
aDR-hírek

Az ODR
a számok tükrében

Immár tizedik alkalommal jelenik meg az Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer mûködé-
sérõl, tagjairól szóló sorozatunk. Kisebb jubile-
umot ünneplünk tehát, s úgy véljük, ez kiváló ok
arra, hogy a rendszer eredményességét statiszti-
kával is bizonyítsuk. Reméljük, az alább felsora-
koztatott, imponáló adatok tovább erõsítik az el- ~~~~
kötelezettséget azokban, akikre a rendszer tá- ~ "

maszkodik, s hatásukra a felhasználási kedv is ~
nõ. (- a sze~k.) ORSZÁGOS.. ..

" , .DOKUMENTUM-ELLAT ASI
Az ODR lelohelyadatbazls RENDSZER

2002 elsõ félévi statisztikája

1. Forgalmi adatok

Keresések 2002 Kérések.
Látogatás Keresési Hány

mûvelet helyrõl?
.2001 2002

Január 4 146,0 79 053,0 1 296,0 Nincs adat 1 329,0
Február 4370,0 88420,0 1 318,0 805,0 1 682,0
Március 4571,0 95802,0 1451,0 907,0 1938,0
Április 5 077,0 113 020,0 1 632,0 808,0 1 678,0
Május. 4608,0 94415,0 1443,0 776,0 1 535,0
Június 3 739,0 78 633,0 1 179,0 574,0 925,0
ÖSSZESEN 26511,0 623758,0 -3870,0 9087,0
Havi átlag 4418,5 103.959 -774,0 1 514,0
Napi átlag 146,0 3 038,0 -25,0' 50,0

2. Akiktõl a legtöbbet kértek 2002 elsõ felében
Könyvtár Kód Jan. Febr. Márc.Ápr. Máj. Jún. Össz. Havi Napi

átlag
Debreceni Egyetem Dl 497 549 667 558 507 330 3 108 518 17
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem Szl368488 531 454 440 267 2548 425 14

Központi Könyvtára
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár BIO 173229251184206112 11551936
PTE Központi Könyvtára Pl 144 193 237 231 174 98 1 077 180 6
Eötvös Loránd Tudományegyetem. B2 16 40 55 54 49 22 336 40 1

Egyetemi Könyvtár
Somogyi Könyvtár, Szeged Sz4 47 59 67 74 60 25 332 55 2
Tiszántúli Református Egyházker. D8 27 33 34 18 20 18 150 25 1
és Kol1. Nagykönyvtár, Debrecen (folytatódik)
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"-:ZTE, 

Juhász Gyu::kéPZÕ .":- 11 -: 27.~~..:11 -:- '124 21 1
Fõiskola Könyvtára, Szeged
Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár P4 18 18 16 21 21 7 101 17 1
Miskolci Egyetem Központi Ml -13 16 14 9 12 64 II 1
Könyvtára

3. A legtöbbet kérõ könyvtárak
(összesített adatok 2001. február -2002. június közötti idõszakból)

A könyvtár neve .Könyvtár- Kérések
kód száma

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára Kel718
József Attila Könyvtár DUV 18 639
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) Kl 599
József Attila Megyei Könyvtár Tbl 534
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára Ml 469
Kresznerics Ferenc Könyvtár Cd 3 435
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TIl 435
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár SZL1 405
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár GyI 405
Városi Könyvtár (Siófok) Si2 328
Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára SzI 311
Illyés Gyula Megyei Könyvtár SZKl 305
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 12-60-00 293
Városi Könyvtár (Tiszafüred) TF4 .266
Justh Zsigmond Városi Könyvtár Oh9 264
József Attila Városi Könyvtár Mal 262
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár SZG 1 248
Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ és Sinka István Könyvtár, BU8 237
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár El 227
Madách Imre Városi Könyvtár BGY8 220
Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény TM6 202
Városi Könyvtár (Mezõkövesd) MKV 4 200
Békés Megyei Könyvtár Bcsl 189
Pest Megyei Könyvtár 189
Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény) JI 186
OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés/belfóldi B 1 182
Eötvös József Fõiskola Könyv- és Médiatár BA20 177
Városi Könyvtár (Balatonboglár) BB 1 167
Petõfi Sándor Városi Könyvtár ' KFH8 156

PTE BTK és TTK Könyvtár P2 153
Szabó Károly Városi Könyvtár NK6 146
Városi Könyvtár (Szentgotthárd) SZG6 138
Deák Ferenc Megyei Könyvtár ZI 135
Városi Könyvtár Kht. (Szentes) SZSI 122
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Dl 120
Eötvös Károly Megyei Könyvtár V2 120
Városi Könyvtár (Nádudvar) NUD1 117
Veszprémi Egyetemi Könyvtár VI 114
Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár SR2 113
Berzsenyi Dániel Fõiskola SZO43 110
Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár P4 105
Zrinyi Ilona Városi Könyvtár SP6 104
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4. Az ODR adatbázisban található 2.184 ezer állományadat könyvtárankénti megoszlása

A könyvtár neve [ Könyvtár- Példányok

.kód száma
I

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár B 10 510.684

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Sz 1 319 304 I'c

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár .c D 1 % 273 16
, -DIO

PTE Központi Könyvtára P 1 151 III

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtát, Debrecen D8 + D9 135 474

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz 4 123 399

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár .B 2 74 160

SZTE, Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára, Szeged SZ10 49 304
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára ". M 1 47 556

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P 4 41 642

Magyar Képzõmûvészeti Foiskola Könyvtára B 653 32 163
, = MKFK

.Országos Idegennyelvû Könyvtár B 14 27 611

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K 1 17 829

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum D 2 15 141
Központi Kenézy Könyvtára .

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét Ke 1 10 579

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely Szo 1 10243

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém V 2 9 182

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár Szfv 1 8 947

MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen D30 7 170

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Tb 1 ,7 126

Megyei Könyvtára, Tatabánya
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Könyvtár B 1091 7 099

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc M 2 6911

Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen D 10 6733

!Cis faludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr Gy 1 6 604
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerzseg Z 1 c 6 144

Bródy Sándor Könyvtár, Eger EIS794

Békés Megye Képviselõtestülete Megyei Könyvtára, Békéscsaba Bcs 1 4 659

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B 3 4 643

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Szk 1 4 633

Soproni Egyetem Központi Könyvtára SI" ..4 445

Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ B 5 4 031

Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Szentendre 01.szept 2 843

Budapesti Mûszaki Egyetem, Könyvtár és Tájékoztatási Központ B 11 1 484
Balassi Bálint Könyvtár, Sa1gótarján ' ST 1 1 368

Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Könyvtára B 646 1 251

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok Szi 1 1 242

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza Ny 1 ',c 1 227

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára G 1 "'", CC 1 037

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum B 7 , c 839

Országos Széchényi Könyvtár B 1 706

Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára B 1005 698

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtár B 12 684

-
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A könyvtár neve Könyvtár- Példányok .

.kód i száma I-~rtészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára B 503 587
Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára V 1 58
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Könyvtára B 978 529
BME Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár B 4 422
Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára .P 10 341
Országos Egészségügyi Infornlációs Intézet és Könyvtár B 6 311
Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Könyvtára D 4 262
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Központi Könyvtára B 858 262

Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 46 258
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 13 185
Magyar Filmintézet Könyvtára B 560 163
Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, B 419 III
Hadtörténeti Könyvtár
Magyar Országgyûlés Könyvtára B 8 79
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Központi Könyvtára B 1088 56
Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat B 9 17
Pannon Agrártudományi Egyetem, Központi Könyvtár és Levéltár Ksz 1 -
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára Sz 2 -

Az OD R egy tagkönyvtár az adatbázis nemcsak a kurr.ens feldolgozással
.., " gyarapodik, hanem fokozatosan bõvül az 1989

szemszogebol: elõtt megjelent mono grafikus mûvek bibliográ-
Az Országos Peda g ó g iai ~ai le~rása.~v~l ~s. A PAD ak,tualizálása ~b. fé~-.

.." , evenkent tortemk, az OPAC-e (amely teljes ege-

Konyvtar es Muzeum szében magában foglalja a PAD adatbázist is)
hetente. Rövid idõn belül elérhetõvé válik OP AC-

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum unk új, több felhasználóbarát fej~esztést tartal-
országos feladatkörû tudományos szakkönyvtár, mazó, relációs adatbázis-kezelésen alapuló vál-
a pedagógiai szakirodalmi információs rendszer tozata.
bázisintézménye. Gyûjteménye a nevelés tudo- Gyûjteményünk a folyamatos számítógépes
mány területén egyedülálló, teljességre törekvõ- feldolgozás és az internetes elérés révén egyre
en gyûjti a hazai, válogatva a külföldi szakiro- szélesebb körû nyilvánosságot kapott távoli fel-
dalrnat. Folyamatosan készül a könyvtárban a használóink között is. A könyvtárközi kérések
magyar pedagógiai szakirodalom nemzeti bibli- száma az 1990-es évek második felében mint-
ográfiája. 1989 óta építjük számítógépen a peda- egy másfélszeresére növekedett. A beszerzési
gógiai szakirodalmi adatbázist (PAD). Az adat- keretek szûkössége, a dokumentumok árának
bázis a könyvek, folyóiratcikkek bibliográfiai ugrásszerû növekedése is szerepet játszott a
leírásán kívül gyûjteményes mûvek analitikus könyvtárközi kölcsönzési forgalom megélénkü-
feltárását is nyújtja. 1997 óta adatbázisunk az lésében.
NIIF host ján interneten is elérhetõ külsõ felhasz- A színvonalas és gyors szolgáltatást a köteles-
nálók számára, könyvtárunk OPAC-ját pedig példányból származó gyarapítási lehetõségek be-
1998-tól saját szerverünkrõl szolgáltatjuk. szûkülése, valamint a megfelelõ technikai felté-

Mind a szakirodalmi adatbázis, mind a szá- telek hiánya egyaránt akadályozta.
mítógépes katalógus az OPKM honlapján meg- Ebben a helyzetben komoly segítséget jelen-
található (www.opkm.iifhu). tett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

A számítógépes feldolgozás a tervezett ret- ma programja. ODR-tagkönyvtárként negye?ik
rospektív konverzió keretében folyamatos, így éve jelentõs támogatást kapunk gyarapításra. Igy
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1 h tõségünk van egyrészt a kötelespéldányok rosi kérés ek jelentõs részét iskolai könyvtárak-
eót~ására, másrészt további kölcsönözhetõ pél- ból küldik. Vidékrõl jellemzõen a megyei és
~ányok beszerzésére. Az eredetiben kért doku- városi könyvtárak (Zalaegerszeg, Szekszárd,

entumok többségét el tudjuk küldeni a kérõ Kecskemét, Szolnok, Szeged, Tatabánya, Pécs,
:Õnyvtáraknak. Technikai feltételeink is számot- Békéscsaba), valamint a pedagógusokat (is) kép-
tevÕ en javultak a programnak köszönhetõen. zõ felsõoktatási intézmények keresnek meg ben-
1998-ban sikerült megteremteni a feltételeket a nünket könyvtárközi kérésekkel (Szeged, Pécs,
könyvtárközi kölcsönzés teljes adminisztrációjá- Szombathely, Eger, Kaposvár, 'Miskolc). Az el-
nak számítógépes nyilvántartásához, a kérések múlt évben jelentõsen megnõtt az e-mailen érke-
e-mailben vagy faxon való fogadásához, és az zõ kérések száma (az összes kérés több mint
elektronikus dokumentumszolgáltatáshoz. Az harminc százaléka). A kérések többségérõl kide-
OPKM-ben külön felelõse van a könyvtárközi rül, hogy az interneten elérhetõ forrásokból SZe;-
kölcsönzésnek, a kérés fogadásában a könyvtár rezték a bibliográfiai és lelõhely-adatokat. Szol-
gyakorlata rugalmas (e-mail, fax, telefon, sze- gáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, haszná-
mélyes megbeszélés). lóink minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében.

Könyvtárközi forgalmunk adatait az elmúlt négy esztendõben az alábbi táblázat szemlélteti:

1998 1999 2000 2001
Kérések száma 1778 2093 2838 2582
Eredetiben elküldött dokumentumok 1053 1352 1872 1451
Másolatban küldött dokumentumok (db) 193 289 416 575

Magyar nyelvû ..
foly(Jiratcikkek (db) 108 168 208 313

Magyar nyelvû
könyvrészletek (db) 25 32 68 35

Idegen nyelvû
folyóiratcikkek (db) 46 61 108 200

Idegen nyelvû
könyvrészletek (db) 6 18 21 27

A könyvtárközi kérés teljesítésének menetét, Állománygyarapításban és a szükséges tech-
pontos határidõk megszab ása mellett, jelenleg ké- nikai feltételek megteremtésében nyújtott támoga-
szülõ minõségbiztosítási kézikönyvünk részlete- tása révén az ODR nagymértékben segíti könyvtá-
sen szabályozza. Kérést adatpontosítás miatt nem runkat, hogy gyors és színvonalas szolgáltatással
szoktunk visszaküldeni, ilyen esetben kiderít jük vehessünk részt az ellátási rendszerben.
a hiányzó adatokat, vagy felvesszük a kapcsola- Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
tot a kérõ könyvtárral. 2000-ben az ODR kere- um könyvtárközi kölcsönzésekért felelõs mun-
tein belül új fénymásoló gépet szereztünk be, katársa Korenné Horváth Katalin. A könyvtár
ezzel a másolatban küldött kérések teljesítésé- számítógépes katalógus a, valamint a pedagógiai
nek minõsége is jelentõsen javult. Elektronikus szakirodalmi adatbázis egyaránt elérhetõ honla-
úton is tudunk dokumentumokat szolgáltatni, punkról. A könyvtár elérhetõsége:
amennyiben a fogadó oldalon adottak a szüksé- Webcím: www.opkm.iif.hu
ges technikai feltételek. Jelenleg a szolgáltatás Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 19.
csak kép formátumban lehetséges. Amennyiben Telefon: (1) 331-9323
használóink körében jelentõsen növekszik az Fax: ~1) 312-.6862
elektronikus dokumentumszolgáltatás iránti E-maIl: kkOZI@Opkm.hu, kkoren@opkm.hu,
., '. k 1 ftv k b ' , olvasoszolgalat@opkm.huIgeny, tervezzu o yan szo ere eszerzeset, N ' , .. d "amel k '" 1 ..1:' ' b d Yltvatartasl I o:ye segltsegeve szoveglormatum an tu - h ' t~" k dd ' .'t .'rt " k .' 8 30 t ' l 20 ' ,.. k k " k 1., .elon, e en es csu o o on , -o oralg,
Ju a erese et te jesltem. d" b t 8 30 t ' 113 ' "

.., szer an es szom a on , -o oralg
Konyvtarközi kérés ek az ország egész terüle- (fûtési idényben október 15-étõl április 15-éig

térõl érkeznek könyvtárunkba. Távoli használó- szombatonként ~árva).
ink többsége pedagógus, illetve kutató. A fõvá- Borostyániné Rákóczi Mária
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Mûhely -

A kistelep ülések ..Irányelveket kell kidolgozni a könyvtárügy

k..,. ll " .fejlesztésére.
onyvtan e atasa"i: .Javítani kell a könyvellát.ást, a könyvtárel-

látó tevékenységét.
"Az apró falvaink könyvtárügye azonban válság- .Figyelmet kell fordítani a szakemberkép-
ban van" -írta 1975 júliusában Sallai István. (1) zésre.
A megállapítás immár több mint 25 esztendõs. .Ki kell dolgozni a könyvtárosok bérkategó-
Sajnos azonban mit sem vesztett aktualitásából, riákba sorolásának új rendszerét.
Vajon miért alakult ki ez a helyzet? Nem lettek Ennek alapján meg is születik az 1974-es
volna megfelelõ szándékok? Nem kerestünk közmûvelõdési határozat, melynek legfontosabb
volna megoldásokat? Nem lett volna kellõ hatá- megállapításai:
rozottság a végrehajtásra? A kérdésekre nehéz -A legfõbb feladatunk, hogy többen olvassa-
válaszolni. A legegyszerûbb azt mondani: így ala- nak, jobbat olvassanak, jobban olvassanak,
kult. Mert hát hogyan is történt? -Nem megfelelõ a könyvválaszték.

1970-es évek -Szovjet minta: Területi könyv- -A városok elszívó hatása miatt a falusi
tári rendszerek létrehozása könyvtárak elnéptelenednek.

A megoldás olyan területi könyvtári rendsze- -Demográfiai apály sújt,
rek létrehozása(2), amelyek egységes szervezet- -A televíziózás átalakítja a szabadidõ-felhasz-
ként mûködõ központi és tagkönyvtárakból áll- nálás arányait.
nak, s egységesen alakított állományokra, egysé- -A nyitvatartási idõ nem a lakosság, h~em

.ges bibliográfiai-tájékoztatási apparátus okra és a könyvtáros igényeihez igazodik.
egységes módszertani tevékenységre épülnek fel. -Közömbösség jelenik meg a társadalom élet-
A teljesen centralizált rendszer járásonként és megnyilvánulásai iránt.
városonként szervezõdik meg. Az állománya -Az azonos település könyvtárai még csak
központi könyvtár tulajdonában van, valamennyi nem is ismerik egymást,
könyvtár személyzetét a központi könyvtár irá- A megállapításokból természetesen feladatok
nyítja. Felügyeletet a központ esetében a járás/ is fakadnak (4): .
város mûvelõdésügyi osztálya gyakorol, a fió- .Az ifjúsággal minden könyvtárnak kiemel-
kok esetében a szakmai felügyeletet a központi ten kell foglalkoznia.
könyvtár végzi, míg az ideológiai felügyeletért .Szükségesek a központi állományépítési
az illetékes tanács a felelõs. A centralizált rend- ajánlások.
szerhez tartozhatnak ideiglenes jelleggel mûköd- .Vizsgálandó, hogy az országos szakkönyv-
tetett kölcsönzõ-állomások is. Például egy park- tárak hogyan támogathatnák az eddigieknél job-
ban. A tagkönyvtár és a kölcsönzõ-állomás közti ban a közmûvelõdési könyvtárak munkáját.
átmenet korszerû és elterjeszteni kívánt eszköze .Szükséges jóval több propagandaanyagot,
a bibliobusz, ami a központi könyvtár közvetlen módszertani segédletet kibocsátani.
irányítása alatt áll, annak "forgó" könyvalapját. Vizsgálandó a közös fenntartású iskolai
hasznosítva, a városi külterületek, elszórt kis gyermekkönyvtárak mûködése, az iskolai könyv-
lakótelepülések könyvtári ellátását szolgálva. tári ellátási központok létrehozásának feltétele.

A minta tehát adott, Központosított ellátás .Irányelvek kibocsátása.
kell, Ennek feltételeit az SZKP KB 1974-es, a .Olvasáskutatások fejlesztése,
könyvtárak fejlesztésérõl szóló határozata rögzí- .Az ezerötszáz lakosnál kisebb lélekszámú
ti is (3): települések könyvtárainak önálló állománygya-

rapítási tevékenységét meg kell szüntetni -füg-

--~- A B ' k ' b ' 2002 ,. ' A .l. getlenül attól, hogy önálló vagy összevont intéz-
e escsa an , maJus 17-en, megyellregl- " fi ' b Ûk' .'dn k ' k '. ,anális könyvtári ellátás gyakorlata és jövõje címû konfe- menYI orma an m o e -e -es e onyvtara-

rencián elhangzott elõadás rövidített változata. kat az A, B vagy C típusú könyvtárhoz kell
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kapcsolni, mert az adott település lakossága csak a körzetesítés során az adott helyen megszû-
ezen az úton juthat hozzá a számára társadalmi- nik az iskola.
lag szükséges könyvanyaghoz. .A gyermekkönyvtári szakfelügyelet jogosult-

A központosítás az ezerötszáz lakosnál kisebb ságát ki kell terjeszteni a közös fenntartású
lélekszámú település esetén tehát kijelölt prog- könyvtárakra is. Célravezetõ, ha (pl. ötévenként)
rammá vált. Lényege: központi könyvtár + fiók- közösen, iskolai és könyvtári módszertani mun-
könyvtár modell létrehozása az "ugyanannyi rá- katárs egyszerre vizsgálja az iskolában mûködõ,
fordítással sokkal többet elérni" jelszó jegyé- területi munkát is ellátó könyvtárakat.
ben. Ez nem más, mint tudatosan irányított és A továbblépést az 1977-ben megjelent Irány-
alakított új munkamegosztás, két követelmény elvek a kis települések kulturális ellátásának
megtartása mellett(5): javítására es a komplex mûvelõdési intézmények

.A könyvtárak alaposabban ismerjék meg azt létesítésére címû dokumentum(9) alapozta meg.
a társadalmat, amelynek szolgálatára hivatottak A párthatározat mérlegelési szempontjai között

.Lássanak hozzá az egymással egyeztetett megtaláljuk mind a mozgó, mind a letéti ellátás
gyûjtõköri meghatározás okhoz. elvének elfogadását az apróbb települések vo-

A munka elkezdõdik, az átalakulás beindul. natkozásában.
Eredmények azonban nincsenek, mert a tanácsi Az igazi komplex közoktatási-közmûvelõdé-
közmûvelõdési könyvtárak kilencven százaléka si intézmény a múltbélinél jobban kötõdik az
megmaradt a "kölcsönkönyvtári" keretben(6). Ez iskolához, és érintettsége kibõvül az alapellátási
a szemlélet érvényesül a nyitva tartásban, annak végpontokig (tanyák, kistelepülések, peremkerü-
rövidségében is. Emiatt egy átlagos településen letek, lakótelepek)(IO).
-de még városban is -egy átlagos hétköznap A központosítás többféle variációban, majd
este közmûvelõdési intézmény fedele alatt nincs minden megye saját elképzelése szerint ment
hely sem olvasgatásra, sem tájékozódásra, sem ebben az idõben végbe. Nem véletlenül írta
tanulásra, sem zenehallgatásra vagy éppen esz- Weisz Gábor 1977-ben(II): Ahhoz, hogy ama
mecserére. idõszerû centralizáció sokkal jobban mûködjön,

A megoldás -Szente Ferenc A város dolgo- mint mûködött az ötvenes években, sok-sok fel-
zószobája címû, 1975-ös cikkében(7) megfogal- tétel szükséges:
mazottak szerint -a térben és idõben kibõvített .Meg kell határozni a területi ellátó feladat-
komplex közgyûjtemény, könyvtár és múzeum, kört kapó könyvtárak körét, és biztosítani kell a
aminek terei, elrendezése lehetõvé teszik a hasz- tárgyi feltételeket.
nálói csoportok és a munkatársak számára is az E feladatra a B típusú könyvtárak tehetõk
érdemi tevékenységet, s ami ugyanakkor kikü- leginkább alkalmassá. A megyei könyvtárak szá-
szöböli a fölösleges párhuzamosságokat. mára a hálózat áttekintése már gondot okoz.

