
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-

1 O .Könyvt6ri levelezõ/Iap. 2002. november



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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