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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,


