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.t\z Országos Széchényi Könyvtár

az Országos Dokumentumellátási
Rendszerben:

...mint

az ODR

kulcsszereplõje
Az OSZK számárarészvételeaz OrszágosDokumentumellátásiRendszerben
a többi hazaikönyvtárhozhasonlófeladatokellátásátjelenti: eredeti ~~~.-,
dokumentumok és másolatokhagyományosés
~
elektronikuskül~é~éta,ké;õkönyvtár,illetve a doORSZÁGOS
kurnentumhasznalo
szamara.
'
,
Vannakazonbanolyanfeladatok,amelyekrészDOKUMENTUM-ELLAT
ASI
benvagy teljesenaz OSZK-hozkötõdnek,nemzeti
RENDSZER
könyvtárijellegûek.
A nemzeti könyvtárataz ODR kulcsszereplõjének tekinthetjük,hiszenctlyankérésekkelis for- letve a mi közremûködésünktõl
a szolgáltatások
dulnak hozzánk a könyvtárak, amelyekmegol- gyorsabb, hatékonyabb,minõségi megoldását
dásáhoza feltételek náluk nem megfelelõek,il- várják.

bfborból -ezüs/be

tarka csikó
vörös havazásban
szõrefakó
a patája lángban
arcána parázs
sárgakIgyómarás
koronája telihold
nyaka a sumérok tükre
bíborból szaladezüstbe
szemébölkorhadt hamuk
kidagadt füstje szökik
s ami még forró
csak a vágta láza
kancsalcsillagot szór
az ég-takarójászolába
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Az OSZK-hoz kötõdõ ODR-feladatok:
1. lelõhely-nyilvántartás és az ebbõl adott táj ékoztatás,
2. kérések fogadása bármely belföldi és külföldi könyvtártól és ezek ügyintézése,
3. hozzájárulás a hazai és a külföldi felsõoktatás és tudományos kutatás dokumentumigényének kielégítéséhez dokumentumközvetítéssel,
4. dokumentumszolgáltatás a nemzeti könyvtár állományábó1o
Lelõhely -n yil vántartás

és az ebbõl adott tájékoztatás
A dokumentumellátás kiindulópontja a lelõhely-nyilvántartáso Ha rendelkezésreállnak olyan
eszközök, amelyek a távoli felhasználók számára is hozzáférhetõk, megbízható, friss adatokat
szolgáltatnak, ezek pozitívan befolyásolják a
dokumentumellátás hatékonyságát.
Az aDR egyik legnagyobb megoldatlan kérdése jelenleg az, hogy az országos lelõhely-nyilvántartáshiányos, nem egységes,a különféle fejlettségû és hozzáférésûeszközök egymás mellett,
egymástól függetlenül
Ez
megnehezíti
, , mûködnek.
"
O",
a dokumenttlmellatást,veszelyeztetl, sot neha lehetetlennéteszi a hatékony szolgáltatást.

A lelöhely-nyilvántat1ás eszközej
az OSZK-ban
-Nyomtatott
Ti.O

orzsgyu}

". t

katalógusok
'.
emeny.

magyar

nye

1 "
"
k 1712
vu muve
-

.
E'
'
'
ereperenmus-rcne 1 marad ando' bb , A z O rszagos
Széchényi
Könyvtárés a MagyarNemzetiMúzeum200
évec. kiállítás(2002.november22-2003.február 28.)
A

katalógusának
borítója
földön megjelent könyvek országos lelõhely-katalógusa. A katalógusban szereplõ bibliográfiai
tételek

száma

kb.

5,5 millió,

a bejelentett

doku-

tõl külfiold. o d I
1601- t "1
,
o 1 1ro a om
o
k oo
l .."O
t
'
k k tal '.
A u ongyuj emenye a ogusa1

k
'
kb k ' 0110'
I I" I k
mentumo szarna.
etm1 10, a eo heye
,
kb h '
.110' A 1 k
.
szarna.
USzm1 100 z ee trOll kUs kata1,
ogusok megJe
kb .etk ' h aromszaz
'
' haza1
.
O l enese
' e1ott
"

ktro .k k t l '
kO
-Ele
III us a a oguso o
a 1,
1 '. k t l '
L ob . V o o
A
o
me
o vaSO1
a a ogus
1 n
IS 10nm1cus
alapn-' kat
l'
.o
u
a ogus.
hazai (1976-tól) és külföldi (1987-tõl) doku,
mentu~ok..ka~al~gusa 'o
00
o
,
gUS~Ao Kulfo1d1 Folyo1ratok Kozpontl Kata10-

könyvtár jelentette be az állományát, mára ez a
, kb .o
..kk
kata 1ogus
,
hoz evente
'
szam.
otvenre
cso
ent.
A
kb huszezer
'
k ".'
k
erest mtezne o
El ' h ",
er ~tosegek:
E-maIl: kkk1@oszk.hu
Telefon (1) 224-3813
Fax.: (1) 356:.8978 vagy (1) 202-0804

URL: http://nektar.oszk.hu
P . d ok Ad tb ' . (1986- t ' 1)
agyar eno 1 a
a az1s
o
URL: http://w3.oszk.hU/ikb hohtm
-let,
Központi és közös katalógusok:

IK B M

(központi
,
S fax) k
ll ' , S 1 '
C1m: a ZK Do umentume ato zo ga1at
F ,..
I"h I
,. 'k
' B d ,. P I
Le o e y-ta]e oztatas; u avan a ota epu320/c szoba. Postac1m: 1827 Budapest

Könyvek központi katalógusa

Nemzeti Periodika Adatbázis
A hazai könyvtárakban meglevõ külföldi fo-

Az 1801 és 1952 között Magyarországon
megjelent könyvek, valamint az 1801 óta kül-

Iyóiratok cím-, ál10mány- és lelõhely-adatait tartalmazza. Több mint hétszáz magyar könyvtár
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Elsõsorban a vidéki és a kÜlföld~'megrendelõkre gondolva helyeztünk el az OSZK honlapján egy üres kérõ lapot magyar és angol változatban, A webes kérõ lapot regisztrált könyvtárak
használhatják, a regisztráció természeteseningJ:enes.A felhasználók száma mára megközelíti
a háromszázat, a dokumentumellátási kéréseknek több mint a fele már ezen az úton érkezik.
A rendszer gyors, biztonságos. A kérõ könyvtár
elektronikus levélben visszaigazolást kap kérésénekbeiktatásáról, emellett a már feladott kérések ellenõrzéséreis van lehetõség: a feladott ké-

rések harminc napig megtekinthetõkaz interneten.
URL: http://www .oszk.hu/kok/kokbejm.html
(magyar kérõlap)
http://www.oszk.hu/kok/kokbeje.html
(angol kérõlap)

.Hozzájárulás
K rom
' .ka " P
v'
L\.epes

".

'

.' ál e
lnlCl

a tudományos
élet
dokumentumigénvének
kielégítéséhez
.

OS K b ' tk
1 , ..
m az
Z
elra ozott OvaSOl,mm d a
hazai és külföldi partnerek számára végezzük a
csaknem 48 ezer bibliográfiai rekordja és 160 kérések és a dokumentumok belföldi és külföldi
ezer állományadata szerepel az adatbázisban.
lelõhelyekre való közvetítését.
2001. október elején az NPA-t betöltötték az
A nemzetközi dokumentumellátási forgalom
OSZK integrált rendszerébe, az Amicusba,
döntõ része mindkét irányban évtizedek óta az
URL: http://nektar.oszk.hu
OSZK közremûködésével bonyolódik le. ÉvenAz NIIF központi gépén levõ NPA adatbázist te csaknem tizenkétezer kérés továbbítása nyo2001. februári adatokkal lezárták,
mán mintegy hatezer dokumentum közvetítéURL: //www.iif.hu/db/npac
sét végezzük. Széles körben ismert az a tény~
Az internetes keresések száma évente kb. 25 hogy a nemzetközi dokumentumellátás költségei
ezer, az egyéb módon az NPA-hoz intézett kéré- évek óta folyamatosan emelkednek (az átlagár
sek száma évente kb. öt-hatezer.
húsz amerikai dollár). Ezt figyelembe véve igen
Elérhetõségek:
pozitívnak tarthatjuk, hogy a belföldi partnerek
E-mail: kfkk@oszk.hu
számára a nemzetközi kölcsönzéshez való hozTelefon: (1) 224-3834
zájárulás díja évek óta változatlanul hatszáz foFax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804
rint. Az OSZK a nemzetközi dokumentumforga(központi fax)
lom közvetítésénekfmanszírozásáraéventenagyCím: OSZK NPA, Budavári Palota F épület, jából nyolcmillió forint postaköltség-térítésben
315. szoba. Postacím: 1827 Budapest
részesül az ODR-keretbõl.
Nem szerencsésviszont, hogy az ODR-finanMOKKA Magyar Országos Közös Katalógus
szírozás csak a külföldrõl jövõ kölcsönzésre terA hamarosan induló végleges verzió tizenöt jed ki, és nem támogatja a másolatszolgáltatást,
könyvtár kb. kétmillió bibliográfiai rekordját pedig ugyanaz a kör (a felsõoktatás és a tudomátartalmazza. (URL: http://www.mokka.hu)
nyos kutatás) mindkettõnek a felhasználója.
(XIV. század)
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Dokumentumszolgáltatás a nemzeti
k(;nyvtár állományából
Az OSZK állománya iránt lankadatlan az érdeklõdés határainkon innen éstúl. Makacsul tartja
magát az a tévhit, hogy eredeti dokumentumokat
is kölcsõnzünk. A hozzánk fordulókat a lehetõ
legpontosabban tájékoztatjuk arról, hova fordulhatnak, ha kurrens magyar dokumentum
kölcsönzését igénylik. E tekintetben az ODRadatbázis és a MOKKA nagy segítség számunkra. Külföldi partnereink kölcsönzési kéréseit is nagyrészt az ODR-könyvtárak segítségével tudjuk teljesíteni.
A régi dokumentumok szolgáltatása iránt is
nagy a kereslet. Mivel a könyvtárak tudják, hogy
az OSZK-ban az állományvédelmi szempontok
sokkal erõsebbenérvényesülnek,mint más könyvtárakban, csak akkor fordulnak hozzánk, ha más
könyvtártól már nem remélnek teljesítést.
Az OSZK-ban rendkívül sokféle lehetõségvan
arra, hogy a dokumentumhasználó az eredeti
dokumentumokról másolatot készíttessen.
Az 1952 elõtti dokumentumokról nem készíthetünk papírmásolatot a saját gépünkön, az ezzeI kapcsolatos munkákat a fotólaboratórium
végzi. Elõször mikrofilm készül a dokumentum,
, '"
,.
ro1 vagy annak reszerol. Ha a rendeles mlkrofilmre vonatkozott, akkor errõl készül másolat,
ha a megrendelõ papírmásolatot kért, akkor ún.
Canont készítenek. Mivel nagy terjedelmû dokumentum esetében a költségek is tetemesek,
támogatásunkkal létrejött egy olyan elõnyös
konstrukció, mely szerint a belföldi megrendelõ
-ha egész dokumentumról kér másolatot -a
mikrofilmezésért nem, hanem csak a Canon-másolatért fizet. Így a megrendelõ hozzájut a dokumenturnhoz, amit esetleg meg sem rendelt volna, ha az egészösszegetki kell fizetnie, az OSZK
számára pedig elõnyös, hogy növelheti mikroformátumú állományának a mennyiségét, kímélve az eredeti dokumentumait. Ez jó példája annak, hogyan hozható összhangbaa minõségi szolgáltatás és a megõrzés.
Az 1952 utáni dokumentumok másolatban
való szolgáltatása hagyományos postai úton és
elektronikusan történik. Az ODR-támogatásként
2001-ben kapott 779 ezer forintot PC, szkenner
és az Ariel elektronikus dokumentumtovábbító
szoftver új verziója beszerzésére fordítottuk.
Szeretnénk, ha az Ariel általánosan elterjedne a
6
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A könyvtáralapítóGrófSzéchényi
Ferencrõl
ismeretlen
mûvészáltal
a XIX századközepénkészített
festmény
Le
"
1
bb d b
a kin!:ll
a ztas
egsze
ara Ijamak egyi.ke,
egyhonfoglaláskori nõi viseletaranyozottveretei
Nagyteremiáról
"

magyar könyvtári gyakorlatban. Ariel-címünk:
193.6.201.142
Elérhetõségek:
E-mail: konkoz@oszk.hu
Telefon: (1) 224-3824
Fax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804
(központi fax)
Cím: OSZK Dokumentumellátó Szolgálat
Budavári Palota F épület, 323. szoba
Postacím: 1827 Budapest
Kürti Lászlóné
osztályvezetõ

A

Vesz

p rémi

Egyetem
.zatI

.A ~.ar inté~eti és tans.z~ki ~~n~árainak
hálókozpont]a, szervezI es IranYIt]a azok mun-