A kistelepüléseken azonban nemcsak a köz- .Meg kell határozni, hogy melyik szerv jo-
mûvelõdési, hanem az iskolai könyvtári ellátást gosult és milyen feltételek megléte esetén e fel-
is meg kell oldani. Katsányi Sándor és Varga adatra megbízást adni.
Balázs szerint erõteljes centralizálással, nagy E jogkört megyei szinten (tanács) érdemes
területet átfogó központi ellátással. 1977-ben biztosítani, az érintett könyvtárat fenntartó ta-
közreadott javaslatuk(8) szerint: nács egyetértésével. A szükséges feltételeket

.Ki kell dolgozni a közös fenntartású könyvtá- azonban központi forrásból (országos, esetleg
rak mûködési szabályzatát, ez egyben szerzõdés- megyei) kell megteremteni.
minta is lenne. Elõtte tisztázni kell, a szerzõdést az .Meg kell határozni azokat a normákat, ame-
iskola és a könyvtár kösse-e, vagy a fenntartók. lyek megléte nélkül nem szabad központi ellátó

.Ugyancsak kidolgozandó a községi iskolai feladattal könyvtárat megbízni.
és a tanácsi könyvtár egyesítésének irányelve. .Meg kell határozni azon könyvtárak körét,
Ezt miniszteri rendeletben célszerû közzétenni. amelyek mentesülnek a központi ellátásba való

.Tisztázni kell, milyen lakosságszám alatt bekapcsolás kötelezettsége alól (pl. háromezer
célszerû az egyesítés. lakos feletti települések).

.A szabályozásnak arra is ki kell térnie, .Rendezni és egységesíteni kell az állomány-
hogy mi lesz az egyesített könyvtár sorsa, ha nyilvántartás módját, az állományvédelemmel
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kapcsolatos teendõket, a felügyelet rendjét, mód- .Ne ragaszkodjunk mereven korábbi formu-
jait. láinkhoz.

.A központosított állománygyarapítás felté- .Óvakodjunk az egyen megoldásoktól.
telei közé az alábbiak sorolhatók: .Az ellátott könyvtár szorosan illeszkedjen a

-központi raktár, helyi társadalmi környezetbe, az ellátó könyvtár
-szükséges munkaerõ, segítse ezt elõ azzal, hogy figyeli a környezet
-megfelelõ szállítóeszköz. visszhangjait.
.S végül el kell választani a területi ellátást .Ne járassuk le a központosítást feltételek

-mint szolgáltatást -a módszertani gondozás hiányával.
kapcsán jelentkezõ tennivalóktól. De egy pillanatra térjünk vissza ahhoz a kér-

Ebben az idõben a hálózatfejlesztés célja nem déshez, hogy mit is tekintsünk könyvtárnak.
új hálózat, hanem tényleges könyvtári ellátás Mohor Jenõ 1980-ban(I5) az alábbi kritériumokat
kialakítása(12), a tanácsi és iskolai könyvtárak adja:
integrálása, ezzel párhuzamosan járási hatókörû .A gyûjtemény kezelését fõfoglalkozású, il-
ellátórendszerek létrehozása, a falusi szegényes letve fõhivatású könyvtáros látja el.
és elavult "könyvtárfélék" felszámolása. Minden .Legalább háromezer kötet (könyvtári egy-
olyan kísérlet támogatandó, amely a szétaprózott ség) feltárt saját állománnyal, vagy legalább
kiskönyvtárak egyedi gyarapításának megszün- kétezer kötet (könyvtári egység) feltárt saját ál-
tetésére és nagyobb (körzeti, járási, városi) könyv- lománnyal és ötven kurrens periodikum-féleség-
tárak állománygyarapítási csatornáihoz való csat- gel (címmel) rendelkezik.
lakozásra törekszik. Minden szinten emelni kell. Lehetõleg önálló (vagy legalábbis elsõsor-
az állománygyarapítás színvonalát. A gyûjtési ban könyvtári célú) helyiségben mûködik.
határokat ki kell terjeszteni a nem hagyományos 1981. Ismét egy újabb, ,jelszó": Eljött az ide-
dokumentumokra is. A tervezésnek az ellátandó je a módszerek megváltoztatásának!, Az évek óta
település teljes és maradéktalan megismerésébõl beolajozottan mûködõ "módszertani gépezetnek"
kell kiindulnia. Az országos szakkönyvtárak tá- , elfogyott az üzemanyag a, szerkezetileg pedig
jékoztató szolgáltatásait át kell venni. A szakfel- korszerûtlen, nem tud igazodni a megváltozott
ügyelet a méltatlan fenntartókat is cselekvésre társadalmi, ezen belül az új könyvtári valóság-
kell, hogy bírja. Sürgetõ feladat a hálózati köz- hoz sem. Az instruáló tevékenység helyébe a
pontok mûködésbe hozása is. szolgáltatások közvetítésének kelllépnie(I6). Var-

A fejlesztési célok elérése érdekében az 5/ ga Béla pedig kimondja: a rendszerhez ~satlako-
1978-as rendelet a könyvtárakat szervezeti és zó ellátóhelyeken fokozatosan meg kell teremte-
mûködési szabályzatuk (szmsz-ük) felülvizsgá- ni a városi vagy nagyközségi szintnek megfelelõ
latára késztette. szolgáltatásokat. Így lesznek a falvakban aZono-

A szabályzat megújítása még a legkisebb sak a könyvtári feltételek(I7).
könyvtár számára is kiváló alkalom, hogy elõ- S a módszerek változtak, de az eredmény
ször, avagy újra "bemérje magát" a könyvtárügy maradt. Szita Ferenc írja(I8) 1983-ban: Élõnek
új rendszerébe, újrafogalmazza ténykedésének tekinthetõ-e az a könyvtár, amelyik hetente csu-
legalapvetõbb mozzanatait és saját szervezeti pán egyszer vagy kétszer nyit ki, kettõ-négy órá-
rendjét. Kívánatos, hogy az szmsz elkészítése ra? Fûti-e a hivatástudat az alkalmi könyvtárost
nyomán gazdaságosabbá váljék a könyvtárak a két-háromszáz forint tiszteletdíj ért? S ugyanez
munkája, megalapozottabb á gyûjtõkörük és szol- fogalmazódik meg 1985-bõl(I9): A könyvtár húsz-
gáltatásaik rendszere, fokozódjék társadalmi ha- huszonöt évvel van lemaradva a jelentõl. Rövid
tékonyságuk -írja minderrõl Futala Tibor 1979- a nyitvatartási idõ, kevés az olvasó, kicsi a for-
ben('3). További feladatként a könyvtári kataszter galom, alacsony a bér, nincsenek újságok, folyó-
létrehozását jelölte meg annak tisztázására, hogy iratok, audiovizuális dokumentumok, AV -eszkö-
egyáltalán hány könyvtár is van az országban, zök. Azért kevés az olvasó, mert kicsi a nyitva-
illetve, hogy milyen alsó határig könyvtár a tartási idõ, azért nem vesznek dokumentumot,'
könyvtár. mert nincs érdeklõdés, azért kicsi a bér, mert

Néhány megszívlelendõ tanulság ebbõl az erre a rövid idõre ez is elég.
idõbõl(14): A kör bezárult.
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Könyvtárak vagy "könyvári szegényházak" Mindent. A meglévõ állományapasztását,
ezek a szolgáltató helyek? A könyvtárügy felül- selejtezését, a nyilvántartás,o~ szükséges rende-
rõl íróasztal mellõl keresi a megoldást. Az ered- zését, ahol kell, feltárást. UJ dokumentumokat.
m6nyek többnyire csak átmenetiek. Mit kell ten- Nemcsak könyveket, hanem mindazt a hordo-
ni? Kész recept nincs. Voltak próbálkozások: zót, ami ma a lakosságot érdekli. Folyóirat, új-
mûvelõdési autók (ládákban könyvek), let éti ság, videó, CD, DVD, térkép, prospektus stb. Jó
kõnyvtárak, újdonsághiányos, nagy állomány. kézikönyvtári állomány kialakítását. (Lehet elekt---Vagy 

a bibliobusz, amely nem váltja ki, csak ronikus hozzáféréssel'is!) Kellõ példányszámot.
kiegészíti a telepített könyvtári ellátást. Több A könyvtári funkció(k)nak megfelelõ állományt.
lehetõséget kell kipróbálnunk(2°J. Ezek közé tar- Rendszeres és jelentõs mennyiségû frissítést. A

tozik a központi tájékoztatás megszervezése a felhalmozódó állomány átgondolt visszagyûjté-
községi könyvtárakban(21J. sét, újraosztását és selejtezését. Ezen kívül vir-

1989-ben aztán Skaliczki Judit már azt írja: tuális gyûjtemény kialakítását a helyi lakossági
A korszerû közmûvelõdési könyvtár fogalmán közhasznú információktól kezdve az országos

az információ és a dokumentum szabad hozzá- adatbázisokig.
férhetõségét értjük mindenki számára, minden A nagy kérdés, hogy mindezt mibõl és ho-
korlátozás nélkül(22J. Ennek szellemében készül gyan. Ahogyanra -ahogy láttuk -számtalan
a könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. tör- kísérlet volt már eddig is, de csekély ered-
vény, majd jelennek meg az azt követõ jogsza- ménnyel. Volt tisztán állami kézben, felülrõl
bá1yok. Simmár '97 óta is öt esztendõ telt el, a (központból) irányítottan és ellátottan, volt a helyi
kistelepüléseken pedig mintha megállt volna az tanác~ok teljes felelõsségére alapozva, volt ön-
idõ. .kormányzat fenntartásában és ellátórendszeri

Talán nem szükséges a Könyvtári Intézet hely- "üzemeltetésben". Voltak központi könyvadomá-
zetet bemutató vizsgálati megállapításait most el- nyok, most vannak pályázati lehetõségeken el-
sorolni. A vizsgálat megállapította azt, amit tu- nyert könyvcsomagok. Volt fixen telepített ellá-
dunk: a kistelepülések ellátási helyzete kritikus. tás, volt mobil ellátás. Csak az eredmény a ke-

Mindenféle paraméterben elfogadhatatlan (helyi- vés.
ség, tér, technikai és személyi feltételek, költ- Nos, hát én sem õrzöm a bölcsek kövét, és a
ségvetés, állomány, nyitva tartás, szolgáltatások, hogyanra egyedül én sem tudom a választ, de
rendszerszolgáltatások helyi közvetítése). számítok a szakma véleményére, a közös böl-

Elõadásom befejezéséhez közeledve a "mi a csességre. Mert hamarosan, a vizsgálat összeg-
teendõ", a "melyek a lehetséges utak" kérdések- zett anyagának közzététele után, megkezdõdhet
kel szeretnék inkább foglalkozni. annak szakmai értékelése.

A tennivalókat -véleményem szerint -alap- A következõkben, kissé vitára ingerlõ en, né-

vetõen két irányban határozhatjuk meg: hány lehetséges javaslatot fogalmazok meg:
1. a gyûjteménnyel kapcsolatos teendõk, Azt gondolom, hogy az Országos Dokumentu-
2. a könyvtári ellátó pontok (könyvtárak, kis- mellátási Rendszer mindenképpen kulcsszerep-

könyvtárak, szolgáltató helyek, letétek) alkalmas- lõ. Azt gondolom, az ellátást ellátórendszeri for-
sá tétele az önmaguk, valamint a könyvtári rend- mában szabad biztosítani, vagyis állománymoz-
szer nyújtotta szolgáltatások helyi közvetítésére, gatással kell az igények kielégítését szolgáló,
helyi igénybevételére. helyben maradó kézikönyvtári állományt és az

A gyûjteménnyel kapcsolatos teendõket a elektronikusan elérhetõ virtuális gyûjteményt
könyvtári rendszernek magának kell megoldania. kiegészíteni, frissíteni. Azt gondolom, ebben a
Az ellátó pontok fejlesztése azonban nem pusz- Könyvtárellátónak is szerepe lehetne (adok, visz-
tán a könyvtári rendszer, hanem szélesebb kör, szaveszek, újra eladok), mint ahogy szerepet
végsõ soron a társadalom teljességének (politi- kapnak a már meglévõ ellátórendszerek is. Eze-
ka, kormány, önkormányzatok, gazdaság, állami ket a szereplõket célorientáltabban szükséges a
és magántõke, helyi lakosság, kisbefektetõk, szer- kérdés kezelésére ösztönözni. Ezen kívül szük-
vezetek stb.) feladata. ségét érzem egy új szereplõ -nevezzük kistele-

A gyûjtemény rendbetételén mit lehet érte- pülési könyvtári ellátó központnak -létrehívá-
nünk? sát, mely az ellátó központok ellátója, központi

-
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szolgáltatója lenne. Feladata a rendszer mûködé- helyen, nem lemaradva) az induló vonatra. Ilyen
séhez szükséges központi szervezési, állományi, induló vonat volt az, amikor a kormánya Szé-
szolgáltatási tartalmak bonyolítása. Ez a néhány chenyi-terv kapcsán pályázatot hirdetett önkor-
központ ODR-tagkönyvtár is lenne. De kizáró- mányzatok, majd könyvtárak részére is informa-
lag a kistelepülési ellátásban érintett könyvtára- tikai fejlesztésre. Most zajlik 296 nyertes könyv-
kat és ellátó központokat látnák el állománnyal, tár pályázata, akik közül 163-an újként kapcso-
illetve végeznék avisszakerülõ (apasztott) állo- lódnak a világhálóra. Ezek zö,me kis és közepes
mánnyal kapcsolatos központi könyvtári felada- település!
tokat. Ennek a "céleszköznek" a létrehozása A SZTAKI és a Könyvtári Intézet közös fej-
merõben új a rendszerben. Miért gondolkodom lesztéssel egy projekttervet dolgozott ki, ami azt
új szereplõben? Azért, mert ma már nem tekin- célozza meg, hogy bárki, bármely érdeklõdõ fel-
tem luxusnak, ha egy családban van egy terepjá- használó egy olyan webes alkalmazói felületet
ró autó, és van egy bevásárló kocsi is a családi kaphasson, mely többek között könyvtári alkal-
autó mellett. Pedig mindegyik alkalmas a másik mazás, lakossági információs eszköz, szolgálta-
funkciójára is, csak nem abban a minõségben. tó portál, az elektronikusan igénybe vehetõ szol-
Ma -és ezt érzem nagyon fontosnak -létezik gáltatások elérésének eszköze. A felület kialakí-
kistelepülési könyvtári ellátás, csak nem megfe- tását alapkutatás elõzi meg. Célunk a valós igé-
lelõ minõségben. A minõség követeli meg a nyek, szükségletek, elvárások feltárása és kielé-
céleszköz kialakítását és mûködtetését. Érdemes gítése.
lenne vizsgálat alá vonni a FSZEK-ben lévõ Jogos a kérdés, de ki fogja ezt a "világ vé-
céleszköz -jelesül a KESZ (Központi Ellátó gén" használni. Lesznek-e helyben könyvtárosok?
Szolgálat) állomány -beolvasztása utáni helyze- Nem, nem lesznek. Nem lehet minden település-
tet. Valóban érvényesül-e az az elképzelés, hogy re egyetemet, informatikát végzett könyvtárost
immár nem csupán a KESZ állom~nya, hanem a küldeni. De nem is kell. A hálózaton a kapcso-
teljes központi könyvtári állomány a hálózat ren- latot a kistelepülés és a rendszer központi szol-
delkezésére áll? Valóban lehet-e ellátást, letéti gáltatásai között meg lehet oldani. Lásd elektro-
rendszerû ellátást biztosítani egy szolgáltatás alá nikus tájékoztatás. Olyan felület kialakítását cé-
vont könyvtári gyûjteménybõl? Lehet-e minõsé- lozzuk hát meg, amelyet maga az olvasó is ké-
get elérni akkor, ha a gyûjteményre kettõs funk- pes alkalmazni. Amelyet nem a helyi könyvtáros
ciót terhelünk? (értsd pl. közhasznú munkás), hanem a helyi

A másik kérdés a mibõl. Mindenképpen köz- lakos önmaga Üzemeltet. .
ponti és helyi forrásokból. Központi forrásokat A társadalmi mozgásban most van lendület-
kereshetünk a közmûvelõdés, a folyóirat- és ben a térségfejlesztés, a régiófejlesztés, a helyi
könyvkiadás, az alapítványi pénzek területérõl, munkaerõpiac fejlesztése, (táv)oktatási progra-
és a helyi forrásokat is bõvíthetõnek érzem, ha mok, mezõgazdasági programok, egészségügyi
látszanak az eredmények. programok kidolgozása. Mindezek mögé infor-

Az ellátó pontok (könyvtárak) alkalmassá mációs pontok kellenek. Tessék, ott lesz a könyv-
tétele. Ez is nagy feladat. De itt azt említettem, tár, háttérben pedig a könyvtári rendszer. Ez lehet
hogy ez már túl is nõ a könyvtári rendszer belsõ a kistelepülési könyvtári ellátás jövõje. S vége-
lehetõségein. A gyûjtemény és a szolgáltatható zetül a válasz egy eddig még ki sem mondott
rendszertartalom mellett kell a jó és megfelelõ kérdésre. Egyáltalán, a kistelepülésnek van-e
épület. Megfelelõ belsõ terek. Bútorzat, beren- szüksége saját könyvtárra? A válasz: igen. Igen,
dezés, klíma, székek, polcok, fény és levegõ. mert megdõlni látszik az a megállapítás, hogya
Kellenek a technikák, a kommunikációs, az in- falu megtartó ereje az iskola. Akistelepülés
formatikai eszközök. Kell a megfelelõ személy- megtartó ereje ma Magyarországon nem az isko-

zet. De legfõképp az a társadalmi döntés szüksé- la, hanem három ettõl független dolog:
ges, amely a vidéken, kistelepülésen élõ ember 1. A település tud-e a hozzá visszatérni aka-

másodlagos állampolgár voltát kívánja megszün- ró, letelepedni vágyó fiatal számára jövedelem-
tetni. Arról kell döntés, hogy a vidéki ség hátrá- szerzõ lehetõségeket felmutatni? ,
nyát a társadalom le akarja-e küzdeni. Ha igen, 2. A település tud-e a letelepedett fiatal sza-
a könyvtárügynek csak fel kell szállnia Gókor, jó mára, vendégei számára, nagycsaládja számára

,
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ívós infoffi1ációszerzési, önmûvelési, kulturá- (ll) Weisz Gábor: Készüljünk fel a központo sí-
nl . mu"velõdési szabadidõ eltöltési, közösségi, tásra. In: Könyvtáros 27. évf. 9. sz. 1977.
lS, , .

ortolási lehetõséget biztosítani? szept. p. 533-534.
sp 3. A település tud-e környezetében, helyi ér- (12) Kondor Istvánné: A közmûvelõdési könyv-
tékeiben, kultúrájában annyi többletet biztosíta- tárak ma és holnap II.. In: Könyvtáros 28.
ni ami kompenzálja bizonyos szolgáltatások, így évf. 3. sz. 1978. márc. p. 123-126.

