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"Minden könyvtáros alapvetõ kötelessége, hogy
a könyvtárhasználó törvényben biztosított jogai- ORSZAGOS , ,
nak érvényesülését a dokumentumokhoz és in- DOKUMENTUM-ELLAT ASI
fo~ációk?oz va~? h~zzájutá~~an ~in~l sokol- RENDSZER
dalubb modon elosegItse" -Ifja RIChlIch Ilona
az Országos Dokumentumellátási Rendszerrõl á' lási lehetõségeket adva a könyvtárak kezé-

sz~l~ .kiadványban., ~?rszág?& ~.oku~en~~- ~es~ a könyvtári ellátást, így a könyvtárközi
ellatasI Rendszer: Tajekoztato a konyvtarak Ko- dokumentumszolgáltatás fejlesztését is.
zötti dok~mentum- és információszolgáltatásról. A PTE Központi Könyvtára és kari könyvtárai
-Veszprem: VEK, 2002. -19. p.) 1999-tõl fokozatosan kapcsolódnak az aDR-hez.

Bár ezt az elvet mi, könyvtáros ok -amióta A támogatás összegébõl elsõsorban a felsõ-
világ a világ és könyvtár a könyvtár -a kezdetek oktatásban használatos magyar nyelvû szak- és
óta valljuk, az 1997. évi CXL. törvény, amely tankönyveket, monográfiákftt vásárolunk, jelen-
többek között országos dokumentumellátási rend- tõsen növelve ezek kölcsönzésbe kerülõ példány-
szer kialakítását írta elõ, nagymértékben hozzá- számát is. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy
járult a fenti elv gyakorlati megvalósításához. egyetemi kiadványaink (pl. a PTE Egészségügyi

A Pécsi Tudományegyetem könyvtárai egy Fõiskolai Kar tankönyvei vagy aPTE Felnõtt-
sokkarú egyetem -igazi universitas -informá- képzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Inté~et
ciós igényeit igyekeznek kielégíteni és az ehhez által kiadott jegyzetek) is nagy példányszámban
szükséges információs hátteret biztosítani. Ez kerüljenek be az ODR rendszerébe, mert ezek
nem könnyû! Sajnos minket is sújt az a jelenség, iránt országszerte igen na'gy az érdeklõdés.
hogy a könyvek, folyóiratok ára egyre nõ, az Az elmúlt években jelentõs volt a dokumen-
anyagi erõforrások szûkülnek, a használói igé- tumvásárlás mellett a korszeru technikai eszkö-
nyek mértéke és szintje pedig folyamatosan zök beszerzésére kapott támogatás is. Ebbõl fej-
emelkedik. leszthettük számítógép-parkunkat; a könyvtárközi

A kötelespéldányként kapott hazai dokumen- szolgáltatások megkönnyítéséhez és meggyorsí-
romok száma a 90-es években olyannyira lecsök- tásához több kari könyvtárban is fénymásoló-
kent, hogy egyre nagyobb gondot okozott az berendezéseket, lapszkennert, faxot vásároltunk,
olvasók belföldi szakkönyvekkel való ellátása. legutóbb pedig az Ariel dokumentumküldõ és -

A megváltozott társadalmi, gazdasági és techno- fogadó szoftver 3.0l-es verzióját szereztük be.
lógiai elvárásoknak is egyre nehezebben tudtunk Más forrásból ugyan, de bõvítettük Corvina
megfelelni. Ezért is fogadtuk örömmel az ODR integrált könyvtári rendszerünket, újabb és újabb
létrejöttét és a tényt, hogy ez a formáció hatéko- modulok megvásárlásával. Ezzel elértük azt, hogy
nyan segíti -dokumentumbeszerzési és eszköz- nemcsak a kölcsönzés és feldolgozás üteme gyor-
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sult, hanem az országos lelõhely-nyilvántartásba tatók, faxok, szkel1l1erek és egyéb, számítógépes
való bejelentésünk is naprakészebb lett. szoftverek) biztosítják a hátteret.

Itt kell azonban megjegyezni, hogy az ODR- A kön,vvtárközi s'zolgáltatást egyetemünkön
adatbázisban egyelõre csak a központi könyvtár "kétpólllsúnak" mondanáI1,1' Az eg)lik pólus a
(P 1) és a Bölcsészettudományi és Tt.~rmészcttu- humán tudományok köre (Allam- és Jogtudomá-
dományi Kar (P2) anyaga kereshetõ; a többi kari nyi Kar, Bölcsészettudományi Kar), ahol sokkal
könyvtár eddig feldolgozott állománya pedig a inkább a dokumentumkölcsönzé::.' dominál (szak-
helyi ~zámítógépes katalógusokban található meg. könyvek, tankönyvek, jegyzetek); a másik pólus

És most részletesebben szólnék az állomá- a természettudományok és alkalmazott tudomá-

nyunkból nyújtott könyvtárközi szolgáltatásokról. nyok csoportja (Természettudományi Kar, Or-
Mint már jeleztem, egyetemünk igazi uni- vostudományi és Egészségtudományi Centrum),

versitas: kilenc kara van. Ebbõl következik, hogy ahol elsõsorban a folyóiratokban fellelhetõ anyag.
a könyvtáraink összállománya is hatalmas és frissessége miatt a másolat.s,zolgáltatás kerül elõ-
sokrétû. Ennek a következménye, hogya társ- térbe.
egyetemek, a megyei és- városi könyvtárak, a A ténylegesen teljesített kérés ek megoszlása
kutatóintézeti és egyéb kisebb könyvtárak is infi)rmáció-hordozólc .s'zerint:
gyakran fordulnak kielégítendõ igényeikkel hoz-
zánk, és ez a tendencia egyre erõsödik, ~ 12.2.2 ---~QQ -1001~

A beérkezõ kéré.s'ek számának növekedését az er, másol. er. r. másol.
elmúlt három évben jól tükrözi az alábbi táblázat: g~K~ 2~Y- ~-- l~~

1.29.9-. ~T1'~ 90 9 -~~- ~~~
Köz-o~ti-KÖ~--vtár 595 737 2564" PMMF 7 O 18 32 8---~ ~-- --

GEC 82 2331 132 104 2679BD~- IIK .-115 658"

PM~EK- :- 21- 40 er.: eredeti, másol.: másolat
DEC 3 3386 3315

'a könyvtár ettõl az évtõl érhetõ el az CDR lelõhely- Ilyen forgalom mellett a gyorsaságnak döntõ
nyilvántartásban szerepe van. A számítógépek alkalmazása miatt

egyre ritkábban van szükség az "idõrabló" ha-
BTK- TTK = Bölcsészettudományi és Ter- gyományos kérõlap postai úton való továbbítá-

mészettudomán)'i Kar Könyvtára sára, köznapi gyakorlattá vált a szolgáltatásra
PMMFK = Pollack Mihály Mûszaki Fõis- kiválasztott könyvtár e-mailen, faxon vagy a

kolai Kar Könyvtára weben való megkeresése.
OEC = Orvostudományi és Egészség- Így lehetséges az, hogy bár folyamatosan nõ

tudo má nyi Centrum Könyvtára a hozzánk érkezõ könyvtárközi kérések száma, a

dokumentumra való várakozási idõ csökken,
Ilyen magas könyvtárközi forgalom zökkenõ- kimutatásaink szerint az átlagos teljesítési idõ öt

mentes lebonyolításához nagyon jó munkatársak nap.
és a gyakorlatban csiszolt módszerek szükségel- A DEENK által készített, 2001. február 2. és
tetnek. 2002. június 29. közti idõszakot átfogó statiszti-

A munkatársak mind szakképzettek, és igen ka szerint a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
lelkesen végzik munkájukat, módszereinket pe- (Pl) az ODR-en belül 16 százalékos kéréstelje-
dig igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni. sítésével igen elõkelõ, országos harmadik helyet
Mivel a Corvina integrált rendszernek még nincs foglal el.
könyvtárközi modulja, a kérés ek nyilvántart:ísa Ahhoz, hogy az egyre gyorsuló tempót tartani
hagyományos módon, füzetben történik. A tudjuk, sõt ezen a téren még jobb eredményeket
kölcsönzési modulhoz kapcsolódva azonban a mutassunk fel, az Országos Dokumentumellátási
könyvtárközi kölcsönzésben részt vevõ könyvtá- Rendszeren belüli további összefogásra és a
rakat "intézményi olvasóként" regisztráljuk. könyvtárak információterjesztõ szerepét elisme-

A gyors és pontos munkához az ODR-támo- rõ és hangsúlyozó támogatásra lesz szükségünk.
gatásból vásárolt eszközök (másológépek, nyom- Martos Veronika

-
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N ' P szerüsítõ kiadványok társ~i :é~zletes tájék.~ztat~s~ adnak." Ebben van
e " segItsegü/n/kre A konyvtarl rendszer stratégiai

az ODR-rol fejlesztése sorozat elsõ kiadványaként megjelent,
Richlich Ilona által szerkesztett tájékoztató fu-

A közelmúltban jelentek meg az Országos zet, amely -Skaliczki Judit bevezetõ sorai után
Dokumentumellátási Rendszer mûködésérõl a -az aDR mûködésének törvényi hátterét ismer-~~i 
könyvtárhasználókat tájékoztató plakátok és szó- teti, az 1997. évi CXL. törvény megfelelõ para-~,rhlapok, 

valamint a kollégák munkáját segítõ grafusainak i~ézésével. Ugya~csak S~alicz,ki.
1)"\; füzetek. JUdIt foglalta ossze az aDR mInt "a konyvtarlfi;f 

A szép kivitelû és valóban ~gyelemfelhívó ellátás központja, szíve" alapfogalmait: felépíté-:t1*' 
plakát és a szórólap a kecskeméti megyei könyv- g,ét, küldetését és terveit. (Az utóbbIak közül
tárban készûlt tíz-, illetve húszezer példányban. kiemelendõnek tartom a digitális dokumentumok
A tájékoztató füzetet a Veszprémi Egyetemi és az idõszaki kiadványok tervezett bevonását a
Kiadó adta ki a Nemzeti Kulturális Örökség szolgáltatásba.) Kenyéri Katalin a szolgáltató és
Minisztériuma (NKÖM) támogatásával, a nyom- a fogadó könyvtárak feladatait, teendõit ismerte-
dai kivitel pedig az egyetem nyomdájának mun- ti, Richlich Ilona pedig azokat a gyakorlati tud-
káját dicséri. Ez a kiadvány ötezer példányban nivalókat, amelyek a kérések gyors és pontos
jelent meg. teljesítéséhez szükségesek. A kiadványban ismét,

A tájékoztató anyagok az ország mintegy 3500 de most egyben tanulmányozható Koltay Klára
könyvtárába érkeztek, érkeznek meg: az egyete- korábban a Könyvtári Levelezõ/lapban sorozat-
mi, a fõiskolai, a szak-, a múzeumi, az egyházi, ban megjelent, Hogyan használjuk az Országos
és a pedagógiai intézeti könyvtárak közvetlenül, Dokumentumellátási Rendszer lelõhely-adatbá-
postán kapták meg, a települési és az iskolai zisát címû ismertetõ írása. A füzetet az aDR
könyvtárakba az NKÖ~ könyvtári osztálya ve- tagkönyvtárainak -a felelõsök nevét is közlõ -

zetõjének kérésére a megyei könyvtárak közve- cím- és egyéb hozzáférési adatait tartalmazó jegy-
~ títésével jutnak el. A könyvtárlátogatók nagy zéke zárja.c: 

többsége tehát rövidesen pontos információkat Az ODR tagkönyvtárai az elmúlt években igen
.kaphat arról, hogy mit tehet, mit kérhet a könyvtá- jelentõs minisztériumi támogatást kaptak állo-
rostól, "ha a tanulásához, kutatásához, munkájához mánygyarapításra és a könyvtárközi kölcsönzést
keresett dokumentumokat" az általa használt könyv- segítõ technikai fejlesztésre. Bízzunk benne, hogy
tárban nem találja meg. Errõl tájékoztatja ugyanis a most röviden és vázlatosan ismertetett propa-
õket az azonos szövegû és kivitelû, egymástól csak gandaanyagok is hozzájárulnak ahhoz, hogya
méretében különbözõ plakát és a szórólap. támogatásból beszerzett dokumentumokat minél

Ugyancsak a plakát és a szórólap szövege nagyobb számban vegyék igénybe azok, akiknek
szerint: "A könyvtárközi dokumentumszolgálta- szánjuk: 'a könyvtárhasználók.
tás módjáról és feltételeirõl a könyvtár munka- Komfósi József
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Mûhely
Piacon vagyunk ..Jobb v~la,sz híján azt mo~dom,.. az ~r~zág

, osszlakossagához. Azokhoz, akIk a konyvtárügy-

versenyben vagyunk, ben nem érintettek, és azokhoz, akik viszont
gond J-aink vannak messz~m~nõe~ érintette~, a könyv:árügy hivatá~

, -.sos, felhIvatasos, felkert, megbizott, alkalmI
-mert ELUNK! dolgozóihoz. Ezek után már csak az a kérdés,

hogy mirõl.
Ma már másról szólhatnak a sorok, Mit mond, mit sugall a cikk az elõbbi hal-
Nem harcolnak, mert Ok nem harcosok, maz, a lakosság, a szolgáltatást' igénybe vevõk,
Tenni akaró, lázadó szentek, általában a társadalom számára? Megpróbálom
Ügyért izzanak és hittel teltek az írást elõször így olvasni.

Élet -vagy halál? Ha így, végletesen tesszük
Elgondolkodtató írás jelent meg nem olyan ré- fel a kérdést, akkor illik gyorsan, már a követke-
gen a Népszabadság fórum rovatában rólunk, zõ mondatban egyértelmûen tisztázni a választ.
könyvtárosokról, ügyünkrõl, a könyvtárügyrõl, De legfõképpen azt, hogy a címben aposztrofált
mindennapi tevékenységünkben testet öltõ szak- helyzet valójában nem egy lehetséges, valóságos
mánkról és a fizikai valóságban is megjelenõ alternatíva rémisztõ víziója, szó sem lehet itt a
könyvtári rendszerrõl. Elgondolkodtató írás. Sok könyvtárak tényleges haláláról, hanem a kérdésminden miatt elgondolkodtató. Például amiatt, -vélem, a szerzõ szándéka szerint is -a könyv- .

hogy vajon kinek, kihez is szól. Ki a cé1közön- tári lét minõségére utaló problémafelvetés csu-
sége? A megjelenés napja hétfõ. De ez a hétfõ pán. De ez a tisztázás nem következik be, sõt
augusztus' 19-e. Ami felér egy szombattal, hi- kiderül, marginális helyzetbe sodródó intézmé-
szen másnap üImepel az ország, aki teheti, ott- nyekrõl van szó, amelyeket a lákosság töredéke
hon van, pihen, újságot olvas. Népszabadság. használ (nyugati összevetés szerint), persze, mert
Magyarország legolvasottabb napilapja, ami ta- alig szolgáltatnak többet egyfajta minimumnál.
lán el is jut az emberekhez. Öles betûk: "A Nincsenek könyvek, az együttmûködés alacsony
könyvtár éljen -haljon?". És egy jópofa karikatú- szintû, az Országos Széchényi Könyvtár és a
ra, melynek aláírt szövege maró gúnnyal gyilkol. szakkönyvtárak semmit nem tettek az aktív nem-
Bennünket. No ez persze még nem baj. A rend- zedék érdeklõdését kielégítõ szolgáltatások ki-
õrökrõl is keletkeznek viccek, ennek ellenére tud- fejlesztése érdekében, nincs fejlesztési stratégia,
juk, a rendõrök nem olyanok. (Nem olyanok?) nincsenek szakmai normatívák, országos szol-

Kihez is szól tehát ez az írás? Azért tartom gáltatások, szociális funkció ellátás. A közhan-
fontosnak ennek tisztázás át, mert ugyana~t a gulatban jelen van (és jogos) a kérdés, kell-e
dolgot másképpen közöljük a haverunkkal, a további erõforrásokat fecsérelni az elavult intéz-
kollégával, a szülõvel vagy az érintettel. A have- ményekre. S mi erre a könyvtáros ok válasza?
romnak azt mondom: hát a Miki, az egy fafej. A Semmi. Legalábbis ez következik a cikkbõl.
kollégámnak: Miklós csúnya dolgot mûvelt, édes- Ugyanis a kérdésfeltevés után a szerzõ másról
anyámnak: összebalhéztam a legjobb barátom- beszélj s nem a választ, a válaszokat sorolja.
mal és az érintettnek: ne haragudj, ennek nem Csupán jóval késõbb ecseteli a könyvtár lehets é-
örülök, ezt nem kellett volna. A közlés stílusa, a ges és valóságos társadalmi hasznát. Ez már késõ,
megválasztott szavak, a hangsúlyok óhatatlanul mert az olvasással szerzett információk esetén a
és szükségszeruen mások. És ettõl még nincs megállapítások mindig sokkal egyértelmûbben
szó hazugságról egyetlen esetben sem. idézõdnek fel az olvasóban, mint a felvázolt le-

Kihez szól tehát ez a cikk? A társadalomhoz? hetõségek. A: megállapítások pedig errõl szól-
Az újság olvasótáborához? A közhöz? Az értel- nak: kilencezer könyvtárj elmaradottság, szanál-
miséghez? A könyvtárhasználókhoz? A könyv- ni kellenej 15 millió szakcikk, aminek töredéke
tárat nem használókhoz? A politikusokhoz? kerül csak a hazai könyvtárakba, bezzeg az

