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Hogyan használjuk
az Országos

Dokumentum-ellátási
Rendszer

Lelõhely-adatbázisát?*

V. Elektronikus dokumentumok
az ODR-ben

Az ODR lelõhely-adatbázisa tartalmaz olyan
elektronikus dokumentumokról szóló leíráso-
kat, amelyek technikailag közvetlenül elérhe-
tõek az interneten annak a web-böngészõnek a
segítségével, amelyet éppen a lelõhely-adatbá-
zis keresésére használunk. Ezek a leírások a

hozzájuk kapcsolódó aláhúzott URL-rõl (szab-
ványos internetcím) ismerhetõek fel, amelyre
kattintva a forrás közvetlenül elérhetõ.

A megtalálható ilyen jellegû dokumentu-
moknak három csoportját különíthetjük el:

1. Olyan szabad hozzáférésû dokumentu-
mok, amelyeket az ODR-adatbázis használója
bárhonnan maga is közvetlenül elérhet.

2. Hagyományos dokumentumokhoz kötõ-
dõ járulékos jellegû információk (pl. folyóirat
tartalomjegyzéke).

3. Elõfizetéshez kötött dokumentumok,
amelyek csak az elõfizetõ intézmény gépein
használhatók, de belõlük hagyományos papír
formátumú könyvtárközi kölcsönzési kéréseket
kérhet az ODR használó. (1)
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1. Szabad hozzáférésû dokumentumok

A túloldalon látható szabad hozzáférésû do-
kumentum felismerhetõ a hozzá csatlakozó
URL-bõl, amelyhez semmilyen korlátozó meg-
jegyzés nem fûzõdik. Ez a dokumentum min-
den felhasználó számára megnyitható közvet-
lenül az URL-re kattintva. Az ilyen dokumen-
tumok hosszú formátumában található lelõhely-
jelzése: �Internet�.

2. Kiegészítõ jellegû információk
A kiegészítõ jellegû információk URL-jéhez

(2) már a dokumentum tartalmára vonatkozó

rövid megjegyzések is tartoznak. Ezek is egy
kattintással közvetlenül elérhetõek.

3. Elõfizetéshez kötõdõ hozzáférésû doku-
mentumok

Az URL mellett ezekben az esetekben min-
dig szerepel az elõfizetõ intézmény neve (2) és
a hosszú kijelzésben megjelenõ lelõhely is utal
az elõfizetõre (3). Az intézményi lelõhely mel-
lett a könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezé-
sét lehetõvé tevõ ikon is szerepel, melynek se-
gítségével a szokásos módon könyvtárközi
kölcsönzést indíthatunk.

(2)
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(3)
Az URL-t ezekben az esetekben is érdemes

kipróbálni, mert elõfordul, hogy ha a teljes
szövegig nem is juthat el az elõfizetéssel nem

rendelkezõ felhasználó, de a tartalomjegyzé-
ket, esetleg tartalmi összefoglalókat megnéz-
heti. (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 ODR egy tagkönyvtár
szemszögébõl

Az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár

és Dokumentációs Központ

A hazai könyvtáraknak állománygyarapítási te-
vékenységükben évek óta szembe kell nézniük a
szerzeményezésre fordítható anyagi erõforrások
szûkülésével.

Nálunk, az Országos Mezõgazdasági Könyv-
tár és Dokumentációs Központban (OMgK) is
évrõl évre kevesebb pénz jut új dokumentumok
beszerzésre. Hathatós támogatás (pályázatok és
egyéb támogatás elnyerése) nélkül, önerõbõl,
könyvtárunk nemhogy fejleszteni nem tudná ál-
lományát, hanem jelentõs nagyságrendû állo-
mányleépítésre kényszerülne. Így fennállna a ve-
szélye annak, hogy országos feladatait a jövõben
nem tudná kellõ színvonalon ellátni.

Az OMgK-nak ugyanis � mint a szaktárcához
tartozó információs központnak � feladata az
agrárium eredményes szerepvállalásához szük-
séges információs háttér biztosítása, illetve az
infrastrukturális informatikai segítség nyújtása.
A közeledõ EU-csatlakozás kapcsán tudniillik
egyre inkább felértékelõdik az agrárium szerepe.

Érthetõ módon tehát minden évben � immá-
ron négy alkalommal � örömmel fogadtuk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) támogató programját, melynek során
ODR-tagkönyvtárként összesen 4,8 millió forin-
tot fordíthattunk dokumentumvásárlásra (az elsõ
évben nyolcszázezer, a következõ évben egymil-
lió, majd az elmúlt két évben másfél-másfélmil-
lió forintot).

Az elsõ évben az anyag kiválasztásánál szem
elõtt tartottuk azt az alapvetõ követelményt, hogy
csak magyar nyelvû, illetve kiadású dokumentu-
mok beszerzésére szorítkozzunk, tekintettel az
anyag �kötelespéldányt pótló� szerepére. Ez a
törekvés különösen idõszerûvé vált akkor, ami-
kor a kötelespéldányok csökkenõ száma miatt
jóval kevesebb olvasót tudtunk ellátni magyar
nyelvû és kiadású szakkönyvvel. Az összeállí-
tott (58 féle dokumentumból álló) ismeretanyag
szorosan kapcsolódik könyvtárunk gyûjtõköréhez,
beleértve az Európai Unióval foglalkozó szak-
irodalmat is.

Olvasószolgálatunk felmérése szerint az ODR
keretében megvásárolt dokumentumokat �szak-
könyv, egyetemi és fõiskolai tankönyv, kézi-
könyv, szakszótár, szakenciklopédia, tanulmány,
atlasz, valamint egyéb dokumentumtípus � napi
munkaeszközként használják a  szakemberek,
kutatók, egyetemi és fõiskolai hallgatók, okta-
tók, illetve más érdeklõdõk. Az új dokumentu-
mokkal lehetõvé vált állományunk többletpéldá-
nyokkal való kiegészítése, s egyben biztosítva
volt a kötelespéldányt helyettesítõ funkció.

Az ODR második évében az NKÖM prog-
ramja � megkötés nélkül � bármilyen típusú,
illetve nyelvû dokumentum beszerzésére lehetõ-
séget nyújtott. Természetszerûleg figyelembe
vettük azt az alapvetõ követelményt, hogy a
megvásárolt dokumentum fõ gyûjtõkörünkbe
tartozzon. Ennek számbavételével a program
keretében elnyert összeget az FSTA-nak (Food
Science and Technology Abstracts), a világ leg-
nagyobb élelmiszeripari adatbázisának megvéte-
lére fordítottuk. CD-ROM-on az 1969�1999-es
kötetek kereshetõk könyvtárunkban. Az adatbá-
zisnak akkor 510 ezer rekordja volt. Az adatál-
lomány évente kb. húszezer rekorddal gyarapo-
dik. Az élelmiszertudományok és az élelmiszer-
ipar valamennyi területét átfogja. Az adatbázis
ezernyolcszáz, mintegy negyven nyelven megje-
lenõ kiadványt dolgoz fel. Könyvtárunk felmé-
rése szerint az ODR keretében megvásárolt, nem
hagyományos dokumentumtípust olvasóink nagy
számban használják.

Az OMgK-nak � mint a magyar mezõgazda-
sági ágazat legteljesebb gyûjteményének � fon-
tos szerzeményezési követelménye � és ez egy-
beesik az ODR céljával is �, hogy ne csak a
hiányzó, valamint a legfrissebb adatokat tartal-
mazó szakirodalommal gyarapítsa állományát,
hanem azokkal a többes példányokkal is, me-
lyek a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás
igényeinek kielégítésére hivatottak. Ennek a ten-
denciának az érvényesítése az elmúlt évek-
ben jelentõs mennyiségi és minõségi változáso-
kat eredményezett az állományban, a támogatás-
nak köszönhetõen.

A program során az elmúlt években nemcsak
dokumentumvásárlásra, hanem korszerû techni-
kai eszközök beszerzésére is kaptunk támogatást.
Az elnyert összeg (nyolcszázezer forint) révén
három HP Laser Jet nyomtatóval (közülük egy
színes nyomtató), valamint egy Panasonic máso-



Könyvtári Levelezõ/lap 2002. április6

lógéppel gyarapodott gépparkunk. E korszerû
eszközökkel tetszetõsebb, olvashatóbb anyagok
állíthatók elõ, így a használati mutatók is kedve-
zõbbek.

A támogatás kiaknázását segítették azok az
útmutatók, melyeket az ODR-könyvtárak állo-
mánybeszerzési, szolgáltatási és nyilvántartási
kérdéseinek szabályozására adott ki az NKÖM
könyvtári osztálya.

Könyvtárunk � mint az ODR tagja � részt
vesz a rendszer közös lelõhely-nyilvántartásá-
ban, amelybe a megadott szempontok szerint
rendszeresen küldünk adatokat. Ilyen módon
lehetõvé válik, hogy nemcsak gyûjteményünk
adatbázisából kaphat információt a használó,
hanem 56 tagkönyvtár közös adatbázisából is.

A támogatásból vásárolt dokumentumokat
feldolgozásuk során � az azonosítás megkönnyí-
tése céljából, illetve a könyvtárközi dokumen-
tumszolgáltatás adatainak nyilvántartására �
ODR/1�4. sz. megjelöléssel láttuk el. A sorszám
jelzi, hogy az adott dokumentumot melyik (há-
nyadik) évi támogatás révén szereztük be. En-
nek segítségével tudtuk megállapítani, hogy az
ODR könyvtárközi dokumentumszolgáltatása
keretében milyen volt a dokumentumok kihasz-
náltsága, emelkedett-e a hagyományos könyvtár-
közi kölcsönzések száma, a könyvtárközi máso-
lati szolgáltatás, valamint az egyre nagyobb teret
hódító elektronikus dokumentumszolgáltatás.

 A felmérés azt mutatta ki, hogy az ODR
nyújtotta állományfejlesztéssel (a dokumentumok
számának emelésével, illetve körének bõvítésé-
vel, a nem hagyományos dokumentumtípus be-
kapcsolásával), valamint a korszerû technikai
eszközök bevonásával számottevõ módon emel-
kedett az információigénylések száma. Amíg
1998-ban 1075 és 2000-ben 1618, addig 2001-
ben már 3014 dokumentumot szolgáltattunk más
könyvtáraknak. A változás nemcsak pozitív irá-
nyú, de gyorsuló mértékben növekvõ is. Amíg
négy év alatt megközelítõleg háromszorosára nõtt
az átadott dokumentumok száma, az utolsó év-
ben a tendencia tovább erõsödött, és egyetlen év
alatt megduplázódott az elküldött mûvek mennyi-
sége. A legnagyobb változás a másolatszolgálta-
tásban történt, ebben különösen fontos szerepe
volt az ODR-támogatásból beszerzett technikai
eszközök használhatóságának.

Ahhoz, hogy ezen a területen még nagyobb
legyen az áttörés, nagyon fontosnak tartom az

ODR népszerûsítését, többek között a Könyvtári
Levelezõ /lap jelen rovatát. Ez széles körben nyújt
lehetõséget a rendszer és a szolgáltatások
megismerésére.

Összefoglalásul csupán hangsúlyozni szeret-
ném azt a tényt, hogy az ODR, miközben hoz-
zájárul egy-egy könyvtár állományának fejlesz-
téséhez és felszereltségének korszerûsítéséhez, fõ
célként azt teszi elérhetõvé, hogy minden hasz-
náló a rendszer egészének haszonélvezõje lehes-
sen. Könyvtárunk szívesen vesz részt ennek a
célkitûzésnek a megvalósításában.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.omgk.hu
Cím: 1012 Budapest, Attila út 93.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 15
Telefon: (1) 489-4900
Fax: (1) 489-4939
E-mail: miltenyi@amon.omgk.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig (kedd kivételével)
9-tõl 16.30-ig,
kedden 9-tõl 19 óráig.

Miltényi Szilárdné

A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem

Könyvtára

A Zeneakadémia 1875. évi megalapításával egy
idõben alapozták meg Liszt Ferenc és egyes
zenemûkiadók ajándékaiból a gyûjteményt is,
amelyrõl pontosabb adataink csak az évkönyvek
kiadásától, 1882-tõl vannak.

1879-ben kapott a Zeneakadémia önálló épü-
letet, ahol 1907-ig mûködött. Itt nyílt mód a
könyvtári állomány módszeres fejlesztésére.
1880-ban már négyezer zenemû és száznyolcvan
könyv volt a könyvtárban. Az ekkori alapsza-
bály szerint �a könyv- és zenemûtárat csak a
tanintézet tisztviselõi, tanárai, rendes növendé-
kei használhatják�. Ekkor készült el az elsõ,
könyv alakban megjelent katalógus, amely ezer-
egyszáz kötetet tartalmazott. 1886-ban hunyt el
Liszt Ferenc, aki egész budapesti hagyatékát
végrendeletileg a Zeneakadémiára hagyta, egye-
bek mellett több mint háromezer zenemûvet és
kétszáz könyvet. Ez a hagyaték ma az egyetem
Liszt Múzeumában található. 1890-ben készült
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el a következõ nyomtatott katalógus, amely már
hétezer kötetet tartalmazott. Ez az állomány le-
hetõvé tette a tanszaki kézikönyvtárak létrehozá-
sát. 1891-ben megalakult az Országos Magyar
Királyi Zeneakadémiai Olvasókör, amely rész-
ben a könyvtár anyagát használta, részben pedig
egy külön olvasóköri könyvtárat is létrehozott.
Ennek állománya az olvasókör tizenhatéves mû-
ködés utáni feloszlásakor beleolvadt a központi
könyvtár anyagába.

1907-ben készült el a Zeneakadémia mai épü-
lete (Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8.), amely-
nek földszintjén külön részt terveztek a könyvtár
számára. Az állomány rohamosan növekedett,
ebben igen nagy szerepe volt a magánszemélyek,
valamint a magyar és külföldi kiadók ajándéka-
inak. A minisztérium állami státust biztosított
egy önálló könyvtáros számára, de beszerzésre
csak nagyon szûkösen adott pénzt. Az I. világ-
háború alatt gyakorlatilag megállt a növekedés,
sõt, számos értékes mû elveszett. Újabb növeke-
dés csak a húszas években indult meg. 1922-ben
új könyvtári szervezeti szabályzat született, amely
egészen 1949-ig érvényben volt. Eszerint a
könyvtáros kinevezése a miniszter hatáskörébe
tartozott. 1924-ben újrarendezték a könyvtár
anyagát, külön szakkatalógus készült a könyvek-
rõl és a zenemûvekrõl. Az állomány ekkor már
közel nyolcvanezer egység volt. Ezekben az évek-
ben hozták létre a csak helybenolvasásra szánt
kézikönyvtárat, és ekkor kezdõdött az összkiadás-
ok rendszeres gyûjtése, illetve a meglévõ, hiá-
nyos sorozatok kiegészítése. 1928-ban dr. Prahács
Margit vette át a könyvtár kezelését, és rövid
megszakítással egészen 1961-ig maradt ezen a
poszton. Az õ szakszerû vezetésének köszönhe-
tõen a könyvtár a II. világháborúig egyenletesen
és szisztematikusan fejlõdött. Ekkor vált a Zene-
akadémia könyvtára az ország egyik legnagyobb
zenei szakkönyvtárává, õ alapozta meg a mai
Kutatókönyvtárban található ritkaság-, kézirat- és
Liszt-gyûjteményt, és létrehozta a Liszt Emlék-
szobát, a mai Liszt Ferenc Emlékmúzeum és
Kutatóközpont elõdjét.

A háborús évek újabb visszaesést jelentettek,
az épület és vele együtt számos könyv és kotta
megsérült, illetve elveszett. A fejlõdés a negyve-
nes-ötvenes években sem volt megfelelõ. Anya-
gi és politikai okok miatt a könyvtár nem tudott
lépést tartani a külföldi irodalommal, szünetel-
tetni kényszerült a legtöbb nyugati folyóirat elõ-

fizetését. Ezeket a hiányokat máig is csak rész-
ben tudta pótolni.1971-ben kapott a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi rangot, s ez-
zel a könyvtár is az egyetemi könyvtár rangjára
emelkedett. A hatvanas évektõl, dr. Kárpáti Já-
nos zenetudós igazgatása alatt megindult újabb
fejlõdés révén az ország legnagyobb zenei gyûj-
teménye lett.

1994-ben a könyvtár megvásárolta az ALEPH
integrált könyvtári számítógépes rendszert. Elsõ
lépésként a Magyarországon egyedülálló számí-
tógépes zenei adatbázis fejlesztése folyik, de a
közeljövõben a rendszer más funkcióit (beszer-
zés, kölcsönzés stb.) is hasznosítani tudjuk.

A könyvtár központi olvasótermi egységének
állománya ma kb. hetvenezer kötetnyi könyv,
háromszázezer zenemû és mintegy tizenötezer
kötet folyóirat (jelenleg 53 külföldi periodikára
fizetünk elõ). A kottaállomány legértékesebb
részét jelentik a kritikai összkiadások, amelyek
közül nem egy Magyarország egyetlen példánya.
A Vörösmarty utcai Régi Zeneakadémia épüle-
tében lévõ Magyar Zenetörténeti Kutatókönyv-
tárban a ritkaságok és a kéziratok találhatók, ezek
nem kölcsönözhetõk. A két hangtár közül a Liszt
Ferenc téri épületben lévõ nem nyilvános, fel-
adata kizárólag az egyetemi oktatás segítése. A
Régi Zeneakadémia II. emeletén lévõ Liszt
Fonotéka fogad külsõ látogatókat is.

A könyvtár olvasóterme nyilvános, napi olva-
sójeggyel ingyen látogatható. A kölcsönzésre
közvetlenül jogosultak körét � gyakorlati okok-
ból � kénytelenek voltunk korlátozni. A könyv-
tárhasználati szabályzat szerint olyan hivatásos
muzsikusok, zenetanárok vehetik igénybe ezt a
szolgáltatást, akik Budapesten, illetve annak
agglomerációs körzetében laknak vagy dolgoz-
nak. A könyvtárközi kölcsönzés segítségével
azonban bárki igénybe veheti szolgáltatásainkat.
Egyhónapos idõtartamra egyszerre legfeljebb tíz
dokumentumot kölcsönzünk bármelyik könyvtár-
nak, iskolának, zenekarnak, kórusnak, amelyik
hozzánk fordul. A kéréseket elfogadjuk könyv-
tárközi átkérõlapon, levélben, faxon vagy e-
mailben is.

Könyvtárunk az ALEPH integrált könyvtári
rendszert használja. Számítógépes adatbázisunk
még csak az állomány egy részét tartalmazza: a
könyveknek mintegy 85 százalékát, a zenemû-
veknek a felét. Éppen ezért még használatban
vannak � és néhány évig maradnak � a cédula-
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katalógusok (betûrendes és szakkatalógusok) is.
Ezeket persze csak nyitvatartási idõben lehet
használni.

A központi részleg állományának nagy része
kölcsönözhetõ. Kivételt jelentenek természetesen
a folyóiratok, továbbá az összkiadások. Ezekbõl
kívánságra fénymásolatot készítünk (A/4-es ol-
dalanként áfával együtt húsz forintért). Ugyanez
vonatkozik a Kutatókönyvtár anyagára is, amely
csak helyben használható. Számottevõ zenekari
szólamanyaggal is rendelkezünk, ezeket mûven-
ként kétezer forint kölcsönzési díj ellenében, csak
személyesen lehet átvenni.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.liszt.hu
Postacím: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem Könyvtára, 1391 Budapest, Pf. 206
Fax: (1) 462-4672
E-mail:
gador@lib.liszt.hu; sziranyi@lib.liszt.hu vagy
tbicsak@lib.liszt.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 9 és18 óra közt
� kölcsönzés 17 óráig,
szombaton 9-tõl 13 óráig.

Gádor Ágnes könyvtárigazgató-helyettes

Az Európai Unió által meghirdetett Kultúra 2000 pályázat keretein belül az OSZK Kézirattára
részt vesz a Rinascimento virtuale � Digitale Palimpsestforschung címû nyertes programban. A
nyitó konferencia 2002. február 22. és 24. között zajlott le Párizsban, a Sorbonne egyik dísztermé-
ben. A sûrûre fogott tematika legérdekesebb része az olasz kollégák által kidolgozott leírási szoft-
ver-javaslat megvitatása volt.