.,~~egészségügyi ellátás, alapoktatás stb. hiányát? (13) Futala Tibor: Jegyzetek az 5/1978 (XII. 12.)~"..- 
Ha igen, akkor a település élni fog. S mivel a KM számú rendelethez. In: Könyvtáros 29.

három feltétel közül az utóbbi kettõben a könyv- évf. 2. sz. 1979. febr. p. 59-61.
tárnak pótolhatatlan szerepe van, a könyvtár is (14) Futala Tibor: A harminc éves tanácsi könyv-
élni fog. tárügy és a központosítás. In: Könyvtáros

Ez hát a jövõ. 29. évf. 4. sz. 1979. ápr. p. 187-191.
Fehér Miklós (15) Mohor Jenõ: Hány könyvtár van Magyaror-

Jegyzetek: szágon? A könyvtárak központi nyilvántar-
tásárólIn: Könyvtáros 30. évf. 8. sz. 1980.

(1) Sallai István: A magyar és a szovjet közmû- aug. p. 479-482.
velõdési könyvtárak 30 éve és kapcsolataik (16) Halász Béla: Eljött az ideje a módszerek
fejlõdése. In: Könyvtáros, 25. évf. 7. sz. megváltoztatásának!. In: Könyvtáros 31.
1975: júl p. 379-383. évf. 1~ sz. 1981. jan. p. 13-16.

(2) Zirc Péter: "Új hullám" a szovjet könyvtár- (17) Varga Béla: Gondolatok a központi ellátás-
ügyben. A szovjet könyvtárügy korszaka. ról In: Könyvtáros 31. évf. 5. sz. 1981.
In: Könyvtáros 24. évf. 3. sz. 1974. márc;. máj. p. 264-268.l": 
p. 123-124. (18) Szita Ferenc: A kistelepülések könyvtári~ 

,(3) Az SZKP KB határozata a könyvtárak fej- ellátásának gondjai. In: Könyvtáros 33. évf.
Ij1~~;c;lt,\ti) lesztéséért. In: Könyvtáros 24. évf. 10. sz. 9. sz. 1983. szept. p. 512-515.r~~ 

1974. okt. p. 571-574. (19) Ti1hof Endre: Község, s könyvtára. In:
j,; (4) Kondor Istvánné: A közmûvelõdési határo- Könyvtáros 35. évf. 3. sz. 1985. márc. p.

zat végrehajtásáért. In: Könyvtáros 24. évf. 155-156.
ll. sz. 1974. nov. p. 635-639. (20) Szita Ferenc: A kistelepülések könyvtári

(S) Futala Tibor: A szovjet könyvtárügy "új ellátásának gondjai. In: Könyvtáros 33. évf.
hulláma" a könyvtári párthatározatot köve- 9. sz. 1983. szept. p. 512-515.
tõen hivatalos fejlesztési program lett. In: (21) Turainé Matzkó Emma: Vészharang he-
Könyvtáros 24. évf. 12. sz. 1974. dec. p. lyett... Központi tájékoztatás a községi
702-705. könyvtárakban. In: Könyvtáros 35. évf. 2.

(6) Szente Ferenc: A város dolgozószobája. In: sz. 1985. febr. p. 86-88.
Könyvtáros 25. évf. 10. sz. 1975. okt. p. (22) Skaliczki Judit: A könyvtár és a világ vál-
576-579. tozása. In: Könyvtáros 39. évf. 8. sz. 1989.

(7) Szente Ferenc: A város dolgozószobája. In: aug. p. 337-456.
K'. , 2 ' fonyvtáros 5. ev .10. sz. 1975. okt. p. ,[1i,
576-579.

(8) Katsányi Sándor -Vargha Balázs: Gyere- ,Kia,ytiri

~ek, könyvtárak, iskolák. In: Könyvtáros 27. ,,~t.
evf. 1. sz. 1977. jan. p. 3-8. ,(9) c .oc!ran' 1 k k. 1 ..1' k kul '1. ll ' " ye ve a lS te epu ese tufa lS e a- \'j;"

tásánakjavítására és a komplex mûvelõdé- ;;.
si intézmények létesítésére. In: Könyvtáros \;.0';;;;
27. évf. 3 sz 1977 márc p 159-162 ,,'jé\;;;; ;;;;;;\;;;;

(10) Fu~la Ti~or: .~, k,O~Pl~X ~Ü:e!õdéSi 'intéz- ~:.:,:..;;~
menyek letes1teserol kl adott uanyelvek. In: ;i:!-;;;:;;;;;;;;; ;;; ."'""""'_"'~."'"

K'. yvt ' 2 ' f ' ,'j\;;,;,;;.o; ;;;.0\ \;on aros 7 ev 4 sz 1977 apr P 222- ;,C1i;, c ;,;c ;;c;
;;'c';\;;c;;'\;;;\\.o223 ,,;;; ,,;; .o i.;é'.o;c;;.o.o ; c ;
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Rend és rendszer: mogatások közül ez volt az, amelyrõl bátran
K 00 t '.'. fi ,. , elmondhatjuk, hogy civil kezdeményezésre in-

onyv ari es lD ormaclos dult. Akkor is, ha a kezdeményezõk között hatá-

fejlesztések a határon túl* r?n túl~, állami-önkormányzati fenntartású könyv-
tarak IS voltak. Maguk szervezték meg saját

".. .minden rendszer jó, mely rend által biztosít- magukat. Létrehozták a Kisebbségi Magyar
ja a czélszerû használatot" -írta az elsõ magyar Könyvtárosok Tanácsát, és ez a testület fordult a
könyvtári tankönyv szerzõje, Kudora Károly magyar kultusztárca akkori illetékeseihez. A jö-
1893-ban. Itt és ma a szervezõk felkérésére olyan vendõ munkának megvolt a magyarországi bázi-
mesterséges rendszerekrõl kell számot adnom, sa is, hiszen a tárca azokon a megyei könyvtára-
amelyek az emberi kultúra egyik legbékésebb, kon keresztül kapcsolódott be a meglevõ támo-
legemberközelibb, legrendszerszerûbb intézmé- gatási szerkezetbe, amelyek már korábban is
nyét, a könyvtárat szolgálják. derekas részt vállaltak a segítségnyújtásban (Bé-

Hálás vagyok a fö lkérés ért. Alkalmat adott kés Megyei Könyvtár, zalaegerszegi Deák Fe-
arra, hogy tekintetemet fölemeljem a napi mun- renc Megyei Könyvtár).
kából, vissza- és elõre nézzek, kapcsolódási A program-megfogalmazást áttekintõ helyzet-
pontokat találjak a mûködõ támogatási rendsze- felmérés elõzte meg, amelyet azok a határon túli
rek között, elhelyezzem az Önök és a magam könyvtári szakemberek végeztek el, akik maguk-
most már hét évnyi munkáját egy tágabb tól vállalták régiójuk képviseletét. Tanulmánya-
összefüggésrendszerben. S mielõtt az érdemi ik alapján a következõ problémahalmaz állt össze.
részre témék, elõre elmondom a csattanót: a A határon túli magyar gyûjtemények jogi és fi-
magyarországi fejlesztési koncepciót és eredmé- nanciális helyzete bizonytalan. Stabilitásról csak
nyeket számba véve megerõsödtem abban a hi- azon, magyar állománnyal rendelkezõ könyvtá':
temben, hogy a határon túli magyar könyvtárak rak esetében beszélhetünk, amelyek állami-ön-
fejlesztési programjának céljait eleve jól hatá- kormányzati fenntartásúak, a magyar állományok
roztuk meg, részben kényszer hatására, részben azonban ezek közül is csak ott vannak bizton-
ösztönösen is. Hiszen elõzmények nélküli mun- ságban, ahol magyar a lakosság, az önkormány-
kát kezdtünk el 1996-ban, bizonytalan intézmé- zat is. A térségben törvényszerûen szerepet vál-
nyi, pénzügyi, személyi háttérrel. S mégis -oly- laló civilszervezeti könyvtárak léte bizonytalan.
kor párhuzamosan a más hátterû magyarországi Az információhoz jutás esetleges, informatikai
könyvtárügy fejlesztési trendjeivel, azokkal nem ellátottságról egyáltalán nem lehet beszélni.
egységes rendszerben -rokon szemléletû, szak- A magyar állományok elavultak, több évtize-
mail ag egymást kiegészítõ és rendszerbe szer- des elmaradásban vannak. Nincs, tökéletlen vagy
vezhetõ fel~datokat fogalmaztunk meg. diszkriminatív a magyar dokumentumellátás. A

Szeretném röviden áttekinteni, milyen fejlesz- térség rossz gazdasági helyzetének következmé-
tésekben vett részt a Nemzeti és Etnikai Kisebb- nyeképp politikai indíttatás nélkül is ugyanezen
ségek Fõosztálya a határon túli magyar könyv- tünetek erõsödtek.
tárügy területén. Nincsenek, illetve kevesen vannak a képzett

Rendszerszerû fejlesztésrõl -magyarországi magyar könyvtárosok. Magyar nyelvû könyv-
tervek, koncepciók, központi "akarat" nem he- tárosképzés nem volt, és továbbképzés sem.
lyénvalósága miatt -nem lehetett szó. De ezt Módszertani anyagok, könyvtári szaksajtó eset-
nem is igen kellett megfontolni 1996-ban, ami- legesen jut el. Az eljutottak is koordinálatlan
kor a határon túli könyvtárak ügye nevesítetten magyarországi támogató magatartást tükröztek.
napirendre került. A határon túli kulturális tá- További -bár akkor megfogalmazatlan -gon-

dot jelentett a térségi kapcsolatok hiánya, a

magyar könyvtáros ok szervezetlensége.
Ez volt tehát a kiinduló helyzet. A tárca for-

rásnövekedés nélkül kezdhette meg a válaszadást
* A vajdasági magyar könyvtáros ok tizedik találkozó- erre a kihívásra. Hétköznapi nyelvre lefordítva