"
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QCLC-PICA, ott minden rendben van, több mint nem kilencezer. Két-háromezer könyvtár -jele-
ötven százalékos a digitális szolgáltatás, míg az sül Magyarország települései -már integrálha-
OSZK-ban nincs egyetlen internet-hozzáférésû tók és integrálandók is -a magyar könyvtári
gép az olvasók számára. A szakmában nem érin- rendszer egészébe. Azzal együtt, hogy az egyes
tett olvasónak ezek a megállapítások jutnak a szer- hozzáférési pontok mûködése, mûködtetése sok-
zõ cikke által, akitõl jó lenne megtudni, hogy ró- színû formában valósulhat meg, s ebbe belefér
lunk, szakmájáról valóban ezt a képet akarta-e az önálló könyvtár (de nem az ellátás!) hiánya
közvetíteni. is. A Könyvtári Intézet éppen ezen, a kistelepü-

Ezek után kell válaszolnunk a kérdésre: élet -lési könyvtári ellátás komplex modelljének ki-
vagy halál. A társadalom válasza nem lehet más: d.olgozásán, az ellátás különféle formáinak, a
pusztuljon, ha ez valóban így van, nincs is rá hozzájuk tartozó feltételeknek és normáknak
szükség, szanáljuk, és ha mégis kap valamit, az közreadásán dolgozik. Lesz tehát hamarosan
legyen neki elég. Ne hõbörögjön; és ne ugráljon kapaszkodó. Lesznek normák, minõségügyi elõ-
társadalmi elismertségért, támogatásért. Úgy van írások és elvárások.
jól, ahogy van, és fogja be a száját. Ennél sokkal Természetesen a kétezer könyvtár is "sok",
fontosabb kérdésekkel kell foglalkoznunk. ha a fejlesztésre szánható erõforrások nagyságá-

Mit mond a cikk a másik lehetséges célkö- val állítjuk õket szembe. A források szétaprózó-
zönség, a könyvtárügy érintettjei számára? Nos, dása káros, az országos könyvtárpolitika feladat-
e tekintetben is számtalan elgondolkodtató dol- köre ne terjedjen ki ennyi könyvtárra -írja a
goto Olyan információk sokaságát közli ugyanis szerzõ. Emeljünk ki talán száz könyvtárat, or-

a szerzõ, melyek téves ek, alaptalanok, bizonyí- szágost, felsõoktatásit, városit, megyeit.
tatlanok, átgondolatlanok, s amelyek sok min- Kicsit értetlenül állok, mert hiszen ez már
delle alkalmasak, de legkevésbé munkánk job- megtörtént. Nem is száz könyvtár lett kijelölve,
bá tételére, önbecsülésÜnk erõsítésére. Az ennél szûkebbre sikerült a fókuszálás. 56 könyv-
igazságmorzsák, melyek természetesen jelen tár jutott jogszabályi háttérrel kiemelt helyzetbe
vannak a cikkben, nem emelik az írás egészét -beleértve a finanszírozást is! Vagy nem így
építõ kritikává. Megmarad az érthetetlen céll! és kellene értelmeznünk az Országos Doku-
tartalmú glosszának. Egy szakmabeli szereplõtõl mentumellátási Rendszert és annak tagkönyvtá-
érkezõ mélyütésnek, ami kegyetlenül fáj, és ami rait? -
ellen már nem igazán lehet valamit is tenni. Komoly probléma a dokumentumellátás. Ez
Legfeljebb töprengeni azon, hogy erre most mi tény. Az ellátás darabszámára, tartalmára, minõ-
szükség volt. ségére és folyamatára ugyanakkor elemezhetõ és

Véleményem szerint ugyanis Magyarországon értékelhetõ mérõszámok állnak rendelkezésre. A
ma nem kilencezer, hanem hatmillió könyvtár szerzõ nem ezek bemutatásával él. Érthetetlen
van. Ennyi ugyanis a családok száma, a kollégi- módon a probléma szemléltetésére az állomány-
umi szobáké, az albérletek könyvespolcaié, Oa gyarapítást és annak összegét egy nem is könyv-
tanszékeké, az iskolai könyvtáraké, a munkahe- tárként mûködõ intézmény összköltségvetésévei
lyi könyvszekrényeké, a kórházi ágyak melletti veti össze. Nem tudom, nem értem, hogy milyen
könyvkupacoké, a börtönök, a laktanyák, a paró- összehasonlítható és értelmezhetõ tartalommal bír
kiák, a metrószerelvények és a turisták könyvtá- az állománygyarapítás és annak összege bármely
raié. Persze ezek nem önálló könyvtárként mû- intézmény összköltségvetésévei.
ködõ intézmények, nincs tehát hatmillió könyv- A nemzeti könyvtár egyetlen internetes hoz-
tárról mint intézményrõl szó. Ha azt a számot záférésû gépet sem biztosít olvasóinak, írja to-
keressük, akkor némileg háromezer felett talál- vábbá a szerzõ. Pontosítom a kijelentést. A nem-
juk meg a pontos adatot. (Lásd könyvtári statisz- zeti könyvtár egyetlen szabad internetes hozzá-
tika.) Sõt, ha a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékét férésû gépet sem biztosít olvasóinak. Mint ahogy
kérdezzük, akkor kiderül, a jegyzéken csupán fagylatot sem árul Gégkrémet is csak a büfé),
nem egészen kétezer könyvtár van a jelen pilla- olvasótáborokat sem szervez, nem ad helyet klu-
natban hivatalosan nyilvántartva. Ha ez így van, boknak, mûvelõdési közösségeknek, nem szer-
márpedig így van, akkor nem szükséges szaná- vez vetélkedõket, mesedélutánokat és még sok
lási terv kidolgozása. Kétezer könyvtár ugyanis minden egyebet sem csinál, amit minden más
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rendes közmûvelõdési könyvtár -a szerzõi som- Lenne még mondandóm, de befejezésül in-
más véleménnyel súlyosan ellentétben -szociá- kább egy kitalált történetet mesélek el azzal
lis és egyéb funkciójából fakadóan igenis ellát! összefüggésben, hogy nálunk a lakosság csupán
Az OSZK persze nem egy rendes közmûvelõdé- 15-20 százaléka könyvtárhasználó. Mert ez a
si könyvtár, sõt nem is közmûvelõdési könyvtár. kérdés valóban kérdés, és a választ erre, önma-
Országos szakkönyvtár és a nemzet könyvtára, a gunkkal is szembenezve, valóban meg kéne ad-
nemzeti könyvtári funkciók ellátója. S ebbe a nunk.
feladatkörbe nem a szabad internetezés támoga- Képzeljünk el egy hatalmas hajót. A fõsza-
tása, hanem az elektronikus úton (interneten) kács megdöbbenve észleli, hogy a több ezer utas
elérhetõ információkhoz való hozzáférés, a tar- mintegy 15~20 százaléka jön csak étkezni, s aki
talomszolgáltatás biztosítása fér bele. étkezik, az is csak rövid ideig marad, nem igazi,

Az elmúlt évtizedekhez képest e területen ínyenc fogyasztó. Összehívja hát szakembereit,
jelentõs léptékû fejlesztések realizálódtak, s vál- és önvizsgálatot tartanak. Megfelelõ-e az étel
tak hozzáférhetõvé bárki által akár az OSZK- minõsége? Kiderül, a leves színe lehetne fris-
ban, akár a Neumann János Digitális Könyvtár sebb, íze teltebb, illata kívánatosabb. A hús
és Multimédia Központban, a felsõoktatási és omlósabb, a szaft pikánsabb, a sodó lehetne még
országos szakkönyvtárakban vagy a megyei és a lágyabb, az édesség talán túl édes, a kávé talán
városi könyvtárakban is. Ideérthetõ a katalógu- nem elég hannonikus. A megállapítások alapját)
sok elektronikus változatának létrehozása, a változtatnak a technológián. Egy-egy hálás mo-
hagyományos alapú dokumentumok digitalizációja soly jelzi is az eredményt, de a százalék tovább-
és hozzáférhetõvé tétele, az elektronikus könyvtár ra is csak 15-20 marad. Nem lehet más, a PR-
létrehozása és mûködtetése, on-line elektronikus munka a rossz. Új étlapot készítenek, új értesí-
könyvtári tájékoztatási rendszer mûködtetése. tési rendet dolgoznak ki, a helyi fogadás minõ-

Az OSZK multimédiatennet Üzemeltet, ahol ségét is fejlesztik. Változik a design, apró ered-
az olvasók egyszerre két tucat gépen tájékozód- mények vannak, de a 15-20 százalék marad.
hatnak az OSZK adatbázisaiban és multimédiá- Megindulnak a belsõ õrlõdések, az egymásra
iban, valamint az egyéb, nem helyben található, mutogatás ok a szakácsok között. Személycserék,
hanem internetrõl elérhetõ, könyvtári érintettségû új vezetõk jönnek új ötletekkel, de alS-20 szá-
dokumentumokban, adatbázisokban. A tartalom- zalék marad. Még folytathatnám, és soha nem
szolgáltatás minõségi megújítását megcélozva az jutnánk a végére, ha egy, a konyhától "teljesen
OSZK néhány héten belül belép az Oktatási független" dolgot el nem mesélnék. Azt, hogya
Minisztérium által menedzselt és a Nemzeti hajó léket kapott. Az utasok észlelve a helyzetet
Kulturális Örökség Minisztériuma által is támo- úgy döntöttek, menjenek tovább, de segítséget
gatott EI SZ (elektronikus infonnációszolgáltatás) adnak a legénységnek és 80 százalékuk folya-
rendszerébe. A fejlesztés eredményeképpen vár- matosan a betörõ víz szivattyúzás án dolgozik.
hatóan november közepétõl további húsz géppel Ebédelni tehát legfeljebb 15-20 százalékuk tud
áll majd a világ elektronikus szakirodalma iránt fáradtan, kimerülten, nem is igazán jó étvággyal
érdeklõdõ olvasói rendelkezésére. De az OSZK-n eljutni.
kívûl a többi említett könyvtár gépesítése, tech- VajoJl ez a hajó hasonlít-e, s ha igen, mennyi-
nikai fejlesztése is érezhetõ és látványos ered- ben Magyarországra? A 15-20 százalékos ered-
ményeket hozott. Az ezekben elhelyezett olva- mény csak a könyvtárügy állapotának "eredmé-
sói tenninálokról is bárki kereshet a hazai könyv- nye"-e? Hogyan kell értékelnünk alS-20 száza-
táraknak és a világ könyvtárainak az adatbázisa- lékos eredmény szempontjából azt a tényt, hogy
iban, tennészetesen, ha szükséges, az interneten a felnõtt lakosság 30-40 százaléka, a 18 éven
keresztül is. A fejlesztés -a szerzõ által hiá- aluliak 40-60 százaléka nem képes értõ szöveg-
nyoit, pedig valójában létezõ, tervszerû, koncep- olvasásra? Az elolvasott szövegbõl nem tudnak
ción és szakmai közmegegyezésen alapuló fej- lényeget kiemelni, nem képesek olvasott szöveg-
lesztés! -mára egy rendszert hozott létre, me- bõl szerzett infonnációt kreatívan hasznosítani.
lyet nem az egyes intézmények teljesítménye, S mivel minderre nem képesek, az olvasás szá-
hanem az intézmények összességének komple- mukra nem is okoz örömet. S az olvasás örömét
menter képessége minõsít és határoz meg. nem ,is tudják továbbadni. Lehet, hogy néma
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emberekbõl nem tud még egy karnagy sem ének- Az Országos Széchényi
kart kovácsolni? K OO

A társadalomnak kell fejlõdnie ahhoz, hogy a onyvtár .

köny~tárhasz?ál~t ~s fejlõdhessen. ~rez~k: s én periodikaállománya:
szemely szerInt IS erzem nem csekely sulyu sze- ,
repünket és feladatunkat annak következtében, megõrzés és szolgaltatás*
hogy a társadalmi fejlõdést mind az oktatás,
annak folyamata és tartalma, mind az általános "A hírlap írói halhatatlanság kritériuma az, ha az
és tudományos információellátás, mind a tõke olvasó arra méltatja a hírlapszámot, hogy meg-
kulturális területre történõ visszaforgatása terü- õrizze -a mi ugyan sokkal ritkább eset, mint a
letén olyan irányba "taszigáljuk", amely jobban, milyen sûrûn jelennek meg értékes, újraolvasást
alaposabban, egyértelmûbben épít a könyvtári rend- érdemlõ ujságczikkek. Talán tízezer olvasó közt
szer nyújtotta lehetõségekre, szolgáltatásokra. akad egy olyan, a ki valamely különösen mag-

S végezetül egy dolog, ami miatt mégis örü- vas vagy másként érdekes czikket, esetleg emiatt
lök annak a cikknek, melynek apropóján gondo- az egész hírlappéldányt, elteszi magának; a töb-
lataimat leírhattam. Felhívta ugyanis a figyelmet bi mind eldobja ma a tegnapi újságszámot, mert
arra, hogy munkánk során mit tehetünk talán még leszámolt vele. A tömeg csak a mának él, a napi
jobban. Hogy mennyire fontos nekünk, az osz- gondok miatt rá sem ér a jövõbe nézni -nem
tály és az intézet munkatársainak még intenzí- törõdik azzal, hogy esetleg még szüksége lehet-
vebben tájékoztatnunk szakmánk és a közélet ne a megsemmisített hírlapra." -írta Kereszty
valamennyi résztvevõjét az éppen aktuális pro;. István könyvtárõr a Budapesti Újságírók 1909.
jektjeinkrõl. Vendégelõadóként érdemes -úgy évi almanachjában. Hát mi, könyvtárosok,
is mondhatnám, szükséges -lenne megjelennünk hírlapkönyvtárosok annak a tízezerbõl egynek,
felsõfokú oktatási intézményeink falai között. A tíznek, száznak, ezernek vagy még többnek a
könyvtárosképzéssel és a képzésben részt vevõ kedvéért munkálkodunk, évtizedek óta, illetve -

kollégákkal szorosabban és rendszeresebb en ami a nemzeti könyvtárat illeti -éppen 200 éve.
kell( ene) együttmûködnünk, információkat cse- 1802. augusZtus 25-én, a Magyar Hírmondó a
rélnünk. Közösen kell küzdenünk a hallgatók- következõket jelentette:
ban és -valljuk be -nem ritkán az oktatókban Gróf Széchényi Ferenc "mindkét magyar ha-
is fellelhetõ motivációhiány, információhiány, zában mar elhíresedett, nagy fáradsággal és sok
elkeseredettség, tehetetlenségérzés ellen. Megúju- költséggel szerzett ritka gyûjteményeit, melyek
ló erõforrásainkat, személyes ambíciói11kat így könyvekben, kézírásokbah, képekben, címerek-
gyûjthetjük csokorba. Így lehetnek szándékaink ben, mappákban s pénzekben állanak, példás
-az általam írt mottóban is megfogalmazott hazafisággal a magyar haza közhasznára ajánlot-
módon -oktatásra alkalmasak, ügyért izzóak és ta és ajándékozta." .
hittel teltek. És ezáltal remélhetõen sikeresek is. Akkor, amikor ez történt, a magyar sajtó -

Fehér Mik/ós osztályvezetõ három év híján -egy évszázados múltra tekint-
Könyvtári Intézet hetett vissza. KöZtudott, hogy az elsõ magyaror-

szervezési és elemzõ osztály szági hírlap -a Mercurius Hungaricus -a könyv-
táralapítást 97 évvel megelõzõen, 1705-ben szü-
letett. Ezt követõen, a XVIII. században jobbára
hírlapok, hírközlõ lapok, referáló lapok repre-

E-m."iot@o."", zentálták a magyarországi sajtót, de megjelentek

~ már a tudományos, ismeretterjesztõ és értékelõ
---'::.,_. tartalommal bíró folyóiratok is. Bármely típusról

NKOM beszélünk, tudjuk, hogy külsejükre nézve a köny-
.~:.:.':".~:. vekhez hasonlatos kiadványokról volt szó, ame-
H.,...",..,'6

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. V án-

dorgyûlésén elhangzott elõadás szövege.

