
aDR-hírek

Az ODR egy tagkönyvtár
szemszögébõl:

A ~agyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának

részvétele az ODR-

programban
Az MT A Könyvtára szolgáltatásai között min- ~- ~
dig is nagy jelentösége volt a könyvtárközi köl- --'1 csönzésnek. Ebben szerepet játszott a könyvtár U

könyv- és folyóirat-gyûjteményének egyedi jel- aRSZA, GOS
lege, részben a nemzetközi kiadványcsere ered- , ,
ményeképpen. Az MT AK a XIX. század óta DOKUMENTUM-ELLATASI

7 kötelespéldány-joggal rendelkezett, de m~n~en RENDSZER
könyvet csak egy példányban szerzett be, k1veve
a Magyar Tudományos Akadémia kiadványait. tárunkba érkeznek. A technikai feltételek javulása
Részben ez az oka, hogy elsösorban praesens pedig -részben szintén az ODR támogatásából -
könyvtárként mûködik és csak tudományos ku- gördülékenyebbé, gyorsabbá tette a szolgáltatást.
tatóknak kölcsönöz, de természetesen évtizedek 2001 januárja óta honlapunkon az OSZK-éhoz
óta aktívan részt vesz a könyvtárközi kölcsön- hasonló könyvtárközi kölcsönzési ûrlap találha-
zésben elsösorban az irodalomtudomány, a nyel- tó, amelyen a regisztrált könyvtárak (eddig kb.
vészet, a klasszika-filológia és az orientalisztika kilencven) on-line is elküldhetik kéréseiket. Ha
irodalmával. valamilyen okból nem tudjuk elküldeni a doku-

Az ODR támogatásával lehetövé vált a meg- mentumot, e-mailben értesítjük a kéröt, így csök-
szünt kötelespéldányok pótlása, sõt a fontosabb, ken a várakozással töltött idõ. Jellemzö, hogy
gyakrabban keresett mûvekböl duplum beszer- körülbelül a kérések fele már ebben a formában
zése is -ez a könyvtárközi kölcsönzést is meg- érkezik. Tartottunk az on-line kölcsönzés beve-
könnyíti. Ugyancsak az aDR-támogatás segíti a zetésétöl, értékes, pótolhatatlan könyveink vé-
legfontosabb külföldi szakirodalmi kötetek delmében ragaszkodtunk a regisztrációhoz. Ta-
megvásárlását~ Az ODR bevezetésével az évti- pasztalataink jók, a tõlünk kölcsönzõ könyvtá-
zed végére könyvtárközi statisztikánk mutatói rak mindig pontosan visszaküldik a kért mûve-
egyre örvendetesebb ek. A legtöbb kérés a nagy ket. A budapesti könyvtárak nagyrészt ma is a
egyetemi és fõiskolai könyvtárakból, akadémiai hagyományos megoldást választják: személyesen
és egyéb kutatóintézetekböl, valamint a megyei viszik el a könyvet -így megtakarít ják a posta-
könyvtárakból érkezik. Az új rendszer hatékonysá- költséget, és olvasóik azonnal hozzájutnak a

Igát jelzi, hogy már alig-alig kapunk tankönyvekre, szükséges mûvekhez.
jegyzetekre, kötelezõ olvasmányokra vonatkozó Az utolsó négy év könyvtárközi statisztikája
kérést, ami néhány éve még igen gyakori volt.

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvek 1998 1999 2000 2001
Köz ponti Katalógusa a korábbi években a beér- o..

sszes
kezö kérések kb. húsz százalékát továbbította kérés száma 1550 1682 2383 2651
hozzánk, mint egyetlen hazai lelöhelyhez. Mióta
k 1 , nk . 1 '" . t t . 1, Teljesített Iata ogusu Je entos resze az lD eme en IS e er- '

1295 1313 2023 I 2382Oh '" '1 k k " k k ..kérés szamaetove va t, eze a erese egyenesen onyv-
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Üdvözöljük az MT A ALEPH katalógusában

B
Beielentkezés -név és jelszó a szojgáltatások igénybevételéhez

Hasmálat vége -kijelentkezés és új bejelentkezés

Adatbáris -másik adatbázis választása

Visszajelzés -észrevételek küldése
AlanérteJmezések -megjelerutéshez alapértelmezés ek beállítása

~ -bõvebb információ -hogyan használjuk a rendszert

Ex Libris -Ex Libris homepage

t.;I.~~;
Böngészés -betürendes listák böngészése: szerzõ, cím, stb.

Keresés -keresés kulcsszavak alapján

Találati lista -keresés eredménye

Elözö keresések -elõzõ keresések eredményei

~ -olvasói tranzakcióinak megtekintése
KIa<: -Könyvtárközi kölcsönzés "
-~"
~ -e-kosarába mentett rekordok megtekintése ~;1

A beszerzett könyvek bejelentése az ODR- Szeretnénk kiemelni az ODR-keretbõl a Kéz-
adatbázisba rendszeresen megtörténik, a könyv- irattár és a Régi Könyvek Gyûjteménye számára
tár on-line katalógus a reményeink szerint a vásárolt digitális fénymásolót, valamint az eh-
MOKKA-ban is hamarosan hozzáférhetõ lesz. hez tartozó kiegészítõ egységet és archiváló szoft-

Az aDR-program indulása óta a könyvtár vert. A beszerzés célja az volt, hogy a külön-
összesen mintegy 25 millió forint támogatást ka- gyûjteményben õrzött dokumentumokat csak
pott, melynek négyötödét szakirodalmi ellátásra, egyszer kelljen a másolással járó igénybevétel-
egyötödét pedig az aDR-szolgáltatás hátteréül nek kitenni, s az azonos anyagra ismételten fel-
szolgáló technikai berendezésekre fordítottuk. merülõ másolási igényt a számítógépben tárolt

A könyvtárközi kölcsönzés korszerûsítése ér- fájlból tudjuk teljesíteni. Ez a beruházás jelentõs
dekében a könyvtár 1999-tõl használja az Ariel mértékben hozzájárul a Kézirattárban õrzött ér-

programot. Elsõsorban az akadémiai intézeti és tékes anyag megóvásához.
az egyetemi/fõiskolai könyvárak tartoznak a fel- A könyvtár alapításától fogva jelentõs nem-
használói körbe, de több megyei és városi könyv- zetközi kiadványcsere kapcsolatokkal rendelke-
tár, valamint állami intézményi, kutató helyi és zik. Az e forrásból származó fólöspéldányok, a
vállalati könyvtár is. Az Ariel-tevékenység 98 nem gyûjtõkörbe tartozó könyv- és folyóiratanyag
százaléka saját állományú folyóiratcikkek elekt- kiajánlása évek óta rendszeresen folyik. A listá-
ronikus küldésébõl áll. Az Ariellel történõ má- kat a Kataliston tesszük közzé.
solatszolgáltatás egyre népszerûbb, nagy elõnye, Az aDR finanszírozási rendszere ez évtõl
hogy a fogadó könyvtárnak gyakorlatilag nem elõnyére változott, az elköltendõ összeget a
kell Ariel szoftverrel rendelkeznie, elegendõ egy könyvtár elõre megkapja. Az aDR-program a ma-
megfelelõ levelezõ rendszer megléte, amely tud- gyar könyvtárügy fontos programja, fenntartása és
ja az érkezõ, tif formátumú csatolt fájlokat ke- a szolgáltatások fejlesztése országos érdek.
zelni. Így kisebb könyvtárak is bekapcsolódhat- Az Akadémia Könyvtára az aDR-program ke-
nak a felhasználói körbe. retében is a Toldy Ferenc titoknok által 1848-ban
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AZ utolsó módosltás ideje: 2002. január 24.

készített "Utasítás" 43. paragrafusában foglalt A Nyugat-Magyarországi

i~telm~t tartja sz~~ elõ~, mel~ szerint:"A k~nyv- E gy etem Központi
tarnok szoros kötelessege mInden erre feljogo- ..,
sított olvasót megelõzõ szívességgel fogadni, Konyvtara
nekik a' kellõ felvilágosításokat teljes készség-
gel megadni, a' kívántakat halogatás nélkûl kéz- A Nyugat-Magyarországi Egyetem -1996. szep-
hez szolgáltatni. " rember l-jéig Erdészeti és Faipari Egyetem, majd

.Soproni Egyetem -nemcsak korszerû segédesz-
A könyvtár elérhetõsége: közök birtokában, hanem ritka. mûszaki-termé-
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára szettudományos könyv- és folyóirat-gy;ûjtemény
Webcím: w3.mtak.hu. tulajdonában is folytathatja oktató-kutató tevé-
Cím: Budapest V. ker., kenységét. Ez a gyûjtemény a XVI. század ele-

Arany János U.l. jétõl napjainkig szemléltetõ en mutatja tudós ge-
Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1002 nerációk céltudatos gyûjtõ, fenntartó, fejlesztõ
Telefon: (1) 411-6100 és óvó munkáját. A párját ritkító mûemlékállo-
Fax: (1) 331-6954 mány -akárcsak a Miskolci Egyetemen a mû-
E-mail: mtak@vax.mtak.hu szaki-természettudományos kultúra emlékei -

Dr. Domsa Károlyné nemzeti kincsünk része.

A Könyvtári Központ az egyetem egyik köz-
.." ",.. ponti szervezeti egysége, amely az egyetem fenn-

'.;~'~, tartásában mûködõ könyvtári hálózat központja.
~.:~f..,IJ! A há~ó~~t tagjai a, ~arköz.i, ~ari, ~etéti intézeti,

~Uc&.~ tanszeki es gyakorlo iskolai konyvtárak. Az egye-
:~~ terni könyvtári hálózat a képzés és a tudomá-

nyos munka egyik legfontosabb információs

.-Kõnyvl6" l.V.lez,/~oo= 5 ~



bázisa, jellegének megfelelõen képzési és kuta- években megindított közgazdasági kar, valamint
tási feladatokat is végez. az új szakok -környezetvédelmi, vadgazda, papír-

Tagkönyvtárak: ipari, mûvészeti (belsõépítészet, restaurátor), Euró-
-Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai pa tanulmányok, turisztika, mérnöktanári -, továb-

Kar Könyvtára, Gyõr bá a kihelyezett szakok és a tanfolyam jellegû to-
-Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar vábbképzések -pl. erdészeti növényvédelmi, kör-

Könyvtára, Sopron nyezeti hatásvizsgálat, fakereskedelmi -megindí-
-Geoinformatikai Fõiskolai Kar Könyvtára, tása. Feladatainál fogva regionális központi szere-

Székesfehérvár pet is betölt valamennyi tudomány területén.
-Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szolgálta.tások:

Könyvtára, Mosonmagyaróvár -helyben olvasás, kölcsönzés, másolatszol-

-Központi Könyvtár, Sopron gáltatás
A Központi Könyvtár állományába 215 ezer -könyvtárközi kölcsönzés: könyvek, jegyze-

könyv, 56 ezer kötet folyóirat -587 féle perio- tek, folyóiratcikk-másolatok (15 FtlA4 oldal)
dikum -, valamint jelentõs számú nem hagyomá- (Nem kölcsönözzük a folyóiratokat, a mûemlék-
nyos dokumentum, úgy mint CD-RaM-ok, vide- állomány dokumentumait, a diplomaterveket, a
ók, mikrofilmek tartoznak. kandidátusi, doktori disszertációkat, a kéziköny-

A könyvtár fõ gyûjtõkörei: erdészet, faipar, veket, CD-ROM-okat.)
bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, -könyvtárhasználat, adatbáziskezelés, kuta-
állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, tásmódszertani oktatás
talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalom- -irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia,
tudomány, természettudomány, belsõépítészet, tudománymetria, fordítószolgálat, szelektív infor-
mûvészet és a kapcsolódó tudományok, így fizi- mációterjesztés
ka, kémia, géptan, természetvédelem, területren- -tartalomjegyzék-másolatszolgáltatás
dezés, helyismeret. .-: kiállítások szervezése, rendezvényeknek hely-

A gyûjtött dokumentumtípusok: könyvek, szín biztosítása
idõszaki kiadványok, kutatási és útijelentések, -helyi és CD-ROM adatbázisok, on-line le-
jegyzetek, kéziratok, doktori értekezések, disz- kérdezés
szertációk, diplomamunkák, jogszabálygyûjte-
mények, szabványok, CD-RaM-ok, audio-
vizuális anyagok stb. Mária Terézia-féle erdõrendtartás német és magyar

A Központi Könyvtár nyilvános könyvtár, nyelven 1770-bõl
minden tizennégy éven
felüli beíratkozott olvasó

" .,-

igénybe veheti szolgálta- ~
tásait. ~ " ;,;ér

G ' fi 1 d tk.." fo,.; .", ,rszagos e a a orn ~, , ". ,:',.~.;;~t"-

szakkönyv.t~rkén~ n~~ i~ l'bnuilg
csak a helYI es regionalIs j ~
szakmai feladatok kielé- ~ ~ ~ 1jn]"1!I~, , 1 , d fi 1 -ct t 1t ~\II,
gItese vo t es mara t e --J:.. '; ~., '

adata, hanem az erdészet, % ~ ~ jtSf:1t,~tIT;r'" "- ~a faipar, a geodézia és a ~~ .~ ;,fcr, 11:\!
, .f.','I;1\

vadgazdálkodás területén :;. $ ~
" ~ Ir

., km ., .-: ,e ~lS orszagos sza al es ln- tI. .f
"' , ~ c',formációs központ, s mint "', ! ~ ..ftí\

ily~n részt vállal az Or- 1~ "'ff;;'../'
szagos Dokumentumel- ~ ~ ",~~

látási Rendszer tevékeny- it. ::
ségében. Feladatkörét to- -: {'!il ;ffilf,~,:';.

' bb b " ,. 1 '
1 ~

va OVIU az e mu tc_" ...c~._. ,. ~_.., .'" ;
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Kiadványok: Föiskola, a Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár),
Gyorsinformáció, Könyvtári Tájékoztató (bel- valamint a Magyar Nemzeti Bibliográfiából tör-

sö szolgáltatás) ténö rekord-átemelés.
Erdészeti Tallózó (elöfizethetö) 1995 májusától CD-ROM hálózat áll az olva-
Eseti kiadványok sók rendelkezésére. Elsösorban szakmai adatbá-
A könyvtár feladatai közé tartozik a hagyo- zisok: CABTree -erdészet, elsõdleges faipar;

mányos szolgáltatásokon túl egy mind hazai, CABAbstract -mezõgazdasági; OMIKK-CIKK
mind nemzetközi szinten megfelelö számítástech- -mûszaki; WOW -faanyagismereti; NP A -

nikai háttér és informatikai rendszer kialakítása. külföldi periodika; CD-Jogtár; környezetvédel-
A Központi Könyvtár vezetése .1992-ben kivá- mi, egyéb közgazdasági, valamint enciklopédi-
lasztotta és megvásárolta a Corvina (1999-ig -ák, nyelvtanulást segítö, kereskedelmi stb. CD-
Voyager) integrált könyvtári rendszer moduljait ROM-ok (http://jazz.efe.hu/cdrom.html), vala-
-a keresö, a katalogizáló, a kölcsönzõ, a szer- mint on-line adatbázisok: EISZ, Springer, KSH,
zeményezési és a folyóirat-modult. A könyvtár- EuroInfo stb. (http://jazz.efe.hu/online.html). Helyi
ban készült elsö számítógépes adatbázis, a Ma- adatbázisok: http://jazz.efe.hu/voyager.html
gyar Erdészeti Bibliográfia 1 965-töl tartalmazza -állományi 1995. január l-jétöl (sefedb-Sl)
az erdészet és az elsõdleges faipar szakirodal- (1999-ben megindult a retrospektív feldolgozás)
mát. 1995. január l-jétöl kezdõdött meg az állo- -Magyar Erdészeti Bibliográfia 1965- és mû-
mányi adatbázis építése. 1996-ban közös projekt szaki/faipari bibliográfia foly.
indult a Benedek Elek Pedagógiai Föiskola és a -MTA GGKI (a ggki, illetve a sefedb-S30Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és összefésülése folyamatban van) .

Geofizikai Kutatóintézet könyvtáraival a közös -OEE adatbázisa (oeedb)
és egységes adatbázis-építés, valamint az össze- -a BEPF Könyvtárának adatbázisa (építése
hangolt állománygyarapítás megvalósítására. A folyamatos 1998. január l-jétöl, sefedb-S48)
rend.szer nyitott, bövíthetö, ezért sikerült egy -mûemlékállományi adatbázis
egységes szakmai, helyi és regionális könyvtári -az Erdészeti Lapok repertóriuma

.információs adatbázis alapjainak megteremtése, -a Földmérö- és Földrendezö Föiskolai Kar
együttmûködve különbözö típusú, feladatkörû könyvtári adatbázisa (építése folyamatos, sefedb-
könyvtárakkal. Többek között alapszinten feldol- Sziv)
gozásra került az Országos Erdészeti Egyesület -a Mezögazdaságtudományi Kar könyvtári
mûemléki értékû állománya, közös adatbázis épül adatbázisa (2001-töl építése folyamatos, sefedb-
a fehérvári Geoinformatikai Föiskolai Karral, a Mol)
mosonmagyaróvári Mezögazdasági- és Élelmi- A k.. yvt ' 1, h t" ,

d ' . K 1 E d , . d , on ar e er eosege:
szertu omanYl arra, az r eszetl Tu omanyos
Intézettel. Informatikai rendszerünk csatlakozik Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi
és beépül az országos rendszerbe (különös te- Könyvtára
kintettel a Vocal Egyesület könyvtári infor1Í1ati- Webcím: http://jazz.efe.hu '

kai rendszerére), vállalva a hagyományosan ná- Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
lunk oktatott szakok -erdészet, faipar, geodézia Postacím: 9401 Sopron, Pf.: 132.
és vadgazdálkodás -teljes körû, országos és Telefon: (99) 518-223
nemzetközi szintû információs szolgáltatásainak Fax: (99) 518-295
biztosítását, valamint az új szakok és határtudo- E-mail: library@nyme.hu
mányok szakirodalmi szolgáltatásait. Jelenleg Könyvtárközi kölcsönzés: Kozák Istvánné
folyik a számítógépes katalógus feltöltése az anna@emk.nyme.hu
ODR lelöhely-adatbázisába. Nyitvatartási idõ:

A számítógépes állományfeldolgozás az osz- hétf ön, kedden és csütörtökön
tott katalogizálás elvén alapul. Biztosított ezen 8-tól 19 óráig,
túlmenõen a rekordcsere a Corvina rendszerben szerdán 8-tól 16 óráig,
mûködõ könyvtárak között (többek között Deb- pénteken 8-tól l4.45-ig.
recen, Szeged, Pécs egyeteme, a Magyar Képzö- Mastalír Ernõné dr.
mûvészeti Föiskola és a Magyar Iparmûvészeti Kozák Istvánné, Tompa Zsoltné
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Közhírré tétetik -Postánkból

Negyvenéves
a könyvtárosképzés
Szombathelyen
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskolán
1962-ben indult a középfokú könyvtárosképzés,
népmûvelés szakkal párosítva. A negyvenéves
évforduló alkalmával 2002. október 4-én és 5-én
konferenciát szerveztünk, volt hallgatónk rész-
vételével.