GeorgIkon
Mezögazdaságtudományi

káját(szerzeményezés,
érkeztetés,
feltárás,ellenõrzés). A könyvtár szervezeti keret~i k~z~t~
mûködik a levéltár, mely az egyetemIleveltan
Kar
hálózatközpontja. Az egységesszervezetifelKözponti
Könyvtára
építésérdekében2001.január 1-jétõl- a veszp,
"
rémi campushozhasonlóan-a könyvtárirányíes Leveltara
tása alá tartozik a nyomda és könyvkötészet,
.valamint
a könyvesboltis. Könyvtárunktagja az
A Georgikont-Európa elsõ rendszeresmûkö- Országos Dokumentumellátási Rendszernek,
désû önálló agrár-felsõoktatásiintézményét-melynek kereteinbelül elsõsorbana mezõgazda1797-benhozta létre gróf FesteticsGyörgy. Az sági, élelmiszergazdaságiés természetvédelmi
oktatómunkakezdetiszakaszában
nemvolt önál- dokumentumokatgyûjti, és ezek tárgykörében
ló könyvtára a Georgikonnak.
végezszolgáltatásokat.
Az intézményhallgatói és oktatói a grófi kas1994 óta a beszerzettdokumentumokbiblitély könyvtáráthasználhatták,mely ekkorhazánk ográfiai adatait az ALEPH integrált könyvtári
egyik legnagyobbmagánkönyvtáravolt. Feste- rendszerreldolgozzukfel, melynekaz alábbimoti cs György már 1817-benszorgalmaztaaz önál- du1jaimûködnek: OPAC, katalogizálás,folyóló georgikoni könyvtár létrehozását,ám a végle- irat-kezelés,vonalkódoskölcsönzés,szerzeméges megvalósításracsak 1839-benkerült sor. nyezés.A retrospektívfeldolgozásfolyamatosan
Ekkor kb. hétszázkötet volt az állománya.1848- történik,jelenleg az állománynakkb. nyolvanöt
ban -mivel a hallgatók beálltak katonánaka százalékakereshetõaz adatbázisban.Miután a
honvédseregbe-.: megszûntaz oktatás,a köny- Nemzeti Kulturális Alapprogram által e témávek pedig visszakerülteka grófi könyvtárba,ahol ban meghirdetettpályázatonsikerrelszerepeltünk,
ma is találhatók.
az állományfeltárása2003 augusztusában
várAz oktatás 1865-bentörtént újraindításával hatóanbe is fejezõdik. Az ALEPH on-line kataegyidejûlegmegszervezték
a könyvtáratis, mely- lógusunk munkanapokon O-tól 24 óráig az
nek állománya1949-ig,az intézménybezárásáig internetenkeresztül,telnetkapcsolattalelérhetõ.
folyamatosanésjelentõsengyarapodott.A könyvNapjainkbana hagyományoskönyvtári szoltár érdekessége,hogy alI. világháborúig két gáltatásokmellett egyreinkábbterethódít a szárészbõl állt. A tudományosvagy tanári könyvtár mítógéppeltámogatottinformációkeresés.
Ennek
a mezõgazdaságtan
tágabb körébe tartozó mo- érdekébenhoztuk létre a Könyvtári Kabinetet,
dern szakmunkákat,folyóiratokat, enciklopédiá- melybenjelenleg nyolc gép áll a hallgatókrenkat, lexikonokatés szótárakatgyûjtötte. Az ifjú- delkezésére.Ezekena gépekenaz alábbi szolság inkább az 1876-ban alakult Déák Ferenc gáltatásokattudjuk nyújtani:
.
Könyvtár-Egylet kezelésébenlévõ Deák Ferenc
Könyvtárat használta.Itt szépirodalmiés történelmi tárgyú munkákat,számosnapi- és hetilapot, valamint 1920-tól,az ún. szakkönyvtáricsoport létrejöttétõla tanuláshozszükségesszakirodalrnatis olvashattak.Mint már említettem,1949ben bezártákaz intézményt,és ötéveskényszerszünetután, 1954-benkezdõdöttmeg ismét az
oktatás,amivel egyidejûlega könyvtáratis újjászervezték.
Könyvtárunkat a Mûvelõdési Minisztérium
1984 szeptemberébenminõsítette tudományos
szakkönyvtárrá.A 2000. január 1-jén életbe lépett integrációóta a VeszprémiEgyetemszervezetébenönálló, kari könyvtárkéntmûködik.

.CAB AbstractsCD adatbázisok,melyekmezõgazdaságiszakcikk-kivonatokattartalmaznak,
.helybenkészültés elfogadottszak-ésdiplomadolgozatokadatbázisa,mely a dolgozatok
teljesszövegét
tartalmazza,ugyanakkorazokcsak
olvasásrahozzáférhetõk,
.Complex CD Jogtár,
.Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia, az
1999-tõlkiadott kötetekgyûjteménye,
.Európa Szerveradatbázis,
.a leltári állományunkbanlévõ CD lemezek.
Az alábbiszolgáltatásaink
mind helyben,mind
az internetenkeresztüligénybevehetõk:
.SWETSNET, SpringerLINK, Elsevier Sciencekülföldi folyóirat-adatbázisok,
melyekmindKönyvtári levelezõ/lop.
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segítségünkre
van.Beszerzéseinksoránkülön hangsúlytfektetünkaz Európai Unióval kapcsolatosirodalomra,ma ez a
téma az oktatásbanis központi helyet foglal el.
Fontosnaktartjuk a külföldi szakfolyóiratokjelenlétét,mivel a tudományoseredményeket
elõször általában ezekbenpublikálják. Szeretném
felhívni a tisztelt olvasókfigyelmétnéhányolyan
folyóiratra, melyek az országbancsak nálunk,
esetlegrajtunk kívül még egy vagy két helyen
találhatók:

egyiketartalmazteljesszövegûfolyóiratot,összefoglalóval rendelkezõfolyóiratot,illetve csaktartalomjegyzékkelrendelkezõfolyóiratot is,
.FAO Agris és Agris Caris adatbázisok,melyek mezõgazdaságiszakcikkek összefoglalóit
tartalmazzák(könyvtárunk részt vesz ezek építésében,így lehetõségünkvan a téritésmentes
használatra),
.Mezõgazdaságéshatál"területeiaz Interneten
címûlinkgyûjteményünk,melyetaz Agrárkönyvtári Hírvilág által ismertetett,mezõgazdasági
té;
máj.úweboldalakból állítottunk össze.
Karunk rendelkezikaz EISZ (ElektronikusInformációszolgáltatás)igénybevételéhezszükséges jogosultsággal, így elérhetõ számunkraa
WEB of Scienceés a ScienceDirect adatbázis.
Felsõoktatásiintézménykönyvtárakéntelsõdleges
a' ksaját
hallgatóink,
valamint
az
oktato'feladatunk
k es
' a kutato
k.ISZO
1ga' 1asa.
' Enne
k er
' deke'

.Biocontrol Scienceand Technology
.Pest ManagementSience
.Plant Disease
.Pig Progress
.Soil ScienceSocietyof AmericanJournal.
Ezeknekjelenleg is elõfizetõi vagyunk. A
régebbiekközött is több olyannalrendelkezünk,
amely csak néhányvidéki szakkönyvtárbantalálható, mint példáulaz Aquatic Botany.Természetesenaz állományunkbanlévõ összesfolyóiratból -legyen az akár magyar nyelvû, akár
külföldi -másolat formájábannagyonszívesen
szolgáltatunk.
A könyvtárközi kéréseketa hagyományos,
postai.úton érkezõ kérõlap mellett elektronikus
formábanis elfogadjuk.Az igényeketigyekszünk
minden esetbenkielégíteni, a kölcsönözhetõ
dokumentumokateredetibenszolgáltatjuk,a folyóiratokból, valamint a kézikönyvtáriés a muzeális állományból fénymásolatotkészítünk.
A k .. t ' 1 , h t '"
.
onyvar e er e osegez:

ben állománygyarapításistratégiánkatalapvetõen meghatározzaaz, hogy milyen szakokonfolyik az oktatás.
A karon a közelmúltban az általánosagrármérnöki, az agrárkémikusés a gazdaságiagrármérnöki szakok mellett elindult'a növényof\'osi
képzésés az informatikai statisztikusiés gazdaságitervezõifelsõfokúszakképzés.
Jelentõsszakmérnök-képzésfolyik mérnöktanári,természetvédelmi, növényorvosi,növényvédelmiésminõségügyi ~zakokon.Négy doktori iskola mûkö~ik: a Multidiszciplináris Agrártudományok,az
AllattenyésztésiTudományok,a Növénytermesztési és KertészetiTudományok,valamint a Gazdálkodás-és Szervezéstudományok
Doktori Iskola. Elsõdlegestörekvésünk,hogy ezenszakok
szakirodaimát-lehetõségeinkhez mérten-minél teljesebbé tegyük. Az ODR által nyújtott
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Az utóbbi egy-két évtizedben korábban elképzelhetetlen gyorsasággal játszódott le világszerte
-és részben nálunk is -a könyvtárak korszakváltása. A könyvtári tevékenységnek szinte minden eleme változott, s változik folyamatosan: a
dokumentumok, a technológia, a szolgáltatások.
Nem nehéz levonni a következtetést, hogy az
alapjaiban megváltozott könyvtári rendszerben
való mûködés, illetve a rendszer mûködtetése
nyilvánvalóan másfajta könyvtárost igényel, mint
amilyet hosszú ideig megszoktunk.
Nem vitatom, hogy más szakmák is keresztülmennek hasonló változáson, de a könyvtáros
munkájában nem egyszerûen egy technológiai
változás állt be, hanem a munka lényegét érintõ,
alapvetõ gondolkodásbeli, személetmódbeli változásnak is be kellett, kell következnie. A könyvtárosnak ma másképp kell gondolkodnia ahhoz,
hogy másképp tudjon cselekedni. S ez a tény
más országokban is a miénkhez hasonló válsághelyzeteket idéz elõ.
Az 1970-es években átélt már szakmánk egy
kisebbfajta -megújulási -válságot. Véleményem
szerint ugyanis annak volt tekinthetõ ~ a felismerés, ami a könyvtárosi magatartás,mentalitás,
a személyiségvonások átalakításának szükségességét jelentette. A korábban befelé forduló,
passzivitásra hajlamos, a megõrzést h~ngsúlyozó attitûdnek kellett nyitott, kezdeményezõ, az
igényeket állandóan kutató, szükségleteketteremtõ, alapvetõen szolgáltató beállítottságra változnia. Az alapvetõ, ún. könyvtárosi értékeket azonban ez a változás nem érintette, a könyvtáros
birodalmát pedig továbbra is a könyvek, folyóiratok áttekinthetõ, átfogható mennyisége képezte. Nem így a jelenlegi idõszakban! Most a
hagyományos könyvtáros értékek: a lexikális
tudás, a fejben lévõ gazdag ismeretanyag, a széleskörû általános mûveltség, a segítõkészségstb.
mintha elvesztették volna jelentõségüket, a helyüket pedig az információtechnológiai jártasság,
az információszervezés, egyfajta üzleti, vállalkozói szemlélet vette át, miközben a könyvtáros

birodalma is a végtelenségig kiszélesedett, ellenõrizhetetlenné,megemészthetetleninformációhalmazzá vált. Nem csoda tehát, ha ez a változás világszerte alapjaibanrendítettemeg a könyvtáros szakmai identitását, biztonságérzetét, s
megindult az önazonosság visszaszerzésére,
stabilizálására irányuló szakmai törekvés.
Képletté egyszerûsítve a fenti eszmefuttatást
úgy is fogalmazhatnék, hogy a mûvelt könyvtáros eszményeátadta helyét az intelligens könyvtárosénak. Ám legyen, de ennek az a veszélye
pillanatnyilag, hogy a mûvelt könyvtárost már
nem akarjuk, az intelligens könyvtárost pedig még
nem tudjuk megvalósítani.
Bényei Miklós írja legutóbb megjelent könyvtártörténeti esszéjében, hogy a hajdani tudóskönyvtáros eszmény a szakmai követelményekhez igazodóan némely helyen -elvileg -mindmáig érvényesülhet. Ma azonban már inkább
tudományosan képzett könyvtári alkalmazottakra van szükség: egyre inkább fõhivatású, professzionalista, erre a szakterületre, sõt ennek
valamely szektorára szakosodott, értelmiségi
munkakörré vált a könyvtárosság. A munkamegosztás, de még inkább a részterületekre való
szakosodás elõrehaladtával az eredeti könyvtáros kifejezés fokozatosan gyûjtõfogalommá tágult, s ma már csupán a kisebb könyvtárakban
alkalmazható. A nagyobb gyûjteményekben már
régóta sokkal helyesebb konkrét, a feladatvégzést pontosabbanmegjelölõ megnevezéseketalkalmazni: feldolgozó, tájékoztató, infor.matikus,
zenei könyvtáros stb. Van-e akkor általában
könyvtáros? Hogyan írható le a szakma lényege
manapság? A könyvtártípusok és a könyvtári
munkakörök sokfélesége igen megnehezíti az
általános elvek és értékek, követelmények megfogalmazását. Induljunk ki talán abból, hogy a
könyvtáros szakma az egyik legrégebbi értelmiségi elfoglaltság. Évszázadokon át csak a legmûveltebb személyiségek vállalkozhattak rá. A
könyvnyomtatás általánossáválása hozta magával a könyvtárosok számánaknövekedését,illetve a foglalkozás pályaképénekkialakulását. Ez a
pályakép a könyvtári egységek kezelni tudását,
azaz begyûjtését, feldolgozását és használatba
adásátszabtameg követelményként valamikor a
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XIX. század elejétõl fogva. Ez apályakép meglehetõs egységet mutatott a különbözõ országokban. A pályaképek differenciálódása a II. világháborút követõen indult meg, s fõként a szakirodalmi tájékoztatásban legalább kettõs képzettséget tett szükségessé,egy szaktudományit és egy
könyvtári-dokumentációsszakmait. Nem is szólva
az idegen nyelvek tudásánakkövetelményérõl.
Vajonleírható-e ma valamilyen egységes pályakép? Van-e egyáltalán valami közös, minden
hivatásgyakorlóra kötelezõ jellemvonása a szakmának? Nem könnyû a válasz erre a kérdésre.
1999-ben széleskörû nemzetközi munkálatok
indultak meg csak egyetlen, a könyvtáros szaktájékoztató munkakör lényegének felmérésére,
hogy ezt követõen szabványosítani lehessen a
követelményeket.Belgium, Nagy-Britannia,Németország, Portugália, Spanyolország, Svájc, illetve
Csehországés Románia kezdte meg a munkát a
Leonardo-programkeretében.A kidolgozás lassan
halad, láthatóan még egy euro-kompatibilitás kialakításais számos problémát vet fel!
A könyvtári világba kitekintve mindenesetre
-Amerikától Európáig -azt tapasztalhatjuk,hogy
a gyors tecru1ológiai fejlõdés és az információs
kor beköszöntésearra készteti a könyvtáros szakmát, hogy újra átgondolja küldetését és felelõsségét. Mi sem tehetünk tehát másképp. Tisztáznunk kell: milyenek vagyunk itt és most, s milyenekké kell válnunk. Mit kíván tõlünk a tudomány fejlõdése, a tényleges használók szûkebb
és a potenciális használókszélesköre, s mit kíván
maga a szakma. Ha ezt tisztáztuk, akkor ez
megszabja majd a könyvtárosképzés és -továbbképzés tartalmát, irányait. Csak így alakulhat ki
a szakképzés, a szakmai gyakorlat és a szakmai
felelõsség egysége, összhangja, mely biztos alapot nyújt e nagy múltú szakmának.
A tudomány szempontjából irányadó követelménynek tekinthetjük véleményem szerint a FID
44. kongresszusán, Helsinkiben megfogalmazott
gondolatokat, melyek szerint a könyvtárak alapvetõ küldetése az, hogy az emberi kultúra folyamatosságát és mindannak terjesztését garantálják, aminek jelekkel való rögzítése végbement.
Ezek az intézmények nem fognak megsZÜllni,
mert az új körülményekhez való alkalmazkodás
elvárható és elvárandó tõlük. Az alkalmazkodás
lényegi mozzanata az, hogy a kutatás, a gyakorlat és a képzés kilépjen a szakmai tevékenységek11ekkizárólag a rögzített információk általá-
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nos és speciális kommunikálásához kötõdõ bûvkörébõl és foglalkozzék azzal is, hogy az ember
miként fogadja be ezeket az ismereteket,hogyan
dolgozza fel agyábanismeretekké az információkat. A könyvtárelméletés a könyvtárosképzésszervesen illeszkedjék bele az információtudomány
elméletébeés az ezt hirdetõ oktatási rendszerbe.
A társadalom egészének elvárásai sokszor
bizonytalanságban hagynak minket, gyakorta ellentmondásosak és következetlenek. Van, amikor úgy érezzük, az internet létezéseóta egyszerûen "kihagyhatónak" vélik a könyvtárat, a
könyvtárost, pedig a könyvtár nem csak adat,
hanem adat + hozzáadott érték, s erre a "kis
pluszra" a társadalomnak, bizony, szükségevan.
A másik gyakori tévedés a "falak nélküli könyvtár" elõrevetítése,ami erõsenmegkérdõjelezi már
a jelenben is az intézmény, a szakma létjogosultságát. Az is gyakori tapasztalat, hogy inkább
új intézményrendszertalakítanak ki egy-egy feladatra, mert nem tudják, nem ismerik fel, hogy
a könyvtár alkalmas lenne annak ellátására.
A könyvtárakat használók (a népességkeve~ebb mint húsz százaléka!) elvárásairól nehéz
lenne ilyen röviden igazán jellemzõt mondani,
hiszen könyvtárhasználati vizsgálódások egész
sora keresi erre a választ. Szélsõségeketragadok
ki ebbõl a körbõl, hogy érzékeltessem, milyen
nehéz megfelelõ támpontot találni. Ki a mérv,adó? A japán egyetemista, aki tökéletesenelégedett a robot-könyvtáros sal, mert "õ" az egyetemi
könyvtárban vasárnap éjfélkor is kiadja számára
a másnapi vizsgához szükséges szakkönyvet? A
nyugdíjas néni, aki végtelenül hálás, ha jó szót
kap a könyvtárostól, és más igénye nincs is? A
diák, aki kész leckét, komplett feladatmegoldást
vár el a könyvtárostól? Az ún. értelmiségi olvasó, aki házi könyvtárát értékesebbnek ítéli a
könyvtár gyûjteményénél, a könyvtárost pedig
nem tekinti semértelmiséginek, sempartnernek?
E sikamlós terület helyett próbálkozzunk az
önvizsgálattal. Milyennek látjuk mi magunkat itt
és most, milyennek látjuk belülrõl a szakmát,
milyen követelményeket támasztunk magunkkal
szemben? Az év során lebonyolított, errõl a témáról vitatkozó regionális fórumokon elhangzott
véleményekbõl ragadok ki néhány olyat, mely
jól tükrözi félelmeinket, bizonytalanságunkat:
.túl sok a változás az utóbbi évtizedben, túl
sok a megtanulnivaló;
.túl sok a kihívás a gyors változások miatt;