-
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lyeket legtöbbször beköttettek és a könyvekkel "A magyar nemzeti múzeum könyvtára az
együtt õriztek, és együtt emlegettek. Ezért ter- 1848-49-iki években megjelent magyarországi
mészetes, hogy ezt a dokumentumfajtát nem ta- hírlapokból birtokában lévõ készletet ki akarván
láljuk kiemelten Széchényi alapító okiratában és egészíteni, oly kérelemmel fordul a lapok tisztelt
a korabeli feljegyzésekben. A könyvtár kataló- közönségéhez, hogy akik Pécs városa területén
gusa azonban arról árulkodik, hogy néhány igen megjelent lapokból' (FÜllfkirchner Zeitung, Pres-
becses periodikum is a nemzet tulajdonába ke- se, freie Flugblatter) akár teljes évfolyamokat,
rült a gróf nagylelkû adománya által. Latin, né- akár teljes számokat bírnak, és azokat a nevezett
met és természetesen magyar nyelvû kiadványok hazai intézetnek akár hazafias adomány gyanánt
ezek, melyeket írók, szerkesztõk, kiadók küldtek felajánlani, akár áruba bocsátani hajlandók, aján-
meg, szereztek be a nagy mûveltségû grófnak. lataikat a M. N. múzeum könyvtárához intézni
Az átadott mûvek között találjuk a Hadi és más szíveskedjenek. Budapest 1877. május 18-án.

nevezetes Történetek 1789-1791. évfolyamának Fraknói Vilmos, könyvtárõr."
hat kötetét, az Uránia elsõ három kötetét, 1794- Ma a kötelespéldányok beszolgáltatás ának kér-
bõl, a Magyar Múzsa' 1793. évi elsõ kötetét, a dését a 60/1998. Kormányrendelet szabályozza.
Magyar Museum 1788. évi elsõ és 1789. évi Szeretném hangsúlyozni, a nemzeti könyvtár nem
második kötetét stb. De olyan kiadvány is szere- mûveket õriz, hanem dokumentumokat! Tehát
pel a lajstromban, mint a Magyar Újság, mellyegyik dokumentum nem helyettesíthet6 a másik-
Magyar és Erdély Országban a' Mezõgazdasá- kal, a budapesti az országos kiadással, az elsõ.
got és Szorgalmasságot erányozza 1796-ból. kiadás a másodikkal stb.! Még akkor sem, ha

Széchényi Ferenc nem csupán "fogyasztója", tartalmilag egyébként teljesen meg~gyeznek.
hanem lelkes támogatója is volt a korabeli sajtó- Ugyanakkor az sem fogadható el, hogya nyom-
nak. Egyik pártfogolt ja például a -Rát Mátyás da a könyvtár számára például borító vagy egyéb
gyõri evangélikus lelkész által életre hívott és tartozék nélkül szolgáitassa be a kiadványt. Még
szerkesztett -Magyar Hírmondó volt. Rát cseré- egyszer mondom, egyetlen könyvtárnak, a nem-
be könyveket és folyóiratokat szerzett be és zeti könyvtárnak minden variánst, minden doku-
küldött a gróf számára. mentum teljes példányát meg kell õriznie, a töb-

A Nemzeti Könyvtár megalapítása után ter- biek esetleg beérhetik a kiadvány tartalmával
mészetesen tovább folytatódott a lapok gyûjtése megegyezõ másikkal.
is, az alapító okiratnak megfelelõen, elsõsorban A XVIII. század sajtótermése -szépen beköt-
a hungarikumok irányában. Ezt a Helytartó Ta- ve -még jól illeszkedett a könyvek közé. A
nács 1804-ben kelt rendelkezése is megalapozta, reformkor gyorsan gyarapodó sajtótermése, és
melyben elrendelte minden sajtótermék beszol- fõként az 1848-ban megindult, alakjában is meg-
gáltatását, amit 1807-ben -egy újabb rendelet- változott napi sajtó azonban már-már megoldha-
ben -meg is erõsített. Ebben már külön is megne- tatlan feladatokat rótt a könyvtárra.
vez!e a hírlapokat. Id. Szinnyei József, az Egyetemi Könyvtár õre,

Am e rendelkezések végrehajtása nem történt hírlap-bibliográfiai összeállitásaival és hírlaptör-
meg maradéktalanul. Miller Jakab Ferdinánd -a téneti cikkeivel fokozatosan ráirányította a figyel-
könyvtár õre, gondozója -több beadványban is met erre a dokumentumfajtára, megõrzésének és
panaszt tett József nádornál a nyomdák és hír- feldolgozásának fontosságára, a könyvtáros fele-
lapkiadók hanyagságáról. Igaz, azt is megemlí- lõsségére. A Hon címû lap 1880. évi 271. szá-
tette, hogy például Decsi Sámuel milyen szor- mában megjelent cikke, az Alapítsunk hírlap-
galmasan küldi a Magyar Kurirt, ami pedig Bécs- könyvtárakat! nem maradt hatástalan. Ez a fel-
ben jelenik meg, ezért a beküldése nem volna szólítás és Szinnyei két évtizedes munkássága,
kötelezhetõ. tapasztalatai meggyõzték a közvéleményt, a kul-

Késõbb újabb és újabb rendelkezések szület- túra felelõs személyisége it -és fõként Trefort
tek, amelyeknek a végrehajtása kívánni valókat Agoston kultuszminisztert -hírlapirodalmunk
hagyott és hagy maga után. Fraknói Vilmos, a fontosságáról, gazdagságáról és kimeríthetetlen
nemzeti könyvtár õre például ezzel a felhívással mûvelõdéstörténeti forrás értékérõl. Am érvei
fordult az újságolvasókhoz 1877-ben, a Népta- között szerepelt az is, hogy még a Közlöny, a
noda címû lapban: s~abadságharc hivatalos lapja is hiányos a könyv-
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tár gyûjteményében, pedig értékét mi sem mu- yasója volt a hírlapkönyvtárnak, amely ekkotatja jobban, mint az, hogy egyetlen hiányos 1344 hírlap 8789 kötetét õrizte. r

példányáért a British Múzeum 240 ezüst tallért Szinnyei és munkatársai, Váczy János és'
áldozott. Kereszty István a Hírlapkönyvtár fennállásának

elsõ öt esztendejében hatalmas munkát végez-
A Hírlapkönyvtár felállítása, tek. Feldolgozták a Nemzeti Múzeum Könyvtá-

a szervezet alakulása rának hírlap anyagát és kiegészítették a már em-
lített könyvtárak anyagával. Szinnyei ezenkívül

1884. július 2-án hosszú elõkészületek után töméntelen levelet írt szerkesztõknek, kiadóknak,
végre eljött az ideje egy Országos Hírlapkönyv- nyomdáknak stb., valamint 1885-ben és 1886-
tár megalapításának a Magyar Nemzeti Múze- ban beutazta az ország különbözõ részeit, hogy
umban. Azért itt, mivel ez a könyvtár rendelke- a vidéki hírlapok hiányos sorozatait kiegészítse
zett a legnagyobb és viszonylag legrendezettebb és a nyomdászokat az idõszaki sajtótermékek
hírlap anyaggal. A miniszter elrendelte az Orszá- beszolgáltatására serkentse. Hogy milyen ered-
gos Széchényi Könyvtár hírlapjainak pontos fel- ménnyel? 1889-ben például a korábbi 27 622
dolgozását, az Egyetemi Könyvtár és a Magyar hírlap számmal szemben a nyomdák 67 156 da-
Tudományos Akadémia Könyvtárának hírlap- rab hírlapszámot szolgáltattak be.
készletei vel való kiegészítését. A munkálatok Kereszty István könyvtárõr a Pesti Hirlapban
vezetésével Szinnyei Józsefet bízta meg, akit a következõket írja: "... bizony akárhány jórava-
közvetlenül a Nemzeti Múzeum igazgatója alá ló és okos lappal is megesik, hogy egyszer csak...
rendelt, egyelõre megtartva Egyetemi Könyvtári elhalálozik s megtörténik vele, a mi a holt sza-
kötelékeit, feladatait is. A Hírlapkönyvtár felme- márral: hogy többé sehol sem látják. Aranyért
rülõ költségeirõl külön intézkedett Trefort mi- sem lehet egy tegnap megszünt hírlapnak 4-5
niszter: Sz1nnyei mellé két díjnok és egy altiszt hónappal ezelõtt megjelent számait kapni; az a
került munkatársul. Megkezdõdött a könyvtár teljes, szerkesztõségi példány is nyomtalanul el
anyagának lajstromozása, elõször az Akadémiai, szokott veszni. Pedig a haldokló szerkesztõség-
majd az Egyetemi Könyvtár anyagával való ki- nek csak a kis ujját kellett volna megmozgatnia,
egészítése. Késõbb ugyancsak a könyvtár állo- csak egy szóval rendelkeznie, hogy a múzeum
mányába került a Nemzeti Kaszinó és az Erdélyi tekintse tulajdonának, vitesse el azt az egy pél-
Múzeum hírlap anyaga is. dányt,-hogy hírlapirodalmunk mult jából, közvé-

Az alapítás éveiben folyó munkáról SzinI)yei leményünk, közmivelõdésünk hatalmas áradatá-
így írt Trefort Ágostonnak szóló beszámolójá- nak legalább az a nehány hulláma ne vesszen el
ban: " ...Irodalmunk oly óriási méreteket kezd nyom nélkül. ...De már tíz évvel ezelõtt 540
ölteni, hogy beszerzése sok fáradságba és mun- olyan hírlapnak a nevét ismertük, a mely
kába kerül, sõt nyomdászaink és kiadóink kö- megszünt a nélkül, hogy ,csak egyetlen példánya
zömbössége és hanyagsága a legjobb igyekeze- is megvolna valamelyik könyvtárban; bizonyo-
tet is meghiusít ja; mennyivel inkább áll ezen san mind egy szálig elkallódott, elveszett még a
nehézség a hírlap oknál, hol minden szám külön világ emlékezetébõl is." (Pesti Hírlap, 1896.

jelenik meg és külön küldetik szét, még a hiá- április 6.)
nyok konstatálása is hosszas tanulmányt és szak- A, Hírlapkönyvtár -Trefort Ágoston 1888
ismeretet igényel, az elmaradó számok figyelem- augusztusában bekövetkezett halála után -az

be vétele, följegyzése, reclamálása, szóval a ki- eredetileg önálló intézmény helyett -Hírlaptár
egészítés több idõt vesz igénybe, mint bármely néven -az Országos Széchényi Könyvtár egyik
egyéb könyvtári munka, különösen akkor, ha a osztálya lett, egészen 1929-ig, amikor is a Nem-
hiányzó számok többszörös bekérése sem vezet zeti Múzeum önálló osztályává nyilváníttatott.
eredményre. Ezen nehézségekkel nemcsak mi, Ez az osztály 1917-ig csak a hírlap okat, tehát-
de minden müvelt nemzet kisebb nagyobb mérték- az akkori meghatározás szerint -a havonta vagy
ben küzködik, ha hírlapjait össze akarja gyûjteni." annál gyakrabban megjelent kiadványokat gyûj-

A rendezés alatt az anyag kezdettõl fogva a tötte és kezelte. A ritkábban megjelenõk a Nyom-
kuta~ók rendelkezésére állt. Az elsõ évben, 1884- tatványtárban kaptak elhelyezést, és katalogizá-
85-ben 1070, 1886-87-ben pedig már 2000 ol- lásuk is itt történt. Ez az elhatárolás késõbb -
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i 1923-tól -megváltozott, az évenként többször két megyei könyvtárban a 200l-ben megjelent,

megjelenõ kiadványok irányába. Tapasztalták kurrensen regisztrált anyagról. Mindkét megyé-
ugyanis, hogya periodikumok idõszakosság sze- ben 20-22 százalékkal több címet talált a helyi
rint való szétválasztása rengeteg galibával jár. állományban, mint a nemzeti könyvtáréban. Az
Részint azért, mert egy kiadvány születésekor egyes darabokról nem is szólva. A legjobb eset-
nem mindig lehet tudni, hogy mi a szándéka, ben is csupán kiegészítik egymást az országos és
mint ahogyan azt sem, hogy a tervezett periodi- a regionális gyûjtemények.
citását meddig képes fenntartani. 1923-tól tehát Éppen ezért úgy gondolom, nagy felelõsség
valamennyi beérkezett periodikum -az évköny- hárul e gyûjtemények gondozó ira az általuk el-
vek kivételével -a Hírlaptárba került, majd az érhetõ dokumentumok beszerzés ében, megõrzé-
átcsoportosítást -1957-ig folyamatosan -vissza- sében. Szerencsére mindenütt akad egy-egy el-
menõlegesen is végrehajtották. kötelezett, lelkes kolléga.

Az évkönyvek periodikumként való kezelését Persze egy bizonyos: a magyar (magyarorszá-
-a nemzetközi trendnek megfelelõen -1976- gi és magyar vonatkozású) sajtó teljes körû be-
ban vezette be a könyvtár. gyûjtése elsõsorban a nemzeti könyvtár fel-

Az 1960-as évek második felében -funkcio- adata, de jó, ha ebben a felelõsségben részt vál-
nális, adminisztrativ és nem kizárt, hogy politi- lalunk valamennyien. A hungarikumok begyûj-
kai okokból -felmerült az a kérdés, hogy nem tésében, megõrzésében teljességre kell töreked-
lenne-e célszerûbb a hírlapokat és folyóiratokat nünk, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy
a könyvekkel azonos módon kezelni, gyarapíta- a nemzeti könyvtár állománya elsõsorban muze-
ni, feldolgozni, tárolni és kiszolgálni. Ezért 1971- ális célokat szolgál, aminek valamennyi munka-
ben a Hírlaptárat megszüntették. Az i-re a pont folyamatban érvényesülnie kell.
1985-ben kerûlt fel, a Budai Várba való beköl- Szinnyei József eredeti tervei egy hírlaparchí-
tözésünkkor, amikor a periodikaállomány beso- .VU1'nra vonatkoztak. Az õ elgondolása szerint.
roltatott a törzsgyûjteménybe. Ennek a döntés- ennek a nemzeti archívumnak csupán egyetlen
nek azóta számtalan hátránya ismeretes már. archivális példány megõrzése lett volna a felada-
Egyre nyilvánvalóbb az is, hogyaHírlaptár ta, no és egy szûkebb kutatói gárda kiszolgálása.
megszüntetésével maga a dokumentumfajta ke- Ám õ, ami a szolgáltatásokat illeti, nem egyetlen
rült háttérbe, és nem csupán az Országos Szé- hírlapkönyvtárról beszélt, hanem több könyvtár-
chényi Könyvtárban. ról, a hírlapkönyvtárak összességérõl. Persze ez

ma már elképzelhetetlen nagy számú és jó minõ-
Gyarapítás -gyarapodás ségû reprográfiai infrastruktúra nélkül.

.Történtek kísérletek a periodikumok megõr-
Nem tudom megállni, hogy itt ismét vissza zésének megosztására az egyes könyvtárak kö-

ne utaljak Kereszty Istvánnak a Pesti Hírlapban zött, kiadványtípusoknak megfelelõen is. Ezek
megj~lent soraira! El sem merem gondolni, hogy közül az ~gyetlen sikeres, ma is érvényes meg-
ha mar 1886-ban, a Hírlapkönyvtár alapítása után állapodás az, hogy a Braille-írásos dokumentu-
két évvel félezer volt azoknak. a periodikus mok gYûjtését és megõrzését az 1970-es évek
dokumentumoknak a száma, amelyeket meg sem végétõl a Vakok és Csökkentlátók Intézete vállal-
ismerhetünk, mi a helyzet a késõbbiekben. Ho- ta át az Országos Széchényi Könyvtártól.
gyan is állunk ma a kötelespéldányok beszolgál- .t\ nemzeti könyvtá!' állománya természetesen
tatásával? A kiadók és a nyomdák ezer okot nem csupán a kötelespéldányból gyarapszik.
tudnak felsorolni, hogy miért nem tartják be a "Tehetségéhez" és a mindenkori pénzügyi kere-
rendelkezéseket. Már-már utópiának tûnik, hogy teihez mérten olykor nagyarányú vásárlások se-
minden kiadvány és annak minden egyes darab- gítik a gyûjtemény teljesebbé tételét.
ja eljusson a nemzet könyvtárába. Talán az egyes A Hírlaptámak és egykori vezetõjének -
régiók, a helytörténeti gyûjtemények jobb hely- Dezsényi Bélának -az egyik legnagyobb "fogá-
zetben vannak. Az õket érdeklõ dokumentumok sa" volt például az ún. Lamotte-gyûjtemény
becserkészésére több lehetõségük van. megvásárlása, az 1950-es évek elején. Lamotte

Bácsvári Anna munkatársam nemrégiben Károly Budapest alpolgármestere volt, és igazi
összehasonlítást tett a Széchényi Könyvtárban és megszállottként gyûjtötte a Budapestre vonatko-

1 2 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2002. szeptember



zó lapokat, alkalmi lapokat, 1848-ig bezárólag alított fölöspéldány-jegyzékeket -szintén segíte-
magyar "õ's hírlapokat", valamint a mûvelõdés- nek hiányaink pót1ásában.
történettel foglalkozókat. Áldásos munkáját hi- Könyvtárunk hiányait az elmúlt esztendõben,
vatalából való leköszönése után is folytatta, ezért 2001-ben 731 évfolyammal és 5336 szórvány-
az õ jóvoltából különösen értékes kiadványok, számmal tudtuk gyarapítani, 2806080 forint ér-
több száz hírlap és folyóirat több ezer évfolyama tékben. Kilencvenegy -eddig ismeretlen -új
került állományunkba, köztük a Magyar Kurir, a cím került vétel, csere vagy ajándék útján, utó-
Tudományos Gyûjtemény, a Koszorú, a Szép- lagos beszerzés seI a birtokunkba.
literaturai Ajándék, az Uránia stb. Különösen szép tanúbizonyságai a könyvtá-

Ugyancsak igen sok érdekes és szép kiadv,ány- rosok elhivatottságának azok a felhívások, ame-
hoz jutottunk hozzá Horváth István, Kéler lyekkel rendkívüli helyzetekben próbáltak elõ-
Gottfried és Vuchetich Lajos vagy késõbb Ga- deink megfelelni elkötelezettségüknek, mint pél-
lambos Lajos és mások gyûjteményébõl. dául az 1. világháború vagy az 1956-os forrada-

A nemzeti könyvtár munkatársai ma is hihe- lom alatt, amikor nem lehetett számítani a nyom-
tetlen energiákat fordítanak az aukciós anyagok dák és a kiadók figyelmére, ezért csupán a la-
behasonlítására, egy-egy szórvány szám vagy kosság gondoskodására apellálhattak. A felhívá-
hiányzó évfolyam retrospektív beszerzésére. sok rendszerint nem is maradtak hatástalanok.