Karsay Orsolya a konferenciát záró kerekasztal-beszélgetés során mutatta be a Kézirattárat,
vázolva azokat a problémákat, melyeknek a megoldását a programtól remélik. Az OSZK pályázata
a palimpszeszt (újrakivakart) kéziratok digitális átvilágítását célozta meg. A program kelet-európai
tagjai legközelebb ez év júniusában ülnek össze Pozsonyban, hogy saját feladataikról értekezzenek.

Április 3-án elkezdõdött  a Kézirattár második nyertes nemzetközi pályázatának megvalósulása.
A projekt az angol A.H.R.B. (arts and humanities research board) támogatásával az OSZK szláv
kéziratainak számítógépes feldolgozására és közzétételére szervezõdött. A program vezetõje Prof.
Ralph Cleminson, a portsmouth-i egyetem szlavista professzora, munkatársai a Bolgár Nemzeti
Könyvtár Kézirattárának szakemberei, illetve az OSZK kézirattárosai. A program célja, hogy akti-
válja az OSZK régi cirill betûs állományát, amely szinte ismeretlen a tudós világ elõtt.

Új adatbázis az interneten. A II. világháborúban eltûnt magyar civilek és katonák sorsáról
szerezhetnek információt hozzátartozók, kutatók az elmúlt év nyarától a www.hadifogoly.
adatbanyaszat.hu oldalakon. Akkor a szovjet hadifogságba esett és a volt Szovjetunió területén
fogolytáborokban elhunyt 57 ezer ember nyugvóhelyérõl és halálának idõpontjáról kerültek adatok
a hálóra. Az orosz állam újabb kilencezer, hadifogságban elhunyt magyar állampolgár nevét bocsá-
totta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum rendelkezésére 2001 végén. A neveket a KFKI ISYS mun-
katársai az elmúlt hónapokban egy adatbányászati módszer segítségével dolgozták fel.

A munkák során a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár több más, értékes, eddig
közzé nem tett adatot is összegyûjtött. Ezeket egy minden eddiginél átfogóbb, a II. világháború
áldozatainak sorsát ismertetõ adatbázis-gyûjtemény formájában teszik közzé a világhálón, a KFKI
ISYS támogatásával. A jelenleg öt adatbázist bemutató www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu internetes
oldal legjelentõsebb része a már említett, magyar hadifoglyok sorsát ismertetõ lista. Az összeállítás
részét képezi még az a két névsor, amelyben a keleti hadmûveletek során, illetve a történelmi
Magyarország területén elhunyt katonák és munkaszolgálatosok temetési helyérõl találhatnak ada-
tokat az érdeklõdõk. A szintén Oroszországból és a volt Szovjetunióból származó, magyar honfi-
társaink sírjának is helyet adó temetõket felsoroló gyûjteményekbõl a magyar halottak nyugvóhe-
lyeirõl szerezhetnek információt. (Ezek az adatbázisok azonban a megkapott anyagok pontatlansága
miatt sajnos csak kevesek számára szolgálnak bõvebb információval.)

Ez az adatbázis-gyûjtemény egyedülálló módon teszi lehetõvé hozzátartozók, kutatók, történé-
szek számára, hogy az internet adta lehetõségek alkalmazásával a világ bármely táján mind tisztább
képet kaphassunk a II. világháború magyar áldozatainak sorsáról.
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A vezetõi megbízatás
megszûnése

A Kjt. hatálya alá tartozó könyvtárakban a veze-
tõi megbízatás megszûnésének tipikus esetei
közül elsõként a közalkalmazotti jogviszony
megszûnését említeném. A Kjt. 23. § (1) bekez-
dése értelmében a közalkalmazott magasabb ve-
zetõ, illetve vezetõ beosztással bízható meg.
Ebbõl nyilvánvalóan következik, hogy e körben
vezetõ beosztás közalkalmazotti kinevezés nél-
kül (pl. ingyenesen, megbízási szerzõdés alapján
vagy vállalkozásban) nem látható el. A közal-
kalmazotti jogviszony megszûnése pedig min-
den esetben a vezetõi megbízatás megszûnését
is jelenti.

A magasabb vezetõk megbízatása határozott
idõre szól, így esetükben ezen, legfeljebb ötéves
idõtartam lejártával megszûnik a vezetõ beosz-
tás. (Az újabb, sikeres pályázat eredményeként
tehát nem �meghosszabbításról�, hanem újabb
megbízatásról beszélhetünk, a látszólagos folya-
matosság ellenére is.) A Kjt. helyes értelmezése
szerint, határozott idejû vezetõi megbízatással
csak a magasabb vezetõk bízhatók meg, minden
egyéb könyvtári vezetõ megbízatása határozat-
lan idõre szól. A Kjt. 23. § (3) bekezdése ugyan-
is kategorikusan közli, hogy a magasabb vezetõ
és vezetõ beosztás ellátásával történõ megbízás
határozatlan idõre szól. Ugyanezen bekezdés
második mondata azonban lehetõvé teszi a mi-
niszternek, hogy határozott idejû megbízást is
elõírjon. Ez a mi esetünkben a 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm.)
történik meg, mégpedig úgy, hogy ezen rendelet
7. § (1) bekezdése szerint a �közgyûjteményi és
közmûvelõdési intézményekben magasabb veze-
tõi és önálló intézményvezetõi beosztás ellátásá-
ra történõ megbízás a pályázat elnyerését köve-
tõen legfeljebb öt év határozott idõre szól.� A
magasabb vezetõk és vezetõk köre a Korm. 3.
sz. melléklete alapján elhatárolható. Mivel a Kjt.
23. § (3) bekezdésében foglalt fõ szabálytól csak
a miniszter rendelkezése térhet el, a munkáltató

sem eseti döntésében, sem szabályzataiban nem
intézkedhet jogszerûen a Korm. 7. § (1) bekez-
désében foglaltakon túlmenõen, más vezetõk
határozott idejû megbízásáról.

A vezetõi megbízatás megszûnhet a vezetõ
lemondásával, a megbízás visszavonásával, vagy
fegyelmi szankció alkalmazásaként is. A jogsza-
bály nem említi, de elvileg lehetségesnek tûnik
a vezetõi megbízatás közös megegyezéssel törté-
nõ megszüntetése is, kétoldalú megállapodás
formájában.

A magasabb vezetõk esetén feltétlen figyel-
met érdemel, hogy a Korm. 7. § (9) bekezdése
értelmében, amennyiben a kinevezési jogkör
gyakorlója a munkáltató, a magasabb vezetõi
megbízás visszavonásához a fenntartó egyetérté-
se is szükséges. Ezen rendelkezés a fõosztályve-
zetõkre nem vonatkozik.

A magasabb vezetõ és a vezetõ beosztás a
megbízatás ideje alatt visszavonható. A Kjt. 23.
§ (4) bekezdése értelmében �A megbízás vissza-
vonását � a közalkalmazott kérelmére � indokol-
ni kell. Az indokolásból a visszavonás okának
világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a visszavo-
nás indokának valóságát és okszerûségét a mun-
káltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott
az indokolást a visszavonás kézhezvételétõl szá-
mított három napon belül, írásban kérheti; a
munkáltató az indokolást további három napon
belül köteles a közalkalmazott részére írásban
megadni.� Ennek megfelelõen a visszavonást
csak akkor kell indokolni, ha azt a közalkalma-
zott a visszavonás kézhezvételétõl számított há-
rom naptári napon belül írásban kéri. A munkál-
tatónak három naptári napon belül kell erre az
írásbeli indokolást megadnia. A vezetõi megbí-
zás visszavonása miatt a közalkalmazott jogvitát
kezdeményezhet. A három nap mindkét esetben
jogvesztõ határidõ, ha a közalkalmazott ez idõ
alatt nem kéri az intézkedés indokolását, utólag
erre már nincs lehetõsége, és a jogorvoslati lehe-
tõségeket tekintve sem lehet oka optimizmusra.
Ha a közalkalmazott határidõn belül érkezett
kérésére a munkáltató nem készíti el az indoko-
lást vagy a háromnapos határidõt elmulasztja, azt
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utólag nem pótolhatja, és a vezetõi megbízás
visszavonása jogellenesnek minõsül.

A Legfelsõbb Bíróság MK 95. sz. kollégiumi
állásfoglalása a rendes felmondás vagy felmen-
tés indokolására vonatkozó követelményeket
foglalja össze. Ezeket a vezetõi megbízás vissza-
vonásának indokolása tekintetében megfelelõen
alkalmazni kell. Az indokolásból a visszavonás
okának világosan ki kell tûnnie. Tartalmaznia
kell azokat a konkrét tényeket, körülményeket,
amelyekre a munkáltató a döntését alapította.
Komolynak és meggyõzõnek kell lennie. A köz-
alkalmazott képességeivel, vezetõi magatartásá-
val, vagy a munkáltató mûködésével összefüggõ,
valós okra kell hivatkoznia. A bírói gyakorlat
jogszerûtlennek ítéli az általános indokokat (pl.
�lassú�, �összeférhetetlen�, �alkalmatlan�, �meg-
bízhatatlan�). Az MK 95. sz. állásfoglalás a
helytelen általános indok példájaként hozta fel a
következõt: �a munkavállaló vezetõi magatartá-
sában olyan alapvetõ hiányosságok tapasztalha-
tók, amelyek lehetetlenné teszik a munkahelyen
való mûködését.� A szubjektív vélemény, a va-
lós, de súlytalan indok szintén a visszavonás
törvénytelenségének megállapításához vezethet.

Jogellenes a vezetõi megbízás visszavonása,
ha az a hátrányos megkülönböztetés tilalmába
ütközik (Mt. 5. §).

A visszavonás jogával a rendeltetésszerû jog-
gyakorlás követelményének megfelelõen kell élni,
pl. nem alkalmazható bizonyítottan ártási szán-
dékkal, bosszúból, zaklatásszerûen (Mt. 4. §). A
joggal való visszaélés tilalma azonban nem csak
a munkáltatót köti, az ilyen magatartás indoka
lehet a vezetõi megbízatás visszavonásának is.
Érdemes elolvasni azon, az Mt. hatálya alá tar-
tozó munkáltatónál történt jogesetet, amelyben a
munkáltató jogszerûen mondott fel rendkívüli
felmondással bér- és munkaügyi osztályvezetõ-
jének, mivel az a számára felajánlott béremelést
sértõ hangú levélben utasította vissza, és annak
másolatát az üzemi nyilvánosság céljából meg-
küldte a helyi szakszervezeti titkárnak is. A le-
vél hangneme sértette a vezetõi tekintélyt, s �szer-
zõje� a vezetõi munkakörénél, bizalmi állásánál
fogva tõle különösen elvárható együttmûködési
kötelezettségét szándékosan megszegte. (BH
1997. 499.)

 A Legfelsõbb Bíróság egy, az Mt. hatálya
alá tartozó ügyben indokoltnak találta a munka-
viszony rendkívüli felmondással történõ meg-

szüntetését két vezetõ beosztású alkalmazottal
szemben, akik nem követelték meg és nem el-
lenõrizték a munkavégzésre, munkafegyelemre
vonatkozó, kiemelkedõen fontos (tûz- és baleset-
védelmi, vagyonvédelmi) munkáltatói rendelke-
zések végrehajtását. (BH 1994. 573.) A Kjt.
hatálya alá tartozó munkáltatónál jogszerûnek
ítélte a legfõbb bírói fórum azt az elbocsátást
kimondó fegyelmi határozatot, amelyre azért
került sor, mivel a gazdasági ügyintézõ közal-
kalmazott a mintegy harminc oldal terjedelmû
költségvetés legépelését különbözõ indokokkal
megtagadta. A Legfelsõbb Bíróság megállapítot-
ta, hogy �az elõírt munkavégzés szándékos
megtagadása súlyos megítélés alá esik, különö-
sen olyan esetben, amikor a teljesítésnek szám-
ba vehetõ akadálya nem volt.� (BH 1999. 532.)
A Legfelsõbb Bíróság törvényesnek ítélte a ve-
zetõi megbízás visszavonását egy olyan esetben,
amikor a vezetõ a hatályos szervezeti és mûkö-
dési szabályzattól jelentõsen eltérõen irányított,
és ezzel az intézményben anarchiát okozott. (BH
1997. 373.) Szintén jogszerûnek bizonyult an-
nak a kórházi osztályvezetõ fõorvosi megbízás-
nak a visszavonása, amelyre azért került sor, mert
a vezetõ bizonyos adminisztratív ellenõrzési kö-
telezettségeit elmulasztotta, és emiatt elkerülte a
figyelmét, hogy az osztályvezetõ fõnõvér két éven
keresztül nem dolgozta le a törvényes munka-
idejét, jogalap nélkül számfejtettek részére mû-
szakpótlékot, az ügyelet- és készenléti cseréket
nem adminisztrálták, a kimutatások eltértek a
jelenléti ívek adataitól stb. (BH 2000. 269.)

Nyilvánvaló, hogy a fenti jogesetek meghatá-
rozott munkajogi szituációkra vonatkoznak, rész-
ben eltérõ jogi környezetben és következmények-
kel, azonban a bennük szereplõ tényállások al-
kalmasnak tûnnek arra, hogy illusztrálják a ve-
zetõi kötelességszegés néhány lehetséges megje-
lenési formáját.

A munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy
az indokolásban közölt ok helytálló. Az esetle-
ges jogvita során a munkáltató nem hozakodhat
elõ újabb indokokkal, azokat a bíróság nem vizs-
gálja meg.

A vezetõi megbízás visszavonását írásban kell
közölni. Ha ennek során nem rendelkeztek a
megszûnés idõpontjáról, akkor az intézkedést
azonnali hatályúnak kell tekinteni. A döntés
visszavonása � a közlést követõen � csak a másik
fél hozzájárulásával lehetséges.
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A volt vezetõ munkajogi helyzete a megszû-
nés jogcímétõl függõen alakul. A Kjt. 23. § (7)
bekezdése értelmében a megbízás visszavonása,
határozott idejû megbízás letelte vagy lemondás
esetén a közalkalmazottat eredeti munkakörében
kell továbbfoglalkoztatni, ennek hiányában vég-
zettségének, illetve képesítésének megfelelõ
munkakört kell részére felajánlani. Ha erre nincs
lehetõség vagy a közalkalmazott a felajánlott
munkakört nem fogadja el, akkor a jogkövetkez-
mények jelentõsen eltérnek

1. lemondással történõ,
2. határozott idõ lejárta, vagy visszavonás

miatt történõ megszûnés esetén.
Az elsõ esetben, a Kjt. 23. § (5) bekezdése

értelmében, a közalkalmazotti jogviszonyról tör-
ténõ lemondás szabályait kell megfelelõen alkal-
mazni, azaz a lemondott vezetõ közalkalmazotti
jogviszonya a kéthónapos lemondási idõt köve-
tõen megszûnik, ennek megfelelõen sem felmen-
tési idõre, sem végkielégítésre nem számíthat.

A második esetkör a Kjt. 30. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti felmentési jogcímet jelenti, tehát
a volt vezetõ közalkalmazotti jogviszonya ren-
des felmentéssel megszüntethetõ, és a Kjt. sze-
rinti felmentési idõre és végkielégítésre jogosult.

A vezetõi megbízás jogellenes visszavonásá-
nak következményeirõl a Kjt. 23. § (8�12) be-
kezdései rendelkeznek. Ha a bíróság megállapít-
ja a jogellenességet, akkor a közalkalmazottat �
kérelmére � eredeti vezetõ beosztásába helyezi
vissza. Ha a vezetõ megbízatása határozott idõre
szólt és az idõközben letelt, a visszahelyezésre
nem kerül sor. A vezetõi pótlék elmaradt össze-
gét a munkáltató köteles megtéríteni.

Ha a közalkalmazott nem kéri a vezetõ be-
osztásába történõ visszahelyezését, akkor hatá-
rozatlan idõre kinevezett vezetõ esetén a részére
megállapított pótlék egyévi összegére, határozott
idõre kinevezett vezetõ esetén a határozott idõ

leteltéig számított pótlék összegére jogosult. Ezen
kívül a munkáltató a közalkalmazott felmerült
kárát is köteles megtéríteni. Tekintettel a pótlék
kérdésének rendezett voltára, a kártérítési igény
elsõsorban az elmaradt egyéb juttatások megté-
rítésére irányulhat, de extrémebb esetben, ami
hátrányos megkülönböztetés vagy rendeltetésel-
lenes joggyakorlás (pl. zaklatás) következménye-
ként képzelhetõ el, esetleg nem vagyoni kártérí-
tés követelése is megjelenhet, mint személyiség-
védelmi eszköz.

Amint a fentiekbõl kitûnik, a közalkalmazott-
ra nézve a leghátrányosabb a vezetõi megbízás-
ról történõ lemondás, hiszen adott esetben két
hónapon belül, �üres zsebbel� az utcára kerül-
het. A legnagyobb érzelmi feszültséggel pedig a
vezetõi megbízatás visszavonása jár, amely �
objektivitásától és jogkövetkezményeitõl függet-
lenül � önérzetében megbántott, elégedetlen kol-
légát �termelhet ki� a közösség számára. A jog
ezen kérdések gondozására nem tartalmaz árnyalt
lehetõségeket. A magam részérõl a vezetõk kö-
rültekintõ kiválasztását és a tarthatatlanná vált
problémák közös megegyezéssel történõ rende-
zését tartom üdvösnek.

A Korm. 8. § (1) bekezdése értelmében a
kulturális intézmények fõigazgatójának, igazga-
tójának és helyetteseiknek, vezetõi megbízatá-
suk megszûnésekor � ha arra nem alkalmatlan-
ság miatt került sor �, továbbá kiemelkedõ mun-
kát végzõ közalkalmazottaknak a munkáltató
�címzetes fõigazgató�, illetõleg �címzetes igaz-
gató� címet adományozhat.

A Korm. 20. § (1) bekezdése a �címzetes
fõigazgató� számára havi juttatásként a pótlék-
alap 100 százalékos, a �címzetes igazgató� ré-
szére 50 százalékos mértékét határozza meg. Ez
is egy lehetõség, érdem szerint, az �emelt fõvel
távozás� biztosítására�

Dr. Horváth Sándor Domonkos

Millenniumi Díj. Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) április 26-át a szellemi
tulajdon világnapjává nyilvánította. A Magyar Szabadalmi Hivatal e napon adja át a Millenniumi
Díjat, ebben az évben második alkalommal. Ezt a Millenniumi Díjat 2002-ben az Országos Széché-
nyi Könyvtár kapja. Az ünnepélyes díjátadás helyszíne a Károlyi-palota.

Könyvtárak számítástechnikai hálózatának fejlesztése � tendernyertesek. A Matáv Rt. és a
V-com Rt. nyerte el a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Iroda által kiírt, tárgya-
lásos közbeszerzési eljárást,a 170 városi és nagyközségi könyvtár számítástechnikai hálózatának
kiépítésére � derül ki a Közbeszerzési Értesítõbõl. A teljes cikk: http://www.prim.hu/hirek/
cikk.prm?id=27438
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Közgyûjtemények
közérdekû

információs
szolgáltatásai

Közgyûjtemények közérdekû in-
formációs szolgáltatásai címmel
kétnapos konferenciát rendezett
a Publika Magyar Könyvtári Kör
és a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár Szolnokon, 2002.
március 7�8-án.

Az elsõ napon azoknak a
közkönyvtári projekteknek a
céljait és megvalósításuk prog-
ramjait tárgyalta a konferencia,
amelyeket az Európai Bizottság
Információs Társadalom Igazga-
tósága támogat és amelyekben
partnerként Magyarország is
részt vesz.

A CULTIVATE projektekrõl
(CULTIVATE-EU, CULTIVA-
TE-CEE), a könyvtárak, levéltá-
rak, múzeumok hálózati együtt-
mûködésérõl dr. Dippold Péter,
a Könyvtári Intézet igazgatója
adott tájékoztatást.  A CULTI-
VATE-EU projektben a tagor-
szágok szerepelnek, a CULTI-
VATE-CEE projektben pedig
tíz közép- és kelet-európai or-
szág vesz részt partnerként,
köztük hazánk is.