A konferenciát az emlékezés jellemezte,
programját is úgy állítottuk össze, hogy ez
domináljon. A plenáris ülésen részt vett az
Oktatási Minisztérium, valamint a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári
osztálya képviselõje. (Ók mindketten innen
indultak.) A társ intézmények részérõl képvi- Az intézet
seltette magát az EL TE Könyvtár- és Informá- honlapjáról
ciótudományi Tanszéke, az egri Eszterházy
~ároly ~~nárképz~ Fõiskola rekto:helyettese hívottak között volt a Könyvtári Intézet képvise-
es oktat?I,. v,alammt a ?~brec,em Egyetem letében Bartos Éva. A külföldi partnerek közül
MatematikaI es InformatikaI Intezete. A meg- ellátogatott hozzánk lngeborg Spribille pro-

fesszor, a stuttgarti Hochschule für Medien ok-
tatója, valamint akoppenhágai Danmarks
Biblioteksskole rektora, Leif Lörring, és a nem-
zetközi kapcsolatok felelõse, Leif Kajberg. A
rendezvényen természetesen jelen voltak mind-

.azok az oktatók is, akik a kezdetektõl a könyv-
N:Q:YVENÉVES táros-népmûvelõ szakon oktattak.
ASZOMBATHEL:YI A 1 ,. ..1' ' k... k k.. KöNYVfÁRasKÉpzÉS P enans u esen atte mtettu a onyv-

...t'fl:rosképzés eddigi eredményeit, majd vendége-
ink a szakma elméleti és gyakorlati kérdéseivel
foglalkoztak. Október 4-én délután volt hallga-
tóink csoport- és évfolyam-találkozókon vettek
részt, ahol rövidebb hosszabb beszámolóban is-
mertették, mi történt velük az elmúlt esztendõk-
ben. Az esti fogadáson hangulatos baráti beszél-
getések folytak, és jóízûen elfogyasztottuk azt a
kódex tortát, amellyel a fogadás szervezõi kö-
szöntötték az ünneplõket. Szombaton a szakma

2002 képviseletében volt hallgatóink közül néhányan
; beszámoltak eddigi életükrõl, tevékenységükrõl,
;';~t!f#!t;{" szakmai sikereikrõl. A délelõtt nagyon jó hangu-
;\f~~'!';" latban telt, különösen jelenlegi hallgatóink szá-
étt;,;; -" ' . 1 tt 'lm ' yt'c'" ,~ c ",> c;" v'é" v ,mara e ente e en .«vv ","" !,§"",~-",,-~_Í"_-'-"".~;""';"~'")'"'~ J
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A tanszék oktatóinak is örömöt okozott a ta- lamtitkára és Kuti Csaba, a Veszprém Megyei
lálkozás a volt hallgatókkal, a vendégek pedig Önkormányzat Közgyûlésének elnöke is.
szívesen ismerkedtek azokkal a változásokkal, A forrásközpont könyvtárba kerülésével meg-
amelyek mostani munkánkat jellemzik. nõtt a hozzáférés -lehetõsége térben és idõben, a

Kovács Mária tulajdonos Pedagógus-továbképzési Módszerta-
Berzsenyi Dániel Fõiskola, Szombathely ni és Információs Központ Kht.-val (Pilis-

borosjenõ) kötött együttmûködési megállapodás
Mozgalmas õsz pedig biztosítja a tervszerû fejlesztést és szaktá-

,. .jékoztatást.
a veszpremI megyeI Qktóberben ünnepeltük, a többi megyei könyv-

könyvtárban tárhoz hasonlóan, alapításunk ötvenedik évfor-
dulóját. Az eseményt a Magyar Rádió "könyves

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gazdag prog- vasárnapjához" és egy kétnapos szakmai konfe-
ramot bonyolított le az elmúlt hÓnapokban. A renciához kapcsoltuk.
sort szeptember 12-én angol nyelvi forrásköz- Hatodikán vasárnapi nyitva tartással vártuk
pont avatása nyitotta. olvasóinkat. Ezen a napon a beíratkozás ingye-

A mintegy ötezerhatszáz kötet könyvet, tizen- nes volt. Több mint kétszáz új tagot regisztrál-
két folyóiratcímet és hatszáz egyéb dokumentu- tunk! Ez a magas szám elgondolkodtató. Felveti
mot tartahnazó különgyûjteményt a legforgalma- a kérdést; egy 150-160 milliós költségvetéssel
sabb fogadótérben helyeztük el, és máris inten- mûködõ könyvtárnak érdemes-e, szabad-e pár
zíven használják tanárok, diákok és az angol millió forint bevételért kirekesztenie a példa sze-
nyelv iránt komolyan érdeklõdõ más olvasóink. rint jelentõs számú potenciális használót.
Az új szolgáltatás fontossá~át jelezte, hogy az Az ugyancsak meghirdetett "amnesztia" vi-
ünnepélyes megnyitó díszvendége Nagy-Britan- szont nem hozta meg a várt eredményt. Mind-
nia lordkancellárj a, teljes nevén lord Alexander össze tucatnyi késedelmes olvasó vette a bátor-
Endrew Mac Kay lrvin munkáspárti képviselõ ságot adóssága rendezésére.
volt,' aki 1997 óta tölti be a királynõ utáni leg- A legnagyobb nyereség azonban az ifjúságot
magasabb közjogi tisztséget. érte. Reggeltõl a játékkönyvtárba és az udvarra

A rendkívül közvetlen lord Irvin avatóbeszé- telepített játszóház nyújtott önfeledt szórakozási
dében' kiemelte azt a fontos szerepet, amelyet a lehetõséget. Hátrányos helyzetû gyerekek -együtt
forrásközpontot létrehozó és támogató British a többiekkel -biblioterápiás foglalkozáson vet-
Council játszik az angolszász kultúra magyaror- tek részt, és kihasználták a rendkívüli lehetõsé-
szági népszerûsítésében. Ezt a gondolatot erõsí- geket. A résztvevõk száma és lelkesedése arról
tette rövid beszédében Koncz Erika, a Nemzeti gyõzött meg bennünket, hogy mindent meg kell
Kulturális Örökség Minisztériuma politikai ál- tenni ezek folyamatos biztosítására. Ennek érde-
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kében a könyvtári menedzsmentnek komoly fel- tük tõle: -Mondd, Laci bácsi, sok Lenint olvas-
adatokat szánunk a közeli jövõben. tál, hogy mindig tudsz aktuális idézetet? -Én

A nap kiemelkedõ eseménye volt törzsolva- soha nem olvastam Lenint, de tudom, a többiek

sóink köszöntése és jutalmazása. Több mint húsz sem..."
olyan, rendszeres használónkat részesítettük el- A szubjektív beszámolót dr. Gerõ Gyula
ismerésben, aki húsz, hanninc, negyven vagy már "könyvtárkronológus" elõadása követte. Jeles
ötven éve hûséges intézményünkhöz. kollégánk, a lap alapító szerkesztõje, természe-

Két kiállítás megnyitóját is az ünnepre idõzí- tesen ki tudta egészíteni saját veszprémi adatai-
tettük. Csizmadia Zoltán tárlata kölcsönképtá- val az elhangzottakat.
runkban nyílt. Ez az egyedülálló részleg, szol- A délutáni programban a hazai minõségbizto-
gáltatás megyei képzõmûvészek alkotásait kínálja sítás két legkiválóbb szakértõje, Skaliczki Judit
fél-, egyéves kölcsönzésre, esetleg megvételre, és Zalainé Kovács Éva tartott elõadást: Könyv-
alkalmi kiállításaival pedig a helyi alkotók be- tári stratégia 2003-2007, Könyvtári minõségfej-
mutatását vállalja, de nem zárkózik el országos lesztés 21, illetve Minõségen alapuló szakfel-
érdeklõdésre számot tartó mûvészek mûveinek ügyelet címmel.
bemutatásától sem. Könyvtárügyünk jelenleg talán egyik legfon-

A másik kiállítás a helytörténeti részlegben tosabb kérdésköre természetesen "megér egy
látható, és a könyvtár elmúlt ötven évét mutatja (külön) misét", ezért ismertetésük ezen beszá-
be szemléletes módon. Itt köszöntöttük Varga moló keretében nem lehet szerencsés.

.Béla nyugalmazott könyvtárigazgatót és felesé- Élénk színfoltot jelentett Kati Lukkarinennek,
gét, akik már 1952-ben a megyei könyvtár mun- lappféldi testvérkönyvtárunk, a Rovaniemi Me-
katársai voltak. gyei és Városi Könyvtár munkatársának beszá-

Délután a Bartók Rádió közvetítette errõl a molója a lappföldi közkönyvtári projektrõl,
helyszínrõl azt a kerekasztal-beszélgetést, amely amelynek keretében a 2003-ra megvalósuló rend-
a pannon tájról, irodalmáról, helytörténeti köny- szer lehetõvé teszi az összes tagkönyvtár on-line
veirõl szólt. Két neves kutató, Molnár Jánosné elérését, egy használóbarát dokumentumellátási
és dr. Praznovszky Mihály mondta el, milyen rendszer mûködését.
fontos tudományos kutatómunkájához a könyv- Másik testvérintézményünk, a Sepsiszent-
tár különgyûjteményének használata, felhívva a györgy székhelyû Kovászna Megyei Könyvtár
figyelmet a tervszerû és folyamatos állomány- fiatal munkatársa, Hollanda Andrea viszont azok-
gyarapításra. Természetesen elhangzott -elsõ- ról a nehézségekrõl beszélt, amelyek Székely-
sorban a könyvtárigazgató szájából -az anyagi féld egész kulturális életére jellemzõek.
források elégtelen volta, a megoldások keresésé- Fehér Miklós könyvtári intézeti osztályvezetõ
nek szükségessége is. már több szakmai fórumon elhangzott elõadása

A nemzetközi szakmai tanácskozás 7-8-án az átalakuló települési ellátásról komoly érdek-
zajlott a megyei könyvtár és a Magyar Könyvtá- lõdést keltett, mint ahogy Vidra Szabó Ferenc
rosok Egyesülete Veszprém Megyei Sze:rvezete beszámolója a könyvtári teljesítménymérés alap-
közös rendezésben. elveirõl, módszereirõl, technikájáról is élénk re-

A népes hallgatóságot Kuti Csaba, a Veszp- akciókat váltott ki a felkért hozzászólóként be-
, ..

rem Megyei Onkormányzat Közgyûlésének el- szélõ Egyházi Tibornéból, Herczigné MIakár
nöke köszöntötte. Méltatta azt az egyre jobban Erzsébetbõl, Komlósi Józsejbõl és a harminc-
felerõsödõ szerepet, amelyet a jubiláló intézmény negyven fõs könyvtáros hallgatóságból.
a megye könyvtárügyének szakmai irányításában Október 19-én érkezett Veszprémbe Margaret
betölt. Keeling, az Essex Megyei Könyvtár (Chelmsford,

Varga Béla nyugalmazott könyvtárigazgató Anglia) és dr. Mark Brown, a Southamptoni
visszaemlékezése magával ragadta a résztvevõket. Egyetemi Könyvtár igazgatója. A két angol kol-
Egy jellemzõ, kedves rész avisszaemlékezésbõl: léga résztvevõje annak a magyar-brit közös fel-

"Az ötvenes évek elején élt Veszprémben egy sõoktatási, kutatási és kulturális programnak
öreg újságíró, aki mindenütt felszólalt, gyakran (2003/3-2003/4), amelyet a British Council hir-
használt Lenin-idézeteket, alátámasztva aktuális detett meg és a Könyvtári Intézet, a Nemzeti
politikai szövegét. Egy alkalommal megkérdez- .Kulturális Örökség Minisztériuma, az Informati-
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kai és KÖ:~~~~~~~~~~gye-':::: ': most dO:~;:-~
terni Könyvtár és az Eötvös Károly Megyei napok következnek. Ny~on a vlzsg,ald~,sz,~.
Könyvtár közösen nyert meg három éves idõtar- A legsürgõsebb feladat a zsufolt ruhatar bovlte-

('é;'. tamra. sének megoldása. ,t, A projekt kiemelt célja a hazai felsõoktatási Mi ezt is minõségfejlesztésnek tekm~Juk..;

és közmûvelõdési könyvtári szolgáltatási irány- Halasz Bela

elvek kidolgozása. .rr ,
d tTovábbá: Mmosegmene zsmen

-a két kö~yv~ szám.ára a telj,e~ítm~n~é- Mûhely

rési, szolgáltatashatekonysag-elemzesl, ~moseg- ,
biztosítási rendszer kidolgozása; Veszpremben

-a projekt tapasztalatainak modellként való

alkalmazása további könyvtárak esetében; A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár-
-a könyvtári menedzsment területén az EU- ban tartotta november 6. és 7. között 2002. évi

normákhoz való igazodás; második talákozóját a Könyvtári Intézet kezde-
-a minõségmenedzsmenttel foglalkozó, a ményezésére ez év tavaszán alakult könyvtári

projektben részt vevõ szakértõk naprakész tudá- Minõségmenedzsment Mûhely, ahová "meghí-
sának biztosítása a hazai irányelvek megalkotása vást" azok kaptak, akik részt vettek az Informa-
céljából. * tikai és Könyvtári Szövetség, valamint a kecske-

A program bevezetõ esemény~ként a veszp- méti Katona József Megyei Könyvtár szervezé-
rérni megyei és egyetemi könyvtárban került sor sében zajlott minõségmenedzsment kurzusokon.
október 21. és 25. között az elsõ találkozóra. A A veszprémi mûhelymunkára közel ötvenen
helyszíni szemle ("short visit") során a két angol jelentkeztek. "Közös fórumot akartunk teremte-
szakember vezetésével a résztvevõk megismer- ni a tapasztalatok átadására, hasznosítására" -

kedtek egymás helyzetével, munkájával, kijelöl- összegezte az összejövetel célját a megnyitójá-
ték a fõ feladatokat. ban Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazga-

Az elsõ tanulmányút Nagy-Britanniában 2003 tója.
februárjában lesz. Az öt magyar résztvevõ elmé- Részt vett a mûhely munkájában Herneczki
leti és gyakorlati képzésben vesz részt, áttekinti Katalin, az oktatásügyi ágazati minõségfejlesz-
a partner könyvtárak mûködési gyakorlatát. tési rendszer (Comenius program) koordinátora,

Témájában kapcsolódik az elõbbiekhez az a aki ebben szerzett tapasztalatait adta át a jelen-

Minõségmenedzsment Mûhely, melynek "soros lévõknek. A sokféleséget, sokszínûséget figye-
ülését" november 6-7-én tartották Veszprémben, lembe kell venni, hogy ne formális rendszer
szintén a megyei és egyetemi könyvtárban. épüljön ki. Az elsõ fázis legfontosabb szempontja

A programban szerepelt a Comenius 2000 az önkéntesség, az, hogy lépésenként, mindenki
pedagógiai minõségfejlesztési projekt ismerteté- a maga vállalható tempójában lehéssen a folya-
se, a könyvtári minõségmenedzsment helyzeté- mat részese. Szemléletváltás is kell hozzá, s ez
nek megvitatása, a 2003 és 2006 közötti könyv- nem könnyû. A szervezeti kultúrában is változást
tári stratégiai célok felvázolása Skaliczki Judit indukál, s ehhez támpontokra, keretrendszerre van
elõadásában, "Hol tartunk?", "Mire van szüksé- szükség. A "benti" szervezetre s a "kívülrõl jövõ"
günk?" ötletbörze. igényekre és lehetõségekre (pl. az interneten elér-

A munka kiscsoportokban folyt. Az eredmé- hetõ óriási információtömegre s az egyre gyor-
nyeket Vidra Szabó Ferenc moderátor így fog- sabb tájékozódást kívánó vállalkozói igényekre)
lalta össze: a csoportfoglalkozások nagy elõnye, egyaránt figyelni kell. Partnerközpontúnak kell
hogy a részt vevõ kollégák saját gyakorlati ta- lenni. Ne misztifikáljunk, ne tûzzünk ki olyan
pasztalataikat cserélhetik ki s hasznosíthatják célt, ami a szervezettõl idegen, s erre még a
otthoni munkájukban. szóhasználatban is ügyeljünk! A vezetõi elköte-

lezettség alapfeltétel, a minõségbiztosítás céljait
pedig el kell fogadtatni. Fontos a munka átlátha-

* Részlet a Könyvtári Intézet által készített pályázati tósága, mérhetõsége, a jó kommunikáció, s hogy

anyagból. módszertani segédanyagok álljanak rendelkezés-
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re. A támogató környezetet is meg kell találni -

sorolta az általuk regisztrált feltételrendszert
Herneczki Katalin.

