára (pénteken délben
nyitott a kiállítás) az összes elfogyott.
A két és fél nap alatt nagyon
sokan megfordultak a kiállításon. Majdnem minden második
látogató megállt a standunk
elõtt. Az õ véleményük és az
utólagos visszajelzés is azt bizonyította, hogy szükség volt
ránk, és az egyik legsikeresebb
kiállító lettünk.
Sokan  többek között az
újságírók is  megkérdezték,
mit keres a könyvtár egy ilyen
jellegû rendezvényen.
Hogy mit?
 Sokan nem engedhetik
meg maguknak a drága utazásokat, õk a könyvekbõl, videókból ismerkednek az országokkal, természeti szépségeikkel.
 Akik megtehetik, hogy
utazzanak, azok sem mindig
tudják beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyekbõl az
illetõ ország, vidék jellegzetességeirõl, szokásairól ismereteket szerezhetnének.
 Van, aki nem is akarja
megvenni ezeket a segédanyagokat, mivel késõbb már nem
lesz rájuk szüksége.
 Olyan is akad, aki csak
kíváncsiságból érdeklõdik, gyönyörködni szeretne a természet
csodáiban.
Sajnos még nagyon sokan
nem tudják, hogy a könyvtár ma
már nem csak kölcsönzést jelent. Szélesedett a könyvtári
szolgáltatások köre, a technika
fejlõdése és a számítógép megjelenése számos új ismeretszerzési forrással bõvítette a könyvtárak szolgáltatásait. Azok az
2002. március

emberek, akik nem járnak rendszeresen könyvtárba, errõl szinte semmit sem tudnak. Hozzájuk másképp nem is tudjuk eljuttatni az információkat. Egyegy ilyen rendezvény nagyon jó
lehetõség a minél szélesebb
körû információátadásra.
Lehet  sõt biztos , hogy
aki meglátogatott bennünket a
kiállításon (vagy csak elvitte a
szórólapunkat), nem jön be
mindjárt másnap a könyvtárba,
de talán ha olyan körülmények
közé kerül, hogy szüksége lehet ránk, eszébe jut majd, hova
fordulhat segítségért.
Nem utolsósorban nagyon
fontos kapcsolatokat is ki lehet
alakítani egy-egy ilyen rendezvényen. Olyan kapcsolatokat,
melyek hosszú távon nagyon jó
szakmai együttmûködéssé alakulhatnak, bõvítve a könyvtárban fellelhetõ ismertetõanyagok
mennyiségét és minõségét.
Ha elég ügyesek vagyunk,
talán néhány szponzort is sikerül szereznünk, ami azért nagyon fontos, mert a kultúra
finanszírozása nem tartozik a
legelsõk közé. Minden lehetõséget meg kell ragadnunk!
Összegezve tehát elmondhatjuk: számunkra nagyon sikeres
volt a kiállítás. A látogatók, az
újságírók és a média visszajelzései alapján az egyik legnépszerûbb és leglátványosabb
stand volt a miénk. Sok jó kapcsolat  s talán mondhatjuk:
barátság  született ez alatt a
pár nap alatt.
Érdemes tehát a könyvtáraknak is élni az ilyen lehetõségekkel: minél szélesebb körben
bemutatkozni, hogy tudjanak
rólunk, a problémáinkról és a
sikereinkrõl is. Legfõképpen
pedig arról, hogy elõbb vagy
utóbb, de mindenkinek szükséKönyvtári Levelezõ/lap

ge lehet ránk  s mi mindig itt
leszünk.
Barabás Tamásné
Megyei és Városi Könyvtár
Kaposvár

Kazinczy-verseny
Halason
A Szép magyar beszéd Kazinczy-verseny II. fordulójára került sor február 14-én a Kiskunhalasi Városi Könyvtárban. A
város és a városkörnyék 58.
osztályos tanulói két kategóriában mérték össze tudásukat.
I. kategória (56. osztályosok)
1. 1. Skultéty Dóra  Sallai
István Általános Iskola, Kisszállás
2. Vörös Krisztina  ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas
3. Harangozó Nikoletta Szûts József Általános Iskola,
Kiskunhalas
II. kategória (78. osztályosok)
1. Sulyok Lili  Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas
2. 2. Németh Gréta  ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas
3. 3. Szalai Judit  Szvetnik
Joachim Általános Iskola,
Mélykút
Az országos találkozón 
Kisújszálláson  Kiskunhalas
várost és városkörnyékét Sulyok
Lili képviseli.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és a Kiskunhalasi Városi
Könyvtár szervezésében lezajlott verseny híven szolgálta azt
a célt, hogy a szép magyar beszédet megszerettessük gyermekeinkkel.
Varga-Sabján Gyula
igazgató
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Betörés
a könyvtárban
SZT  IS  2/ /2001  napjainkban e jelszóval ébrednek és
fekszenek azoknak a könyvtáraknak a munkatársai, amelyek
nyertesnek érzik magukat. Mirõl
is van szó: a Széchenyi Terv
keretében meghirdetett pályázatról, amelynek révén a nyertes
könyvtárak számítógépekhez és
internet-hozzáféréshez juthatnak.
Nagyon szép gondolat, és a
kivitelezés is az kell, hogy legyen.
Ez azonban már rajtunk, könyvtárosokon múlik. A szigorú szerzõdésben foglaltak szerint továbbképzésben is részesülünk, részesíthetjük olvasóinkat, továbbá
térítés nélkül biztosítanunk kell
beíratkozott olvasóinknak az
internet-hozzáférést.
Tényleg nagyon fontos feltételei ezek az információs társadalom kialakításának. Ebben
nekünk, könyvtárosoknak és
intézményeinknek van a legnagyobb szerepünk. Ezért tennék
néhány olyan javaslatot, amelynek megfogadásával esetleg
megõrizhetjük a fejlesztés eredményeit olvasóink és a magunk
javára.
Bizonyára ismert a kollégák
elõtt, hogy néhány évvel ezelõtt a minisztérium meghirdette a telematikai fejlesztéseket, elõször az országos hatókörû könyvtárak számára,
majd a megyei és a városi közgyûjteményeknek. Ebben az
idõszakban is hatalmas fejlõdés indult el.
A fejlesztések elõnyeit azonban csak ideig-óráig élvezhettük. Hamarosan megjelentek a
hívatlan és zárvatartási idõben
(éjjel) látogató olvasók, akik
azt hitték, hogy amit találnak,
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azt el is vihetik. El is vitték
néhány könyvtárból. Az eszközök, programok stb. pótlása már
nem ilyen egyszerû. Akinek
még biztosítása sem volt, az
egyszerûen tönkremehetett, ha
nem volt olyan támogatása,
amivel pótolhatta veszteségét.
Ha sikerült is  a biztosítás vagy
újabb támogatás révén  újra
beszereznie az ellopott eszközöket, még mindig ott maradt a
könyvtárosban a tüske, a meg
nem értés, a felháborodás, a
keserûség.
Vajon e hatalmas fejlesztések után ismét várhatjuk hívatlan látogatóinkat? Remélem,
nem. De az ördög nem alszik.
Elõzzük meg a bajt!
Mit tehetünk? Mit kell elérnünk fenntartóinknál?
Ami talán a legfontosabb,
hogy a biztosítóknál meglévõ
biztosításainkat átdolgoztassuk,
kiegészíttessük a számítógépek,
programok tételeivel. Ha nincs
még szerzõdésünk, sürgõsen
keressünk egy megfelelõ biztosítót.
Mindenképpen javaslom a
biztonsági berendezések beszerzését, beszerelését, a meglévõk
felülvizsgálatát. Nem elég, ha
csak sípol a biztonsági berendezés. Hiszen számtalan történet
kering arról, hogy hiába jelzett,
senki sem ment oda, és senki sem
intézkedett. A riasztóberendezést
a telefonvonalon keresztül be kell
kötni akár a rendõrségre, akár
más figyelõszolgálathoz. Lehetõleg olyan biztonsági szolgálatot
válasszunk, amelynek emberei
készen állnak, és szinte azonnal
a helyszínen teremnek. Ja! És
bennünket is értesítenek a történtekrõl.
Ne feledkezzünk meg a belsõ biztonságról, az ajtók, ablakok bezárásáról sem.
Könyvtári Levelezõ/lap