Ezekben az országokban
nemzeti információs csomópon-
tokat építenek ki közgyûjtemé-
nyek közremûködésével, széles
körû együttmûködés kialakítá-
sára. Az információs csomó-
pontok lefedik az egész euró-
pai kulturális örökség területét,

és európai szintû kooperációt
hoznak létre. Változatos eszkö-
zök segítségével � például hon-
lapok létesítése, webmagazin
közreadása, e-mail információs
szolgáltatás stb. � azon munkál-
kodnak, hogy minél szélesebb
körben felkeltsék az érdeklõdést
az IST program iránt, amely a
kulturális örökség felhasználá-
sának fejlesztését tûzte ki cé-
lul.

A PULMAN projekt céljait
és hazai programjait Billédiné
dr. Holló Ibolya projekt-koor-
dinátor ismertette. A PULMAN
projektben huszonhat ország
vesz részt, elõzménye a PUB-
LICA néven ismeretes projekt,
amely a közkönyvtárak közös
európai könyvtárpolitikájának
kialakításán, a helyi társadalom
minél teljesebb információs el-
látásán munkálkodott.

A PULMAN projekt elõsegíti
a közkönyvtárak tevékenységé-
nek fejlesztését, hogy azok lehe-
tõségeiket kihasználva hozzájá-
ruljanak az e-Europe � elektro-
nikus Európa � megvalósulásá-
hoz. Közremûködik a helyi tár-
sadalmat információkkal ellátó
közgyûjtemények (könyvtárak,
múzeumok és levéltárak) együtt-
mûködõ szolgáltatásainak kiala-
kításában, lehetõvé téve, hogy
a felhasználók közös elektroni-
kus felületen férjenek hozzá az
adattárakhoz. Segít a lokális
közgyûjtemények együttes cse-
lekvésének és közös mûködé-
sének fejlesztésére megnyíló tá-
mogatási lehetõségek feltárásá-
ban, a közkönyvtárak közvetítõ
szerepének hangsúlyozásával.

Nagy érdeklõdés fogadta a
könyvtárak, levéltárak, múzeu-
mok hálózati együttmûködésé-
vel kapcsolatos angol tapaszta-
latokat, amelyeket Szabó Sán-
dor, a British Council Könyv-
tár és Információs Szolgálat
vezetõje mutatott be.

A közérdekû információs
szolgáltatásokban való helyi
együttmûködési lehetõségekrõl
múzeumi megközelítésben dr.
Vadász István, a tiszafüredi Kis
Pál Múzeum igazgatója, levél-
tárosi nézõpontból pedig Bar-
táné Rábaközi Judit, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár munkatársa beszélt.

A konferencia rendezõsége a
második napra az EszKöz �
Elektronikus szolgáltatások köz-
könyvtárakban hátrányos hely-
zetû felhasználók számára téma
megtárgyalását tûzte ki.

A PULMAN program kere-
tében ugyanis európai felmérés
készült a közkönyvtárak azon
szolgáltatásairól, amelyeket hát-
rányos helyzetben lévõ felhasz-
nálóiknak nyújtanak.

A hazai helyzetrõl nem tel-
jes körûen, de általánosságban
megállapítható volt, hogy a
nyugat-európai országok köz-
könyvtáraihoz viszonyítva nin-
csen nagyarányú elmaradás a
hagyományos módszerek tekin-
tetében. A magyar közkönyvtá-
rak vezetõi arra törekszenek,
hogy a hátrányos helyzetben
lévõ könyvtárhasználóknak is
nyújtsanak, nyújthassanak szol-
gáltatásokat.

 Elsõsorban azokat a hagyo-
mányos könyvtári szolgáltatáso-
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kat akarják biztosítani, ame-
lyekkel minden olvasónak a
rendelkezésére állnak. Ennek a
feladatnak a végrehajtására pró-
bálják a különbözõ megoldáso-
kat megtalálni, például a doku-
mentumok házhoz szállítása,
speciális klubfoglalkozások töb-
bek között vakok, értelmi fo-
gyatékos gyermekek számára
stb.

Az új eszközök használatá-
val, elsõsorban az elektronikus
megoldásokkal azonban a ma-
gyar közkönyvtárak jóval elma-
radottabb állapotban vannak,
mint a fent említett országok
intézményei. Egy összefogot-
tabb, országos szinten együtt-
mûködõ fejlesztési program
megindítása, illetve megvalósí-
tása szükséges.

A bevezetõt Bertalanné Ko-
vács Piroska, a Verseghy Fe-
renc Megyei Könyvtár igazga-
tója tartotta nemcsak házigaz-
daként, hanem annak a prog-
ramnak a vezetõjeként is, ame-
lyet a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár indított el 1998-ban.
A cél a szolgáltatásfejlesztés
hátrányos helyzetû könyvtár-
használók számára. Egy Center
of Excellence könyvtár kialakí-
tásán fáradoznak, hogy trénin-
geket szervezhessenek és kon-
zultációs lehetõséget biztosít-
hassanak azoknak a könyvtári
szakembereknek, akik hátrá-
nyos helyzetû könyvtárhaszná-
lókkal foglalkoznak.

A PULMAN projekt kereté-
ben az eszközök teljesebbé té-
tele, training for trainers meg-
szervezése szerepel a tervekben.
A program sikeres megvalósí-
tását remélhetõleg a Pulman
Digital Guidlines Manual is
segíti.

A témával kapcsolatosan a
könyvtárpolitikai irányelvekrõl,

tervekrõl dr. Skaliczki Judit, a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztá-
lyának vezetõje tartott elõadást.

Az alapítványok programja-
iról, amelyek nagy segítséget
jelentenek a könyvtáraknak a
hátrányos helyzetû felhasználók
ellátásában, Gyõri Erzsébet
nyugalmazott igazgató adott át-
tekintést. Részletesen szólt a
Soros Alapítvány ilyen irányú
tevékenységérõl, amely a leg-
számottevõbb ezen a területen,
s az ESzKöz címû programhoz
is jelentõs támogatást nyújt.

Szemléletváltás a hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátásá-
ban címmel Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet osztályveze-
tõje felhívta a figyelmet arra,
hogy ennek a tevékenységnek
végre intézményesülnie kell a
könyvtárakban, ugyanakkor
együtt kell mûködnünk a meg-
valósításban a kialakult állami
intézményrendszerrel, társadal-
mi és civil szervezetekkel.

Albert József szociológiai
megközelítésben szólt a hátrá-
nyos helyzetû felhasználók in-
formációs ellátásának szüksé-
gességérõl.

A konferencia résztvevõi és
a szervezõk nevében köszönet
illeti a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár közremûködõ munka-
társait, akiknek szorgalmas és
lelkiismeretes munkája nagyban
hozzájárult a tanácskozás sike-
réhez. A köszönet Búsi Lajos-
nak, a megyei közgyûlés elnö-
kének is szól, a konferencia
megnyitásáért, az eddigi mun-
ka elismerésért és a további biz-
tatásért.

Billédiné dr. Holló Ibolya
� Bartos Éva

Olvasásfejlesztés
az olvasás évében

�Néma mestereink
a könyvek�

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Gyermekkönyvtáros Mû-
hely 2001. október 8-ától no-
vember 19-éig Olvasásfejlesztés
� kritikai gondolkodás címmel
továbbképzõ tanfolyamot szer-
vezett.

A konzultációkkal és trénin-
gekkel összekötött elõadásokra
öt alkalommal került sor. Az öt-
ven résztvevõ zöme a mûhely
tagjai körébõl került ki, ám a
megye érdeklõdõ pedagógusai,
könyvtárosai, könytárostanárai
is bekapcsolódtak a továbbkép-
zésbe.

A program költségeit a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramtól
nyert támogatásból fedeztük. A
tematika összeállításában, szín-
vonalas lebonyolításában nagy
segítségünkre voltak a debrece-
ni Kölcsey Református Tanító-
képzõ Fõiskola (a késõbbiekben
KRTF) Anyanyelvi és Irodalmi
Tanszékének tanárai.

Október 8-án Baloghné dr.
Zsoldos Julianna, a KRTF do-
cense elöljáróban vázolta az
RWCT-program (Reading and
Writing for Critical Thinking)
lényegét. Az iskolai oktatás
eredményességének folyamatos
csökkenése tette elodázhatatlan-
ná az oktatás hatékonyságának
növelését, aminek megvalósítá-
sához elsõsorban a szemlélet-
módon kell változtatni. A kriti-
kai gondolkodás fejlesztéséért
olvasással és írással (RWCT)
elnevezésû nemzetközi program
(együttmûködési projekt) célja,
hogy olyan tanítási módszere-
ket juttasson el az iskolákba,
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amelyek bármilyen életkorú ta-
nulók esetében, bármely tan-
tárgyban alkalmazva erõsítik a
kritikai gondolkodást. A hang-
súlyt az ismeretek megtanítása
helyett a tanulói gondolkodás
olyan szintre emelésére helye-
zi, hogy segítségével a gyerek,
a késõbbi felnõtt képes legyen
az élet különbözõ helyzeteiben
a neki szükséges információk
elsajátítására, a problémák meg-
oldására, a döntéshozatalra, a
megfelelõ racionalizációra stb.

A néhány éve hazánkban
lezajlott kísérleti olvasásfejlesz-
tési program döntõen a több-
könyvû, a tankönyvtõl elszakad-
ni tudó, az önálló információ-
és könyvtárhasználatra alapozó
oktatási, nevelési, tanulási mód-
szerekkel foglalkozott. Ennek
elõfeltételei: a könyvtárfejlesz-
tés; a szülõk együttmûködésé-
nek megteremtése; az olvasás-
fejlesztés tantárgyköri jellegé-
nek tudatosítása; az élmény �
és problémaközpontú olvasás-
ra tanítás, a tanulás alkalmai-
nak gyarapítása; a tanulók vi-
takedvének, reflexióinak báto-
rítása, továbbá az írás, az ol-
vasás és a szóbeli összefogla-
lás útján teljesíthetõ egyéni
feladatok rendszeres kiadása
és számonkérése.

Ezt követõen az olvasás kez-
dõ szakaszának problémáit fel-
térképezõ elõadásában azt fej-
tegette, hogy miként lehet a
gyerekeket megtanítani tanulni.
A különbözõ tanítási módsze-
rek  (globális, szintetikus�)
ismertetése után leszögezte,
hogy hazánkban sajnos nincs
eléggé hatékony módszer. Emi-
att is kívánatos lenne, hogy a
pedagógusok minél szélesebb
köre ismerkedjen meg az
RWCT módszerével. A hierar-
chikusan egymásra épülõ tech-

nikák alkalmazásával, a cselek-
véses, felfedezõ, problémameg-
oldó tanulás középpontba állí-
tásával jelentõs eredményeket
lehet elérni.

Kucska Zsuzsa, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Terézvá-
rosi Fiókkönyvtárának vezetõje
az Óvodások és szülõk a könyv-
tárban témában tartott ötletdús,
a gyakorlati munkában jól hasz-
nosítható elõadást. Az olvasói
érdeklõdés felkeltése és ébren-
tartása érdekében hangsúlyozta
a gyerekekkel való kapcsolat
kialakításának elsõdlegességét,
fontosságát, a szülõk megszólí-
tását, a pedagógusképzésben a
játékok megismertetésének fon-
tosságát, rövid ajánlóbibliográ-
fiák készítését, a felolvasásokat.

Papp Miklósné dr. Angyal
Ágnes, a Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtár munkatársa Olvasás-
kultúránk helyzete és a válto-
zás esélyei címû elõadásában
felhívta a figyelmet az olvasás
romló esélyeire, értékének csök-
kenésére, a praktikus irodalom
és a lektür olvasottságának
emelkedésére az értékes szép-
irodalom rovására. Hangsúlyoz-
ta, hogy a holtpontról csak ak-
kor mozdulhatunk el, ha a csa-
lád, az iskola és a könyvtár
szövetségre lép.

Az olvasás éve apropóján
lehangoló statisztikát közölt
arról, hogy míg hazánk könyv-
tárainak a lakosság tizenkét
százaléka a tagja, addig Norvé-
giában ez az arány hatvan szá-
zalék. Ugyanakkor rendkívüli
optimizmussal reméli, hogy az
olvasás XXI. századi reneszán-
sza nálunk is megvalósítható!

Október 15-én dr. Imre
Lászlóné, a KRTF tanára Az
irodalmi mûvek feldolgozása,
meseértés, szövegfeldolgozás
címmel az irodalmi mû megkö-

zelítésének módjait (filozófiai
élményközpontú, szociológiai,
pszichológiai) ismertette, majd
jellemzõit, egymásrahatásukat
taglalta.

Az iskolai irodalomelemzés
kapcsán  � mely lehet geneti-
kus, strukturális elemzés, hatás-
vizsgálat, valamint az irodalmi
mû értékelése  � a komplex mû-
elemzés szempontjait sorolta
fel.

Az elméleti bevezetõ után az
RWCT igen hatékony techniká-
ival találkoztunk: a jóslástáblá-
zattal és a kettéosztott napló-
val. A jóslástáblázatot az Iván
és a fókabõr címû skót népme-
se közös feldolgozása során is-
merhettük meg. A helyszín és
néhány kulcsszó megadása
alapján a résztvevõk jóslások-
ba bocsátkozhattak a történet
cselekményével kapcsolatban,
majd összehasonlíthatták a két-
féle mesemódot. Rendkívül jó
módszer ez a fantázia megmoz-
gatására, illetve az érdeklõdés
ébrentartására.

A kettéosztott napló módsze-
rét Szabó Lõrinc Gyengeség
címû versének feldolgozása
szemléltette. A vers figyelmes
elolvasása után ketté kell osz-
tani egy lapot, és az egyik rész-
be a verssel kapcsolatos olyan
szavakat, mondattöredékeket
kell leírni, amelyek a legjobban
megragadtak bennünket. A
másik rész a saját élettapaszta-
laton átszûrt ráismerést, felis-
merést tartalmazza, azt, hogy
mit üzen nekünk a vers. Ez a
technika az olvasmányhoz, a
tanultakhoz való személyes
kötõdést segíti elõ.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A bib-
lioterápia mint szövegértési
gyakorlat, valamint az önépítés
eszköze címmel a könyv, az
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olvasás és az irodalom terápiás
alkalmazásáról tartott érdekfe-
szítõ elõadást. Bevezetõjében
elmondta, hogy a biblioterápia
azt jelenti, hogy mindazt a ta-
pasztalatot, amelyet a könyvek,
az olvasás, az irodalom jóté-
kony hatásáról felhalmozott az
emberiség, egyszerre átfordítot-
ták tudatosan alkalmazott mód-
szerré, gyógyító céllal, szándé-
kolt hatás kiváltására. Jellegze-
tesen olyan tevékenységrõl van
szó, melynek gyakorlata jóval
régibb keletû, kialakultabb és
sokrétûbb, mint az elmélete és
módszertani kidolgozottsága.
Ezt követõen a gyógyító olva-
sás intézményesített formáinak
történetét taglalta. Az elsõként
kialakult �klinikai� biblio-
terápiás ág kifejezetten a gyó-
gyítás, a rehabilitáció szolgála-
tába állította a könyvet, az ol-
vasást.

A �fejlesztõ� biblioterápiás
ág közintézményekben, iskolák-
ban, könyvtárakban, klubokban
honosodott meg. E tágabb ér-
telmû tevékenység definíciója
így szól: �a személyes problé-
mák megoldásának segítése irá-
nyított olvasás és megbeszélés
révén�. Közvetett segítségnyúj-
tásról van szó  � az irodalmi
mûbõl kibontható hatás révén.
Majd miután vázolta a
biblioterápiának az amerikai
oktatásban játszott jelentõs sze-
repét, az ottani, biblioterápiás
hatásokat vizsgáló pedagógiai
kísérletek pozitív eredményeit
ismertette.

Összegzésként megállapítha-
tó, hogy a fejlesztõ-megelõzõ
jellegû biblioterápiába való be-
vonásra általában minden gye-
rek alkalmas. Ezen túlmenõen
egyes gyermekcsoportok szá-
mára lehetséges a biblioterápia,
másoknak szükséges, megint

másoknak nélkülözhetetlen.
Mindannyiunk közös érdeke,
hogy tudatosítsuk biblioterápiás
tapasztalatainkat, és módszerré
formálva adjuk át másoknak;
hiszen a tét nem kevesebb, mint
minél több harmonikus, teher-
bíró, stabil gyermeki személyi-
ség nevelése.

A mesei szövegvilágokat dr.
Jeney Teréz, a Nyíregyházi
Fõiskola tanára definiálta, majd
rendszerezte a legõsibb irodal-
mi mûfajok egyikét. Részlete-
sen ismertette a mese mûfajait,
jellemzõit (állatmese, novella-
mese, tündérmese, legenda, ör-
dögmese, tréfás mese, hazug-
ság, formula).

Október 29-én dr. Margócsy
Klára, a Nyíregyházi Fõiskola
tanszékvezetõ tanára A dráma-
pedagógia módszereinek fel-
használása az irodalmi mû ta-
nítása során címû elõadásában
a drámapedagógiára mint az új
típusú megértés módszerére
hívta fel a figyelmet, kiemelte
hatékonyságát, valamint hang-
súlyos szerepét a tanítás fo-
lyamatában. A drámaóra él-
ményt ad, unalom, félelem és
szorongás nélküli. Fontos, hogy
a folyamatos cselekvési lehetõ-
ség  � a játékok segítségével  �
az óvodától az egyetemig jelen
legyen! �Öröm-pedagógiai� el-
veibõl következõen felhívta a
figyelmet arra, hogy az élményt
adó tanítás felé kellene az iro-
dalomoktatásnak fejlõdnie.

A drámapedagógia módsze-
rének alkalmazása alapos felké-
szülést igényel a pedagógustól,
ám megéri, mert egyben állan-
dó megújulást, kiegyensúlyo-
zottságot is jelent számára.
Hozadéka a gyerek személyisé-
gének gazdagodásában, a kép-
zelet fejlesztésében, a kommu-
nikációs képességek, a viselke-

dési kultúra, a bátorság erõsö-
désében, a szocializációs prob-
lémák oldásában, a kapcsolat-
teremtésben, az aktivitásban, a
koncentrációs készség fejlõdé-
sében mérhetõ le.

Püspöki Péter, a miskolci
Zrínyi Gimnázium drámataná-
ra az iskolában és a könyvtári
foglalkozások keretein belül is
jól alkalmazható módszerrel
ismertette meg a résztvevõket,
amely érdekes, újszerû formá-
ban kelti fel a gyerekek érdek-
lõdését egy-egy irodalmi mû
iránt. Az ajánlandó történetbõl
egyes részleteket kiragadunk, s
ezt eljátszatjuk, drámapedagó-
giai módszerekkel �elõadatjuk�
a gyerekekkel. Ezt követõen
megkérdezzük az egyes szerep-
lõk véleményét az adott szituá-
cióról. A gyerekek átgondolják
a történteket, és kíváncsian vár-
ják, hogy mi is lesz a történet
vége. Ekkor ajánljuk figyelmük-
be a kiválasztott mûvet, melyet
� tapasztalatok szerint  � a ta-
nulók fele önszorgalomból vé-
gigolvas.

Az olvasástechnika fejleszté-
sének fokozatairól Csákbe-
rényiné dr. Tóth Klára, a KRTF
adjunktusa beszélt. Rendkívül
fontosnak tartja, hogy a gyere-
kek jól és érthetõen megtanul-
janak olvasni, mert csak annak
a gyereknek fog örömet jelen-
teni az olvasás, aki elsajátította
a technikáját.

A leggyakoribb olvasási hiba
a felcserélés, (az egymáshoz ha-
sonló hangok felcserélése), át-
helyezés (egymás melletti han-
gok ejtése), az összeolvasás, a
hangátvetés, a hangtávhasonlás,
a kihagyás (nem olvas egy szót),
az elhagyás.