ján, 2002. június 19-én Zentán elhangzott elõadás egy ez azt jelentette, hogy csekély összeggel, a fel-
része. adat nevesítése nélkül kellett koncepciót kidol-
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i a magyarországi határokon kívül élõ ma- Muravidéken sem mondható megnyugtatónak a
goznság könyvtári gondjainak enyhítésére. A jelenlétünk, mint ahogy Horvátországban sem,
~~~szerítõ tényezõk is szerepet játszottak ab- egészen eddig az évig. A partnerekre tehát túl-
ben hogy eleve lemondtunk a teljes probléma- nyomórészt kezdettõl rátaláltunk.
h~~az kezelésérõl, de nem kisebb szerepet ját- A tényleges fejlesztés elsõ lépéseként a meg-

ott az a fölismerés, hogy nem adományokat ítélésünk szerint legfontosabbat, az internetes
:11 adnunk, hanem olyan, a regionális könyv- kapcsolódás lehetõségét kívántuk segíteni. En-

~"c-tárÜgYet egészében megmozdító fejlesztésekhez nek filozófiája az volt, hogy minél elõbb a ma
,kell hozzájárulnunk, amelyekkel -nagykorúnak vérkeringésébe kell integrálni a határon túli
tekintve a határon túli magyar könyvtárakat, magyar könyvtárakat és a felhasználókat, hiszen
könyvtárosokat -pénzügyi és módszertani segít- a világháló nemcsak a hagyományos értelemben
ség útján a kezükbe adják a rendszerszerû fej- vett könyvtári lehetõségeket bõvíti, hanem kap-
lesztés lehetõségét. Tehát a magyarországi kon- csolatokat, gyorsabb ritmust és praktikus, hasz-
cepcionális kormányzati magatartással szemben nos információt is jelent. Nem utolsó sorban

ösztönözni kívánta az önszervezõdéssei megva- például a pályázati lehetõségekrõl.
lósuló fejlesztéseket. Ehhez szükség volt már a A támogatott könyvtárak mindegyikében meg-
kezdetekkor a magyarországi könyvtári szakma szokottá vált azóta az internethasználat. Segítsé-
legjelentõsebb intézményeinek bevonására. Olyan gével alighanem megsokasodtak a lehetõségek
bizottság jött létre -és mind a mai napig jól- mind a könyvtárak, mind pedig a felhasználók
mûködik -, amelyben képviseltette magát a számára. Az internet használatával kapcsolatos
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informati- ismeretek elsajátítása további hozadéka volt e
kai és Könyvtári Szövetség, a két nemzeti könyv- támogatásnak. Az informatikai fejlesztések kö-

.tár, a Békés és a Zala megyei könyvtár, valamint rében fontos elem volt az integrált könyvtári
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendszerek, szoftverek megvásárlása, ahol erre
könyvtári és kisebbségi osztályai. igény mutatkozott, hiszen Székelyföldön például

",~r- Az elképzelés, amelyet azóta igazolt az eltelt saját fejlesztésû programot használnak a háló-
c". idõ, az volt, hogy a magyarországi megyei könyv- zatban mûködõ könyvtárak. Az Illyés Közalapít-

tárak komplex feladatköréhez hasonlóan, járul- vánnyal való együttmûködés eredményeként a
junk hozzá könyvtári rendszerközpontok, mód- náluk megpályázott és elnyert számítógépekhez
~szertani báziskönyvtárak kifejlõdéséhez. Az erre további programokat tudtunk adni, illetve az
szakmailag és személyi leg alkalmas könyvtárak informatikai rendszerek bõvítéséhez tudtunk
kiválasztására részben a megelõzõ önszervezõ- hozzájárulni. A támogatott régiók közül két he-
dõ kisebbségi tanács, részben a magyarországi lyen folyik szisztematikusan, több évre megter-
könyytárszakmai rendezvényeken már ekkoriban vezetten az informatikai fejlesztés: Vajdaságban
szakemberként bemutatkozott könyvtárvezetõk és a Székelyföldön. E fejlesztést több helyen
segítségével került sor. kísérte az informatikai képzés, amelyet részben

Erdélyben hárompillérû rendszer alakult ki, a szoftverfejlesztõk, részben magyarországi szak-
Nagyvárad, Kolozsvár és a két székelyföldi emberek tartottak több helyen.
megyei könyvtár központokkal. A tudományos Hadd folytatom rögtön a másik neuralgikus
könyvtárakat a Teleki Téka, az Erdélyi Múzeum ponttal, a szakmai képzéssel. Az elmúlt évek
Egyesület könyvtára, illetve a Kriza János Nép- során két bevált módja alakult ki a nem akkre-
rajzi Társaság képviselte az elmúlt évek során. ditált könyvtárszakmai képzésnek. Az egyik a
Vajdaságban a zentai könyvtár köré szervezõ- helyben szervezett, melynek oktatói helyi, illet-
dött a hálózatfejlesztés. Felvidéken egy közmû- ve Magyarországról hívott szakemberek voltak.
velõdf.si és egy tudományos könyvtár vállalta a Ezeknek a színvonala változónak mondható a
központ szerepet: Komáromban, illetve Somor- ma perspektívájából, de hát ez az a terület, ahol
ján. Kárpátalján két bázist szerettünk volna nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szintet,
fejleszteni. Sajnos mind a mai napig csak az ahonnan indul a képzés. A másik bevált forma a
ungvári megyei könyvtár környezetében él a fej- magyarországi képzéseken való részvétel. Évek
lesztési program, a magyarság többségét képvi- óta folyósítunk támogatást a határon túli magyar
selõ Beregszászban nem találtunk partnerre. könyvtárosok részvételére a különbözõ magyar-

~
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országi képzéseken, legyenek azok helyi érde- ge, eredeti koncepciója (és a szûkös forrás) mi-
keltségûek (egy-egy testvérkapcsolat keretében), att volt jelentõsége. A magyar könyvtárosok ele-
határl11enti együttlnûködésen alapulók vagy or- inte kizárólag e rendezvényeken találkoztak egy-
szágosak. A Könyvtári Intézet felállásával -re- mással. Mára világosan látszik, hogy szervezõ
ményeil1k szerint -egységes és magas színvona- ez:eje volt e kívánalomnak. Erdélyben, Pelvidé-
lú képzésekre kerül sor a Kárpát-medencében. ken, Vajdaságban, Kárpátalján élnek és mûköd-
Tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Kulturális nek a magyar könyvtárosok bejegyzett szerveze-
Alapprogram felelõs vezetõjével arról, hogy tei. Megindult az információáramlás. Ennek egyik
megfelelõ elképzelés kidolgozása után kifejezet- biztosítéka lett a szintén több helyütt létrehozott
ten ilyen célú pályázatot fognak hirdetni magyar- információs hírlevél, a honlapok, amelyek fenn-
országi képzõ intézmények számára. Távlatilag tartásáról (az internet mûködtetésével együtt) a
mindenképpen az a szándékunk, hogy a Magyar- legtöbb helyen mi gondoskodunk.
országon akkreditált továbbképzések rendszeré- A támogatási rendszer leggyengébb eleme az
be épüljön be a határon túli magyar könyvtáro- állomá11ygyarapítás. Ugyan évrõl évre kapnak
sok továbbképzése. A fõosztályunk munkáját se- néhány százezer forintos vásárlási lehetõséget a
gítõ szakmai bizottság megbízásából eddig há- támogatott könyvtáraink, de ez az a terület, ahol
rom ízben kerûlt sor olyan képzésre, amelyet a még õket sem tudjuk ellátni, nemhogy a csatla-
támogatott könyvtárak számára szerveztek pá- kozó kisebb települések könyvtárait. Az ok ter-
lyázás-módszertanból, könyvtárrnenedzselésbõl, mészetesen a forráshiány. Nem megoldás, mégis
illetve legutóbb drámapedagógia-gyermek- szépségtapasz a seben, hogy számtalan esetben
könyvtárosi lehetõségek témakörébõl. Elképze- közremûködünk magyarországi könyvállományok
léseink szerint e képzések legfõbb célja a to- vagy eseti adományok közvetítésében. A támo-
vábbsugárzás, az elsajátított ismeretek szervezett gatási gyakorlatban mindenesetre kézikönyv-
továbbadása a szülõföldön. Így kerül sor például vásárlási programként tartjuk számon ezt a for-
ebben az évben a tavaly Zamárdiban megtartott mát. Büszkébbek vagyunk a könyvtári szaksaj-
gyermekkönyvtárosi képzés megszervezésére tóval való ellátás megszervezésére és finanszíro-
Székelyföldön. A "képzõk" között már azok az zására, amely az elsõ idõszaktól kezdve folya-
erdélyi könyvtáros ok is ott lesznek, akik tavaly matos. Ebben az évben sikerült abban is közre-
még a "képzendõk" térfelén ültek. mûködni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár

A szakmai képzések mellett fontos támogatá- korábbi gyakorlatához visszatérhessen, és széles
si terület a szakmai rendezvényeken való rész- körben láthassa el a határon túli magyar oktatási
vétel. A könyvtáros vándorgyûlésen, a magyar és kulturális intézményeket a magyarországi idõ':
könyvtárosok világtalálkozóin, a Magyar Könyv- szaki kiadványokkal.
táro sok Egyesülete területi és szakmai szekciói- A fölsorolt eredmények egy nagyvonalú átte-
ban számos esetben gondoskodtunk a határon kintés részei. A könyvtárfejlesztési program tel-
túli magyar könyvtárügy képviseletérõl. Azt hi- jes feltérképezésére, értékelésére még ebben az
szem, ezeknek a találkozóknak a továbbgyûrûzõ évben sor kerül, annak elkészülte után l,ehet a
hatása mérhetetlen, hiszen a kialakult kapcsola- következõ idõszak terveit megalkotni. Arn az
tok ezernyi lehetõséget teremtettek a továbblé- mindenképpen érzékelhetõ, hogy a határon túli
pésre. magyar könyvtárügy és a magyarországi könyv-

Az a szemlélet, hogy a támogatott könyvtárak tári rendszer olyan idõszakban van napjainkban,
nem pusztán élvezõi a támogatás oknak, hanem hogy több pontján kínálkozik a szervesülés lehe-
gazdáivá válnak a regionális könyvtárügynek, tõsége. Ilyen lehet például az Országos Doku-
erõteljesen megmutatkozott mind a támogatói menturnellátási Rendszerhez való csatlakozás, a
magatartásban, mind pedig a partner könyvtárak telernatikai és képzési rendszerhez való kapcso-
vezetõinél, munkatársainál. A támogató kérte, lódás.
hogy jelöltessenek ki azok a kisebb intézmények, Már itt is vannak elõjelek: télen került sor
amelyek részesülnek a tovagyûrûzõ hatás ból. arra az egyeztetõ megbeszélésre, amelyen a ha-
Ilyenforl11án hálózatba tömörülésre, együttmûkö- táron túli magyar kultúrát szívükön viselõ könyv-
dõ csoportok alakítására ösztökéltük partnerein- tárosok és vállalkozók jelezték részvételi szán-
ket. Ennek nem pusztán apályáztatás ésszerûsé- dékukat a Magyar Elektronikus Könyvtárban.
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, 'r me g is jelentek határon túli szerzõk öt országából) és százhúsz társult taggal tevé-
Azota ma k k dOk '.bb ' 95 k.. t ' t'sai a MEK-ben, eny el, to mmt ezer onyv ara repre-

alkota 1, .k ., '1 Az 1 ktr .kU 1", 1 kt kA kedvezménytörvény -ha a po lU a IS ugy zenta, e e om. s a ~lr,as, az e e o rom us
o -ol yan új forrásokat nyithat, amelyek kereskedelem, cOPYrIght uanyelvek, mternet-

akarja ", , 1 k 'kU k ' 1 1, k ' d ' '
" fi " tten az intézményi mûködest, az mfrast- b1ztonsag, e e trom s o tatas tanu as er esel

kí ejeze 'k ,'" b '1 '
ruktúrát fejlesztik. Ezzel stabilizálni tudná~ a ~ellett, fo~lalkoz1 az ~urOp~1 JOgI sza a,~~za~

ar illetve magyar dokumentumállomanyt ujdOnsaga1val, az EU-fejlesztesekkel, szerzol JOgI
~af kÖnyvtárakat. Hiszen az információs társa- és licenckérdésekke~, Ez utóbbival kapcsolatban
:~ általános kihívásai mellett a kisebbségi az európai közösség anyagi támogatását felhasz-

a o;ar könyvtárügynek olyan feladattal 'kell nálva az alábbi projekteket és szakértõi munka-

::;küzdenie, amelyet nem tud átruházni: kisebb- csoportokat hozta létre:
, gi létben õrizni, fejleszteni az anyanyelvû kul- A European Copyright User Platform (ECUP

~át, 1994-1999) projekt az európai uniós orsz~gok
Kálóczy Katalin könyvtárosai számára létesült. Az elektromkus

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szerzõi jogi problémák meghatározását, alapel-
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya vek tisztázását, terminológiai kérdések megvita-

tását, és az elektronikus források használatának
helyes gyakorlatát tûzték ki célul. Tizenöt mun-

.kaértekezletei.szerveztek az Európai Unió és
Copyright és licenc: Norvé~ia k~nyvt~rosai sz~mára. Az ~CUP ve-

.zetõ konyvtarosa1 elemeztek a munkaertekezle-
Elektromkus tek-eredményeit, a felmerült kérdéseket, s pon-

dokumentumok. tosan felvázolták az elektronikus szolgált~tások-
;... 00 , kal kapcsolatban a könyvtárak helyzetet, (Az~!;:'. 

a konyvtarban ECUP tevékenységének részletes leírása a kö-
~j;; vetkezõ webcímen található: 'www.eblida.org/
-~""'-, , , , , ." , o " ,
:i; A tá]ekozodas1 lehetosegek az mternet terhodl- ecup.)

tásával gyökeresen megváltoztak. A papír-hor- Testbed Implementation of the ECUP Frame-
dozón megvásárolt könyvek és folyóiratok mel- work (TECUP 1998-2001). A gyakorlatban ta-
lett az elektronikus folyóiratok és egyéb pasztaltakat összevetették az elõzõ projekt, az
web források használatához is hozzáférést kell ECUP kutatásaival. Elemezték és értékelték a
biztosítani. Olyan munkakörökkel ismerkedtünk szerzõ-kiadó-könyvtár-végfelhasználó informá-
meg, mint a t.artalomszolgáltató, interaktív szol- ciós láncban a kulcskérdéseket. Az egyik ilyen
g~ltató, internetszolgáltató, hozzáférés-szolgálta- kérdéskör a nyomtatott dokumentumok könyvtá-
tó. Megváltozott eljárásokkal, az eddigitõl eltérõ rak által történõ digitalizálás a, a másik a kiadók
menedzsmenttel, új szerzõi jogi és copyright által digitalizált anyagok, a harmadik pedig a
problémákkal találkoznak a könyvtárosok, infor- szerzõi jogok és licenckérdések menedzsment je
mációs szakemberek világszerte. Európában több volt. (TECUP: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
nemzetközi szervezet, egyesület is segíti a könyv- tecup/)
tárosok munkáját. Az alábbiakban röviden össze- Central and Eastern European Copyright
gezzük az ezzel kapcsolatos projekteket, vala- User Platform (CECUP 1998-99). A közép- és

mint a magyarországi rendezvény~ket és a gya- kelet-európai országok könyvtárosaival egészí-
korlati munkát segítõ szakirodalmat. tették ki az ECUP projektet. Megvitatták és

középpontba állították az elektronikus források
,Európai uniós szervezetek és projektek szerzõi jogaival, licenc ekkel foglalkozó kérdés-

kört, s bemutatták az európai szabályozást ezen

Az EBLIDA (European Bureau of Library, a területen. (CECUP: http://www.eblida.org/
Information and Documentation Associations) cecup/)
1992-ben alakult független szervezet, mely az Central and Eastern European Licensing
Európai Unió könyvtári szervezeteit tömöriti. Information Platform (CELIP 1999-2001), A
Negyven teljes jogú (az európai közösség tizen- közép-és kelet-európai könyvtáros ok szaktudá-

~
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sának bõvítését tûzte ki célul a program, az elekt- jelent meg egy lényeges szakirodalmi forrás, az
ronikus forrásokhoz való hozzáférés biztosításá- Útmutató a szerzõi jogokhoz(6), amely a követke-
ra. (A hozzáféréshez licenc egyezmények szük- zõ nyolc fejezetben foglalkozik a szerzõi jogok-
ségesek, amelyeket a könyvtárosoknak kell meg- kal kapcsolatos fontosabb tudnivalókról: 1. A
kötniük az országos és nemzetközi kiadókkal.) szerzõi jog fogalma, tárgya, hatálya, II. A szer-
A tréningeket a CELIP támogatja. A 2000 no- zõt megilletõ jogok és ezek korlátai, III. Egyes
vemberében indult programot tizenöt hónaposra mûfajok, mûfaj típusok, illetve felhasználások
tervezték. (A projektet koordináló EBLIDA sajátos szabályai, IV. A szomszédos jogok vé-
internetcíme: http://www.eblida.org/celip, a pro- delme, V. A közõs jogkezelés, VI. Egyéb szer-
jektmenedzser címe: Tuula Haavisto Project vezetek (Szerzõi Jogi Szakértõ Testület, Magyar
Manager tuulah@kaapeli.fi.) Szabadalmi Hivatal) szerepe a szerzõi jogérvé-

Az EBLIDA által koordinált ECUP+ és CELIP nyesítésben, VII. A szerzõi jogsértések követ-
projekt fontos dokumentuma -különösen a kezményei, VIII. Adózási és társadalombiztosí-
könyvtárosok számára -Giavarra E. összefogla- tási szabályok.
ló munkája (Licensing Digital Resources: how A Digitális információforrások licencelése -

to avoid legal pitfalls) , amelynek már a máso- könyvtári konzorcium ok (Budapest, 2001. szep-
dik kiadása is megjelent(2), az elsõ kiadás pedig tember 10-11.) szeminárium a törvényhozás
magyar fordításban elérhetõ(3). Ez a dokumen- könyvtári kihatásairól szólt, s e fontos témakör-
tum a licencszerzõdéshez kapcsolódó lista a ben a második országos széminárium volt. A
könyvtárosok számára, segít bizonyos paragra- CELIP-projekt vezetõje, Tuula Haivisto (EB-
fusok, záradékok megértésében. LIDA) áttekintõ elõadása után az adatbázisokat,

az elektronikus szakirodalmat konzorciumos for-
Szerzõi jogok, copyright mában beszerzõk és az adatbázisok üzemeltetõi
Magyarországon, különös tekintettel számoltak be együttmûködési meg.állapodásaik-
az elektronikus' dokumentumokra ról, a megkötött licencszerzõdésekrõl. A máso-

dik napon dr. Kiss Zoltán (osztályvezetõ, Ma-
Magyarországon 1999-ben jelent meg a gyar Szabadalmi Hivatal) elõadása a szerzõi jogi

LXXVI. törvény a szerzõi jogról(4). Az ARTIS- törvény folyamatban lévõ és várható módosítá-
JUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület sairól szólt. A mûhely-megbeszélésen a magyar
honlapja(S) teljes terjedelmében közli a törvényt, könyvtári konzorciumok helyzetét vitatták meg.
a jogszabályban elõírt, közös jogkezelésbe tarto- A szeminárium résztvevõi között szétosztott
zó szerzõi és szomszédos jogok Szjt.-nek meg- hasznos tájékozódó anyag a CELIP projekt egyik
felelõ rendelkezéseit, a jogértelmezéseket, letölt- forrásanyagának, Giavarra E. már idézett mun-
hetõ nyomtatványokat és tanulmányokat. A kájának magyar nyelvû fordítása, a Digitális Jor-
Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) és rások licencelése. Hogyan kerüljük el a jogi
az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (JKSZ) csapdákat?(2) Igencsak megszívlelendõ a doku-
több éve mûködik közös szerzõi jogi munkabi- mentumban az a tizenegy pont, amely a licenc-
zottsága. Feltárják a törvény könyvtárra vonat- szerzõdések aláírásánál figyelembe veendõ (til-
kozó ismérveit, gyûjtik az elektronikus dokumen- tó) szempontokat tartalmazza. A szeminárium
tumok használatával kapcsolatos, már létezõ li- résztvevõi hozzájuthattak egy igen hasznos bib-
cenceket. liográfiához(16) a szeminárium tematikáját érintõ

A könyvtárosok továbbképzését illetõen témakörökben.
mérföldkõ volt 1999-ben A szerzõi jog és a Mintegy két évvel ezelõtt kiváló tanulmány
könyvtárak, a használók jogai címû szeminári- jelent meg az internet használatáról a szerzõi
um. Az Országos Széchényi Könyvtárban Tuula jogok tükrében(7). Szerzõje az ELTE jogi karán
Haavisto az EBLIDA képviseletében tartott elõ- jogász. Könyve elsõsorban jogászok 'számára
adást az EU szerzõi jogi törvényi szabályozás á- készült, fõbb vonalait azonban itt is bemutatjuk.
ról és az EBLIDA ezzel kapcsolatos állásfogla- Az alapfogalmak (az Internet definíciója, legel-
lásáról. Foglalkozott a jogtulajdonosok és a hasz- terjedtebb felhasználási lehetõségei, speciális
nálók feladataival, a szerzõi jogokkal az elektro- tulajdonságai) ismertetése után szól a szabályo-
nikus környezetben. A szemináriumot követõen zás szükségességérõl és az Internet "színpadá-
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nak" szereplõirõl (felhasználó, hozzáférés-szol- nos elõadást, a nyilvánossághoz közvetítést su-