Emmer Gáborné az iskolai könyvtárosokat
képviselve arra az ellentmondásra hívta fel a
figyelmet, hogy az iskola az Oktatási Miniszté-
rium, míg a könyvtár a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma szakmai felügyelete alá tarto-
zik. Ebböl fakadt kérdése, hogy az iskolai minõ-

ségbiztosítás kiterjed-e az iskolai könyvtárra iso
Vidra Szabó Ferenc, a másfél napos rendez-

vény szervezõje és moderátora arról beszélt, hogy .
a könyvtárak tevékenysége nehezen szervezõdik
rendszerré. A különbözö intézmények kapcsolat-
rendszere sem rendszerbe szervezett. Helyzet és
módszer: e kettõt kell összekapcsolni. A minöség- Fenti képek:
biztosítás nem felülrõl jövö kényszer, sokan érez- Az elsõ napi kiscsoportos munka kiértékelése
nek motiváltságot rá. A Könyvtári Intézet ötvenöt Baloldalon alul (állnak):
ODR-tagkönyvtárnak küldött kérdõívet amit Halász Béla, a vendéglátó megyei könyvtár igazgatója,

nl ' kü.ldt k O K .° zül' Ük..' d ..Fehér Miklós (Könyvtári Intézet), Vidra Szabó Ferenc,
negyve larman e VISSza. o mm ossze Wh 1 1 lk ' d . E h " M ..O

k,.., ..'" ., , .a mu e JI e e es mo eratora, gy azt árta, a masl
ket konyvtarban van teljes mmosegblztosltásl rend- vendéglátó könyvtár igazgatója

szer, az OMIKK-BME Könyvtárában (ISO) és a Jobb oldalon alul:
Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyv- Ramháb Mária, a kecskeméti megyei könyvtár
tárában (TQM), s a törekvés ez utóbbi minöségbiz- igazgatója az egyik mûhelyben

tosítási formára sok könyvtárban jellemzõ. Mind-
ehhez persze hozzáértö munkatársak kellenek. A .
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Egy hozzászóló szerint a centralizáltból de-
centralizált vezetés lett, s nem csak a stílusvál-
tás, hanem pl. az is a minõségbiztosítás ellen
szól, hogy sok olyan új vezetõ került a könyvtá-
rakba, aki sose dolgozott ebben a szakmában.

Gellér Ferencné (a Hajdú-~ihar Megyei
Könyvtár igazgatója) úgy látja, a felsõfokú
könyvtárosképzésben a minõségfejlesztés nem
szerepének, fontosságának megfelelõen van je-
len. Fontosnak érzi az IKSZ akkreditált könyv-
tári mindõségmenedzsment-tanfolyami arryagá-
nak továbbadását.

Skaliczki Judit, az NKÖM könyvtári osztá-
szakemberellátottság az egyetemi könyvtárakban jó, lyának vezetõje elismerte, sok bajjal jár az Ok-
a megyei könyvtárak zömében van olyan munka- tatási Minisztérium és az NKÖM szétválása, de
társ, aki az Informatikai és Könyvtári Szövetség utalt egy javaslatcsomagra, ami javíthat a helyze-
tréningjét elvégezte, a nagy szakkönyvtárakban (az ten, és emlékeztetett rá, a nemzeti stratégiai terv-
Országos Széchényi Könyvtárban is!) kifejezetten ben a könyvtárak milyen fontos szerephez jutnak.
rossz a helyzet. A kérdõívek alapján az ellenérvek Ezt követõ elõadásában a könyvtári terület 2003
között szerepel: sokba kerül, nem ad rá pénzt a és 2007 közötti stratégiai céljairól beszélt, kiemel-
fenntartó; egyes vezetõk szerint elveszi az idõt az ve a záró év fontosságát, miszerint ez a terv egy
igazi munkától; vannak, akik egyszeruen divat je- évvel túlnyúlik a következõ országgyûlési válasz-
lenségként minõsítve legyintenek rá. (A "mûhely- tásokon. Bevezetésként összegezte az 1997-ben
tagok" elõzetesen megkapták Vidra Szabó Ferenc kiakitott stratgiai célokat. Ezek:
A minõség szerepe a hazai könyvtárügyben címû -a nyilvános könyvtári ellátás feltételrend-
tanulmányának tömöritvényét.) szerének kialakítása,
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-az Országos Dokumentumellátási Rendszer -az országos digitalizálási program megva-

megteremtése, lósítása a Neumann-házban.

.-.a ren~s~~r ~agkönyvt~r~i. ,kiem~lt telemati- 111. Regionális könyvtári ellátás:

kal, mformaclos mfrastruktúrajanak es dokumen- 1 t ' t. ll ' t '
' ll ' , k fi .1 ' -ee I e a as,

tuma omanyana ej esztese, ' k.. t ,. ll ' t '. fi ,. , , k .k ' ., hn -mozgo onyv an e a as.
-az m ormaclos es ommum aclos tec 0-

lógia (ICT) fejlesztése, IV: A könyvtáros pálya vonzóbbá tétele:

-a Könyvtári Intézet létrehozása, -a képzési feltételek javítása,

-az OSZK fejlesztése, valamint -fiatal munakatársak felkészítése (egy kor-

-a szakfelügyeleti rendszer kialakítása. osztály hiányzik a pályán...),

Kihívások és változások 2002-ben: -minõségi bérezés.

-az EU -csatlakozás következményeinek A stratégia célok megvalósításának lépései:

számbavétele a könyvtári területen, -a prioritások megállapítása,

-a határon túli magyar könyvtárakat haszná- -az anyagi alapok megteremtése,

lók jogszabályon alapuló, fokozatos ellátása, -a projektvezetõk megbízása.

-a regionális/kistérségi könyvtári ellátás meg- Az elsõ nap délutánja és a második nap (ez

szervezése, már a Veszprémi Egyetem Központi Könyvtárá-

-a minõségfejlesztés és -biztosítás meghono- ban) kiscsoportos mûhelymunkával telt. Egy-egy

sítása a könyvtárakban, kiválasztott téma köré csoportosulva a terület mi-

-a könyvtárosképzés korszerûsítése, nõségjavításának lehetõségeit dolgozták fel az al-

-felkészülés a korszerû ismeretekkel rendel- kalmi munkacsoport tagjai.

kezõ könyvtárosok és könyvtárhasználók part- *

nerkapcsolatának erõsítésére. O' h t. t' lfi 1 t "d .k k ' d , .., . da a tanu e ve o l a er es, mlre JO mm -

A 2003 és 2007 közötti stratégiai célok: ez, mi haszna van?

-ajövõkép (változatlan!): 1994-ben" vagyis i~már ny?lc éve!elent ~e,?

a könyvtár a tudáson alapuló társadalom alap- Magyarorszagon a ml szakmankban lS a mmo-

intézménye, ~é? p~~t~s feltételrend~ze~~nek ~~g(ogalmazás~
-a küldetésnyilatkozat (változatlan!): lra.ntl 1geny: az ~~O~l ~ony~t~r~"es lnformatl-

mindenki számára lehetõvé kell tenni a sza- kal Kamara "mmosegblztosltasl tanfolyamot

bad hozzáférést a dokumentumokhoz és az in- szervezett Lakitelken.

formációhoz. 1996-1997-ben az OSZK kiadásában megje-

lentek a "sárga }zizetek": a Korszerû könyvtá-
l. Felkészülés az EU-csatlakozásra: rak -korszerû módszerek. A könyvtári menedzs-

-EU-konform szolgáltatások, megfelelõ kör- ment füzetei sorozat kis kötetei, szakirodalmi

nyezet az információszolgáltatáshoz, szemléi (Stratégiai tervezés; Könyvtárfinan-

-"Könyvtári minõségfejlesztés 21" program, szírozás és -mûködés. Megoldás-e a nonprofit?;

-a "your@library" IFLA-program mintájára Változások menedzselése; Könyvtári marketing;

a könyvtárak elfogadottságának javítása. A Total Quality management (TQM) alkalmazá-

J'7 lJ ~I;" sa a könyvtárban), majd további munkák nem-
i. nozzajeres: k ... k k .' 1 kt "1zet OZl sza te mte ye o.

-ODR, Az lKSZ akkreditált képzést alapított, aminek

-internet, megvalósításához (nem véletlenül) a kecskeméti

-országos közös katalógus, Katona József Megyei Könyvtár kért és kapott

-a tartalomszolgáltatás prioritása, indítási engedélyt. A négymodulos képzés éppen

-visszamenõleges feldolgozás, utolsó fordulójánál, illetve moduljánál tart.

-határon túli hungaricumok digitalizálása Mire is jó? Hogy ne csak egy tankönyv címe

-teljes szövegû dokumentumok szolgáltatása legyen, hanem tény a minõségmenedzsment a

az interneten, könyvtárban. Ehhez pedig kellenek a mûhelyek

-kötelespéldány-szolgáltatás elektronikrus és a mûhelymunkák. (Fejõs László)

formában, (A rovat a 23. oldalon folytatódik.)
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(Folytatás a J 4. oldalról.) odaát élõ és dolgozó kollégák elõtt nyílt meg.

N ' (Az emlitett bibliográfia az elmúlt hónapokban

" agyon szep jelent meg.)
elgondolás volt'" Tavaly az 1945 utáni magyar irodalmat és

.történelmet igyekeztünk megismertetni határon
Ezek az elismerõ szavak -sok más mellett -túli könyvtáros kollégáinkkal, hisz erre szerve-
Kárpátaljáról érkeztek egyik kolléganõnktõl, aki zett keretek között aligha volt, illetve van lehe-
részt vett a 2002. október 6. és 9. között Nyír- töségük odahaza.
egyházán szervezett szakmai továbbképzésen. Ez év októberében csaknem kivétel nélkül
Mondhatni, már hagyománya van, hogy október olyan kollégák érkeztek hozzánk, akik még egy-
elsõ hetében a határokon túlról fogadhatunk ma- általán nem jártak Nyíregyházán, vagy legalább-
gyar könyvtáros okat a Nemzeti Kulturális Alap- is nem szakmai céllal.
program jóvoltából. Mind a magunk, mind a ven- Immár az is hagyomány, hogy a kurzust meg-
dégek nevében ezúton is köszönetet mondunk elõzõ vasárnap egy kisbusszal elmegyünk a ha-
érte, s bízunk benne, hogy további elképzelése- tárra. A másfél-kétórás autóút visszafelé a kollé-
inket is támogatásra méltónak ítélik majd. gákkal mindig kiváló alkalom az ismerkedésre.

Az idén harmadik alkalommal hívhattunk meg Itt találkozik elõször vendég és vendéglátó, ven-
vendégeket. Míg az elõzõekben csak Szatmárból dég és vendég. Ez alkalommal hétfõn még két új
és Kárpátaljáról érkeztek az érdeklõdõk, most -kolléga csatlakozott, akik a Felvidékrõl érkeztek.
egy korábbi jelzésre reagálva -a Felvidékrõl is Az elsõ munkanap reggelén Nagy László igaz-
invitálhattunk kollégákat. Ez utóbbiról kettõ, a gató köszöntötte a vendégeket, majd igen kiadós
másik két területrõl négy-négy fõt-tudtunk fo- baráti beszélgetés következett. Vendégeink na-
gadni- Az az érzésünk, hogy évrõl évre érdeklõ- gyon nyitottak és nagyon érdeklõdõ ek voltak.
dõbb a csapat, de lehet, hogy a témákat sikerült Mód nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az
úgy megválasztanunk, hogy egyre jobban kíván- igazgatónknak s egymásnak is. A könyvtár meg-
ják az odafigyelést. Az elsõ alkalmat jobbára csak tekintése, a helyi kollégákkal történõ ismerkedés
ismerkedésnek, kísérletnek szántuk. Nagyon jól már teljesen oldott légkörben zajlott. Számukra.
sikerült, mert számtalan olyan pontot találtunk, ez a könyvtár, amely több mint negyedszázada
ahol késõbb segíthettük egymás munkáját. Test- mûködik ebben az épületben minden komolyabb
vériskolák könyvtárosai ismerhették meg egymást felújítás nélkül, csodásnak tünt. Kicsit szégyen-
-véletlenül. Az egyformán Kölcsey Ferenc ne- keztünk is állandó elégedetlenkedésünk miatt,
vét viselõ szatmárnémeti középiskola és nyíregy- hisz nap nap után apró bosszúságok teszik ké-

.házi gimnázium kapcsolata nem újkeletû. A nyelmetlenné életünket ezen épület korszerûtlen-
könyvtáros ok azonban mindaddig nem ismerték sége miatt, számukra pedig még ezek a körül-
egymást, mert a korábbi cserelátogatásokon õk mények is elérhetetlenek.
nem voltak a delegációk tagjai. Közvetlenül a Egy rövid frissítõ után C. Tóth János (Hatá-
határ két oldalán levõ települések könyvtárosai ron Túli Magyarok Hivatala) tartott tájékoztatót
is itt találkozhattak elõször. A kialakult szemé- azokról az intézményekrõl, szervezetekrõl, ala-
lyes kapcsolatoknak sok apró hozadéka volt pítványokról, amelyek a határon túli könyvtárak
megfigyelhetõ már az elsõ évben is. Gyakran -és nem csupán könyvtárak -munkáját hivatot-
kerestek telefonon, levélben, e-mailben bennün- tak segíteni. A legnagyobb érdeklõdést a pályá-
ket, hogy apróbb szívességeket kérjenek, ame- zati lehetõségekrõl szóló fejezet váltotta ki. Ezek
lyek egy-két szakmai cikk fénymásolásától elte- teljesen ismeretlenek voltak a résztvevõk szá-
kintve inkább még személyes jellegûek voltak, mára, és nem volt sokkal több információjuk az
de biztonságérzetet nyújtottak a határon túli- otthoni lehetõségekrõl sem. A magyarországi
aknak: van, aki segít. pályázatok megismerése komoly segítséget je-

Könyvtárunk is igen nagy segítséget kapott a lent számukra.
megyei sajtóbibliográfia végleges formába önté- Ebéd után -dacolva a csípõs, hideg széllel
séhez, hiszen a gyûjtõmunka igen jelentõs részét -gyakorlott idegenvezetõvel indultak megis-
a történelmi Magyarország területén kellett elvé- memi a város nevezetességeit. Átfagyva, de
gezni. Sok levéltár és múzeum ajtaja csak az odaadó lelkesedéssel érkeztek vissza A szép-
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irodalom határtalan lehetõségei címû elõadás- míthatatlanul jelenik meg valami, vagy egyálta-
ra, melyet Karádi Zsolt PhD fõiskolai tanár lán nem. (Ezen II1egállapítások a határon túliaktól
tartott számukra. származnak.) A Szatmár megyei kollégáknak van

.A második nap délelõtt jén dr. Fábián Ger- talán legkevesebb okuk a panaszra. Náluk öt
gely szociológus, tanszékvezetõ fõiskolai docens. országos szaklap jelenik meg, melyek közül az
tartotta idei pá.iyázati metodikai továbbképzésünk Országos Könyvtár lapját minden könyvtár meg-
bevezetõ elõadását, a pályázatírás elvi-módszer- kapja a megyében. A börbelyi kolléganõ szerint
tani kérdéseirõl. Aligha hiszi el egy kívülálló, ezt a megyei könyvtárnak köszönhetik, mert nincs
hogy egy ilyen, száraznak tûnõ témáról milyen ez így minden megyében. A gond csupán az,
élvezetesen lehet elõadni, ha kellõ tapasztalat is hogy a magyar könyvtáros ok ezt kevésbé tudják

: járul az elméleti tudáshoz. Fábián Gergelynek használni. (S akkor még csak a szakmai problé-
i van tapasztalata, hisz évek óta vezetõje vagy mát érintettük.)

részese különbözõ nagyságrendû pályázatokat Több megyei, városi s még néhány községi
készítõ szakértõi csoportoknak. Az általa össze- könyvtárnak is van lapja. E megyében rendsze-
állított szempontrendszer, s a különbözõ segéd- resen összegyûlnek a könyvtárosok, a módszer-
anyagok, amelyeket a résztvevõk is megkaptak, tanosok is gyakran járják a telepûlések könyvtá-
jó kapaszkodót nyújthatnak számukra eljövendõ rait, s nem ritka a minisztériumi ellenõrzés sem.
pályázataikhoz (az egyik kassai kolléganõ már A könyvtáros ok továbbképzése talán itt a leg-
fordítja szlovákra a kapott anyagokat). Ezt segí- szervezettebb. Az újonnan belépõ könyvtáros-
tendõ, délután a pályázatírás könyvtárszakmai nak, ha szakképzetlen, nagyon rövid idõn belûl
sajátosságaival ismerkedhetett a hallgatóság, egy alapfokú képzésen kell részt vennie, s egy
betekintve néhány korábbi, sikeres pályázatunk- éven belül egy magasabb szintû kurzuson is. igy,
ba is. Ez már azt a célt is szolgálta, hogy elõké- elvileg, számos olyan probléma kiküszöbölõdik,
szítse a másnapi csoportmunkát. ami nálunk sokszor gondot jelent a szakképzet-

Három különbözõ témakörben "hirdettünk len könyvtáros ok esetében. Ebben a megyében
meg" számukra pályázatot: állománygyarapítás, majdhogynem biztosítottnak látszik az informá-

I továbbképzés szervezése, könyvtárberendezés. ciók szétsugárzása, ha legtöbb esetben csak ro-
II Gyakorlott pályázók irányításával, de önálló mán nyelven is.
I m~át ;égeztek. Viszon~lag rövid id? alatt, az A m~gyar nyelvû könyvek ,kiadásával sincs
, elozo ket nap szerzett Ismereteket erdemben gond, hIszen a legtöbb nagyvarosban -Buka-
: hasznosítva készültek el a pályázatokkal. rest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad stb.-

Ezt követõen minden csoport ismertette, hogy van magyar nyelvû kiadó. Sõt, tudjuk, hogy
milyen munkát végzett, s értékelték egymás ered- kolozsvári központtal mûködtetik az Erdélyi
ményeit. Magyar Könyvklubot is, legújabb értesüléseink

Mielõtt a gyakorlati munkára sor került vol- szerint pedig a Pont Kiadó kiadványai is közvet-
na, "kiképzést" kaptak az internetes pályázatfi- lenül elérhetõk már Romániában. A nehézséget
gyelésre is. Megismerkedhettek azokkal az viszont az jelenti, hogy nincs fedezet a könyvek
internetes eszközökkel, amelyek segítségével vásárlására.