Mit tehet a fenntartó? Ne
legyen zsugori, ne akarja ezeknek a tételeknek a kihúzásával
csökkenteni a költségvetést. Szorgalmazza, támogassa a szerzõdések kiegészítését, a biztonsági
berendezések bekötését.
Mit tehet a szakma? A múltkori esetek után pályázatot hirdettek lopásgátló és egyéb biztonsági berendezések beszerzésére. Most közösen kéne szorgalmaznunk, hogy ismét írjanak ki
ilyen pályázatot, a baj megelõzésére.
Õszintén remélem, hogy
mindannyian észszerûen gondolkodunk és cselekszünk.
Amikor örülünk a pályázatoknak, gondoljunk arra is, hogy
nem csak elnyerni kell a támogatást, hanem a beszerzett eszközöket meg is kell tartani.
Mindezt azonban csak akkor
érhetjük el, ha odafigyelünk a
biztonságra is.
Jó munkát kívánok minden
kedves kollégának, és sok örömet a fejlesztésekben. Olvasóinknak, a könyvtár látogatóinak
pedig kívánom, hogy éljenek e
nagyszerû lehetõséggel, keressék fel a könyvtárakat, és ne
csak az Internet miatt, hanem a
könyvek, a folyóiratok és a
kedves kollégák miatt is, akik
szolgáltatnak, információkat
adnak.
ifj. Gyüszi László
igazgató, Tata
Illusztáció a túloldali íráshoz:
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Könyvállványok
összeomlása
A 2002. február 18-án a tévéhíradók különbözõ kiadásaiban
és másnap, a hírlapokban látott
megrázó erejû felvételek, valamint a négy könyvtáros kolléga
sérüléseinek híre arra késztettek, hogy a helyszínen tájékozódjam a történtekrõl (az
NKÖM könyvtári osztályának
vezetõjétõl telefonon kapott felhatalmazásnak megfelelõen).
A mindössze villanásnyi ideig látott képek alapján csaknem
bizonyosnak véltem a várható
konklúziókat. A helyszínen látott roncsok vizsgálata feltételezéseimet meszszemenõen igazolta, a mintegy 1520 ezer
kötetre becsülhetõ gyûjteményrész kaotikus halmaza pedig
arra indított, hogy a kollégák segítségét kérjem a többek feje
fölött leselkedõ veszély elhárításának, megelõzésének érdekében.
A könyvtárosok levelezõlistáján kértem mindazokat, akiknek a munkaterületén a menynyezethez csavarokkal hozzáfeszített állványok találhatók,
hogy tájékoztassanak errõl, a
veszélyeztetettség mértékének
felmérése, illetve a veszély elhárításának megtervezése érdekében.
Megszámlálhatatlanul, kezelhetetlenül sok válaszra számítottam, köztük, a rend kedvéért, azokból a könyvtárakból is,
amelyeknek raktárait korábban
megismertem, és amelyek 1999ben késztettek arra, hogy a mára
már kasszandrainak bizonyult
jóslataimat leírjam: Ha [az
ilyen] állványok közül csupán
egy is elveszti az oldalirányú
támasztékát, akkor dominó
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módjára összedõlhet az egész
berendezés.
Ez történt meg a pécsi jogi
kar gyûjteményének átköltöztetése alkalmával.
A három méter hosszú, kétoldalas állványok sorában az
egyik, rajta hatvan polcon három tonna könyvvel, annyira
meghajlította az alatta lévõ födémet, hogy oszlopai eltávolodtak a mennyezettõl, ezzel elvesztették rögzítésüket, és dõlni kezdtek.
A szomszédos, hasonló méretû és terhelésû állványcsoport
is az elszabadulás határáig juthatott már, így nem is állhatott
ellen, amikor ütést kapott az
elsõnek megindulttól. Hasonló
sorsra kellett jutnia még további öt állványcsoportnak. Hozzávetõleg huszonegy tonna
könyv és két tonna vasállvány
terült szét a padlón.
Váteszi soraimat annak idején nem mertem a legsötétebb
gondolataim leírásával tetézni,
magam is félve az ördög falra
festésének ódiumától. Amit én
akkor túlzásnak véltem, azt
megtetézve (de szerencsére
mégsem végzetesen) beteljesítette a katasztrófa. Négy kolléga került kórházba  a gondviselésnek hála, csak rövid idõre.
Az egykori tanulmányomban
szó esett arról is, hogy az ominózus állványtípus eredendõ
bornírtságára hogyan tesznek rá
még egy lapáttal a statikában
teljesen képzetlen karbantartók,
amikor észlelik, hogy az állványok kezdenek kissé labilissá
válni, és újra meghúzzák a rögzítõ csavarokat, további terhelést fejtve ki az állomány súlyától már úgyis meghajolt födémre.
Írásomat azonban nem fogadta el az a szerkesztõség,
Könyvtári Levelezõ/lap