gáltató [access proviqer], tartalomszolgáltató gárzással vagy másként.
[content provider] stb.). Ezután foglalkozik az A könyvtári szolgáltatások mindegyike bele-
Internet és a jog kapcsolatának neuralgikus pont- esik a jelzett kategóriákba. A törvény szövege
jaival (büntetõjogi vonatkozások), a szellemi nem tesz lehetõvé finomabb disztinkciókat a
alkotások jogi kérdéseivel, a szerzõi jog magyar digitális szolgáltatások terén sem. Minden erõ-
szabályozásával, az Internet és a szerzõi jog vel arra kell törekedni, hogy az Szjt. alkalmazá-
kapcsolatával, az Internet különbözõ aspektusa- sa révén ne rekesztõdjenek ki a digitális szolgál-
ival mint a szerzõi jog tárgyával, továbbá a szer- tatások, így pl. az on-line tartalomszolgáltatás,
zõi jogvédelem új távlataival, az on-line vitaren- valamint az interaktív felhasználások a könyvtári
dezéssel és a közös jogkezelés új lehetõségével. szolgáltatások körébõl, amelyekhez hozzáférni
Végül röviden tárgyalja a magyar jog helyzetét minden magyar állampolgárnak alanyi joga van.
az Internet vonatkozásában, valamint az idevágó Gyakorlatilag minden honlapon- olvasható
külföldi és nemzetközi jogalkotást. A 111 oldal olyan irányú figyelmeztetés, hogy az internetes
terjedelmû esszé igen komoly, tankönyv jellegû megjelenés oldalai szerzõi jogvédelem alatt áll-
mû. nak. Ez a jogvédelem különösen az oldalak le-

2001-ben jelent meg dr. Tóth Péter Benjámin töltésére, sokszorosítás ára, illetve más médiában
szakcikke, amely hasznos információkat ad a történõ felhasználásra vonatkozik. Példa erre a
szerzõi jog könyvtárakra vonatkozó rendelkezé- Henkel Magyarország Kft. honlapja -6. -, amely
seirõ1(1). részletes és szigorú szabályozást közöl.

Dr. Kiss Zoltán kétrészes értelmezõ cikkének Dr. Kiss Zoltán a tudományos kutatás szerzõi
elsõ része(8) a szerzõi jogi törvény általános jel- jogi -összefüggéseirõl írt érdekes tudományos
legû változásaival foglalkozik, míg a második publikációt(15). Megállapítja, hogy "a jogalkotó
részben az informatikával, az Internettel és a sajnálatos módon nem szakított a korábbi szer-
multimédiával összefüggõ szerzõi jogi változá- zõi jogi törvény tipológiájával", így a tudomá-
sokat tárgyalja(9). nyos mûveket ismét az irodalmi- mûvek egy al-

Egy érdekes eset a szolgálati jellegû mûvek- fajaként határozta meg (a szépirodalmi, szak-
kel kapcsolatos(IO): egy Excel táblázatkezelõ prog- irodalmi és publicisztikai mû mellett), ahelyett,
ram kapcsán egy adott szoftver speciális célfel- hogy önálló alpontba sorolta volna. A további-

~ adatok ellátására vált alkalmassá (olyan funkci- akban ismelieti a szûkebb értelemben vett szel-
ókat is be tudott tölteni, amelyekkel alapvetõen lemi alkotásokra vonatkoztatható, három terüle-
nem rendelkezett). Az így elkészült alkotás önálló tet érintõ hatályos jogszabályokat, különös te-
szerzõi jogi védelem alá esik, mivel az átdolgo- kintettel az EU-jogfejlõdéssel összhangban álló
záspak egyéni, eredeti jellege van (a standard törvénymódosításokra. Ez a három terület:
táblázatkezelõ programból az alkotó egy célszoft- -a tudományos ismeretterjesztés céljára tör-
vert alakított ki -azaz származékos mûvet ho- ténõ szabad felhasználás,
zott létre), s így már jogvédelemben részesülhet -a fényképek, ábrák, szemlélt~tõ képek,
(4. § 12/). eszközök stb. jogvédelme,

Az Internettel kapcsolatos szerzõi jogokkal -a munkaviszony keretében alkotott szerzõi
sokan, körültekintõen foglalkoznak (1,6,7,8,9,10, II, mûvekre vonatkozó különleges szabályok.
12). Ezek közül kiemelendõ a NetJog, az Elsõ "

Magyar Jogi Levelezõlista(12). Ebben jelent meg Záró megjegyzések
(és tölthetõ le) a(7) hivatkozás, amelyre korábban
már utaltunk. Ugyaninnen tölthetõ le és érhetõ Az itt vázolt emlékeztetõ anyagát könyvtáro-
el k,ét olyan publikáció(13),(14) -, amely az elektro- sainknak különösen az elektronikus szakirodal-
nikus aláírások hazai és nemzetközi jogi aspek- mi források beszerzésénél, használatánál,
tusaival foglalkozik. weboldalak szerkesztésénél kell figyelembe ven-

Pallósiné Toldi Márta(ll) a szerzõi jogi tör- niûk. Amennyiben interneten megjelent publiká-
vény hiányosságait bírálja, különösen a könyvtá- cióból kívánunk idézni, messzemenõ gondosság-
rak vonatkozásában. Az Szjt. "felhasználás"-nak gal kell tanulmányoznunk az idézendõ forrás vagy
minõsíti a többszörözést, a terjesztést, a nyilvá- kiadó copyrighttal kapcsolatos kikötéseit.
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-Az alábbi fiíggelék2:z1ünk még néhány ':i~ (II~ Pallósiné Toldi = nIncs, ha van?

hasznosnak ítélt internetcímet a témával kapcso- Korszerûtlen könyvtárk~p és hiányzó terminu-
latban: sok a szerzõi jogi törvényben. In: Kvt.Figy. 10.

1.. Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület: (46.) évf. 2000. 4. sz. p. 575-.580: .:
http://www.artisjus.huJ (12) http://www.nexus.huJnetjogllfasok.html '" '"

2. http://www.artisjus.huJfaq (itt lehet véle- (13) dr. Rátai Balázs: Az elektronikus aláírás
ményt, tanácsot kémi) szabályozásának kulcskérdései az. 1999/93/EC

3. http://www.artisjus.hu/dokumentumok/ irányelv alapján http://www.extra.huJnetjogldoc/
tanulmanyok_03.html atai-1999_93_ec.doc (Letölthetõ doc és zip for-

4. Lesley Ellen Harris honlapja: http:// mátumban.)
www.copyrightlaws.com/index2.html (14) Szilágyi Károly Bálint: A digitális aláírás

5. EBLIDA: http://www.eblida.org/ alapvetõ jogi kérdései. http://www.nexus.hu/
6. A Henkel Magyarország Kft. honlapja: netjog/szkdigsig.doc. (Letölthetõ doc és zip for-

http://www .henkel.huJahf.html mátumban.)
(15) Kiss Zoltán: A tudományos kutatás szer-

Bibliográfia (hivatkozások) zõi jogi összefüggései. Magyar Tudomány 45.
évf. 2000. 3. sz. p. 342-350.

(1) Dr. Tóth Péter Benjamin: A szerzõi jog (16) Digitális információforrások licencelése
könyvtárakra vonatkozó rendelkezései. In: TMf könyvtári konzorciumok számára. Szeminárium
48. évf. 2. sz. 2001. p. 64-70. a szerzõi jogi törvénykezés könyvtári kihatásai-

(2) Giavarra E.: Licensing Digital resources: ról. Válogatott bibliográfia a szeminárium tema-
How to avoid the legal pitfalls, 1 st Ed.: ECUP+, tikájához, 1999-2001. EBLillA-CELIP kiadvány
The Hague, 1998, 2nd. Ed. 2001: http:// Dr. ~asas Lívia
WWW .eb lida. orgi ecup/ docs/licensing.htm

(3) Giavarra E.: Digitális források licencelése:
Hogy kerüljük el a jogi csapdákat? ECUP +, i'tI6~=I.~R
Hága, 1998. ford.: Viszocsekné Péteri Éva: http:// ~ L_.-"""-J!!
www .eblida.org/celip/documents/hungarian ~ ~
-pitfall.rtf .~":;,:~ ~-..~=

A!""..-'-""W ~(4) CompLex CD Jogtár, az 1999. évi LXXVI. ===. ,:,:,..-:..
w NoW"""_""

törvény -A szerzõi jogról =~.;'.:: T'~:"~"'"
(5) A Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület ~ ~===::J:.

honlapja (amely a szerzõi jog teljes szövegét A.M=- ':~.::
tartalmazza): http://www.artisjus.hu/dokumentu- ::: ~~-;;;~-;;;;:;;.;;;:;;;;-"' .

mok/jog.html
(6) Kiss Zoltán: Útmutató a szerzõi joghoz.

Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 2001.
32 p. I(7) Dr. Muraközi Gergely: A szerzõi jog és az
Internet -Az Internet technikai megvalósítása a
szerzõi jog tükrében: http://www.extra.hu/netjogl
doc/murakozi-szj_es_i.pdf (Letölthetõ pdf és
zip formátumban.)

(8) Kiss Zoltán: A szerzõi jogi törvény válto-
zásai. 1. rész. In: Kvt.figy. 10. (46.) évf. 2000. 1/ r~!~; 11;"...";;';; ,C';
2 13 16 i'.I..-~'IiI"."ft-"'" n_""~,,,*'.",~_n" [(f,:,.sz. p. -.i IM , " ""'" & 1'1 ,. ~:;\::'"~~-"-~ ."""" ""~C,(9) Kiss Zoltán: A szerzõij.ogi törvény válto- .==~"""" ..~ f:,7, """""""' "- UIoO6- ont-- ,c
zásai 2. rész In: Kvt.figy. 10. (46.) évf. 2000. 3. .~- ';;,= :~:""- :"'c

349 353 i. &~:=- ~-~ """"""""'~-' ',c'fsz. p. -.: ~'Y'" '"
(10) Szerzõi jog a munkahelyen. Kié a táblá-

zat? http://www.cp.hu/cp/ajanlo/cikkek/jog2.html
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Közhírré tétetik -Postánkból !

-;önyvtári szakrészleg- szimbóluma is a mûveltség, a tudás és a közös- I
, "ségteremtés otthonává válhat,

avato Martfun Magam könyvtárvezetöként köszöntöttem az
ünneplöket. Utaltam arra, hogy utoljára 1979.

A 73. ünnepi könyvhét, valamint az olvasás éve június 1-jén találkoztunk könyvtári részleg ava-
záró eseménye, 2002. június 4-e jeles nap marad tóján. Akkor gyermekkönyvtárat kaptunk, most
a Martfiíi Városi Könyvtár történetében. Az in- szak-. és informatikai részleget. Ez nemcsak
tézmény új szakkönyvtári és informatikai rész- azért vált szükségessé, mert a könyvállomány
leggel gyarapodott, s ekkor volt az új létesít- az akkori 35 ezerrö163 ezerre gyarapodott,
mény avatása. hanem a kor követelményeinek való megfele-

/~~ Hetvenkét négyzetméterrel nõtt a könyvtár lést is jelent.
alapterülete. A szakkönyvtári állomány és az in- Mai eszményünk az élethosszig tartó tanu-
temetelérésû számítógépek kerültek az új helyi- lás, ez pedig elképzelhetetlen szakirodalom és
ségbe, levegösebbé téve ezáltal a szépirodalmi információ nélkül, Mindez elérhetõ az új rész-
részleget is, legben. Szóltam arról is, hogy a régi értékek

A mennyiségi változás tehát minöségi fejlö- megõrzése mellett (pl. jó kapcsolat a haszná-
dést is hozott. lókkal) szeretnénk megfelelni korunk újabb

Az avatóün- kihívásainak. Ennek jelentös lépcsõje ez a
nepségre mint- könyvtárbövítés. Végül köszönetet mondtam
egy hetven fõ mindazoknak, akik támogatták törekvéseinket

ic;", jött el: helyböl (Martfií város önkormányzata, a Városi Mû-~.~.az 
önkormány- velödési Központ, a Városgondnokság, a Nem-!:~t:'7:' 

zati ~épviselök, zeti Kulturális Örökség Minisztériuma és saját
,'1%, a társintézmé- munkatársaink).

nyek vezetõi, Ezután következett az ünnepélyes pillanat:
munkatársai, a Gonda Istvánné alpolgá(mester átvágta az új
könyvtár régi helyiségen a szalagot, jelképesen átadva azt a
használói, és használóknak. Minden résztvevõ boldogan tekin-
Jász-Nagykun- tette meg az esztétikailag is kellemes új könyv-
Szolnok megye tári szakrészleget. Végül fogadáson láttuk ven-
területérõl a könyvtáros szakma képviselõi. dégül a jelenlévöket.

Az intézmény galériáján összegyûlt Ünneplõ Csernus Gyuláné
közönség (a mûvelõdési központtal közös fenn- .könyvtárvezetö
tartású a könyvtár) az igazgató köszöntõje után
meghallgatta a helyi Damjanich János Szakkép-
zö Iskola és Gimnázium, valamint a Városi Ál-
talános Iskola tanulóinak mûsorát.

Ezután Gonda Istvánné alpolgármester avató
beszéde következett, "Martfiín mindig fontos volt
a könyvtár, a könyv, az olvasó ember. Nekünk,

könyvtárba járóknak szinte természetes, hogy
~indig nyitott ajtók, tartalmas könyvek, folyó-
1f~tok, segítökész könyvtárosok fogadnak ben-
nünket." -mondta az alpolgármester asszony,
l!talt a fejlesztést támogató önkormányzat könyv-

tar~arát szemléletére is. Kifejezte abbéli remé-
nyet, hogy az új részleg egy bizakodó jövökép

~
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! !~), III Ii!,ii 
"Szeszélylabdacsok, emele~i,f~,lyosój~n. ,Morvai Zsuz,~a kü:ö?leg~s \i: 

ii.. , "nagYlton -leginkabb a lapok elofizetesI felhl- .
:' i: Galambposta, HIrszelence, vásain -keresztül szemléli a sajtótörténetet, ezért~

\f t;; Divathírnök N evetietõ igen sok érdekességgellepte meg hallgatóit. Idéz-

1':.' te például Kármán Józsefnek, az 1 794-ben meg-

, pllula " . d 1 U ,. '" 1 k "., k 1"
1 ...In, ut rama cImu ap sz,er :s~t~~ene e osza-
ti vat: "Az, hogy ezen munkat kulonosen az asszo-ii 
i Ezek a kedves -XIX. századi irodalmi divatla- nyi nemnek szántuk, nem zárja ki a férjfiakat is.

ii po kt ól kölcsönvett -rovat címek szerepeltek azon Nem bántjuk meg a férj fiúi nemet, ha azt állít-;tl 
a meghívón, amely az immár "harmadik évfo- juk, hogy a Szép Nem, az izlés uralkodónéja. ...[tf, 
lyamába lépett" Hírlapkönyvtár legutóbbi össze- mivel a házi tiszta Örömet felemelni igyekez-:' 
jövetelére invitálta a hírlapok, folyóiratok és tünk, hogy házastársakból érzékeny,Barátnékat,,ti' 
egyéb idõszaki' kiadványok iránt érdeklõdõket. és kellemetes Társalkodónékat készithetünk."'1'.' 
Azokat a könyvtárosokat, hírlapkönyvtárosokat, Mindennek záloga az olvasás megszerettetése.~i.c 
hírlapõröket és más szakembereket, akik -Ilyen és hasonló célkitûzésekrõl hallhattunk,

j munkájuk vagy érdeklõdési körük révén -külö- miközben elõadónk jóvoltából magunk is bele-
, I nös kapcsolatba kerülnek a periodikumokkal. Az olvashattunk az említett elõfizetési felhívásokr
I , igen jó hangulatú elõadások, a kellemes beszél- másolataiba. Érdekesek voltak az összevetések a
i, getés decemberben -mint arról már beszámol- tervezett és a megvalósult lapok tartalma között.
i' tunk -a gyennek- és ifjúsági lapokról folytak, Szó volt a Regélõ és Honmûvész, a Rajzolatok
j legutóbb, május 31-én pedig az ún. "nõi lapok" a társasélet- és a divatvilágból, a Hölgyfutár, a
i kerültek terítékre. A két téma három ponton Nõvilág, a Családi Kör, a Magyar Szépek mun-
! kapcsolható egymáshoz: ka- és mintalapja, a Gombostû, A Nõk Munka-
1

I 1. Köztudott, hogy egy család kultúrájának köre, a Nõemanczipaczió és más érdekes lapok-
alakítója a nõ, az édesanya. Nem mindegy tehát, ról. Ugyanakkor hallhattunk híres nõi Írókról,
hogy milyen értékeket közvetítenek például az Kánya Emíliáról, Kempelen Rózáról, Bulyovszky
újságok nekik -és rajtuk keresztül a családnak. Lilláról, Jósika Júliáról, Bajza Lenkérõl, Wohl

2. A nõi lapok többsége -legalább egy rovat, Jankáról, s valamennyiük írói, újságírói, lapszer-
mese, vers, kép vagy rejtvény erejéig rendszerint kesztõségi munkásságáról.
szorított és ma is szorít helyet a gyermekek szá- A második elõadást -A századforduló femi-
mára, egy kicsit átmenetet képezve ezzel a nõi nista sajtója -A nõ és a társadalom címût -

és a családi lapok között. Elekes Irén tartotta, aki több éve lelkes kutatója
3. A nõi lapok olvasóinak igen tekintélyes a feminizmus magyarországi kialakulásának, el-

része fiatal lány, kislány, amolyan "alig nõ" -terjedésének, amelynek lényeges fóruma és moz-
leendõ édesanya. gatója volt A nõ és a társadalom címû, 1907-tõl

A kérdés ezúttal ugyanaz, mint korábban: mit 19l3-ig megjelenõ lap is. Progratncikkében így
közvetítenek, mit szolgálnak, milyen céllal, mi- írt: "Mindazt tárgyaljuk, ami a nõt mint embert,
lyen eszközökkel a ma sajtótermékei. Felvállal- feleséget, anyát és polgárt érdekli. Nem magáért
nak-e, betöltenek-e olyan magasztos célokat, mint a nõ kedvéért, hanem az általunk mindig egysé-
korai elõdeik, azok a XIX. századi laptársaik, gesnek látott társadalmi test javára. Le akarjuk
amelyek oly sokat tettek az olvasás népszerûsí- rombolni azt a szörnyû hazugságot, amely az
téséért, a mûveltség, a kultúra terjesztéséért, a emberiség egyik felénél a tudást szégyennek,
magyar irodalom, a magyar nyelv ápolásáért? bûnnek, a legveszedelmesebb tudatlanságot ár-

Az elsõ elõadást -Nõi lapok indulása a XIX tatlanságnak, a szellemi sötétséget nõies bájnak,
század elején és a nõk olvasóvá érése címmel -a természetellenesen megkínzott és elkorcsosí-
Morvai Zsuzsanna, az Országos Széchényi tott testet szépnek, a társadalom iránti érdeklõ-
Könyvtár Plakát- és Aprónyomtatványtárának dést modem hóbortnak nevezi." Megtudhattuk,
munkatársa tartotta. A témában különösen ott- hogy ez a folyóirat milyen fontos szerepet vállalt
honosan mozgott, hiszen az õ rendezésében lát- a választójog jelentõségének tudatosításában, a
ható a Magyar írónõk a XIX századi -magyar nõk oktatásának ügyében. Beszámolt külföldi
sajtóban címû kamarakiállítás az OSZK ötödik eredmépyekrõl, hírt adott ismeretterjesztõ elõadá-
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sokról, nyelvtanfolyamokról. A lap szerzõi kö- ami éppen nem ugrott be, I

zül Gergely Janka apályaválasztással, Perczelné megláttad a polcon körbe. .
Kozma Flóra nõmozgalmi kérdésekkel, Glücklich
Vilma pedagógiával, anyavédelemmel foglalko- Elröppent a három óra,

Izott rendszeresen. Schwimmer Rózsa pedig nagy várt a büfé harangszóra,

hozzáértéssel, tehetséggel szerkesztette a folyó- alig ettünk, emésztettünk,
iratot, amelyben számos külsõ szerzõ írását is gyakorlatra siethettünk.
közölték, alkalmanként helyet szorítva a szép-
irodalonmak is. Leltárkönyvet töltögettünk,

A harmadik elõadó -Kormos Valéria, a aztán attól fõtt a fejünk:
Magyar Nemzet fõmunkat'ársa -megint egx ér- -kölcsönözhetnek-e szótárt?
dekes "szemüveget adott ránk", könyvtárosokra, Válasz: "Nem, most épp asztalláb"!
amikor elõadásával bepillantanunk engedett az
újságírás, a riportkészítés, alapszerkesztés ku- Szerdán kitört a vizsgaláz,
lisszatitkaiba. Beszélt a Nõk Lapja szerkesztõ sé- nyomultak a kolleginák
gében eltöltött éveirõl, újságírói tevékenységé- be az ajtón a terembe,
rõl, riporteri élményeirõl. Nem hallgatta el a ejtõemyõsként esve be.
nehézségeket, visszásságokat sem. Öt hallgatva
szép lassan választ kaptunk arra a kérdésünkre, Szorongva, de mind földet ért,
amely már a gyermeklapok esetében is megfo- aki kijött körülvették,
galmazódott bennünk, hogy miért jelenik meg készült ám a statisztika,
olyan sok lényegében egyforma, sok esetben mely tétel nincs még kihúzva.
valamely külföldi mintára készült, tartalmatlan
és értéktelen lap..A nõknek szóló újságok mitõl Ki mitõl félt, azt megkapta,
váltak mára egészen mássá, hová tüntek az igazi amit nem tudott, kihúzta,
családias jellegû nõi lapok. A felgyorsult idõ, az mégis, mint Szent György a sárkányt,
újságírók megélhetés ért való küzdelme, a világ- legyûrtük a gonosz ármányt.
szerte jellemzõ felszínes tömegigények, a gyors
haszonszerzésre való törekvés mind-mind oko- Delet ütnek a toronyban,
zói lehetnek ezeknek a negatív jelenségeknek. bevonultunk szépen, sorban,
Szó esett közéletünkrõl, a lapok privatizációjá- a bizottság ünnepélyes,
ról, a médiaviszonyokról, a nagy sajtóbirodal- letett vizsgánk eredményes.makról, többek között a Vic o birodalomról, va- "

lamint annak fejérõl, Fenyõ Jánosról és Kormos Sõt, a számos ötös mellett,
Valéria most megjelent, Kiiktatás címû, az elõb- jobbaknak dicséret tellett,
bieket vizsgáló tényfeltáró könyvérõl. vészben helytállt e kis csapat,

A Hulapkönyvtár falai csak viftuálisak! kérdem, mindig együtt marad?
A Katalist levelezõ listán hírt adunk összejö- dh ., k h h "'1 . kr " l 1 kr , , .uk ' Nem mon at]ato, ogy ltvany,

vete em o, ame ye e SZIvesen var] az er- k zünk. b b " "
d kl " d " k lak .' ' k e en a IzonYItvany,e o o et, a csat ozm vagyo at. " k ' 'bi "

v A .k ' Clmeres es emenyta as,
l\.ocsy nl o k ' Ih '1 1 " ,eszû et ro aelras.

Dolgozatok a könyvtárban Motort hamar kikapcsolni,
uzsgyi, mehetünk dolgozni,

Mit izgultunk, felesleges, hetedikén kell bulizni,
hisz a többség csupa jeles, hetedikén kell búcsúzni!
Etóztunk és besoroltunk,
csokit majszoltunk, kortyoltunk. Budapest, 2002. május 29.

Beyer László
Nyolcas szint, környezetbarát, (Elhangzott a könyvtárosasszisztensek oklevélosztó ünnep-
megtalálta "olvasóját",. ségén, Törökné Jordán Kata osztályában)