Pénzkímélõ, megszokott eszközünk a kiad- Mindkét idõszak dokumentumai, mint például a
ványok cseréje is, fõként a kurrens külföldi ki- hadilapok, katonaújságok, a forradalmi lapok is,
adványok beszerzésében. szép számmal szerepelnek ezek nyomán gyûjte-

Igen nagy szerep jutott (és jut) az adományok- ményünkben.
nak. Fõként a határon túl megjelenõ hungari-
kumok kerülnek ily módon az állományunkba. Mekkora
Hogy mennyire fontos ez? Goriupp Alice,'a nagy gyííjteményrõl van szó?
tudású könyvtáros elõd írja visszaemlékezésében,
hogy "a trianoni határokkal mérhetetlenül megnö- Az Országos Széchényi Könyvtár periodika-

.vekedett a,beszerzendõ magyar és magyarvonatko- állománya ma mintegy 4-500 ezer kötetre tehe-
zású anyag, minthogy az elcsatolt területekrõl tõ. Rendkívül nehéz pontos számadatokkal szol-
kötelespéldányt természetesen nem kapunk~ Hogy gálni, mivel például 1976 elõtt az évkönyvek
milyen nagyarányú csökkenést idézett elõ a meg- könyvként, 1976 után pedig periodikumként sze-
szállás, majd a trianoni béke, arról évi gyarapodá- repelnek. De nehéz a periodikaállomány nagysá-
sunk számadatai beszélnek leglesújtóbban: 1913- gáról képet alkotni azért is, mivel a raktári egy.-
ban, az utolsó békeévben 117734 számmal, 1917- ségek változó nagyságúak, és ezek változó szá-
ben 83 181 számmal, 1920-ban azonban csak 20 mú dokumentumot, változó évfolyamot tartal-
557 számmal gyarapodott osztályunk állománya. maznak.
A kötelespéldányok hírlapszámai csak 1930-ban J884-ben, a Hírlapkönyvtár alapításának évé-'
emelkednek ismét 50 000 fölé, az ajándék útján ben a közlekedési miniszternek a Vasárnapi
szerzett hírlapszámok átlaga ellenben ez években Újságban megjelent kimutatása szerint a kurrens
mintegy 15 OOO-re tehetõ." (Goriupp Alice: A gyarapodás 1883-ban 638 hírlap és folyóirat volt.
Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaposztálya fennál1á- Ma évente mintegy százötvenezer dokumentum-
sának elsõ félszázadában) Tehát az 1920-ban be- mal és körülbelül nyolcezer kötettel gyarapszik
küldött példányok száma mintegy hÚsz százaléka ez az állomány. Ez sajnos közel sem fedi le a
csupán a korábbinak. forgalomban lévõ teljes sajtótermést.

Szerencsére a távolabbi vidékekre szakadt
magyarok sem feledkeznek meg a nemzeti gyûj- Feldolgozás
teményrõl. Fontosnak és természetesnek érzik,
hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak rend- Természetesen e hatalmas gyûjtemény feldol-
re eljuttassák a környezetükben megjelenõ kiad- gozása, karbantartása, tárolása, megõrzése oly-
ványokat. kor leküzdhetetlen akadályok elé állítja a könyv-

Könyvtáros kollégáink -akiknek ezúttal is tárost. Egy kicsit cinikusan mondhatnánk, hogy
köszönjük a felajánlásokat,' a gondosan összeál- könnyû volt Szinnyeinek és munkatársainak a
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hõskorban mindent nyelvek szerint cso- ...

p~rtosí~va, betûrend~en feláll~tani" b~- N HIRDETESI
kott~tru, nag~obb. re~zbe.~ cedulaznl. wi! ENCIKLOPEDIA

Nekunk ez alIg-alIg sIkerul. W
Állandó versenyfutásban vagyunk a Média Hirdetési Árak és Szolgáltatá.'iok

feldolgozandókkal a hatalmas mennyi- 21. kiadás 2002. szeptember
ség, és persze a periodikumok sokféle-
sége miatt is. Dezsényi Béla mondta HAZÁNKEGYE'n.EN MÉDIAADATfÁRA
egyszer egy elõadásában, hogy "...a pe- f"éJév('mL' bõvítVe és aktualiz{tJ"a
riodika olyan, mint az élõ ember, kata- ., -

, 1 .d nk , ' 1 '1 .KONNYENKEZElliETOENlogusa tu aj o eppen egyutta e etraJ- 900 Id 1 k.. 14000 - j. ct ta.01 a on "Ole mec la a a I
zi lexikon is." D,e ugyanõ, mondta ~ 10 ~'lrtalon1jegyzék és 4locgiszt.er segíf$égével
is, hogy"... vegyek tudornasul, a peno- .

.dika mindenre képes!" Különösen ma, ÁTFOGÓAN
amikor a lapkiadásban, lapszerkesztés- média adatok + média adatbarlkijelentések
ben a saj'tótermékek születésében ter- kivitelezõk minden szakteriiletrõl + szakcikk(~k,, ,
jesztésében szinte naponta új meg új sz(wef$égek, í!jságír()kés szóvivõk részJcres adatéú

mûfajokkal, jelenségekkel és tendenci- BARÁTSÁGOS ÁRON
ákkal találkozunk, amelyekkel a szer- kön}'\! 1 Fl-o.., mécliánk{:nti árol1
zeményezéstõl a különbözõ szolgálta- (:00,5 Ft.os mC-diánkénti ároll
tásokig meg kell küzdenünk. ingyenes faxbanki és fel..ilágosítási lehetõségek

De egyszerûbbek voltak -ha voltak
-a ~ímleírási ,~zabályok is., Oly~or h i ' tIA6A, tannYIra egyszeruek, hogy az allomany 'Ir ~ ! r~.
mintegy egyharmada ma rekatalo- .

gizá~ásra ~zorul,. a~it ,munkaerõ hiányá- Megrendelhetõ
ban Igen-Igen kIS lepesekben, de folya- S&S Karakter .I(ft.~' .1055 Bp. Honvéd u. 40.
matosan végzünk. Telefon: 302-7288, 301-0239 Fax: 475-0803

A nehézségek egy részét megoldaná E-mail: mediaasz@VneLhu
a periodikumok országos lelõhely-nyil-
vántartása, egy bárhonnan elérhetõ központi adat- A raktározás különbözõ csoportokban történt
bázisa. (magyar, hazai német, hazai egyéb idegen nyel-

Reményeink szerll1t a nemzeti könyvtár új in- vû és külföldi hírlapok). Ezen belül a rendezés a
te grált rendszerének segítségével pár év alatt címek betûrendjében történt.
megvalósítható. A valódi megoldást természete- A raktározásnak ez a módja az akkori mennyi-
sen -legalábbis a nyilvántartások tekintetében -ségnek megfelelõ volt, és a csoportosítás a kez-
egy, az egész könyvtári rendszert átfogó integ- detleges cédulázottság miatt igen bölcs megol-
ráJt rendszer és az osztott katalogizálás jelente- dásnak mutatkozott.
né. Sajnálom, hogy azt kell mondanom, ez a Am az áradat megindult, ezért újabb és újabb
vágyunk még az utópiák kategóriájába tartozik. folyosók polcozásával, külsõ raktárakkal kellett

(és kell!) lépést tartani. A Szinnyei József által
Raktározás 1887-ben megállapított 8789 kötethez képest

1902-ben -a könyvtár alapításának századik
De mindennél nagyobb nehézséget jelentett a évfordulóján -már több mint húszezerre becsül-

hõskorban és jelent még ma is a helyhiány. ték a könyvtár hírlapanyagát, 1929-ben -a Hír-
Szinnyei szép tervet dolgozott ki, amelyben két lapkönyvtár fennállásának negyvenötödik évfor-
termet kért a magyar, egy termet pedig az idegen dulóján -pedig már hatvanezer kötetrõl szólnak
nyelvû anyag elhelyezésére. Az egyik teremben a feljegyzések. Ma viszont, mint említettem, már
a hírlap olvasók számára is helyet adott volna. eljutottunk a négyszázezer kötetig, a raktárak tele
Ám a múzeum helyviszonyai csupán egy folyo- vannak, néhány hónap óta ismét külsõ raktár
só polcokkal való berendezését tették lehetõvé. igénybevételére kényszerülünk.
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Állományvédelem Hír ek
A Hírlaptár csupán fennállásának elsõ néhány -

esztendejében volt abban a helyzetben, hogy
gyarapodásából a teljes évfolyamokat válogatás G yara pod'nélkül beköttethesse. as

Az 1890-es évekbõl már maradt kötetlen adófelajánlásból
anyag, és maradtak betfuendben kolligátumokba
helyezett csonka évfolyamok is. Az elsõ világ-
háborúig csak a kevésbé használt idõszaki sajtó- 1992-ben az
termékek bekötésérõl mondtak le a tár munka: MTA Könyvtára
társai, ám a kötésre "érdemtelennek" ítélt kiad- megvásárolta a
ványok köre egyre bõvült, és bõvül a mai napig neves festõmû-
is. Azzal ugyan minden szakember tisztában van, vész, Bernáth
hogya periodikumok elvileg csupán bekötve Aurél kéziratos
képeznek könyvtári állományt, anyagi és egyéb hagyatékát, és
okokból mégis egyre nagyobb kompromisszu- mintegy nyolc-
mokra kényszerülünk. ezer levelet a

Elsõként a lap belsõ tartalma, értéke, hasz- családtól. Ber-
náltsága alapján szelektálunk, ám felmerülnek náth Aurélnak
egyéb szempontok is, elsõsorban természetesen szépírói munkássága is számottevõ. A hagyaték-
a teljesség kérdése, de meghatározhatja a dönté- ban a kéziratok mellett fõleg neves embereknek
sünket a kiadványok tipográfiai vagy egyéb kül- hozzá írt levelei találhatók.
lembeli "rendellene~sége" is. Arra gondolok, 2001-ben viszont Bernáth Aurélnak fivéréhez,
hogy az egyes számok mérete azonos-e, van-e Bernáth Caesar Miklóshoz, ennek családjához és
megfelelõ szélességû margójuk, nincsenek-e ún. édesanyjához, Bernáth Béláné Roboz Attalához
"iker lapjaik", mellékleteik, tábláik, posztereik, írt mintegy négyszázötven levelét kínálták meg-
amelyeket kötéskor és az ezt megelõzõ vágás kor vételre.
megsértenénk. Bernáth Aurél lakása a II. világháborúban

És ha már állományvédelemrõl esett szó, vé- szinte teljesen elpusztult, az 1945 elõtti levele-
gezetül kérem, szívleljék meg, alkalmazzák és zésébõl alig maradt valami. A 200 1-ben megvé-
fõként alkalmaztassák munkatársaikkal, olvasó- telre ajánlott levelek éppen az 1910-es évektõl
ikkal a periodikurnokra is Rozsondai Mariann az 1970-es évek derekáig terjedõ idõszakot fog-
jótanácsait: ják át. Ezekben a levelekben a neves festõ fivé-

"A jó könyv jó barát. Ennek megfelelõen rének személyes és szakmai élményeirõl, véle-
bánjunk vele. Olvasásakor ne hajtsuk az egyik ményérõl, mindennapjairól számol be. igy ez a
könyvfedelet a másik alá, és ne nyúljUI1k pisz- több mint négyszázötven levél fontos kiegészítõ
kos kézzel a könyvhöz... Lapozáskor ne gyûrjük része a már itt lévõ hagyatéknak. Bernáth Aurél
a papírt, és ne nyálazzuk hozzá az ujjunkat... A levelein kívûl az anyag tartalmazza a festõ fele-
ceruza, a zsebkendõ, a szemüvegtok vagy a gyu- ség ének, dr. Pártos Alice-nak 27 levelét, vala-
faszál nem könyvjelzõnek való. ...Polcunkon a mint a Bernáth családra vonatkozó 19 dokumen-
könyvek egyenesen és ne túl szorosan álljanak. tumot. Ismételten érdemes hangsúlyozni, hogya
A sokáig ferdén tartott könyv teljesen elveszti vételre ajánlott anyag különösen fontos, mert a
formáját. A könyvet ne kapitálisánál fogva húz- neves festõ leveleit tartalmazza, míg a korábbi
zuk ki, mert elõbb-utóbb leszakad a gerince." A hagyaték döntõ része a hozzá írt levelekbõl áll,
megõrzendõ hírlapok és folyóiratok esetében s a két hagyatékrész szorosan összefügg.
ezeket az intelmeket fokozatosan szívleljük meg, A Bernáth Aurél-levelek vételéhez jelentõsen
mivel, mint az elején mondtam, a periodikum hozzájárult a 2001-ben befolyt és az MTA
még esendõbb a könyveknél, hiszen készítõjük Könyvtára javára befizetett SZIA 1 %-a, 96 894
is rövidebb életre szánja azt. forint. Köszönetünket fejezzük ki érte:

Kocsy Lászlóné MT A Könyvtára
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Napló.

Az DSl Information által támogatott képzési központok megalakulá-
-sának történetére (2000-ben kilenc, 200 1-ben
Program nyolc, 2002-ben pedig két központ jött létre), a
könyvtárosképzõ központok munkatársai angol és amerikai szak-

' mai útjainak tapasztalataira és a korábban a részt-
kozpontjamak ketnapos vevõk által beküldött beszámolók alapján készí-
tréninoie tett SWOT-analízis ismertetésére. Az elemzés se-

, eJ, , gítségével a késõbbiekben kialakíthatók a kép-
a SzechenYI Konyvtarban zési központok jövõbeni programjai, a fejlesztés

irányai és lépései. Az elõadást -a szokásos mun-
2002. június 13-14-én -az aSI szervezésében -kamódszemek megfelelõen -vita és csoportmun-
az Országos Széchényi Könyvtár látta vendégül ka követte. Az elsõ nap délutánján a helyi szintû
a közép-kel et-európai országok könyvtárosképzõ képzést két elõadás mutatta be: a Litván
központjainak képviselõit. A konferencia meg- Könyvtárosképzõ Központ munkatársai többéves
hívottjai voltak Beloruszia, Bosznia, Horvátor- tevékenységükrõl és meghirdetett, illetve sikere-
szág, Csehország, Kazahsztán, Kirgízia, Lettor- sen lebonyolított tanfolyamaikról beszéltek, a hor-
szág, Litvánia, Moldova, Mongólia, Montenegro, vátországi elõadók pedig újonnan alakult köz-
Örményország, Szlovénia, Ukrajna és Üzbegisz- pont juk létrehozásának örömeirõl és nehézsége-
tán könyvtárosképzéssel foglalkozó központjai- irõl számoltak be. Az elsõ nap programja a
nak vezetõi és munkatársai. Magyarországot a Eentrál Kávéházban elköltött vacsorával zárult.
programban részt vevõ szombathelyi Berzsenyi A második nap délelõtt jén a lett nemzeti
Dániel Fõiskola Könyvtár- és Információtudo- könyvtár igazgatójának elõadása a képzés nem-
mányi Tanszékének vezetõje, Pá/völgyi Mihály zeti szintû együttmûködésének példáját mutatta
és egyik oktatója, Frank Róza, a Könyvtári Inté- be. A téma aktualitását talán kellõképpen bizo-
zet részérõl pedig Bartos Éva és Hangodi Ágnes nyítja az a tény, hogy Andris Vilks a tanácskozás
képviselte. A tanácskozás nyelve angol és orosz elõzõ napján kapott értesítést arról, hogy a lett

volt, a
szinkron-
t 1 , kl l;Dlii; 11;%1"~ iii ..l o macso ;'cé'; ;'B'W;tt;" i;;~ !f;~Licii;'i'; '!IrJIt!;] !)fC; .",;~; aJOQ;,a"ie~t

teljesítmé-
nyét mindkét nap végén hatalmas taps jutalmaz- parlament harmadik olvasatban elfogadta az élet-
ta. A kétnapos program alappilléreit a képzés hosszig tartó tanulásról szóló rendeletet úgy, hogy
helyi szintjeinek, illetve a nemzeti .és a nemzet- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrást is
közi együttmûködés formáinak bemutatása jelen- biztosította. A cseh Országos Mûszaki Könyvtár
tette, a legfontosabb témák között pedig a köz- igazgatója, Martin Svoboda a nemzetközi együtt-
pontok menedzsmentjének és marketingpolitiká- mûködés egyik lehetséges formájának, a képzés-
jának kérdése, valamint a képzési tantervekrõl ben részt vevõ intézmények konzorciummá
szóló beszámolók szerepeltek. szervezõdésének már mûködõ példáját ismertet-

A program a vendégek érkezésének napján Gú- te: a CASLIN tagjai között ott van a cseh és a
nius 12-én) este fogadással kezdõdött, amelyen szlovák nemzeti könyvtár, valamint a két ország
Monok István, az OSZK fõigazgatója köszöntötte egy-egy nagy szakkönyvtára.
a program résztvevõit, felhívta figyelmüket a nem- A második nap délutáni programja elõtt -a
zeti könyvtár bicentenáriumi ünnepségeire és kiad- korábbi összejöveteleken megszokott, de a nagy
ványaira, valamint a Corvina-kiállitásra. hõségben csak különösen nagy erõfeszítéssel

A szakmai program elsõ napjának nyitó elõ- létrehozható csoport-kohéziónak köszönhetõen és
adását Lyn Robinson, az aSI Information prog- eredményeképpen -hosszas fényképezkedés
ram vezetõje tartotta. Az elõadás kitért az aSI zajlott a nagyterem Oroszlános udvarra nézõ er-
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kélyén a tolmácsok részvételével. A program -Beszá~~~
folytatása visszatért az egyes képzési központok h ' ...,
példáinak bemutatásához, így kerülhetett sor az Egy aZ1 Konyvtárak

néhány okta~ási progra~ ,és tanterv i~me~etés~- Egyesülése
re. A szloven Nemzeti es EgyetemI Konyvtár ,..." , , ff
vezetöje, Melita Ambroiic és Frank Róza közös 2002. eVl kozgyul.eserol
elõadásának az volt a mozgatórugója, hogy õk
korábban már részesei voltak együtt az amerikai Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2002. július
University of Illinois, Urbana-Champaign általI. és 4. között Pannonhalmán tartotta éves össze-
szervezett szakmai tanulmányútnak, és ott a szel- jövetelét.
lemi szabadság, az információho.z való szabad A négynapos program július 1-jén délután
hozzáférés és a könyvtárak kapcsolatának témá- kezdõdött. Dr. Várszegi Asztrik fõapát úr kö-
jában egy kurzuson is részt vettek. (Elõadásuk szöntötte a vendégeket, majd közösen részt vet-
elsõ részét a szakmai tanulmányúton készült tünk a szerzetesek imádságán, a zsolozsmán. Az
digitális fényképekkel illusztrálták.) Az USA-ban Ünnepi vacsora közben és után kötetlen beszél-
elsajátítottakat mindketten beépítették saját in- getésben volt mód a kapcsolatok ápolására.
tézményük oktatási, tanfolyami tematikáiba -az Július 2-án reggel ökumenikus istentisztelet-
elõadás második részében a már lezajlott progra- tel indult a nap, melyen Ittzés János evangéli-
mok és tanfolyamok tapasztalatairól számoltak be. kus, dr. Bölcskei Gusztáv református püspök és

A program utolsó részében -a csoportmunka dr. Várszegi Asztrik fõapát úr szolgált. Ezután
elõnyeit ismét kihasználva -David Bawden, a kezdõdött a Régi és új -Az egyházi könyvtárak
londoni City University tanára foglalta össze a szerepe és feladata az információs társadalom-
kétnapos tanácskozás legfontosabb eredményeit, ban címû konferencia. Bánhegyi Miksa atya mint
követk~ztetéseit, tapasztalatait, és a jövõre vo- házigazda, G. Szabó Botond mint elnök köszön-
natkozó elképzeléseket: tötte a vendégeket.