amelyiknek fölajánlottam, talán
azért, mert címéül egy, a legjobbak között jegyzett tartószerkezeti szakmérnök (röviden statikus) kedvenc felkiáltását idéztem: A szerkezet nem
hülye! Ismeri a törvényeket, és
be is tartja a rá vonatkozókat!
Meglehet, lenne még mit tanulnunk a szerkezetektõl meg a
szerkezetekrõl.
Ami a Katalisthoz fûzõdõ
reményeimet illeti, az csak a
csúfos kudarc kifejezéssel illethetõ. Igaz, a kizárólag szöveges közlés korlátai között nem
volt módom bemutatni azt az
ábrát, amely a legsötétebb rémségekkel fenyegetõ állványokat
jellemzi. Aki ugyanezt a saját
környezetének valóságában látja, kössön biztosítást! Vagy
keressen sürgõsen egy statikai
szakértõt!
Aki pedig maga elé tudja
képzelni, mennyi lesz az a
munka, ami a pécsi kollégákra
vár (túl az állványzat újjáépítésén), a húszezer kötet újrarendezése, a sérültek restaurálása,
a leszakadt jelzetek pótlása, az
azt is elképzelheti, mikor fognak hozzájutni az olvasók a
gyûjtemény használatához.
Dr. Urbán László
könyvtártervezési
szakértõ
cavour@netquick.hu
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LINLIB
integrált könyvtári rendszer
A LINLIB a Virtuarium Szoftver Stúdió terméke. Cégünk 1993 óta foglalkozik adatbázis rendszerek fejlesztésével.
A programrendszer elkészítésével egy olyan
integrált könyvtári rendszer kifejlesztése volt a
célunk, amely teljes körû könyvtári szolgáltatást
nyújt a legkisebb könyvtáraknak csakúgy, mint a
közepesen nagyoknak, megbízhatóan mûködik,
felhasználóbarát, azaz könnyen kezelhetõ és
mindezt a lehetõ legalacsonyabb áron tudjuk adni.
Végül a programnak két verziója készült el: a
Winlib és a Linlib.
A WINLIB a windows librarian system névbõl kapta a nevét. Alapvetõen egy felhasználós,
de a következõ verziói alkalmasak lesznek egyenrangú hálózaton keresztül más gépekrõl való keresésre is az adatbázisban. Elsõsorban községi,
illetve iskolai könyvtáraknak ajánljuk.
A két programrendszer használata megegyezik. Cégünk biztosítja az adatok konvertálását a
winlibrõl a linlibre való átálláskor.
Linlib: Linux Librarian System
Linlib Hálózatos, Többnyelvû Integrált
Könyvtári Rendszer
A program szolgáltatásai
(mindez a WINLIB-re is igaz)
 Automatikus szakjelzet- (cutter-) készítés;
 Export, import text és HUNMARC formátumban (adatátvételi lehetõség az OSZK MNB
CD-rõl vagy internetrõl, hamarosan a FSZEK
adatbázisból is);
 Alkönyvtárak kezelése;
 Katalóguscédula nyomtatás;
 Olvasószolgálatnak: felszólítók készítése,
elõjegyzés készítése, automatikus figyelés;
 Könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása, bonyolítása interneten keresztül is;
 Statisztikák elkészítése (beíratkozási napló,
forgalom, látogatók, helyben olvasók; könyvtár34
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1.4. Zenei mûvek: zeneszerzõk és közremûködõk, címek, ETO, mûfaj; leltári szám.
2. Szerzeményezés (megrendelés, reklamáció);
3. Katalogizálás;
4. Kölcsönzés (beíratkozás, kölcsönzés,
hosszabbítás, felszólítók);
5. Pénzügy (számlaadás, bevételek-kiadások
nyilvántartása, összesítése; folyóiratok elõfizetésének nyilvántartása, összesítése);
6. Statisztikák készítése (részlegenként, foglalkozásonként, életkor alapján külön-külön is);
7. Leltárkönyv (leltárkönyv, csoportos leltárkönyv, törlési jegyzék);
8. Állományellenõrzés (állományellenõrzés,
selejtjegyzék, selejtezés);
9. Export/Import (HUNMARC, Text)
10. Karbantartás, jelszóbeállítás;
11. Virtuális könyvtár (kölön megvásárolható!).