.állandóan új szerepekbenkell megjelennie megnyugtatásunkra
-GY:ri Erzsébetmég hoz- a könyvtárosnak,most például nem elég, hogy záteszi,hogy a mûveltkÖ~~V~::::~~~:ée;y:~:~
önmagunkatképezzük, a használókatis folya- az önkiteljesítés,
azegyéniségkimunkálás
"modem"
matosansegítenünk,képeznünkkell;
követelményebékésenmegféraz alázat,a szolgá.kevésbé vagyunk rugalmasaka kihívások- lat, a kötelességteljesítés
"hagyományos"követelkal szemben,mint más szakmákképviselõi;
ményeivel.Valahogyígy kellenemagunkatmie.rugalmasság és alkalmazkodási képesség lõbb megtalálnunkebbena változóvilágban.
nélkül lehetetlenmegmaradni;
Bartos Éva
.a rendszerszemlélet
és az egymásrautaltság
nem tudatosodottmég eléggémindenkiben;
Tájékoztató
a kulturális
, .~ s,zámítóg~pesít~s
tempó!á~~l,~a.g~on~eszakemberek
szervezett
hez lepest tartam, kevesa felkeszulesIIdo a bIZ'
"
tonságoshasználathoz.
epzesene
k
Mintha tényleg a bizonytalanság,a tanácstaés továbbképzésének
lanság, az ambivalencia lenne jellemzõ ránk
",
, ,
ebbenaz átmenetikorszakban!Olykor illúziókat
normativ
tamogatasarol
táplálunk magunk iránt és sértettekvagyunk,ha
nem méltányolnakminket, miközbenegyáltalán Ezzela rövid híradással
az a célunk,hogy felhívnem teszünkmeg mindent a jobb megismerteté- juk a fenntartók,illetve az intézményvezetõk
fIsünkért. Olykor pedig alábecsüljükmagunkat, gyelmétarra,hogy hamarosanúj év kezdõdik,és
nem vagyunk tudatábanértékeinknekés lehetõ- újból foglalkozni kell a kulturális szakemberek
ségeinknek.Ez a kishitûség tükrözõdik "kifelé" szervezetttovábbképzésének
igénybejelentésévei,
is, aminek következtébenkülsõ megítélésünkis amineka határideje2003-banis április elseje.
romlik, s minde~- egy ördögi körbenforogva -Az
1997/CXL-estörvényVI. részefoglalkomég tovább rontja önértékelésünket.
zik a muzeális intézményekben,a nyilvános
A külföldi szakirodalomtanulmányozásaso- könyvtárakban,a közmûvelõdésiintézményekrán tapasztalhatjuk,hogy e problémákenyhíté- ben és a levéltárakbanalkalmazottakfoglalkozsére kompetenciajegyzékek, bûvös számokra tatásánakegyeskérdéseivel.A 94. § 4. pontja
épülõ kiskáték (a könyvtáros öt, hat, hét nyolc szerint "Az e törvény hatálya alá tartozó intézstb. alapértéke)látnak napvilágot. Ezenkülföldi ményekbenteljes munkaidõbenfoglalkoztatott
megoldásijavaslatok idézésétõl-bármilyen ta- szakemberek
7 éventeszervezettképzésben
vesznulságosak is -eltekintek, leszögezve, hogy nekrészt.A szervezettképzé5:nek
minõsülõképközös vonás bennük a harmóniára,.a dolgok zési formák körét, a képzésalóli mentesítések
helyes egyensúlyára való törekvés. Örömmel lehetõségéta mûvelõdésiés közoktatásimini szmondhatom,hogy ezt a kiegyensúlyozottságot
az ter rendeletbenszabályozza"..Ez az 1/2000.(1.
itthoni vélekedésekben
is megtalálhatjuk,jó len- 14.) NKÖM rendelet.(A kulturális szakemberek
ne el is fogadni, meg is fogadniõket! Az írásom szervezettképzésirendszerérõl,
követe1ményeirõl
elején említett mûvelt vagy intelligens könyvtá- és a képzésfinanszírozásáról
szóló rendelet.)Leros választhatóságahelyett a kiegyensúlyozott- hetõségeket
kínál, és kötelezettségeket
fogalmaz
ság jegyében a mûvelt és intelligens együttes meg. Harmadikéve mûködik,de még most sem
kívánalom fogalmazódikmeg. És még egy har- mondhatjukazt,hogyvalóbanvalamennyiérdekelt
madik hannóniaelemis: az etikusság.Hogyan ismeriés alkalmazzaa rendeletben
elõírtakat.
fér meg a három együtt, egy szakmában?Gyõri
Az elsõ évbenmég volt mentségarra, hogy
Erzsébetidézte fel errõl Nyíri Kristóf filozófus viszonylagkis számbanjelentettékbe a fenntargondolatáta Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ez tók az igényjogosultakat.
Meglehetõsenszûkvolt
év áprilisi számábanmegjelent cikkében: "A a határidõ, és nem vált ismertté a rendelet.A
feladatotcsakolyan réteg láthatjael, mely infor- következõévbennagyszabású
kampánytindítotmációtechnikai s ugyanakkor történeti klasszi- tunk azért,hogy az érdekeltektisztábanlegyekus mûveltséggelbír: új mûveltségielit, mely a nek kötelezettségeikkel.
Országosszintûfelmékönyvek világábanvaló otthonostájékozódását résbenmegkérdeztükaz illetékeseket,hogy érte.a komputerkorszakbanis megõrzi." Ehhez -sültek-e
a rendelet megjelenésérõl,jeleztek-e
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igényjogosultságot, milyen változtatási javaslatuk van. A felmérés eredményét több helyen is
közzétettük, többek közt fültettük a Belügyminisztérium tájékoztató honlapjára, valamint a
koordináló intézmény, az Országos Széchényi
Könyvtár honlapjára is.
Évente országos értekezletet hívunk össze,
több regionális és helyi rendezvényen mondjuk
el az ezzel kapcsolatos teendõket és a tipikus
problémákat, mégis sokan passzívak maram1ak.
Lehetne több a jelentkezõ, többen vehetnék jogosan igénybe a normatív támogatást. Mindazonáltal az évek során fokozatosan emelkedtek a
bejelentett igények. Örülhetünk annak is, hogy a
kistelepülések nagyobb számban részesülnek a
támogatásban, mint a korábbi években, de arra
nehezen találunk magyarázatot, hogy vannak
olyan fenntartók, akik az egyik évben kémek és
kapnak támogatást, a következõ évben mégsem
jelentik be további igényüket, holott esetenként
milliós nagyságrendû támogatástól esnek el.
Az április elsejei határidõt nagyon kevesen
ta11jákbe. Az idén több mint százötven levelet
írtunk azoknak, akik a jelzett határidõig- nem
jelentkeztek, bár az elõzõ években partnereink
voltak. A legtöbben közülük utólag elküldték az
igényüket, de voltak olyanok is, akik nem reagáltak a saját érdekükben történt figyelmeztetésre. (Voltak olyanok is, akik zaklatásnak minõ sítették figyelmeztetõ levelünket.)

Még mindig gyakori a hanyagul beküldött FI(ÉPZ igénybejelentõ, és tetemes azoknak a száma is, akik a továbbképzõ tervet hiáI1yosan,vagy
nem az igénybejelentéssei megegyezõen állítják
össze.(Tájékoztató kiadványunkban a beküldendõ és használandó dokumentumokról mintapéldányt adunk, a feladat elvégzésénekmegkönnyítése céljából.)
Az 1. sz. táblázat a fenntartói támogatás
megoszlását mutatja 2002. december 7-éig. (A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma intézményei és az a néhány más minisztériumi
intézmény, amelyekkel közvetlenül kötünk szerzõdést, nem ebben szerepelnek.)
Ebben az évben elvégeztük a beküldött elszámolások alapos elemzését. (Az elõzõ évi elszámolásokat minden év február 28-áig kell az
OSZK címére elküldeni.)
A program koordinációs központja, az Országos Széchényi Könyvtár ebben a minõségében
felel a beküldöttigényekszakszerûellenõrzéseután
a fenntartói támogatásimegállapodásokmegkötéséért, az igényelt támogatási összeg kiutalásáért,
valamint a fenntartók által évente beküldött elszámolások ellenõrzéséért,felülvizsgálatáért,szükség
eseténa korrekciók végrehajtásaérdekébena fenntartókkal történõ egyeztetésért.
Ennek megfelelõen az elszámolásokat illetõen igyekszünk a jó gazda gondosságávaleljárni,
és empatikusan figyelembe vesszük, hogy az

J. sz. táblázat
Intézményi me~oszlás

Foglalkoztatottak me ~oszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levél- Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összeintéz- tár
vont* umok tárak
sen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
mény
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember
435

394

II

58

31

929

2731

3759

8

1151

442

8091

*Ide azokatsoroltuk,akik így jelöltékbe magukataz F-KÉPZlapon

2. sz. táblázat
Az NKÖM intézményeinek megoszlása:
Intézményi megoszlás

A fo! lalkoztatottak megoszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levél- Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összeintéz- tár
vont* umok tárak
sen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
mény
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember
2

12

3
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75

388

O

780

133

1376

Mindösszesen:
(Ebben benne vannak a más minisztériumi intézmények is, amelyekkel közvetlenül szerzõdünk.)
Intézményi megoszlás

Foglalkoztatottak me~oszlása

Közm. Könyv- Össze- Múze- Levélintéz- tár
vont* umok tárak
mény
,

Össze- Közm. Könyv- Össze- Múzeu- Levél- Összesen szak- táros vont
mi szak-tári
sen
ember
int.-ben ember szakdolgozó
ember

437

961

401

11,

80

32

2806

4253

8

2011

575

9653

intézmények (fenntartók) még gyakorlatlanok az
.A helyettesítési díj elszámolásából nem álelszámolások benyújtásában. Ezért szorosabb lapítható meg, hogy melyik továbbtanuló dolgosegítõ kapcsolatot építünk ki partnereinkkel.
zót helyettesítették.
Ez idõ szerint 582 fenntartóval, illetve intéz.Jutalmat fizetnek a támogatásból.
ménnyel állunk kapcsolatban, ennekmegoszlása:
.Az útiköltség elszámolása nem a tovább.558 fenntartó,
képzés helyére szól, sõt olyan útiköltséget is
.19
NKÖM-intézmény,
elszámolnak, amelynek nincs semmi összefüg.5
egyéb minisztériumi intézmény.
gése a továbbképzéssei (pl. konferencián, érte':'
A támogatottak többsége igyekezett a támoga- kezleten való részvétel útiköltsége).
tásban vállalt kötelezettségénekelegettenni, a pon.Olyan képzésre számolnak el költséget,
tosak a 2000. évrõl és a 2001. évrõl is, többena két amely nincs akkreditálva.
évrõl összevontanküldték be elszámolásaikat,de
.írószerek, egyéb irodai eszközök szerepel144 fenntartó az eltelt közel három év alatt még nek az elszámolásban.
nem nyújtott be el~zámolást.Nekik a jövõ év ele.Saját szervezésûtanfolyamok esetébennem
jén felszólító levelet fogunk írni, amennyiben a állítanak ki belsõ számlát, hanem egyszeru igakövetkezõ elszámolásihatáridõig,2003. február28- zolással vagy könyvelési bizony lattal akarják
áig sem adnak számot a kiutalt összegfelhaszná- elszámolni az összeget.
lásáról. Gondot okoz, hogy a legtöbb helyrõl nem
.Tankönyvbeszerzés címén a legkülönbökaptuk meg a témafelelõsszemélynevét.Néha csak zõbb, a továbbképzéssei csak nagy fantáziával
hosszasnyomoz4s eredményeképpjutunk el az il- összefüggésbehozható könyvek számláját csaletékeshez. Mostanra értük el, hogy a fenntartók tolják az elszámoláshoz.
zömévei megfelelõ a kapcsolat. Ennek ellenére azt
A jövõre vonatkozóan reméljük, hogya kezkell megállapítanunk, hogy az elszámolásokma- deti nehézségekután már minden jogosulthoz a
gaB százalékahibás, sok közülük elfogadhatatlan. tárgyévben, idõben, a szeptemberi beiskolázások
A leggyakrabban elõforduló hiányosságok a elõtt eljuttathatjuk a támogatását. Szükségesnek
következõk:
és lehetségesnektartjuk az elszámolási határidõk
.A beküldött számlákon szereplõ továbbkép- pontos betartását. Ily módon lehetõség lenne az
zéseknincsenekösszhangbana hétévestovábbkép- elszámolások idõben történõ felülvizsgálatára, a
zési tervvel, illetve az éves beiskolázásitervekkel. szükségeshiánypótlások, korrekciók zavartalan
.A számlákat, bizonylatokat nem hitelesítik. végrehajtására. A hétéves továbbképzési ciklus
.Hiányoznak a számlák, csak a befizetési harmadik évében vagyunk. Szeretnénk elkészícsekkeket küldik el, vagy ami nagyon gyakori -teni
a támogatott fenntartók egyenlegét, amely
különösen a PERFEKT RT. esetében-, pro for- tartalmazza a kiutalt támogatást, illetve az elszáma számlát adnak, ami költségelszámolásra nem molással felhasznált, elfogadott összeget, valaalkalmas.
mint a még rendelkezésre álló, 2006. december
.Gyakori a dolgozó nevére kiállított számla 31-éig felhasználhatótámogatást.Ezzel nemcsak
az intézmény nevére szóló helyett, amelyen a a támogatáskiutalásáról, hanem annak rendeltekedvezményezett nevét fel kell tüntetni.
tésszeru felhasználásáról is tudnánk tájékozta.Hiányoznak a kifizetés tényét igazoló bi- tást nyújtani. Minden érintett és érdekelt segítõ
zonylatok hitelesített másolatai -a kiadási pénz- együttmûködésére számítunk a közös jó cél értárbizonylatok, illetve banki borderók.
dekében. (CSE-GL)
.
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Napló
XXXI..