Az elméleti bevezetõ után az
olvasás gyorsaságát fejlesztõ,
látószögnövelõ, perifériás látást
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fejlesztõ, hibakeresõ, jelfelisme-
rõ gyakorlatokkal ismerkedhet-
tünk meg.

November 12-én Az olvasó-
vá nevelés módszereirõl Ba-
loghné dr. Zsoldos Julianna
tartott ötletdús elõadást. Az ol-
vasási mûhelymunka az egyik
hatékony módszer arra, hogy a
pedagógus, a könyvtáros meg-
tanítsa a gyereket a gondolkod-
va tanulásra, melynek eszköze
az olvasás. A gondolkodásra
inspiráló feladatok adásával, a
cselekményre való rákérdezés-
sel, a szubjektív vélemény ki-
kérésével, olvasónapló íratásá-
val szép eredményeket érhetünk
el az olvasóvá nevelésben.

Az olvasónaplóban nem a
cselekményt kell leírnia a gye-
reknek, hanem azt, hogy miként
hatott rá a mû olvasás közben
(élmény, érzés, értékítélet). A
tanárnak ki kell tüntetnie a gye-
reket a figyelmével, reagálnia
kell (nem osztályozással!) a le-
írtakra.

Az irodalmi levélben egy-
másnak ajánlanak könyveket a
tanulók. A levelek megírását
minden esetben megbeszélés-
nek és reflektálásnak kell kö-
vetnie.

A könyvismertetésre a kis-
csoportos forma (6-8 gyerek) a
legalkalmasabb. Fontos, érde-
kes, humoros részletek kiválasz-
tása, felolvasása után választ
kell adnia a tanulónak arra,
hogy miért éppen az adott köny-
vet választotta, mi tetszett neki
benne a legjobban. Arra kell
törekedni, hogy az elõadó a
személyiségén átszûrve tartson
könyvismertetõt. A közönség-
nek pedig el kell mondania,
hogy mi tetszett neki a beszá-
molóban, mi jutott eszébe róla,
s hogyan értékeli az elhangzot-
takat.

A háromlépéses interjú egy
olyan technika, amelyben a part-
nerek egy adott témáról egy-
mással készítenek interjút, ki-
jelölt szerepek szerint. Alkal-
mazható elõrejelzésekhez, sze-
mélyes tapasztalatok megosztá-
sához, összefoglalásra, házi fel-
adat áttekintésére, fogalmak
tisztázására.

Az irodalmi körök önkéntes
csoportok, ahol lényeges, hogy
a szót a gyerekek kapják meg,
s különbözõ szempontok, mód-
szerek alapján elemezzék az
irodalmi alkotást. Példaképpen
néhány szerep: idézet-keresõ,
nyomozó, nyomkeresõ, kérdés-
feltevõ, szókeresõ, ellenõrzõ,
karakter-értelmezõ, illusztrátor,
jegyzõ, hírnök.

Dr. Tószegi Zsuzsanna, a
Neumann-ház igazgatója A szá-
mítógép és az új információhor-
dozók az olvasás szolgálatában
témában fejtette ki álláspontját.
A digitális könyvtár nehéz hely-
zetét az okozza, hogy nagy fe-
lelõsség eldönteni, hogy mit
tegyen fel az internetre, mit
gyûjtsön. Felhívta a gyermek-
könyvtárosok figyelmét arra,
hogy indirekt módon tanítsák a
gyerekeket a multimédia hasz-
nálatára. A gyermekirodalom a
hálón még elenyészõ mennyi-
ségben van jelen, így csak a
CD-ROM-ok állnak rendelkezé-
sünkre. A könyvtárosoknak a
Neumann-ház hasznos lehetõsé-
geket kínál. Honlapjukon érhe-
tõ el a CD-ROM-ok lelõhely-
adatbázisa (háromszáz könyv-
tár, kilencszáz féle lemez). A
CD-ROM diszkográfia 1990 és
2000 között mintegy ezerötszáz
lemez adatait dogozta fel, me-
lyekbõl kilencven készült a gye-
rekeknek (ebbõl 41 mese, szép-
irodalom, játék; 34 oktató prog-
ram; 12 nyelvoktató program és

3 rajzfilm). A WebKat.hu a
könyvtári és a MARC szabvány
alapján épített magyar
internetforrások katalógusa,
melybõl 61 ezer hálózati doku-
mentumról kaphatunk részletes
adatokat. A DIA (Digitális Iro-
dalmi Akadémia) honlapja a
világon egyedülálló vállalkozás.
Jelenleg ötven kortárs magyar
és erdélyi magyar író mûve
hozzáférhetõ. A feldolgozás
szintje rendkívüli visszakeres-
hetõséget biztosít (szerzõ, mû-
faj, keletkezési hely és idõ, tel-
jes szövegek, szövegen belüli
érdekes információk pl. arról,
hogy ki írt ajánlást a mûhöz).

Dr. Bihari Albertné igazga-
tóhelyettes A gyermekkönyvtár
az olvasó gyerekekért címmel
saját tapasztalatait, ötleteit, a
megyei könyvtár gyermekrész-
legének programjait, pályázata-
it osztotta meg a hallgatóság-
gal. Hangsúlyozta, hogy minden
gyermekkönyvtárnak arra kell
törekednie, hogy a csoportos
foglalkoztatás mellett a gyere-
kek egyéni érdeklõdését, az ol-
vasás iránti vágyát felkeltse, s
kíváncsiságát is kielégítse.

Az olvasás szerepváltozásá-
nak megfelelõen újra kell gon-
dolnunk, hogy mit, mennyit és
milyen eszközökkel, módsze-
rekkel csinálunk.

November 19-én A könyvtár-
használat az alsó tagozatban
címmel dr. Bartha Jánosné, a
KRTF Gyakorló Általános Is-
kolájának szakvezetõ tanítója,
szakértõje tartott elõadást. Ki-
emelten fontosnak tartja az alsó
tagozatos gyerekek gondolko-
dásra szoktatását, melyben fõ-
ként az anyanyelvi nevelésnek
van elsõdleges szerepe. A gye-
rekek szövegértése eléggé le-
hangoló, ezért minél hamarabb
szemléletváltozásra lenne szük-
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ség ahhoz, hogy a tanulási szo-
kások, a beszédképesség, az
attitûdök, beállítódások kialakí-
tására helyezõdjön a hangsúly.
Az olvasási képességfejlesztés
fokozatainak (olvasástechnika,
olvasásértés, olvasási szokások)
elemzése után a különféle
szövegfeldolgozási technikák
ismertetése következett: adatke-
resés, lényegkiemelés, jegyzete-
lés, a szöveg áttekintése cím,
ábrák alapján, lexikonhasználat
olvasás közben.

Az ismeretek elsajátítása
nem cél, hanem eszköz. Aktív,
cselekvõ, felfedezõ és problé-
mamegoldó, diákközpontú tanu-
lást kell kialakítani, mely újfaj-
ta kihívás a tanár számára, mi-
vel szervezõ, irányító szerepe
kerül elõtérbe. Az RWCT pro-
jekt e szellemet képviseli, ami-
kor a tanítást és a tanulást egy
háromlépcsõs modellbe helye-
zi. Az RJR modell a ráhango-
lás, a jelentés megteremtése és
a reflektálás szakaszából áll. A
ráhangolódás fázisában az
anyag megismerése elõtti be-
szélgetésre, az elõzetes tudás
feltérképezésére, a feltételezé-
sek meghallgatására kerül sor.
A második fázisban a jelentést
a tanuló teremti meg, miközben
az elõzetesen feltérképezett tu-
dás helytállóságát vizsgálja. A
reflektálás szakaszában a tarta-
lom megismerése utáni vitára,
irányító kérdések feltevésére,
kérdésekkel történõ megvála-
szolására kerül sor.

Az RWCT interaktív techni-
kái közül igen népszerû az öt-
letbörze, amelynek során  � ál-
talában páros vagy csoportos
munkában  � oldják meg a fel-
adatot a résztvevõk. Alkalma-
zása során fürtábrát (jelentéshá-
lót) készíthetünk, egy olyan
grafikai szervezõt, amely gon-

dolatok, információk, fogalmak
bonyolult kapcsolatrendszerét
szemlélteti egy adott téma (szó,
kifejezés) kapcsán. Nagy elõnye
e technikának, hogy a tanuló-
kat egy adott témáról való nyílt
és szabad gondolkodásra báto-
rítja.

Az insert (jelölés) a hatékony
olvasást és gondolkodást szol-
gáló interaktív jegyzetelési el-
járás. Alkalmazása során az
olvasó a szöveg olvasása köz-
ben a ü  � + ? jelek segítségé-
vel megjelöli az általa már is-
mert tényeket, kiemeli az új in-
formációkat, továbbá azokat a
tényeket, amelyeket nem ért,
vagy ellentmondanak eddigi is-
mereteinek. Hatékony eszköz
ez, mert lehetõvé teszi, hogy a
tanulók olvasás közben aktív
módon kövessék nyomon saját
megértési folyamataikat, az el-
járás segítségével az olvasó
végig elmélyülten dolgozik.

A TTM (tudom, tudni aka-
rom, megtanulom) modell cél-
ja, hogy a tanulók a már meg-
lévõkhöz kapcsolják saját isme-
reteiket, illetve hogy saját kér-
désük megfogalmazásával mo-
tiváltabbá  váljanak az új anyag
elsajátításában. E modell insert
technikával alkalmazva a követ-
kezõ véleményre késztetett egy
gyereket: �Könnyebben értettem
meg a szöveget, nem kellett
többször elolvasnom.�

Az irodalmi mûvek feldol-
gozásánál a keret-történet, a
történet-piramis, a történet-tér-
kép vagy a karakter-térkép ké-
szítése bizonyul célravezetõ
módszernek, melyek alkalma-
zásával természetessé válik a
könyvek, a könyvtár haszná-
lata.

A könyvtárhasználat tanítá-
sa a felsõ tagozatban témában
Hegedüs Péterné, a vásáros-

naményi Eötvös József Általá-
nos Iskola könyvtárostanára tar-
tott továbbgondolásra késztetõ
elõadást.

A következõ három elõadó-
val együtt részese volt annak a
háromrészes RWCT-s kísérleti
programnak, melynek tapaszta-
latairól 1998-ban az Olvasó
család  � tanuló társadalom
címû vásárosnaményi konferen-
cián már beszámoltak, s mely-
nek anyaga nyomtatásban is
megjelent, a Könyvtári Kis Hír-
adó különkiadásaként.

Felsorolta a könyvtárhaszná-
lat tanításának legfrissebb for-
rásait, lelõhelyeit. Kitért a NAT
megjelenésére is, amelynek tar-
talmi elvárásai nemcsak a gyûj-
tõkör szempontjából jelentenek
kötelezettségeket, hanem a
könyvtár feladatainak újraértel-
mezését, szolgáltatásainak,
technikai eszközeinek korszerû-
sítését is szükségessé teszik.
Kiemelkedõ feladatként kerül
elõtérbe az informatika mûvelt-
ségi területén belül a könyvtár-
használat. A különbözõ mûvelt-
ségterületek ismeretanyagának
elsajátítása során egyre nagyobb
szerepet kap a könyvtár tájékoz-
tatói tevékenysége, a tanulók
önálló információkeresésre és
információhasználatra nevelése.
Kulcsfontosságú a pedagógusok
szemléletváltása, a könyvtár-
használat tantárgyközi jellegé-
nek megjelenítése a szaktaná-
rok és a könytárostanár együtt-
mûködésével.

Olvassunk történelmet! cím-
mel Sánta Miklósné, a vásáros-
naményi Eötvös József Általá-
nos Iskola magyar-történelem
szakos tanára mondta el az ol-
vasásfejlesztési kísérletben
szerzett tapasztalatait. Kifejtet-
te, hogy talán egyetlen tantárgy
sincs olyan szoros kapcsolatban
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a könyvekkel, a könyvtárral,
mint a történelem. Feltette a
kérdést, hogy mikor használja-
nak, használtassanak könyvet.
Akkor, ha a könyvekben lévõ
információ segítségével a tanu-
lók jobban megértik az isme-
retlen fogalmakat (pl. Magyar
értelmezõ kéziszótár, Történel-
mi fogalomtár). Ugyancsak
szükséges az ismeretbõvítés a
tankönyvön túli történelmi táj,
esemény megvilágításához, az
összefüggések megláttatásához
(pl. a földesurak életérõl szóló
anyagnál a Páncélos lovagok
címû könyv használata). A
szépirodalmi mûbõl vett rész-
letek fokozzák a történelemóra
érzelmi töltését. A tanulók is-
meretszerzéséhez, motiválásá-
hoz jó alkalom a témához kap-
csolódó kiállítás megtekintése.
A dramatizálás a gyerekek ked-
venc módszere, hiszen egy-egy
történelmi szakasz bemutatása
során meglódul a fantáziájuk,
fejlõdik a beleélõ képességük,
a kreativitásuk.

Olvassunk számokkal!  � ezt
a különleges címet adta elõadá-
sának Varga Gyöngyi, a vásá-
rosnaményi Eötvös József Ál-
talános Iskola matematika-
technika szakos tanára. Leszö-
gezte, hogy az értõ olvasás a
matematikában kulcskérdés. A
matematikatanítás célja és fel-
adata is az, hogy fejlessze az
értelmes olvasás gyakorlatát, a
pontos, világos, tömör kifejezõ-
készséget, a tanulók logikai
képességeit, gondolkodásuk ru-
galmasságát.

A korszerû matematikaokta-
tásban a tanulóknak találkozni-
uk kell olyan feladatokkal, ame-
lyek megoldásához önmaguk-
nak kell kiválasztaniuk, felku-
tatniuk a szükséges adatokat a
könyvtár és a könyvek segítsé-

gével. Sokszor nem is a problé-
ma megfogalmazása, hanem a
helyes megközelítése a döntõ,
mely az értõ olvasáson alapul.
A matematikaórákat változato-
sabbá, érdekesebbé tehetjük az
adott témakörhöz kapcsolódó
matematikatörténeti érdekessé-
gekkel. A gyerekek szívesen
olvasnak hozzá, hiszen a mate-
matikusok élete ugyanolyan lel-
kesítõ lehet, mint a történelmi
nagyságoké.

Mit rejt a mûvészek lelke?
� tette fel a kérdést elõadásá-
ban Tóthné Simon Zsuzsa, a
vásárosnaményi Eötvös József
Általános Iskola földrajz-rajz
szakos tanára. Hangsúlyozta,
hogy a mûvészettörténet tanítá-
sa során arra törekszik, hogy  �
az adathalmazok elsajátítása
helyett  � tájékozódni tudjanak
a gyerekek a mûvészettörténeti
korszakokban, s hogy stílusje-
gyeik alapján meg tudják kü-
lönböztetni az egyes korszako-
kat. A ráhangolódás, az ismét-
lés és az összefoglalás jól be-
vált módszerének tartja, amikor
szavakat mond a tanulóknak, õk
pedig ezekhez a szavakhoz kul-
túrákat vagy stílusirányzatokat
kapcsolnak. A megoldást gon-
dolkodási idõ nélkül kell leírni.
A festõkrõl szóló kiselõadások-
nál  � tíz érdekes mondat meg-
fogalmazásával  � a lényeg

megragadására hívja fel a fi-
gyelmet. Ilyen és ehhez hason-
ló feladatokkal sikerült elérnie,
hogy a tanulók a nyolcadik osz-
tály végére remekül tájékozód-
janak a stílusok között, és ér-
dekességek szintjén ismerjék a
festõk életét.

Örömünkre szolgál, hogy a
programok  � minden alkalom-
mal  � nagy részvétel mellett
zajlottak. A hallgatók  � a gye-
rekek olvasásra nevelésével fog-
lalkozó szakemberek  � vissza-
jelzései megerõsítettek bennün-
ket abban, hogy mindennapi
munkájukban vélhetõen nagy
segítséget jelent majd, hogy
megismerkedhettek az értõ ol-
vasás technikájával, a különbö-
zõ tanítási módszerekkel, a
biblioterápia gyakorlati haszno-
sításával, a tantárgyközi könyv-
tárhasználattal, valamint az ol-
vasóvá nevelés hagyományos és
új módszereivel.

Az RWCT-s módszerek jó
részét kitûnõen alkalmazhatják
a gyermekkönyvtárosok a cso-
portos és klubfoglalkozások, a
közös együttlétek során.

Minden gyermekkönyvtá-
rosnak, könyvtárostanárnak jó
szívvel ajánlom figyelmébe az
RWCT-program megismerését!

Dr. Bihari Albertné
a Gyermekkönyvtáros

Mûhely vezetõje

Internet Fiesta a halasi könyvtárban. A Kiskunhalasi
Városi Könyvtár � a tavalyi évhez hasonlóan � az idén is
csatlakozott az Internet Fiestához, a LINK: Lakossági Internet
Napok Kiskunhalason programmal.

Március 22-én és 23-án a hangtár, amely immár számító-
gépes terem is, ingyenesen állt a beíratkozott olvasók rendel-
kezésére.

A könyvtár a Széchenyi Terv keretében 2 millió 30 ezer
forintot nyert az Informatikai Kormánybiztosság pályázatán.
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Az EU a könyvtárakban � könyvtárak az EU-ban
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A Könyvtári Levelezõ/lap a Külügyminisztérium tá-
mogatásával új rovatot indít az Európai Unióval, Ma-
gyarország uniós csatlakozásával kapcsolatos informá-
ciók terjesztése, a könyvtárak hathatósabb bevonása
érdekében.

Reméljük, az új rovat felkelti olvasóink érdeklõdését.
Várjuk írásaikat, ötleteiket, javaslataikat. (A szerkesztõ-
ség)

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖNYVTÁRI
PROGRAMJA

A magyar kormány kommunikációs stratégiája
Elõzmények

Az Európai Unió � korábbi nevén Európai Közössé-
gek � negyvenévi története során négy alkalommal
bõvült. Az ötödik kibõvülésre 2004 körül kerülhet sor,
amikor a kritériumoknak megfelelõ közép- és kelet-eu-
rópai országok, köztük hazánk is az Európai Unió teljes
jogú tagja lehet.

Magyarország 1991. december 16-án írta alá
Brüsszelben a társulási szerzõdést, amely az 1994. évi
I. törvénnyel, mint Európai Megállapodás lépett hatály-
ba.

Ugyancsak 1994-ben a magyar kormány az Európa
Tanács esseni ülésén adta át az úgynevezett Esseni
Memorandumot, amelyben alapvetõ fontosságú feladat-
ként jelölte meg az ország integrálódását elõsegítõ
nemzeti közvélemény-felkészítési stratégiát. Ezzel a
társult országok körében Magyarország kezdeményez-
te elsõként a közvélemény koncepciózus felkészítését
a csatlakozásra. A kormányzat a Külügyminisztériumot
bízta meg a stratégia végrehajtásával.

1995-ben a lakosság euro-atlanti integrációs isme-
reti szintjének és érzelmi hozzáállásának felmérése ér-
dekében készített közvéleménykutatást követõen � szak-
értõk bevonásával � elkészült Magyarország Európai
Unióhoz való csatlakozását elõkészítõ kormányzati kom-
munikációs stratégiája, amely hosszú távra meghatá-
rozta a csatlakozást megelõzõ teljes idõszak tájékozta-
tási és felkészítési tevékenységét. Ezt a koncepciót az
Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság 1995. április 19-
én  jóváhagyta, végrehajtása pedig 1996. január 1-jével
kezdõdött meg.

A feladatoknak és eseményeknek egymástóli függõ-
sége indokolttá tette, hogy a felkészítési programot
három, egymásra épülõ szakaszra bontsák:

1) A tájékoztatás szakasza: Célja az ismeretek ter-
jesztése, az objektív tájékoztatás az Európai Unióról és
Magyarország integrációs törekvéseirõl, felkészülésérõl.
Feladata a magyar állampolgárok európai uniós ismere-
teinek bõvítése. Ez a periódus 1998. március 31-ével,
a csatlakozási tárgyalások megkezdésével lezárult.

