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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-
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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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