Komárom-

A könyvtár a XXI. századbanis nélk.ülöz~e.tetlen
alapintézmény, amely a demokratIkus jOEsztergom
megyei
gak gyakorlásának biztosításában, a gazdasági
kön yv tári
hetek
é~et,felle?dí~ésében,az in~ormác~ókrendsz~r~zesebeneppugy szerepetvallal, mInt a kulturalis
és mûvészeti értékek nyilvánossá tételében, az
A kora õsz hagyományos Komárom-Esztergom élethosszig tartó tanulás biztosításában. Ehhez a
megyei rendezvénysorozata a könyvtári hét, már elért eredményekmegtartása mellett korszeamely változó néwel, folyamatosan megújuló tar- rûsíteni kell a könyvtárosok képzését, vonzóvá
talommal alkalmat ad a megye könyvtárosainak kell tenni a könyvtáros életpályáto A következõ
találkozóira, "hagyományos" továbbképzésekre, években a kistelepülések könyvtári ellátásának
változatos rendezvények szervezésére. Az idei, javítása kerül elõtérbeo
a sorban a XXXlo rendezvénysorozatjelmondata
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályveze"a könyvtár jövõje, a jövõ könyvtára" volto En- tõje a könyvtári szolgáltatások változásairól tarnek jegyében ünnepeltük az ötvenéves megyei tott elõadást.
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Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség
A ~atvan~s év~k,máso~ik felében az olvasás- .
Minisztériuma könyvtári osztályának vezetõje ~~a~as,me~elene~eve~parhuzamosan a~ ol;aelõadásábana könyvtárügyjövõjének lehetséges SOl 1zles fejlesztese IS fonto~ fel~datota val~o
útját vázolta fölo Abból indult ki, hogya: könyv- Ugyanakkor ,a sz~ba~polc,me&Jelene~eIS alakItár a társadalmi környezet függvénye, a globa- to,tta a szolgaltatast: l~ar
~z olvaso sza~adon
lizáció éppúgy hatással van rá, mint Magyaror- v~laszthatott" nem a ,kon~aros a~ta ~ezebe ,~
szág politikai, gazdasági, társadalmi technoló- kert vagy talan nem IS kert olvasruvalot. Az uj.
giai fejlettsége. Jövõje attól függ, mi; vár el tõle könyvtári elveknek megfelelõen már nemcsakaz
az állami irányítás, van-e és ha igen, milyen erõs igények kielégítésében, de azok felkeltésében is
a szakmai érdekérvényesítés, mennyire jellemzõ
szerepet vállaltak a könyvtárosoko
a korszerû ismeretekkel rendelkezõ szakembeA kilencvenes évek fordulóján a rendszerválrek jelenléte az intézményekben.
tással a könyvkiadás ténylegesen szabaddávált,
Nagyon fontos a jogi szabályozás, a könyv- ami igazi választási szabadságotjelentett az oltári törvény léte, amely a feladatok mellé rendeli vasók számára, viszont megrendült a könyvtárak
a költségek biztosításáto
anyagi biztonsága, jelentõs költségvetési tényeAz olvasót könyvtártípustól függetlenül az zõ lett a saját bevétel. A technológiai fejlõdés
érdekli, hogy a számára szükséges információt eredményekéntalapjaiban változott meg a könyvbiztosítsa az intézmény, Ennek jelenleg mûködõ tárosi munka, ami nemcsak új lehetõségeket,
eszköze az Országos Dokumentumellátási Rend- hanem új feladatokat is jelentett, jelent a könyvszer, amely a könyvbeszerezési kereteket is nö- tárosok számára.
velte a rendszerhez tartózó könyvtárakban, és a
Az ünnepségen köszöntötték Koger Tamást,
korszerûtechnika felhasználásávaljelentõs mérték- aki évtizedekig volt a megyei könyvtár igazgatóben gyorsította fel a könyvtárközi kölcsönzést.
helyettese, majd igazgatója.
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Monostori Imre, a megyei könyvtár igazgató-

Vendégeink
törzsolvasók

és nyugdíjas

voltak:

ja a könyvtár elmúlt évtizedérõl tartott elõadást.
Az új helyzethez való alkalmazkodás nem volt
könnyû.
Az elsõ idõszakban még a fenntartó is bi-

kollégák

Az ünnepi könyvtári hét rendezvényeinek
sorában szeptember 30-án törzsolvasóinkat és

zonytalan volt (egy évig a városi önkormányzat
finanszírozta az intézményt). Meg kellett tanulni

nyugdíjas kollégáinkat láttuk vendégül.
Az eseménytBencsik János nyitotta meg, aki

pályázni, úgy takarékoskodni, hogy az ellátás nemcsak a város elsõ embereként, "hivatalból"
minél kevésbé sérûljön. Az egyik oldalon meg- jelent meg a rendezvényen, hanem mint törzsolszorító intézkedések, a másikon technológiai
vasó is. Ezt követte az ünnepi héthez kapcsolófejlõdés. Az új kõnyvtári eszközök használatát dó rejtvények megfejtõinek díjazása, majd egy
menet közben, számítástechnikai elõképzettség -kötetlen beszélgetésvette kezdetét.
nélkül kellett megtanulni.
Míg nyugdíjas kollégáink a kezdetekrõl és a
A gépesítés új feladatokat is generált, és lé- múltról, addig olvasóink -zömében -a jövõrõl
nyegében létszámbõvítés nélkül kellett megfe- szóltak. Elhangzott megannyi dicséret, de építõ
lelni a bõvülõ követelményeknek. Ez nem sike- szándékú kritika is. Azóta a megvalósítható és
rûlhetett volna, ha nincs következetes "szellemi
beruházás". Míg 1990-ben az olvasószolgálatos
könyvtárosok közül mindössze kilencnek volt
szakirányú felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) végzettsége, 2002-ben tizenhétnek. Jó páran szereztek érettségi bizonyítványt is a dolgozók közül,
amely a látókör bõvítése, a könyvtár szerepének
jobb megértése miatt ,hasznos.
Módosult a könyvtár megyei feladatköre. A

jogos olvasói észrevételeket, javaslatokat megoldottuk, remélhetõen mindenki örömére. Meg
kell említenünk a könyvtár épületével kapcsolatosan elhangzottakatis, hiszen ez a téma rendkívül idõszerû. Idõsebb kollégáink közül néhányan
emlékeztek még a jelenlegi épület birtokbavételére, többen az idõközben történt bõvítésre és az
ezekkel kapcsolatos gondokra, amelyek az idõ
távlatából természetesencsupa kellemes emlék-

hagyományos segítõ-módszertani tevékenységet fokozatosan felváltotta a szolgáltatások biztosítására épülõ kapcsolat. Azt is tudomásul kell
venni, hogy az egykor korszerû, de lassan már
négy évtizede szolgáló épületet már rég "kinõttük". Talán kicsit születésnapi ajándéknak is
tekinthetõ, hogy napirendre kerûlt a könyvtár
bõvítése.
Ezt követõen a könyvtár két ünnepi kiadványának bemutatására került sor. Lehrreichné
Dürgõ Brigitta gyermekkönyvtáros a Mesegyûjtemények analitikus bibliográfiája 1945-1995
címû kiadványt ismertette. A kétkötetes, több
mint 27 ezer mesét tartalmazó kiadvány minden
gyermekkönyvtáros, óvónõ, tanítónõ hasznos
segédeszközelehet. Takács Anna A Józse! Attila
Megyei Könyvtár ötven éve címû könyv elkészítésének körülményeirõl, valamint a könyv céljáról szólt, mely szerint a szerzõ szerette volna
úgy megörökíteni a könyvtár történetét, hogy
minden itt dolgozó megtalálhassa azt a részt,
amely az õ személyes szerepe volt a könyvtár
életében.
Takács Anna
József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya

ké szelídültek.
Mi most az örömteli várakozás idõszakában vagyunk, mert a megyei könyvtárak közül
talán utolsóként, de bennünket is elért a változás szele: könyvtárunk épületére lassan, de
biztosan jelentõs átépítés, ránk pedig türelmet
próbáló és kreativitást igénylõ feladatok egész
sora vár -és ötven év múlva a szerencsések
mesélhetnek majd róla.
Világi Orsolya
József Attila Megyei Könyvtár
Tata~ánya
Duna

menti

könyvtárosok
találkozója

A Duna mente szlovákiai és magyarországi
városi, regionális és megyei könyvtárainak képviselõi október 4-én a szlovákiai Csúz (mai nevén Dubník) község szépen felújított klasszicista kúriájának épületében gyûltek össze, hogya
helyismereti regionális együttmûködés kérdéseirõl tanácskozzanak. A hely szelleme, a szépen
felújított épület, a korábbi s az itt kötött újabb
személyes ismeretségekjó alapot, hátteret biztosítottak számunkra az úttörõ jelentõségû könyvKönyvtári Levelezõ/Iap.
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Délben a tanácskozásrésztvevõi számára
fogadást adott a község alpolgárrnestere,
majd megtekintettük a helyi könyvtárat.