2) A meggyõzés idõszaka. Célja, hogy az Európai
Unióról már alapismeretekkel rendelkezõ polgárok önál-
ló véleményt alakítsanak ki az európai közösségekhez
tartozás perspektívájáról. Ez a szakasz elvileg a csat-
lakozási tárgyalások befejezõdéséig tart, de gyakorlati-
lag átnyúlik a harmadik

3) s egyben utolsó, mozgósítási szakaszba is. Ek-
kor a cél az, hogy az ismeretekkel felvértezett, kialakult
önálló véleménnyel rendelkezõk ténylegesen vegyenek
részt az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kérdésé-
ben rendezendõ népszavazáson, s szavazatukkal járul-
janak hozzá az integrálódás legitimitásához.

 Magyarország taggá válásával a kommunikációs
stratégia elsõ nagy periódusa lezárul. Azonban a közeli
múltban csatlakozott új EU-tagállamok példái azt mutat-
ják, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatása feladat-
ként a csatlakozás után is fennmarad. Formája ugyan
változik majd, legfontosabb célja, a közös ügyeink terü-
letén történõ tájékoztatás azonban változatlan marad.

A kommunikációs stratégiának az ismeretterjeszté-
sen túl szemléletmódot kell sugallnia: az állampolgár
nem kívülálló, hanem aktív részese az integrációs fo-
lyamatoknak, amelyek konkrét, kézzel fogható hatással
vannak mindennapi életére;

Minthogy a kommunikációs stratégia célja és felada-
ta a különbözõ társadalmi rétegeket megfelelõ módon
ellátni az integráció minden kérdésére kiterjedõ infor-
mációval, a konkrét véleményformáló célcsoportok � mint
például a médiumok, az újságírók és a pedagógusok �
részére kidolgozott programcsomagok mellett jelentõs
hangsúlyt kaptak a széles közvéleményt tájékoztató
projektek, így az Európai Információs Pontok (EIP) háló-
zatának kiépítése, az Európa Napok, a megjelenés külön-
féle kiállításokon, a civil szervezetek és nem utolsó sorban
az uniós ismereteket hordozó kiadványok támogatása, EU-
ismeretterjesztõ sorozat szerkesztése (pl. az Engem is
érint füzetek), támogatása.

A könyvtári program

A már integrálódott tagországok stratégiai tapaszta-
latait is figyelembe véve, nem elhanyagolható a könyv-
tárak, különösen a vidéki közkönyvtári hálózat szerep-
vállalása a közvélemény felkészítésében.

Részben a  kommunikációs stratégia több évi ered-
ményeként, részben a  fokozódó érdeklõdés okán is, az
elmúlt idõszak folyamán különbözõ könyvtáraktól több-
irányú megkeresés és kezdeményezés érkezett a Kül-
ügyminisztériumba  az integrációra vonatkozó publikáci-
ók, kiadvány-gyûjtemények beszerzésére, kialakításá-
ra, jelezve, hogy a könyvtárak felismerték az uniós is-
meretanyag terjesztésének jelentõségét, s egyben azt
is,  hogy a könyvtárak hathatós segítséget tudnak és
akarnak nyújtani.
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A legtöbb esetben azonban � anyagi lehetõségek és
kapcsolatok hiányában � e helyi kezdeményezések el-
szigetelõdöttek maradtak, elhaltak. Helyi jellegük miatt
túlságosan decentralizáltak voltak, sok átfedéssel, össze-
hangolatlanul úgy az állománygyarapítás, mint a szol-
gáltatás terén. Ugyanakkor nem elhanyagolható szem-
pont a már kiépült, jól mûködõ, az egész ország terü-
letét lefedõ hálózat és a hozzá tartozó szellemi, szak-
mai, valamint infrastrukturális kapacitás, és nem utolsó
sorban az sem, hogy a kommunikációs stratégia célja, de
egyben uniós elvárás is, hogy az információnak kell elér-
nie az érdeklõdõt, és nem fordítva.

Mindezt figyelembe véve dolgoztuk ki a közvélemény
felkészítésében jelentõs szerepet vállaló közkönyvtárak
részére a könyvtári projektet. A program célja, hogy az
ország minden régiója megfelelõ módon legyen ellátva
olyan publikációkkal, könyvekkel és CD-ROM-okkal,
amelyek általános és szakirányú ismereteket tartalmaz-
nak az Európai Unióról, valamint Magyarország  integ-
rációjának lehetséges és várható körülményeirõl, s hogy
ezek az ismeretek mindenki számára könnyen hozzá-
férhetõk legyenek.

A feladatterv kidolgozásakor prioritást az alábbi szem-
pontok kaptak:

1. Tematikailag összehangolni és anyagilag támo-
gatni az uniós tárgyú gyûjtemény kialakítását, illetve ál-
lománygyarapítását;

2. biztosítani a könyvtárosok képzését és tovább-
képzését,

3. összehangolni a hálózat tagjainak együttmûkö-
dését egymással, az Európai Információs Pontokkal és
a stratégia más területeivel;

4. biztosítani a szakmai konzultációt és koordinációt;

5. lehetõvé tenni a dokumentumok népszerûsítését
a hagyományos könyvtári tevékenységen túlmenõen is;

6. széles nyilvánosságot biztosítani a projekt indu-
lásának, mûködésének.

A program szakmai jellegébõl következõen elsõ lé-
pésként a Külügyminisztérium együttmûködési megálla-
podást kötött az Országgyûlési Könyvtárral mint Ma-
gyarország uniós nyilvános letéti könyvtárával, tekintet-
tel a szakmai elõkészítés, lebonyolítás és mûködtetés
szempontjaira.

Ezt követõen, 2001. augusztus 24-én került sor a
pályázat kiírására Magyarország  harminc városi és
községi közkönyvtára részére azzal a céllal, hogy a
nyertes könyvtárak rendelkezzenek olyan dokumentu-
mokkal és egyéb információhordozókkal,  amelyek  az
adott település és a könyvtár vonzáskörzetének lakos-
ságát eligazítják, információval segítik az Európai Unió
alapvetõ kérdéseirõl, a csatlakozás várható körülmé-
nyeirõl és egyben szakirányú ismereteket is tartalmaz-
nak.

A pályázat feltételei: könyvtáranként 130 ezer forin-
tos támogatásból uniós témájú gyûjtemény kialakítása,
gyarapítása, terjesztése, különgyûjteményi kezelése, jól
látható, elkülönített és figyelemfelkeltõ elhelyezése, to-
vábbá propagálása. Feltétel volt még a gyûjtemény egy-
személyi felelõsének kijelölése és az õ részvétele a
program keretében szervezett képzésen, az együttmû-
ködés az EIP-hálózattal, a társkönyvtárakkal és a Kül-
ügyminisztérium közvélemény-felkészítési programjának
más rendezvényeivel.

A pályázatra 101 pályamû érkezett. Ez a vártnál na-
gyobb arányú túljelentkezés, a pályázatok magas szín-
vonala és az adott feltételeken túli vállalások elõrejelzé-

Az alábbi 30 település közkönyvtára nyerte a Külügyminisztérium 2001. évi pályázatát:

Megye Település A könyvtár neve
1. Budapest XVIII. Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, XVIII. ker.
2. Budapest XXIII. Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, XXIII. ker.
3. Bács-Kiskun Kiskõrös Petõfi Sándor Városi Könyvtár
4. Bács-Kiskun Kiskunmajsa Városi Könyvtár
5. Bács-Kiskun Tiszakécske Városi Könyvtár
6. Békés Dévaványa Ladányi Mihály Könyvtár
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Városi Könyvtár
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs Városi Kulturális Központ és Könyvtár
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros Derkovits Gyula Mûv. Közp. és Városi Könyvtár

10. Csongrád Makó József Attila Városi Könyvtár
11. Fejér Sárbogárd Madarász József Városi Könyvtár
12. Gyõr-Moson-Sopron Beled Nagyközségi Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár
13. Gyõr-Moson-Sopron Csorna Martincsevics Károly Városi Könyvtár
14. Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Huszár Gál Városi Könyvtár
15. Hajdú-Bihar Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
16. Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti Városi Könyvtár
17. Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Városi Könyvtár és Információs Központ
18. Jász-Nagykun-Szolnok Jászfelsõszentgyörgy Községi Könyvtár
19. Jász-Nagykun-Szolnok Mezõtúr Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
20. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred Városi Könyvtár
21. Nógrád Érsekvadkert Mikszáth Kálmán Közmûv Intézet és Könyvtár
22. Pest Érd Csuka Zoltán Városi Könyvtár
23. Tolna Bonyhád Solymár Imre Városi Könytár
24. Vas Csepreg Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár
25. Vas Kõszeg Chernel Kálmán Városi Könyvtár
26. Vas Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár
27. Veszprém Bakonyszentkirály Községi Könyvtár
28. Veszprém Sümeg Simon István Városi Könyvtár
29. Veszprém Tapolca Városi Könyvtár
30. Zala Gelse Petõfi Sándor Emlékkönyvtár
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se igazolta a program idõszerûségét, valamint a téma
iránt országosan megnövõ igényeket.

A közkönyvtári projekt ünnepélyes megnyitására és
a pályázat eredményhirdetésére 2001. november 6-án
került sor az Országgyûlési Könyvtárban. A programot
bevezetõ konferenciát dr. Szájer József, az Európai
Integrációs Ügyek Bizottságának elnöke és dr. Csejtei
István, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõje nyitotta
meg. Elõadást tartott Megyeriné Nagy Magdolna, a
Jászfelsõszentgyörgyi Községi Könyvtár vezetõje és
Bánfalvi Lászlóné, az Ózdi Városi Könyvtár vezetõje.
Nagyon színvonalas elõadásukban mindketten beszá-
moltak településük helyi adottságairól, a korábban ta-
pasztalt igényekrõl,  arról, hogy miben  látják a támoga-
tás jelenõségét, miben várnak segítséget, hogyan kép-
zelik el az együttmûködést.

A rendezvényrõl az Országgyûlési Könyvtár és a Kül-
ügyminisztérium sajtóközleményt adott ki, a pályázati
eredményekrõl és a konferenciáról mindkét intézmény
honlapján olvashatnak az érdeklõdõk.

A könyvtárosképzésre az elsõ alkalommal 2002.
január 31-én és február 1-jén került sor Budapesten, az
Agro Hotelben. A részvételt névre szóló emléklap iga-
zolta.

A kétnapos tanfolyam elõadásainak témája
� az integráció története,
� az EU intézményrendszere, annak reformja, külö-

nös tekintettel a Nizzai Szerzõdésre,
� a csatlakozási tárgyalások menete és  aktuális hely-

zete,
� közösségi adatbázisok az interneten,
� valamint kommunikációs tréning volt.
A rendkívül jó hangulatú tanfolyam megítélésünk sze-

rint nem csupán annyiban volt sikeres és hasznos,
amennyiben a könyvtárak gyûjteményfelelõsei a színvo-
nalas tájékoztatás érdekében alaposabb információhoz
juthattak Magyarország integrációjával kapcsolatban,
hanem azért is, mert a kötetlen beszélgetések során szám-
talan jó ötlet merült fel a  további munka még eredménye-
sebbé tételére.

A bakonyszentkirályi könyvtár vezetõje, Reichné
Bacsárdi Mária féléves munkatervet dolgozott ki az in-
formációk terjesztésére. Tervei között szerepel például:
uniós est az idõsek klubjában, vetélkedõ az általános
iskolásoknak, elõadás a mûvelõdési házban, uniós rajz-
pályázat gyerekeknek a családi nap keretében, uniós
stand a falunapokon.

Dévaványán,  Érden, Budapesten a XVIII. kerület-
ben, Kiskunmajsán, Gelsén és még számtalan telepü-
lésen a helyi és a megyei hírlapban cikkek jelentek meg
a kialakított EU-s gyûjteményrõl, a makói városi könyv-
tár a www. konyvtar.mako.hu címen elérhetõ honlapján
egy EU-val kapcsolatos linkgyûjteményt helyezett el.
Jászfelsõszentgyörgyön Megyeriné Nagy Magdolna könyv-
tárvezetõ a Felsõszentgyörgyi Hírek címû lapban rendsze-
resen tesz közzé apró, de figyelemfelkeltõ információkat.
Kiskõrösön a városi napokon uniós pavilont állít a könyv-
tár, Szerencsen vetélkedõket szerveznek a gimnazisták
és a kollégisták részére. Mindezek csupán kiragadott pél-
dák a teljesség igénye nélkül, mert a könyvtári program-

ban részt vevõ könyvtárak túlnyomó többsége hasonlóan
felelõs munkát végez.

A könyvtári program ebben az évben is folytatódik.
Április végén jelenik meg a 2002-ik évi pályázat további
harminc könyvtár részére a Kataliston, a Külügyminisz-
térium  (www.kum.hu), az Országgyûlési Könyvtár
(www.mkogy.hu) és a Pályázatfigyelõ (www.pafi.hu) hon-
lapján, de megkapja minden megyei könyvtár is, azzal
a kéréssel, hogy belsõ információs rendszerükön ke-
resztül értesítsék azokat a települési könyvtárakat, ahol
nincs internetes hozzáférési lehetõség. (A pályázat szö-
vegét megtalálják lapunk 35. oldalán is.) A pályázatok
értékelésekor a bíráló bizottság az általános könyvtári
tevékenységen túl vállalt feladatokat veszi elsõsorban
figyelembe, s az uniós hálózati körben azok a korábban
pályázatot nyert könyvtárak kaphatják továbbra is folya-
matosan a támogatást, ahol a vállalások meg is való-
sulnak.

A támogatás mértéke 2002-ben könyvtáranként egy
évre kétszázezer forint az ez évi nyerteseknek, és száz-
ötvenezer forint a már hálózatba kapcsolódottaknak. Ez
az összeg kizárólag uniós és integrációs témájú doku-
mentumokra fordítható! Ezen kívül � az elmúlt évhez
hasonlóan � a Külügyminisztérium felajánlja a pályázat
nyerteseinek az általa támogatott, illetve megjelentetett
kiadványok díjmentes hozzáférhetõségét. Az EU Dele-
gáció is � lehetõségeinek keretein belül � felajánlja
segítségét. Szakmai kérdésekben az Országgyûlési
Könyvtár kereshetõ.

A cél az, hogy az ország minden régiójában hozzá-
férhetõ legyen a minden igényt kielégítõ ismeretanyag
azon elv alapján � mint azt már a cikk elején is említet-
tük �, hogy ne a felhasználó keresse az információt,
hanem az információ jusson el a felhasználóhoz, ezért
nagyjelentõségû, hogy a könyvtárszakma bekapcsoló-
dott a kormányzati kommunikációs stratégia felelõsség-
teljes munkájába. (Tormássy Zsuzsa)

Minket is érint

Engem is érint � jelenti ki és szinte személyesen
szólítja meg az érdeklõdõt a Külügyminisztérium sok-
színû és gazdag információs kiadványsorozata az Euró-
pai Unióról.

Amikor 2000 novemberében könyvtárunk adott ott-
hont a Regionalizmus Magyarországon, avagy ember-
központú tájékoztatás a mikrorégiókban címû konferen-
ciának, már ott körvonalazódott ennek a közkönyvtári
programnak, pályázatnak az igénye, szükségessége ré-
szünkrõl, könyvtárosok részérõl, a Külügyminisztérium
ott jelenlévõ képviselõi részérõl pedig a fogadókészség,
a szándék ennek a felkarolására.

Akkor nem hittem volna, hogy a téma engem is érint
majd, hogy személyesen vázolhatom fel az ózdi Városi
Könyvtár tevékenységének azon állomásait, melyek célja
a mind szélesebb körû tájékoztatás és ismeretbõvítés;
hiszen az Európai Unióba való belépésünk küszöbén
rendkívüli fontos, hogy az egyes állampolgár a kellõ
információ birtokában tudjon dönteni az igen vagy nem
kérdésében.
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Mielõtt az elmúlt négy év alatt végzett munkánkról
szólnék, röviden bemutom a települést, a könyvtárat,
amelyet képviselek.

Ózd Borsod megye második legnagyobb városa. A
több mint hétszázéves település életét, fejlõdését sajá-
tos földrajzi helyzete, valamint az elmúlt százötven év-
ben a kohászat és a bányászat határozta meg. Mind-
ezek visszavonulása a monokulturális ózdi ipari térség-
ben súlyos válsághelyzetet idézett elõ. Ismert az elmúlt tíz
esztendõ ózdi krízistörténete: az országos és a megyei
átlagot meghaladó munkanélküliség, elvándorlás.

Ma a várost egyre gyakrabban nevezik az újrakez-
dés városának, hiszen a gyökeresen megváltozott felté-
telek miatt szükségszerûen egy olyan várospolitikai
koncepciót kellett létrehozni, mely megteremtette a túl-
élés esélyeit. A gazdasági szerkezetváltás, a piacgaz-
daság helyi intézményeinek létrehozása, az infrastruk-
túra fejlesztése mellett létfontosságú szerepet kapott a
város szellemi erõforrásainak erõsítése, az oktatási, a
közmûvelõdési, a közgyûjteményi intézmények fejlesz-
tése, a város megtartó erejének növelése.

A Városi Könyvtár ma több mint negyvenezer ózdi
és közel harmincezer vonzáskörzetben élõ lakos könyv-
tári ellátását biztosítja, helye és szerepe van a helyi és
térségi információáramlásban. Otthonunk a város egyik
legszebb, patinás épülete, közel kétezer négyzetméter
hasznos könyvtári alapterülettel. Dokumentumállomá-
nyunk több mint százezer egység, a regisztrált könyv-
tárlátogatások száma meghaladja a harmincezret éven-
te. Nyolc éve folyik angol nyelvoktatás könyvtárunkban,
és négy éve mûködik az öt gépbõl álló internet-terem.

A könyvtárhasználat hetven százalékban oktatáshoz
kötött (az általános iskolásoktól a felsõoktatásban részt
vevõkön keresztül az át- és továbbképzésben részt vál-
lalókig).

Alapszolgáltatásunkon túl kiemelt feladatnak te-
kintjük:

� közhasznú információk nyújtását,
� a gyermekkönyvtári tevékenységet, hiszen a ma

gyermekei lesznek a holnap olvasói,
� a helytörténeti könyvtári munkánkat, mely segít a

város megtartó erejének növelésében,
� az oktatás támogatását � bármilyen szinten és

szerkezetben.
Az elmúlt években jó kapcsolatot sikerült kiépíte-

nünk a civil szféra képviselõivel, többek között azzal az
Õrhegy Egyesülettel, mely a régióban az európai uniós
csatlakozás elõkészítésének katalizátora.

Ezzel már el is érkeztem könyvtárunk Európai Uni-
óhoz történõ csatlakozásunkat elõsegítõ tevékenységé-
nek eseménynaptáráig, melyet pályázatunkban leírtunk.

1. 1998 tavaszán mint Kultúrcentrum részt vállaltunk
a térségi EURÓPA HÉT rendezvénysorozatban. A sok-
színû rendezvények alkalmával sor került angol nyelvû
játszóházra éppúgy, mint a Ki tud többet az Európai
Unióról címû, több fordulós általános iskolás csapatjá-
tékra.

2. 1999 elején kezdtük el az európai uniós
különgyûjtemény kialakítását, melyet célirányos szerze-

ményezéssel, a Külügyminisztérium, az Európai Unió
Magyarországi Delegációja, valamint a helyi Õrhegy
Egyesület ajándék dokumentumaival töltöttünk fel úgy,
hogy közben a könyvtári állományból mellérendeltük
azokat a dokumentumokat, melyek a különféle igények
kielégítése közben �idekívánkoztak�, akár általános, akár
szakirányú ismereteket biztosítanak.

3. 2000 októberében az Összefogás a könyvtárakért
program keretében Koreny Ágnest, a magyarországi de-
legáció információs referensét láttuk vendégül a könyv-
tárosok szakmai napján.

4. 2000 novemberében helyszíne, s ezzel támogató-
ja lehettünk a már jelzett konferenciának az emberköz-
pontú tájékoztatásról.