.a képzési központok mûködéséhez feltétle- Az elsõ elõadó dr. Koltay Tibor, a Pázmány
nül szükség van további szellemi és anyagi, Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudomá-
pénzügyi források feltárására; nyi Kar Könyvtárának vezetõje volt. Elõadásá-

.a késõbbiekben még szervezettebben kell nak A papír-könyvtártól az internet-könyvtárig
megoldani a képzõk továbbképzését; címet adta. Utána következett dr. Kokas Károly

.ki kell aknázni a távoktatás kínálta lehetõ- -Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyv-
ségeket; tár -a Hogyan digztalizáljunk? A digitalizálás

.az információs társadalom változásaihoz iga- lehetõségei és eredményei címû elõadásával. Az
zodva új oktatási programokat kell kidolgozni; elõadók között volt Kelemen Eörs is, aki a

.a központok mûködéséhez a helyi sajátos- Pytheas Kft. munkáját (õk digitalizálták a ma-
ságoknak legmegfelelõbb eg;)'Üttmûködési formá- gyarországi corvinákat) mutatta be A DigiBook
kat (egyedi központok, konzorciumok, hálózat) könyvdigitalizáló rendszer címû elõadásában. A
kell kialakítani; következõ elõadó dr. Keveházi Katalin -Szege-

.folyamatosan fejleszteni kell a képzési köz- di Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár -volt,
pontok menedzsment jét és marketing-tevékeny- Régi könyvek (gyûjtemények) számítógépes fel-
ségét. dolgozása címû elõadásával.

A tanácskozás záró szavait Rima Kupryte, az Az egyházi könyvtárak zömében az Orbis
aSI Information Program budapesti vezetõje programot használjuk, immár évek óta. Minden
mondta, biztosítva a kelet-európai országok kisebb számítógépes program esetében, így az
könyvtárosképzõ központjait a további támoga- Orbis programmal kapcsolatban is felmerül, hogy
tásról. A magas színvonalú, mégis jó hangulatú mennyire felel meg azoknak a követelményeknek,
konferencia elegáns és gördülékeny megvalósu- amelyeket a korszerû feldolgozómunka megkí-
lásában nagy szerepe volt az OSI részérõl Már- ván. Bár õsszel egy önálló konferenciát terve-
kus Nóra, az OSZK részérõl Vas Viktória szer- zünk a témáról, mintegy gondolatébresztõként a
vezõ munkájának is. szervezõk beiktattak egy Szoftverfeljesztés az

Bartos Éva-Hangodi Agnes egyházi könyvtárakban címû elõadást is. Broczky

-
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~c,

c István (Országos Katolikus Gyûjtem~nyi Köz- A gyõri Kisfaludy .Károly

pont), .~z Or,bis jó i~~.~rõje, Berecz A?ne.s (Rá- Me gyei Kön yvtárday Konyvtar) es Torok Bea (SzegedI HIttudo-
mányi Fõiskola Könyvtára) szólalt meg. Az utol- határon túli kapcsolatai
só elõadó a házigazda, Bánhegyi Miksa volt (Fõ-
apátsági Könyvtár, Pannonhalma). Elõadásának Áttekintésemben a legutóbbi évtized együttmû-
címe: Az egyházi könyvtárak evangelizációs sze- ködési alkalmait, formáit foglalom össze, ame-
repe a XXI. században. lyek során más-más cél vezérelt bennünket auszt-

A tanácskozás után kezdõdött a közgyûlés, riai és szlovákiai kapcsolatainkban. A Kismarto-
melyen az elnök, G. Szabó Botond (Debrecen) ni Tartományi Könyvtárral (Landesbibliothek
beszámolt az EKE és az elnökség elmúlt évi Eisenstadt) azért ápoljuk a barátságot, mert a mai
munkájáról. A közgyûlés három új tagot vett fel Gyõr-Moson-Sopron megye történelmi elõdme-
az egyesülésbe: a Debrecen-Nyíregyházi Egyház- gyéi közül Moson és Sopron megyék nagy terü;
megye Egyházmegyei Könyvtárát, a Sarutlan letei kerültek át Burgenlandba a trianoni békét
Karmelita Rend Könyvtárát és a Kárpátaljai követõen. Igaz, hogyaközgyûjtemények Sop-
Református Egyház Könyvtárát. Ez utóbbi könyv- ronban és Magyaróváron maradtak, a közös ügye-
tár az elsõ határon túli tagkönyvtár. Az összejö- inkben való összefogás azonban (különös tekin-
vetelen az idén más határon túli könyvtárosok is tettel a mintaszerû burgenlandi helyismereti mun-
részt vettek, Gyulafehérvárról, Kolozsvárról. kára) értékes eredményeket hozott. Szlovákiai kap-

A közgyûlés után a kollégák megismerkedtek csolataink legfõbb célja, hogy segítsük az ott élõ
Pannonhalmával. Bár szinte mindannyian jártak magyar kisebbség könyvtárait a magyar nyelvû iro-
már az apátságban, a felújított épületegyüttes dalom biztosításában, és támogassuk az ott dolgo-
mindenki számára tartogatott meglepetést. A zó magyar könyvtárosok szala11ai fejlõdését, mun-
csoport megnézte a templomot, a kerengõt, a káját. Jtt a .Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár-
könyvtárat és a két kiállítást (az állandó kiállí- ral (Zitnoostrovná kniZnica Dunájská Streda) , a
tást az apátság kincseibõl és a Docete -Tanítsa- Galántai Könyvtárral (Galántská kniZnica), a Fó-
tok. Bencések a magyar oktatás és nevelés szol- runl Társadalomtudományi Intézet somoIjai könYv:-
gálatában 1802-2002 címû kiállítást). Késõ dél- tárával (Fórum Institút Bibliotheca Hungarica
után kezdõdött dr. Ament Lukács bencés szerze- Samorin) és a nagymegyeri városi könyvtárral ápol-
tes orgonakoncertje, majd Várszegi Asztrik fõ- juk a kapcsolatokat.
apát úr adott fogadást a vendégek részére. A közös munkát segítette, hogy Gyõr-Moson-

Július 3-án reggel szakmai kirándulásra in- Sopron megye 1991-ben a Galántai járással kö-
dultunk. Útvonalunk Zirc, Veszprém, Tihany tött együttmûködési szerzõdést, ezt 2001-ben a
volt. Zircen megnéztük a müemlékkönyvtárat és szlovákiai változások miatt a nagyszombati me-
egy a ciszterci rendet bemutató kiállítást. Veszp- gye három járásávallétrehozott Dunamenti Ré-
rémben az ottani kollégák a prin;ási palotában gióval aláírt megállapodás váltotta fól. Ausztri-
rendeztek számunkra kiállítást az Erseki Könyv- ával a Vas megye, Gyõr-Moson-Sopron megye
tár és Levéltár kincseibõl. Késõbb megnéztük a és Burgenland által létrehozott Határmenti Regi-
székesegyházat, a Gizella-kpolnát és a Szent onális Tanács Tudományos és Kulturális Mun-
György-kápolnát is. kacsoportjában nyílik mód közös munkára.

Kora délután érkeztünk Tihanyba, ahol a ti- Mindenekelõtt a személyes kapcsolatot kell
hanyi bencések vendégei voltunk. A szabadprog- említenem, amely évente egy-két kölcsönös lá-
ram után egy rövid orgonahangversenyre gyiile- togatásban valósul meg minden partnerünk ese-
kezett össze ismét a társaság, és a koncert után tében. Ekkor beszéljük meg a következõ eszten-
közösen néztük meg az apátsági templomot, az dõ közös programjait, pályázatait és a dokumen-
altemplomot, a kiállításokat. tumok cseréjét. Legutóbb ez év tavaszán, a

Tihanyból már csak kevesen jöttek vissza is- galántai könyvtár alakulásának ötvenedik évf or-
mét Pannonhalmára. A maroknyi csapat július dulójára szervezett ünnepségen vettünk részt.
4-én reggel indult haza. 1992 óta magyarországi periodikumokat fizetünk

Asványi Ilona elõ a galántai és a dunaszerdahelyi könyvtánlak,
titkár (Folytatás a 23. oldalon)
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(Folytatás a 18. oldalról) niurnra és más alkalmakra szervezett vetélkedõk
amit õk szlovákiai folyóiratokkal viszonoznak. forgatókönyveit, pályázati füzeteit és egyéb ki-

Kiadványcserét minden partnerünkkel folytatunk, adványait.
helyismereti gyûjteményünk értékes darabjait kap- Végül meg kell említenem, hogy a Kisalfóldi
tuk pédául a kismartoni könyvtárból. 1992-ben, Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szoros
Kodály Zoltán születésének száztizedik évforduló- kapcsolatot tart az osztrák könyvtáros egyesüle-
ja alkalmából a gyõri megyei könyvtár adta ki tekkel és a szlovákiai kollégákkal. Sok konfe-
magyarul Alma lonásová galántai könyvtáros A zene rencián és tap asztal atcs erén vettünk részt Auszt- -

mindenkié címû bibliográfiáját. Könyvtárunkat be- fiában és Szlovákiában mi is, és az egyesület hét
mutattuk a galántaiak szakmai híradójában, szlo- alkalommal szervezett több napos szakmai ki-

vákiai kollégáink pedig esetenként a Kisalfóldi rándulást e két országba.
Könyvtárosban jelentkeznek cikkekkel. Tuba László

Mostanában újra megszaporodtak a tapaszta- .., ,
latcsere látogatások, és élénkült a szakmai ren- Konyv~~rosok koszontese:
dezvényeken való részvétel. 1993-tól minden ütven év könyvtári
évben két szlovákiai (köztük érsekújvári) könyv- , .,. *
tárosnak biztosítottunk egyhetes tapasztalatcsere kromkaJa
utat megyénkben, a kilencvenes évek közepén
azonban a szlovákiai kisebbségi politika követ- Száraz tények, események. Töredékek. S mögöt-
keztében ezek három évre abbamaradtak. 1999- te könyvtár-, könyvtáros sorsok, emlékek. Kor
tõl pályázati forrásból több szlovákiai könyvtá- és kortörténet. Visszatekintve mi ötlik fel ben-
ros egyhetes, egy hónapos itteni továbbképzését, ned? Az indulás buzgalma a lázas kultúrharc idõ-
tapasztalatcsere látogatásait biztosítottuk. 1995- szakában, a hõskorszakban? Feleleveníted a hét-
ben minisztériumi ösztöndíjjal dr. Szabó Imréné, köznapok hangulatát... Amikor a hitelielen po1i-
a gyõri megyei könyvtár igazgatóhelyettese töl- tikai idõszakban kitartó munkával elfogadtattad
tött egy hetet Ausztriában. 1992-ben dr. Horváth magad, s rendíthetetlenül hittél a küldetésedben.
József kollégám kutatott egy hétig a kismartoni S mert benned õrzõdött, õrzõdik a könyv tekin-
könyvtárban, a két intézmény közötti ösztöndíj- télye, az olvasás szeretete, a papíros, a betû hite.

támogatás keretében. 1993-ban az Alpok-Adria S így mégy dolgozni, könyvtárt szervezni,
Munkaközösségben szerveztünk Gyõrött egy könyvtárost tanítani, visszamenõleg feldolgozni
szakmai tanácskozást az új könyvtári törvények- és néha sajtófélórát tartani, könyveket letétbe
rõl, amelyen cseh, osztrák, horvát, szlovén és adni, rendezvényt szervezni, olvasómozgalmi fel-
olasz könyvtárosok vettek részt. A szerzõi jog ajánlást gyûjteni, vagy címleírást készíteni, kata-
volt a témája annak az 1996. évi gyõri szakmai lógust építeni. Mégy gyalog, busszal, traktorral,
rendezvénynek, amelyen a dunántúli megyei és .stoppal, motorral, mûvelõdési autóval, autóval.
az osztrák tartományi könyvtárak munkatársai S dolgozol egy szinte érintetlen szépségû
vettek részt. A következõ évben Somorján (Szlo- megye vadregényes és szelíd tájait megismerve,
vákiában) szerveztünk kétnapos konferenciát a páradunyha alatt alvó Kapo$ völgyében, a tün-
magyar és szlovákiai magyar könyvtárosok ré- déri Völgységben, vagy az áldott és átkozott Duna
szére A könyvtárosok megújulása címmel. partján fekvõ települések könyvtáraiban..., ezer

Több éven át támogattuk pályáZati pénzbõl szállal kötõdve azokhoz a közösségekhez, arne-
(Kölcsey Alapítvány) a szlovákiai partnerkönyv- lyek nemzetiségi, népmûvészeti, kulturális érté-
tárak állományának gyarapítását, ma inkább szak- keiket példaszerûen õrzik.
mai utakra és az ottani könyvtárak feltáró mun- Sörömmel fedezed fel munkatársaidban a
kájának segítésére tudunk pályázati támogatást falvak mindeneseit, szószólóit, a lakótársaikért
szerezni. Természetesen meghívtuk a nálunk tenni akaró és tudó embereket: Mayer Ági néni-
folyó vetélkedõkre a szlovákiai magyar könyvtá- ket, Marsai Józsi bácsikat, Halász Julikákat, akik
rak gyermek olvasóit, így nyert öt dunaszer-
dahelyi iskolás egynapos szigetközi kirándulást *E1h~.gzott ~ megyei kö~yvtár 50 éves évfo;dulóján

. k .."' lk d "., S ' ~ d rendezett unnepsegen, Szekszardon, szeptember 4-en.a megyeI onyvtár vete e O] en. ZIvesen J.oga -Az eseményrõl szóló tudósítást következõ számunkban
ták kollégáink a Kossuth-évfordulóra, a mi.llen- olvasha~ák.

~
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talán a legtöbbet a gyerekekért tették, hogy az
anyanyelv megszerettetésévei, az ismeretekben
való tájékozódás elsajátíttatásával könnyebben
megtalálják helyüket a világban.

S te még akartad és akarod, hogy éltetõ iro-
dalmi értékek birtokában: Gat"ay, Babits, Illyés,
Lázár Ervin, Mészöly, Baka István, Csengey Dé-
nes örökségén szolgáId az írni-olvasni tudást.

Ugye tudod még, milyen jó volt? Felszaba-
dult nevetéssel befejezni egy statisztikai összesí-
tést, egy leltározást, katalógus rendbetételét, s
jóízût beszélgetni (és enni) a helyi könyvtárossal
-fogadva az ottani olvasók kommendálását a

párválasztásodhoz. Megéltél össznépi raktárren-
dezéseket, s vidám gyermekkönyvtári gyûjte-
ményköltöztetést -utcalezárással, több száz fõs
1, 1""ancca .

S örültél egy-egy megszépült könyvtárnak, új
épület felavatásának: egy település ünnepi arcá-
nak.

S te emlékszel a régi könyvhetek vagy a szek-
szárdi írótanácskozások boldog elõkészületeire,
a találkozásokat követõ, lelket szépítõ beszélge-
tésekre, Csányi Laci bácsi, Ordas Iván, Baka
Pista, Csengey Dénes könyvtári látogatásaira, a
könyvtárhasználóként mindig visszatérõ fõisko-
lásokra, egyetemistákra, a szerenádos tengelici
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továbbképzésekre, a kalandos és jókedvû utazá-
sokra, vándorgyûlésekre, hazai és külföldi tapasz-
talatcserére. A XX. vándorgyûlés szekszárdi si-
kerére, a gyerekeket meseszóval álomba ring~tó,
vadvirág illatú éjszakákra az olvasótáborokban.

S te megtapasztaltad, hogy nyílt eszmecs((rék
színhelye is volt a könyvtár (politikailag talán
kevésbé elfogadottan), és menedékhely. S hogy
milyen jól esett az olvasók visszajelzése a sze-
mélyes és személyre szóló tájékoztatás folyama-
tában. Egy praktikus megoldás: szedresi olva-
sónktól a kölcsönzõk nyaranta a legnagyobb
dinnyét kapták, hiszen õ a dinnyetermesztést
könyvtári szakkönyvekbõl tanulta meg kiválóan. lóival, a teiematikai lehetõségek igénybevételé-

S ha volt benned alázat és odafigyelés, elis- vel a könyvtár a tudás és az információ gyors, s
merted munkatársaid kutatási eredményeit, pub- reményeink szerint még gyorsabb közvetítõje az
likációs tevékenységet, s érdeklõdéssel vetted itt élõk, tanulók, a változtatni akarók számára, s
kézbe könyvtáraink kiadott köteteit. egyben az ismeretközlés eszköze a megyérõl a

S már lassan kitörlõdik emlékezetedbõl, mi- világnak. Mindez technológiaváltást, szemlélet-
lyen euforikus buzgalommal vettük kézbe a váltást, állandó tanulást és megértést kíván!
dokufót, a fénylyukkártyát, s hogy ódzkodtunk Kedves barátom, ugye a szíved a régi? (Kér-
elõször a számítógép használatától. dem én is a Zala megyeikkel.) Hiszed, hogy el-

S feleded-e a reménytelen erõfeszítéseket, a hivatott közvetítõkre van szükség. (Gondolok az
vitákat meggyõzhetetlen tanács elnökkel, a har- utódokra.) A könyvtárosnak meg kell éreznie a
cot a megmaradás ért, a mostoha munkakörülmé- kiválasztott szerepét.
nyeket, rosszkedvû pillanatokat, a morgós kollé- S hiszed, nincs az a tökéletes gép, hogy mel-
gákat és különc olvasókat (akik persze nem lé- lette ne tudnád, a "hogy tetszik lenni" hétközna-
teznek). pi prózaisága mögött öröm van, a megszólított

S aligha felejthetõk a fájdalmak, a vesztesé- egy pillanatra fölragyog. Valahol õ is fontos. A
gek, kollégák elvesztése. Gesztusuk, tanításuk, könyvtárba jó bejönni, van kiért és miért.
ügyszeretetük benned él. Örizzük verseiket, bib- Kedves barátai1Ii! Szükségünk van rá, hogy
liográfiáikat, mûvészi fotóikat -mindent. mások tekintetében meglássuk arcunkat.