Délután hozzászólásokkeretébenmutattuk be helyismereti különgyûjteményeinket, és elmondtuk ötleteinket, konkrét javaslatainkat. A hozzászólók Menynyeiné Várszegi Judit (Gyõr), dr. Horváth
Géza (Tatabánya), Czékli Béla (E;sztergom), Gerber György (Szentendre),Mándli
Gyula (Vác), KecskésIldikó (Érsekújvár),
Zsok Gizella (Révkomárom) voltak. (A
dunaszerdahelyiek írásban nyújtották be
gyûjteményük ismertetését, az együttmûködést érintõ javaslataikat.) Mivel a találkozót a Szlovák Kulturális Minisztérium
táros találkozón kidolgozott együttmûködés el- és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
indításához.
is támogatta, s ez a segítség a találkozó elõadáA tatabányai József Attila Megyei Könyvtár a sainak szövegét tartalmazó kiadvány megjelenVág-Duna-Ipoly Eurorégió támogatásával a tetésére is kiterjed, ezért most csak a felvetõdött
XXXI. könyvtári hetek rendezvényei keretében együttmûködési területekrõl, elképzelésekrõl
szervezte meg a szlovákiai Révkomáromban a szólnék néhány szóban.
tájék könyvtárosainak találkozását. Ez a rendezA 2005-ben fennállásának háromszázadik
vény tekinthetõ a mostani találkozónk elõzmé- évfordulóját ünneplõ komáromi nyomdászat és
nyének, bár a révkomáromi tanácskozás általá- sajtó történetétbemutató kiadvány(ok) megjelennosabb tematikát ölelt fel.
tetése, ehhez kapcsolódóan szakmai tanácskozás
,
..,
."
szervezése szerepel a tervek között. Hasonló
.~su,zkozs:g az,~~~o~ ~omarom v~e~e
kiadvány kiadását tervezik 2004-ben, a váci
teruleten az e:se~jvarI j~asb~, Komaromtol Katona Lajos évfordulóhoz kapcsolódóan. Kök~. n~gy;en,k~!omet~r:e tal~~~to; A fa~u,,a ~~~- zös szakmai lap, tallózó megjelentetéséreis hangt~ly torte~et~rol, ~ ~na felujl:asan~ ~~sto~a~a~ zott el javaslat. Az elképzelések között szerepel
~ol dr. ~ze~a~sy1rpa~, a ~omar~m~Muvel~d~s~ még: kiadói mûhelyek bemutatkozása, közös
es K~ltúrt~rte~etI Int:~et e,sa szmte~ Szlov~lal
életrajzi lexikon megjelentetése, a Múltunk emKt konyvklado vezetoje (társrendezo) a tulajdo- lékei címû szlovákiai kiadású illetve a Honisn~s képviseletében adott tájékoztatót a jelenlé- meret címû magyarországi lap kölcsönös eljuttavoknek.
,
'
k T
'
". t " k '. .
tásaegymasna. errneszetesengyuj o on egyezA délelõtti program elsõ részében Zsok Gi- tetést folytatunk, kölcsönösen tájékoztatjuk egyzella fõszervezõ, a Duna Menti Könyvtár veze- mást a helyismereti kiadványokról. Szóba került
tõje ismertette a szlovákiai és magyarországi közös helyismereti olvasó táborok megrendezépályázati lehetõségeket, melyek jobb kihaszná- se, s több más, kölcsönösen hasznos együttmûlásáhoza jelenlevõk Bél Mátyás Nem Beruházá- ködési elképzelés. (Rendezvények, tapasztalatsi alap (Fond Mateja Bela neinvesticny fond) cserék stb.)
névenjogi személyiségû társaságothoztak létre.
A jelen lévõ tizennyolc könyvtár képviselõi
Az alap elnökéül Zsok Gizellát, al elnöknek dr. megegyeztek abban is, hogya Szlovák KulturáMonostori Imrét (megyei könyvtár, Tatabánya) lis Minisztérium Kisebbségi Alapjához pályázaválasztották meg a résztvevõk.
tot nyújtanak be a 2003-ban a komáromi napokhoz kapcsolódó szakmai találkozó megrendezéEzután dr. Beck Ivánné (OSZK) elõadása sét segítõ anyagi támogatásért.
hangzott el a XX. századi szlovákiai magyar sajtó
Valami elkezdõdött...
történetérõl, amely a Duna mindkét oldalán élõk
Dr. Horváth Géza
számára hasznos ismeretekkel szolgált.
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
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munka. Berecz Agnes, a Dunamelléki Refonnátus Egyházkerület Ráday Könyvtár vezetõje és
ll.. ODR-konferencia
Tatabányán,
Czékli Béla, az Esztergomi Fõszékesegyházi
a József Attila Megyei Könyvtárban
Könyvtár vezetõje az egyházi könyvtárak állományáról és a már mûködõ számítógépes adatTavaly októberben, amikor elõször gyûltünk
bázisokról tartott elõadást. Elmondták, hogy
össze a "könyvtárközis" kollégákkal, az egyik könyvtáraik a lehetõségeikhez mérten a könyvlegfontosabb cél a személyes találkozás volt. Mi,
tárközi kéréseknek is igyekeznek eleget tenni.
könyvtárközi kölcsönzéssei foglalkozó könyvtá- Asványi Ilona, az Egyházi Könyvtárak Egyesürosok tudjuk a legjobban, hogy mennyire sze- lésének titkára többek között a technikai hátrámélyfüggõ ez a tevékenység, amely elhivatottsá- nyokról és a kellõ támogatás hiányáról beszélt.
got és kitartást igényel.
A felvetett problémákra Tóth Elek, az NKÖM
Ha nem szívügyünk, ha nem figyeljük kéré- könyvtári osztályának munkatársa reagált. Szaseink útját, ha nem indít juk újra és újra sikerte- vaiból kiderült, hogy a könyvtári osztály folyalen kéréseinket, ha ráérõsen teljesítjük a tõlünk matosan keresi azokat az anyagi lehetõségeket,
kérteket, ha ki sem nyitjuk a postafiókunkat, melyekkel ezek a gondok megoldhatók.
hiába a központi akarat, minden technikai csoda,
Gregorovicz Anikó, az MTA könyvtárosa és
pontos lelõhely-információ. Tõlünk függ, hogy Kürti Lászlóné, az Országos Széchényi Könyvmennyire mûködünk együtt más könyvtárakkal. tár Dokumentumellátó Szolgálat osztályvezetõje
Azért is tartottuk fontosnak a személyes találko- vállalkozott az Ariel bemutatására. Elsõ lépészást, hogy végre megismerhessük egymást. Ú gy ben elindítottak egy másolatkérést villámpostágondoltuk, hogy a napi munkánk során felmerü- val 'az Akadémia könyvtárába, ahonnan a
lõ, néha félreértésekbõl adódó gondokat a leg- beszkennelt másolatot az Ariel program segítséeredményesebbenegyütt, közösen megbeszélve gével gyorsan és biztonságosan,még az elõadálehet megoldani. Nem tévedtünk. A magas szín- sok alatt megküldték postafiókunkba. Kiderült,
vonalú elõadásokon túl a legnagyobb eredmény hogy egy nagyon célszerû, könnyen kezelhetõ
az egymásra figyelés, a segítõ szándék, az azóta másolatküldõ programról van szó, amivel megis egyre javuló együttmûködés volt.
spórolható a postaköltség, a másolt dokumentuAz Országos Dokumentumellátási Rendszer- mokat -ha kell -megõrzi, bánnikor elõhívhaben együttmûködõ könyvtárak szinte hiánytala- tók és újabb kérésre azonnal küldhetõk, mégnul képviseltették magukat, és a tanácskozásnak hozzá kiváló minõségben.
akkora sikere volt, hogy úgy döntöttünk, az idén
A megnövekedettkönyvtárközi forgalom mára
is megrendezzük.
már szükségessétette a nyilvántartások gépre
Kihasználva a könyvtárközisek levelezõlistá- vitelét is. Ennek egy lehetségesmódját mutatta be
ját, megkérdeztük a kollégákat, hogy mire kí- Dávid Boglárka és Molnár Sándor Gábor, a Debváncsiak, mi legyen, a téma. Több javaslat is receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Kön~
érkezett, ezek közül választottuk ki az egyházi könyvtárosa. Láthattuk, hogy az excelbe vitt adakönyvtárak bemutatását és az Arielt. A cél az tokból gyorsan és sokféle statisztika is készíthetõ.
egyházi könyvtárak adatbázisainak megismeréA közös ebédetjó hangulatú beszélgetésköse, az együttmûködési lehetõségekbõvítése volt, vette, melynek során megvitattuk gondjainkat.
és hogy megismerhessünkolyan technikai újdon- Kiderült, hogy szinte mindenhol ugrásszerûen
ságokat, melyek gyorsíthatják munkánkat. Az megemelkedett a könyvtárközi kérések száma.
anyagi fedezetet a Nemzeti Kulturális Örökség
Az egyik legnagyobb probléma a postaköltséMinisztériuma (NKÖM) könyvtári osztályának gek elszámolása, annak bonyolult nyilvántartápályázata biztosította.
sa. Richlich Ilona (NKÖM) válasza alapján úgy
Október 7-én kilenc órától fogadtuk a közel tûnik, amíg a postával országos szinten nem
száz vendéget, így volt idõ kávézásra és egy kis születik megállapodás, addig ez mindig is gond
kötetlen beszélgetésre. Mindenki nagyon örült a marad.
viszontlátásnak.
A kérések gyors kielégítésének legfontosabb
Tizenegy órakor dr. Monostori Imre meleg feltétele a pontos lelõhelyismeret. Több kolléga
hangú köszöntõje után kezdõdött az érdemi elmondta, hogy ugyan az ODR-en keresztül még

Könyvt6ri Levelezõ/Iap.

2002. december.

17

-1

nem tudnak pontos választ adni arra, hogy egyegy dokumentum kölcsönözhetõ-e, de a saját
opacjukon keresztül már igen. Sõt, egyre gyakoribb az opacon keresztül azonnal indítható kérés
lehetõsége is. Ez óriási segítségetjelent! Ezzel
idõt, pénzt és feleslegesmunkát takaríthatunkmeg.
Az idei tanácskozást is az együttmûködési
szándékjellemezte. Az elõadások igen színvonalasak és hasznosíthatóak voltak. Sikerült új
informáci?kat és címeket szereznünk.
Kürti Eva délután, mikor elköszönt, a következõket mondta: Jó volt hallani, hogy míg tavaly azt panaszolták a kollégák, hogy nem bírják
a terhelést, nem tudják idõre teljesíteni a kérések
nagy rész~t, ké~telenek az e~õ~~gyzésekkelis
foglalkoznI, add1~ mo,starr~ hivJak fe! a ~g~~lmet, hogy keressunk allomanyukban es küldjük
a kéréseket. Micsoda különbség!
A, szemlé!et ,v~l~ozásában, a s,egítõkészség
te~eszete~se v~lasaban sokat seg1teneka szemelyes talalkozasok.
,.,

A magyar résztvevõk a felmérésbenmeglehetõsen gyengénszerepeltek.(Ez sajnos erõsenemlékeztet a gyermekeknél végzett PISA vizsgálat
eredményére.)
Az elemzés sok fontos következtetést hozott,
ebbõl egyet kiragadva: az a szemlélet és életprogram, amely a tanulást egy konkrét életszakaszhoz köti s amely a bizonyítvánnyal lezárul,
a mai világban nem tartható! Az átképzéssei,
továbbképzés seI mindannyiunknak számolnia
kell. A magas szintû írásbeliség, szövegértés
pedig egyszerre elõfeltétele, ugyanakkor következménye is a folyamatos képzésnek,élethosszig
tartó tanulásnak.
Ezután dr. Erényi István beszélt az információs társadalom új kormányzati stratégiájáról.
Elmondta hogy az információs társadalom út
amely el ~ et a tudásalapútársadalomhoz.Hang~
súlyozta ve:ben a könyvtárak szerepénekfontosságát, hiszen kaput nyitnak az ismeretek megszerzéséhez,közvetítõi a tudásnak és közösségi
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Az IALS vizsgálatról érdemes tudni, hogy az eddIg ~ m~f!:Y~szekhel~ek~g
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írásbeliséget nem egyszerûen írni-olvasni tudás- ?e a ~?zelJovo~ento:ab?l feJ!es~te~~arhato. Ez
nak tekintették, hanem azt vizsgálták, milyen Jelen~os~ze~I,~letbel1valt~zast.:s Igenyel ~ laszinten képesek alkalmazni az emberek az olva- ~ossa~ resze~~l, hog~ e~h1~g~" ele~tI.omk~s
sott információt. Ennek érdekébenháromféle tí- uton IS lehet ugyeket rntezm, sot Igyerdemes.
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Számunkra is biztató, hogy jövõre otthoni
számítógéphezjuthatnak pályázati úton a közalkalmazottak -ezúttal a könyvtárosok is -, a vállalkozások dolgozói, egyéni adókedvezményekkel pedig gyermeket nevelõ családok.
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Ezután Sum István következett a Foglalkozta- olvasótér. Ezután beszélt egy gyeffi1ekek köré- .
tási és Munkaügyi Minisztériumból, aki az élet- ben végzett felmérésrõl, amelyet munkatársaival
hosszig tartó tanulás hazai programjáról szólt. együtt végeztek, a családi olvasási szokásokra
.Lényege, hogy egész életünket hassaát a tanulás vonatkozóan. Legfõképpen a magyar klassziku-nemcsak állásunk védelmében vagy az elõme- sok találhatók meg az otthoni könyvtárakban,
netelért, hanem érdeklõdésbõl is, hogy ne sor- náluk is fõként ezt keresik. Nagy érdeklõdés
vadjanak el szellemi képességeink, ne kopj on mutatkozik a megfilmesített regények iránt a
meg müveltségünk. Ez is része az európai uniós gyeffi1ek és a felnõtt korosztálynál egyaránt.
követelményeknek.
Szakirodalmat,ismeretközlõ könyveket leginkább
Az iskolarendszeren belüli oktatás mellett a tanulmányokhoz,munkáhozkapcsolódóanolvasmegjelennek új formák is, legfõképpen tanfo- nak. Érdekesvolt hallani, milyen sokoldalúcélokat
lyamok, távoktatás, szabadegyetemekés önálló szolgál ki a könyvtár: különbözõ társadalmi rétetanulás keretében.
gek 'költöznek be' szinte nyitástól zárásig.
Ösztönözni fogják felnõttek képzését vállaló
Dr. Hermann Gusztáv Mihály székelyudvartanfolyamok indítását, a távoktatást és az egyéni helyi könyvtárigazgató és történész elõbb bemutehervállalást a tanulás érdekében. Támogatják tatta könyvtárát, majd foffi1ális és infoffi1ális
azokat a munkahelyeket, ahol vállalják dolgozóik feladatvállalásaikról beszélt. Elõadásából két
továbbképzését. A fogyatékos emberek képzését érdekes megoldást idézek. Hangzó- és látványfedezik, hogy õk is teljes értékû életet élhessenek, anyagtáruk különleges audiovizuális lehetõségeteljes jogú állampolgárokká válhassanak.
ket jelent. Pályázati forrásból profi magnókkal,
A számítógépekotthoni elteIjedéseezekhez a video- és CD-Iejátszókkal, hangosító berendezécélokhoz is hozzájárul, akár az infoffi1ációszerzést sekkel, számítógéppel,projektorral rendeztékbe a
és továbbítást, akár a tanulás lehetõségeitnézzük. részleget,s mellé viszonylag bõségeshanghordoA könyvtáraknak ebben a folyamatban sokol- zóval rendelkeznek.A részlegvezetõszínmûvészedalú szerepjut. A képzésekhez szükségesiroda- ti fóiskolán rendezõ szakot végzett szakember.
lom nyújtásán túl helyszínt biztosítanak a világRendszeresrendezvényeik:filmk1ub, filmtörtéháló eléréséhez, és -ami nem kevésbé fontos -neti
elõadás, komolyzene-hallgatás, filmvetítés
tanácsadá.ssal,biztatással segítenekleküzdeni az mozgássérültés szellemi fogyatékosgyerekeknek,
idegenkedést a modem kor eszközeitõl. (A Szé- szociálisanhátrányos helyzetû gyerekeknek.Átlachenyi Terv keretébenindított tanfolyamaink is ezt gosan40 látogatója van e részlegneknaponta.
a célt szolgálták. Érzésem szerinta kötelezõenelõMásik értékes kezdeményezésük,hogy tudoírt. oktatásbefejezéseután is nagy igény jelentkezik mányos mûhely foffi1ájában is teret adnak az
.majd a könyvtárakban a folytatás iránt.)
értelmiségi lét kibontakoztatásának. Areopolisz
Ezután hidegtálak, meleg ételek, sütemények Történelmi és TársadalomtudományiKutatócsoport
várták ebédre a résztvevõket, majd a második néven történelem és társadalomtudományszakos
részben határon túli könyvtárak mutatkoztak be. tanárokbólálló csoporttart rendszeresen
találkozóZsok Gizella, a révkomáromi Duna Menti
kat, vitákat. Munkájuk eredményét a könyvtár
Könyvtár igazgatója mutatta be könyvtárát, amely megjelentetikönyv foffi1ában.Emellettszabadegyenagy változások elõtt áll.
tem is mûködik az érdeklõdõk számára.
A tervek szerint egy új, szép és ideális épüVégezetül Csics Gyula, könyvtárunk igazgatója
letbe költözhetnek a múzeummal együtt. Itt lesz zárszavábólidézek.A tanácskozás
résztvevõiegyetvégre raktáruk is, kiállítóterem és külön nyári értettekabban,hogy a könyvtárnak az infoffi1ációs
A csepeli Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ könyvtára felsõfokú szakirányú végzettséggel keres kollégát könyvtárcsoportvezetõi állás betöltésére. Bérezés a
kjt. szerint. További információk: Bánátiné
Papp Kata közmûvelõdés-könyvtár intéz-

társadalo~ alapintézm~?yén~kkelll~nnie. E~ek
megfele!oen,maga a konyvtáros, ~ ~foffi1atikus
meghatáro~osze~epetk~l~"hogy vallalJon ~ ~egsokszorozodott mfOffi1aClOS
anyag kezeleseben,
keresésében,a lényegében moderálás nélkül az
internetre felkerülõ anyagokváloga~sáb~.

ményegység-vezetõtõl. Cím: 1214 Budapest
Simon Bolivar sétány 4-8. Tel: (1) 420-7874