5. A 2001. év elején befejeztük a különgyûjtemény
létrehozását, mely az olvasóteremben kapott helyet, ahol
számítógép is rendelkezésre áll. A gyûjtemény felelõse
egyik tájékoztató könyvtáros kolléganõm, akinek feladata
igen sokrétû: az igényfelméréstõl a gyarapítási javaslat-
tételen át a személyes kapcsolattartásig, a kölcsönzé-
sig terjed. A könyvtár aulájában külön területet biztosí-
tottunk egy állandó kiállításnak, mely a különféle doku-
mentumok, kiadványok bemutatása mellett uniós szóró-
lapok, propagandaanyagok elvitelét is lehetõvé teszi.

6. Februárban hírt adtunk az európai uniós külön-
gyûjteményrõl a helyi médiumokban, a Városi Televízi-
óban és a helyi hetilapban éppúgy, mint az ózdi kultu-
rális programajánlóban.

7. Májusban támogattuk az Ifjúsági Európa Napok
rendezvényét, segítve a középiskolások kutatómunká-
ját, mely az EU magyar sajtóban való megjelenését
vizsgálta.

8. Júniusban az ünnepi könyvhét és az ózdi napok
keretében a Vasvári Sokadalom nevû, egész napos ren-
dezvény kapcsán a könyvheti újdonságok, az ózdi helyi
kiadványok sátra mellett egy európai uniós sátrat is fel-
állítottunk, melyet több száz ember látogatott meg. Min-
denki vihetett magával különféle tájékoztató kiadványo-
kat, szórólapokat, melyeket a delegációtól kaptunk.

9. Õsszel pedig benyújtottuk pályázatunkat, ezzel a
tartalommal, melyet felvázoltam, és most örülünk an-
nak, hogy elnyertük a támogatást, mellyel gyûjteményün-
ket bõvíthetjük, fõként korszerû dokumentumokkal.

Mi, könyvtárosok tudjuk: nincs olyan gyûjtemény,
amely ne szorulna állandó fejlesztésre, bõvítésre, külö-
nösen a mai világban és ebben a témában. Ugyanakkor
azt is tudjuk, hogy a könyvtár egészében értéket kép-
visel, annak közvetítését szolgálja. Mindezeken túl pe-
dig minõséget jelent, melynek letéteményesei az önma-
gukat állandóan képezõ könyvtárosok, ezért is sarkala-
tos pontja a pályázatnak a könyvtárosok képzése.

Nekem, éppen harminc éve gyakorló könyvtárosnak
jó érzés, hogy számítanak ránk, akik ott vagyunk, ott
élünk egy-egy település lakói közt. Részesei vagyunk
mindennapjaiknak, sokszor látjuk õket felnõtté válni a
könyvtár falai közt. És ha megkönnyíthetjük a helyes
döntést, amikor eljön az ideje, már segíthettünk abban,
hogy a jövõ egy élhetõ jövõ legyen.

Bánfalvi Lászlóné igazgató, Városi Könyvtár, Ózd

¶

¶ ¶
¶

¶

¶ ¶
¶
¶

¶
¶

¶
¶
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Új irodalmi
emlékhely(ek)

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyében

Egy olyan megye, mely annyi
híres írót, politikust (politikus-
írót), költõt, irodalomtörténészt
adott az országnak a történelem
során mint a miénk, nem is
engedheti meg magának, hogy
ne állítson méltó emléket az õ
munkásságuknak. Kölcsey Fe-
renc, Bessenyei György és
Móricz Zsigmond emlékháza
már hosszú évek óta látogatha-
tó szülõfalujukban. Krúdy Gyu-
la életét, munkásságát állandó
kiállítás mutatja be Nyíregyhá-
zán, a Jósa András Múzeumban.

Szülõhelyükön kívül emlék-
táblát is avattak számukra azo-
kon a településeken, ahol huza-
mosabb ideig tartózkodtak,
vagy akár csak egy nevezete-
sebb eseményen megfordultak.

Minden tisztelet és elisme-
rés megilleti az adott települé-
sek önkormányzatait és a me-
gyei múzeumok igazgatóságát,
hogy elanyagiasodott világunk-
ban minimális belépõdíjakkal
teszik lehetõvé a múlt ezen sze-
leteinek megismerését.

Bizonyára sokakban megfo-
galmazódott már, hogy a fent
említett történelem- és iroda-
lomtörténet-formáló nagysága-
ink mellett vannak olyan szü-
löttei is megyénknek, akik a
közelmúltban hunytak el, s nem
kevesebbet hagytak örökül  szá-
munkra, mint a régmúltban

élõk. Õk is megérdemelnék,
hogy valamilyen formában em-
léket állítsunk számukra.

Örvendetes dolog, hogy mi-
elõtt ezt, úgymond, hivatalos
helyrõl elindították volna, egy
civil szervezetnek, a Mátészal-
kai Társadalmi Egyesületek
Szövetségének (MTESZ) a ve-
zetõsége fordult ilyen irányú
javaslattal a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés elnö-
kéhez.

Bihari János, az MTESZ
ügyvivõje levelében bizakodá-
sát fogalmazta meg, hogy Czine
Mihály és Végh
Antal tiszteleté-
re még addig
sikerül talán
egy emlékszo-
bát kialakítani,
amíg élnek a
hozzátartozók.
A megyei köz-
gyûlés elnöke,
dr. Helmeczy
László válaszle-

velében tiszteletreméltónak és
mindenképpen támogatandónak
ítélte a civil szervezet kezde-
ményezését, és indítványozta,
hogy munkatársai az érintett
megyei intézmények képviselõ-
ivel keressék fel a települések
önkormányzatait, és együtt vizs-
gálják meg a javaslatok meg-
valósításának lehetõségeit. El-
hangzottak még más nevek is,
amelyek esetében szintén mér-
legelni kell a lehetõségeket, hisz
Balázs József, Király István,
Galambos Lajos, Fábián Zol-
tán, Ratkó József � s még min-

Az emlékszoba egyik megálmodója, Bihari János,
Az elsõ látogató
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dig nem teljes a névsor � szin-
tén megyénk szülöttei.

A megyei önkormányzat
szakreferense kérte könyvtárunk
segítségét is. Közös munkánk
eredményeként március 14-én
Jánkmajtison megnyílt a Végh
Antal Emlékszoba. A megnyi-
tón az író és a szülõföld idõn-
ként meglehetõsen rapszodikus
kapcsolatát Ady Endre Hazame-
gyek a falumba címû versével
érzékeltette az általános iskola
egyik tanulója. A község nevé-
ben Cséke László polgármester
köszöntötte az író özvegyét és
családtagjait. Üdvözölt minden-
ki mást is, aki a meghívást el-
fogadta, s eljött Szatmárba az
ország távoli vidékeirõl, sõt, a
határon túlról is. Majd köszö-
netét fejezte ki mindazoknak,
akik � az író szûkebb családján
kívül � bárminemû segítséggel
hozzájárultak ezen élethû em-
lékhely létrehozásához. A falu
lakóit arra kérte, dolgozzanak
együtt azon, hogy ez az emlé-
kezõ hely mindig tisztán és sze-
retettel fogadja az odalátogató-
kat. Kifejezte abbéli reményét
is, hogy ez a lépés bekapcsolja
majd Jánkmajtist a Szatmárba
szervezett irodalmi körutazá-
sokba, s ennek több hozadéka
is lehet.

 Margócsy József irodalom-
történész írásában Végh Antal
életének, írói pályájának meg-
határozó állomásait foglal-
ta össze. Azt, ahogy vezetõvé
vált az ifjúsági mozgalomban,
ahogy elindult szépírói pályája,
majd ahogyan fokozatosan átvál-
tott a szociográfia területére. Ez
csupán egy rövid pályakép volt,
nem tért ki irodalomtörténeti sze-
repének értékelésére.

A gyémánthó címû kötet már
az író halála után jelent meg.
Ebbõl is egy olyan részletet

hallhattunk egy tanuló tolmá-
csolásában, melynek személyes
vonatkozásai vannak, s az el-
hangzott népdalok is igen ked-
vesek voltak Végh Antal szá-
mára egykoron.

Mielõtt a közel száz fõnyi
vedégsereg megtekintette volna
az író felesége által választott
helyiségben Végh Antal szemé-
lyes használati tárgyait, legked-
vesebb fényképeit, még hárman
kértek szót.

Markó Károly, aki Végh
Antal kései barátai egyikének
nevezte magát, Illyés Gyula
Bartók címû versét olvasta fel,
mert sors-hasonlóságot érez már
eltávozott barátja és a zeneszer-
zõ között.

Végh Antal egyik kötetének
valóságos alakja, Kruzlics, az
egykori szatmárnémeti iskola-
társ � más lehetõsége nem lé-
vén � gyalog jött. Szeretett vol-
na velünk együtt emlékezni.

Legvégül Bihari János az
MTESZ képviseletében mond-
ta el a jelenlevõknek, hogy az
emlékszobák/emlékházak ötle-
te tõlük származik, s köszöne-
tét fejezte ki Helmeczy László-
nak, amiért az ügyet felkarolta
és megfelelõ szakemberekre
bízta. Továbbá kifejezte abbéli
reményét, hogy Jánkmajtist más
települések is követik majd
szellemi nagyságaik emlékének
megõrzésében, s az erre való tö-
rekvésükkel nem maradnak so-
káig adósak.

Az emlékszoba megtekinté-
se után a sok esetben egymást
is rég nem látott vendégeknek
� kötetlen formában � lehetõ-
ségük volt nem csupán az író
emlékének, hanem közös múlt-
juknak a felidézésére is.

Közben folynak az elõkészü-
letek Vásárosnaményban a
Vitkán (mely település közigaz-

gatásilag Vásárosnaményhoz
tartozik) született, József Atti-
la-díjas íróra, Balázs Józsefre
emlékezõ hely  kialakítására.
Bár ez nem egészen új keletû
dolog, hiszen még az MTESZ
felhívását megelõzõen elkezdõ-
dött a már 2000. május 22-én,
a Balázs József-emléktábla
(Halassy Csilla szobrászmûvész
alkotása) avatásán bemutatott
szerény kiállítási anyag bõvíté-
se. Elszánt könyvtárosok, peda-
gógusok gyûjtõmunkájának és
természetesen az író feleségé-
nek, lányának köszönhetõen a
kiállítandó anyag együtt van. A
két éve dédelgetett álom meg-
valósulására már csak két-há-
rom hónapot kell várni, amikor
is a kiállításra alkalmas közös-
ségi helyiség felszabadul.

Czine Mihály ugyan Nyír-
meggyesen született, de mivel
ott csak órákat töltött születése
után, szülõ- és felnevelõ falujá-
nak mindig is Hodászt tartotta.
A község vezetése örömmel
fogadta megkeresésünket, s már
nem lévén meg a nagy iroda-
lomtörténész családi háza, a
célra alkalmas, legmegfelelõbb
hely keresése most a feladatuk.
Idõközben már személyesen is
találkoztunk a nagy mesélõ-iro-
dalomtörténész feleségével, aki
meghatottsággal fogadta az el-
képzelést, s minden tõle telhetõ
segítséget � bútorzatot, írásos és
fotódokumentumokat stb. �
megad annak megvalósításához.
Bízunk benne, hogy ha hama-
rabb nem, 2003. április 5-én, az
irodalomtörténész születésnap-
ján, az emlékszoba felavatásá-
val tiszteleghet a község és a
megye Czine Mihály emléke
elõtt.

Szeretnénk a sort folytatni.
Ha sikerül az elõkészületi mun-
kákat úgy ütemezni, hogy éven-
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te legalább két emlékhely kiala-
kítását tudjuk elõkészíteni, nagy
szolgálatot tehetünk mind az
irodalomtörténetnek, mind pe-
dig az oktatásnak. Mert nem
titkolt szándékunk, hogy az
adott és a környezõ települések
kisdiákjai közvetlenebbül meg-
ismerhessék azokat a szellemi
nagyságokat, akiket az õ falu-
juk, vagy éppen egy hozzájuk
közel esõ község adott az or-
szágnak.

Távolabbi lehetõségként az
is felmerült bennünk � mint
ahogy azt Jánkmajtis polgár-
mestere is megfogalmazta �,
hogy e települések ily módon
bekerülhetnek majd az irodal-
mi turizmus vérkeringésébe is,
ami egyéb elõnyökkel is járhat
egy-egy, a világtól csaknem tel-
jesen elzárt falunak.

Nagyon kevesen gondolnak
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyére amikor szabadságukat
tervezik. Nem megyei szülött
lévén elfogultság nélkül mond-
hatom, rosszul teszik, ha vég-
leg elvetik a lehetõséget. Az
országnak olyan tájegységével
ismerkedhetnének meg, mely-
nek jelentõs része még teljesen

érintetlen minden civilizációs
ártalomtól. Ez az érintetlenség
rengeteg természeti szépséggel,
nagy-nagy vendégszeretettel, s
most már szaporodó irodalmi
emlékhelyekkel várja az idelá-
togatókat.

Szeretettel várunk minden-
kit!

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Mórics Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtár
Nyíregyháza

Digitális
könyvtárak �

európai szemmel
2002. április 3-án a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Mû-
szaki Könyvtáros Szekció prog-
ramjaként az MTA SZTAKI
tanácstermében dr. Kovács
László, az intézet elosztott rend-
szerek osztályának vezetõje
Digitális könyvtári kutatások
Európában címmel, Micsik
András Csoportos információs
terek � egy elosztott digitális
könyvtári rendszer bemutatása,
Pataki Balázs pedig AQUA fel-
használói felület digitális

könyvtári rendszerekben cím-
mel tartott igen izgalmas elõ-
adást. (A két utóbbi elõadó dr.
Kovács László munkatársa.) A
téma érdekessége, újdonsága
miatt, jegyzeteim alapján, meg-
próbálom visszaadni a hallotta-
kat, látottakat, de mentségemre
elõrebocsátom, hogy nem az
ügyben járatos szakemberként.

Kovács László, aki részt
vesz az európai kutatási folya-
matokban, elmondta, hogy
mintegy ötven-hatvan projekt
foglalkozik digitális könyvtá-
rakkal, elosztott rendszerekkel.
Tavaly a DELOS tanácskozá-
sán, San Sebastinóban 35 euró-
pai és 23 amerikai projektet
mutattak be.

(Azoknak, akik szeretnének
a digitális könyvtárakról vala-
mit tudni, ajánlom a MANCI
adatbázisát, valamint a világhá-
lót, és íme két hivatkozás a
néhány hazai ismertetésbõl:
http://www.neumann-haz.hu/
digital/studies/digital/tbev.htm
és http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/
digkvt/html. Az utóbbi címe:
Digitális könyvtárak és projek-
tek. Tanulmány. Készítették: dr.
Horváth Péter és dr. Koltay
Tibor � A digitális könyvtár
fogalma, a digitális könyvtár
definíciói, kinek készüljenek a
digitális könyvtárak? stb.- BM)

Az általános bevezetõben az
információ-hozzáféréshez való
egyetemes jogtól kezdve a szer-
zõi jog kérdéséig több területet
érintett Kovács László, kettõt
kiemeltem közülük. Mintegy
két exabájt információ keletke-
zik évente a Földön, ami két-
szer milliárd x milliárd (2x1018)
bájtot jelent. Az információk-
nak 90%-a digitális információ,

Az író unokája
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és mindössze 0,003� a nyom-
tatott dokumentumok aránya. A
digitális információk nagyobb
hányada a képi- és hanganyag,
kisebb hányaduk a szöveges
információ.

Három nagy területen
(könyvtárak, múzeumok, levél-
tárak, szórakoztató tevékenység
és a gazdaság) folyik a digitális
könyvtárak kialakítása, melyek
állománya automatizált infor-
mációgyûjtéssel és dokumentu-
mok digitalizálásával épül, amit
információanalízis segítségével
(elemei: metainformációk, kivo-
natolás, klasszifikáció /osztályo-
zás/, kapcsolatolás /linking/,
annotálás, tartalmi kivonatolás)
a célközönségnek, célközösség-
nek megfelelõen rendszereznek
és szerveznek. Kovács László
szerint a könyvtári szakma,
ahogyan õ fogalmazott, elaludt
egy kicsit ezen a területen.
Számítástechnika+kommuniká-
ciós rendszer+digitális tartalom
= elosztott hálózati információ
szervezett megjelenési formája.
A digitális könyvtár egy meg-
határozás szerint internetes inf-
rastruktúra, amely (legalább)
egy könyvtár szolgáltatásait
nyújtja digitális információhor-
dozó objektumok elosztott há-
lózati gyûjteményére vonatko-
zólag. A Micsik András és Pa-
taki Balázs által bemutatott di-
gitális könyvtári rendszerek:

AQUA: Advanced Query
User-interface Architecture,

DELOS, Digital Library
(ERCIM) projekt.

ERCIM Digitális Preprint
Könyvtár (DIENST)

A könyvtár a ERCIM
(European Research Consorti-
um for Informatics and Mathe-
matics) és az NCSTRL (Net-
worked Computer Science

Technical Reports Library) tag-
jainak számítástechnikai kuta-
tási jelentéseibõl áll (mintegy
nyolcvan európai és amerikai
kutatóintézet és egyetem, kb.
húszezer dokumentum). A
SZTAKI a közép- és kelet-eu-
rópai regionális szolgáltató köz-
pont ezen a rendszeren belül,
valamint konzultációs tevékeny-
séget is vállal digitális könyv-
tári technológiákkal kapcsolat-
ban.

A keresõfelület angol nyel-
vû, mint ahogy a tárolt anya-
gok többsége is. Az anyagok
elérhetõsége változó, néhol csak
a kivonat, máshol a teljes szö-
veg elérhetõ különbözõ formá-
tumokban. Keresni lehet a ki-
vonatban vagy a címben szerep-
lõ szavakra és a szerzõkre, va-
lamint az egyes intézmények
anyagában lehet böngészni évek
vagy szerzõk szerint. Az
ERCIM Digitális Preprint
Könyvtárának (ETRDL) fejlesz-
tését a DELOS munkacsoport
végzi, a következõ partnerekkel:
CNR, CWI, FORTH, GMD,
INRIA, INESC, SICS, SZTAKI.
Ez a könyvtárhálózat a globális
NCSTRL Számítástechnikai
Preprint Könyvtár (Networked
Computer Science Technical
Reference Library) európai ta-
gozataként mûködik. Megnéz-
hetõ a http://www.sztaki.hu/dsd/
címen.

Kérdésként felmerült a digi-
tális könyvtári rendszerek jövõ-
je a szoftverek és a tárolt infor-
mációk, valamint a szolgáltató-
helyek folytonossága, értékál-
landósága szempontjából, ezen
a téren is folynak a kutatások.
Megoszlanak a vélemények, de
úgy tûnik, szükség van mind a
technikai eszközök, mind pedig
a tárolt adatok folyamatos fris-
sítésére. A megismert digitális

könyvtári rendszerben megálla-
podások segítik, szabályozzák a
szolgáltatóhelyek közötti
együttmûködést.

Elhangzott az is, hogy képez-
ni kell olyan szakembereket,
akik tudják kezelni, mûködtet-
ni, akár létrehozni a digitális
könyvtárakat,  jelenleg például
a Mûegyetemen a tanártól függ,
hogy oktatja-e ezeket az is-
mereteket.

Nem újdonság a szakmánk-
ban, hogy a magas szintû
könyvtári információ- és rend-
szerszervezési ismeretek mellett
a számítástechnikai/információs
rendszerek, az internet mûkö-
désével, természetével is meg
kell ismerkedni ahhoz, hogy a
digitális információkból szerve-
zett módon szolgáltassunk egy
adott szakterületen, de kérdés,
hogy a képzésben mindez hol
és hogyan jelenik, jelenjen meg.

Egy dolog biztos, érdemes a
digitális könyvtári projektekkel
mielõbb megismerkedni, mie-
lõbb bekapcsolódni munkájuk-
ba. Szekciónk további rendez-
vényeket kíván szervezni a ha-
zai és az európai helyzet feltér-
képezésére.

 Balogh Margit

Macóka, Brumi,
Fülesmackó,

Dörmögõ
és a többiek

(Képek �Teddy nagy
napja� történetébõl

Kaposváron)

�Minden gyerek tudja � még
a legkisebb is� (hogy stílszerû-
en Janikovszky Évával kezd-
jem), hogy százéves a Teddy
Mackó.
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Minden gyerekkönyvtáros
tudja � még a legkisebb is, hogy
kétségbeejtõ az olvasás, illetve
a nem-olvasás helyzete, az,
hogy mennyire nem olvasnak
szépirodalmat, mesét, urambo-
csá verset a gyerekek.