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Szomszédolós

,
En nemcsak az vagyok gyászolnom, de veszteségeim nekem is voltak

" ki l h . d ' már, s ezt is tõle tudom: minden veszteség gyász-; 

a vo tam, anem mm az munkát igényel.

vagyok amit szenvedéll y el.. Pénteken, június 2:-,én"~relm~t~en~1 várta~
, tobbedmagammal az lfono erkezeset. Ugy ado-

olvastam." dott, hogy a vallatásnak indult, rögtönzött sajtó-

tájékoztató kellemes beszélgetéssé alakult.

A fenti kijelentés Polcz Alaine-tõl származik, Gyurics Éva, a Topolyai Rádió munkatársa meg-

akinek a nevét 1994-ben hallottam elõször. Az kérte vendégünket, mutatkozzon be a hallgatók

Újvidéki Televízió ú;donsült munkatársa voltam kedvéért, hogy még kedvet csinálhasson a dél-~ , ,
s a szerkesztõ könyvbemutatóra küldött a Szerb utáni író-olvasó találkozóhoz. Ime egy részlet az

Matica épületébe. Bosszankodtam is, hogy idõt olvasó kedvéért:

sem hagynak az embemek a felkészülésre. Ak- "Erdélyben születtem, ami azért nagy dolog,

kor jelent meg az írónõ drámai erejû önéletrajzi mert a kisebbségi sorsban megtanultam a helyt-

regénye, az Asszony a fronton szerb nyelven, állást, a küzdelmet az életért. Megtapasztaltam

Vickó Árpád fordításában. A szerzõ nyilatkoza- a kétnyelvûség elõnyeit, hátrányait. Megtanul-
.ta után azonnal tudtam, hogy nemcsak beszámo- tam, milyen otthon szülni, otthon meghalni... A

i lót viszek a szerkesztõnek. El is készült a riport. háborúban belekerültem a frontba. Nincs bor-! 
(Számomra a nagysikerû könyv szerb nyelvû zasztóbb, mint a pusztulás, a gyilkolás, az erõ-

kiadásának bemutatóján derült ki az is, hogy szakolás ...Akkor már önkéntes nõvér voltam,

Mészöly Miklós feleségét Polcz Alaine-nek hív- mert a háborúban nincs mit tenni, segíteni kell,

ják. A nemrégiben elhunyt író azon kevés kor- sebesülteket kell ellátni. Tanítónõnek indultam,

társ írók egyike, akit láthattam és hallhattam a de becsukták a Bolyai Egyetemet, s ideát (Ma-

háború évei alatt Újvidéken.) gyarországon -a szerk.) pszichológus lettem. Ele-

A könyvet eredetiben szerettem volna olvas- inte játékdiagnosztikával foglalkoztam, játéksze-
ni, de akkor csak a cirill betûs, szerb nyelvû reket dolgoztam ki, melyeket csökkent értelmi

kiadás akadt a kezembe, így elmaradt a dolog. képességû emberek készítettek el... Késõbb azt

Elmaradt, annál is inkább, mert az alig húszéves vettem észre, hogy a haldokló gyerekeket senki

mimózalélek kicsit félt a háborús borzalmakkal

való szembesüléstõl, amelyekért nem kellett a

szomszédba mennie. Akkor sem ha csak" a, "
hátországból szemléltük a frontot. Tudjuk azon-

ban, mit jelent az, amit a szakirodalom úgy hív

(szabadon fordítok): tartósan alacsony intenzitá-

sú konfliktusok területe. Elmúlt néhány év, s egy

könyvtáros, egy új barát kezembe adta az egykor

el nem olvasott könyvet. (Az illetõ mellesleg

éppen részt vett '94-ben a könyvbemutatón, s

úg~ e~léke~ett, volt"ott ~gy szemtelen riporter, Fent:
akI mIndenkIt megelozve Igyekezett az írónõ kö- A topolyai könyvtár

zelé?e férkõzni.) Az Asszony a fronton után jött
az Ejjeli lámpa, a Macskaregény, az Ideje a Balra: Kirándulás
meghalásnak, a Meghalok én is? Utánuk már ": Palicsra. Blázsik
nem csak az voltam, aki annak elõtte... Nyu- ;, József, Kálóczy

dt dh t h . h l ' Ir , l ' Katalin, Polcz Alaine
go an mon a om, ogy amIt a a a o, gyasz-

:ól ~do~, tö?bnyire tõle tudom. A sors kegyelt- Jobbra: A könyvtár

jekent kozelI, kedves személyt még nem kellett falai penészednek...
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sem látja el, ,!J' \Jelük kezdtem foglalkozni... A "Milyen szép ez a fasor! Nézd, hiszen ez a tó
magyar hospice mozgalom elindításában is sze- sokkal nagyobb, mint gondoltam! Kedvesek itt
repet vállaltam..." az emberek... C,sodaszép ez a szobor..."

Az önéletrajzi beszámolót követõen Cipó Sokat kellene tanulnunk tõle. A délelõtti ki-
Rózsa, a topolyai Községi Napló munkatársa merítõ beszélgetés, a palicsi séta után délután
kérdezett életrõl, halálról, szeretetrõl, szeretet- ötkor Polcz Alaine találkozott topolyai olvasói-
lenségrõl, relaxálásról, angyalokról, hogy hon- val, akik többen vannak, mint bármelyikünk is
nan jöttünk, hová megyünk, globalizációról. ..Mi gondolta volna. Dugig megtelt az olvasóterem,
pedig figyeltünk, hallgattuk, szívtuk magunkba annak ellenére, hogy a hõség igencsak megkín-
a szavakat, azok értelmét, de fõkén,t Polcz Alaine zott mindenkit.
lényébõl igyekeztünk valamit a magunkévá ten- .Polcz Alaine pedig újra beszélt életrõl, halál-
ni. A nyolcvanéves asszony szemében hamisí- ról, szeretetrõl, szeretetlenségrõl, s arról, hogy
tatlan élet- és emberszeretet ragyog, amit nem olvasni kell, mert õ sem csak az, aki volt, hanem
lehet nem észre venni. mindaz, amit szenvedéllyel olvasott.

Ebbõl az élménybõl s a kedvenc idézetbõl Mengyán Ildikó

(amely azonos ezen írás címével) fogalmazódott
meg legfontosabb kérdésem: Miért van az, hogy A kétszáz éves Teleki T éka
a középkorú emberek zöme nem engedi meg
t~bb~ m~~,án~k a változást, .úgy érzi, ,~em kell Ha nagyon biztos vagyok a dolgomban, azzal hízel-
tobbe feJlodnle, nem fogadja be az ujat, nem gek magamnak, nincs a magyar könyvtáros társada-
látja értelmét az olvasásnak, úgy érzi, nincs igé- lomban olyan lélek, aki ne halott volna a marosvá-
nye, módja arra, hogy változtasson, megkesered- sárhelyi Teleki Tékáról. Másutt, más foglalkozások,
ve várja a naplementét? értelmiségi létformák között már elképzelhetõ. Ma-

"Ha az élet delelõjén túl nem' teszünk valami- gam is találkoztam olyan kiváló magyar filozófussal
lyen fordulatot s nem nyitunk a spirituális dol- -kilencven elõtti ellenzékivel -, aki a határon túli
gok felé, nem vagyunk többé fejlõdõképesek. Az világból csak a kincses Kolozsvárig látott el, ott is
egyházak kizárólagossága miatt egyre több a másodrendû bölcselõk nevét sorolta fel. Nem látta a
;zabadon hívõ ember aki egy legfelsõbb lény- könyvektõl a könyvek tárát.
ben hisz ...Ha az életdelelõn nem nyitok a szel- A kétszázadik életesztendejébe lépõ marosvásár-

., , 'o .helyi könyvesház, gr. Teleki Sámuel C1739-l822)
leml fele, s nem kezdek alkotoan elm, a carItas lk , d ' l ok ..' t ' k k 1 1 " It,. ,a otasa az er e yl onyv ara ozu az e so vo ,

fele fordulnl, akkor megmerevedem, zatonyra 1 , XVIII ' d " Od" 1 't '. " , ame y mar a .szaza vegen -ml on a apl oJa

futok. -valaszolta. " már kikölcsönözte olyik darabját gyûjteményének,
, F?!ytattuk volna, d~ Jott az mto figyelme~te~ holott a könyvesház mai épülete még nem is állott-

tes: Jo lenne, ha belefeme a programba a pahcsl meghirdette alapítólevelében, hogy közkönyvtárként
villámlátogatás. kíván a hazának szolgálni. A közmûveltség,i állapo-

Örömömre csatlakozhattam a kellemes tár~a- tok javítása, a felvilágosítás, a szellem gyarapodása
sághoz. Az Írónõ, a Magyarországról vele együtt volt a cél. Nemes, humanista célkitûzés. S az illumi-

érkezett minisztéri- nátus eszmék gyakorlatba ültetése -ma, kétszáz év
umi fõtanácsos távlatából visszatekintve úgy látjuk -sikeres volt.

,
Kálóczy Katalin, s Megérte az erõfeszítést, anyagi áldozatot, a szolgá-
a topolyai vendég- lat vállalását az akadályok és akadékoskodók, a

.,. la' to' B ' b. C b politikai rendszerek változandósága és könyvtári
, al sa a ' kC .' ' k) ~ d " ll 'k.. t ,. t ' törvenye tbrvenyszegese J.organ osaga e enere

onyv angazga o o A 1 o ' f ' T l k. S ' 1 d h .
, " b lS." atm gro , e e 1 amue tu ta, ogy az m-

tarsasaga an te- ~ ,., C d , ..~ ,." h ' ).J.ormaClO a tu omany mInt az mJ.ormaclo tar aza a
kl?t~ett~m" m~.g a könyvekkel kezdõdik egy olyan világban, amelyet a
nehal dlCSO Torle- Gutenberg-csillagzat egyre erõsödõ fénye világít be.
yek birtokát, s ta- Nem hízelgünk ugyanakkor magunknak: tudjuk,
vunk ékességeit. hogy a kétszáz éves könyvtárak nem a világ legöre-
Alaine szavai még gebb bibliotékái. A British-ekkel és Bibliotheque
sokáig visszacseng- Nationale-okkal mérve, fiatalok. Úgy mondhatnánk,
nek fiilemben:. az érett férfikor alsó határát már elérték az efféle

."
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szakadatlan tevékenységgel dicsekvõ könyves inté- A könyvnyomtatás ugyan 1802 elõtt néhány évvel
zetek, tárházak, olvasó-paradicsom ok. Egyidõs az indul útjára a Maros partján, de Kapronczai Nyerges
OSZK-val, a nemzet könyvtárával, azonos célok Adám halála után megreked, a korszak legvasko-
érdekében hívták õket életre fõnemesi szülõ atyáik. sabb tudományos mûvét, Mátyus István Diaeteticáját

Az erdélyi könyvesházak elsõsorban az iskolák nem itt, hanem Pozsonyban, illetve Kolozsvárott
kiegészítõ intézményei: a szász evangélikus gimná- nyomják ki, holott Mátyus uram tulajdonában van a
ziumok, református kollégiumok (fõiskolák) és kato- nyomda. 1802-ben végrendeletileg átkerül a Refor-
likus gimnáziumok, unitárius felsõ iskolák mellék- mátus Kollégium földszinti traktusába, settõl kezd-
hajói, az oktatás tartozékai. Igaz, nélkülük elképzel- ve valóban megkezdõdik a vásárhelyi könyvek szer-
hetetlen az iskolákban a tanítás-tanulás, de a skóla kesztése, kiadása, terjesztése.
falai között folyó kezdeti, bátortalan kutatás egyúttal Nem célunk a szellemi légkör bemutatása, itt
búvárkodás a múltban. S a könyvtár a XVIII. szá- csupán jelezni kívántuk, hogy Teleki törekvései tá-
zadban gyakran már múzeumi szertárat, képtárat, volról sem légüres térben válnak valósággá, s hogy
címertárat (armariumot) ritkaság- és kuriózumgyûj- egy efféle könyvtár valószínûleg alapkõ is lehetett
temény is jelent, levéltárként is fungál. Ezek a funk- volna egy jövendõ és csak 1945 után megtelepülõ
ciók utóbb szétválnak, kiválnak a könyvtárból, önál- marosvásárhelyi egyetem számára.
lósulnak. A kétszáz év során a könyvtár ismert pezsgõ,

Könyvtárunk mellett 1916-ig mûködött a nagyhí- növekvõ, bizakodó éveket, idõszakokat (1802-1824/
rü Teleki nemzetség levéltára, az erdélyi fejedelem- 25) és stagnáló, vegetatív létre korlátozódó értékõr-
ség korának egyik leggazdagabb okmánygyûjtemé- zést (a XIX. század nagyobbik hányadában). Voltak
nye, volt fegyvergyûjtemény, és ma is itt található idõszakok, amikor a közélet porondján is nézetek
Teleki Domokosnak, az alapító fiának ásványkollek- csaptak össze fenntartása vagy megszüntetése, át-
ciója. költöztetése, újrahasznosítása körül, volt parlamenti

Marosvásárhelyen abban az 1802. esztendõben vita tárgya és került az MT A támogatottjainak sorá-
mûködik egy ferencrendi kolostor szerény könyv- ba. Tudósok búvárkodtak benne (történészek, csa-
gyûjteménnyel, a reformátusok kollégiuma (két év- ládfakutatók, irodalmárok, bölcselõk, szélhámosok),
vel késõbb kezdi el benne a matematika tanítását és minden Marosvásárhelyre látogató számára buz-
Bolyai Farkas) és a katolikusok algimnáziuma. A gón ajánlgatták a helybeliek mint nevezetességet.
kollégium 1557 óta városunk szellemi életének sze- Vendégkönyvünkben nagy nevekre bukkanhatsz, a
replõje, könyvtára folyton gyarapszik. A XVIII. szá- magyar irodalom, a Nyugat klasszikusaira.
zad végén, a XIX. század elején valószínûleg kb. Hitbizomány volt, utóbb a tulajdonjogot meg
akkora lehet, mint amekkorát Teleki Sámuel is egy- kellett osztaniuk a Telekieknek a Református Egy-
beszedegetett 1822-re (40-50 ezres kötetszámmal). házzal, majd 1948-ban államosították. Volt önálló
A katolikusoké szerényebb, hiszen õk csak néhány könyvtár és csatoltak hozzá másik, szintén értékes
éve költözhettek be az amúgy protestáns többségû könyvtárat, a Bolyai Gyûjteményt, az egykori Refor-
városba. mátus Kollégium tanári nagykönyvtárát, majd 1974-

A polgárok (papok, tanárok, tanítók, gazdatisz- tõl részlege lett a Maros Megyei Könyvtárnak. Fenn-
tek, kereskedõk, orvosok-gyógyszerészek, katonatisz- tartója a megyei önkormányzat. Ma részleg, állo-
tek, mezõgazdászok) mellett a legmozgékonyabb mány -Fondul Teleki-Bolyai. Eddigi önállósulási
réteg a nemesifjakból és jövendõ honoratiorokból küzdelmeiben elbukott a bürokrácia és az érdekte-
verbuválódott, királyi táblai joggyakornoki kar (a lenség, a megyei önzés és a rosszul felfogott lokál-
bírák és ülnökök). Ök a könyvek valódi (és elmélet- patriotizmus sekély pocsolyáiban.
ben számba jöhetõ) fogyasztói. Aranka György un- Allományaiban az egyes töredékkönyvtárak to-

.szolására Erdélyi Nyelvmívelõ Társaságba szerve- vábbra is elkülönülnek: pontosan felmérhetõ, mit
zõdnek. Idõrõl idõre felpezsdül a város szellemi éle- hozott magával az átszervezés Mikházáról, a feren-
te. Hetivásárokon sokan keresik az olcsó és olvasás- ces kolostorból és mit Székelykeresztúrról, az Uni-
ra alkalmas könyvet, kalendáriumot, újdonságot, el- tárius Gimnáziumból, mit adományozott nekünk
adó személyi könyvtárak, hagyatékok kótyavetyére Tumowszky Sándor szociológus özvegye és Halász
kitett darabjait. A városban vannak elõfizetõi az Józsefnek, a radikális Károlyi-párt hívének leánya,
Erdélyi Híradónak, az Erdélyi Múzéumnak, a mit örököltünk a Hallerek kerelõszentpáli grófi
Siebenbürger Boténak és a pesti, bécsi, pozsonyi könyvtárának töredékeibõl és milyen orientalista
lapoknak, folyóírás oknak. Sokan jártak külföldön gyûjteménnyel gazdagította Antalffy Endre poligiott
egyetemre, még többen hallgattak neves tanárokat könyvtára polcainkat. (Számos értelmiségi helyezte
Pesten vagy Bécsben. Van közönség az értelmiségi letétbe köteteinek és kéziratainak egy részét, pl. itt
"mulatságokhoz" ebben az alig nyolcezres városban. õrizzük Zo,ltán Aladár zeneszerzõi szakkönyvtárát.)

-
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Öt éve a Telekiek svájci és nyugat-európai le- Az idei esztendõben jelent meg (Marosvásárhely,
származottai megkeresték egykori könyvtárukat, és Mentor kiadó), tizenöt évi munkafolyamat végén a
alapítványt hoztak létre. XVI. századi nyomtatványok kétkötetes katalógusa

Ez az alapítvány (ma már nálunk is bejegyzett (e sorok írójának irányításával), készül a XVII. szá-
jogi személy) segített a könyvtár épületének felújítá- zadi európai nyomtatványok kétszer olyan vaskos,
sában -sikerült csökkenteni a falakban a nedvesség- annotált jegyzéke.
szintet -, állta a könyvtárról szóló soknyelvü kiad- A kétszáz éves könyvtár elõtt számos feladat áll.
ványok nyomdai költségeit, támogat minden anyagi Mindjárt itt az erdélyi magyar egyetem, a Sapientia
és szellemi törekvésünkben. Köszönet érte. Terveik karainak Marosvásárhelyre települése által elénk
között szerepel a gépesítés bõvítése, az ablakok cse- dobott kesztyû: hogyan tudunk megfelelni az egye-
réje, a légkondicionáló berengezés beszerzése és fel- terni könyvtár hiányában annak a feladatnak, amit az
szerelése. .oktatás segítése, dokumentálása jelent.

Az állami fenntartás elégtelen. Ezért pályázunk, Az állomány számítógépes feldolgozása éppen
mint minden halandó a Kárpát-medencében. Ez egy- csak elkezdõdött. Szükség van új szakemberekre,
fajta szinten tartás, az úsznÍ tudás mûvészete, hiszen magyarul tudókra, idegen nyelveket és régi kultúrá-
a Kárpát-medence peremére állítólag már Árpád kat ismerõkre. Még mindig enciklopédistákra. (Er-
bejövetele elõtt egy nappal nagy betûkkel kiírták: délyben ez mindig napi jelenség és persze szükség-
"Mélyvíz, csak úszóknak!" let volt.) És persze számítógépekre, programokra,

A kétszázadik évfordulóra megmozdult végre az internetes összeköttetésre.
önkom1ányzat, a könyvtár legfelsõ vezetése is. Au- Helyiségeket kellene szerezni.
gusztusra ünnepségeket hirdetett, elkezdõdtek a Kinõttük a rendelkezésünkre álló termeket. Len-
szervezési tapogatózások, egyeztetések, tárgyalások. nének is elméletileg, csakhogy az azokban tanyázó
A megyei önkormányzat (neve: Tanács) végre elérte intézmény számára helyet kellene találnia a városi
a közgyûlés ben, hogy összegeket folyósítanak a önkormányzatnak. Nem nagyon igyekszik a polgá-
mûemlék épület és kapu, a belsõ vizesblokk csõ- rok mestere.
rendszere felújítására (az i960-as években látott a A saját kiadványok számának növelése.
könyvtár utoljára kõmûveseket, mázolókat és min- Publikációs lehetõségeink, hála istennek, korlát-
denrendû mesterembereket egyszerre). lanok. Pályázat útján szert kellene tenni némi pénz-

Ugyanakkor az alapítvány pályázatokon igyekszik magra, a kiadói költségek fedezetére.
beszerezni azt a pénzt, amelybõl októberben a Tele- Jelen lenni a nagy tanácskozásokon, tudományos
ki ek kívánságát is figyelembe véve az "igazi" ün- ülésszakokon. Meg kellene próbálkoznunk hasonló(k)
nepségeken is megemlékezünk Teleki Sámuel soha szervezésével, akár az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel
meg nem háláiható tetteirõl. Lesz ünnepi tudomá- közösen.
nyos ülésszak, hommage-kötet, Teleki-színhelyek Jó kapcsolatok ápolása a magyarországi testvér-
megtekintése, polgármesteri fogadás. November óta intézményekkel, iskolákkal, a minisztériummal, a
a könyvtár fiatal munkatársai (a régóta esedékes fi- közönség, a látogatók érdeklõdésének további ébren
ataIítás 1999-2000-ben végre megesett, e mellett a tartása. Állandó PR-szövögetés.
Teleki Alapítvány egy ifjú filosz kutatót fizet, aki a És persze a nálunk tárolt anyag vertikális feldol-
Tékában végzi munkáját, segíti a tudományos mun- gozása is várat magára. A horizontális kutatás után
kát) kéthavonta idõszaki kiállításokon (könyvköté- végre mélyre kell ásni. Rengeteg felfedezni valónk
szet, illusztrációk, ex libris ek, bibliák stb.) mutatják van, rengeteg dolgunk. És nem kevés öröm vár re-
be a Téka kincseit. ánk, úgy hiszem.

Szerencsére a nyugalomba vonult munkatársak A kétszáz éves Teleki Téka apolitikus intézmény,
sem lettek hûtlenek a könyvtárhoz. Dr. Deé Nagy amennyiben korunkban valaki/valami ment' marad-
Anikó, aki monográfiát jelentetett meg az alapítóról hat ettõl a vírustól. Megõrizte -így hisszük -az
1997 -ben, minden alapítványi szervezõi és tudomá- alapító Teleki Sámuel végrendeletében foglaltakat.
nyos vállalkozásban részt vesz, Zsigmond Irma a régi Egész pontosan annak szellemét: a haza és a nemzet,
könyvkötõk titkait kutatja. 2002 egyben Bolyai-esz- az utódok, a tolerancia és a korszerû magyarság
tendõ is. szolgálatában európai intézményként hatni és segíte-

Az évek óta folyó munka során a Bolyai János- ni, utat mutatni, hagyományt ápolni, újat nyújtani és
féle kéziratokat több munkatársunk (Ambrus Hed- buzdítani.
vig, Deé Nagy Anna, Vakarcs Szilárd) fejti és írja át A marosvásárhelyi szellemi élet nyomõrzõjé-
egy modem, oly régóta nélkülözött kritikai összki- nek lenni. Szolgálni a soketnikumú Uelzõtlen) kö-
adás számára. (A munka irányítója Benkõ Samu zösséget.

Kolozsvárott.) Sebestyén Mihály

-
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Tud jon rólo!

Kovács Máté Alapítvány -Az alapítvány céljai között szerepel a még
, , , , lappangó Kovács Máté-relikviák összegyûjtésé-

hlrek es felhlvas nek megvalósitása, amelyhez ezennel mozgal-
mat indítunk. A kuratórium felkéri a még élõ