~zlla:sl.~ndr~a
Varosl Kony;tar,
Tatabanya
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A fenti címmel tartott egynaposszakmaikonferenciát a Magyar Olvas~stársaság(HUNRA) 2002.
október 25-én az Országos Széchényi Könyvtár
dísztermében.A hat elõadó különféleképpenközelítette meg ezt a különösen nyugtalanító témát. A
címben fóltett kérdés megkérdõjelezimindnyájunk
munkájának hatékonyságát-tanítókét, tanárokét,
könyvtárosokét egyaránt. Jól tesszük-e, amit teszünk? Ismerjük-e azoknak az életkörülményeit,
életszemléletét,gondolkodásmódját,akik ránk vannak bízva? Hogyan alkalmazkodjunk az új körülményekhez,és mibõl ne engedjünk, ha hivatásunkat jól akarjuk betölteni?
Arató László, az ELTE tanára tizenkét pontban foglalta össze téziseit a magyartanítás válságáról. Ebbõl néhány gondolat:
-A magyartanítás súlyos, de elfedett válságban van: nem szívesen veszünk róla tudomást,
mert a változtatás fárasztó, költséges, veszélyes
lenne. A válság oka az, hogy 1978 óta a magyartanítás nem reagált a szociokulturális változásokra. Olvasóvá nevelés helyett irodalomtörténet-tanítás folyik. Elkezdjük Homérosszal, és
mire a kortárs irodalomhoz jutnánk, ami a legmélyebben érintené a diákokat, kifutunk az idõbõl, a teljesség igézete rohanásra kényszerít.
-A rendszerváltásutáni tanítás dokumentumközpontúvá lett: a szabályozott tantervek nem
adnak gyakorlati eligazítást a magyarórákra.
-Nagyobb eredményekethozna a személyes,
a jelen idejû és a népszerû felé való nyitás.
.-A mûvek olvasása, értelmezése helyett neveket, adatokat kell bemagolnia a diáknak. Pótszer-tankönyvcsaládok vannak forgalomban.
Magukra a mûvekre nincs is szükség. A könyvpiac tele van kivonatokkal, kidolgozott érettségi
tételekkel.
-Helyesebb lenne mûveket, témákat, szövegeket tanítani. Az olvasás tizenkét éven át való
fejlesztése lenne a feladat.
-A képességfejlesztõ programok kidolgozását nem várhatjuk sem központi helyrõl, sem
házilagos barkácsolástól. Erre specializálódott
munkacsoportokra lenne szükség, egy koordiná-
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társadalmi kohéziót veszélyeztetjük.
Balatoni Teréz, a Babits Mihály Gimnázium
tanára:
Az irodalom a maga mûvészi kódjaival idegen nyelvvé kezd válni az új nemzedékszámára.
Még hat éve sem számoltunk ennyi lefelé nivelláló hatással, mely nemcsak az esztétikai, hanem
a morális érzéket is kikezdi. Szakadék van a
klasszikus mûvek etikai szemlélete és a mai világszemlélet között. A mûvek azzal szembesítik
az embert, hogy nem jól él, ezért leteszi a könyvet, és nézi a "valóság-show"-t.
Az értékeket ellenható közegben kell közvetítenünk. A társadalmi minták is egyre távolodnak az iskola klasszikus értékrendjétõl. Közben
amíg a magyartanításrafordítható óraszámcsökkent, az irodalomtörténet újabb ötven évvel növekedett.
Tudjuk-e, milyen értékrendet hoznak otthonról magukkal diákjaink? Lemondha'tunk-e az
értékekrõl?
Nem tehetünk egyenlõségjelet az irodalomtanítás és az olvasáskultúra fejlesztése közé. Érdekeltté kell tennünk a diákokat az olvasásban:
-Próbáljanak meg választ keresni az õket
foglalkoztató kérdésekre.
-Beszélgessünk az olvasottakról.
-Motiválja
õket az is, ha jó jegyet kapnak
érte.
-Ha többenolvastákugyanazt,és beszélgetnek
is róla, ez erõsíti a közösséghezvaló tartozást.
Nehézség az, hogy az irodalom csak egy tantárgy a többi között. Idõigényes, sok háttértudást
követel. Készségek sokaságátvárja el tõlünk.
Vajon olyan mûveket tanítunk-e, melyek érdekeltté teszik tanítványainkat? Érdemes újraolvasni és újragondolni a klasszikusokat.
Elõadónk körkérdést tett fól ll-12. évfolyamosoknak: fontosak-e a kötelezõ olvasmányok?
Meglepõ módon egyértelmûen igennel válaszoItak. Elvárják, hogy közvetítsék számukra az értékeket, a kultúrát, és erre az iskolát tartják a
legalkalmasabbnak.
Cserhalmi Zsuzsa elõadásából:
Mindent hamarabb tanítunk meg a kelleténél.
Ez baj. A tizenkét éves irodalomtanítás sem

~
mentes ettõl a problémától. Tizenkét éves korig
nem kellene szövegmagyarázat, csak olvasástanítás és sok-sok olvasás.
Az olvasás mint elõfeltétel eddig adva volt
mindenfajta tanulás számára. Ma viszont, ahogy
a gyerekeknek az olvasás nehézségetokoz, úgy
mi is nehezen értjük az õ nyelvüket. Egy
videoklip villódzó képeit nem tudjuk narratívan
visszaadni, míg a gyerek tökéletesen érti.
Betüközpontú világ helyett képközpontú világban élünk. Ha verbálisan kell visszaadniuk
egy mûvet, úgy nem sikerül. Ha filmkockákban
képzeltetjük el velük, úgy inkább.
Az irodalomtanítás beavatás a felnõttek világába. A legérdekesebbtémával: önmagával kell
szembesíteni a diákot.
Kipróbálhatjuk, mennyire ismerjük vagy nem
ismerjük egymás világát: én mondok húsz nevet,
hányat ismernek belõle a gyerekek. Ök mondanak húsz nevet, hányat ismerek én.
Figyelnünk kell a szubkultúrára is. Akik huszonöt éve szubkulturális elemek voltak, azokközött ma Liszt-díjasok vannak. Az önmagára
reflektáló személy képes csak másokra figyelni.
Erre taníthatunk az irodalomolvasással.
Fenyõ D. György egy filmbeli képsort képzeltetett el hallgatóival: egy kisfiú levesz egy
könyvet a polcról, leheveredik a díványra, olvasni kezd, elalszik rajta, s az olvasottak megelevenednek álmában. Nekünk, felnõtteknek még ilyen
képünk van az olvasásról, így olvasunk. Az 01vasási szokásokazonban átalakultak, s a magyartanítás elbizonytalanodott. Az irodalom lényegében konzervatív tantárgy: a legnemesebbhagyományokat örökíti át. A vizuális kultúra került
elõtérbe, á kereskedelmi tévék megjelenése pedig robbanást okozott a tévézési szokásokban.
De ha meggondoljuk, a könyvnyomtatás feltalálásakor is voltak válságjelenségek. Az egyedi leg elkészített míves kódexekhez képest minõségromlást jelentett a könyvek tömeges elõállitása. Ma azt fájlalhatjuk, hogy a Pallas lexikon
nem húsz kötetben áll a polcunkon, hanem egy
CD-n, de így hozzáférhetõbb. Nem kell tartanunk az oktatás tömegesedésétõl. Az a kérdés,
hogyan használjuk ki ezt a lehetõséget.Elemezhetjük pl. az SMS-ek, e-mailek nyelvezetét, beszélhetünk illemtanukról.
A tankönyvpiacot irodalmi CD-RaM-okkal
kellene kiegészíteni, olvasásfejlesztõ programokat kellene terjeszteni. A szakképzõ iskolákból

kerül ki a legtöbb funkcionális analfabéta. Nekik kellene több segítõ program. A könyvtár
pedig legyen találkozóhely, odajárni mindenkinek vonzó idõtöltés legyen.
Fûzfa Balázs, a Szombathelyi Berzsenyi Dáni el Tanárképzõ Fõiskola docense:
A konferencia címében feltett kérdés egy
konszenzusonnyugszik: olvasni jó. Ki kell egészítenünk: olvasni nehéz. Erõt próbáló folyamat
egy jelrendszer megfejtésére.
Az elõadó háromszor hét pontban foglalta
össze mondanivalóját, ebbõl a három fõ pontot
emelem ki:
1. Miért nem olvasnak?
2. Mit nem teszünk jól?
3. Mit kell tennünk, hogy olvassanak?
1. -Mert csak vízszintesen olvasnak, nem
ismerjük és nem tanítjuk a gyorsolvasást.
-Mert nem tanítunk tanulásmódszertant.
-Mert irodalomtörténetet tanítunk és nem
kreatív írást. Az alsóban elkezdett fogalmazástanítás abbamarad. Verset sem íratunk.
-Más az olvasásfogalmunk, mint tanítványainknak. A lineáris olvasást erõltetjük, õk meg a
digitális olvasást ismerik jobban.
-Ellopjuk a gyerekektõl az olvasásra szánható idõt: nincs idejük olvasásra, az élmény megélésére.
2. -Nem biztos, hogy a gyerekeketazzal kéne
gyötörnünk, amivel gyötörjük.
-Nem biztos, hogy csak a betûolvasás az
olvasás. Más jeleket rengeteget olvasnak.
-Nem jókor, jót, keveset és szépet adunk
nekik olvasni.
-Az irodalomtanítás mellett az olvasástechnika tanításával is baj van.
-Nem kéne szembefordulnunk az újfajta szöveghordozókkal.
-Nem biztos, hogy tanítanunkkell Homéroszt
és az Egri csillagokat,de biztosanbaj, hogy leendõ
magyartanárokszakmunkásképzõn,levelezõnvégeztek, és nem olvastak egyetlen regényt sem.
-Gyerekeink mást és másképpen olvasnak.
3. -Tanítsunk tanulni.
-Írjuk át az irodalomkönyveket.
-Ne vegyük el az idõt.
-Neveljünk leendõ olvasókat és leendõ színházi közönséget.
-Higgyük el, hogy élni olvasás nélkül is lehet, de mi tudjuk, hogy nem érdemes. Ezt bizonyítsuk be az irodalomórákon.
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Orbán Györgyi, a kolozsváriBabes-BolyaiEgye- Magyar
könyvtárak
tem tanára: Az elõadássorozatcíme egy vereség,.
."
beismerése.Ezt a vereségeta tévé, a számítógép, hataralnkon
mnen
es tul
a képek, a' hangok gubanca idézi elõ. Ki felelõs a
katasztrófáért? Sürgõsentenni kéne valamit! .A
határon túli magyarok XI. fesztiválja keretéGondolatban lépjünk egy nagyot hátra az idõ- ben a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár a fenti
ben. Platón Phaidrosz címû dialógusa az írás címmel október 15-én konferenciát rendezett. A
alacsonyabbrendûségérõl érvel az élõszóval résztvevõk érdekes elõadásokathallhattak a téma
szemben. Szókratész azt kérdezi: Az emlékezet tágabb -a nemzeti lét, a kisebbségi állapot, az
és a tudomány varázseszköze az írás? Vagy ép- identitás és a kultúra szerepe-összeruggéseirõl,
pen az emlékezet feledése? Az írásban bizakod- valamint szorosabbana könyvtár mint kulturális
va nem gyakoroljuk emlékezõtehetségünket. A intézményjelentõségérõla határon túli magyarság
tudásnak csak a látszatát adja az írás. Milyen életében.Ez esetbenis, mint általában,szó esetta
idõszerû! Cseréljük csak fól az írás fogalmát a szomszédosországokkal való kapcsolat történeltévével és az internettel! Az írás csak megismét- mi, politikai és kulturális vonatkozásairólis.
li az elhangzottakat. Csak az emlékeztetés eszMegnyitójában Bokor Béla, a megyei közgyûköze, nem az emlékezésé. Az írás jelentése kisa- lés alelnöke Mocsáry Lajost idézte: "Legyünk
játítható azok számára, akik álnokul kiforgatják bármely véleménnyel korunknak az anyagi irájelentését. A gondolkodás, a képzelõerõ mûkö- nya felõl, ismerjük el bármennyire a kényszerûdését hiányol juk a tévénézésben is.
séget az anyagi haladás terén... soha ne feledjük
Platón figyelmeztet a Dialógusokban: gondol- el, hogy természetünknél fogva nekünk a szellekodás nélkül semmit se fogadjunk el. Az írás mi és erkölcsi érték lehet csak erõs oldalunk." A
megértésre, közvetítésre vár. Az olvasás nem- továbbiakban a hazai szakirodalom alapján áttecsak felhangosítása az írásnak, hanem értelme- kintést adott a magyar kisebbségpolitikáról, az
zése is. A Szentírás magyarázatot igényel ugyan, egyéni és csoportosidentitásra befoiyástgyakorló,
de elsõbbségevan minden magyarázattalszemben. statisztikailag is megfogható tényezõkrõl (térbeli,
A költõi szövegekkel ugyaneza helyzet. Önbetel- fó ldrajzi elhelyezkedés, vallás, kisebbségi elit,
jesítõ szövegek. Nem lehet elõlük kitérni. Nem nyelvhasználat,ünnepek),majd így folytatta: "Mai
töltenek be eszközfunkciót. A mesétnem informá- konferenciánka kulturális élet, ezenbelül a könyvciónyerés céljából hallgatják. Maga a szöveg lép tári tevékenységs a könyvkultúra közvetítéséneka
fól igényekkel a hallgatóval szemben. Spontán nemzeti identitás elmélyítésébenbetöltött szerepét
mûködésbe lép a képzelõerõ. A gyermek a és megõrzésének(sokak számáraegyetlen)lehetõdialogikus hallgatásával részt vesz a teremtés fo- ségét,jelenlegi helyzetétvizsgálja erdélyi és vajdalyamatában, s ezáltal önmagát is megérti.
sági tapasztalatokalapján."
A konferenciát tisztújító közgyûlés követte,
Szólt a magyar könyvtárügy jogi szabályozámelyen bemutatkoztak az elnök-, alelnök- és sának a határainkon túl élõ magyarságot érintõ
tanácstagjelöltek. Az Olvasástársaság"nagy öreg- rendelkezéseirõl, illetve a Nemzeti Kulturális
jeit", Nagy Attila és GerebenFerenc olvasáskuta- Örökség Minisztériuma könyvtári osztálya ezektót s a többi alapító tagot Rigó Béla -magát is hez kapcsolódó elképzeléseirõl és gyakorlati
beleértve-"takaréklánglelkeknek" nevezte,s biz- megvalósulásuk érzékelhetõ eredményeirõl. "Az
tatta a fiatalságot, hogy vegyék át a stafétabotot. NKÖM könyvtári osztályának az elképzelése a
A megválasztott, érzékelhetõen fiatalított, új kezdetektõl az volt, hogy minden olyan lehetõtisztikar: Bartos Éva elnök, Bocsák Veronika séget biztosítsunk a szomszédos államokban élõ
alelnök, a tanács további tagjai: Adamikné Jászó magyaroknak, amelyet a Magyarországon élõkAnna, Boldizsár Ildikó, Fûzfa Balázs, Gereben nek is biztosítunk. Melyek ezek a kedvezméFerenc, Komáromi Gabriella, Nagy Attila tisz- nyek? A diákigazolvánnyal járó ötven százalételetbeli elnök, Rigó Béla, Steklács János.
kos kedvezmény, valamint az a rendelkezés,mely
Az elõadássorozatgondolatait továbbfiízve, sa- szerint a közgyûjteményekben dolgozók (könyvját munkánkra alkalmazva lesz feladatunk bõven tárosok, muzeológusok, közmûvelõdési dolgoaz elkövetkezõ idõkben. (Elekji Erzsébetkönyvtá- zók) térítés nélküllátogathatják a könyvtárakat,
ros, Elõ-Tér Általános és Mûvészeti Iskola)
illetve múzeumokat, s a fenntartó egyéb kedvez-
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ményeket is adhat." Úgy ítélte meg, hogya
pontból a legfontosabbnakítélte a saját mûvelõKárpát-medencében élõ magyarság összefogásá- dési intézmények létét és az anyaországsegítséI nak és szolidaritásának ma a kulturális intézmé- gét. A horvát intézmények állapotát és az anya~ nyek adhatnak leginkább keretet. A fogalomba ország (Horvátország) segítségétnem látta meg! beleértendõk az oktatási intézmények (az óvodá- felelõnek. A két nemzeti kisebbség együttmûköI tól az egyetemig), az egyházi szervezetek, a saj- dése szempontjából fontos volt a 2000-ben, Pétó, a könyvkiadás, a tudományos intézmények, a csett rendezett konferencia, amelynek elõadásai
civil szervezetek, az országos és helyi magyar Kultúrák érintkezése,kisebbségi értékek címmel
kulturális intézmények, így a könyvtárak is. A kötetben is megjelentek. Kiemelte a magyarok
magyar kisebbségi intézményrendszer fejleszté- által Horvátországban végzett kutatásokat.
sének feladatai között említette finanszírozásuk
Az "ismételt kölcsönös megismerés" terén is
javítását, a szakértõ értelmiségi gárda kialakulámegtörténtek az elsõ lépések. Ezek között kisának és mûködésének elõsegítését, a polgári emelkedõjelentõségû a dr. SarosáczGyörgy által
gondolkodás és öntudat erõsítését, a hagyomá- összeállított, A horvátok és a magyarok ezeregynyok õrzését és az önérdek-érvényesítést.
száz éves kapcsolata címû kiállítás, amelyet több
"Fontos feladata van a magyar civil társada- magyar és horvát városban is megtekinthettekaz
lomnak is itthon és a határainkon túl egyaránt: érdeklõdõk.A horvát hagyományõrzõkiállítás és a
minden erre a célra létrejött civil szervezetnek-Horvát
Nemzeti Színház elõadásaszintén ebbe a
így a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapít- körbe sorolható.Igen élénktevékenységbekezdett
ványnak is -azon kell munkálkodnia, hogy a 1997-ben a Horvátországi Magyar Tudósok és
közös kultúra és a nemzeti azonosságtudaterõ- Mûvészek Egyesûlete. Konferenciát szerveztek
södjön. Ennek erõsítéséhez a nemzeti kultúra Horvátország-Magyarország-Európacímmel, Zríápolása és a nemzeti szolidaritás lehet az egyik nyi és Európa címmel pedig már a második köteleghatékonyabb eszköz. Ez teremtheti meg an- tük van nyomdában. Ebben az évben ünneplik a
nak a lehetõségétis, hogy a magyarság a nyugat- horvát-magyar történelmi összefonódáskilencszáeurópai gondolkodáshoz és így az európai kö- zadik évfordulóját történészektalálkozójávai,valazösség nemzeteihez is közelebb kerüljön, és ré- mint nyelvészekés mûvészettörténészek
által összeszese lehessen -új minõségben -az egységesü- állított kötettel. Név szerintis megemlékezettazoklõ Európának. Reményeink szerint ez a konfe- ról, akik jelentõsenhozzájárultaka két kultúra és a
rencia is ezt segíti, hiszen -az illyé si gondolatot két nép közeledéséhez
(JadrankaDamjanov,Lõkös
felhasználva -."magyarnak lenni nem szárma- István, Nyomárkay István). A példák biztatóak, de
zás, hanem vállalás kérdése".
nem elegendõek-hangsúlyozta Zvonimir Maric.
Dr. Zvonimir Maric professzor, a Horvát
A konferencia -nagy érdeklõdéssel kísért Köztársaság fõkonzulja Kortárs horvát-magyar
kulturális viszonyok címmel tartott elõadást,
hangsúlyozva, hogy három fontos téIlyezõt kell
szem elõtt tartanunk: a történelmi viszonyok
alakulását, a nemzeti kisebbségek szerepét és a
kölcsönös "ismételt felfedezés" szükségességét.
Szólt a tizenegy évszázados szomszédságról,
amelybõl a magyarok és a horvátok nyolc évszázadon keresztül éltek egy államban. Ezt az emberiség történetében egyedülálló példának minõsítette, kiemelve, hogy minden viszály és félreértés ellenére ezt harmonikus együttélésnek minõsíthetjük.
A kisebbségek szerepérõl szólva azt hangsúlyozta, hogy a magasan képzett személyiségek
mindkét kultÚra részesei, környezetük igazi kincsei, ezért a bölcs állami politika támogatja a
kisebbségeketöntudatuk megõrzésében.E szem-