[1 f~l~amat,?san tájékozódhatnak a pályázati lehe-

~; tosegekrol.
Abban a reményben köszöntünk el vendége-

inktõl, hogy az itt szerzett tapasztalataikat oda-
haza továbbadják. Jószándékukban, akaratukban
nem is kételkedünk. Ami miatt kissé szkeptiku-
sak vagyunk -s nem csupán mi, hanem vendé-
geink is -, az az, hogy a szervezeti keretek hi-
ánya miatt az ismeretátadás csak esetleges. Nin-
csenek jól mûködõ egyesületek, csak elvétve
vam1ak továbbképzések, nincsenek magyar nyel-
vû szakmai folyóiratok. Példa van rá, hogy még
az adott ország hivatalos nyelvén is csak kiszá-
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Van könyvesbolt is, ahol magyar nyelvû kiad- Kárpátalja. Az más világ. Ott mások az idõ-

ványokat lehet vásárolni, csak a könyvtárak11ak viszonyok. Ugyanakkor, amikor mi itthon mun-
nincs mibõl. Ha egy két-háromezer lakosú telepü- kánkat bénító, de legalábbis hátráltató jogsza-
lés könyvtára húsz kötetet tud vásárolni egy évben, bályokról beszélünk, ott azzal a problémával kell
az már nagyon jónak számít. S ebben benne van- küzdeni, hogy nincsenek jogszabályok, amelyek-
nak a román nyelvûek is, ha nem színtiszta magyar hez igazodni vagy amelyekre hivatkozni lehetne.
a település. Pedig nagyon vágynak a magyar be- Mindenki csinálja, amit tud, vagy amit a tempe-
tükre. Van rá példa, hogy a könyvtáros összegyûjti ramentuma diktál. Míg Romániában az Orszá-
a magyar nyelvû könyveket ismerõsöktõl, a saját- gos Könyvtár lapjában, Szlovákiában a Törvény-
jaival együtt beviszi a könyvtárba, s adomány cí- táfból kimásolva/befûzve teszik közzé a szak-
mén leltárba veszi. Így aztán a gyermekei a könyv- mára vonatkozó jogszabályokat, addig az innen
tárból kölcsönzik saját könyveiket. Természetesen érkezett kollégák nem tagadták ugyan könyvtári
itt is sok függ az önkormányzatoktól. jogszabályok létét, de nem tudtak azokról. Pedig

A Felvidéken négy szlovák nyelvû szaklap három -nem kis -település négy könyvtárából
jelenik meg, különbözõ rendszerességgel. A na- érkeztek. Szakmai folyóiratról nem tudnak, bár
gyobb könyvtárak itt is próbálkoznak lapkiadás- feltételezik, hogy ukrán nyelven bizonyára van.
sal. Sok esetben az anyagiak miatt elakadnak. A Magyar nyelvû nincs, s nem tudnak róla, hogy
kassai nyilván.üs könyvtár ezt úgy igyekszik át- valaha is lett volna. A továbbképzések a nyolc-
hidalni, hogy saját internetes honlapján terjeszti vanas évek végéig, a kilencvenes évek legelejéig
a jobb napokban nyomtatásra szánt információ- elég rendszeres ek voltak, aztán megszûntek.
kat. Azonban ez sem magyar nyelvû, s csak a A Kárpátaljai Magyar Fõiskola és a Kárpátal-
kelet-szlovákiai körzetet érinti -természetesen jai Magyar Pedagógusszövetség most kezdi eze-
itt is csak azokat, akik rendelkeznek internet- ket újjáéleszteni. Már ebben az évben két kur-
hozzáféréssel. Az információk továbbadására, rust szerveztek. (A nyáriról e lap augusztusi szá-
szakmai segítségnyújtásra ezért leginkább a mód- mában lehet olvasni.) E két intézmény szervezi
szertanosok látogatásai szolgálnak. A könyvtár a kárpátaljai magyar iskolák könyvtárosainak
esetében a rendszeres képzések, továbbképzések egyesületét is. (A legtöbb esetben kettõs funkci-
szervezése nem jellemzõ. ót látnak el az intézmények.) Ehhez persze szük-

A magyar könyvkiadás a Madách és a ségesek azok a személyi feltételek, melyek je-
Kalligram kiadók nevéhez fûzõdik. Ezek átme- lenleg adottak. Három igen aktív és nagyon fia-
neti nehézségek után újraéledtek. A kassai könyv- tal kolléganõ fogja össze ezen tiszteletreméltó
tár gondjain ez sem segít, hisz az utóbbi öt esz- munka szálait. Bízzunk benne, hogy követõkre
tendõben alig tudtak könyvet vásárolni. Ha még- találnak, mielõtt lelkesedésük alábbhagy, vagy
is, akkor inkább szlovák nyelvût. Bizonyára más jellegû elfoglaltságuk -tanulás, anyaság stb.
Szlovákiában is vannak jobb és rosszabb sorsú -, ha átmenetileg is, de elvonja õket a munkától.
könyvtárak is. Talán hiányoznak azok a nagy egyéniségek, akik-

tõl mi itthon sokat tanulhattunk vagy akiknek,
személyes kapcsolat híján, legalább szellemi

örökségét továbbvihetjük.
Itt is nagyon hiányoznak a könyvek. A ma-

gyar nyelvûek. Vásárlásra gondolni sem mernek,
hisz még az osztály termek festése -falak, táb-
lák, padok stb. -is az osztályfõnök irányításá-
val, a tanulóktól begyûjtött pénzbõl történik. Ha
nem jõn össze, akkor fedezi a tanító. Nem je-
lenthetnek segítséget a kiadók sem, hisz a ki-
lencvenes évek közepén megszünt a Kárpáti
Kiadó magyar szerkesztõsége is. A Kárpáti Ka-
lendárium negyvenöt éven át jelent meg rend-
szeresen, 1996-ban utoljára... Egy másik kiadó,
melynek lengyel, magyar és román szerkesztõ-
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sége is van, halódik. A 2002. évre tervezett húsz A Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtárá-
magyar címbõl eddig csak ötöt tudtak megjelen- nak kérésére a 3K szerkesztõsége is csatlakozik
tetni, s nem is látják a lehetõségeiket tovább. e sorozathoz. Szintén e könyvtár megrendelt még
Aki tud, Magyarországon keres ilyen irányú kap- egy napilapot és két gazdasági jellegû lapot is a
csolatokat. beregszászi magyar fõiskola könyvtára számára.~ A fent leírtakat tekintsék az olvasók apró További lehetõséget jelenthet még a test-
szösszeneteknek a határ másik oldalán ragadt vértelepülési kapcsolatok kiépítése, illetve a
kollégák egy részének életérõl. Ezek a tapaszta- korábban már meglévõk felélesztése. Ezeknek

" latok nem általánosíthatók, de talán elgondol- fontos vonzatai lehetnek a könyvtárak számára, koztatók. is. Sok esetben létezik is már ilyen, csak a könyv-

, Melyek is azok a területek, melyeken a leg- táros valahogy kimaradt belõle. Megint csak a
I
I több segítségre lenne szükség? Könyvtárakat kollégák elhivatottságára tudunk apellálni: szor-
; építeni mi sem tudunk számukra, sem berendez- galmazzák, hogy ezek a kapcsolatok lépjenek túl

ni õket, s állományukat sem tudjuk teljessé ten- a barátságos focimérkõzéseken, s legyenek a
ni. Tudunk viszont szakmai ismereteket, tapasz- könyvtáros ok is tagjai a küldöttségeknek.
talatokat átadni, s ezen alkalmak során lehetõsé- Számos, a fentihez hasonló kapcsolatra derült
get találni esetleg a szemlélet befolyásolására is. fény egyközelmúltbeli megyei szakmai összejö-
Tudunk példával is szolgálni. Az elõzõ évben a vete len, s úgy gondoljuk, nem csak megyénkben
továbbképzés egyik témaköre a gyermekkönyv- fordul elõ hasonló. Ugyanakkor többen jelezték,
tári munka, a foglalkozások elméleti-módszerta- szívesen válaszolnak a határon túlról könyvtá-
ni kérdései és azok gyakorlati megvalósítható sá- runkhoz érkezett megkeresésekre. Eddig még
ga volt. mindenkinek találtunk partnert. Bízunk benne,

Karácsonyra már olyan köszönõ, köszöntõ hogy hosszabb távra szervezõdnek e kapcsola-
képeslapot kaptunk, amit a továbbképzésen ta- tok, aminek eredménye lehet majd egy-egy sike-
nultak alapján készítettek a gyerekek a könyvtá- res pályázat is, melynek megvalósításával aztán
ros kolléganõ segítségével. újabb tartalommal tölthetõk meg az együttmû-

I Más. A beregszászi fõiskola könyvtárosai ködések.
Nyíregyházán végeztek mint könyvtár-assziszten- December elején pályázati forrásból vásárolt

i sek. Itt találkoztak elõször az ETO-val, hisz a könyveket viszünk Beregszász-környéki telepü-
I régi birodalom területén az egyetemes szó jelen- lésekre. Mi ezt tesszük a karácsonyfa alá.
i tése más volt. Most nap mint nap szembetalálják Szívesen olvasnánk e lap hasábjain vagy sze-

magukat ennek az elvnek a hátrányaival. Ezért a mélyre szóló levelekben (vraukone@mzsk.
júliusi továbbképzésre azért hívtak meg bennün- nyirbone.hu) más megyék gyakorlatáról, tapasz-
ket, hogy másokat is megismertessünk ennek a talatairól. Nem kétséges, hogy egymást segítve

i rendszernek a lényegével. tudjuk õket is a legjobban segíteni.*
1, Továbbá: az új ETO-táblázat elõrendelését Dr. Vraukóné Lukács Ilona

." könyvtárunk módosította, hogy mind a felvidé- Nyíregyháza
\' ki, mind a kárpátaljai, mind pedig a szatmári

könyvtárosok rendelkezhessenek egy-egy magyar
! nyelvû változattal is.
!' A Könyvtári Levelezõ/lap szerkesztõsége au-

gusztustól minden számból juttat el hozzánk
példányokat, amelyeket mi továbbítunk Bereg-
szászra. A Kelet-Magyarország szerkesztõsége * A Könyvtári Levelezõ/lap természetesen

napi öt példányt ad ugyanezzel a céllal. Intézmé- örömmel segíti a tapasztalatcserének ezt a mód-
nyünk a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (3K) egy ját cikkek, beszámolók közlésével, de akár annak
példányát rendelte még meg a szatmáriak szá- is szívesen adunk teret, hogy például a lapon
mára, s folyamatban van, hogy az egyesület keresztül keressenek maguknak partnert azok a
megyei szervezete is hasonló módon segítsen határon kivüli könyvtárak, amelyeknek Szabolcs-
szakmai információkhoz juttatni egy másik hatá- Szatmár-Bereg megyében már nem jutott társ -
ron túli területet. a szerk.
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Az EU a könyvtárakban -könyvtárak az EU-ban

Az Európai Konvente a ~z:rz?dések ~gysz,~~sí~ése, azokat vilá-
gosabba es Jobban erthetove teve;

Elõzmények, cél, feladat e a nemzeti parlamentek szerepe az európai

integrációban.
Az Európai Tanács 2000. decemberi nizzai ülé- A kormányközi konferencia elõkészítésének
sén elfogadta a bõvítés intézményi feltételeit elsõ lépéseként 2001. március 7-én hivatalosan
megteremtõ Nizzai szerzõdést, egyúttal döntött is kezdetét vette a tagállamok és a jelölt orszá-
arról, hogy 2004-ben újabb kormányközi kon- gok közvéleményét bevonó összeurópai társa-
ferenciát (IGC) hív össze a szerzõdések szüksé- dalmi vita Európa jövõjérõl. A magyarországi
ges módosításairól. vita a 2001. június 5-én Mádi Ferenc köztársa-

A Nyilatkozat az unió jövõjérõl címû doku- sági elnök meghívására a Parlamentben megren-
mentum szerint az IGC, az EU és intézményei dezett, Az EU és Magyarország közös jövõje címû
demokratikus legitimitásának és átláthatóságának konferenciával indult el.
erõsítése, valamint a tagállamok polgáraihoz való Az Európai Tanács 2001 decemberében a
közelítése érdekében, dönt a következõ kérdé- Laekeni nyilatkozat az Európai Unió jövõjérõl
sekben: címû dokumentum elfogadásával és az Európai

e a tagállamok és az unió közötti pontosabb Konvent felállításával megteremtette a kormány-

hatáskör-megosztás kialakítása és ellenõrzése, közi konferencia elõkészítésének intézményi
amely a szubszidiaritás elvét tükrözi vissza; keretét. A nyilatkozat megfogalmazza azon kér-

e az EU Alapvetõ jogok chartájának státusa, dések és kihívások körét, amelyek vizsgálatát a

a kölni döntéseknek megfelelõen; konvent feladatának tekinti.
:~ ~ A ;.~ ,~,~ ";;J-L~ ~ tO.!i'. .,,*.,~~i.;tl ~~~~ ~~W~'O

;

;c.éC"C""Cc"",;c'.c\'cc,..§,~..""","~c LI:--.,~C Együttmûködésben a .cc irA.

20 ~..a 45 pel"C -Hireketmondunk W\Ifflstar1la~hu ,;; !~~
Var,zeg, a leQQazdaQebb oldallal !(c -il '" éJbu -

?;-~.azu.

.eucsatlakozas.lap_hu

~1'lJ~ii !.'jr!~[:;~ !:;J ~1,:;II;o;;,,;:,~!i ;;J ~"!i'!I1! "ilt: ::;

Saiá/linkek reNé/ele rsi~rtiap 2J laD. hu -olda~a~ .telies listáia

Az oldalak réa!ók szerint (úi)Ir"TJ~,li~: Il,:i~, ilirll:o;"j[i[':~'iI..~Tfo;i~ i:;J 1- ~ A~ oldalak témakörönk~nt. .

, .~(új, Star1la~ A~ró (tipp,
Az ~uro~a! Pa~l~rr,ent cc" Star1Loao -csenaõhang o~logó
Belüavminisztérium "11:!íi~1:l:ili!J.:~1.i'J~o;l~ ~1 Kik szerkesztik a Star1la~ot? (új)

E.eB.D.,. Dokumentumok Szerkessz Te is aloldalt!
~neraiahatékon~sági Dokumentációs Köz~ontok
Uavnökség ~"',""
~".n~6~n f'~n'.al c-nk "'Cc ~~I,. ;~'~~~~~"nl,.k 11~..l:;~:I:,.[i~LI:i' Ij:IJ):i~1'~ bi~u,uu~a" ~c""a' U""" LvU H,vQ,aIOn. Int~z",eO--~n
Földmavelésüa~i és Hírek az elektronkius Dunántúl
Vidékfeilesztési Minisztérium médiákban EU Információs Társadalom
Gazdasáai Versen~hivatal Hírek az írott saitóban Programok Tá!ékoztató Iroda
Gazdasáaiminisztérium Információs Köz~ontok ZemDléni EUrÓDai Információs
laazsáavüavi Minisztérium KaDcsolódó laDok ~

Kormán~zati ~or1ál ~ Orséa-Vendvidék Natúr~ark
Körnvezet- és Táiékoztatás Eg~esület
Természetvédelmi Minisztérium Vitafórumok hírleveiek Mobilitás Információs Szolgálat
Közlekedési Hírközlekedési és (új)
Vízüavi Minisztérium 18!i1 [{ffiffiffiro'M "" .
Külüavminisztérium IImmm, , , -1 "ti1~'~(r.íi1"LI!:;:; ""

Maavar Köztárs~ság Kormán~a :,", ,EB Maavarországi Delegáció
Maavar Nemzeti Bank Pécsi Tudomán\!eg~etem Jogi E I f, Servic
Miniszterelnöki Hivatal Kar, Nemzetközi- és Euró~a!ogi Euro n.~ e

N§!:!:!zet! ~ulturális Örökség Tanszék ~~:~erver .
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Az Európa jövõj évei foglalkozó konvent ala- nyeivel együtt e dokumentum képezi majd a
kuló ülését 2002. február 28-án Brüsszelben tar- végsõ döntést meghozó kormányközi konferen-
.totta. Feladata, hogy elõkészítse a kibõvûlõ EU cia munkájának kiindulópontját. A konvent el-
és az uniós intézmények következõ nagyobb nökének nem titkolt törekvése, hogy a testület
szabású reformjait. A tizenöt tagország és a ti- mûködésének végére egy "alkotmányos szerzõ-
zenhárom tagjelölt összesen százöt küldöttébõl dés" tervezete álljon elõ. Egy széles körû kon-
álló testület várhatóan 2003 közepéig mûködik, szenzus mellett elfogadott, egységes dokumen-
munkáját olyan idõp~ntban fejezve be, hogy az tumtól az állam- és kormányfõk képviselõi je-
elnök (V aléry Giscard d 'Estaing) megfelelõ idõ- lentõs mértékben nehezen térhetnének el.
ben benyújthassa az Európai Tanácsnak a kon- Az Európai Unió elõtt álló problémákra a
vent eredményeit. legtisztább választ a rendszer teljes újraszabá-

A kormányközi konferencián részt vevõ tag- lyozása, az integráció erõteljes továbbfejlesztése
országok a konvent lezárása és a kormányközi adhatná. Ugyanakkor a tagállamok eddigi állás-
konferencia megnyitása közötti, ún. gondolko- foglalásaiból, valamint az unió által eddig köve-
dási idõszakban nemzeti keretek között vitatják tett "vegyes" fejlõdési modellbõl kiindulva lát-
meg a konvent eredményeit, s ennek függvényé- ható, hogy egy ilyen radikális elmozdulásra je-
ben alakítják ki az IGC-n képviselendõ nemzeti lenleg nincs kilátás. Így nem számíthatunk arra
álláspontjukat. Jelenleg mind a kormányközi kon- sem, hogy a laekeni nyilatkozat kérdéseire "tisz-
ferencia összehívás ának idõpontja, mind a gon- ta" megoldásokat adó válaszok szülessenek.
dolkodási idõszak hossza nyitott. Realitása sokkal inkább a jelenlegi uniós struk-

Az állam- és kormányfõk elé terjesztendõ, a túra bizonyos letisztításának, érdemi változáso-1 
testület munkájának eredményét tartalmazó vég- kat is hozó egyszerûsítésének, és ezáltal a haté-
sõ dokumentum a vizsgált témákra vonatkozóan konyabb, átláthatóbb és demokratikusabb Euró-
különféle megoldási változatokat tartalmazhat pai Unió kialakításának van. Néhány területen
(jelezve azok támogatottságát), de konszenzus születhetnek minõségi változást eredményezõ
kialakulása esetén egységes megoldási javasla- döntések, de a jelenlegi rendszer egészének új-
tok is elképzelhetõek. A nemzeti viták eredmé- raszabása kevéssé valószínû.

~ ~- ~.~ ' 'Q' ~'c, ':& ~,q ~i: ~'"
~ g; , " c*, ' .' '" .." ...

1. ,. ". '" :: ~ .