Az 1996-ban létrehozott és 200l-ben a Fõvárosi tanítványokat emlékeik megírására és a pro-
Bíróság által közhasznúvá nyilvánított Kovács fesszorral.kapcsolatos tárgyi dokumentumok
Máté Alapítvány kuratóriuma 2002. évi elsõ ülé- megõrzési célra való átadására. A megõrzés fel-
sén az új elnök, Tóth Gyula vezetésével a köz- adatát Kovács Ilonával egyeztetve és a kuratóri-
hasznúságra vonatkozó jogszabályoknak megfe- um felkérés ének eleget téve a Debreceni Egye-
lelõ en és a tagok javaslatai alapján módosította tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kézirattára
szervezeti és mûködési szabályzatát, elfogadta a vállalta, a dokumentumokat tehát a Kézirattár
múlt év pénzügyi zárását és megfogalmazta az vezetõjéhez, Korompai Gáboméhoz lehet eljut-
idei év feladatait. tatni. A közvetítés szerepére természetesen a

Az alapítvány -amely a névadó szellemi kuratórium valamennyi tagja (Tóth GyUla elnök,
hagyatékának gondozásán túl a könyvtári kultú- Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Kovács.
ra fejlesztését, a tehetséges nappali tagozatos Ilona, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor,
hallgatók és a fiatal könyvtáros ok továbbképzé- Szerafinné Szabolcsi Ágnes, Hangodi Ágnes tit-
sének támogatását tûzte ki célul- az alábbi konk- kár) vállalkozik.
rét programot hozza a szakmai közvélemény A kuratórium minden, a fentebb jelzett célok-
tudomására. ra, a századik születési évfordulóra szervezendõ

A kuratórium kéri a könyvtárakat, könyvtáro- konferenci ára és az emlékkötetre vonatkozó öt-
sokat, Kovács Máté tanítványait, hogy az idén letet és közremûködést szívesen vesz és fogad.
lehetõségeik szerint az életmû méltatásával em- Hangodi Agnes
lékezzenek meg Kovács Máté halálának harmin- kuratóriumi titkár
cadik évfordulójáról. 2006-ban az alapítvány
konferenciával és tanulmánykötet megjelenteté- Az Euro Info Service
sével szeretné ünnepelni Kovács Máté születésé- ". , .
nek századik évfordulóját, a kötetbe szerkeszt- magyar nyelvu kiadvanyal
hetõ tanulmányok megirására már most, ezúton .,
szeretnénk felhívni a figyelmet. E m.nt Europa

A kuratórium elnöke levélben fordult a Az európai uniós s'zöJ'egkörnyezetben
könyvtárosképzõ intézmények tanszékvezetõihez leggyakrabban elõforduló jogaintak
azzal, hogy a tanszékek írjanak ki olyan szak- értelmezé..\'ei
dolgozati és tudományos diákköri témákat, ame- Az EU hivatalos kiadványait Magyarországon
lyek Kovács Máté életmûve tárgyi és orális for- forgalmazó Euro Info Service legújabb, magyar
rásainak feltárását célozzák és eredményezhe- nyelvû könyve. Célja, hogy a magyar csatlako-
tik. Az alapítvány által várhatóan 2002 õszén zás közeledtével segitse a magyar és idegen
kiírásra kerülõ pályázatok juttatásaiban elsõsor- nyelvû európai uniós szakanyagokat olvasók el-
ban azok részesülhetnek majd, akik Kovács Máté igazodását a folyamatosan bõvülõ EU-kifejezé-
életmûvévei foglalkoznak, illetve olyan könyv- sek, információs források, programok, politikák
tári szakterületekkel jegyezték el magukat útvesztõjében. Az E mint Európa elsõsorban az
(könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.), EU jövõjét meghatározó aktuális javaslatokban,
melyeket a professzor is mûvelt. A doktori kép- jelentésekben, valamint egyéb európai uniós szak-
zést végzõ tanszékeket arra kérjük, hogy egy irodalomban felbukkanó fogalmak részletesebb
késõbbi Kovács Máté-monográfia elkészítését magyarázatát tartalmazza.
vagy annak bármely résztémáját iktassák be a "A kötet nem csupán célkeresésre alkalmas,
jelölteknek javasolt témák közé. ha1:tem önmagában is rendkivül olvasmányos, EU

-
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ismereteinket jelentõsen bõvítõ, hasznos kiad- zottságnak "A vállalkozói Európa megteremté-
vány, melyet valamennyi, Európai Unió iránt séért" koncepciójához igazodó, gyakorlati isme-
érdeklõdõ honfitársamnak ajánlok." (részlet dr. retek elsajátítását segítõ mû.
Göncz Árpád elõszavából) A vizsgált fõbb kérdések:

, -az Európai Unió stratégiai célkitûzései és
EUROPA 2002 azok megvalósításának koncepciója;

Az Európai Tanulmányok (Európa 2002) -a ?el~õ pi~; (aktuál~s ismérvek és trende~;
Alapítvány és az Euro Info Service az.E~opal ~rno gaz~asaga 200.?-~e~;. a: Euro-
negvedévente megjelenõ folyóirata pal Blzottsag 2001 es 2005 kozottl Ido szakra

.vonatkozó vállalkozáspolitikai programja);
EURÓP A 2002 -egy magas színvonalú ne- .-az unió gazdasági motorját képezõ kis- és

gyedéves folyóirat az európai integrációról. Cél- középvállalkozások jellemzõi (közösségi támo-
ja: a magyar gazdaság és társadalom széles kö- gatási rendszer; adózási rend; az EU bõvítésé-
rének tájékoztatása a csatlakozással kapcsolatos nek prognosztizálható hatásai a KKV -kra);
kérdésekrõl. -az áru- és pénzpiac mûködése (pénzügyi

Egy folyóirat, amely a csatlakozás elõkészíté- szolgáltatások rendszere, az áruhamisítás és a
sében kiemelkedõ helyet elfoglaló Európai Ta- pénzügyi visszaélések elleni fellépés; a banki te-
nulmányok (Európa 2002) Alapítvány és a hiva- vékenységek folytatására, biztosításokra és ér-
talos EU-kiadványokat Magyarországon már egy tékpapírokra vonatkozó EU-politika);
évtizede forgalmazó Euro Info Service közös -a közösségi szabadalmak bejegyzési rendje,
kiadványa. A változatos témákat, aktuális kérdé- a szerzõi jogok védelme az EU-ban;
seket vizsgáló kiadvány éppúgy helyet kínál el- -az információs társadalom (koncepció, a
ismert hazai és külföldi szakértõk tollából szár- megvalósítás menete, munkahelyteremtõ hatás,
mazó elemzõ cikkeknek,. interjúknak, mint civil eEurópa+, "Go digital" program.
fórumnak, nemzetközi konferenciák anyagainak, Megjelent: 2001. november
színvonalas kiadványok bemutatásának, kiemelt Mindhárom kiadbány megrendelhetõ:
figyelmet fordítva a csatlakozási tárgyalások me- Euro Info Service
netére. A folyóirat közli az adott negyedév EU- 1137 Bp. Szt. István kft. 12.
vonatkozású eseménynaptárát. Többoldalas, szín- Tel: 329-21-70 Fax: 349-20-53
vonalas mellékletei kiemelt fontosságú európai E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
uniós dokumentumokat tartalmaznak. Internet: www .euroinfo.hu

Megjelenés: negyedévente
EURÓPA 20.10 -Gyakorlati Az évezredindító

kézikönyv az Európai Unió hazai idõszaki ,sajtó
jelenérõl és jövõjét:õl

Az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben nem
Az Euro Info Service közel egy évtizedes csupán rendezvénysorozattal, hanem ünnepi kiad-

mûködése során jelentõs erõfeszítéseket tett az ványokkal is emlékezik alapításának 200. évforduló-
Európai Unió iránti érdeklõdés felkeltése, a hite- jára. A könyvtár bicentenáriuma egybeesik a harma-
les európai uniós információkat tartalmazó pub- dik évezred elsõ éveivel, ez adta az indíttatást a 2001.
likációk és adatbázisok terjesztése, a magyar évi,idõsz.aki ~iadványok áttekinté~~re., k.ötet?e fogla-
társadalom integráció ra való felkészítése terén. lás ara. Hlsszuk, hogy a Magyar sajtobIblIografia 2001

Hagyományainknak me
gfel lo"e .' t címü kiadvány nem csupán a jelenkor sajtója iránti

e n Isme egy ' d kl "d ' ~ .~ lk 1 . d k.. 1., 1 "
1 " h.' ' ti ' .' t k. d , t d er e o est lOgja le e tem, e a oze 1 s távo 1 Jovo

magyar nye VU, lanypo o saJa la vany a-.,.., . ku tá . ak .~ 'd k.. 1..,. sajtotortenetI ta sam IS lantos sege esz oze esz.

tunk kl. Egy ~y,akorlatI kezlkönyv~t, amelyet A sajtóbibliográfiát Nagy Anikó szerkesztette, az

neme~ egysze~seggel ~o~almazva h~om sz~val OSZK terjeszti. Ára: 2500 Ft (+12% áfa). Megjele-
lehet JellemeznI: aktuahtas, gyakorlati megkoze- nése a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 34. ván-
lítés és jövõkép, hiszen a gyakorlati helyzetkép dorgyûlésére várható. A vándorgyûlés második nap-
mellett az EU jövõképének felvázolására is vál- ján (2002. augusztus 9-én) J 0% kedvezménnyel vá-
lalkozik. A kiadvány elsõsorban az Európa,i Bi- sárolható meg.
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Pályázati felhívás

"ILLYÉS GYULA -kultúránk új évezredében"

"így maradok meg hírvivõnek
õrzeni ki"n.cses temetõket.
Homlokon lõhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik."

(Részlet o Hozo, o magasban c. versbõl)

Illyés Gyula, 1970

Mit mondanánk, ha a kicsit huncut, mégis történelmi felelõsséget sugalló

tekintetével valóban ránk nézne és megkérdezné: hogyan állunk ma emberség,

mûveltség, irodalmi ízlés dolgában?

A Magyar Mûvelõdési Társaság

pályázatot hirdet rövid terjedelmû esszé vagy tanulmány írására

Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából.

Illyés Gyula elsõ verse 1920-ban jelent meg egy országos napilapban. Ettõl

kezdve 1983-ban bekövetkezett haláláig -tehát több mint hat évtizeden át! -,

a nagyszerû költõ, szociográfiO; esszé- és drámaíró a magyar irodalom és a

hazáról való gondolkodás sugárzó erejû és meghatározó jelentõségû

személyisége. Ehhez képest az új évezredben mintha egyre kevesebbet
tudnánk rála. --

30 .Kõnyvt6" 'ovolo26/lop .2002 101'"'... .



Pályázatunk célja: annak szómbovétele., hogy mit õrzünk azokból akincsekbõl,

amit Illyés ránk hagyott., mi és miért fontos .ebbõ) O gozdog hogyotékból

-o horsánynok ígérkezõ -új evezredben.l és hogyan segíthet[ük ezeknek az

értékeknek a fennmaradását.
A pályózóktól olt kérjük tehát, hogy 5-15 gépelt o.lda.lon fogalmazzák meg

gondolataikat arrólr hogy 2002-ben milyen aktuáJis mondanivalót rejt

Illyés Gyula munkássága.

A pályózaton bárki résztvehet nevének és címének feltüntetésével.

A pályázók segítõ tanácsadókat kérhetnek fel pólyázatuk elkészfteséhez.

A nyertesek közül oz elsõ helyezett pályad~a 100.000 Ft, a második dfj 60.000 Ft,

a harmadik dí[ 30.000 Ft..

Különdíjat ajánlott fel és támogatja a pályázatot

.a Honismereti Szövetség,

.a Magyar írószövetség,

.a Magyar Mûvelõdési Intézet,

.a Móricz Zsigmond Társ~.ság

.a Nemzeti Kulturális Orökség Minisztériuma

.és több jeles országos intézmény, szervezet és vállalat, akikke! még

tárgyalósokat folytatunk.

.A p61yózat beküldésének hatóridefe: 2002. november 2.

-a költõ 100. születésnapjQ
A pólyázatokot az alábbi címre kérjûk beküldeni:

Magyar Mûvelõdési Társaság
1011 Budapest Corvin tér 8,

Tejefon: 201-37-66, fax: 201- 57-64
E-mail: foldesdyga@katonaj-bp..sufinet,hu vagy: fo.ldiaka@mmi.hu,

A www.mmi.hu/org/mmint.

honlap pályázatok, fe)hívások rovotón folyamatosan közzéteszünk híreket.

.
Eredményhirdetés és dífkiosztás: 2003. január 22-én,

a Magyar Kultúra Napjón.

A legjobb írásokat iroda-lmi, illeNe közmûvelõdési lopokban kívánjuk megjelentetni.

Budopest, 2002 júniuso

Földesdy GobrieUa Földiók Andrós
elnökségi fog, a pályázat gondozója társelnökJ a pályázat egyik szervezõje

if .
~~ Jankovics..Morcei.1 ~~jNE" Z '.. Ö .elnok ~ ,,~WI ru KUlru~s OR KSEG .~fi

Ö ~CI)" MINISZTERIUMA UYEL rJ

-
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Szemle

Egy ötvenéves füzettartó

lapjai
Már az csuda, hogy ez a gyenge fedelû, narancs-
színû füzettartó fél évszázadon át megõrizte édes
gazdájának olykor sietve, kapkodva, a keze ügyé-
be került mindenféle papírra rótt gondolatait és
a "felsõbb szakmai fórumokhoz" írott ötleteit,
javaslatait, vélekedéseit (elemzéseit) a könyvtár-
ügy kérdéseirõl és szûkebb hazája, Kaposvár
megoldatlan közkönyvtári gondjairól. Nem vesz-
tek el, fontosak maradtak minden (összesen ki-

lenc!) költözködéskor, szerzõjük vigyázott rájuk,
s (talán nem rosszindulat "Ú feltételezés:) unszo-
lásra 1998 és 2001 között sajtó alá rendezte a

lapokat.
"Mivel az egész egy elsüllyedt világról, job-

bára tovatûnt szereplõirõl üzen, magyarázatok-
mentegetések, mentegetõzések? -nélkül immár
nehezen érthetõ. Ezért ahol szükS'égesnek látszott,
mai, 48-51 évvel késõbbi magyarázatok kisérik,
értelmezik, kiegészítik a dokumentumokat és a
naplójegyzeteket. Magának a naplónak e
könyvbeni közlése teljes: az elsõ bejegyzéstõl az
utolsó soráig egyetlen szó kihag)Jása és meg-
változtatása nélkül tartalmazza írójának egy- us eleje közötti röpke idõszakáról vali könyvtá-
kori gondolatait, mert a szerzõ tudja, hogya ros ának, (dr.) Gerõ Gyulának naplója, korabeli
kor gondolkodásmódját, hangulatát és nézet- dok~mentumok (levelek, újságcikkek fõként a
világát csak az akkor megélt dolgok, elhang- Somogyi Hírlapból) és fél évszázaddal késõbbi
zott vélemények szépítés, kozmetikázás nélküli kommentárok, magyarázatok tükrében. Rövid éle-
közlése, közvetítése adhatja vissza. Ezt köve- tûnek bizonyultak a megszüntetett olvasóterem
teli meg a történelmi igazsághoz való hûség feltámasztásának kísérletei, amiket a harmadik
és az emberi-szakmai tisztesség is. A közrea- részbõl ismerhetünk meg.
dónak mindössze a magyarázathoz van joga. A jogi doktori címet szerzett, majd bölcsész-
Ezért ahol stílusbeli vagy értelmezési okokból tanulmányokba kezdett s azokat abbahagyó, 24
szükséges, szögletes zárójelbe tett megjegyzé- éves Gerõ Gyula mindenáron könyvtárban akart
sek segítik a leírtak tisztázását-tisztánlátását. " dolgozni. Akármilyen áron. Ez a vágya teljesült

-írja elõszavában a szerzõ. is a mai megfogalmazással élve kalandos sorsú
A karcsú kötet rövid idõszakot ölel fel. Elsõ kaposvári olvasóteremben, ahol majd az utolsó

dokumentuma 1949. augusztus 20-ai keltezésû, percig (az olvasóterem fennmaradásáig) fizetség
az utolsónak dátuma 1950. szeptember 13. Tar- nélkül dolgozott. Pedig nem volt nagy a beígért
talma hármas tagolású. 300 forintos havi bér, amit késõbb a segédkönyv-

A Kaposvári Városi Könyvtár felállítása ér- tárosnak "állítottak be", s neki már 800-at kínál-
dekében íródott leveleket, tervezeteket, megnyi- tak. Igaz, csak akkor, amikor -legnagyobb
latkozásokat tartalmazza az elsõ rész. A máso- ámulatára -teljesen ismeretlenül kinevezték a
dik a városi olvasóterem 1950. április 5. és júli- .bajai városi könyvtár vezetõjévé.
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Dokumentumok (levelek, újságcikkek), nap- havas délelõttj~n levél várta otthon, értesítés bajai
tójegyzetek és kommentárok fûszerezik az érde- könyvtárvezetõi kinevezésérõl.
kes szakma- és kortörténeti munkát. "Abban a világban, amikor a bizalmatlan-

A naplójegyzetekben alig találni személyes ság, a politikai gjlanakvás uralta az egész életet,
jellegût. szinte egyedülálló, hihetetlen volt az eset. Baján

Nézze el nekem az olvasó a most következõ soha nem jártam, a városban senkit nem ismer-
pár szemérmes mondatot. Hiábavaló lenne a tem, ráadásul nem voltam párttag, de az ij}úsági
próbálkozás, hogy az ötven évvel ezelõtti Gerõ szervezet, a DISZ tagja sem. Sõt az Országos
Gyula bármely személyes titkát felleljem. Pedig Könyvtári Központ nagy tekintélyû tanácsadója,
munkálkodik bennem a kíváncsiság jegyzeteit Kõhalmi Béla sem ismert személyesen, az en-
olvasva. gem neki ajánló Komjáthy Miklós támogatása is

Késõn ismertem meg személyesen, már négy inlcább csak a rólam alkotott kevés benyomás'á-
évvel túl a hatvanon. Hosszú estéken át dolgoz- ra támaszkodhatott, mint a tartós, közelebbi
tunk együtt a Könyvtári Levelezõ/lap zártáján. kapcsolat tapasztalati tényeire. Mai szememmel
Bámultam munkabírását, aprólékos precízségét, visszatekz'ntve egy kegyetlen kor ritka csodájá-
ami ugyan gyakorta járt oldalakon át tartó újra- nak, néhány tisztességre szövetkezett ember ...
tördeléssei, de a jól végzett munka biztonságát sikeres »összeeskiivésének« tekintem hivatásos
adta cserébe. könyvtáros pályám elindítását..." -írja en-õl

Festõ bátyám ecset jére kívánkozna, mutatott 2001. március 6-ai keltezésû kommentárjában.
egyszer az õszbe fordult Gellérthegyre, amint De ez már a történet vége...
kinézett dolgozószob ám ablakán. Festõ bátyját Nem csupán ajánlott, de kötelezõ irodalom-
kétszer is említi naplójában. Anyámra kell szo- má kellene lennie ennek a dokumentumgyûjte-
rulnom megint, kesereg másutt, mert még min- ménynek a mai könyvtárosok és a pályára most
dig nem kapott fizetést. ~nnyi a magánélete a készülõk számára. Fontos adalékokkal szolgál az
feljegyzésekben. Miközben lelkesülten ír a fali- újkori könyvtár- és kultúrtörténet "hõskorához".
újság hatásáról, hevült örönunel az olvasói statisz- És mert kozmetikázás, utólagos, a mai élethez
tikáról, s lejegyez egynéhány megfigyelést olvasó- igazítás köntösébe bújtatható átpolitizálás nélkül
iról és elképzeléseibõl arról, mit kell tennie. ad képet egy autodidakta könyvtáros olvasó- és

Az utolsó oldalaknál járva, mielõtt befejez- önszemléletérõl, bizonnyal minden tudatosság
tem volna, önkéntelenül összecsuktam a köny- nélkül fogalmazva meg e szakma iránti tisztes-
vet. Néhány helyütt a napló fakszimiléjével ta- ség ma már csak szemérmesen nevesíthetõ, alap-
lálkoztam benne, s megdöbbentett a megegyezés vetõ jegyeit az olvasó szolgálatában. .

Gyula általam ismert, mai kézÍrásával. Nem akar- Fejõs László
tam keresgélni, a borítón meg ugyancsak egy
naplórészletet látni. (Grafikusként dolgozó Éva Ger6 Gyula: Könyvtár a megyeházán.
lánya tervezte.) Fellapozva a könyv végét ott Napló, dokumentumok és kommentárok az

1 '1 G 1 .., 1 1 ". . k ,'" 1950-es Kaposvári Városi Olvasóterem
ta a tam yu a otven evve eze ott! s mal eZlra- .., d ' 1 t ' ~1 ' 1 t ' b H 1 k . d.rov~ e e ero -e e eo. -~a. asáto Minden bizonnyal van ebben valamI szer- Megyei és Városi Könyvtár. -Kaposvár
kesztõi szándék, hogy ezek itt együtt láthatók, s : MVK, 2002. -153 p.
összehasonlíthatók.

1950 nyarán G. Gy. hat hetet Pesten töltött a
Máramaros úti könyvtáros iskolán. Hazatérve új
ígéretek fogadták a könyvtár elhelyezését illetõ-
en. Szokásos naivsággal lelkes szervezkedésbe
kezdett megint, megkérte képzõmûvésszé lett
egykori iskolatársát, Csermák Tibort, tervezze
meg az új könyvtár elhelyezését, berendezését.
A tervek el is készültek, mégse lett belõlük sem-
mi. Csak egy újabb ígéret más helyszínnel. Gyu-
la bejárt segíteni a körzeti könyvtárba (termé-
Szetesen ingyen), s egyszer csak, december egyik

~ .
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Nevezze entrópiának!" Fülöp Géz.a, akinek Az info~á~ió c. munká~a
" 1990-ben jelent meg, s a bolcseszkarok egyik

Bár felismerése nem elõzmények nélküli, mégis alapmûvévé vált. A mostani, immár harmadik,
Shannont tekintjük az információelmélet atyjá- átdolgozott és bõvített kiadás munkálatait az
nak. Ö adta meg a legáltalánosabb érvényû vá- MTA Domus Hungarica Stientarium Artiumquie
laszt 1948-ban megjelent tanulmányában arra a ösztöndíja és a Nemzeti Kulturális Örökség
kérdésre, amit Hartley tett fel 1 927-ben: hogyan Minisztériuma támogatta. Ennek elõszavában írja
lehetne mérni a távközlési rendszerekben továb- a szerzõ: "Kialakulóban van az egységes infor-
bított információt -bár erre maga Hartley is kí- mációtudomány. Bár még sok munkára -és
nált megoldást egy még ugyanebben az évben szemléletváltásra -van szükség, amíg az infor-
rendezett nemzetközi konferencián bemutatott mációs univerzumot teljes mélységében és szé-