nyitó elõadásátCho/noky Gyõzõ, a Kisebbségkutatás címû folyóirat fõszerkesztõje tartotta Magyarországi és határainkon túli könyytárak és
kiadók szerepe a nemzetismeret terjesztésében
címmel. Ezzel kapcsolatos gondolatait három
téma köré csoportosította. Elsõként arról szólt,
hogy a könyvtáraknak, könyvkiadóknak, folyóirat-szerkesztõségeknek végsõ soron közös és
sajátos feladataik vannak. Részben az eszközök
is közösek: így az archiválás, az információk
összegyûjtéseés rendezése, valamint ezek közreadása. Fontosnak ítélte, hogy az intézmények
gondot fordítsanak a legkülönfélébb vélemények
összegyûjtésére,kifejezésére, ütköztetésére. Ez
nem csorbítja az objektivitást, ugyanakkor a nemzettudat, az identitás, az ehhez szükségesismeretek elsajátítása szempontjából ez a szemlélet
és "magatartás" nélkülözhetetlen.
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A közös tennivalókkal összefiiggésben kifejezte azt a véleményét, hogy kisebbségtudomány
nincs, vannak viszont több tudománynak (régészet, történelem, néprajz stb.) olyan metszéspontjai, amelyeken a kisebbségi kérdés, a nemzetinemzetiségi probléma "elhelyezkedik".
Az
együttgondolkodást, azonos célú cselekvéstmind
a múltbeli történések,mind pedig a modem irányzatok hatásai miatt különösen fontosnak tartja.
Súlyosnak látja, hogy gondolkodásunkban nagyfokú a "szolidaritáshiány". Ennek oka az a több
évtizedes politikai szemlélet és társadalmi gyakorlat, amely lejáratta ezt az eszmét, a karitatív
tevékenységet szükségtelennek és "úri huncutságnak" tartotta. Másrészt hangsúlyt kaptak a
nemzet, a nemzetállam jelentõségével, jövõj éveI
kapcsolatos kételyek is.
Ez a tendencia már az ENSZ megalakulásától
tart, hiszen például egyes népek nem kaptak legális lehetõséget az önálló államalakításra (példaként a kurdokat említette, akik három állam
területén élnek). Ezzel is magyarázható, hogy
felélénkültek azok az alulról szervezõdõ nemzetiségi mozgalmak (például a bretonoké), amelyek kikezdték a szilárdnak hitt nemzetállamokat. Ma-pedig az egyébként elkerülhetetlen
globalizáció jelenti a reális veszélyt a nemzeti
identitásra.
A globalizáció gazdasági"termékei", a multik
a helyi identitás, helyi érdekek ellen (is) hatnak.
Ismeretes, hogy az európai jogrendszer átvétele
egyet jelent a nemzeti államok szuverenitásának
csorbulásával, hiszen jelentõs jogosítványokat
vesz el az egyes államoktól például a jogalkotásban és a jogalkalmazásban, de a mindennapi élet
szervezésébenis.
Mindezek hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvilágosodás eszmeáramlatán kialakult nemzeti intézmények "megrendültek".
Mit tehetünk? A globalizáció nemkívánatos
hatásaival szemben a legfontosabb ellenszer a
regionalizmus, akistérségi, határmenti és helyi
együttmûködés.
Erõsíteni kell a kultúraközvetítés nemzeti intézményeit, amelyeknek szoros kapcsolatot kell
tartaniuk a határon túli magyarság hasonló intézményeivel. Erõsíteni kell azt a tudatot, hogy
az anyaország a segítségnyújtással tulajdonképpen nem ad, hanemkap: olyan szemléletet, olyan
é11ékrendeta kisebbségben élõ magyarságtól,
amelynek ismerete és átvétele befolyásolja az
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egész nemzet tudatát és magatartását. Külön
nyomatékosította a televízió és a könyvkiadás
szerepét. Valóban szükség lenne egy nemzeti
közszolgálati adóra, valamint arra is, hogya
nemzeti-nemzetiségikutatások termékeit, a könyveket és folyóiratokat az arra hivatott intézmények (például iskolák, könyvtárak) felhasználják
az információszolgáltatásban és a tudatformálásban. Ezek a hazai mûhelyek kissé magukra hagyottak, nem kapják meg azt a támogatást és
odafigyelést, amit megérdemelnének. (Elmondta, hogy kiadványaik a határokon túl ismertebbek és népszerûbbek, mint itthon.)
.
Végül a feladatok között szólt a történelmi
ismeretek fontosságáról. Nem lehet reális szemléletet kialakítani, hatékony.gyakorlatot folytatni
a határontúli magyarsággalkapcsolatban,ha nem
ismerjük a történelem és a jelen tényeit, így
például a nemzetiségi politika történetét, a trianoni béke körülményeit, a környezõ országok
magyar munkaerõpiacát stb. "Az interferenciák
és az ezek iránti érdeklõdés alapja csak az önismeret lehet. Identitás nélkül nincs csoporttudat,
nincs nemzettudat."
Dr. Hódi Éva, a vajdasági Szarvas Gábor
Könyvtár fõmunkatársa A kisebbségi magyarság
címû korreferátumában arról értekezett, könyvtárának tevékenysége és közösségi szerepe hogyan hat a település társadalmi és az ottani
magyarság kulturális életére. Az elõadás kiindulópontja az volt, hogy egy kis közösség életében
az iskola és a templom mellett a könyvtár a legfontosabb kultúrahordozó, a könyvtár állapota és
lehetõségei ennél fogva a mûveltség, a mûvelõdés kelendõségérõl tanúskodnak.
A továbbiakban ilyen kérdésekrõl elmélkedett:
Vajon hogyan tudja a kisebbségi helyzetben élõ
magyar közösségkövetni az utóbbi évek felgyorsult tempóját, a sokszínû magyar könyvkiadást,
s hogyan tudnak a kisebbségi viszonyok között
épp csak egzisztáló könyvtárak a mai kor igényeinek megfelelni? El tudnak-e látni közösségformáló, nemzeti identitástudatot erõsítõ funkciókat, vagy egyáltalán nem is tekintik feladatuknak ezt? Képesek-e hatást gyakorolni az adott
közösség szellemi arculatára, mûveltségére, s ha
igen hogyan, milyen formában?
Sajnos ezeketa kérdéseketnem kutatják, nem
elemzik, nem készülnek róluk felmérések, tanulmányok. A millennium évében Gereben Ferencnek a vajdasági magyarok nemzeti és kulturális

identitását vizsgáló elemzése váltott ki nagy
visszhangot.
Megdöbbentõ eredményeket közölt, például
azt, hogy a vajdasági magyarok a legpozitívabb
történelmi személyiségnek Titót tartják, aki megelõzi a sorban Szent Istvánt, Mátyás királyt,
Kossuth Lajost, Széchenyi Istvánt. Ugyanakkor
a felmérés szerint a magyar klasszikusok iránti
érdeklõdés nagyobb, mint a magyarországi olvasók körében.
A magyar könyvtárak helyzetét több tényezõ
negatívan befolyásolja. Jogi státusukat tekintve
más intézmény keretében mûködnek, s bár az
utóbbi idõben megindult az önállósodási folyamat, belsõ, lényegi változás nem történt. A másik sajátosság,hogy kifejezetten magyar könyvtár nincs, legfeljebb a szerb állomány mellett
kisebb-nagyobb magyar állománnyal is rendelkezõ könyvtárak léteznek. Mûködésüket meghatározza és befolyásolja az alapító önkormányzat,

a magyar nyelvû könyv ma ugyanúgy csempészáru, mint a cigaretta, az ital vagy a kábítószer!
Amennyire kétségbeejtõ a helyzet az állományt
illetõen, a könyvtári rendezvények talán a tudatformálás szempontjából több reményre jogosítanak. Egy-egy irodalmi estenvagy más rendezvényen többnyire állandó közönség jelenik meg.
A könyvtárak elmaradottságát önerõbõl nem
lehet megoldani, ahhoz hivatalos lépések kellenek. Kifejezetten magyar könyvtárakra lenne
szükség,amire egyébkéntvan törvényeslehetõség,
ahogyanmagánkönyvtárakalapításárais. A "kifejezetten magyar" könyvárban is lehetnemás nyelvû állomány, de az alapelv a magyar kultúra és
mûvelõdéslenne.Jelenlegépülõfélbenvan Zentá11
egy modem magyar mûvelõdésiközpont, könyvtárral. Bízni lehet a megalakult Magyar Nemzeti
Tanács segítségében
is. Fontos a civil szervezetek,
pl. a Kapocs könyvtári csoport megalakulása és
tevékenysége.Halvány reménysugarak ezek a ki-

a felügyeletet ellátó felettes szerv, a könyvtárnak
az adott intézmény keretében elfoglalt helyzete.
Nem kedvez a könyváraknak az anyanyelvi
mûveltség elégtelen,színvonala, a piacgazdasági
szemlélet, a mûködtetésre szánt összegekelégtelensége. (A helyiségeket kénytelenek bérbe adni
vagy olyan "könyvtáridegen" tevékenységetbefogadni, mint pl. az utazási iroda, fuvolaórák stb.)
Súlyos probléma, hogy a hatóságok ma is
leginkább a könyvtõl, az írott szótól félnek (pl.
nem engedik át a határon az ajándék könyveket).
Ez a félelem a kisebbségek egymáshoz való viszonyában is megfigyelhetõ: cenzúrázzák egymást, évtizedeken keresztül nem jelentek meg
olyan könyvek, amelyek a kisebbségek sorskérdéseivel foglalkoznak. A Magyar Nemzeti Tanács megalakulásakormegtiltották az olyan könyvek fizikai jelenlétét is, amelyek az elhangzott
elõadásokat, a sajtóvisszhangot vagy az erre
vonatkozó törvényeket tartalmazták. Ha ilyen a
viszony a könyvekhez, milyen lehet a viszonya
könyvtárakhoz?
Az sem segít a helyzeten, hogy magyar könyvtárak csak a "testvériség-egység" jegyében mûködhetnek, nincsenek önállóan létrehozott vegyes
könyvtárak sem. Nagy gondot jelent a meglévõ
magyar állomány elöregedése, elavulása, a gyarapodás számbeli csökkenése, az arányoknak a
kisebbségi állomány rovására történõ elmozdulása. (Az adai könyvtár pl. az utóbbi négy évben
nem vásárolt új könyvet!) Képtelen állapot, hogy