Ivlinisztériuma Kereskedelmi és , ' T " ' k t t ' '
N t ' E 'kKbb " Vd ' I " ' Fó ' kIK ' ural eo asI
l'!emZe!1 es t:tnlKal KlseDDsegl venaeglatolRarlrOISKOla KozR K ' I ' t.
H t I K " Vt ' v,ulug~mlnlsz!erlum
~ Kon~V!ara
Népjóléti és Családüg~i MisIsoici Eg~etem EuróRai ~.
tvlinisztérium Tsnu1mán~ok KözRontja ,"'".,..,..., " -.

~ BAU- DOK AlaRítvá!!X «(,j;' 1998 óta elért eredmén~ek
QME6. Eötvös Loránd A Mag~ar Könársaság

~, ", TydQmán~eg~etem ED~(új) Kormán~ának taárg~alási
Alla~i Sz~m~evó§zék , 6ME:OMIKK EU !nformaQigs állásRontjai
Európai Réaiók Bizottsága ~(új) A Mag~ar Köztársaság
CORDIS BME-OMIKK OPEr Hungar~ ("j) Kormán~ának tárg~alási
EuróRa Tanács EuróRai Ifjúsági erzsen ) Dániel Fóiskola EDK állásRontjai a9 fejezet)
KözRont «(,j) (új;, , ,- A Mag~ar Köztársaság

.Szent István Eg~etem (Gödölló) csatlakozási kéreime 1994

1 ".o_~-_w EI!S(új) A .,,~~,.;~h'; "'~o'~""ö~M t ht' S -,
"""',...r_"'"_~",,..r; w ~..."n~; T~n..I~';nv~'" (r=..."n~T l ' k ' ~ ",as,rIC..J ~zerzowes

, ~ur°l'al ,anu.ma,,:vn .~urvl'a ' ,,' .'"Ii E'..n~"n~ '~n~';n""';"öl"l"hh"t "" II ' b ' nn" Alonr..,önv' , A belsõ felkeszules §trategla-,~
!. ~u,ozvna 'a~oa~ mine, ~.vuu '~~'! ~'al'hVan, (új) A b- ít ' ,

ti I t1" ~ nnál inhh {1\1~n; nnl;no na n"'1 ' bb N ' O I 09 02 ~~hn": Inn; In(n.~"~"'~ ~~ A DOVlteSI TOI~ama!
ann~, ,Ovu ...al'.I ~n.me ~~'! ~muen uO~1 ""ur a..!OS ~e A"~~~tl~"'n..6Q; fnlv~""~'1 k '"

I(') "csa.,a.,ozaSI,o"am~,II
UJ" " Dokumentációs KözRont résztvevõi

Nem mindenért az euró a hibás"" fr' (Napi Online 09.02) (új) Kon~vtara INDOK\UI) A csatlakozási tárg~alásokl
' Ausztria sem fizetne többet a aiaReivei
; bõvítés miatt (NOL 09 .02) (új) Im[IJIII"I ~unmmm_';';1 A csa~lakozá~i tárg~alások

,. Saitótáiékoztató a kis- és Balaton Régió EIP ese~e9~na~tara .'"!: 
középvállalkozásokuniós, Baran~a Meg~ei EIP A közvélemén~-felkészítési

j (GKM 09.02) (új) EC-POP ~
, Azonos elbánást várnak a EQl6. Agenda 2000 rangol n~e!ven)
i csatlakozni kívánó országok EU-Innováció közvetítés Az ~~enda ~OOa keleti

(Napi Online 0906) (új) EURYDICE Oktatási bóvítésról
Szabálvtalan EU giacok(MH Információs Hálózat Az Amst~rd,ami, Sze~zõ~és ,

Online 09,07) (,íj) EUSIDIC ~z ,EU ,Közösségi ~ívmán~ai
Több EU-tag nettó befizetó lesz Euro Info Centre atv~:elenek Nemzeti Pr

(NOL09,10) (új) Euro Info Service ~ , '
Komolv kockázatok a Feiér Meg~ei EIP Az EU jelkép,ei ,

csatlakozás finisében (I\lOL Haidú-Bihar Meg~ei E.ie Az EU ko!mán,vai
~~"j) ", Jász-Nagvkun-Szolnok Meavei Az EU mYköd,ése
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A mezõgazdaság ügye nem !;Je Az EU szi.m.bólumai
fékezi a bõvftést (NOL 09.12) (új;, QMg@ Az EU ~zó~ára
Kormánl(kamgánl( a Parlamenti Információs Az EU jaaáll~m~i. .
csatlakozás mellett (NOL 09.13) Rendsze, Az EU-!ntear§ció tö.rtén~te .
':'Jj) Pest Megl(ei EIP Az Eurógai Bizottsáa véleménye
Ala~etõ cél az euroatlanti Somogl( Meavei EIP a Jelen~ke6és(õl .
integráció (Eugort 0913) (új) ITDH Euro Info Közcont (üD Az Eur~ca! Koz~ssea .
Az EU-bóvítésrõl tanácskoznak HungeKgol Külkggcsolati és Az ~u~~c~i,Meaál!aPQdás. ,
az agrárminiszterek ~ucot Európa Központ (ú Az átvíláaitás során vlzsaálandó
~(új) Béké~csaba ElE (!)) témakörök (31)
Akadál\(Yersenl( a Debrecen EIP (") UJ E~ 2001-es jelentése

célegl(enesben (Euport 0912) Kel;~kemét ElpJ(új) EU Injézi:!:!énvek
(új) Magl(ar Kereskedlmi és EU Kislexikon
~z EU-belépéskor nem Járunk Iparkamarai EU Integrációs EU Nact~( .
iól (MH Online 09.13) (új) fr.Q.d..2(ú EU aktuális
6rült siker a V~tikáni euro ~uro Nl(íreg~ház~ EIC (új) EU hivat.alos dokumentumok
~(új) Pécs EIC (ú EU legfrissebb dokumentumok
KézikönYV az uniós ~~IAA'~r;"~ J~Ir- Ú ) (letölthetõ több nyelven)
~ ~~t,~...~~,,~.Alk ' ' 1 ~Q,~u'Q'Ja.. ...~ l J 1::1 I ',;~"v"~"~'"
csa,.a~u~ao,o. Szeged EIC('" Lu-~lau'Q"YU~

~isvállalkozóknak (Eu(o 09.J3) Szekszárd EIC (ÚJ') Ese,méovnactár.,
!J!) .' ,Szolnok EIC (új) Európai Int~a~á~iós Tanács (Em
Járai: 70-80 százalékos az euró Euróga Ház" Jogharmonizációs Program
j-,azai támogatottsága (Euro (UJ) Közösség programok alacok és

oo..w ':':1;) kezdeménl(ezések
t'l1edgl(essl( eredménl(es "I".,,~~ -1 Magl(aroraszéa és az EU

brüsszeli tanácskozásai (NOL ~ csatlakozási krónikáia

~(új) ~ Magl(arország EU csatlakozási
" "r;' v"II~II'--"'--k --~ 1:11 "';~"Ar.A"'ó~~ó~ ~"~'ÓA;";~r-, u", Ya"a'~U"Q~U~ "c." L~U!Oa~,rU~~~~eo u.ra'~~'Q'a
kedvelik az eurót (Nagi Onlione Egl(etemek Eurógában Magl(arorszáa részvétele a

~':':'j) " -Európai Tanulmánl(ok (Európa közösségi prgramokban
tI;1ádl Ferenc uniós kérdésekrõl 2002) AlapftváOI( Magl(arorszáa és az EU
tá!avalt (MNO 0917) (~j). .Eurógai országok eg~/etemei intézménves kaocsolatai
Ciprus kimaradhat a bõvftésbõl Ingl(enes online ~U-!anfoll(amok Polgári Jogok
(N~L, 09 .17) (új) , .MÖB ösztöndU adatbázis Rövidftések
Aláfrásra került a négl(l2árti EU- Socrates Iroda Nemzeti Feilesztlési Terv (Euro)
csatlakozási Jegl(zókönl(v (Nagi (új)

A konve~t összetétele a munkafolyamat A konvent nyitott jellegét mutatja, hogy a, jellege társadalom bevonására a konventtel párhuzamos

fórum nyílt, amely a civil szférát képviselö szer-
Az összesen százöt tagú tanácskozó testület a vezetek (például szociális partnerek, üzleti vi-

tagállami kormányok egy-egy, a nemzeti parla- lág, NGO-k Icivii szervezetek/, tudományos élet)
mentek két-két, az Európai Parlament tizenhat "strukturált hálózataként" funkcionál. A konvent
képviselöjéböl és a Bizottság két tagjából áll. A két külön ülést szervezett az európai civil szer-
konvent munkájában a tizenhárom tagjelölt a vezetek és az európai fi.atalok számára. A 2002.
tagállamokkal megegyezö képviselettel vesz június 24-25-ei ülésén civil szervezetek és a
részt, jogosítványaik csupán annyiban korláto- konvent rilegfigyelöi fejthették ki az integráció-
zottak, hogy a tagállamok között kialakult kon- val kapcsolatos elképzeléseiket. A hozzászóló I
szenzust nem akadályozhatják meg. NGO-k leggyakrabban az uniós intézményekkel

A konventben megfigyelõi státussal rendel- való együttmûködésük intézményesítése iránti
kezik a Gazdasági és Szociális Bizottság három, igényüknek adtak hangot A Fiatalok Konventje
az európai szociális partnerek három, a Régiók 2002. június 24-25-én három munkacsoportban
Bizottsága hat képviselöje, valamint az európai -az Európai Unió küldetései; demokrácia (és az
ombudsman, állampolgárok részvétele) az Európai Unióban;

A bíróság és a számvevöszék elnökét az el- Európa a globális világban -vizsgálta az euró-
nökség felkérheti a konventben való felszólalásra. pai integráció jövöjét.
A testüle~ a mûködése ,során ~ ,Európai Unió ti- Szervezeti rend
zenegy hIvatalos nyelvet hasznalja,

A konvent tanácskozó fórum, amelynek tag- Az EU következö kormányközi konferenciá-
jai a testület munkájában a delegálásukat meg- ját elökészítö testület élén a tizenhárom tagú
határozó minõségükben vesznek részt, ezért az elnökség áll, melynek elnöke V, Giscard
általuk kifejtettek nem tekinthetök nemzeti ál- d'Estaing, alelnökei pedig Giuliano Amato és
láspontnak, A konvent tagjait csak a velük azo- Jean-Luc Dehaene, Az elnök valamennyi Euró-
nos módon kijelölt helyettes eik képviselhetik a pai Tanácson szóbeli tájékoztatást ad a konvent
testület ülésén. munkájáról.
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A konvent havonta egyszer vagy kétszer tart jékozódó szakaszban öt plenáris ülésen vitatta

plenáris ülést. Az elnökség kéthetente, a három meg elképzeléseit.
tagú II igazgató II elnökség pedig hetente ülésezik. A tájékozódó ülések sorát a konvent 2002.

A Laekenben elfogadott tizenkét fõs elnökségbe -március 21-22-ei elsõ munkaülése nyitotta meg,

tizenharmadik tagként -a tagjelöltek egyik képvi- amelyen a tagok általános vita keretében fogalmaz-

selõjét is meghívták: szavazás alapján a korábbi ták meg a XXI. század Európájávai kapcsolatos

szlovén miniszterelnököt és külügyminisztert dele- várakozásaikat és elképzeléseiket.

gálták a posztra. A konventtagok és az elnökség Az április 15-16-ai ülésen a konvent tagjai a

munkáját segíti széles feladatkörrel a titkárság. legfontosabb. reformtémának tartott kérdés, a

A plenáris üléseken megfogalmazott kérdé- hatáskörmegosztás politikai dimenzióját: az Eu-

sek részletes vizsgálatára a konvent eddig tíz rópai Unió céljait, küldetését, s er:mek fényében

munkacsoportot hozott létre, amelyek a vitatott az unió által ellátandó feladatokat, az uniós, il-

témákban megoldási javaslatok kidolgozásával letve tagállami hatáskör be tartozó területek el-

segítik a testület munkáját.. A munkacsoport-rend- határolás ának lehetséges módját tekintették át.

szerben az egyes murikacsoportok súlya eltérõ. A május 23-24-ei ülés napirendjén a "Mi-

Már az is látható, hogy lesznek olyan munkacso- lyen módon teljesíti az unió a küldetését?",

portok, amelyek hamar kifutnak, és nem lesz új azaz az uniós hatáskörök gyakorlásának kér-

elem a záró javaslatukban sem. dése szerepelt.

L\ munkafolyamat tagolása az elsõ A soron következõ üléseken a konvent civil

S' ka ,. ' rt " ki t ,' szervezetek képviselõit hallgatta meg, a július
za sz a e D ese 11 12 ." 1' d. k " 1 k '

--el u esen pe 19 sor em t a onvent es a
A konvent munkáját három szakaszban bo- Fiatalok Konventje tagjainak találkozójára.I 

nyolítja le: tájékozódási, elemzõ, és javaslatte- A tájékozódó szakasz kétségtelen elõnye, hogy

võ/záró fázisban. azalatt elvben a konvent valamennyi tagja el-

A tájékozódás szakasza (listening phase) a mondhatta véleményét az integráció továbbfejlõ-

július 11-12-ei üléssel lezárult. A testület e tá- désének legfontosabb kérdéseivel kapcsolatosan. A
i..~ r,:;,.,. , ~ c 'm '~i~ "' a;:)

; 41 .W &;.;u['~i:iJ'Q ~i~~~:m. ~
.' '- ,! c

sa a o asI e o on val Ianfol)(amok
Online,O~~ 19) (új) , Úi ECDL CD-ROM és
Rendkívüli EU-csúcs a seaédkön)(v '; "1 ';!
taai~löltekkel?,([:!JOl0919)(ú) Temcus Köza!acítván)((ú) ;IllfJé;;:, , , ,Mealelent a Kezlkön~v az Az uniós állam~olgárság
Eurócai Unióról (EURO 0919) c Diclomák és végzettség~k
(új') l'J:[I~.irhll!liirll;~" 1,; ril~~I!jé;;l!.~I:i ld elismerése
°Nkt,b~rb~n dön!ene~ az írek a EBMag~aroszági Bizottsága EIRO hírek (angol)
bõvitésrõl (Naci Online 0920 (új) fóruma EU Ki kicsoda?
Az Eurócai Uniós Nag~bizottság ~Ievél EU Kronológi~
nyilatkozata (EURO 0920) (új) ~ hfrlevél (DHY) EU Statisztikák
Pr~bJ~más úton az Euró~ai Unió EUPORT EU adatbázisok (OMgKD~
fejé fMH Online 0921) ("j) f1!RQ EU aazdasáai hírek mag~arul
EU csatlakozás- du~la szaldó EUfórium EU kutatás
(Fia)(~rõnet 0922) (új) Euroatlanti Hlrlevél(ielszavas) EU kön~vek
Scanvolország többc~lú Euro~a Magazin (francia EU-feilesztés
aar~rtámo(]atástiavasol (MN nvelven) EU.innováció
anline09.23) (új) Európai Uniós vitafórum EU-kereskedelem
Több öszt~ndíiat kínál az EU Maavar vitafórum EURO(mag~ar)
(EUR~ ,O,9.2.4J (új) Hi~atalos EU kiadván~ok (új) EURO közös weboldal
EU-bõyítés:ha tudtuk volna EUZoJi (Román Zoltán) honlaDia
(NSZ Online 0924) (új) c "' Euro
Tan a vita az úi tagok pénzérõl 1~~'l'J~:',~~[!~,,:i'...~o;!!.!~I~!.~~ g ~pa 2002 fol~óirat
(Nal 0924) (új) EB Mag~arországi Deleg~ció Európa Fórum fol~óirat
Továbbkéczés: az utolsgk pál~ázatai Európai közlekedési hálózat

V kö~ött (MH, ~nline 0924) (új) FVM Phare CBC Kis~roiekt E;otóarchivum
~ Szûken méri az EU a ~ KultúrPonl Iroda
1 csatlakozást (NOl 0925) (új) Kulturális cálvázati lehetõségek Körnvezetvédelem
,: Moszkva elutasította az EU PROMEI (nonprofit szféra) Mag~arországés az EU
! javaslatát (NOL 0927) (il,;) Phare-Program Osztrák Közvélemén~-kutatás
I Bizonvtalan az Ir igen (MH Phare-~rogramokat koordináló (fol~amatban)

., l' Qnline 0930) (új) tárca nélküli miniszter Statisztika
, Úiabb terv az Euró~ai Phare segél~koordináció Szabván~ok
: : Alkotmányra (Euro 1001) ("D SA~ARD. Euróca Jövõie Eg~esület (új)
; Eayséaes közbeszerzés az Széchen~j Terv Euróca Inaatlanbefektetési Ala~
, Eurócai Unióban (Euro 1001) (új) CFCU Központi Pénzüg~i és (új')

, -, "N N ',-, ..
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.'- .~. ,;~ ';., A i~ :~,ci7A "'~:"r' ".i~~J. 'c",,""," ' "'
: ,.- ',,", ,- ~ ~,.~~"'~ ":-li#;,."" ';;# ~ ,.,.,.:'"'" , """
, O man'ra uro (óJj) ~Qa JOVOle t=aveSUleI (uj)

Eg~séges közbeszerzés az Széchen~i Terv Euró~a Inaatlanbefektetési Alap
Euró~ai Unióban (Euro 10,01)(Új) CFCUNK~z~~n;i ~énz~avi,~s (új)
Euró~ai versenyre készül az Szerzodeskoto ueg~sea (UJ)

OTP Ciilággazdasáa 10 .01) (ÚJ) Mag~a~ Vállalakoz~sfeilesztési !;['.:!I r;;;;'
Maradunk vid~m o~-shore Ala~ítv~n~ ~~VA) (u;) A Vizsga Szabályos Menete
barakk? (Na~i Online 10.03) (új) Euró~~' \-!nlOS ~91~a~at~,k 8mitió tudni
Eg~ esetleges nerrl 2005-re InformaclQs adatbazIsa \U/) ECDL AlaDítvánv
tolhal!a a csatlakozást (Napi K~lc~ a sikeres EU- EgDL Központ

Online 10.03) (új) ~alyaz~t.okhoZ1uJ) ECDL start
EU-s versen~politikai 2002 évi P~A~E~emzeti Mi az ECDL?