közi kölcsönzés; gyarapodási jegyzék), nyomtatása;
 Automatikus leltárkönyv vezetés (szerzeményezéskor, illetve katalogizáláskor az adatok automatikus átvezetése a leltárkönyvbe);
 Multimédiás rekordok készítése: kép és
hanganyag kapcsolása a dokumentumhoz;
 Külföldi karakterkészlet (betûk) használatának támogatása;
 Többnyelvû (jelenleg magyar, angol, német
és horvát nyelvû) keresõfelület;
 Magyar nyelvû leírás és on-line súgó;
 Desiderata katalógus készítés;
 A könyvtár történetének, szabályzatának
megjelenítése;
 Virtuális könyvtár: keresési lehetõség az
internetrõl;
 Elektronikus könyvtár: a dokumentumok
tartalmának megjelenítése az interneten.
A program moduljai:
1. Keresés (dokumentumtípusonként eltérõ,
néhány példa)
1.1. Könyv: cím, szerzõ, tárgyszó, kiadás (helye, kiadó, év), ETO, ISBN, ISSN, tárgyi melléktétel;
1.2. Idõszaki kiadványok: cím, szerzõ, kiadási hely, kiadó, tmt, ETO, ISSN, témakör;
1.3. Cikk: a cikk címe, újságcím, szerzõ, tárgyszó;
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A program
a következõ dokumentumtípusokat kezeli:
könyvek, régi könyvek, idõszaki kiadványok, cikkek, brosúrák, szakdolgozat-disszertáció, jegyzet,
szabvány, gyûjteményes könyvek, mikrofilm, videó, hanglemez, kazetta, CD, DVD (zenei, illetve
multimédiás).
Hardverkövetelmények
Ajánlott konfiguráció: a hálózat nagyságától függõ szervergép (P III), valamint Win9x operációs
rendszerû kliens gépek, Ethernet hálózat, szünetmentes tápegység, vonalkód olvasó, nyomtató.
A program mûködése
Linlib szerver: Linux operációs rendszeren mûködõ SQL alapú adatbázis szerver.
A Linux elõnyei: megbízható, stabil, vírustámadásoktól védett, olcsó operációs rendszer.
A szerverhez TCP/IP protokollon a helyi hálózaton keresztül csatlakoznak a munkaállomások.
Azonosító, jelszó szükséges a belépéshez. A
könyvtáros az azonosítóhoz rendelt jogok alapján
éri el a program funkcióit.
A program használatának elõnyei:
 Egyszerûen kezelhetõ, felhasználóbarát;
 A program rendszergazda igénye kicsi;
 Stabil, megbízható mûködés;
 Könyvtári szabványoknak való megfelelés;
 Adatátvételi lehetõség az MNB CD-rõl, hamarosan a FSZEK adatbázisából is;
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 A fejlesztések során maximálisan figyelembe
vesszük vevõink igényeit, akár egy hónapon belül
is teljesítjük az egyéni kéréseket.
Egyéb szolgáltatásaink:
 Könyvtári katalogizálási ismeretek oktatása:
ingyenes;
 Telefonos, illetve e-mailben történõ tanácsadás
24 órán belül: ingyenes;
 Upgrade: Linlib-nél az évenkénti licenc díj
alapján, automatikusan;
Winlibnél az újabb verziók ára: 5000 Ft;
Amennyiben programhibát észlel, annak javítása ingyenes;
 Internetes szolgáltatásaink: virtuális könyvtári
modul;
Könyveknél keresés alapesetben szerzõ, cím és
tárgyszó szerint.
A program ára 240 000 Ft + áfa; installálás,
oktatás: 100 000 Ft; valamint évi 16 000 Ft + áfa
licencdíj. Amennyiben a szervert is tõlünk rendelik, ingyenesen biztosítjuk a hálózati operációs rendszert (Suse Linux legfrissebb verziója, magyar
nyelvû leírással), valamint annak telepítését is.
Az elektronikus és virtuális könyvtári modulok, illetve szolgáltatások külön rendelhetõk a
programhoz.

Bemutató és referencia könyvtár: Ady Endre
Városi Könyvtár, Baja, Telcs E. u. 12.
Virtuális könyvtár: www.asterope.bajaobs.hu/
antikva (Régi könyvek tára)
Cégünk vállalja a teljes helyi hálózat kiépítését,
internetkapcsolat biztosítását, és a komplett rendszer szállítását is. Ezzel megkímélheti magát a
bosszúságtól, hogy hiba esetén a hardver, illetve
szoftver szállítói egymásra mutogatnak.
A program ajánlott mindazon városi könyvtáraknak, ahol:
 a könyvállomány nem haladja meg a 200 ezer
kötetet;
 a kliens gépek száma 2 és 25 között mozog.
Készítette és forgalmazza: Virtuarium Szoftver Stúdió  6501 Baja, Czirfusz u. 28/b, Pf. 235.
e-mail: virtuarium@virtuarium.hu, tel./fax: (79)
428-046; www.virtuarium.hu.
A WinLib Integrált Könyvtári rendszer
Windows operációs rendszeren futó, többnyelvû integrált könyvtári rendszer, mely kisebb könyvtárak igényeit hivatott kielégíteni.
A program ára: 40 000 Ft + áfa. Helyszíni telepítés, oktatás: 15 000 Ft. (X)

Magyar
Fotográfusok
Háza:
Napfénymûterem
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IX. BUDAPESTI
NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL

A Kongresszusi Központban 2002. április 18. és 21. között sorra kerülõ Könyvfesztivált a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése az olvasás éve jegyében, a könyv és a
szerzõi jog világnapjához kapcsolódva rendezi meg. Felvonul a teljes magyar könyvkiadás,
több mint harminc országból érkeznek kiállítók és alkotók, világhírû íróvendégek fogadták el
a meghívást, folytatódik az EU legtehetségesebb fiatal íróit felvonultató Európai Elsõkönyvesek
Fesztiválja. A látogatók találkozhatnak a kortárs olasz irodalom jeles képviselõivel, a hazai és
a határon túli magyar irodalmi-szellemi élet kiemelkedõ alkotóival. A rendezvény nyitónapján
pódiumbeszélgetésen szerepel a fesztivál díszvendége, Lawrence Norfolk, zongorakoncertet ad
Donatella Failoni, majd átadják a Budapest Nagydíjat; április 19. és 21. között a kilenc
elõadóteremben és a standokon kétszáznál több elõadás, dedikáló, neves külföldi és hazai
szerzõk, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók várják a nagyérdemû közönséget.
E rendkívül változatos és színvonalas programot a Könyvtáros Klub által szervezett elõadássorozat is gazdagítja, amelynek keretében április 19-én:
 Vadász János áttekintést ad a KKDSZ-nek a kulturális alapszolgáltatások fejlesztését
célzó javaslatairól,
 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az OSZK és a Könyvtári Intézet közremûködésével
bemutatkoznak a határon túli magyar könyvtárak és gyûjtemények,
 az EX-LH KFT. ismerteti tevékenységét,
 az Osiris Kiadó bemutatja A könyvtárosok kézikönyve sorozat 3. és 4. kötetét;
április 20-án:
 Bodó Imre elõadást tart A kultúra teljessége címmel a Magyar Periodika Kör szervezésében,
 Ungváry Rudolf és Vajda Erik bemutatja a Könyvtári információkeresés címû könyvet,
majd beszélgetés következik a szerzõkkel és a kiadó Typotex Kft. vezetõjével, Votisky Zsuzsával,
 Maróti Istvánné ismerteti a Könyvtárellátó Kht. szolgáltatásait és vendégül látja a Kódex
Könyvtáros Klub legsikeresebb rendezvényeinek szereplõit,
 Bakonyi Géza és Koltay Klára áttekinti a könyvtárközi együttmûködés jelenét és jövõjét,
 bemutatkozik a GRIMM Kiadó.
A klub április 21-ei CD-ROM SHOW programjában nyolc neves hazai kiadó  Arcanum
Adatbázis Kft., Automex Kft., BME-OMIKK, Enciklopédia Humana Egyesület, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, Marconi Kft., Premiere Kft., ProfiMédia Kft.  mutatja be legújabb
kultúrtörténet és mûvelõdéstörténet, irodalom, ének és zene, történelem, képzõmûvészet,
tudomány- és technikatörténet, nyelvoktatás témakörû multimédia-alkotásait, majd kisorsolja
azokat a látogatók körében.
A Könyvtáros Klub rendezvényeire korlátozott számban díjtalan belépõjegyek igényelhetõk
a 457-5374, 224-1520 telefon- és faxszámokon. A fesztivál részletes programja a www.mkke.hu/
programok/könyvfesztivál honlapon található.
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár mint a nemzetiségi kérdéskör szakkönyvtára az idén már nyolcadszor vállalkozik
komplett kiállítás megrendezésére a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2002. április 1821., Budapest
Kongresszusi Központ).
A Magyarországon élõ 13 nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrendszerét, tankönyveit, könyvtári és
iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk szóló elemzõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a P
33-as standon. A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták a helyszínen megvásárolhatók vagy megrendelhetõk. A
folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az árusítást pedig a Budapesti Teleki Téka
Könyvesbolt biztosítja.
Április 21-én, vasárnap 15 órától 16 óráig tart hagyományos nemzetiségi irodalmi rendezvényünk a Kongresszusi
Központ Lehár termében, ahol zenével, tánccal, felolvasásokkal tarkított mûsor keretében a magyarországi görögök
irodalmi életének és legújabb antológiájuknak bemutatására kerül sor Gondolj a gyökerekre címmel.
A mûveket ismerteti: Nagyné Szabó Antigóné. Fellép: a ZEUSZ Együttes és Stefanidu Janula énekesnõ, Papadimitriu
Athina színmûvésznõ, Petridisz Hrisztosz színmûvész. A rendezvény háziasszonya Lukács Zsuzsanna, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár osztályvezetõje.
A fesztivál április 18-án, csütörtökön délután 3 órától nyitva áll a nagyközönség elõtt, péntektõl vasárnapig pedig
9 és 18 óra között fogadjuk a látogatókat.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK.

MINÕSÉGMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN
Akkreditált továbbképzési tanfolyam
A Katona József Könyvtár továbbképzést indít az Informatikai és Könyvtári Szövetség akkreditált programja alapján. A tanfolyam
célcsoportja: az ODR tagkönyvtárakban minõségbiztosítással és fejlesztéssel foglalkozó, felsõfokú végzettségû munkatársak.
A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. Az elsõ modul elvégzése után szabadon választhatók a további
modulok.
A modulok tantervi egységei:
I. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtárak. Változások menedzselése. Stratégiai tervezés.
A TQM módszerei, eszközei
II. Szolgáltatásmenedzsment: Szolgáltatási szintek, irányelvek, elõírások. Szolgáltatások minõségének fejlesztése,
biztosítása, értékelése. Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Teljesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment.
Információmenedzsment 1.: Információfeldolgozás
III. Információmenedzsment 2.: Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment. Humánerõforrás- menedzsment. Szervezetmenedzsment. Gazdálkodás-menedzsment
IV. Marketing. Projektmenedzsment. A minõségmenedzsment dokumentációja. Jog, etika és minõség
A tanfolyam elõadói: Alföldiné Dán Gabriella, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Ramháb Mária, dr. Skaliczki Judit, dr. Téglási
Ágnes, dr. Tószegi Zsuzsanna, Zalainé dr. Kovács Éva.
A 2002. évben a tanfolyam második, harmadik és negyedik moduljára lehet jelentkezni mindazoknak a célcsoportba tartozóknak,
akik az elmúlt években az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett 30 órás minõségmenedzsment tanfolyamot
Kecskeméten elvégezték. A jelentkezéshez csatolni kell az errõl szóló oklevél másolatát.
A tanfolyam II. moduljának idõpontja: 2002. május 610. A jelentkezés határideje: április 2.
Helyszín: Katona József Könyvtár, Kecskemét, Piaristák tere 8.
Résztvevõk száma: legalább 15, legfeljebb 22 fõ
Részvételi díja: 33 ezer Ft
A tanfolyam szervezõje megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.
A felvételt 2002. április 15-éig írásban visszaigazoljuk.
További információ kérhetõ: Tanács Lászlóné oktatásszervezõ. Tel.: (76) 500-558, e-mail: eva@kjmk.hu
A felhívás és a jelentkezési lap letölthetõ: www.kjmk.hu
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"