Na mármost. Minden alkal-
mat meg kell ragadnunk, hogy
jó felé fordítsuk a gyerek fejét,
akkor hát arccal a macik felé!
Soha nem tudni, melyik könyv,
mese az, amelyik megmozdítja
a fantáziát, elindítja az érdek-
lõdést, esetleg valami folyama-
tot. Itt, Kaposváron meg �fel-
épült végre a házunk�. Szép új,
tágas, világos. Horribile dictu:
harmincéves álmom valósult
meg azzal, hogy lett kuckó a
kicsiknek, lehet benne hasalni,
állatfigurás párnákon pihenni,
miközben a könyvtáros vagy az
anyuka mesél � be is kell lak-
nunk �, de most nem csak errõl
van szó.

Kössünk össze minden kel-
lemes feladatot a hasznossal!
Teddy Macit meg kell ünnepel-
nünk. (Gondolom, a többi gye-
rekkönyvtár is hasonlóan tesz,
vagy már tett is.)

Elõször úgy volt, hogy egész
napos ünnepélyt, rendezvényso-
rozatot csinálunk itt, a közpon-

ti gyerekkönyvtárban. De hát
nem azért vagyunk megyei és
városi könyvtár, hogy a fiók-
könyvtárak kimaradjanak az
ünneplésbõl! Természetesen
ugyanazon a napon, egy idõben,
ezeken a helyeken is foglalko-
zás, felolvasás, mesélés, macis
rajz, szóval minden ötlet fel-
használható lenne. Tovább ál-
modoztam. Mi lenne, ha szerte
a városban, minden szintéren,
ahol �meseérett� gyerekek van-
nak, maci-nap lenne? Ha meg-
mozgatnánk a várost, egy nap-
ra �macivárossá� lenne Kapos-
vár?

És elkezdtük az elõkészüle-
teket. Telefon fel: Mikor van az
óvónõk városi értekezlete? �
Ott leszünk. (Ez volt január 7-
én.) Természetesen veszik a
lapot, hiszen kik a társak, szö-
vetségesek a tanítónõk mellett?
Az óvónõk! Megbeszéljük, me-
lyik nap lenne alkalmas minden-
kinek, olyan idõszak, amikor ki-
csit nyugisabb az óvodákban is.
Azon a napon minden óvodá-
ban macis mesék hangzanak el,
macis bábok mesélnek, origami-
macik születnek, bevihetik ked-
venc mackójukat, ahol lehetõség
van, kiállítást készítenek kedven-
ceikbõl. Mindent egyeztetünk,

meglesz, de szép lesz, vonulnak
az ovisok a városban Brumival,
Dörmivel, Fülesmackóval, és
Micimackóval.

Na és az iskolák? Hiszen ott
is gyerekek ülnek a padban,
akik macival alszanak, a kicsik-
nek még mesélnek a tanítónõk,
a napközisek. Õk maradjanak
ki? Nem, nem. Levél az igaz-
gatóknak. Ugye velünk lesznek
õk is? De nem igazi az ilyen
nagy ünnep maradandó doku-
mentumok nélkül. Pályázatot
hirdetünk rajz- és mesekategó-
riában. Rajzolnak a még írni
nem tudók, 2�3. osztályosokig.
Onnét felfelé meg mesét, törté-
netet, verset írnak arról, ami
megtörtént vagy megtörténhetett
volna mackójukkal. A plakátok
kitéve a központi könyvtár több
pontján, a fiókkönyvtárakban,
iskolákban, óvodákban. Szeren-
csénkre nagyszerû grafikus-rajz-
szakos kolleganõnk van Fábi-
án Zita személyében, így gyö-
nyörû plakátjaink születnek,
amelyeken macik mesélnek,
olvasnak, rajzolnak, hasalnak,
szóval csupa kedvcsináló, mo-
solyra késztetõ kis figura segít.

Propaganda nincs média nél-
kül. Cikk az újságban az elõze-
tes tervekrõl, pályázatokról, idõ-
pontokról. Rádióban, illetve rá-
diókban (városiban és megyei-
ben) szintén. A helyi tévében
ízelítõ, felhívás.

Azután egy kis pihenés kö-
vetkezik. Közben készülnek az
oklevelek, hiszen �minden gye-
rek tudja��, szóval kapjon leg-
alább egy emléklapot az, aki
valamilyen formában alkotott.
Akik meg a legjobbak lettek?
Hát ott ajándék kell! Nem is
kevés. Próbáljunk meg szpon-
zorokat szerezni. Az elsõ játék-
bolt vezetõje, ahova az �utcá-
ról�, csak úgy bementem, lel-
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kes, igazi gyerekbarát. Azonnal
felajánl négy drága, nagyobb
mackót ajándékul. Aztán kész
� több helyen nem sikerül. A
megyei könyvtártól harmincezer
forintot kapunk ajándékvásár-
lásra. Természetesen macis há-
tizsák, táska, mappa, puzzle és
kismackó lesz belõle. Na meg
két hatalmas torta � maci alak-
ban � két rajzszakkör gyereke-
inek, akik még képeket is ké-
szítenek, üvegfestéssel. És gyûl-
nek a rajzok, mesék. Száz, száz-
ötven � négyszázötvennél tar-
tunk a rajzoknál! Az írások szá-
ma már meghaladta a kettõszá-
zat, és még jönnek utána! Zsû-
rizni kellene, szakembereket il-
lik hozzá felkérni. Grafikusmû-
vészeket, irodalom-értõ szak-
embert � nehogy az elfogultság
vádjával illessenek bennünket.
(Hiszen minden gyerekkönyv-
táros tudja, hogy milyen tud
lenni egy gyerekeit védõ, kicsit
részrehajló pedagógus.) Lejárt a
határidõ, nyakig ülünk a rajz-
ban, mesében. Te jó ég, kevés
lesz az oklevél! Gyorsan utána-
rendelni! Egyeztetni, név sze-
rint, iskolák, óvodák szerint,
egyéni beküldõket. Csinálta már
más is, nem részletezem.

És eljön a nagy nap. A rádi-
ókban óránként szerepel a hí-
rekben, ahogy álmodtuk: �Ma-
civárossá lett Kaposvár ma reg-
gel�� Bejátsszák a gyerek-
könyvtárosokkal készült ripor-
tot. Cél, programok. Az újság-
ban ugyanez. Egész délelõtt
óvodás csoportfoglalkozások. A
szomszéd óvodából csupa kis-
mackó érkezik. Orrocskájuk
barna, macifülek felragasztva �
mindenki mosolyog az utcán.
Iskolás csoport jön vetélkedõre
(macisra, õk is olvasták az
összes macis mesét, amit talál-
tunk a könyvtárban). Kezükben

mackójuk � de a tanító néninek
is! �, ahogy illik. Mindent tud-
nak Minibocsról, Fülesmac-
kóról, Brumiról � vajon elolvas-
ták volna a mai nap nélkül is?
A városban meg minden hely-
színen a megbeszélt programok
(könyvtár, óvoda, iskola).

Az egész könyvtár csupa
rajz, felnõttek állnak meg elõt-
tük, jönnek fel a gyerekkönyv-
tárba, soha ennyi látogatót!

Délutánra várjuk azokat az
osztályokat, ahonnét minden
gyerek küldött be valamilyen
munkát � na és természetesen a
díjazottakat az ünnepélyes át-
adásra. Az ajándékok mellé B.
Horváth István zenés irodalmi
mûsora a jutalom. És jönnek a
gyerekek, a pedagógusok, a szü-
lõk, nagyszülõk, a rádió, a tévé,
az újság.

A rajzos díjakat az ajándé-
kozó játékboltos adja át, a me-
sékért pedig ki más, mint Fé-
sûs Éva, aki a legszebb mesé-
ket álmodja Somogyországban.
Száll a Micimackó-dal, énekel
együtt gyerek, szülõ, óvó néni,
köröskörül a rajzok, mindenki
mosolyog.

Talán sikerült, és nemcsak ez
a nap. Sok-sok gyereket, felnõt-
tet csaltunk be. Az igazi gyü-

mölcs � reméljük � majd ez-
után érik be. Márciusban a me-
gyei gyermekkönyvtáros érte-
kezleten megbeszéltük a többi
kolléganõvel, az év folyamán
mindenütt rendeznek hasonló-
kat, s a decemberi gyerekkönyv-
héten a megye legjobbjaival
ugyanezt megismételjük. Akkor
már talán arról is beszámolha-
tunk, hogy �mit hozott a kony-
hára�.

Pálné Leinberger Ágota
gyermekkönyvtár-vezetõ
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Internet Fiesta
2002.

az Újkerti
Könyvtárban

Az internetkultúra népszerû-
sítését szolgáló, világméretû
rendezvénysorozatot, az Internet
Fiestát évente rendezi meg az
Internet Society, a nemzetközi
Internet Szövetség.

2000 márciusában Magyar-
országon elsõ ízben huszonnégy
civil szervezet és könyvtár szer-
vezte a fiestát. A rendezvény
komoly szakmai érdeklõdést
váltott ki, ennek ellenére az
esemény, újszerû volta miatt,
még nem kapott elég média
visszhangot.

A 2001. év kezdetétõl a ren-
dezvénysorozat hazánkban a
könyvtárakra épül, miként ezt a
címe is tükrözi: Internet fiesta
a könyvtárakban: Könyvtárak az
internet- és digitális kultúra ter-
jesztéséért (http://www.con
ferences.hu/fiesta/). A szerve-
zõk ezzel a címmel is arra akar-
ták felhívni a figyelmet, hogy
az információs társadalom ki-
alakításában ez az intézmény-

napon sok új olvasóval gyara-
podott a könyvtárunk, és a 24
óra alatt a tizenöt, internet-
hozzáférést biztosító gép is
szinte teljes kihasználtsággal
mûködött.

A rendezvényt a Debreceni
Városi Könyvtár igazgatója,
Kiss Istvánné nyitotta meg egy
�virtuális� mesével, majd a dél-
elõtt további része is a kisebbe-
ké volt.  Elõször könyvtárosok
útmutatásával kalandozhattak a
nekik szóló honlapokon, majd
a bajai Profi-Média Kft. mun-
katársai játszottak velük, a
Manó CD-ROM sorozat segít-
ségével.

Ebéd után a város könyvtá-
rosai vettek részt egy olyan elõ-
adáson, melyet munkatársunk
tartott arról, hogy milyen forrá-
sok és adatbázisok biztosítják a
tájékozódást és az információ-

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége és
a képviselõk testülete április 9-ei ülésén elsõként a könyv-
táros életpálya kidolgozásával kapcsolatos teendõket vitatta
meg. Az áprilisban induló konferenciasorozat alapos elõké-
szítését és egységes levezetését javasolták a megjelentek,
aminek érdekében a szervezet elnöke felveszi a kapcsolatot
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével. Azt is felve-
tették, hogy a meghívottakhoz elõre el kell juttatni a téma
tárgyalásához a Könyvtári Intézetben kidolgozott szempont-
rendszert, hogy maguk is felkészülhessenek a beszélgetésre,
esetleges vitára.

A reprográfiai jogdíjak kérdése ismét napirenden szere-
pelt. A testület döntése alapján az IKSZ levélben fordul a
nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához azzal a cél-
lal, hogy megtudjuk, ki tárgyal a minisztérium képviseleté-
ben a Reprográfiai Szövetséggel, és ki hagyja végül jóvá a
tarifákat.

A szövetség közgyûlése technikai okokból késõbbi idõ-
pontban, május 31-én 10 órától lesz az Országos Széché-
nyi Könyvtárban. A közgyûlésre felkérjük az OSZK fõigaz-
gatóját, hogy adjon tájékoztatást a nemzeti könyvtár szere-
pérõl, a könyvtári rendszernek nyújtott szolgáltatásairól, és
amennyiben a könyvtáros pályaképpel kapcsolatosan bármi-
lyen értékelhetõ anyag összegyûlik, arról is tájékoztatást
adunk.

rendszer milyen fontos és meg-
határozó szerepet játszik. A tá-
mogató szervezetek közé tarto-
zik a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság, a
Hungarnet Egyesület, a Magyar
Internet Társaság (MITE), az
Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) és az IQSoft Rt.

A IV. Nemzetközi Internet
Fiestát 2002. március 18. és 24.
között rendezték meg, s márci-
us 21-én, csütörtökön reggel 8
órától 22-én, pénteken reggel 8
óráig a Debreceni Városi
Könyvtár Újkerti Könyvtára is
csatlakozott hozzá.

A könyvtárba a program ide-
je alatt minden új látogató díj-
mentesen íratkozhatott be, és
mindenki ingyen vehette igény-
be az internetes szolgáltatást.
Több mint negyvenen használ-
ták ki ezt a lehetõséget, így e
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szerzést a weben. Ezt követõen
egy helyi, debreceni portál, a
Hajdú-Online (www.haon.hu)
munkatársai voltak a vendége-
ink. Az érdeklõdõk kérdezhet-
ték õket, és az így kialakult,
izgalmas beszélgetés folyamán
a honlap készítõi bevezettek
minket a portálkészítés ku-
lisszatitkaiba.

Mindenkit lenyûgözött, aho-
gyan a fiatal munkatársak elme-
sélték, miként használják fel a
legújabb információs technoló-
giákat a hírek feldolgozásában,
megjelenítésében, és milyen
felépítésû apparátus szükséges
a portál mûködtetéséhez. Késõ
délután szakmai irányítással
honlapot készíthettek a látoga-
tók, éjszaka pedig egy játékos
�webtélkedõ� tartotta ébren a
kitartóbbakat.

Azok a látogatók, akiket nem
érdekeltek a szervezett progra-
mok, folyamatosan internetez-
hettek (ha volt szabad gép). Az
éjszaka folyamán nagyjából
húszan ültek a gépek elõtt, de
még éjjel is jöttek új beírat-
kozók, érdeklõdõk. A pirkadat-
tal együtt aztán megérkeztek az
elsõ hajnali fecskék, s õk már a
reggeli hírek böngészésével
kezdték a napot.

Mind a könyvtárosok, mind
az olvasók nagyon jól érezték
magukat, így biztosan mondhat-
juk, hogy jövõre is meg fogjuk
szervezni a rendezvényt.

Azoknak, akik esetleg ked-
vet kaptak ahhoz, hogy 2003-
ban csatlakozzanak a fiestához,
az országos rendezvény honlap-
ját (lásd fent) és a mi könyvtá-
runk honlapját ajánlom a figyel-
mükbe, ahol a részletes progra-
munk is megtalálható: http://
www.vkdebrecen.c3.hu/ujkert/
fiesta/

Szabó Vera

A Bod Péter
Társaság hírei

2001 februárja és 2002 febru-
árja között a társaság a követ-
kezõ témákkal foglalkozott:

1. A Bod család történeté-
nek, alkotó tagjainak megisme-
rése és megismertetése

a) Megvalósult a Bod Péter-
konferencia. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irodalomtu-
dományi Intézetének felhívásá-
ra jelentkeztek a kutatók. Tizen-
három kitûnõ tudományos elõ-
adás hangzott el. Az elõadókon
kívül köszönettel tartozunk a
magas szintû, önzetlen munká-
ért az intézet részérõl Jankovics

József igazgatóhelyettesnek,
Tüskés Gábor osztályvezetõnek
és a szervezõ Sántha Teréznek.
Köszönjük, hogy az ülések el-
nöki tisztét vállalta Szörényi
László igazgató (Irodalomtudo-
mányi Intézet), Hargittay Emil
tanár (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem), S. Sárdi Margit ta-
nár (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem).

A másik rendezõ intézet, az
Országos Széchényi Könyvtár
biztosította a helyet, s a konfe-
renciát megnyitó Monok István
fõigazgató és munkatársai sze-
mélyes részvételükkel emelték
a tanácskozás értékét.

Örömmel vettük tudomásul
Ecsedy István államtitkár beje-
lentését arról, hogy az OSZK
térképtára támogatást kap.

A rendezvényen megjelent
több mint száz vendég hallhat-
ta a Veres Pálné Gimnázium ka-
marakórusának nemesen csen-
gõ hangjait, a déli szünetben
Somkuti Gabriella vezetésével
többen megtekintették az OSZK
kétszázéves történetét bemuta-
tó kiállítást.

b) Vass Szabolcs közremûkö-
désével készül a Bod-családfa.

c) A Bod-bibliográfia rész-
ben elkészült � a Bod-kézirat
gyûjtése folyamatban van.

d) Több Bodtól származó és
Bodról készült írás megjelent az
interneten. (Káldos János mun-
kája, OSZK.)

e) Bod téma volt néhány
középiskolában és egyetemi tan-
széken.

f) Február 23-án megkoszo-
rúztuk Bod Péter Bod utcai
emléktábláját, melyet Lantos
Györgyi csongrádi mûvész ké-
szített dr. Bod Péter orvos kez-
deményezésére, jelentõs szelle-
mi és anyagi támogatásával.
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2. Reagáltunk az aktuális
könyvtárpedagógiai kérdésekre.
A következõ két évben folytat-
nunk kell tevékenységünket e
területen.

3. Megkezdtük a könyv-
tárostanárok munkájával kap-
csolatos elemzést.

4. A 17�18 évesek olvasási
szokásairól több alkalommal
tanácskoztunk, publikáltunk.

5. A minket megkeresõk
kérdéseit megválaszoltuk vagy
továbbítottuk.

Tervünk a  következõ
két évre (2002�2004.)

1. A tudós Bod Péternek és
leszármazottainak további meg-
ismerése. E téren kérjük, hogy

a) Bellágh Rózsa tagtársunk
(OSZK) tájékozódjék és tájé-
koztasson a hazánkban (MTA
Irodalomtudományi Intézet,
ELTE stb.) és határainkon kí-
vül (Magyarigen, Csernáton,
Kolozsvár, Oxford stb.) folyó
tudományos Bod-kutatásokról,

a kiadványokról és az elektro-
nikus feldolgozásokról.

b) Dr. Bod Péter tagtársunk
folytassa családtörténet-kutatását.

c) Bod László emléktábláját
elhelyezzük a Sasadi úton.
Évente megkoszorúzzuk Bod
Péter Bod utcai tábláját.

d) Készülünk Bod születésé-
nek háromszázadik évforduló-
jára (2012.), egy a halálának
235. évfordulóján tartott tanács-
kozással (2004. március), az
Irodalomtudományi Intézet tá-
mogatásával.

2. Tervezünk egy erdélyi
körutat Magyarigen, Olthévíz,
Csernáton útvonalon.

3. A könyvtárostanárok mai
feladatáról, napi gondjaikról,
sikereikrõl tanácskozunk több
ízben, különös tekintettel a 11�
12. osztályokkal is foglalkozó
iskolákra. A téma gondozására
Apai Béláné dr. Csepely Erzsé-
bet tagtársunkat, új titkárunkat
kértük fel. (Címe: 1116 Bp,
Gyékényes u. 3.) Gondolatain-
kat kiadványokban is meg kí-
vánjuk jeleníteni.

A Bod-konferencia emléke-
zetes percei voltak, amikor
Kerényi Ferenc irodalomtörté-
nész köszöntötte volt tanítóját,
a nyolvanéves Csepeti Péternét,
aki ebben az évben fejezte be
aktív könyvtárostanári munká-
ját és a Bod Péter Társaságban
a titkári teendõket. Köszönjük
Anci hûségét!

Befejezésül ezúton fejezzük
ki köszönetünket azoknak a tag-
társaknak, akik az utóbbi évben
munkánkat segítették: Csordás
Ágotának, Apai Bélánénak,
Prõhle Évának és másoknak.
Kiemelkedõ Jobbágy Kati mun-
kája, aki a kiadó támogatásával
elkészítette a Könyvtárosta-
nárok Füzetei sorozat harmadik
számát Jobbágy Károly, a
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könyvtárostanár címmel, me-
lyet a Bod-konferencián meg-
jelentek ajándékként átvettek.
Azon a konferencián, amely
Jobbágy Károlyné szerint fel-
emelte a hallgatóságot, beavat-

ta az elfelejtett értékek kutatásá-
nak világába, s ahol családi, ba-
ráti  társasággá váltunk. Érzelmi-
leg közöttünk volt a XVIII. századi
tudós, Bod Péter, aki egy életen át
szolgált egy ügyet. Együtt gondol-

kodó, egymást becsülõ embe-
rek közössége formálódott azon
a február végi két napon.