tárg~alások (HVG ONline 10 ,03) erog~am Pe,nzu,g~1 , Miskolci vizsaaköz~ont
(új) Megalla~odas (uj).
T ' k k b 1 , Nt t ' k'.k :{Izsgamentesséa
I Izen Ka~naK Del~poI. a IorOKOK Vizs rendszer
~~j~aradnak (Na~i Online 10.04) Mii_rn~mm1m_! vIzsgarenaszer

"Nag~csoDortosok" be az ..

urlióba! (Mt! Online 10 .05) (új) A Korridor uniós melléklete

Nem lenne tragédia az ír nem (korridor hu)
(MH Onlirle 10.07) (új) A Nemzeti Feilesztési Terv ...,

Az EU-tagság a sávszélia erosíti (E!,!fórium)
a forintot ? (Na~i Online 10,07) Az Euro születése (RTL Klub)
(új) BBC sa_itószernle(maavar
Fenntartásokkal a tíze~ készek ~
a csatlakozásra (NSI Online EB virtuáis sa!tó~zoba
1Q.QZl(új) EU Fiatal Tudósok Versenye ..-
El;)- orszáaielentés a (t!unnianet)
tagielöltekrol: mi is felsõbb EU Mag~arBizottság
osztál~ba lé~hetünk (MH Online saitóközlemények
lli1Q). (új) , EUPORT
Kárt~ac~ata (t!VG Online 10.10) EURO menetrend (euro-hu)
(új) EUfórium sajtótájékoztató
Az ~U átadta a belé~oieg~eket ~

iliOL10 _10) (új) Fig~elõNet Euró-dosszié
Jürgen Kö~~en az Hajdú Online Uniós melléklete
orszáaielentésrõl (Euro 10.1,1) l~gOElsomaavar internetes
(ú/) , ., .

három percre korlátozott hozzászólások azonban megteremtése által. A konventtagok véleménye
sem az elképzelések részletes kifejtésére, sem megoszlik arról, hogy jogi, politikai vagy e ket-
valódi vita kibontakozás ára nem adnak lehetõsé- tõt kombináló mechanizmusra, esetleg külön e
get. Ezt némileg ellensúlyozza, hogy az áprilisi célra létrehozott intézmény( ek)re, illetve ex ante

'. üléstõl kezdõdõen minden öt hozzászólást köve- vagy ex post ellenõrzésre van-e szükség.
tõen lehetõség volt az elhangzottak egyperces A konventtagok túlnyomó többsége egyetértett
k9mmentálására szorítkozó felszólalásokra is. azzal, hogy növelni kellene a nemzeti parlamentek

Az Európái Konvent tájékozódó szakaszában hatáskörét és befolyásolási lehetõségeit az európai
folyó viták az alábbi fõbb témákat ölelték fel: integrációs folyamatokra. Bár korábban többen ja-

.az Európai Unió céljai és küldetése; vasolták egy "második kamara" létrehozását, a

.az uniós és tagállami hatáskörök megosztása; nemzeti parlamentek kiválasztott képviselõitõl ez a

.a döntéshozatali eljárások, a döntéshozatal gondolat szinte alig kapott támogatást.
hatékonyságának javítása; Az európai védelem- és biztonságpolitika to-

.az EU intézményi rendszerének módosítása; vábbfejlesztésének lehetõségeirõl, az e területet

.a nemzeti parlamentek integrációs folyamat- érintõ integráció mélységérõl megoszlik a kon-
ban betöltött szerepe; venttagok véleménye. A hozzászólók szorgalmaz-

.a bel- és igazságügyi együttmûködés tovább- ták az európai külpolitika hitelességét biztosító
fejlesztése; védelmi dimenzió megteremtését, az európai

.az unió kü1kapcsolati rendszere, a közös kül-, védelmi-katonai kapacitások fejlesztését, de ezen a
biztonság- és védelempolitika jövõje. területen érezhetõen csak lassúbb, lépésrõl-lépésre

ff , való elõrehaladásra ~sz lehetõség, igen behatárolt,
Fobb nézetkulonbsegek alapvetõen kormányközi keretek között.

A hatáskörmegosztás legitimitásának megerõ- Vannak területek, ahol kevésbé indokolt a
sítéséhez a szubszidiaritás és az arányosság el- közösségi szintû döntéshozatal, más területeken
vét a gyakorlatban is alkalmazhatóvá kell tenni, azonban a magasabb, a tagállami szintet megha-
elsõsorban a szükséges kontroll-mechanizmusok ladó döntéshozatal kívánatos. Komoly problémát

, ..
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i ~emzeti kultúrák és az egységes piac feltett kér?és.ek~t, másrés~t a ~~~csoportok kö-

zökkenõmentes mûködését biztosító szabályozá- vetkezteteselt es az Europa JovoJevel kapcsola-
) sok ütközés ének kiküszöbölése is. tosan eddig napvilágot látott fontosabb elképze-

: ", ff .ff' léseket tanulmányozza át. Elõrelá1hatóan még ez
; Az erdekkepzesek fo JellemzoI évben elkészülhet a konvent részérõl az Európai

A résztvevõk helyzete és a fõbb témakörök Tanács elé terjeszteni kívánt (alkotmányos) szer-

mentén az alábbi érdek-elhatárolódások figyel- zõdés elsõ tervezete.
hetõk meg: A konvent tevékenységének harmadik, záró

.kis és nagy tagállamok; fázisában (2003 elsõ félévében) eszöveg csiszo-

.nemzetállamok Európája -föderális Európa; lására és elfogadására kerülhet sor.

.szubnacionális szint -tagállami szint. , , , "
Az unió továbbfejlesztésével kapcsolatos tag- Magyar reszvetel az Europal

állami álláspontok lényeges eltérése miatt nem Konventben

várható, ~ogy..a .konvent va~y ~ ~tána kö~etke- Résztvevõk, a részvétel fontosabb adatai,I 
zõ kormanykozl konferencIa allast foglaljon a ' ll ""I 

.' 1.' ll . E ' 1 k ' d , je emzol
fodera IS vagy nemzeta amI uropa a ap er e-

l sében. A kis és közepes országok jórészt hely- Az Országgyûlés, illetve a kormány 2002. ja-
zet-megõrzõ álláspontot keresnek, és az Európai nuár 31-én dr. Vastagh Pál, dr. Szájer József és

Bizottságot tekintik szövetségesnek. A konvent dr. Martonyi János személyében kinevezte a kon-

(és az IGC) során az viszont eldõlhet, hogy az ventben az Országgyûlést és a kormányzatot kép-

Európai Unió a már most is jelentõs -és a bõ- viselõ három tagot, valamint dr. Szent-Iványi Ist-

vülés által csak fokozódó -diverzitást nagyobb ván, dr. Kelemen András és dr. Gottfried Péter

rugalmassággal kezelõ, a konkrét integrációs személyében helyetteseiket. 2002 májusától a

: együttmûködésre többféle, akár párhuzamos, konvent kormányzatot képviselõ tagja dr. Ba-

j többsebességes lehetõséget kínáló integrációs lázs Péter.

I modell, vagy egy valamennyi tagja számára azo- Az eddigiek során a magyar konventtagokfel-

nos kötelezettségeket, esélyeket és integrációs szólalásaik, írásbeli hozzájárulásaik, továbbá

keretet biztosító, ezért konzisztensebb, ugyanak- munkacsoport-tagságuk révén aktívan részt vet-

kor lassúbb elõremozdulásra képes modell irá- tek a testület munkájában.

nyába fejlõdjön-e tovább. A 2002. március 21-ei plenáris ülésen

K .t k ' t ' Marton yi János , Szá;er József és Vasta gh PálI t' ID es :1

k ' bb ' k '. , szólalt fel.
a "onveot tova I muD 'ajara

2002 szeptemberétõl a konvent megkezdte A magyar részvétel egyéb fórumai,

mûködésének második, elemzõ-értékelõ szaka- formái

szát, amely egyrészt a laekeni nyilatkozatban

Magyarország részvételére az európai integ-

ráció továbbfejlesztésérõl szóló, a nizzai Nyilat-

kozat az unió jövõjérõl címû dokumentum kez-

deményezésére 2001. március 7-én hivatalosan

elindult összeurópai társadalmi vitában eddig az

~~,~~~~; ~~~~~~6n alábbi módon nyilt lehetõség:
~~,u"al ~IL~"~_-

Eur~~a! Par~ame"t A magyarországi Európa jövõje vita sajátos-
c EuróDai Tanács
: Eur~Da! Bír~sáa -.==arul sága, hogy idõben és gondolati1ag is összekap-

Euróoai Számvevõszék 1 , ti lk , ..1 ' ti 1i ' Euróoai Beruházási Bank E1HQ csolódik a népszavazásra va o e eszu es o ya-

EuróDai Köznnnli Bank Kereskede~em

; l ~;~:aa~á~:n:Su~~':~i~liS Biz ~=e matával, így a magyar társadalom Európa-képé-
[11 I I I Vállalk~zások nek pozitívabbá tételével hozzájárulhat a csatlako-

i :1 ~tvédelem zás társadalmi támogatottságának erõsödés éhez.
r Szocialista Párt EuróDai közl&kedési Hálózat .,

i ~..~ .Fejlesztés A magyarországi vitát hivatalosan a 2001. JU-
I OemnkrataPárt ~ ." .."...

1', AntwarDeni Eavetem mus 5-en Madl Ferenc koztarsasagl elnok veze-

i
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tésével a Parlamentben megrendezett, Az EU és A hatékonyabb és szakmailag megalapozot-

~ Magyarország közös jövõje címû konferencia in- tabb fellépés elõsegítésére a Külügyminisztéri-
dította el. A tanácskozáson a parlamenti pártok, umban 2002 nyarán megalakított Konvent Tit-
az érdekképviseletek, a civil szervezetek, a tu- kárság mellett létrehozták a konvent-koordiná-
dományos-szakmai körök, az egyházak és a dip- torok hálózatát, akiknek a feladata -együttmû-
lomáciai testület képviselõi, valamint közjogi ködve a brüsszeli EU-misszióval, valamint a Kül-
méltóságok vettek részt. ügyminisztérium és más hazai szervek szakértõ-

A konferencia záró eseményeként a köztársa- ivel- az adott munkacsoport anyagainak feldol-
sági elnök megnyitotta az Európa jövõje honla- gozása, a magyar fellépés segítése elemzõ mun-
pot, mely 2001 júliusa óta angolul is hozzáféi'- kával.
hetõ, s része egy on-line vitafórum is. A társa-
dalmi vita a fiatalok, a szociális partnerek, vala- A magyar álláspont tartalmi elemei
mint az NGO-k körében kezdeményezett réteg-
konferenciák körül bontakozik ki. A Parlament- A magyar álláspont kiindulópontjai a követ-
ben folytatott eszmecseréknek egyre fontosabb kezõk:
ismeretközvetítö, véleményformáló szerepük van. .Magyarország majdani, közepes nagyságú
A civil szervezetek, kutatóintézetek szervezésé- tagállami státusa az EU-ban;
ben rendezett konferenciákon is egyre gyakrab- .a nemzeti identitás megõrzése az integrá-
ban szerepel az európai jövõ témája. ciós folyamatban;

Az Országgyûlés 2001. november 29-én, az .külpolitikánk alapvetõ stratégiai céljai.
EU-vitanap keretében -többek között -az Eu- Magyarország érdekérvényesítõ képességét
rópa lehetséges jövöjével kapcsolatos elképzelé- általában meghatározza az ország jövendõ, "kö-
seket is megvitatta. .zepes méretû tagállam" státusa, egyes kérdések-

A konvent elnökségének felkérésére országon- ben a politikai súlya, s ebbõl következõen elv-
ként egy-egy konventtag összefoglalót készített ben, de nem feltétlenül, korlátozottabb érdekér-
az Európa jövõjévei és a konventtel kapcsolato- vényesítõ képessége. E sajátosságok miatt Ma-
san az országában folyó nemzeti vita helyzeté- gyarország érdekeit általában az integráció kitel-
rõl. A magyarországi vitáról 2002. június 24-én jesítését, a közösségi módszer erõsítését ered-
Vastagh Pál magyar konventtag számolt be. ményezö reformok szolgálnák a legjobban,

A konvent 2002. június 24-25-ei ülésén ma- ugyanis leginkább ez mozdíthatja elõ az alapve-
gyar civil szervezetek is kifejthették az integráci- tõ tagállami értékek következetesebb érvényesü-
óval kapcsolatos elképzeléseiket. lését és a "direktórium-jellegû" megoldások ki-

A Fiatalok Konvent jének ülésén (2002. július alakulásának kivédését.
9. és 12. között) hét magyar fiatal vett részt. Az integráció rugalmas továbbfejlesztésével

kapcsolatosan érdemes mérlegelni azt a lehetõ-
A magyar álláspont kialákítása séget, hogy Magyarország az unióba: valÓ felvé-

telét követõen, viszonylag rövid idõn belül egy
A konvent magyar tagjai a testület munkájá- integrációs élcsapat tagjává váljon azáltal, hogy

ban országgyûlési, illetve kormányzati megbízás- a kezdetektõl részt vesz egy, az integráció to-
sal, "személyes minõségükben" vesznek részt, vábbi mélyítésére és a közösségi jelleg erõsíté-
ezért a többi konventtaghoz hasonlóan kötött sére politikai hajlandóságot mutató, s azt akár a
mandátummal nem rendelkeznek, az általuk ki- "megerõsített együttmûködés" keretében meg is
fejtettek nem tekinthetõk nemzeti álláspontnak. valósító országcsoportban. Az integráció jelen
Az Európai Konventben a magyar országgyûlési szintjérõl való továbblépés ugyanis ma már nem
megbízással rendelkezõ tagok egy-egy párt dele- annyira a gazdasági fejlettség kérdése, mint in-
gáltjai, õk a konventben az azonos európai par- kább, az integráció mélyítése iránti politikai-tár-
lamenti pártcsoportosulásokkal egyeztetnek és sadalmi elkötelezettség és igény függvénye, ezek
alakítanak ki egységes álláspontot. Mindazonál- pedig mind a magyarországi társadalomban, mind
tal közös szándék egy összehangolt magyar ál- a politikai elitben erõsebbek lehetnek, mint a je-
láspont kulcs elemeinek meghatározása. lenlegi tagállamok némelyikében.

.
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IIIIIII.1 : c Miskolci Egyetem Európa Gazdaságtana Intéiete-.. 1

: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Európai Tanulmányok Központja :
: OCIPE -The Catholic European Study and Information Centre, Hungary :
: Eötvös-Daxner Regionális Oktatási és Kulturális Alapitvány 1
: Faludi Ferenc Akadémia -Jezsuita felnõttké ési és ösztöndí" ro ram :
: .'
: MISKOLCI JEZSUITA GIMNAZIUM ,,:

1 H-3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10. Tel.: (46)560-458, 560-459, 560-583, Fax: (46) 560.582 1r: 
e-mail: educatio.si(Q)iezsuita.hu homepage: www.iezsuita.hu/fenvi :

" : :
~ : .! 

j ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI PÁLYÁZAT j
\ ~ 2002/2003 ~! .., , .:! 

I I i A Miskolci Jezsuita Gimnázium, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Európai Tanulmányok Közponlja, a Miskolci Egyetem 1! 
: Európa Gazdaságtana Intézete. az OCIPE, az Eötvös-Daxner Regionális Oktatási és Kulturális Alapítvány és a Faludi Ferenc AkadémIa idén ujra:

ii: országos tanulmányi pályázatot hirdet :! 

1 A palyázat elö kivánja segíteni az Európai Unió jelené nek és történelmi, szellemi gyökereinek aktiv megismerését. A verseny háromfordulós csoportos 1
I ~ megmérettetésböl es az elsö csapat számára szervezett római jutalom-tanulmányutból ali ~

i[ : A verseny célja: :
I :. Az európai gondolat jobb megismeresen át hazánk és kulturánk irántj elkötelezettség erõsödjön a résztvevõ diákokban :
1) ~. A résztvevök ismerjék és értsék meg az Európai Unió müködésének mechanizmusait, és azok feladatait. Isme~ék meg tovabbá az európai gondolat ~
i \ : történeti kialakulását, és el tudják abban helyezni hazánk helyét sajatos adottságaival. :1

1. :. A resztvevõk több müveltségi terület átfogó ismereterõl, illetve a tanultak integrálásáról tegyenek tanuságot. :
1, :. A resztvevök -a targyi Ismereteken tul -legyenek képesek a kritikai gondolkodásra. :II .. 1, i Díjak: 1. Római tanulmányút 2003. nyarán 2.10. értékes könyv-és tárgyjutalmak i

,! : :
I ~ Résztvevök köre: közepiskolai 9-12 évfolyamok diákjai Magyarországról és hatarainkon tulról, háromfös csapatokban 1
I : Meghirdetés: A verseny meghirdetésre kerül az OM honlapja, a Pályázati Figyelõ, a Megyei Pedagógiai Intézetek utján, és közvetlen iskolai e-mail:

~ láncon ~

~ 1. Tanulmányirás (50 pont). A verseny nevezési feltetele 10 gépelt A/4 oldalnyi dolgozat megirása a lent megadott témák egyikéböl, szakirodalom ~
: alapján Irásos bejelentkezés a Miskolci Jezsuita Gimnázium cimén, az alábbi adatok megadásával: iskola neve, címe, telefonja; a pályázó diákok neve:! 
: es evfolyama; a csapat neve; a felkészítõ tanár neve. A pályázó csapat postai csekken (Jezsuita Gimnázium, 3523 Miskolc, Fenyi 10.) vagy átutalással:

I : (11734004-20394008) fizetheti be a nevelési díjat, melynek másolatát a nevezési adatokkal együtt küldje el a szervezöknek. Nevezési díj: 1,000 Ft :
: Beküldési hataridö: 2003 január 6, (A postai feladás számít) Apályamunkán szereplö adatok a pályázó csoport tagjainak neve, iskolája. Az elsö két:
: forduló után továbbjutott csapatok dolgozatait feltesszük a verseny honlapjára. :....