Akkreditált minõségmenedzsment tanfolyam

JELENTKEZÉSI
a

LAP

Minõségmenedzsment a könyvtárban c. tanfolyamra

II. modul
(Visszaküldési határidõ: 2002. április 2.)
Neve: .............................................................................................................................................
Munkahelye: .................................................................................................................................
Beosztása: .....................................................................................................................................
Értesítési címe: .............................................................................................................................
Telefon: ...................................... Fax: ...................................... E-mail .......................................
Számlázási cím: .........................
Fizetési mód: átutaláscsekk .........................................................................................................
Szándékában áll-e a III. modul
IV. modul elvégzése?
(2002. IX. 2327.)
(2002. XI. 1822.)
Igen Nem
Igen Nem
A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
A borítékon kérjük feltüntetni: Minõségmenedzsment tanfolyam
..
a munkáltató cégszerû aláírása

jelentkezõ

"
TÁJÉKOZTATÓ

akkreditált könyvtárinformatikai továbbképzésrõl
Célja:

korszerû informatikai ismeretek nyújtása az informatika alábbiakban részletezett
területeirõl (ld. a modulok ismertetésénél)
Célcsoport:
· okleveles informatikus könyvtárosok
· megfelelõ informatikai elõismerettel és felsõfokú végzettséggel rendelkezõ könyvtárosok
Feltétel:
· felsõfokú végzettség
· rendszeres hozzáférési lehetõség otthoni vagy munkahelyi számítógéphez
Helye:
Debreceni Egyetem, TTK Matematikai és Informatikai Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Ütemezés:
a képzés hossza: 8 hét (15 óra/hét) vagy 4 hét (30 óra/hét) (1 év alatt),
a képzés sszóraszáma: 120 óra
Létszám:
1015 fõ
Ár:
115 ezer Ft
Felépítés:
4 modul
Modulok:
1. Az informatika alapjai gyakorló könyvtárosok számára. 2. Multimédia. 3. Leíró jelölõ nyelvek
és weblap-készítés. 4. Számítógépes hálózatok és az Internet
(további információk: http://neumann.math.klte.hu/~bodai/tovabbk.html)
Számonkérés: a modulok zárásaként egy záró tesztdolgozat elégséges szintû megoldása, egy összeállított
gyakorlati feladatsor önálló megoldása számítógép mellett
Tanúsítvány: amely a szervezett továbbképzésben való kötelezõ részvétel sikeres teljesítését igazolja
Programfel.: Boda István tud. segédmunkatárs, DE TTK Matematikai és Informatikai Intézet
(52) 512-900/2668, e-mail: bodai@math.klte.hu
Érdeklõdni:
Kálmán Mariann, DE TTK Matematikai és Informatikai Intézet
(52) 512-900/2824 e-mail: kalmanm@math.klte.hu

2002. március

Könyvtári Levelezõ/lap

39

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002
Idõ

Helyszín

Téma

IV. 8-9.

Veszprémi
Egyetem

IV. 18-21.
IV. 27-29.

Bp.
Kõszeg,
városi könyvtár

IV. 29.
V. 23.
VIII. 6-8.

Bp., OSZK
Bp., OSZK
Bp. OSZK

IKSZ regionális
IKSZ
konferencia
Könyvtárak az
információkeresési kultúra
fejlesztéséért
Könyvfesztivál
Az ötvenéves könyvtár
visszaállított(!) gyermekrészlegének avatása
Széchényi-emléknap OSZK
IKSZ közgyûlés
IKSZ
könyvtáros
Könyvtári Intézet,
világtalálkozó
OSZK
MKE vándorgyûlés
MKE
Informatika a felsõoktatásban
50 éves a megyei
megyei könyvtár
könyvtár
Konferencia a tartalomszolgáltatásról
IKSZ
IKSZ regionális
IKSZ
konferencia
a szakfelügyeletrõl
IKSZ regionális
IKSZ
konferencia
a szakfelügyeletrõl

VIII. 8-10.
Bp., OSZK
VIII. 28-30. Debreceni Egyetem
IX. eleje
Székesfehérvár
IX. 17.
Bp., OSZK
XI. elsõ fele Szolnok
XI. elsõ fele Székesfehérvár