dolgozatában. Merõben újszerû ebben az volt, lességében átfogó diszciplína elfoglalja helyét a
hogy mérhetõsége érdekében az információrólle »klasszikus« tudományok sorában. A termino ló-
kell hámozni mindent, ami szubjektív, vagyis giai bizonytalanságot sem sikerült még teljesen
mindazt, ami egy üzenetet az ember számára ér- felszámolni. A kutatás olyan helyzetben van, mint
tékessé tesz: a jelentést, s csak fizikai formáját a XIX. század elején az energia kutatása volt:
kell vizsgálni. Erre a logikára építkezett a nagyon sok ismeret halmozódott már fel a kü-
shannoni elmélet is, de vizsgálódásait kiterjesz- lönbözõ energiafajtákról, ám még sok tapaszta-
tette a zajra, a csatornára és a kódolásra is, és latnak kellett összegyûlnie, amíg megszülethe-
továbblépett az elvonatkoztatás, absztrakció tett a termodinamika tudománya, és sikerült az
Hartley által kijelölt útján. Megfogalmazott egy energia fogalmát pontosan meghatározni."
absztrakt modellt, amellyel minden kommuniká- Amit most lehet tudni az információról, azt
ciós folyamat leírható, s ez a kommunikáció foglalja össze és teszi áttekinthetõvé a gazdagjelképévé vált. Amikor egyenletét levezette, ko- irodalomjegyzékkel záródó munka. (fejõs) .

moly gondot okozott neki, minek nevezze. Elõ- Fülöp Géza: Az információ. -Ko-
ször információnak akarta nevezni de ezt túls á- lozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
gosan megterheltnek vélte ezért ú~y határozott let, 2001. -239 [3] p. -Megjelent
1 b. 1 ', M . tt k,' 500 példányban
egyen a neve lzonyta ansag. egvlta a a er-

dést Neumann Jánossal is, aki így válaszolt:
"Nevezze entrópiának!", kiegészítve javaslatát ,
egy ironikus érvvel: "Elõször is az ön bizony ta- FULOP GEZA

lansági függvénye a statisztikus mechanikában A .~ ". "
ezen a néven szerepel, így hát van már neve. Z lD.lOrmaCIO
Másrészt, s ez a fontosabb, senki sem tudja, hogy
igazából mi is az entrópia, s így ha vitára kerül
sor, ön mindig elõnyben lesz."

Fülöp Géza Az információ címû könyvének
elsö fejezete az információ felfedezésérõl szól, s
hogy mennyire késõi a "felfedezés", elegendõ
arra u~alni, amit a könyv is feldolgoz, informá-
ció attól kezdve létezik, hogy az élõ sejt kiala-
kult. Az emberiség mentségéül: Amerika azelõtt
is létezett, mielõtt Kolumbus rátalált volna fél
évezreddel ezelõtt...

A felfedezések nyilván akkor születnek, ami-
kor valami arra kényszeríti a kíváncsi és vállal-
kozó elmét, hogy "törje magát", megoldást, vá-
laszt keressen. "Történelme folyamán az ember
mindig megteremtette azokat a kommunikációs ERDf:LVI MúzEUM.E(;V&5ÜLET, KOLOZSVÁR
eszközöket és viszonyokat, amelyekre fejlettsé-
ge adott szintjén szüksége volt." -írja másutt
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Hírek

Harmincéves 2. Kimutatás a költségvetési támogatás fel-
". használás áról

az olvasotaborI mozgalom 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos ki-
mutatás

A Magyar Garabonciás Szövetség június 8-án 4. A cél szerinti juttatások kimutatása
jubileumi rendezvé.nyt szervezett. Felsõtár- 5. A központi költségvetési szervtõl, elkülö-
kányban, az elsõ olvasótábor helyszínén többek nített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-
között Kocsis István, a hatvani Városi Könyvtár tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
igazgatója, Ratkó Józsefné, a költõ özvegye, települési önkormányzatok társulásától, az
Czakó Gábor író, Kamarás István író, szocioló- egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
gus, Zombori Ottó csillagász, a szövetség koráb- szerveitõl kapott támogatás mértékének kimuta-
bi elnöke emlékezett az eddigi olvasótáborokra, tása
táborozókra, csoportvezetõkre. 6. A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott jutta-

Közremûködött Buda Adám énekmondó. tások értékének, illetve összegének kimutatása
A résztvevõk emlékfát ültettek, majd Eger- 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi

ben, a Forrás Gyermek Szabadidõ Központban beszámp1ója
áttekintették az olvasótáborok jelenkori helyze-
tét, eszmét cseréltek a lehetséges jövõrõl. Mellékletek:

A találkozó vég~~ fell~~ett az ö~ éve ~lakult 1. melléklet: A vagyon felhasználásával kap-
Magyar Gal:abOnClas Tno. (Gutaz Istvan, az csolatos kimutatás
MGSZ titkára)

K .. h ". . 1 ' 1.. Közhasznú beszámoló egyszeres köny,'vi-
OZ asznusagl Je entes telt vezetõ társadalmi szervezetek, köztestüle-

tek részére
a Magyar Országos Közös Katalógus (A közzétett beszámolóban nem szerepel. .

Egyesület Megtekinthetõ a Magyar Országos Közös Kata-
2001. évi tevékenységérõl lógus Egyesület (MOKKA) irattárában. Emellett

az 1. melléklet minden lényeges pénzügyi adatot
Székhely a tárgyévben: 1088 Budapest, Mú- tartalmaz).

zeum u. 17.
majd szeptember 20-ától: 1011 Budapest 1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felh asz-

Gyorskocsi u. 5-7. .nálásáról
adószám: 18159264-1-43 A Magyar Országos Közös Katalógus Egye-
közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet sület 2001-ben a következõ költségvetési támo-
nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. gatásokat kapta a Nemzeti Kulturális Örökség

Pk. 60329/97/3., 1997. június 25. Minisztériumától:

Rendkívüli támogatás
Tar ta\. o III (aDR keret terhére) 5 000 000 Ft

"Olvasás Éve"
1. Közhasznú beszámoló egyszeres könyvvi- Telematikai Pályázat keretében 11 000 000 Ft

telt vezetõ társadalmi szervezetek, köztestü1etek Összesen: 16 000 000 Ft
részére

(A ko..' t tt b ' l ' b 1 2001-ben felhasználás nem történt. Az 5 mil-zze e eszamo o an nem szerepe. 1., c' , ,~ lh "
Megtekinthetõ M o , K K t 10 lonntos tamogatas le asznalasa 2002-re volta agyar rszagos ozos aa- 1"., 11 "ll .' ~. , ,
lógus Egyesület (M

OKKA) ' ttá' 'b E II tt e olranyozva, a ml 10 lonntos tamogatas pe-
Ira ra an. me e d. 2001 " '1 "

az 1 melle' klet . d 1, ,.., d t t 19 vegen nYI t meg, es Igy felhasználásuk-
..mm en enyeges penzugYI a a o ,

tartalmaz). ra 2001-ben eleve nem volt mod.

-.
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: 3. ,\ vagyon felhasználásá\!al kapcsolatos ki- könyvtárhasználó egyetlen katalógus-adatbázis
f I mutatás használatával meg tudja állapítani, hogy az álta-
i A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimu- la keresett dokumentum hol használható, illetve

tatást az 1. melléklet tartalmazza. vehetõ igénybe, helyben vagy távolból, könyv-
tárközi kölcsönzés vagy egyéb dokumentumszol-

4. ,\ cél szerinti juttatások kimutatása gáltatás révén. Emellett a rendszer azt is lehetõ-
A 7., a közhasznú tevékenység rövid tartal- vé teszi, hogy az adatbázisban található doku-

mi beszámolója c. fejezetben foglaltak értelmé- mentum-leírásokat az illetõ dokumentumot szin-
ben az egyesület mûködési céljának megvalósí- tén beszerzõ tagkönyvtárak átvegyék és így egy-I 
tásához szükséges szoftvert a korábbi szállítóval ségesebb katalógusok jöjjenek létre, kisebb mun-
fennállott szerzõdés felbontása után kiválasztott kával. A rendszer már üzembe helyezésekor tar-
új szállító 2001-ben még nem tudta leszállítani, talmazni fogja az össz~s vagy csaknem összes
és így a MOKKA rendszere nem kezdte meg magyar dokumentum lelõhely-adatait és a ma-
mûködését, a beszámolási idõszakban az egye- gyar könyvtárakban található külfóldi dokum en-

: sül et cél szerinti juttatásnak minõsülõ tevékeny- turnok több mint 70%-ának adatait; további fej-
I séget nem végzett. lesztés esetén a külfóldi dokumentumok csak-

I nem 100%-ának lelõhelye is megállapítható lesz
5. A központi költségvetési szervtõl, elkillönÍ- az adatbázis használatával.
tett állami pénzalaptól, a helyi önkormány- A rendszer terveinek és technikai specifikáci-
zattól., a kisebbségi települési önkormányzat- ójának kidolgozása, valamint belsõ szabályok
tól. a települési önkormányzatok társulásától, megfogalmazása és rögzítése után az egyesület

1 az egészségbiztosítási önkormányzattól és tendert írt ki, majd annak elbírálása nyománI .:: 
mindezek szerveitõl kapott támogatás mérté- 1999-ben szerzõdést kötött egy könyvtári szoft-, kének kimutatása verek fejlesztésével foglalkozó kü1fóldi céggel a

A Magyar Országos Közös Katalógus Egye- szoftver szállítására és a közös katalogizálási
sület a 2000. évben nem részesült támogatásban rendszer létrehozására. Sajnálatos módon 2000
költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénz- elsõ felében nyilvánvalóvá vált, hogy a szállító
alaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi nem tudja vállalt kötelezettségeit teljesíteni. Ezért
települési önkormányzattól, a települési önkor- az egyesület elállt a szerzõdéstõl.
mányzatok társulásától, az egészségbiztosítási A szoftver szállítására ez után kiválasztott cég
önkormányzattól és mindezek szerveitõl. sem tudta a tárgyévben befejezni a szoftver fej-

lesztését és az adatbázis létrehozását, részben
6. A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott jut- saját késedelmei, részben objektív körülmények
tatások él.tékének, illetve összegének kimu- (szerver üzemzavara), részben pedig egyes
tatása MOKKA tagkönyvtárak késedelmes, illetve hi-

A Magyar Országos Közös Katalógus Egye- bás adatszolgáltatás a miatt.
sület a 2000. évben nem nyújtott sem pénzbeli, A tárgyévben -a közhasznú tevékenység foly-
sem természetbeni támogatást választott vezetõ tatása keretében -elkészültek az inputtal és az
tisztségviselõinek. outputtal (használói felületek, letöltési lehetõsé-

gek stb.) kapcsolatos és más specifikációk, és
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi be- tesztadatbázis jött létre, amelynek vizsgálata -

szálnolója sajnálatosan -számos hibát mutatott. 2002-
Az 1997-ben létrejött Magyar Országos Kö- ben létrejött a végsõ tesztadatbázis, és biztosí-

zös Katalógus Egyesületnek (MOKKA) 15 nagy tottnak látszik a rendszer üzembe helyezése
könyvtár a tagja. (A korábbi 17 tag az egyetemi 2002 nyarán.
integráció és egy további összevonás következ- Idõközben az egyesület székhelye (az egyik,
tében fogyatkozott 15-re.) Az alapító könyvtá- már említett könyvtári összevonás folyománya-
rak azért hozták létre az egyesületet, hogy elõké- ként) megváltozott. Döntés született továbbá
szítsék, majd megvalósítsák azt a projektet, (elsõsorban finanszírozási követelmények miatt)
amelynek eredményeként minden internet-hoz- arról, hogy 2002-tõl a további fejlesztést, majd a
záféréssel rendelkezõ magyar könyvtár vagy rendszer üzemeltetését az Országos Széchényi
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Könyvtár veszi át, míg az egyesület szerepe ennek Követelé~ek:
megfelelõen a tagkönyvtárak képviseletére, va- Követelések összesen: O
lamint a rendszer fejlesztésének és üzemelteté-
sének elõsegítésére és ellenõrzésére terjed ki. Kötelezettségek:'
Ezzel kapcsolatban 2002-ben megváltoznak az Munkáltatói SZJA 266
egyesület funkciói, a közhasznú feladatok sérel- Kifizetõi SZJA 4

.me nélkül. Új alapszabály készül és kerül be- Munkavállalói járulék 13
nyújtásra a Fõvárosi Bírósághoz. Nyugdíjjárulék 8% 1

Horváth Adám Egészségbiztosítási járulék 3% 26
elnök Kötelezettségek összesen: 310

1. melléklet: A vagyon felhasználásával kap- 2001. 12. 31-i záró adatok:
csolatos kimutatás (ezer Ft) Nyitó 16321

Bevételek 18120
2001. 01. 01-i nyitó adatok: Kiadások -11555

Bank 3 298 Követelések -

Diszkont kincstárjegy 2 010 Kötelezettségek 310
Dis'zkont kincstárjegy 11 321 Záró összesen: 23196
Kötelezettség -308
Nyitó összesen: 16 321 2001.12. 31-i záró pénzállomány:

Diszkont kincstárjegy 020102 4688
Bevételek: Bank 18508

NKÖM támogatás 16 000 Össszesen: 23196
Tagdíjak' 480
Értékpapírok kamata 1 389 ,
ABN-AMRO Bankszámla kamata 228 Uj köntösben
Egyéb bevételek 24 , .

I f

lBevételek összesen: 18 121 UI arcu atta

Kiadások: Fennállása (immár 12 év!) óta több íz-
Bérköltség: 6 005 ben változott egy kissé a lap arculata,

Bruttó bérek 4 272 külcsine. Néhányszor valamelyest "be is

Megbízási díjak 1 733 színesedett";, ' , ,
Munkabérek közterhei: 1963 Most elso alkalommal SImmar vegle-
Egészségügyi hozzájárulás 95 gesen több színû, keményebb, yagyis tar-
Munkaadói járulék utalás .159 tósabb, strapabíróbb borítóval jelenik meg
Nyugdíjbiztosítási járulék 22% 1 136 a Könyvt~ ~:vele~õ~lap -támogatóink,
E .' b.zt ' t '" , 1' k 110/ 573 szponzora1nk Jovoltabol.geszseg 1 OSl asI Jam e /0 '"
An klt'. 2 Korszerubb, a szemnek tal an kelleme-

yag. o se~. , , sebb lett a lap belseje is, bár ez nem anya-
Anyag,ellegu szolgaltatasok: 3585 . k ' d , It dd. D ,. k.. t.. h..
K ' Kft 494 gl er es vo e 19 sem. e uJ on os oz

urator. , . 1 .ll .
k., , UJ arcu at 1 1 .

HelY1segberle~ 654 Reméljük, elnyeri Olvasóink tetszését.
Te~efonhasznalat 280 Fontos törekvésünk volt: vigyáztunk rá,
MA V 5 hogy seinmilyen "modernkedés" ne rontsa
hitelesítés, késedelmi pótlék 11 az olvashatóságot.
Konferencia részvétel 14 Továbbra is várjuk írásaikat. Reméljük,
Bankköltség 96 hû munkatársaink maradnak sõt eddigi, ,
Vegyes 2 szerzõinkhez újak csatlakoznak.
Reprezentáció 9 Olvasóink hûségében is bizakodunk. Kér-
Projekt-szervezés 2020 jük, írják meg véleményüket az "újításokról"!
Kiadások összesen: 5 550
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So jtófigyelõ

Játék a betükkel
A gi)di)lléii lJ"ir(:Jsi kcjnyvtcír épülete és a (~'utenú("r,g-galax;s

Az egymást követö könyvuíri funkci6k egy jól fnrmált, átláthaW és át,járható rendszert alkotnak "-iCO" ,.."""""" ,',,','

lJrl"anizá"iós ,zcmpontból pá- raklárTészek, irodák. olvas(lzu.

rallan lanul"ágokkaJ sz<»gál gok. szlÍmflógépe, munkah...

(.ódóll':; az elmúlt nyol(van, Jyek stl,.) egy j,SI formált. átlát.--

,záz évrl;l. A régebl,en vadkh- hat6 és átjárh3t') rends:zert al-

"..,li járta erdûir,SI, ;lJetve S;ssv kotnak. Az o!vas,;k f"rde fal.

p"n;l'ás ,...káci,;ir,SI, "I'kend- síkjai hátr1'" mutatják meg .,1"

jcirõl egyaránt elhíresü!t Gra.,. tós:rigeleles szerkez"ti t"lé"eit,

,alk..wich-kastélv és az azt ki;- "melvek m"lll'll dominánO;an

r(ilvevõ uradalom egy t..,nsége- jelenik meg" l,il"Z{)h..!.on. ill".,

',-,n ",.ép, hatalmas kiterjedésû v.. a téglaborítás is. Ugye'ek

hi.rokk településszerkezelet jÓ arányúak. galérit.-heépíté-

lestáll az utókorra, F.z a s7.erk..- sek, lelépc,,)zések és az "thida-

"el kitûnóen megfelelt "zok- lások is,

nak az épitészeti kihívásoknak S ha már cgyéhkéllt i" ,z,iha

.gondolok itt Nagy Sándor. kerültek aznk ,. hel"" hurknl,;

Medgyas"","y lstv..n egy-egy anyagl'k (f", tég1", hel,)n). "me-

-zínvon,lJa" családi villájára. Iyek aránya rrl"ghal'tr')"A' lehet

ip"rmûvészek. képzõrr,ûvé- a ki;nyvlár bel"" IIlmoszférújá.

,zek lakhelyeire '-, amelyek II nak létreji)lléhen, térjünk is rá

XX, század ki)zepéigjellemez- egy má!;(.dik, rejtettehh karak-

t"k a vúrosk,ít ter"l(;gía ,'ázlat",s elcmzé".;rc

.-\ gy(;kere" úl,liakulá., az öt- Ehhez semmi músl nem k..11
"enes években következett be. tennü"k, ",ím " I"",iml.hc "n

an,ík"r is az egykori premonl- ni egy .,átlllgos" f,'nnájú. alakú

fci gimnázium területén n,eg- ki'inyvet. Emeljük "zeln magas-

"lakulI az agrártudományi ságba! Majd vegyük SOrTII az(j-

egyetlOm (legjobb épületeit kat a .,geon,etriai egységeket',

Rimar,..;czy, János."y Gyi)rgy amclyek egy könyvet. mini tár-

jegyzik). illelve egyre tUlgyobl, gyal jellemeznek- A borW;k

"7erepet kapott a HÉV. A jó síkjait, a könyv serincének vo-

ki):z,lekedés hatására a fõváros nalát. Az egymásr" presc)ódó,

k(lzeli Gi;di;lIó lak"ssága föl. vagy éppen lazán egymá."tól el-

duzzadt. A l.,arokkos fund,,- nyi1ó könyvlapok piirhuzamo"

mlOntulTlokk,1J rt'ndelkezó lele- rovátkáil, A ""iiveg"or"k "7-"-

piilésszerkezel -szig"rti ulca- bályos. "zigorú párhuzam"""it, Z
rend.zer, valamint "rrlegöri.'i- Szerény, fegyelmezett megjelenés Vagy ,1 p:lpírlapok ro,I.." felüJe- (!i,
köll,et',' lelekhatárok hiúnyá- ti lextúrájál, Vt'gül, kis.é ,,:r,él- '"o
nan -egy igen"""k szahdalt. nagyon i. leti, hogy Kálmánék ki)t1y"tárépüle.te az nyilva. geril,cével felfelé I"rdítva f"rnl:il- cn
clegyes, e"etlege" városi arl'Ulattá alakulI utcakép radikális iUformálása helyett in. junk a könyvb,SI, arnolyan kis tel..,\furn1,it, N
,it. Híiinyoznak "z igazi fóutcák. a város- kiJbh a ház hel világára koncentrálva lelje- S vegyük észre, hngy K,ilmán és M,ljor ~
mitg. Kis,,'; Jogikátlanok "Ieresedések, sedik ki, l.ogikus rendszerben. egymá...ba eljárásai azért tudnak szerény,égíik. visz- o""
Ili/tO,ig",;"n L" domináns pl)zícióban van " sodri.\dó terek lánC{)!alában ki;vetik egy- szafogotlságuk ellenére is adekvát. érvé- ~
HEV-,illomii". elszórtllk a középület"k. ",ást a különhtl7õ funkci,'\jú egységek. A nye", hang"úlyo., é" nehezen felejlhel(j O-

Nché:t ervény"s léptéket, k;fejezési f~gad()lérból még a fi;ld,zulten érjük el a fogá.,okká vál"i, mert maga" könyv for- "::
modort. igaz(>dásj pontut taliJlni ebl1en az f,?IY('fr3t-o~va"ót. Ebb?! a t~r'.':'szhc.'\l egy ma stOm egy harsogóanci:r.ellált val:,l:"i. ~'
"""L"vJ""zaságh"n, v,rtuoz letotorma "lá etV" lepunk he egy Ha képesek vagyunk" k,')nyvtan fó- v'"

Af. építészeti ki\zépnen1zedékhez lar- kis clûadólercmbe. amely az uk'afrontra homlokzat ablakritmusát a poleokon s,,"
10'" Kálr",in r,rni\nek és a bel",Sépítészc- rendezeIt kávéz,;ban folytatódik, rakozó könyvek gcrin..'én..'k ritmusában. to'oJ

lj megform,ílás"n d"lgozó Major Az épület alaprajzi elrendezésél)Ól kö- a horiz<)nl,íli,; miik,S ro,'átk;;k..1 a kÖI1YV-
(;y~'rgynek must "ikerült egy olJ;a" k~\7,- vctkcc:z()en a k-ülilnbóz(l ép,ülelszárl1yak la~k. h';lû,;or,,'k vlzszint",;eih"n viszont- R

Intezn1ényt t,-,rv"zt1luk a régI v"roshu.:t egy ),;1 használható, szép ntmusban ta. látnI mar jÓ nyomt)n v"g}',mk nhhoz. :"'"

epul,"éhcz köze/ álló telken, amely "ze- golt belsõ udvart alakítanak ki. A h"m- hogy az épület küliml:éle clcmcil p',nto-
rél1Y, fegyelmezett megjelenéséve! a ké- lokzat visszafogottan L" jól múködó al3p- san úgy tudjuk .,elolvasnl', akár egy kilú- <--,

,,'lhl,iekben kiindulópontja leh"t egy egy- karaktere után itt ére"zük újra azt a fi- nö regényt. ~,

""I;esel,l, épilészeli arculalti (.ödölló lét- nom, vis."zafogott eszki\zökkel operáló Nemes, a köny..' c,;szcnciális 10rn",j =:

rehozá,;át megcélz.6 rendezési teNnek, építész".ti modo rt, "mi a vár"s egyéh te- egysz"rüségéból fak"dó fugások azok. ~

",\ nemrég átadott új váro,;i kilnyvtár r"inek forrnálá.,;akor is példaértékû lehet. amelyek a2 tij gödöllõi "lÍr,."i k,)nyvlíu cn

épületének ös.":,,,:ss.:géhen puritán, de ér- A 1..,ls6 szinteken egymásI követ') kü- épületét pr)t1to", gondos alk,'tás.'ií tes7.ik .
"ekes geometrIaI szerkeztOtet ercdményc- Iónféle könyvtári funkciók (gyermek- Martink6 JÓL,ef zõ utc..i fóh')tnlokzatának lálvá11ya is sej- könyvtár, az utcai (!) oldalra rendezett Az OcrOGON épllészclkriuka; mûhely laRÍa .o
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