! 111, Teszt (50 pont). A teszt feladatai az Európai Unióra, illetve Európa törtenelmére és kultúrájára vonatkoznak A feladatokat az irásbeJi forduló ~
i. ii: megrendezésére felkért iskolákba postán küldjük el. A zárt borítékok az igazgató vagy megbizottja jelenlétében a verseny megkezdése elõtt bonthatók fel:

'1 ! : es még az aznapi postával (vagy faxon) vissza kell induljanak a szervezök részére :
1 1 : Idöpont 2003. január 20 13,00-16,00 :

: Helyszin saját iskola; több középiskola eseten a települes egy felkért iskolája :

~ ~ III, Szóbeli döntö (az elsö .10 helyezet~ csapat jut be a döntõbe) és diák szakmai napok (elöadások, kiállitas a szóbeli döntö keretében) A szóbeli dönto ~
\ : központi idei témája: EU.NEPSZAVAZAS :

I ~ Tervez~tt idöpont 2003: március 15. 1

.'
1 ' ~ Helysz,": MISkoic, FénYI Gyula Jezsuita Gimnázium. A S~lláS- és étkeZé~i költségekela JeZSUi~ Gi~náziUm vallalja ~

~ A PALYAMUNKARAJAVASOLT TEMAK: i

! ~ 1. Elemezd egy EU-ba belépni kívánó ország beiépesét megelõzö sikeres vagy sikertelen kampany és népszavazás tapasztalatait. ~
! ~ 2, EI~mezd a:akókörzetedben rokonok. baratok, szomszédok, iskolatarsak stb között) végzett saját felmérés alapján a felmerült aggályokat és 1

: várakozasokat, es fogalmazz meg szempontokat a népszavazást elõkészitõk számára. :
: 3, Elemezd egy ország kapcsan, hogy milyen aggályok fogalmazódnak meg az EU tagállamaiban a keletj bövités kapcsán, és gyözd meg a 1
j kétked öket az elönyökröl j
..
1 A versenybe bevonható müveltségterületek: történelem, politika, szellem történet, filozófia, irodalom, zene- és müveszettörténel, müvelödéstörténet, ~
: földrajz :
: A verseny rendje :
1. A verseny háromfordulós, melyen háromfös csapatok versenyeznek 1

1, ~. A verseny~ez kapcsolódó alap-irod~..~j~gyzéket lásd lent. 1
! i :. Informaclo es apályamunkák bekuldesl helye: :
: : Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium, 3525 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.(3525 Miskolc, Pf. 199} :

: Tel (46}560-458; 560-459; Fax: (46}560-582, e-mail educatiosi(Q)iezsuitahu :
1 A.pályázat lehívható a.következö honlapról WNW.iezsuitahu/fenvi Információt ad: Ötvös Lajos igazgatóhelyettes otvoslaios(Q)freemailhu, Szabóné 1
: Laszlo Szilvia szervezo tanar laszlosz(Q)westel900net és a Varholik Zsoltné iskolatitkár aureliax(Q)freemailhu :..
~ Ajánl~tt irodalom: ~ irodalom az általános tájékozódáshoz és fe,~észüléshez kiván segítséget nyújtani, és ~ képezi a teszt anyagát! A pályázati 1
: munkahoz felhasznalhato Irodalom mára szerencsére nagyon kibövült, igy azokat nem adjuk meg. A teszt az általánosan használt hazai:
: tankönyvcsaládok anyagából és napi politikai hirekböl tevödik össze: :, ..

1. ~ .EU ma és holnap (Hans Seidel Alapitvány, Bp, 1997) ~
~ :. EU-ról a katedrán (Euro Info Service, Bp., 1996) :
, :. EU A-Z-ig (Euro Info Service, Bp" 1996) :

:. Horváth Jenö: Az európai integráció története napról napra. (Budapest. 1997.) :
! 1. Mailer Sándor: Az Európa-eszme A kezdetektöl a megvalósulásig (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp. 200O,) 1

:. Mezei Géza: Helyreállitott Európa. Európa-épités és egységstratégiák a Marshall-teMõl a Nizzai Szerzödésig. :
: .Masika Edit. Harmati Gergely: Egységes belbiztonsagi és jogí térség Európában. (ISM. Bp, 1999.) :
: .Benkes Mihály, Nemzetközi kapcsolatok (EL TE jegyzet, 2002) :
: Ajánljuk még a résztvevõk figyelmébe a napilapok hiranyaga mellett az Európai Tükör, Európa 2002. c folyóiratok témához kapcsolódó tanulmányait és a :
: WNWeuoorthu. WNWeurooarleu és a WNWeudeleqation.hu honlapot! :, ;

.,.:~, '-
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Kü I hon ból jelenti ü k

Az õsz Dublinban de sokszor éppen saját lehetõségeink felismeré-
se ellen hatnak.

Október a fesztiválok hónapja Dublinban. Szín- Az egységesülõ világban -fejtegette -éppen
házi fesztivál mellett balett- és jazzfesztivál ez, a különbözõségek felmutatása adja a mûvé-
teszi még színesebb é a kínálatot.. A viharos szet jelentõségét és hatalmát. Életfilozófiánk,
szél és a sok esõ ellenére még kevés a színes egyéni megoldásaink teszik széppé és tehetik kü-
lomb, és meglepõen sok a vi- lönlegessé a világot. A glo-
rág a kertekben és parkokban. balizálódó világban a fo-

Sok színházi bemutató esik gyasztói piac kínálta sok-sok
az évnek erre az idõszakára, hasonló szolgáltatás, termék
vannak olyan elõadások, ame- és lehetõség ellenére nagyon
lyekre már hónapokkal koráb- különbözünk egymástól, kü-
ban megrendelték a jegyeket. lönbözõképpen ítélünk meg

A fesztiválra többek között élethelyzeteket, más jelentõ-
idelátogatott a Seinenden Szín- séget tulajdonítunk történé-
házi Társulata, vezetõje Oriza seknek és egészen másképpen
Hirata egyetemi tanár, neves élünk át eseményeket Kele-
drámaíró, a Komaba Agora Szín- ten és Nyugaton, nagyváros-
ház mûvészeti igazgatója és je- ban és kistelepülésen stb.
les közéleti személyiség, aki Mindennapjaink szervezés é-
mindemellett remek elõadónak is ben erõsen jelen vannak a tör-
bizonyult. ténelmi meghatározottságok,

Nagyszerû elõadást tartott a családi hagyományaink, ne-
Bewleys Fesztiválközpontban a veltetésünk stb. Ennek továb-
dialógus hatalmáról a keleti és a bi érzékeltetésére a Szöuli
nyugati kultúra tükrében. Két polgárok címû drámáját Joyce
drámáját mutatták be e hónap- Dublini emberek címû mûvé-
ban Dublinban a színházi feszti- vel vetette össze, keresve a
vál kéretében, az 1995-ben írt hasonlóságokat és a különb-
Tokiói jegyzeteket és a Szöuli ségeket frország angol és Ko-
polgárok címût. rea japán megszállásának vo-

Hirata professzor sokoldalú natkozásában. Nagyon érde-
egyéniség, õ képviselte -igen kes néplélektani esszét kínált.
aktívan -a kultúrát a 2002. júniusi labdarúgó A mûvészet -mint mondta -nem képes meg-
világbajnokság japán szervezõbizottságában, és változtatni a világot, noha szükséges lenne, de
érdekes párhuzamokkal indította elõadását, a fut- képes megmutatni az emberi értelmezés tarto-
ball világát használva fel gondolataira hangoló- mányának mélységeit. Üditõ különbözõségeink
dásunkhoz. Szerinte az ázsiai gyõzelmek titka számbavételével képes ellensúlyozni a globali-
az idegen (nyugati) menedzserek azon képessé- zálódás ártalmait. Ezért hisszük azt, hogy alkal-
gében rejlett, hogy képesek voltak új gondolko- mas eszköze az értelmiség túlélésének. A mûvé-
dásmódot hozni és érvényesíteni a csapatok (ko- szi módon megfogalmazott gondolatok élni se-
reai és japán) felkészítés ében, kilépve a történel- gítenek.
mi meghatározottságok, tekintély tisztelet stb. Igazi világpolgárként az örök emberi értékek
korlátai közül. Kötõdéseink és kötöttségeink foly- fontosságát hangsúlyozta Hirata professzor, aki
tán olyan életbiztosítékokat építünk ki önmagunk Dublin után Rómába készül társulatával, majd
számára (tapasztalatainkból, történelmünkbõl), Svájcba (Agle), Párisba és Aix-en-Provence-ba.

amelyek segítenek mindennapjaink megélésében, Bobok Beáta
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Szemle

A régi új retorika érvelés, szónoklás elsajátítására. Örizzük és óv-
juk ezt a szép hagyományt!

A ELTE T ' k ' " F "o k 1 o K , ak M Arégi új retorika: A klasszikus
z anar epzo OlS o al aran a- . k . b ." B d t,. , , ' 1 retor~ a~ ~zony~tas.- u apes :

gyar NyelvtudomanYI Tanszeke harom evve T K' d'
20021" h ' 1 , o 1 k " K rezor ~a o, .

eze ott atarozta e az evente Je ent ezo os- B o. k O A ' .
, , , , lrmsz 1 nnamarla

suth-szonokverseny megrendezeset. A szonokok EL TE TFK
megmérettetését mindig retorikai konferenciával
egészítik ki. A M O ", 1 '

A 20010 november 9-10-én lezajlott szónok- agyar rszaggyu es

verseny konferenciaanyagát és a beszédeket A elnökei, 1.848-2002
klasszikus retorikai bizonyítás címû kötet gyûj-
tötte össze. Parlamenti elnökök almanachja

A szerzõk olyan könyvet nyújtanak át az ol-
vasóknak, amellyel megkönnyíthetik a közéleti, Országunk háza a fóldkerekség egyik legszebb
pedagógiai szereplésre való felkészülést, az igé- építménye: külfóldi elismertségének fokmérõje
nyes nyelvhasználat kialakítását abban a világ- az a (sztár)fotó, amely a National Geographic
ban, ahol az emberek közötti kommunikációt 1965. júliusi számának borítóján található. A
egyre inkább a modern technikai vívmányok minden magyar ékességének számító épület tör-
(internet, mobiltelefon) veszik át. ténelmi eseményeibõl, konkrét adottságaiból és

A retorikai konferencia résztvevõi megfogal- az azokkal összeforrt, sûrûn szõtt szimbolikája-
mazzák a szónoklattan helyét és szerepét az ból három mozzanatot emelek most ki. Elõször
oktatásban, így a tanulók is jobban megismerik azt a jelenetet, amikor 1956. november 4-e reg-
a bizonyítási és érvelési lehetõségek széles kö- gelének "ordító csendjében" -aki azt a a hajnalt
rét. Adamik Tamás, Bencze Lóránt, Balázs Géza, átélte, sohasem felejti -az inváziós szovjet tan-
és Wacha Imre sok hasznos ötlettel szolgál a kokkal körülvett Parlamentbe lép a muszkave-
meggyõzõ szónoklat kialakításához. L. Aczél zér, a forradalom lánctalpas eltiprója, és össze-
Petra olyan gyakorlatsort állított össze, amellyel találkozik az épületben maradt egyetlen ember-
felmérhetjük a retorikával kapcsolatos ismerete- rel, Bibó Istvánnal, aki már akkor a parlamenta-
ket, így a kötetet haszonnal forgathatják a peda- rizmus és a szabadság szimbolikus figurája volt.
gógusok és a tanulók. Emellett a könyv tartal- Másodszor azt az eseményt, amikor a Szent
mazza Jókai Anna írónõ 2001. március 15-ei Korona méltó helyre került a Parlament Kupola-
ünnepi beszédét is. csarnokában 2000. január 1-jén, hiszen a vilá-

A szervezõk a szónokverseny kötelezõ témá- gon egyedi államjogi szimbolikát hordozó, a
ját egy Vörösmarty-idézettel jelölték ki: "Mi az, királyi túlhatalom fékeként évszázadokon át ható
mi embert boldoggá tehetne?/ Kincs? Hír? Gyö- Szent Korona itt érintkezik a parlamentben meg-
nyör?" A kötet tartalmazza valamennyi verseny- testesülõ népfelség elvévei. Harmadszor pedig,
zõ beszédét, melyeket a retorikai szakemberek, hogy ez az épület ad kezdettõl fogva otthont még
nyelvészek, pedagógusok elemzései követnek. egy könyvtárnak is, amely a demokrácia egyik
Természetesen a díjazottak szónoklatai sem õsrégi intézménye, egyszerre konkrét és szimbo-
maradtak ki A klasszikus retorikai bizonyítás likus értelemben. Az 1870-ben alapított, egykor
címû könyvbõl. Beszédük a mai kor igényeinek Képviselõházi Könyvtárnak nevezett gyûjtemény
és a klasszikus érvelésnek sajátos ötvözete volt. elidegeníthetetlen alkotórészként kapcsolódik az

A szerzõk bíznak abban, hogy A klasszikus anyaintézményhez (1. www.ogyk.hu).
retorikai bizonyítás címû kötettel a közügyet és Az Országgyûlési Könyvtár méltó módon vette
az igényes nyelvhasználatot ápolják. A beszédek ki részét az Országház centenáriumi ünnepség-
a tanári munka kutatási anyagául szolgálhatnak, sorozatából, amely 2002. október 8-án kezdõ-
és valamennyiünket felkészíthetnek a hatékony dött. Az országgyûlés mai színhelyén, az egyko-
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Könyvtár 175. évfordulójára kiadott, Örökségünk,
élõ múltunk címû tanulmánygyûjteményt is. Láng
József, az Argumentum Kiadó igazgatója a
könyvbemutatón szót ejtett a mû keletkezési
körülményeirõl, a valószínûtlenül gyors tempó-
ról, amit tartani kellett, hogy a kötet a 2002.
október 10-ei bemutatóra elkészüljön. Annyira
látványosan friss a mû, hogy még 2002. július
15-ei esemény is szerepel benne (jelesül az az
adat, hogy Áder János a házbizottság tagja lett).
A gyorsaság semmiképpen nem ment a minõség
rovására. Igen esztétikus az album és az alma-
nach bordó alapszíne, amely az országgyûlési ki-
adványok megújult külsejét jellemzi. A kötetet
Pintér József tervezte; a névmutató a felelõs szer-
kesztõ, Tóth Magdolna alapos és értõ munkáját
dicséri.

Nézzünk bele a tartalomba. Romsics Ignác
Megszakítottság és folyamatosság a modem
magyar történelemben címmel írt elõszót, Szabó
Dániel ~s Gyarmati György szintén a törzsszö-
veget felvezetõ, A magyar parlament másfél
évszázada 1848-1989 címû tanulmányban tekinti

ri fõrendiházban egész napos tudományos konfe- át a törvényhozás történetét a rendszerváltásig.
renciát tartottak a magyar országgyûlés történe- Ezt követi a két jeles kollégánk által írt biográ-
térõl, a par1amentarizmusról és magáról az or- fiagyûjtemény. Az Almanach alcímet viselõ mû
szág házáról. Kitünõ kiállítás nyílt Százéves az ténylegesen kielégíti az ilyen típusú kiadványok-
Országház címmel Sisa József mûvészettörténész kal szemben támasztott követelményeket, hiszen
(MTA Mûvészettörténeti Intézet), Gerle János, politikai irányzattól függetlenül minden elnök
valamint Lukács József építész (utóbbi az Or- portréját megrajzolta a szerzõpáros. Így szerepel
szággyûlés Hivatalának munkatársa) együttmû- a kötetben Tasnádi Nagy András, aki a képvise-
ködése nyomán, ahol a Steindl Imre géniusza lõház elnöke volt 1939-tõl és ebben a pozíció-
által megálmodott és rigorózus szívóssággal ban maradt a nyilas képviselõházban is egészen
megalkotott-felépített Parlament genezisét kísér- 1945. március 29-éig, valamint Rátz Jenõ, aki
het jük nyomon. 1944. november 8-ától a nyilas felsõház elnöke

Sisa József A Magyar Országgyûlés címû, gaz- volt. Hasonlóképpen helyet kapott a negyven-
dagon illusztrált képes album egyik szerzõje is. éves kommunista uralom tizenegy elnöke is,
Ezzel az albummal együtt mutatták be Jónás annak ellenére, hogy a proletárdiktatúra nyiltan
Károly és Villám Judit kötetét, A Magyar Or- tagadta a polgári parlament intézményét és en-
szággyülés elnökei, 1848-2002 címû, félezer nek megfelelõen az Országgyûlés végig a Párt-
oldalas almanachot. (Mindkét szerzõ az Ország- központ döntéseinek kodifikálására volt kárhoz-
gyûlési Könyvtár munkatársa.) Az ünnepélyes tatva. (Ezt a látszathatalmi szerepet frappáns an-
könyvbemutató a Parlament Delegációs termé- gol kifejezéssel "stemplizõ parlamentnek" -

ben zajlott. A Szász Zoltán által méltatott mun- rubber-stamp parliament -nevezik.)
ka tartalmazza a címben jelzett idõszak elnöke- Tiszta, világos elrendezésben tömör és mégis
inek életrajzát az elsõ népképviseleti országgyû- alapos minibiográfiákat olvashatunk hat fejezet-
lés 1848. július 10-én megválasztott elsõ elnö- ben, idõrendi sorrendben. Az 1848 és 1918 kö-
kétõl, Pázmándy Dénestõl a 2002. május 10-én zötti idõszak képviselõházi és fõrendiházi elnö-
hivatalba lépõ 104. elnökig, Szili Katalinig. A keit külön alfejezeti bontásban tárgyalják a szer-
kötetet az Argumentum Kiadó jelentette meg; ez zõk, majd a Trianon utáni összezsugorodott or-
a kiadó jegyezte többek között az Akadémiai szág egykamarássá apadt nemzetgyûlés ének el-
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..11 -.11 ~ nökeit. Utánuk az 1927 és 1945 közötti ország- Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt

gyûlés házelnökeit a képviselõház és a felsõház megalakításában. De Rákosi terrorját õ sem ke-~ szerinti külön alfejezetekben. A koalíciós idõ- rülhette el, koholt vádak alapján 1950-ben élet-

szak -1944-1949-es idõhatárral -a IV. fejezet- fogytiglani börtönre ítélték, 1955. február 8-án a

ben található. Itt mutatják be az Ideiglenes .Gyûjtõfogházban halt meg. A 301-es parcellá-

Nemzetgyûlés elnökét, Zsedényi Bélát, a Nem- ban fóldelték el. A Zsedényi elleni ítéletet és a

zetgyûlés három elnökét (Nagy Ferenc, Varga vádat 1963-ban megszüntette a Legfelsõbb Bíró-

Béla és Szabó Arpád), és a Magyar Országgyû- ság, de errõl a családot csak 1989 júliusában

lés 1947 és 1949 közötti elnökét, a mártír mi- értesítették...

niszterelnököt, Nagy Imrét. Az V. fej ezet a Említsük meg a képviselõház korelnökét,a 101

Magyar Népköztársaság (1949-1989) parlamen- évet élt Madarász Józsefet, akit a könyvben sze-

ti elnökeirõl szól, majd a VI. fejezetben a rend- replõ miniportréjában Villám Judit a magyar

szerváltás (1990-2002) öt elnökérõl (Göncz parlamentarizmus története egyedülálló szemé-

Arpád, Szabad György, Gál Zoltán, Áder János, lyiségének nevez. Bátyja Madarász László, aki

Szili Katalin) kapunk ismertetést. Az utolsó fe- az 1848-as forradalom egyik vezéralakja volt.

jezet, a Függelék kiegészítõ adatokat (pl. bizott- Fiata1jurátusként az 1832-36-os országgyûlésen

sági tisztségeket) tartalmaz, részletes irodalom- Kossuth Országgyûlési Tudósításának másolói

jegyzék és precíz névmutató zárja a kötetet. közé tartozott, a szabadságharc bukása után ki-

A sok és érdekes portréból csak impresszió- lencévi várfogságra ítélték. Hatvanhét éven át

kat tudunk felvillantani. Számos házelnök több- volt megszakítás nélkül a sárkeresztúri kerület

ször is betöltötte a posztot: a legtöbbször ifj. képviselõje, függetlenségi programmal. Ellenez-

Mailáth György fõrendiházi elnököt választották te akiegyezést, 1868 januárjában meglátogatta

újra, összesen hat alkalommal. Az ismétlõdés ek Kossuth-ot Turinban, hogy hazahívja Magyaror-

miatt a 104 elnöki kinevezés mögött összesen szágra. Mint korelnök, az országgyûlést hat al-

69 személy van. kalommal nyitotta meg. 1915-ben halt meg.

