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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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