S magad sem hitted, mi lett a könyvtárból. A Elekes Eduárdné
megye könyvtáraként, a megyei rendszerré szer- Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
vezõdés közelségében, virtuális könyvtárhaszná-

A túloldalon fent:

Kocsis Imre Antal polgármester

köszönti az egybegyûlteket

Középsõ kép: Találkozások

Lent: Illyés Máriát köszönti

Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula

Megyei Könyvtár igazgatója

és dr. Horváth Béla, aPTE

Illyés Gyula Fõiskolai Kara igazgatója

Ezen az oldalon fent:

Skaliczki Judit üdvözli az ünneplõket

Lent: Lovas Henrik volt igazgató

emlékezik a múltra

-,

-
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Haj nal László Gábor kül igyekeztünk bejutni, a kitaszítottak, de újra
, ti k .. yvt ' meg újra próbálkozók vad akaratával.
es a nemze on ar Bejutottunk? Hát bejutottunk. Te bejutottál

gyarapodása álmaid fõvárosába, az akropoliszba, s most már
o; .visszavonhatatlanul a panteonba is. Milyen áron?

A Szabad Európa Rádió magyar adása szerkesz- Magyarnak s igaz embernek kijáró áron, a 10-
tõségének -mely 1950-tõl 1993-ig, több mint lyamatos harc árán.
negyven éven át mûködött nyugaton -írott és A nagy lázadás során megszületett dacod s
hangzó dokumentumgyiíjteménye hazaérkezett és írói akaratod, mely 1969-ben a börtönbe jutta-
az Országos Széchényi Könyvtárba került, ahol tott, nem hagyott alább, s kiszabadulásod után,
a közel másfélmilliónyi írott mûsomapló-anya- 1970-tõl egy keményebb, de eredményesebb sza-
got és a négyezer körüli magnótekercset átmá- kasz indult be életedben.
solták, illetve több éven át tartó munkával mik- A sajtópalota környékén, a Hungária Kávé-
ro filmre fényképezték. Így ma már minden ma- házban találkoztunk, s egymáshoz csapódva vi-
gyar állampolgár hozzáférhet a kronologikus tatkoztunk. Ott volt Simonfy András, Döbrentei
sorrendben feldolgozott, teljes dokumentum- Kornél, Munkácsy Miklós, Balaskó, Bakondi
anyaghoz. Sajnos azonban jelentõs különösen a Robi, az angol, Rajki László. A nagy öregek,
hangzó dokumentumok hiánya. Zelk Zoltán, Csurka, Kolozsváry, néha jóked-

Ezeket a hiátusokat igyekeztek pótolni a SZER vükben leereszkedtek hozzánk. Megismertek, az
nagy rádiós egyéniségei saját archívum aik fel- igazi megismerést azonban az írá$aink megjele-
ajánlásával, így Mikes Gyõri Imre (Gallicus), nése jelentette. Számodra is. A kor leginkább
Czupy Bálint (Bálint gazda), András Károly, számon tartott lapjaiban, a Valóságban, az AI-
Borbándi Gyula, Kovács K. Zoltán, Skultéty földben, az új Forrásban jelentek meg szociog-
Csaba, Ekecs Géza, azaz Cseke László, Szamosi ráfiáid, társadalmi tanulmányaid, hogy csak a
József, Rajki László s mások is. Néha sajnos legismertebbekre utaljak. De hát milyen témák
tragikus hirtelenséggel bekövetkezõ elhalálozás voltak ezek? A börtönbe került fiatalok sorsa, a
folytán is gyarapodik a gyûjtemény, így a mos- rossz orvosi ellátás, a szegénység, az alkoholba
tani nyáron Hajnal László Gábortól, a szociográ- menekültekproblémái...
fus írótól, költõtõl, a SZER munkatársától kel- A baj ott volt, hogy egyre többen olvasták és
lett szomorú búcsút vennünk, aki teljes szellemi ismerték tanulmányaidat. Ezért a tûrésnek vége
hagyatékát, írásait, kéziratos és nyomtatásban szakadt, és újból a tiltás következett. A Fiatal
megjelent mûveit, hangfelvételeit, könyvtárát -Írók József Attila Körét bezárták. Te kemény
benne a nyugati emigráció jeles magyar szerzõ- szavakkal ítélted el ezt. Igaz és kemény szavakat
inek alkotásait -az Országos Széchényi Könyv- mondtál az igazságtalanságról, és sugárzott be-
tárra hagyta. lõled a mély és ragaszkodó szeretet a barátok, a

A Farkasréti temetõben, az írók parcellájában család, a gyerekek iránt.
helyezték örök nyugalomra. Alakját, egyénisé- Az elhallgattatottak egymás után mentek el
gét, szellemiségét az ott elhangzott búcsúbeszé- nyugatra, s te sem tehettél mást, mint hogy az
den keresztül szeretnénk megörökíteni. Nagy emigráció útjára lépj. Mi, akik itt maradtunk,
Zoltán, az OSZK Mikrofilm- és Fényképtárának szomorúan vettük távozásod hírét. Ennyi év után
vezetõje, az író fiatalkori barátja búcsúzott tõle is azt mondom azonban, hogy igazad volt. A világ
a megidézett szavakkal: kinyílt számodra, tehetséged és akaratod elvitt

Tisztelt gyászoló gyülekezet, kedves Gábor! Münchenbe, majdAmerikába, s lehetõvé tette, hogy
Mindig a legelsõ lépést a legnehezebb meg- tizenegy nagy könyved, tanulmányod jelenjen meg

tenni, s én itt állok most ugyanúgy elszorult to- -1982-tõl évenként több is -, melyelazek híre be-
rokkal, izzadt tenyeremet ökölbe szorítva, daco- járta a magyarok lakta világot. Az itthoniak szá-
san szembeszállva a lehetetlennel is, mint a 60- mára az egyetlen reménysugarat, a napi friss és
as évek végén, tán 1968-ban, csoportosulásunk igaz tájékoztatást jelentõ Szabad Európa Rádió
idején, a fõváros forró terén, a nagykörúton, a mindig szabad munkatársa lettél. Így, ha téged nem
New York-palota elõtt, az EMKE-nél vagy a is láthattunk, de hangodat hallhattuk, s egymásra
METRO Klubnál, amikor pénz, jegy és jog nél- hunyorítva mondtuk, ma is beszélt a haver.
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Megjelenhettek írásaid a legjelesebb lapok-

ban, a Kanadai Magyarságban, a Katolikus

Magyarok Vasárnapjában, a Bécsi Naplóban a, , '

párizsi Irodalmi Ujságban. Igy vált lehetõvé,

hogy kiadót, nyomdát hozz létre Novum néven,

és megalapítsd a Nemzedékek címû folyóiratot,

melyet felelõs szerkesztõként vezettél, amit itt-

hon nem tehettél volna meg.
A sors az igazakat mindig visszaviszi a leg-

áhítottabbhoz, a számukra legfontosabbhoz, a

hazához. A rendszerváltozás után te is hazatér-

hettél.
Újbóli találkozásunk apropóját éppen a te

életmûved gerincét is képezõ SZER-nek az 1993.

október 31-éveI történt bezárása adta, mert

hosszas huzavona és vívódás után az USA elnö-

ke hozzájárult ahhoz, hogy a SZER magyar anya-

gát az Országos Széchényi Könyvtárban helyez-
zék el. A véletlen szerencse úgy hozta -s ez volt

egyúttal a legjobb megoldás -, hogy a SZER

magyarországi fõ képviselõje az a Rajki László

lett, aki neked Münchenben jó barátod, harcos-

társad, szomszédod volt.

Nekem pedig az a megtisztelõ feladat jutott,

hogy a SZER írott doÁ.'Umentumainak átmentését

megszervezzem munkatársaim segítségével, ami

A SZERZÖ NYUGATON MEGJEtMICÓNYVE1: másfélmillió oldal mikrofilmezését jelentette. A

CSAK A REGGELEK BORZALMASAK.. munkát tervezgetve egy késõ decemberi havas
Katolikus Magyarok VasárnapJa, Youngstown,
..Nem..tõr, München, köztls kiadás,1982 estén találkoztunk össze újból mi hárman, s ta-
HA A MOSOLYOK ELAPADNAK... 1 ' It k ' ., U" bb k ...

dKatolikus Magyarok Vasárnapja, München, 1984 a un egymasra lsmet. 'ja otetel , a

A JÚDÁSIDÓ ÁRvÁl... Rabközelben, a Remények zsellérje, a Szunyog-
Weller Publishillg Co. Ltd., TOOOlltll, 1985 háló már egymáshoz kötõdve készültek el. A fel-

A szerz6'~~~n, 1985 feldobott kõ tehát visszahul/ott, s kívánságod,

HOLNAYTALANOK melyet a hazatérésed utáni elsõ könyved címé-
Karolikus Magyarok Vwmapja, YOw1gstown, 1986

PASSIO ben fogalmaztál meg: legyen az író hasznos
~mzedékek,München, 1988 akarat, igazzá vált. Azzá lettél, és azzá tettél
UZENE!Azá6KT6L ' k . k ... d . 1 ,.

kálKatolikus Magyarok Vasát11apja, YoUngstOwn, 1988 maso at lS, mert otetel megle eneSl mun a-

.KERESZT ~ PO~AN... tai során barátokat szereztél a nemzeti könyv-
KatolIkus ~1agyarok Vasamap)a,YoUllSStllwn, 1989 ' b A k ' bb rrI: 1 k '"

SELYMÁK t\ tar an. z a ora an meO/oga mazott lvansa-

Karolikus ~iagyarok Vasárnapja, Youngstown, 1990 god pedig, hogy írói munkásságod termékei, a

Katolikus Magyarok ~.1firn~a, Youngstown, 1991 SZER-ben elhangzott elõadásaid, hangzó anya-
MA ZÁ gaid, s teljes szel/em.i örökséged a nemzeti könyv-

GYARORS CI KIADÁSOK: ,.. ""
. Ó tarba keruljön, sajnos elobb valt va 10 ra, mint

LEGYEN AZ IR HASZNOS AKARAT... ,
Antológia Kiadó, Lakitelek, 1994 ahogy azt elterveztük. Munkasságodat, emberi

VIRRASZTANI FÉLELE~ NÉLKÜL méltóságodat és jó híredet a nemzeti könyvtár-
(A t-"YU(;A'n MAGYAR SAJTÓ MU\.TjA-jF.LEr."E)

Patriot Kiadó, Sopron, 1996 ban megõrizzük.
R.A!KÖöZELBEN Igazad lett tehát, még ha úgy is, ahogy ezt

.uRT NKÓNYV
Edurech Kiadó, Sopron, 1998 Veres Miklós barátunk mindannyiunk számára

REMÉNYEK ZSELLÉRJE végérvényesen megfogalmazta: Itt csak annakVERSEK 1970-T6L 2000-IG "

Edulech Kiadó, Sopron, 2000 lehet igaza, kire rámorzsálódott laza göröngye-
ivel a haza. "

-

Könyvt6ri levelezõ/Iap. 2002. szeptember. 27



Az EUak_önyytárakban

A csatlakozási tárgyalások

eseménynaptára

(A 2002. 6. számban közölt eseménynaptár folytatása) 'c,,/)
1999. decem ber 7. A bilaterális kormányközi konferencia negyedik miniszteri szintû tárgyalási fordulója Brüsszelben"" í

Napirenden: a szeptember 30-i és a november 12-i fõtárgyalói fordulódossziéja, továbbá a ""

Környezetvédelem. Az ideiglenesen lezárt kategóriába került az EMU fejezet
1999. december 1 0-11. E~ópai Tanács, Helsinki. Új csatlakozási stratégia: tárgyaláskezdés a második körös országokkal,

a csoportos megközelítés vége, egyúttal a differenciálás elvének hangsúlyozása. Törökország
tagjelöIti státuszának eflsmerése a tárgyalások megkezdése nélkül. Intézményi reformok:
Mérsékelt mandátumú IGC összehívás a 2000 februárjában, befejezés szándéka 2000 végéig,
ratifikáció 2002 decemberéig. Az EU 2002 végétõl kész az elsõ új tagokbefogadására (welcome,

accueillir, aufnehmen).
1999. december 17-18. A "luxembourgi hatok" (a hélsinkiEiT-ig ,,5+1" országok megnevezésû csoport) kilencedik

fõtárgyalói találkozója Bledbe.n -

1999. december 20. Az Európai Integrációs Tanács harmadik ülése. Napirenden a Helsinki Csúcs eredményei
és a csatlakozási tárgyalások fejleményei voltak.

2000. jan. 1-jún. 30. Portugália az EU soros elnöke
2000. január 31. A Magyar Köztársaság Országgyûlésében képviselt hat parlamenti párt és a kormány

konzu1tációja. A külügyminiszter kezdeményezésére megtartott konzultáción megegyezés
született a havi találkozókról, illetve a Házelnök és az Európai Ügyek Bizottsága (EIÜB) és a
Külügyi Bizottság (KB) elnökeinek meghívásáról

2000. február 14. Intézményi kormányközi konferencia kezdete
2000. február 15. A csatlakozási tárgyalásók megkezdése a "helsinki hatokkal" (Bulgária, Lettország, Litvánia,

Románia, Szlovákia és Málta)
2000. február 22. A kormány döntése a csatlakozási folyamat aktuális kérdéseirõl. Helsinlci után acéldátum

.2003. január 1. Legfõbb célkitûzés a tárgyalások befejezése 2001 végéig
2000. március Updating-monitoring kezdete \
2000. március 6. Második hatpárti konzultáció
2000. március 14. Kormányülés. Tárgyalási állásP9nt elfogadása (Költségvetés), ill. módosítása (Külkapcsolatok)

-beadás március l5.:én Brüsszelben
2000. március 23-24. Rendkívüli Európai Tanács, Lisszabon. Téma: foglalkoztatás, információs társadalom,

gazdasági fejlõdés
2000. március 28. Elsõ tárgyalási forduló a "helsinki hatokkal". Technikai kérdések tisztázása és az elsõ

tárgyalási álláspontok beadása (5-8)
2000 c március 30-31. A "luxembourgi hatok" 1 O. találkozója Cipruson (paphos). Nagyobb tárgyalási dinamikát és az

.év végére csatlakozási forgatókönyvet igényelnek.
2000. április 6. Hetedik helyettesi tárgyalási forduló. Hat fejezet napirenden: ;

-megnyitásra kerülõ fejezetek (regionális politika, pénzügyi ellenõrzés), -ideiglenesen lezárva
(CFSP), -további tárgyalást igénylõ fejezetek (áruk, vállalati jog, szociális politika)

2000. április 10. Az Európai Integrációs Tan~cs 4. ülése. A csatlakozási tárgyalások aktuális kérdései, a
mezõgazdasági fejezet, a rendkívüli lisszaboni csúcsértekezlet, s a Gazdasági és Szociális
Bizottság Magyarországról készített jelentése témái szerepeltek napirenden.

2000. április 17. Harmadik hatpárti konzultáció
2000. április 12. Társulási Bizottság 8. ülése, Brüsszel. Június 1-jén átlépés a "második szakaszba".

Rögzítve, hogy a kapcsolatokat érdemi probléma nem terheli.
2000. május 24-25. Társulási Parlamenti Bizottság 13. ülése, Budapest

..'
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í 2000, május 25. A "helsinki hatok" elsõ érdemi 'fõtárgyalói fordulója. M.egnyitva-ideiglenesen lezárva: Szlovákia

(8-6), Lettország (8-5), Litvánia (8-5), Bulgária (6-4), Románia (5-5), Málta (8-7)
2000. május 26. Nyolcadik fõtárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -személyek, költségvetés, bel- és

igazságügy (megnyitás), -iparpolitika, távközlés (formális "lezárás"), -áruk (egy kérdés marad
nyitva: gyógyszertörzskönyv) .

2000. május 29. Az Európai Integrációs Tanács 5. ülése. Napirenden: "A Munkaadók és Gyáriparosok Országos

Szövetsége tagságának felkészültsége és véleménye az EU csatlakozásról" címû anyag
2000. május 29. Negyedik hatpárti konzultáció
2000. június 5. A "luxembourgi hatok" második külügyminiszteri találkozója, Ljubljana. Közös nyilatkozat

elfogadása (elsõ tárgyalási szakasz vége,' új minõségû tárgyalások megkezdése, év végén
forgatókönyv a tárgyalások 2001. végi lezárására " with any candidate country"

2000. június 6. A felülvizsgált ANP és Jogharmonizációs Program (JHP), ill. a második féléves jogalkotási
, program jóváhagyása a kormány ülésén

2000: június 14. A bilaterális Kormányközi Konferencia ötödik miniszteri szintû fordulója. 13 fejezet napirenden,

ebbõl.: -ideiglenesen lezárva négy fejezet (ipar, távközlés, CFSP, pénzügyi ellenõrzés)

-megnyitva mezõgazdaság. Közösen rögzítve: elsõ szakasz véget ért, új minõség kezdõdhet.
2000. június 19-20. Európai Tanács, Feira
2000. jún. 30-júl. 1. A "luxembourgi hatok" 11. Fõtárgyalói találkozója, Krakkó
2000. júl. 1-dec. 31. Franciaország az EU soros elnöke
2000. július 10. Ötödik hatpárti egyeztetés
2000. július 17. Az Európai Integrációs Tanács hatodik ülése. Napirenden: A Személyek szabad áramlása és a

Szociálpolitika fejezetek kérdései, a Közvélemény-felkészítési Program ll. szakasza, az ANP

elfogadása
2000. szeptember 11. Hatodik hatpári konzultáció. A Magyar Köztársaság Országgyû~ésében képviselt pártok és a

Kormány közös nyilatkozata a csatlakozási folyamat aktuális kérdéseirõl2000. szeptember 19. Hetedik Társulási Tanács, Brüsszel .