Az utolsó rendi országgyûlés -mint közis- Madarászhoz hasonló kaliberû politikus gróf

mert -szenzációs módon megszavazta a nép- Apponyi Albert, aki hatvanhárom éven át (1870-

képviseleti országgyûlés alapvetõ, sarkalatos tör- 1933) volt tagja a magyar parlamentnek, ahol

vényeit, amelyeket az uralkodó, V. Ferdinánd már mint minden idõk egyik legnagyobb magyar szó-

a forradalmi periódusban, 1848. április 11-én nokát tisztelték. Volt a fõrendiház elnöke is,

szentesített. Ezt követõen került sor az elsõ új 1901-tõl pedig a képviselõház elnöke lett két

típusú nemzetgyûlésre a régi Vigadóban, 1848. évre. Elnöksége alatt költözött be a képviseiõ-

július 5-én. Érdekességként említhetõ a csaknem ház a Parlamentbe. Elnöke volt a könyvtári bi-

száz évvel késõbbi "átfedés", az államhatalmi zottságnak is, ahogy ezt a Jónás Károly által írt

szervek megkettõzõdése: amikor 1944/1945 for- biográfiában olvashatjuk. A Wekerle-kormány-

dulóján a nyilas hatalmi szervek az országgyûlés ban 1906-tól négy évig vallás- és közoktatásügyi

maradványaival a front elõl hátrálva elõször a miniszteri tisztet viselt. 1919 decemberétõl a

nyugati végeken, majd már az országot elhagyva magyar delegációt vezette a párizsi béketárgya-

egészen 1945. március 28-áig mûködtek, miköz- lás okon, ahol 1920 elején hatalmas szónoklat-

ben Debrecenben -a lengyel, ún. tub/ini komité ban érvelt a történelmi Magyarország fenntartá-

mintájára, ahogy erre a Szabó- és Gyarmati-féle sa mellett. 1923-tóI1933-ig, haláláig Magyaror-

bevezetõ tanulmány felhívja a figyelmet -, meg- szág képviselõje volt a Népszövetségben. A

kezdõdött az államiság új intézményrendszeré- Magyar-Amerikai Társaság elnöke 1921 és 1933

nek felállítása az Ideiglenes Nemzetgyûlés 1944. között. Genfben, a Népszövetség székhelyén halt

december 21-ei összehívásával. Ennek elnöke meg 1933-ban, a Mátyás-templomban temették el.

egyhangú szavazással Zsedényi Béla lett, aki az Ha a kötetre hulló dicséretözönhöz ellenpont-

I945. november 29-én -elnöki mandátuma le- ként némi bírálatot vár el az olvasó, akkor két

jártá val-, a háború utáni elsõ választás nyomán megjegyzést kockáztatnék meg. Elõször, hogy a

megalakuló új nemzetgyûlés tagja lett. Zsedényi Romsics-féle elõszó talán nem szervesül eléggé

-Jónás Károly leírását idézve -a koalíciós idõk- a kötetbe. Az egyébként olvasmányos, Magyar-

ben is mérsékelt politikus volt, részt vett a ország története dióhéjban jellegû írás helyett
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célszerûbb lett volna a parlamentarizmus és de- fontosabb módszertani elveit. Ezeket nem csupán
mokrácia világtörténetének tömör vázlata, amely az új tudományág iránt érdeklõdõ egyetemistáknak
természetes elõzménye lett volna a magyar par- vagy fõiskolásoknak ajánlom, hanem azoknak a
lament történetét megrajzoló másik elõszónak, a pedagógusoknak is, akik az iskolában egy-egy osz-
Szabó-Gyarmati tanulmánynak. Másodszor: bi- tály normatudatát, nyelvi ismereteit szeretnék fel-
zarrnak hat a Rónai Sándorról írt életrajzban a mérni. Nyelvészek kutatásairól olvashatlmk, akik
következõ mondat: "Egész életét szerény és kö- megfigyelték például Budapest lakóinak, a fiata-
telességteljesítõ helytállás, eszméi iránti hûség laknak vagy a katonáknak anyelvhasználati szoká-

jellemezte." Talán az 56-os forradalmat eltipró sait, Emellett a Szociolingvisztikai szöveggy{ijtemény
Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. írásaiból ismerhetjük meg azokat az érdekes fel-
tagját és a szörnyû megtorlási idõszak PB-tagját méréseket, amelyek bemuta~ák, a külfóldön élõ
nem kellene így jellemezni ebben az egyébként magyar fiatalok jelentõs része mennyire kevés be-
tárgyilagos és az értékelést hangsúlyozottan ke- szédhelyzetben használja csak -fõleg a magyarul
rülõ kötetben. Befej ezé sül hangot szeretnék adni beszélõ nagyszülõk kedvéért -anyanyelvét, U gyan-

annak a meggyõzõdésemnek, hogy e hézagpótló akkor olvashatlmk olyan szemelvényeket, amelyek-
munka minden közkönyvtári referensz-állomány bõl érezhe~ük az erdélyi magyaroknak, a moldvai
és minden házikönyvtári gyûjtemény dísze lesz. csángóknak a saját nyelvi hagyományaik iránti tisz-

Jónás Károly -Villám Judit: A teletét, a megõrzés szándékát.
Magyar 0rszággyûlés elnökei 1848- Újabb tanulmányfüzér hívja fel a figyelmün-
2002. -Budapest: Argumentum Ki- ket a nyelvi hátrányos helyzetre. Ez a szocio-

adó, 2002. 545 p. lingvisztikai kutatások egyik központi témája.
Bánhegyi Zsol~ Vizsgálatot végeztek a nyelvjárást beszélõk, a

, .., magyar kisebbség és a cigány gyermekek köré-
Segedkonyv a nyelveszet ben abból a célból, hogy feltárják a hátrányos

tanulmán y ozásához hely~et, oka~t, segít,senek a pedagógus,o~ak ,a
felzarkoztato munkaban. A nyelvhasznalati mo-

A szociolingvisztika mint tudomány fél évszá- d?k és ~ tár~ada~i helyzetek össze~gg~seinek
zaddal ezelõtt még nem létezett. Az 1930-as kimutatasa erdekeben kutattak nyelveszelnk, az
években azonban -más tudományágak (pszicho- ezekrõ~ szóló !egérdekesebb tanulmányokat 01-

lógia, szociológia) megjelenése mellett -az a vashatjuk akotetben.
felismerés alakult ki, hogyanyelvhasználati A 1!yelvpolitika címû fejezet t~lmazza a

szabályokat a társadalmi tényezõk is erõsen be- ~yelvl Jo~ok Egy~t~mes Nyzlat~oz~tat. Érde,mes
folyásolják: Ez a szemléletmód készítette elõ osszevetnl ezt az lrast a Jogok es Jogtalansagok

ennek az új tudományágnak a kialakulását. c~mûvel, a~~ly ,a kiseb?ségek anyan~~l~i,okta-A szociolingvisztika kísérli meg a nyelv és az tá~ho~ vala Jogat mutatja b.e, nemzetkozl es uk-
azt használó társadalom közötti kapcsolat feltá- rajnaI doku~~n~mok alapjan. Az MTA 1;96,
rását. Az eddigi kutatások fõleg külfóldi kísérle- a~~sz~s 1-J,~~ Je}~ntette be.~ magyar tudosok
tek en, megfigyeléseken alapultak. A hazai felsõ- vllagtal~~o,z~Jan ~J ~ro,gr~mJat a m~gy~ ,nyelv
oktatásban az 1984-85-ös tanévben lett a modernIzaiasara es ertekemek megorzesere. A
szociolingvisztika önálló tantárgy, korábban csak n~itóülésen ismerte~~tt tézi,seke~ i~ ug:aneb?e~ a
egy-egy tudomány résztémáinak tárgyalásakor fejezetben olv~shatJak a terna !rant erde~~o,~ok,
foglalkoztak a nyelv és a használója közötti kap- ..A szerkesztok o~~an tan~~anyok~~ gyuJto,ttek
csolattal. Az említett okok miatt megfelelõ szak- o~sze, ~elY,~k segtt~ a, t.an~' tanul~~ munk~~ e
irodalomhoz nagyon nehezen lehetett hozzájut- targy eloado~~" szemm~uml vezetoIt:. Akotet

ni. Ez indokolta a Szociolingvisztikai szöveggyûj- ~melle~ h,ozzaJ~l ~oz IS, hogy nye~:lls~~ret~-
temény összeállítását. inket boVlthessük, tisztelve anyanyelvünk ertékert,

A szerkesztõk a kötet tanulmányait hét na- Szociolingvisztikai szöveggyûjtemény /
bb t ' k '.' rt , ' k 1 ., Szerk. A. Jászó Anna, Bódi Zoltán. -

gyo ema ore csapa osltotta , va ammt nev- B d t T ' t K " k ' d ' 2002 (S" " ..u apes, 1.n a onyv 1.a O, .-e-
es targymutatovallatták el, amelyek akonnyebb gédkönyv a nyelvészet tanulmányozásá-
tájékozódást szolgálják. Hazai és külfóldi tanul- hoz XII. / Sorozatszerk. Kiss Gábor)
mányok mutatják be a szociolingvisztikát, annak Birinszki Annamária I
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Tudjon rólo!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképzõ Fõiskolai Kar Magyar Nyelvtudományi
Tanszéke akkreditált továbbképzést indít a kerettanterv által bevezetett retorika tanításának

segítésére

A korszerû retorika elmélete és gyakorlata,
valamint a szövegértõ olvasás tanítási technikáinak, stratégiáinak megismertetésére

A szövegértõ olvasás fejlesztése; az olvasási problémák diagnosztizálása,
terápiája; olvasási szokások kialakítása

címmel.

Képzési felelõs: Adamikné dr. Jászó Anna
A továbbképzésekre 2003. február 16-áig lehet jelentkezni.

Bõvebb információ a tanszéken kérhetõ.
Cím: ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: (1) 352-8981
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~Ugyan csak rövid ideig volt látható nyáron az

Országgyûlési Könyvtár régi nyomtatványai-
ból rendezett kiállítás, mégis érdemes tudni a
gyûjteményükben lévõ értékes mûvek-
rõl:

lJ. Ósök, hõsök, dinasztiák, uralkodók
Dynasties. kings. ancestors. heroes

ll-1. Antonio Bonfini: UngarischeChronica
ll-2. Corpus juris Hungarici
ll-3. Mausoleurn Potentissimorum.. .Regurn...et...Ducum
ll-4. Trophaeum Domus Estorasianae
II-5. Galeazzo Gualdo Priorato: Historia di Leopoldo Cesare
ll-6. Galeazzo Gualdo Priorato: Historia di Ferdinando Terzo

III. A török háborúk képei Európában
European images of the Ottoman wars

li-1. Hieronymus Ortelius: Chronologia
li-2. Martin Meyem: Ortelius redivivus el continuatus
li-3. Johann Christoph Wagner: Delineatio Provinciarum Pannoniae...
li-4. Simpliciano Biwzeri: Ungria restaurada
li-5. Paul Conrad Balthasar Han: Alt und neu PaMonia

IV. A földrajzi és a nemzeti történeti érdeklödés kezdetei
Beginnings of geographyand national historiography

IV-1. Abraham Ortelius: Theatrum orbis terrarum
IV-2. Giovanni Botero: Le relationi universa!i
IV-3. JohaM Jacob Fugger: SpiegeI der... Erzhauses Österreich
IV-4. Révay Péter: De sacrae coronae regni Hungariae
IV-5. Lackner Kristóf: Coronae Hungariae emblematicadescriptio
IV-6. Bél Mátyás: Notitia Hungariae
IV-7. Georg Schwandtner: Scriptores rerum Hungaricarum
IV-8. Schönvisner István: Notitia Hungariae rej numariae...
IV-9. Schönvisner István: Tabulae nurnismaticae pro catalogo Nurnorum...

, ,
RENDEZVENYNAPT AR 2002.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

XI. 6. Budapest DAT konferencia Fonyó Istvánné
.MATÁV Rt.

Konferenciaközpont

XI. 28. Székesfehérvár, IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
megyei könyvtár konferencia

az informatikai fejlesztésekrõl

XII. 4. Budapest, OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes
a könyvtári terület
stratégiájáról

XII. 21. Gyõr, 50 éves Kisfaludy Károly Tuba László
megyei könyvtár a megyei könyvtár Megyei Könyvtár

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig
hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre
számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az I
idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így érhetjük el azt a célt, hogy
ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra a szakma fontos eseményei. I
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök- December 4-én országos szakmai rendezvényI
sége, valamint a képviselõk testülete október 30- lesz a nemzeti könyvtárban a könyvtári terület
ai ülésén a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté- stratégiájáról. Az elkövetkezõ öt évet meghatáro-

" riuma könyvtári osztályának felkérésére vélemé- zó terveket, célkiruzéseket dr. Skaliczki Judit, a
" nyezte a könyvtári terület következõ idõszakra Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyv-

szóló stratégiai tervét. tári osztályának vezetõje ismerteti, majd az egyes
A szövetség tagjai alapvetõen egyetértettek a témakörökrõl tartanak vitaindítót felkért szakem-

tervezettel, ugyanakkor az IKSZ elnöksége a beér- berek, s remélhetõleg párbeszéd is kialakul.
kezett véleményeket is figyelembe véve kisebb A szövetség képviselõ-testülete december 11-
módosításokat javasolt. A fontosabbak a követke- én tartja következõ ülését az Országos Széchényi
zõk: Könyvtárban.'

-A célok közé kerüljön be a szolgáltatás kör-
nyezeti feltételeinek javítása, az új szolgáltatási' Az IKSZ honlapjának címe megváltozott. Az
módszerekhez való igazítása az EU-s normáknak új cím: www.old. vein.hu/library/iksz

megfelelõen (épület, 'berendezés).
-A szöveg egészének szerkezetét tanácsos len- Pócs Katalin zeneszerzõ (1963-) az Országos

ne átalakítani: vagy úgy, hogy akibontásban sze- Széchényi Könyvtár Zenei Gyûjteményének aján-
replõ négy csoportba legyenek rendezve az új célok dékozta hegedûversenyének autográfját. A nagy-
is, vagy úgy, hogy a'felsorolt (kiegészítve már) tíz szabású kompozíció õsbemutatója 2001. május 11-
célnak feleljen meg a részletezés is. én volt Budapesten. A hegedûszólót Perényi Esz-

-A részletesebb kibontásban a különbözõ cé- ter játszotta, a Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfoni-
lok eltérõ mélységben vannak kifejtve, ezt jó vol- kus Zenekart Vajda Gergely vezényelte. A szerzõ
na kissé kiegyensúlyozottabbá t.enni. (Különösen ajánlása: "A mû kéziratát tisztelettel ajánlom az
szembeötlõ ez pl. a könyvtárosképzés esetében.) Országos Széchényi Könyvtár Zenei Gyûjteményé-

-A végleges szövegben szerepeljen a szakfel- nek, a 200 éves évforduló alkalmából ".
ügyelet is, a megkezdett, rendkívül fontos munka
folytatása. A Minõségmenedzsment a könyvtárban cím-

-Tekintettel az állandóan változó környezetre, mel az IKSZ által akkreditált, a kecskeméti Katona
célszerûnek látszik beemelni az élethosszig tartó József Megyei Könyvtárban indult tanfolyam negye-
tanulást is. dik modul jának végeztével, november 22-én befeje-

Az IKSZ elnöke tájékoztatta a megjelenteket a zõdött. A jobbára könyvtári vezetõkbõl álló 20 fõs
Minõség 21 programról. csoport az elsõ, amely a 120 órás képzésben részt

A veszprémi minõségmenedzsment mûhely vett, és betekinthetett a könyvtári munkafolyamatok
munkájába elsõsorban az eddigi képzéseken részt vett mindegyikének minõségfejlesztési feladataiba.
kollégák kapcsolódnak be, az egyes könyvtárak pá-
lyázat útján csatlakozhatnak majd, a jövõ évtõl, több
lépcsõben. Az ülésen részt vevõk megbeszélték az
év hátralevõ részében esedékes programokat, felada-
tokat.

November 28-án lesz az IKSZ ez évi második
regionális konferenciája, Székesfehérvárott. A ta-
nácskozás témája a könyvtárak informatikai fej-
lesztése, a megvalósítás szakaszában lévõ pályá-
zatok és a következõ idõszakra szóló tervek. A
tanácskozáson elõadást tart Suhajda Attila, az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium helyettes
államtitkára.
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