Szervezõ

Információ
Fülöp Ágnes

Simon Gizella

Fülöp Ágnes
Bartos Éva
Jáki Éva

Fülöp Ágnes
Fülöp Ágnes
Fülöp Ágnes

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy jeles napra a szakma fontos eseményei.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
Állást keres. Könyvtár szakos tanárképzõ fõiskolai végzettséggel, számítógépes ismeretekkel fiatal lány
nyártól vagy szeptembertõl állást keres. Angol nyelv tanulása folyamatban. Az ajánlatokat Megbízható
jeligére kérem a szerkesztõségbe.
Könyvtár szakos (levelezõ) lány munkát vállal iskolában, könyvtárban, mûvelõdési intézményben.
Iskolakönyvtárosi, iskolatitkári feladatok is érdekelnek, Füzesabony, Mezõkövesd környékén. Váradi Viktória 49/331-831 pazsa@vianovo.hu
Fotográfiai szakkönyvtár pályakezdõ könyvtárost keres. A Magyar Fotográfusok Háza részlegeként,
a Mai Manó Házban mûködõ Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár keres 11.00 és 19.00 óra között
dolgozó, pályakezdõ, a vizuális kultúra iránt érdeklõdõ könyvtárvezetõt, akinek a tízezer tételes állomány
gyarapításán, az olvasószolgálat ellátásán kívül a honlap gondozása is feladata lenne. Angol nyelvtudás és
számítástechnikai jártasság feltétel. Nemdohányzók elõnyben. Bér megállapodás szerint.
Beküldendõ az önéletrajz április 15-éig a Magyar Fotográfusok Háza igazgatója címére: 1065 Nagymezõ
utca 20. vagy maimano@axelero.hu.
Újabb Bács-Kiskun megyei város monográfiája jelent meg a napokban. Tóth Sándor Szabadszállás
múltjából címû könyve a szabadszállási Petõfi Sándor Városi Könyvtárban kapható.
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Tízéves a kolozsvári Heltai
Gáspár Könyvtári
Alapítvány
Ünnepelni, összejönni mindig jó. A találkozás
öröme még nagyobb, ha egy sikeres intézmény
évfordulójánál vagyunk jelen a Kárpát-medence
majd minden zugából.
Ilyen nagybetûs ÜNNEP volt februárban,
amikor részt vehettem Kolozsvárott a Heltai
Gáspár Könyvtári Alapítvány mûködésének tizedik évfordulójára megrendezett, A könyvtár
szerepe a polgári önszervezõdésben elnevezésû,
háromnapos fórumon. Miért volt ez számomra
ünnep, s hozzá nagybetûs? Mert Pillich Lászlót
és csapatát, röviden a heltaisokat ünnepelni érdemes! Mert barátokkal találkoztam, és új barátokra tehettem szert!
Olyan könyvtárosokból és a szó legnemesebb
értelmében vett népmûvelõkbõl összeállt csapat
volt Kolozsvárott, hogy jó volt ott lenni és otthon lenni köztük.
A szervezõk által összeállított program a
Kárpát-medencei könyvtári és közmûvelõdési
egyesületek valódi fóruma volt.
A háromnapos találkozó megnyitója is magáért beszélt, hiszen az alapítvány udvarában emlékeztünk meg Filep Margit nénirõl, aki a kolozsvári egyetem könyvtárosa volt egykor, s aki
családi házában az alapítványnak a kezdetektõl
helyet adott. Halála óta az egész épületben az
alapítvány mûködik. A nagylelkûségét megörökítõ emléktábla elõtt hálával és kegyelettel emlékeztek rá a fórum résztvevõi és a család képviselõje.
A tanácskozáson megjelenteket köszöntötték
az alapítvány képviselõi, a Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, de képviseltette magát az MKE és az RMDSZ is.
Bevezetésként elõadásában Pillich László, a
Heltai ügyvezetõ elnöke beszélt az alapítvány
létrejöttérõl, tevékenységérõl és a találkozó vezértémájához kapcsolódó gondolatairól.
2002. március

Pomogáts Béla vitaindító elõadása a nemzetrõl és a polgárosodásról szólt. Néhány soros idézetet szeretnék közreadni a nagyon értékes elõadásból: Mindamellett a polgári hagyományhoz
szervesen hozzátartozik a mûveltség is, amelyet
nem szabad összetéveszteni a tájékozottsággal.
A polgári mûveltség a humán (és humanista)
nyugati tradíciókra épül, magában foglalja a filozófiai, a történelmi múlt, az irodalom és a
mûvészetek ismeretét, és együtt jár a társasági
szokásoknak, az udvariasság hagyományainak, a
konyhamûvészetnek az ismeretével. A mûveltség ugyanakkor nem pusztán ismeretanyagot jelent, hanem bizonyos szervesebb gondolkodást,
kifinomultabb ízlést és kultúrát is. Ezenkívül a
polgári ethosz természetes tulajdonsága az elfogulatlanságnak és a mások iránt tanúsított toleranciának az a tradíciója is, amely a megalapozott függetlenségbõl, a biztos öntudatból és az
átélt mûveltségbõl következik. Az imént hangsúlyos módon szóltam arról, hogy a polgári életforma, maga a társadalom polgárosodása bizonyos mûveltséget jelent, és a mûveltség, ugye,
természetes módon mindig is összefonódott a
könyvtár ügyével.
A további elõadások, hozzászólások nyújtottak számunkra ismereteket arról, hogy miként
járulnak hozzá könyvtáraink, polgári szervezõdéseink a mûveltség megszerzéséhez és az újrapolgárosodáshoz.
Milyen lehetõségekkel rendelkezik az anyaország, mit tett eddig, és mi a jövõ? Errõl hallottunk C. Tóth Jánostól (Határon Túli Magyarok
Hivatala), dr. Dippold Pétertõl (Könyvtári Intézet), Balipap Ferenctõl és Egyed Alberttõl (Magyar Mûvelõdési Intézet), valamint Tüzes Évától
(Duna Televízió).
Majd mi, külföldiek mondhattuk el, hogy
miképpen tesszük a dolgunkat, akár alapítványi,
akár önkormányzati vagy állami intézményként.
Ezen hozzászólásokon keresztül ismerhettük meg
az alsóõri Magyar Média és Információs Központ (Kelemen László), a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet (Göncz Renáta), a
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zentai Kapocs Könyvtári Csoport (Hajnal Jenõ),
a somorjai Bibliotheca Hungarica (Végh László)
és a révkomáromi Duna Menti Könyvtár (Zsok
Gizella) mûködési formáit, tevékenységét, célkitûzéseit, s persze örömeit és gondjait.
Az elõadásokból egyértelmûvé vált, hogy
minden tevékenységnek az alapja az önszervezõdés. Lehet az államilag támogatott intézmény,
feladatait s azok elmélyítését csupán önszervezõdés útján, civil szervezetek segítségével tudja
megvalósítani. Az emberi kéz és elme mellett a
legfõbb segítséget a pályázatokon elnyert eszközök, pénzösszegek jelentik valamennyiünk számára.
Minden intézménynél fõ támogatóként szerepelnek a magyarországi alapítványok, intézmények. Ismételten köszönetet kell mondanunk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának,
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, az Illyés
Fent:
Pillich László,
Kötõ József,
Pomogáts Béla
és a Filep család
képviselõje az
emléktábla-avatáson