Reméljük, két év múlva is-
mét találkozunk a most meg-
jelent felsõcsernátoni, tar-
naõrsi, péceli, alsócsernátoni,
piliscsabai, olthévízi, kecske-
méti, szentesi, berlini, egri,
pozsonyi, baktakéki, oxfordi,
debreceni, pomázi, kolozsvá-
ri, sárvári, kunszentmiklósi,
gyõri, nagyváradi, tatabányai,
enlángeni, bátonyterenyei, ka-
posvári, veszprémi, kisvárdai,
pécsi és más faluból-városból
érkezett hazai és külföldi ta-
nítóval, lelkésszel, fizikussal,
orvossal, egyetemi profesz-
szorral, jogásszal, közgaz-
dásszal, szerkesztõvel, könyv-
tárossal, valamint a Bod-ro-
konokkal.

Ugrin Gáborné elnök
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Hogyan juthatunk hozzá
a Winisis 1.4-hez?

A CDS Isis használói tudják, hogy évek óta el-
érhetõ az interneten a MikroIsis windowsos vál-
tozata. A program 1.31-es változatát lapunk is
bemutatta. Számos könyvtár (szakkönyvtárak és
elsõsorban városi könyvtárak, pl. Olaszország-
ban, Dél-Amerikában) használják katalogizálás-
hoz, on-line katalógus mûködtetéséhez az Isis
multimédiák feldolgozására is alkalmassá tett
változatát, amelynek újabb, 1.4-es verziója is
megjelent az UNESCO honlapján.

Aki megismerte az 1.31-es verziót, tudja an-
nak hibáit, s azt reméli az újtól, hogy mindeze-
ket kijavították benne. A visszaigazolásra, az
ellenõrzés lehetõségére azonban várni kell.

Az UNESCO ftp-szerverének letöltési oldala

A letöltést nem gátolja semmi, a telepítéshez
viszont jelszót kell ismerni, mert másképp nem
lehet kicsomagolni a tömörített állományt

 Így volt ez az 1.31-essel is, a jelszót e-
mailben kérhettük meg Davide Storti úrtól. A
változás ebben annyi, hogy ki-ki saját országá-
ban juthat hozzá az új programhoz.

Magyarországon a BME-OMIKK-nál Vásár-
helyi Pállal kell felvenni a kapcsolatot, s a meg-
beszélt idõpontban másolat kérhetõ az UNESCO-
tól hozott telepítõlemezrõl. Vásárhelyi úr elkép-
zelése szerint késõbb egy magyar honlapon is
elérhetõ lesz a telepítõprogram.

Vásárhelyi Pál e-mail-címe: p.vasarhelyi@
kkt.bme.hu. (F. L.)

A telepítõ CD nyitó oldala
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A CD-ROM-ok
�esendõsége�

Napjainkra (ha egyelõre szám szerint nem is
vetekszik még a nyomtatott könyvvel) erõtelje-
sen megnõtt az elektronikus dokumentumok szá-
ma.

Az interneten elérhetõ információk mennyi-
sége fel sem mérhetõ, már csak azért sem, mert
nehéz felbecsülni a világhálón fellelhetõ anya-
gok informatív értékét, másrészt van bennük
valami ideiglenesség, hiszen gyakorta tapasztal-
juk: az elmúlt napokban még olvasható anyag
többé nem elérhetõ.

Más a helyzet a CD-ROM-okkal, ezek ott so-
rakoznak polcainkon, dobozainkban, tárolóink-
ban. Biztonságosnak érezzük ezt az információ-
hordozót, anélkül, hogy megbízható tapasztalati
adatokkal rendelkeznénk róla.

Tanulságos táblázatot közöl Poprády Géza Az
iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés
füzetei sorozatban megjelent, Állományvédelem
címû tananyagában.

Természetesen folynak kísérletek a CD-lemez
mesterséges öregbítésével annak érdekében, hogy
kiderüljön, a különféle hatások mennyire káro-
sítják a lemezt, s a tárolási körülmények mennyi
élettartamot sejtetnek.

A CD-lemeznek nem ártanak meg a lejátszá-
sok, a digitális hibavédõ kódok biztonságossá
teszik a kisebb karcolások, porszemek ellen.

A gyári készítésû, csak olvasható CD-leme-
zen apró lyukacskák (ún. pitek) hordozzák az
információt, amit gyenge lézersugárral tudunk
olvastatni. Logikusnak tûnt, hogy az írható for-
mátum esetében a pitek utólagos kialakítását a
lézersugár erõsebb változatával lehetett megol-
dani. Megnyugtatásul: ezt a gyengébb leolvasó
sugár nem módosítja. Környezetünkben azonban

elõfordulhatnak erõs fényforrások, amelyek ha-
tással lehetnek a nem gyárilag elõállított, hanem
lézerrel írt CD-lemezre.

Ha mesterséges nincs is, mindenütt jelen van
egy gigászi fényforrás, a Nap. Ennek a különféle
adathordozójú, írható CD-kre gyakorolt hatásá-
ról tartott kutatási beszámolót Drago Kunej a
témában lezajlott konferencián, az elõadást pe-
dig a Sztereo 2002. márciusi számában ismertet-
te Kiss Attila.

A kísérlet legfontosabb tanulsága: a drágább
lemezek jobban állják a megpróbáltatásokat.

(F. L.)

Különféle információhordozók
becsült élettartama

(normál tárolási körülmények között)

Információ-  Becsült
hordozó élettartam

évben
mágnesszalag, mágneslemez,
flopi, optikai lemez 10�30
újrahasznosított papír 30
króm színesfilm,
diazo- és vezikuláris mikrofilm 100
facsiszolat-tartalmú papír 100�200
króm színesfilm, hûtve (!) 250
acetát alapú ezüsthalogén mikrofilm 300
�Cibachrome micrographic� színes film 400
sav- és ligninmentes,
öregedésálló (tartós) papír  több száz
pergamen, poliészter alapú
ezüsthalogén mikrofilm 1000
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet közkönyvtárak részére, a Magyarország európai

uniós csatlakozását elõkészítõ közvélemény-felkészítési program keretében a témával kapcsolatos kiadvány-gyûjte-
mény kialakítására, kezelésére, fejlesztésére és terjesztésére.

A pályáztatás célja, hogy az ország minden régiója megfelelõ módon el legyen látva olyan publikációkkal,
könyvekkel és CD-ROM-okkal, amelyek általános és szakirányú ismereteket tartalmaznak az Európai Unióról, vala-
mint Magyarország  integrációjának lehetséges és várható körülményeirõl. Meghatározó, hogy az e témával kapcso-
latos ismeretek mindenki számára könnyen hozzáférhetõk legyenek.

A pályázatot elnyerõ könyvtárak egyszeri 200 ezer Ft  támogatásban részesülnek.
A Külügyminisztérium ezen túlmenõen felajánlja a pályázat nyerteseinek a KÜM által támogatott kiadványok

díjmentes hozzáférhetõségét

Pályázati feltételek:
Pályázhatnak azon települések városi és községi közkönyvtárai, ahol nem mûködik Európai Információs Pont és

vállalják:
�a gyûjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését, jól látható elhelyezését, lehetõség
szerint számítógépes nyilvántartását és népszerûsítését;
�különgyûjteményi kezelését;
�a teljes körû nyilvánosságot;
�a gyûjtemény átkölcsönözhetõségét;
�kapcsolattartást a könyvtárhálózat többi tagjával;
�kapcsolattartást az Európai Információs Pontokkal;
�részvételt a KÜM BKS egyéb programjaiban;
�a KÜM tájékoztatását az olvasói igényekrõl és az állományról;
�az elnyert támogatás elkülönített kezelését és naprakész ellenõrizhetõségét;
�a gyûjtemény egyszemélyi felelõsének kijelölését;
�a gyûjtemény kezelõjének részvételét a program keretében rendezett képzésen.

A fentieken kívül a pályázatnak tartalmaznia kell a könyvtár technikai, személyzeti, elhelyezési és raktározási
körülményeit, valamint a megadott feltételrendszer gyakorlati megvalósítására és a mûködtetésre vonatkozó elkép-
zelések kifejtését.

Elõnyt jelent, ha a pályázó vállalja az általános könyvtári tevékenységen túlmenõen kisebb rendezvények (ifjú-
sági, olvasói, könyvtárak közötti vetélkedõk, helyi szervezetek, pl.: nyugdíjas klub, gazdakör, kismama klub stb.)
szervezését. Biztosítja a megjelenést a helyi médiában (tájékoztatás az állomány szakirányú bõvülésérõl, az integ-
ráció aktuális kérdéseirõl, helyi lapokban recenziók közlése, lelõhely-ismertetés � esetleg több könyvtár région belüli
együttmûködése, eredményhirdetések közvetítése a helyi tévében).

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezõ pályázatokat héttagú bíráló bizottság értékeli. Tagjai a Külügyminisztérium képviselõi (három fõ), az

Európai Unió Magyarországi Delegációja, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség, valamint az Országgyûlési Könyvtár egy-egy képviselõje.

 A pályázatok elfogadásáról a beadási határidõt követõen 30 napon belül a pályázó írásbeli értesítést kap,
tértivevényes levélben. Válasz hiányában a pályázat elutasítottnak minõsül.

A pályázatot 5 példányban kell benyújtani, határidõ: 2002. május 25.
A borítékon kérjük feltüntetni: Könyvtári pályázat

A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
EU Politikai Kapcsolatok Fõosztálya
1027 Budapest, Bem J. tér 4�6.

Tudjon róla!
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VÁC 2002.

AZ MKE HELYISMERETI KÖNYVTÁROSOK SZERVEZETE
és a

BIBLIOGRÁFIAI SZEKCIÓ
IX. ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSÁNAK

PROGRAMJA

A helyismereti tevékenység fejlõdési trendje a XXI. század elején

Új dokumentumtípusok a helyismereti gyûjteményekben

2002. július 17. szerda
9.00�11.00 Városnézés
12.40�13.30 Ebéd
13.00 Sajtótájékoztató
14.00 Konferenciamegnyitó

(Vác Városi Önkormányzat nagyterme, Vác)
Levezetõ elnök: Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója
Köszöntõ: T. Mészáros András, Pest Megye Közgyûlésének elnöke
Köszöntõ: Csereklye Károly, Vác város alpolgármestere

Elõadások

14.30 A helyismereti munka fejlõdési trendjei a XXI. század elején
Dr. Bényei Miklós igazgatóhelyettes, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár,
egyetemi docens, Debreceni Egyetem

15.00 Kötelespéldányok és a helyismereti gyûjtemények
Berke Barnabásné osztályvezetõ, Országos Széchényi Könyvtár

l5.40�16.00 Szünet
16.00 Munkakapcsolat és együttmûködés szlovákiai közkönyvtárakkal

Biczák Péter könyvtárigazgató, Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
16.30 Bemutatkoznak külföldrõl érkezett vendégeink
16.50�18.10 Vác: belvárosi séta

Zomborka Márta múzeumigazgatóval
18.10�18.40 Vacsora
18.50 Vác: a millenniumi emlékmû és a Ferences templom megtekintése
20.00 Kiállításmegnyitó a Katona Lajos Városi Könyvtárban:

10 éves a Helyismereti Könyvtáros Szervezet
Megnyitja: dr. Ambrus Zoltán, az MKE elnöke

Fórum és baráti találkozó
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2002. július 18. csütörtök
(a Váci Levéltár nagyterme)
Levezetõ elnök: Mándli Gyula, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
8.30 Helyismereti munka a váci Katona Lajos Könyvtárban

Mándli Gyula igazgató, Városi Könyvtár, Vác
9.00 A Pest Megyei Könyvtár helyismereti tevékenysége

Gerber György igazgatóhelyettes, Pest Megyei Könyvtár

9.30 Helyismereti adatbázis-építés: �Vág�Duna�Ipoly Euro-régió�
Zsok Gizella igazgató, Városi Könyvtár, Révkomárom

10.00�11.20 Emlékezés jeles elõdökre (Elõzetes jelentkezés alapján!)
Hozzászólások

11.20�12.00 Ebéd
12.30�22.00 Szakmai tapasztalatcsere

A Dunakanyar nevezetességei:
Visegrád: Királyi palota � Esztergom: Mária Valéria híd � Nagymaros � Vác

2002. július 19. péntek
(a Váci Levéltár nagyterme)
Levezetõ elnök: Nagy Anikó, Bibliográfiai Szekció
8.30 Helyismereti gyûjtõkör és az elektronikus dokumentumok

Takáts Béla igazgatóhelyettes, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok
9.10 �Olcsó húsnak sem (mindig) híg a leve...�

(Digitalizálás és internet szerényebb körülmények között)
Dr. Kokas Károly osztályvezetõ, Szegedi Egyetem Könyvtára

10.00�10.40 Hozzászólások az elõzetes jelentkezések alapján
10.40�11.30 Konferenciafórum

Hozzászólások
Az õszi tisztújítás elõkészítése, jelölõbizottság választása

11.30�12.00 Konferenciazáró:
Bibliográfiai szekció

Nagy Anikó elnök
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

Mándli Gyula elnök
Meghívás a 2003. évi  X. konferenciára

12.00 Ebéd, hazautazás

A konferencia részvételi díjában a (tagdíj-változások következtében) módosítás történt:
a HKSZ-nek tagdíjat fizetõ tagok számára 8000 Ft/fõ,

más egyesületi tagoknak 12 000 Ft/fõ,
nem egyesületi tagoknak 16 000 Ft/fõ.

A konferencia jelentkezési lapja
megtalálható a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete honlapján.

Címe: www.vmmk.hu/hksz
A szervezéssel kapcsolatos kérdések feltehetõk

a váci Katona Lajos Városi Könyvtár e-mail címén: klvk@konyvtar.vac.hu
vagy Mándli Gyula HKSZ elnök címén érdeklõdhetnek: mandli@konyvtar.vac.hu
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A Könyvtárostanárok Egyesülete
rendezvényterve 2002-ben

2002. május 17., 10-tõl 17.30 óráig: Országos konferencia iskolai könyvtári szaktanács-
adók, szakértõk részére aktuális jogi, pénzügyi és szakmai kérdésekrõl

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) közös rendezvénye.
Elõadók: az Oktatási Minisztérium (OM), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
a KTE, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény (KÁOKSZI) és az OPKM képviselõi.

Szervezõ: Dán Krisztina
Helyszín: Fõvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest VIII., Vas u. 10.

2002. június 24�28., Debrecen, Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiája: Az iskolai
könyvtár új modellje a gyakorlatban

Közel tizenöt éve rangos esemény a könyvtárostanárok életében a háromévenként rendezett
nyári akadémia. Az egy hétig tartó rendezvénysorozat az idén a minõségbiztosítás szemléletével
vizsgálja az iskolai könyvtár új modelljének megvalósítását, az információs társadalomban be-
töltött szerepét.

Az elõadások, szekcióülések, kerekasztal-beszélgetések tartalmilag átfogják az iskolai könyv-
tár szinte valamennyi területét:

� Könyvtárvezetés, -szervezés
� Jogi, pénzügyi ismeretek
� Könyvtárpedagógiai és -szakmai elõírások
� Olvasásfejlesztési lehetõségek
� Informatikai elvárások
Mindezen kulcsterületek fejlesztésének, az iskolai könyvtár eredményességének, hatékonysá-

gának megítéléséhez használjuk fel a minõségmenedzsment technikáit, eszközeit. A korábbi
évek gyakorlatától eltérõen az idén az akkreditált továbbképzési program finanszírozását az
iskola a továbbképzési pénzkeretbõl biztosíthatja.

Az 1993 óta élõ hagyománynak megfelelõen szeretnénk vendégül látni külföldi iskolai könyvtári
szakmai egyesületek képviselõit és határon túli magyar iskolák könyvtárosait.

Programtervezet
Hétfõ 13.30   � Köszöntés

Korszakváltás a hazai könyvtárügyben
Bársony Csaba, OM: Könyvtárfejlesztési program
Dr. Skaliczki Judit, NKÖM: Az egységes könyvtári rendszer és az iskolai könyv-
tárak
Z. Karvalics László, Budapesti Mûszaki Egyetem: A Nemzeti Informatikai Stra-
tégia és a könyvtárak
Zalainé dr. Kovács Éva, Informatikai és Könyvtári Szövetség: A minõség kora
a könyvtárban

Kedd  �  Olvasáspedagógia
Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasásfejlesztés az iskolában, könyvtárban
Suppné Tarnai Gyöngyi: A gyermekkönyvtárak és az iskolai könyvtárak szerepe az
olvasóvá nevelésben
Varga I. Erika: Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért

Szekció: Kerekasztal-beszélgetés a délelõtt szereplõ elõadókkal
Vezeti: dr. Nagy Attila
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Szerda � Könyvtár az iskolában (a mûködés feltételei és lehetõségei)
Kõrösné Mikis Márta, Országos Közoktatási Intézet:
Az országos felmérés elemzésének tapasztalatai, a közoktatás háttérintézményei
Dán Krisztina: Iskolai könyvtári stratégia
Varga Zsuzsa: Az iskolai könyvtár mûködésének feltételei, lehetõségei
Kovács Mária: A könyvtárhasználati ismeretek oktatása (felsõoktatási helyzetkép)

Szekció
Vezeti: Balogh Mihály

Boda István: A szoftverválasztás szempontjai
Dr. Tószegi Zsuzsa: Multimédia a könyvtárban
Benkõ Ilona: Internethasználat az oktatásban és a könyvtárhasználati ismeretek
elsajátításában

Szekció: Integrált könyvtári rendszerek
Vezeti: Kokas Károly

Szoftverbemutatók (SZIRÉN, GEORGE, KOLIBRI stb.)

Péntek � A szabályozás és a valóság kontrasztja
Dr. Szüdi János, OM: Jogi és szakmai feltételrendszer
Pályázati lehetõségek és esélyek
Dr. Dobos Krisztina: A KOMA és a TEMPUS kuratóriumi tapasztalatai

(Emmer Gáborné titkár)

Jogszabályfigyelõ

(Magyar Közlöny 2002. 47. szám)

KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az alapítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az indítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról. (Kulturális Közlöny 2002. 4. szám)

Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl. (Kulturális Közlöny 2002. 5. szám)
Az összesített, aktuális jegyzék az interneten a www.nkom.hu címen található meg.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

IV. 27-29. Kõszeg Az ötvenéves városi könyvtár Simon Gizella
városi könyvtár visszaállított gyermek-

részlegének avatása
IV. 29. Bp., OSZK Széchényi-emléknap OSZK
V. 16. Bp., OSZK Corvina-kiállítás OSZK Vas Viktória

megnyitója
V. 16-17. Békéscsaba, konferencia megyei könyvtár dr. Ambrus

megyei könyvtár az elsõ megyei Zoltán
könyvtár megnyitásának
50. évfordulójára

V. 17. Bp., Fõvárosi iskolai könyvtári Könyvtárostanárok Emmer Gáborné
Pedagógiai Int. szaktanácsadók Egyesülete

konferenciája
V. 31. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
megváltozott idõpont!
VI. 24-28. Debrecen könyvtárostanárok IX.  Könyvtárostanárok Emmer Gáborné

nyári akadémiája Egyesülete
VII. 17-19.    Vác helyismereti Mándli Gyula Mándli Gyula

tanácskozás
VIII. 6-8. Bp. OSZK könyvtáros Könyvtári Intézet, Bartos Éva

világtalálkozó OSZK
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. eleje Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes

a tartalomszolgáltatásról
IX. 23-30. Tatabánya, megyei jubileumi megyei Monostori Imre

könyvtár könyvtári hét könyvtár
XI. elsõ fele Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. elsõ fele  Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közöljük, mindig hozzátéve az újabb
rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendez-
vényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a
helyszíne sem végleges.

A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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