2000. október 5. Kilencedik fótárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -,Energia (ídeiglenesen lezárva),

-Külgazdasági kapcsolatok (ideiglensen lezáiva), -Vállalati jog, -Adózás
2000. október 11-12. Parlamenti Társulási Bizottság 14. ülése Brüsszelben
2000. október 13-14. Informális Európai Tanács, Biarritz
2000. október 16. Hetedik hatpárti konzultáció
2000. október 26. Az Országgyûlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságának kibõvített ülése. Napirenden:

csatlakozási fejezetek'
2000. november 8. Az éves jelentések és a Bõvítési Stratégiai Dokumentum megjelenése. Az Európai Bizottság

nyilvánosságra hozta az Éves Jelentést, és az összefoglaló értékelések helyett elsõ ízben Bõvítési
Stratégiai Dokumentumot jelentetett meg. A bizottság megerõsítette az egyéni elbírálás és a
teljesítmény szerinti elõrehaladás elvét, és állást foglalt a helsinki menetrend betartása mellett.
A Bõvítési Stratégiai Dokumentumban javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások érdemi

szakaszának megkezdéséhez vezetõ útra és eszközrendszerére.
2000. november 15. A "luxemburgi hatok" harmadik miniszteri találkozója, Budapest. A külügyminiszterek közös

közleményt fogadtak el, melyben kifejezik, hogy a "csatlakozási tárgyalások 2001 végén,
legkésõbb 2002 elején záruljanak le"

2000. november 16. Tizedikfótárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -Szociálpolitika, foglalkoztatás (ideiglenes

lezárva), -Szolgáltatás (további tárgyalást igényel)
2000. november 20. Nyolcadik hatpárti konzultáció
2000. november 20. Az Általános Ügyek Tanácsának vitája a bõvítés stratégiai kérdéseirõl
2000. november 22. Az Országgyûlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságának második kibõvített ülése. Napirenden:

az éves jelentések és a "soft" fejezetek
2000. november 23,. Miniszteri szintû Európai Konferencia, Sochaux
2000. november 30. Második plenáris EU vitanap az Országgyûlésben
2000. december 5. A csatlakozási Kormányközi Konferencia hatodik miniszteri szintû tárgyalási fordulója. Napirenden

nyolc tárgyalási fejezet: Energia, Külgazdasági kapcsolatok, Szociális politika és foglalkoztatás,
Adózás, Vállalati jog, Környezetvédelem, Közlekedés, Szolgáltatások szabad áramlása. Három fejezet
lezárult: Energia, Külgazdasági ~csolatok, Szociális politika és foglalkoztatás

,
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2000. december 7. Állam- és konnányfõi szintû Európai konferencia, Nizza IIIIII

2000. december 7-ll. Európai Tanács ülése, Nizza. Az Európai Tanács ülésén döntés született az intézmények
refonnjáról, ezzel az EU részérõl teljesült a bõvítés megkezdése elõtt álló utolsó elõfeltétel. Az
EiT megerõsítette a Bõvítési Stratégiai Dokumentumot oly módon, hogy a felkészült tagjelöltek
az abban elõre jelzett ütemnél gyorsabban is haladhatnak a tárgyalásokon. Az EiT döntött arról,
hogy 2004 folyamán hívja össze a következõ konnányközi konferenciát az európai

alkotrnányozásról.
2000. december ll. A "luxembourgi hatok" fõtárgyalóinak 12. konzultációja, Budapest
2000. december 18. Az Európai Integrációs Tanács 7. ülése. Napirenden: a nizzai csúcs eredményei, a

csatlakozási tárgyalások elõrehaladása, a kisvállalkozások csatlakozási felkészülésérõl készült

IPOSZ elõterjesztés -'- ,.A
2000. december 20. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hannadik kibõvített ülése. A "soft'~'.\ -""'-"'c:c?""'J

fejezetek kerültek napirendre \ (
2001. jan. 1-jún. 30. Svédország az EU soros elnöke "

2001. január 11. Kilencedik hatpárti konzultáció !"~=2001. január 23. Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytatott Göran Persson svéd miniszterelnökkel i

Stockholmban. A tárgyalások súlyponti témája a csatlakozási folyamat helyzete és a tárgyalások
svéd elnökség alatti folytatása volt. Az EU svéd elnöksége az unió bõvítését tette elnökségi

programjának prioritásává.
2001. február 26. A Nizzai Szerzõdés aláírása. Az EU tagállamainak képviselõi aláírták a Nizzai Szerzõdést.

Ezt követõen megkezdõdhet a szerzõdés ratifIkálásnak folyamata mind a tagállamokban, mind
az Európai Parlamentben.

2001. február 26-27. Az EU-Magyarország. Társülási Parlamenti Bizottság 15. ülése, Budapest
2001. február 28. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának negyedik kibõvített ülése. Napirenden: a

.tárgyalási fejezetek
2001. március 13. Guy Verhofstadt belga miniszterelnök Budapestre látogat
2001. március 23-24. Az Európai Tanács rendkívüli ülése Stockholmban
2001. március 28. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának ötödik kibõvített ülése. Napirenden: a

tárgyalási fejezetek
2001. március 29. Az Európai Integrációs Tanács nyolcadik ülése. Napirenden: a Személyek szabad áramlása

fejezet, a rendkívüli stockholmi csúcs eredményei, a csatlakozási tárgyalások fejleményei, a
közösségi jogszabályok fordításának helyzete, GM tájékoztató a kis- és középvállalkozások
csatlakozási felkészítési programjáról, a szociális partnerek integrációs felkészülésének

támogatásáról
200'1. máréius 29. A csatlakozási tárgyalások 11. fõtárgyalói fordulója, Brüsszel. A fõtárgyalói fordulón 3 fejezet,

az Áruk szabad áramlása, a Szolgáltatások szabad áramlása és aV állalati jog fejezetét lezárták.
Ezzel a lezárt fejezetek száma 17-re nõtt.

2001. április 4. Romano Prodinak, az I;:urópai Bizottság elnökének magyarországi látogatása
2001. április 5. Tizedik hatpárti konzultáció
2001. április 9-10. A "luxembourgi csoport" országainak helyettesi szintû konzu1tációja a csatlakozási tárgyalások

aktuális helyzetérõl, Tallinn
2001. május 9. Az Európai Integrációs Tanács kilencedik ülése. Napirenden: a Személyek szabad áramlá$a

fejezet
2001. május 15. A Társulási Bizottság kilencedik ülése
2001. május 23. A "luxembourgi csoport" országainak külügyminiszteri konzultációja, Prága
2001. május 29. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hatodik kibõvített ülése. A csatlakozási

tárgyalások helyzete, a mezõgazdaság és a regionális politika témái szerepeltek napirenden.
2001. június 1. A csatlakozási tárgyalások 12. helyettesi szintû tárgyalási fordulója, Brüsszel. A fõtárgya1ói

fordulón lezárásra került két újabb fejezet, a Környezetvédelem és a Vámunió. A jelenlegi
szakaszban további tárgyalást nem igénylõ fejezetek száma ezzel 19-re emelkedett. Napirenden
szerepelt továbbá a Tõke szabad áramlása és a Személyek szabad áramlása fejezet, melyek a
fennálló problémák miatt toyábbi tárgyalást igényeltek.

2001. június 5. MádI Ferenc köztársasági elnök megnyitotta az Európa jövõjérõl szóló magyarországi társadalmi
vitát

'" .
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2001. Jumus 8. Az Europal IntegracIos Tanacs tizedIk ul ese. NapIr:enden: a Szemelyek szabad aram1asa es aFI 

Tõke szabad áramlása fejezetek~ 
2001. június 12. A csatlakozási tárgyalások hetedik miniszteri szintû tárgyalási fordulója, Luxembourg.': 

A miniszteri tárgyalási fordulón az a 8 fejezet szerepelt napirenden (Aruk szabad áramlása;

i Személyek szabad áramlása; Szolgáltatások szabad áramlása; Tõke szabad áramlása; Adózás;
f Vállalati jog; Környezetvédelem; Vámunió), melyek a csatlakozási tárgyalások jelenlegi
: szakaszában további tárgyalást nem igényelnek.

2001. június 15. Az Európai Tanács ülése Göteborgban
2001. június 18. .Tizenegyedik hatpárti konzultáció
2001. június 18. Az Európai Integrációs Tanács 11. ülése. Napirenden: a miniszteri szintû tárgyalási forduló

eredményei, a munkaerõmozgással kapcsolatosan felállítandó munkacsoport összetétele, feladatai
200f. júl. 1-dec. 31. Belgium az EU soros elnöke
2001. július 10. Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Brüsszelben a Belga Elnökségnél
2001. július 17. A Magyarország-EU Társulási Tanács nyolcadik ülése, Brüsszel
2001. július 27. A csatlakozási tárgyalások 13. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A fötárgyalói forduló

i napirendjén a bel- és igazságügyi fejezet szerepelt. A fejezet további tárgyalást igényel.
t 2001. szeptember 5. Az Európai Parlament határozata. Az EU bõvítésrõl szóló határozata és a Magyarországról

, készített jelentés

2001. szeptember 6-8. A "luxemburgi csoport" országainak 14. helyettesi szintû konzultáció ja a csatlakozási tárgyalások.
aktuális helyzetérõl, Portoroz

2001. szeptember 9. Az EU kü1ügyminisztereinek informális találkozója a tagjelölt országok külügyminisztereinek
részvételével, Genval. A tanácskozás napirendjének leglényegesebb eleme az Európa jövõjérõl
szóló elképzelések áttekintése volt.

2001. szeptember 11. Az USA elleni terrortámadás
2001. szeptember 21. Az Európai Tanács rendkívüli ülése. Napirenden: az USA elleni terro~adás .
2001. szeptember 21. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hetedikik kibõvített ülése. Napirenden: a

belga elnökség
2001. október 8-9. Az EU-Magyarország Társulási Parlamenti Bizottságának 16. ülése
2001. október 18. Európai Integrációs Tanács 12. ülése. Napirenden: a mezõgazdasági fejezet és a GM

tájékoztatója a hazai kis- és középvállalkozók integrációs felkészítési programjáról.
2001. október 19. Az Európai Tanács informális értekezlete, Gent. Három nyilatkozat elfogadása: a szeptember

11-i támadásokat követõ fejleményekrõl és a terrorizmus elleni küzdelemrõl; a gazdasági helyzet
áttekintésérõl; az euro bevezetésérõl

2001. október 20. Európai Konferencia. A legfõbb napirendi pont a terrorizmus elleni küzdelem volt.
2001. október 24. Tizenkettedik hatpárti konzultáció
2001. október 29. Mario Monti versenypolitikáért felelõs fõbiztos tárgyalása Budapesten
2001. november 9. Michel Barnier a regionális politikáért és a kormányközi konferenciáért felelõs fõbiztos
2001. november 13. Az éves jelentések és a Stratégiai Dokumentum megjelenése
2001. november 16. Anna Diamantopoulou, a szociális ügyekért felelõs fõbiztos budapesti látogatása
2001. november 20. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának nyolcadik kibõvített ülése. Napirend:

Martonyi János külügyÍniniszter tájékoztatója a csatlakozási tárgyalások aktuális helyzetérõl és
a Magyarországról szóló országjelentésrõl

2001. november 23. A "luxemburgi csoport" országainak ötödik külügyminiszteri konzultációja, Limasszol. Az éves
jelentések és a stratégiai dokumentum értékelése, a csatlakozási folyamat aktuális helyzete

2001. november 27-28. A csatlakozási tárgyalások 14. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A Verseny, valamint a Be1-
és Igazságügyi fejezet volt napirenden. Az utóbbi ideiglenes lezárásra került.

2001. november 29. Az OGY harmadik plenáris Európai Integrációs Vitanapja
2001. december 11-12. A csatlakozási tárgyalások nyolcadik miniszteri szintû tárgyalási fordulója. A napirenden: a be1-

és igazságügyi (az ideiglenes lezárást megerõsítették), a Verseny és a Mezõgazdasági fejezet.
2001. december 15. A laekeni Európai Tanács alkalmával találkozó a tagjelölt országok kormányfõivel
2001. december 18. Az Európai Integrációs Tanács 13. ülése. Napirenden: a Közlekedés fejezet és a csatlakozási'

tárgyalások jelenlegi állása
2001. december 21. A csatlakozási tárgyalások 15. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A Közlekedés fejezetet

sikerült ideiglenes lezárni. (A 2002-es ~v krónikájával folytatjuk.)
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Közhírré tétetik -Postánkból.

Magyar nyelvû könyvtárat
avattunk a romániai

Ipp községben
,

2002. augusztus 21-én nagy izgalommal és tele
kétségekkel indultunk a romániai Ipp községbe
egy 1700 kötetes könyvrakománnyal. A hosszú
út végén igazi felüdülés volt a fogadtatásunk, és
a nagyon kedves vendéglátás. Másnap a köny-
vek halmazából egy igazi kis könyvtárat építet-
tünk. A gyors kipakolást és rendezést követõen
már az ünnepélyes átadásra gyülekezett a falu
lakossága. Meglepetésként egy szép és tartalmas
kulturális mûsor részesei lehettünk a község la-
kóinak elõadásában. Összefogott a falu az olva-
sás dicsérete mellett. Ebben nagy szerepük volt
a pedagógusoknak, a református és a baptista
közösségnek, valamint az RMDSZ helyi képvi- .
selõinek is. A helybéliek elmondása szerint már
nagyon régen nem volt az ottani magyarságnak
ilyen találkozója.

Hosszú út vezetett azonban addig, míg ez a
könyvtár létrejöhetett. Éppen egy éwel ezelõtt,
2001 augusztusában kaptuk meg a Szilágy me-

gyei Ipp község polgármesterének, Salánki Sán-
dornak a levelét, melyben támogatást kért egy
magyar nyelvû könyvtár felállításához. Levelé-
ben a következõket írta: "Kötelességünknek tart-

juk anyanyelvünket megõrizni, ifjúságunkat nem-
zeti öntudatra nevelni, megismertetni velük
múltunkat, történelmünket. Ehhez az itteni for-
rások szûkösek. Hiányt szenvedünk magyar nyel-
vû könyvekben."

Kérését felkarolva -a Zalai Gyermekkönyv-
táros Mûhely szervezésében, a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár koordinálásával -2001 szeptem-
berében felhívást juttattunk el a megye oktatási
intézményeihez, valamint október elején a me-
gyei sajtón keresztül a lakossághoz. (A Zalai
Hírlap mindvégig figyelemmel kísérte akciónkat, pontjáról érkeztek visszajelzések az összegyûj-
a felhívás napjától a könyvtáravatóig.) tött könyvekrõl. Könyvtárunk természetesen vál-

Annak ellenére, hogy többen még nem is lalta e könyvek beszállítását, átválogatását, ki-
hallottak e kis falu létezésérõl, sokan érezték úgy, juttatását. Ehhez azonban további támogatókat
hogy segíteniük kell. Akciónk határidejének le- kellett keresnünk. A leghosszabb idõt a szüksé-
teltére, 2001. november 30-ára, a megye több ges iratok hiánytalan beszerzése jelentette. Ta-

.
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lálnul1k kellett egy ottani kulturális alapítványt Ezt követõen az ÁNTSZ, ugyancsak fertõtIe-
is, amely a dokumentumokat befogadja. Szeren- nítõszen-el, lepermetezte az árvíztõl érintett tár-
csére ebben segített a "Kémerért" Alapítvány, gyakat, falakat és ablakokat.
amely tulajdonába vette a könyveket. A szállí- A kár felmérésére 22-én került sor.
tás ra vonatkozó kérésünkre elsõre igent mondott Megállapítottuk, hogy egyetlen dokumentum
Zala Megye Önkormányzata és a Nemzeti Kul- sem esett áldozatul az árvíznek. Kár az eszkö-
rurális Örökség Minisztériuma is. Kálóczy Kata- zökben keletkezett, és az elöntött földszinti épü-
lin minisztériumi fõtanácsos nemcsak a szerve- letrészben.
zésben segített, hanem személyesen is elkísért A helyreállítási munkák megkezdésére csak a
bennünket. falak és a bútorzat kiszáradása után kerülhet sor.

Sok könyvtáros kolléga munkája fekszik ab- Ez egyben azt is jelenti, hogy a földszinten elhe-
ban, hogy mindez megvalósult. (Amiben még lyezkedõ gyermekkönyvtár szeptember vége elõtt
maguk az ippiek sem hittek igazán, s valljuk be, semmiképpen nem nyitható ki.
számunkra is kellemes meglepetés, hogy sokan A felnõtt könyvtár augusZtus 29-én kinyitott.
megmozdultak a kérõ szóra). Az igazi siker szá- Ez volt a fenntartónknak küldött feljegyzés,
munkra az lesz, ha az újonnan létrehozott könyv- de volt egy szubjektív naplónk is. Ezt a naplót a
tárat használják is az olvasói. Az ehhez hasonló mindig az a kolléga írta, aki akkor éppen úgy
megmozdulás ok jelentik az olvasás éve program- érezte, hogy az aznap történteket tudomására kell
sorozat igazi értelmét. hoznia az utókornak és azoknak, akik pont ak-

Prológus: A könyvadományok azóta is gyûl- kor nem voltak jelen közülünk. A naplót akkor
nek a folytatáshoz... kezdtük el vezetni, mikor az árvíz kezdett ko-

Horváth Jenõné mollyá válni.
Sebestyénné Horváth Margit

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Szubjektív napló

Zalaegerszeg
Augusztus 17.