Dr. Dippold Péter
elõadást tart
a fórumon
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Alapítványnak, a magyarországi társintézményeknek, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének és minden jóakaratú embernek,
amiért segítenek abban, hogy a határon
túli könyvtárak így
dolgozhassanak és
együttmûködhessenek.
A fórum további
részében a hazai polgári szervezõdések,
könyvtárak képviselõi
mondhatták el tapasztalataikat, javaslataikat
az eddigi és jövõbeni
munkájukról. Itt csupán az egyszerû felsorolásra
van hely, ami természetesen nem kisebbíti a
felszólalások értékét: Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Szilágysomlyó,
Máramarossziget, Óradna, Beszterce, Hedgyes,
Segesvár, Szováta, Kibéd, Brassó, Déva, Gyanta
és Dés kisrégiós központok képviselõi beszéltek.
Kiegészítõ programként szerepelt a Kolozsvári Táncház 36. évfordulójára szervezett ünnepi mûsoron való részvétel.
Csodálatos volt! A kiváló zenészek mellett
hallhattuk egy népdal erejéig Kallós Zoltánt, láthattuk a magunkkal egyidõs, vagyis javakorabeli táncosokat könnyedén és szívbõl ropni a
táncokat, és ott volt Netti bácsi, a majd nyolcvan
éves népzenész.
Természetesen nem hagyhattuk ki, hogy ne
látogassuk meg Kolozsvár magyar könyvesboltjait, a történelmi városközpont épületeit. Tisztelegtünk az erdélyi és az Erdélybe szakadt híres halottaink sírhelye elõtt a Házsongárdi Temetõben.
Az erdélyi asszonyok és férfiak kézügyességét dicsérõ munkák mellett mit hoztunk még haza
útibatyunkban? Az összetartozás érzését, a megerõsödést abban a hitünkben, hogy a könyvtár s
benne a könyvtáros mégiscsak nélkülözhetetlen,
és hogy ha van is leszálló ág a tevékenységünkben, a Nap mindig felkél.
Köszönet ezért mindenkinek, aki ott volt.
Zsok Gizella igazgató
Révkomárom
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Pataki téka

A kultúra polgári nyilvánossága Magyarországon is akkor vált megvalósuló alapelvvé, amikor
egy-egy közösség (nagyságától függetlenül) megteremtette azokat az intézményeket, amelyek biztosították a helyi hagyományoknak a következõ
generációk számára való továbbadását. Az állami, illetve az egyházi mûvelõdési, oktatási és
tudományos intézmények jelenléte nagy segítség
ebben a folyamatban, de mindig szükség volt a
polgárok öntevékeny csoportjaira is.
Sárospatak és környéke már a Mohács elõtti
idõkben is jelentõs oktatási intézménnyel bírt. A
reformáció századában, illetve az azt követõ idõszakban pedig szerencséje is volt. A Perényi-, majd
a Rákóczi-család mûvelõdésszervezõ ereje és
akarata olyan iskolát hozott létre, amelynek szellemisége máig hatóan tudta hatását kifejteni.
A pataki könyvtárak történetének ápolása,
újabb és újabb részletek feltárása, a helyi közösséggel és az országgal való megismertetése valamennyi korszakban nyomon követhetõ. A
mostani kötet szerzõi így kettõs feladatot teljesítettek. Bemutatták az egyes ma is létezõ gyûjtemények történetét, és azokat a kutatókat, akik
könyvtárosként jelentõs életmûvet mutattak fel.
Így rögzítik a sárospataki könyvtárak képét a
millennium évében, elmondják ezek történetét,
számot adnak ritkaságaikról és a pataki nyomdá2002. március

szat korszakainak termékeirõl. A könyvtárosportrékat pedig úgy ismerhetjük meg, hogy nem
szakadnak el azoktól a gyûjteményektõl, amelyekben e kiváló személyiségek alkottak.
A kötetet a szerkesztõ  Kiss Endre József 
tíz fejezetre osztotta, és számos részt õ maga írt.
A fejezeteket breviárium-szerûen gazdagítja egyegy, a könyvtárakra vonatkozó idézet Patakhoz
szorosan kötõdõ jeles egyéniségektõl (Comenius,
Kazinczy Ferenc, Cs. Szabó László stb.), vagy a
magyar irodalom klasszikusaitól (Ady, Babits stb.).
A középkori és a reformáció évszázadai alatt
alapított könyvtárak, az akkor kiadott könyvek
mai állapotáról szól az elsõ két fejezet. A pataki
nyomda történetének két szakaszát (16501671.
és 18051849.) Halász Magdolna mutatja be,
felsorolva a megjelent kiadványokat is. A negyedik fejezetben a nem iskolai gyûjtemények
történetét találjuk (a parokiális könyvtár, könyvtáregyletek, a fõiskola faluszemináriumi könyvtára, illetve a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár és
gyûjteményei), a Református Nagykönyvtárról és
gyûjteményeirõl pedig az ötödik, a hatodik és a
nyolcadik fejezetben olvashatunk részletesebben.
A hetedik fejezetben Szombathy János,
Somossy János, Soltész Ferenc, Erdélyi János,
Szinyei Gerzson, Horváth Cyrill, Harsányi István és Gulyás József portréját találjuk, tevékenységük bemutatásával. Ezt a sort egészíti ki a tizedik fejezetben Újszászy Kálmán, Czegle Imre
és Szentimrei Mihály páyaképe. Külön fejezetben foglalták össze a szerzõk az alapvetõ ismereteket a pataki felsõoktatási intézmények könyvtárairól (pataki Akadémiai Könyvtár, a Teológiai Akadémia Könyvtára, a Tanítóképzõ Fõiskola
Könyvtára), és záró fejezetként az egyes tudományos gyûjteményeket ismerhetjük meg (a Rákóczi Múzeum könyvtára, a katolikus plébánia
gyûjteménye, a református levéltár, illetve a kollégium adattára). (Monok István)
Pataki téka. Theca Patachiana, civitas
bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai. Szerk. Kiss
Endre József. Sárospatak, 2001 (A sárospataki
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai. 2.)
311 p.

Könyvtári Levelezõ/lap

43

Az iskolarendszeren
kívüli
könyvtári
szakképzés
újabb
füzetei

A képeken látható füzetek már megvásárolhatók a Könyvári Intézet oktatási osztályán.
További informáicók: http://www.ki.oszk.hu.
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