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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