A', t .7.40
rVlz az esz ergomJ A gyermekkönyvtári feljáróból már csak egy

.Városi Könyvtárban lépcsõfok van kint!

A könyvtár épületében az árvíz hetven centimé-
teren tetõzött, augusZtus 18-án.

A veszélyeztetett dokumentumok és eszkö-
zök mentését augUsZtus 8-án kezdtük meg. Az
árvízi elõrejelzéseknek megfelelõen mentettük a
dolgokat egyre magasabbra és magasabbra, egé-
szen ll-éig. Késõ éjszakáig a helyszínen tartóz-
kodtunk, felkészülve az esetleges gyors beavat-
kozásra is.

A könyvtár valamennyi dolgozója részt vett a
mentésben. Folyamatos volt a kapcsolatunk a
katasztrófa-elhárítással és a tûzoltósággal. Mind-
két egységtõl óriási segítséget kaptunk, nemcsak
a védekezési munkák során, de a helyreállítás-
kor is.

20-án a szentendrei katonák kihordták az
épületbõl a homokzsákokat, és a tûzoltók magas
nyomású fecskendõvel kitakarították az iszapot.
A könyvtár dolgozói 21-én kezdték el a polcok,
a bútorok, a padlózat és az ablakok fertõtlenítõs
vízzel történõ lemosását.

.
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A tûzoltó szekrény alatt próbáltam jelölni a
vízszintet. Már gumicsizmával sem lehet lemenni.

9.50
Homokzsákokat kértünk a rak.tárajtóhoz, meg

a kazán és a raktár közé. Azonnal kaptunk nyolc-
van zsákot, amit nekünk kellett megtölteni és a:z
említett helyekre cipelni. Szerencsére közben jöt-
tek a szolnoki árvizesek segíteni. Egyik kolléga-
nõnknek így is "beállt" a dereka.

13.30
Nekiláttunk a raktárból a "Helischer" dobo-

zokat és a gördülõ két alsó polcát felmenteni.
19.30
Végeztünk a pakolással, de a víz gyorsan

emelkedik. További nyolcvan homokzsák kell a
lépcsõkhöz. A raktárba kezd átszivárogni a
homokzsákokokon a víz! (Legalább nem trutyis!)

Augusztus 18.
7.45
A raktárban bokáig ér a víz. A gördülõ alsó

polcait még nem érte el... Reméljük, nem is fog-
ja. Egy-két órán belülre mondják a tetõzést. Mivel
ruhában jöttem, kénytelen voltam levenni, hogy
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ha lemegyek gumicsizmában,
ne lógjon a ruhám a vízbe. Saj-
nos közben erre járt az egyik
testületi tagunk, meg a szom-
szédos iskola igazgatója. Kény-
telen voltam felkiabálni, hogy
milyen szerelésben vagyok. Õk
meg lekiabálták, hogy oké, és
szóljunk, ha valamilyen segít-
ség kell. Mondtam, hogy jól
van, de most szeretnék fel-
menni. Erre õk sûrû bocsánat-
kérés közben elmentek. Phû!
Ez meleg helyzet volt.

15.40
Igaz, amit a tetõzésrõl mond-

tak. Szemmel láthatóan apad.
Két centiméterre sacco1om.

23.10'
A raktárba már az íróasztalig be lehet menni. Augusztus 22.

Onnan még gumicsizma kell. Apad!!! 8.00
A tegnap megkezdett meló folytatása. E1fo-

Augusztus 19. gyott a rekesz ásványvíz másik fele 9.40

A raktárba be lehet menni végig! Hurrá! Már Hát eddig tartott a szubjektív napló. Az ez
nem kell gumicsizma! után következõket már nem tartottuk lejegyzésre

14.30 érdemesnek, mármint az árvíz szempontjából.
Az egész alsó szint járható gumicsizmában.

Vigyázat, az iszap nagyon csúszik!

Augusztus 20.
12.00
Kemecsi polgárvédelmi parancsnoktól kértem

kiskatonákat a homokzsákok kipakolásához.
Körülbelül egy óra alatt végeztek.

13.00
Kivonultak a tûzoltók az iszap kislagolásához.

Kiütötték a lenti ajtók küszöbét, hogy könnyebb
legyen kisepemi a vizet. Mi is beálltunk seperni.

15.30-ig sepertünk.

Augusztus 21.
8.00
Eszméletlen izomláz a tegnapi seprés miatt.

Megkezdtük a fertõtlenítéses takaritást. Minden-
kinél vödör, hypó, rongy és gumikesztyû. Min-
den vízjárta függõleges és vízszintes területet ...
lemostunk. A rétegelt lemezbõl készült bútorok Talán a helyreállítási munkákról is érdemes
rétegeit meg lehet számolni. Rohadt büdös van lenne naplót vezetni.
lent. Meg még lesz is egy darabig. Kb. fél rekesz Dr. Bárdos Istvánné

ásványvíz fogyott. igazgató
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..11-c Könyvtárról könyvtárra

Felavatták délután háromtól hatig a közönség is birtokba
., .vehette a könyvtárat. Ezerkétszázan éltek is az-

a BerzsenYI Damel zal a lehetõséggel, hogy olyan terekbe is bete-
Kön yvtár kinthettek, amelyek a látogatók elõtt a napi hasz-

.nálatban nem nyitottak (raktárak, irodák). A
felújított épületét könyvtár munkatársai örömmel nyugtázhatták a

sok dicsérõ szót, amelybõl egyaránt jutott az
.2002. augusztus 17-én 11 órakor kezdõdött a épület tervezõinek, kivitelezõinek és a betelepí-
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár fel új í- té st végzõknek. Építész-tervezõk: Kiniczky Ist-
tott épületének átadási ünnepsége. Pontosan öt- ván, Tölgyesi Emõné. Statikus tervezõk: Csapody
ven éwel a megyei könyvtár avatása után vehet- Gábor, Andorka Tibor. Épületgépészet: Kiss Ist-
te birtokba a város és a megye közönsége a ki- ván, Horváth Ervin. Villamossági tervezõ: Bog-
bõvült központot. nár László.

Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnö- Az 1970-ben Medvedt László tervei alapján
ke köszönetet mondott a rekonstrukciót lehetõvé épült 2392 m2-es épület a megnyitás évtizedének
tevõ címzett támogatásért, és kiemelte a könyv- végén már raktározási gondokkal küszködött, az
tár munkatársainak helytállását. 1980-as években hat külsõ raktárbóllátta el 01-

"Míveletlen féld csak gazt terem" -idézte az vasóit. Az 1990-es évek elején vetõdött fel a
intézmény névadóját dr. Szabó Gábor, Szom- bõvítés-korszerûsítés terve, elõször csak a raktá-
bathely Megyei Jogú Város polgármestere, aki rozási gondok megoldására. 1293-ban készûlt el
arról beszélt, hogy a tudás, a felhalmozott ta- az elsõ engedélyes terv, de több sikertelen kísér-
pasztalat milyen nagy érték ma. let után -idõközben megváltozott szakmai kon-

Görgey Gábor, a Nemzeti Kulturális Örök- cepcióval -csak 2000. június 13-án sikerült a
ség minisztere a Ray Bradbury könyvébõl ké- Parlament címzett támogatását elnyerni. A szá-
szûlt Truffaut-film, a 451 Fahrenheit látomását mított 1,4 milliárdos költségkeret helyett azon-
idézte az irodalom minden körülmények közötti ban -három évre elosztva -900 millió forintot
fennmaradásáról. tudott a finanszÍrozásra felajánlani, Vas Megye

Pallósiné Toldi
Márta az elõdök
gyûjteményépítési
munkájáról emléke-
zett meg, és új szol-
gáltatást jelentett be,
amikor átvette a
megújult és kibõvült
épületet. Arra kérte a
közönséget, hogy
használja örömmel,
de óvja, vigyázza is
a korszerû könyvtá-
rat. A ceremónia vé-
gén a négy kivitele-
zõ cég ajándékokat
adott át a gyermek-
könyvtárnak.

A hivatalos ün-
nepséget követõen ---,-,..
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K .." 1' I ozgyu ese 25 millió fo- !

rinttal egészítette ki a tá- I

mogatást.
2000 júliusa és au-

gusztusa között a könyv-
tár igazgatója a program

bonyolítójával (VASBER
RT.) elõkészítette a kivi-
teli terveket, és megkez-
dõdött a felkészülés az
épület kiürítésére. 2000

","CO"" decemberében, mindössze

egy hónapos zárva tartást
követõen az intézmény
megkezdte mûködését át-
meneti székházában
(Szent Márton u. 40.),
alig több mint ezer négy-
zetméteren, hét külsõ
raktárat kezeIve.

A könyvtár munkatár-
sai az igazgatóhelyettes
irányításával önerõbõl,
külsõ segítség nélkül ol-
dották meg a költöztetés
és betelepítés bonyolult és
nehéz munkáját. A szûkös
környezet, rossz világítás,

& kevés ülõhely nem tette
vonzóvá az olvasók szá-
mára a volt kolostorépü-
letet, és teljesen beigazo-
lódott az elõzetes számí-
tás a használat visszaesé-
sérõl. A hûséges haszná-
lók azonban kitartottak,
türelmetlenségük csak az

új épülettel kapcsolatos
gyakori kérdésekben volt
tetten érhetõ.

A kiürített épület bontását 2001 februárjában
kezdte meg az építési tender nyertese (STRA-
BAG KFT.). Az átépítés áprilisban indult, 2002.
január 31-én megtörtént az épület mûszaki át-

A túloldalon: adása. A tömörraktár gördülõállványainak tele-
A felújított épületet Görgey Gábor miniszter avatta fel pítése 2001 decemberében befejezõdött (Kollek-
Ezen az oldalon fent: tiv Kft.). A mobíliák és a könyvtári állványzat,
A könyvtár folyóirat-olvasója valamint az lK-technológia tender teljesítésére
Lent: 2002. április 10-én került sor (Balaton Bútor-
A gyermekkönyvtár gyár Rt. -Biosec Kft., valamint PRIMUS-NET

Kft.). A kiegészítõ építési munkák, az üzemelte-

"
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Tudjon róla! I

-

A Magyar Könyvtárosok Egyesiiietc

Közkönyvtári Egylete
és a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pályázata:

A könyvtár mint a relidezvények alkalmas otthona
-a könyvtár szer,epe a közösségépítésben

Apályamûvekben könyvtárosok, könyvtári kollektívák véleményét várjuk arról, hogya könyv-
tári rendezvények milyen változáson mentek keresztül az elmúlt évek során. Milyen szerepet
szmrunk ma a könyvtári rendezvényeknek? A közönség és a könyvtár kapcsolata mennyiben
segíti a könyvtárat abban, hogy a helyi társadalom szellemi központja legyen? A pályázat mel-
lékletét képezheti a jól bevált rendezvényformák, ötletek leírása, és a kapcsolódó dokumentáció
(meghívók, szórólapok, fotók, cikkek stb.).

A pályamûvek terjedelme: maximum 5 gépelt oldal + a mellékletek.
A pályázat 150 000 Ft összdíjazású.
A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, elérhetõségeit.
Benyújtási határidõ: 2002. november 30.
A pályázat elbírálás áról, az ünnepélyes eredményhirdetés helyérõl és idejérõl mindenkit ér-

tesítünk.
A pályázatot a következõ címre kell küldeni: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

2120 Dunakeszi, Kossuth u. 6.

.A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: MKE Közkönyvtári Egylet
FSZEK Budai Régió
Horváthné Jakubecz Ilona elnök
Tel: (1) 201-7091
E-mail: jakub@mail.matav.hu

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth u.6.
Csonka Mária titkár
Tel: (27) 351-518
E-mail: csonkam@dkvk.c3.hu

Ha tájékozódni
vagy vásárolni akarsz,

www.kon~vkereso.hu ...,
KO"J'NKERESO

.

-
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I.NFORMACIOS JOGOK ES CIVIL SZERVEZETEK

'-, "- KÓDSZÁM: 581.

" A pályázat célja ,
': A pályázat azon civil szervezõdéseket és nonprofit szervezeteket kívánja támogatni, melyek elõsegítik, hogy az

'j emberek kiismerjék a hagyom~nyos és az új információ- és adatkezelési technológiák elõnyeit és veszélyeit, ismerjék

) jogaikat, jogérvényesítési lehetõségeiket, s az ezt elõsegítõ technológiákat,
:,'
il
ir.. AC ' ~al'IYázÓk kökre 1 " k " 1 k " ' k t k t 'bb ' fit ' .' 1' " , ók:~ lVI szervezete, a apltvanyo , egyesu ete , onteve eny csopor o , ova a nonpro I es reglona IS musorszor,

internetes folyóiratok, valamint az új számítógépes és hálózati médiumok.

Nem pályázhatnak:
I .ü~let! vállalko~s?k, (kiv~ve, ha ~. ~enti tevé~enységek valamelyikét a
, .palyazó gazdasagi tarsasag formajaban végzI)

.nyomtatott sajtó

Pályázati kategóriák
A pályázat körébe tartozó Gog)területek az internetes hálózati világban, és azon kívül:

1, információs önrendelkezés (adatvédelem)
2, információszabadság (a közinformációkhoz való hozzáférés, a közinformációk közérthetõvé tétele)

3. lehallgatás, lehallgathatóság, illetve "a kódolás joga"

4. a copyright és az új információs technológiák kapcsolata
5, a fogyasztók és választók befolyásolása, Üzleti, politikai, ideológiai direkt marketing .

A fenti pályázati kategóriákban elsõsorban a következõ tevékenységeket támogatja a szakkuratórium:

.ismeretterjesztés, tájékoztató kiadványok készítése

.kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcsere hazai és nemzetközi szervezetekkel (külföldi kiutazás támogatására nem

lehet pályázni, külföldi szakértõk meghívására igen, amennyiben a szakértõ elõadást tart nyilvános rendezvényen)

.vitafórumok, hírlevelek, nyilvános dokumentációk létrehozása és mûködtetése
.mûsorok készítése" .jogsegély, tanácsadás és ennek széleskörü elérhetõvé tétele .

i, .esetek gyûjtése, feldolgozása, nyilvánossá tétele
~ .etikai kódexek, megállapodások létrejöttének elõsegítése

.jogérvényesítésre alkalmas új információs technológiák használatának oktatása, elterjesztése
.más, a pályázat céljainak megvalósulását elõsegítõ elképzelések

A programban nem kérhetõ támogatás internet-hozzáférésre, illetve tárgyi eszközökre

Nem tartozik a pályázat körébe a hagyományos mûfajok szerzõi jogi és a sajtószabadságot érintõ problémáival..kapcsolatos tevékenység támogatása, -

f
~ Az elbírálásnál elõnyt élveznek

azok a pályázók akik/amelyek a nyilvánosság érdekében kifejtett tevékenységüket maguk is nyilvánosan végzik
(e-mail cím feltétel, honlap elõny)

azok a pályázók, akik/amelyek a következõ technológiák, eljárások használatát elõsegítõ pályázati programot

nyújtanak be;
PET (Privacy Enhancing Technologies), közérdekû adatbázisok használatát elõsegítõ technológiák, az (elektro-

nikus) információszabadság gyakorlását elõsegítõ technológiák, anonim remailerek, proxy szerverek stb.

Beküldési határidõ: 2002. október 10. .

A pályázati döntésekrõl szóló értesítés várható ideje; 2002. november

Programvezetõ: Tóth Viktória
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1"'1 Az Eur{1pai Unió Bizorrsága meghirdeti a
1.

1.."Kultúra 20O.O" keretprügram 200,). évi ~')ályázati kifr.iséll.

,: Pályázni r(;vid (egy éven hciü] megval()suI6) és hOSSZLl r~l\/ú (két-)

1', hároméves) f1emzctk()zi kultur:'llis együtrmük()dések
I tán10gat~sára lehet. Magánszemélyek kivételével
i' .il kulturális élet b,írmely szereplõje pályázhat.

A 2003. évi pá1yázari kiírdsban az ",cjõ~"\dómûvészct" területe ,élvez

tl.s()bbség-er, de rámogátast kaphatnak a vizuális mûvészet,
k 1 ' 1..' " k fo k.. k I ..# ~"f . d",autura 15 ürü seg, a onyvc, () vaf;as es mu :or tt..IS

területén benyújtott projektek is.

Az egyes kiválaszrutt projektek pénzilgyi támog~t'ása rertiletekrõ.t
függõ~n tobbnyirc ~~O.OOO é$ 300.000 euró között lesz,

valamint nem haladhat ja meg az egyes projektek

összköll-ségvetésének 5 Q-60%-át.
A fenmnaradó részt a pályázónak magának kell elé5teremtenie.

A pályázatok beadási határideje október 15. a r()vid távú,

október 31. :.1 hosszú távú projektek esetében.

További információ kapható a "Kultúra 2000" program hivatalos
magyarországi koordin:.itorától, a KultúrPom frodáról. A pál.y.izati

kiírás teljes szövege, a pályázati ûrlap és .lZ egyéb kapcsolatos

információ letölthet5 az Iroda. internetes honlapjáról, kérhetõ
postán, vagy átvehetõ mágl1eslemezen az Iroda címén..i !Kultúr.

KULTÚRP(5NT IRODA

www.kl1ltllr~')onr.huI 

info@kulturponr.hu
": A KulllírPont iroda 1nûködesénl!k lt71nO,~(1ln;t1 él~ Etlr(Jpai l~iz()u ág Oktaltis;

és Ku/tufa/is ,/:'-6iga;.gat6s,iga és fl Nemzeti Kttlu",ilis Ö.rakst:rg Mi'lis;:.léJ.iuma.

.
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Könyvtárak -képekben I

Balra és lent:
a Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Nyilvános Könyvtára

Jobbra:
Vetélkedõ a Diósgyõr- Vasgyári
Szakképzõ Iskola Könyvtárában
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