sebbségimagyar könyvtárügy egén.
Fil/ich László, az erdélyi Heltai Gáspár Alapítvány elnöke A helyi könyvtár és a civil szervezetek a település kulturális életéért címmel
tartott korreferátumot. Az alapítvány tízéves.
Mûködésének eredménye a Gróf Mikó Imre
Könyvtár megalakulása,amelyheza magyarországi Kölcsey Alapítvány nyújtott jelentõs támogatást.
A tizedik évfordulón az alapítvány a magyar kulturális minisztertõl elismerõ oklevelet és a Magyar
Nagylexikon köteteit vehette át. Az alapítványkiemelkedõ szerepetvállalt az erdélyi régió -különösena szórványhelyzetbenélõk -magyar könyvtárügyénekszolgálatában,a régiók közötti kapcsolatteremtésben.Nagyrésztnekik köszönhetõ,hogy
az erdélyi magyarkönyvtárosok rendszeresen
jelen
vannaka magyarországikönyvtári rendezvényeken
és regionális tanácskozásokon.
Az alapítvány története példaértékû a határokon túli magyar civil társadalmi önszervezõdésben. Könyvtári gyûjteménye hatezer kötet, és a
szolgáltatásai kiemelkedõk. Dicséretes segítséget nyújt az erdélyi szórványtelepülésekkulturális szervezeteinek, önkéntes munkatársainak, és
adományozóként is jelen van a kistelepülések
könyvtári életében.
A konferencia zárásakéntRavazdi László, a
szigetváriVárosi Könyvtár igazgatója szólt a helyi
civil szervezetekegyüttmûködésénekés a kulturális életre gyakorolt hatásánaktapasztalatairól.
Dr. Román Lászlóné
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Használati

feltételek

A KisTéka olyan könyvtárak számárakészült,
ahol a könyvtári rendszert személyi számítógépen (PC-n) üzemeltetik, s ennek processzora
legalább Pentium, operációs rendszereWindows
NT, Windows 95 vagy azok újabb verziói.
Az operációs rendszeren a MySQL relációs
adatbázis-kezelõ mûködik.
A katalogizálói és kölcsönzõi felület, illetve
az OPAC (olvasói katalógus) MS Internet
Explorer webböngészõvel érhetõ el bármilyen
géprõl, amelyre az Internet Explorernek legalább
az 5-ös verzióját telepítették, és amelyen Javascript elérhetõ.
Az adatbázist szolgáltató gépen webszervernek kell futnia. A KisTéka forgalmazói az
liS, vagy az Apache webszerver használatát
javasolják.
Katalógus modul
A könyvtár állományában lévõ hagyományos
és nem hagyományos dokumentumok egyaránt
feltárhatók vele. A kezelt dokumentumtípusok:
.könyvek

.idõszaki kiadványok
.vizuális
dokumentumok
.zenei és hangzó dokumentumok
.elektronikus
dokumentumok
.kartográfiai dokumentumok.
Az állomány fogalma a hagyományos felfogáshozképestkiszélesedik: nem csupána könyvtár polcain tárolt dokumentumokat értjük alatta,
hanem az inter- vagy intraneten elérhetõ bármilyen elektronikus dokumentumot is.
A katalógus adatszerkezete
Az adatszerkezet kialakításánál a program
készítõi az érvénybenlévõ bibliográfiai és MARC
szabványokat vették figyelembe. A MARC forma nagyon leegyszerûsített változata adja a
KisTéka rekordszerkezetét.
A bibliográfiai rekord tartalmazzaa dokumentum bibliográfiai leírását. Az adatmezõk alapértelmezés szerint ismételhetõk és nem kötelezõek. Nem lehet azonban szabadon kitölteni a
besorolási rekorddal támogatott mezõket. A katalogizálásnállehetõség van ún. értéklista haszKönyvt6ri levelezõ/Iap.
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nálatára. Ez elõre rögzített, kiválasztható adato-

ben ezek bõvíthetõek, céljuk, hogy a következe-

kat tartalmaz. Ilyenek: nyelvi kód, országkód,
osztályozás, szerzõ, megjelenési hely, kiadó,
sorozatcím, tárgyszó. Természetesenmunka köz-

tes adatbevitelt segítsék. Különösen fontos ez a
besorolási adatok esetében.
A háromképemyõs beviteli ûrlap áttekinhetõ:i

=~

.:J.§j2!J

VKVK

~I~

utolsómódosítás:
2002-11-27,
Üzenet:
"

,

,

Rekordazonosító:

,---~,-"

,-~---;,...~---

,,-~..c~~--~_.c-,-.c--r

!Katak:Jgizá.lva!

iETO

!I""~

.'jUtolsó módosítás

Módos..ítá$
~
jjOSztályozás

:Szerzõ
I
I

'!1
,i

~~
~~

,Fõcím

"--"
j

.i.iE!s5d~gessze~5
lr;;;-3 ;

.J

:

Párhuzamos
crm !

2JJ Módosítást
~

Egyébcím/alcím!

B1J~~~iiijjf

!
!

,

i:'

~2:J

mTlb"j~,,;;j1;J[llÍ!l:!~IJr;r~J!.íJ r~!J[:;;,jl~j '1j~t1:i!!::!:1t,fi:~\;,,;,;j:,jc![!i,~:IliI:'j~b"j
~l!II!Ji;;'l;;:!J
.'

PVKV K

IIJilJirllllliril ~~
~~

\'
,

-Utolsó

KIS

módosítás:

2002-11"27

;'

jIl'

j;c,

l'
'"

1.
i:'

Üzenet:

"

.'

C

'Terjedelem

:

:Méret

'

.Illusztráció

:

Megjegyzés

1

~ ~~

~

Elektronü<us jellemzõk

:Elektronikus hozzáférés

MódOsitás~

.
bi:?iiJ~~~
28

.Könyvtári

Levelezõ/Iap.

2002,

december

.

'

I

A hannadik képernyõn a példányatokrögzíthetõk:
O=J6J~
~rnJJ1!",~[;;J~:,ii!li:,l'J~~!:j~:~i:(í
:~;;;j,;;~4,~;;J
~~íi~iii[i:JJtj~)~J;;j
:~,!:!~ó'itT~[:;:t,~
~,;;[j!!ii;.~:~J.
=

~

PVKVK
UtDlsómódosítás:

KIS

2002-11-27

Üzenet:
NincsenekpéldányadatDk.

,VonaU<ód

!

Raktári jelzet

I

!
.1

-:

:Leltári szám

:

:I<ÖIcSÖ1zésl
kategá"1aj KölcSÖnözhetfi
-c:-;::::;:::,c::::::::::=-~
FAJ lapot

.
.--==--=;

.

I Feldolgozás alatt

-!J -lJ ~ ~

Rekord
tö[lése
j

.

~~fi1~"'-~m,~",]""",-~

=~

..

A kérhetõ kimutatások:

...,

'."'.

.:~~rm1m:t'A~":J

.."J.gJ~

,

PVKVK
UtDlsó módosítás:

KIS

2002-12-15

Ozenet:
Egy hónapja feltárt fStelek
Lejár1;ktilcsönz$sek
Leltár.Jap
asók listája
Teljes dokumen~mcímlista

Mire

vágyik

egy kis könyvtári
könyvtáros?

2, A kölcsönzõk és a kölcsönzésekprecíz nyilvántartására,a lejáratokautomatikusfigyelésére,A
Kistéka ebbenjó segítségetad.
1. Mindenekelõtt arra, hogy a lehetõ leggyor30Különféle, a fenntartóknakkészítendõkimusabban,a legkevesebbmunkával építhessekönyv- tatások összeállításábansegítségre.Itt egy kissé
tára katalógusátoEhhezaz kell, hogy központi szol- megtorpan a program sokszínûsége, de mert
gáltatásokból vehessenát elõre elkészített,szabvá- "kisöccs", várható, hogy átörökli anagykönyvtári
nyos bibliográfiai leírásokat. Ezt a lehetõségeta rendszerszolgáltatásait.Erre az internetenelérhetõ
Kistéka precízen kínálja a HUNMARC-, illetve demoverzióban találunk is ígérvényt. Mindezek
Kistéka-importon keresztül, és perszeaz exportot, alapján minden bizonnyal a felhasználókis igennel
vagyis az adatátadásta saját feldolgozásból.
válaszolnaka címbéli kérdésre. (Fejõs László)
K6nyvt6ri Levelezõ/Iap.
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Közhírré
DAT

tétetik

-Postánkból

2002

A Magyar Tartalomipari Szövetség (elõzõ
neve: Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége) évente megrendezi nagyszabású konfe-

8Bertalanné Kovács Piroska (Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok): A közösségi hozzáférés jelentõsége
8Teveli Judit: Könyvkeresõ bemutató
8Reiner Klimesch: Elektronikus tartalomszol-

renciáját, melynek témája 2002-ben a Tartalom mindenek felett volt.

gáltatás az Ovid GmbH-nál
8Burmeister Erzsébet: Tartalomjegyzék-szol-

A cím az eContentre, az európai digitális tar- gáltatás, a Afiskolci EfY~t~m .kö~yvtárában .
talom elõállítását, felhasználását és terjesztését
8Atzel Reka (Akademlal Klado): Elektromkus
segítõ programra is utalt, melynek célja, hogy
mindenki számára javítsa a több nyelven is

folyóiratok -a

megjelenõ, minõségi digitális tartalom hozzáférési lehetõségeit.

K
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Városi
és

Információs

sában (Nemzeti Fejlesztési Terv), a társult országok lehetõségeit, az állam és a civil szféra,,
együttmûködését, a tartalomipar lehetõségeit
Magyarországon.
2002. december 16-án az EU eContent programja meghirdeti harmadik pályázati felhívását,
amelybenmost elõször indulhatnak magyarországi

2002. október 15-énkedves meghívásnak tettem
eleget. Az Országház Delegációs termében A
vakok esélyegyenlõségéértcímû projektbemutatására került sor. Az Európa Tanács Információs!
és Dokumentációs Központ kiadásában megje-

szervezetekteljes jogú tagként, mintegy 28 millió
euró összegûpályázati támogatásért.A hazai pályázók felkészülésétis segítettea nyitókonferencia.
A DAT 2002. konferencia a második napon

lent hangoskönyvvel ismerkedett meg a szép
számú közönség. Soraikban a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai,
könyvtárosok és újságírók voltak.

szekcióüléseken folytatódott:
~ Az információs társadalmat támogató kutatás-fejlesztési tevékenység
~ A jövõ könyvtára, a könyvtár jövõje és a
közösségi hozzáférés jelentõsége
~ Az egész életen át tartó képzés és az
eLeaming
~ Az eKormányzat, a civil és az üzleti szféra
együttmûködése
~ A tartalomfejlesztés technológiái, a digitális szellemi tulajdon védelme

Több szervezetképviselõje méltatta a projektet. Az elõadók szavaiból kiderült, hogya fogyatékossággal, sérülésseiélõk esélyeinekjavítása a
ma emberének fontos feladata. Különösen fontos ez akkor, amikor európai uniós csatlakozás
elõtt áll az ország.
Az ünnepség kapcsán én is végiggondoltam
intézményünkkaritatívtevékenységét.Néhánygondolatomat megosztoma Levelezõ/lap olvasóival.
Több civil szervezet, egyesület tartja foglal-I
kozásait, összejöveteleit könyvtárunkban.

A könyvtári szekció programját nagy érdeklõdés övezte:
Felvezetõ elõadó:
Dr. Skaliczki Judit: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007

A Vakok és Gyengénlátók Klubja a legrégebbi, tagjai már szinte elválaszthatatlanoka könyvtár épületétõl és a könyvtárosoktól. Nagyon aktív közösségi életet élnek a Siketek és Nagyothallók Klub tagjai is. Mi adunk otthont a közel két

J;..,
l

Elõ~~ók:
'.."..
8SaiD Andrea (Hlrkozlesl

Központban

,é~e
cégbíróságon is bejegyze~ Fogódzkodó EgyeFelugyelet Informasuletnek, melybe olyan csaladok tartoznak, ahol

ciós Központ és Könyvtár -"Az
A könyvtár a XXI. században

év könyvtára"):

sérült, beteg gyermek, fiatal, felnõtt él. Itt tartja
megbeszéléseita Beszédhibásokkis csoportja is.
.
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Könyvtárunkat
szerdainaponbelsõmunkála- ük Sajnosaz akadálymentesités
mégnemmeg-..
tok

miatt

zárva

tartjuk

a nagyközönség

elõtt.

Az

oldott,

de

a tervek

már

elkészültek.

említett csoportok ezeken a napokon jönnek
Erõsítjük az említett szervezetekmûködését,
össze. Mindegyiknek megvan a "saját szerdája", hiszen tagjaiknak a sérüléseik révén sokkal naamikor tervszerû, konkrét program részesei le- gyobb összefogásra,támogatásra van szükségük
hetnek az érintettek.
helyzetük jobbra fordításában, mint egészséges
Általában a kora délutáni idõpontok a ked- embertársaiknak.Úgy gondolom, mi is hozzájáruveitek, mivel a tagok nemcsakjászberényiek, ha- lunk a magunk eszközeivelahhoz, hogy szuverén
nem a kistérség,a Jászságtelepüléseirõl is többen módon, saját életüket élhessék. Nem sajnálatra,
bekapcsolódnaka szervezetekmunkájába.
hanem aktív szolidaritásravan szükségük.
Ezután felvetõdik a kérdés: Mit teszünk mi,
A parlamenti ünnepségután, de minden olyan
könyvtárosok az érdekükben, azon kívül, hogy összejövetel után is, ahol fogyatékossággal élõ
"fedelet adunk a fejük fölé"?
emberekkel találkozunk, úgy érezhetjük, mintha
1985 novemberében érkezett az elsõ hangos- tükröt tartanánk magunk elé, amelyben meglátkönyvcsomag a könyvtár állományába. Az juk jobbik énünket. Emlékeztet bennünket arra,
OSZK-KMK támogatásával a magyar és a világhogy kötelezettségeink vannak egymás iránt.
irodalom remekei váltak élvezhetõvé a nem láSzabó Jánosné igazgató
tók számára. A mûvek hallgatása során színvonalas produkciók részesei lehetnek még a látók
"Alszanak-e
éjjel
is. A hangoskönyvek felvételeit pedagógusok is
k 88
;]{?"
igénybe veszik az órai munka színesítésére. A
a
onyve
.
kezdetek óta pályázat, vásárlás vagy ajándékozás útján gyarapodik az állomány, az érdeklõdõk
teljes megelégedésére.
Segítséget tudunk nyújtani programok szervezésében, elõadók felkérésében, kirándulások
szervezésében. Egyre több pályázati lehetõség
adódik a civil szervezetek részére. Egyrészt felhívjuk erre a figyelmüket, másrészt segítünk a
megírásban és az értékelésben.
Az információhoz való hozzáférés, az esélyegyenl<;)ségbiztosítása számukra nagyon fontos
feladata a közgyûjtemények dolgozóinak. Szolgáltatásaink igénybevételekor kedvezményben
részesülnek. Teremhasználatért nem kell fizetni-

Könvvtári
W

napok

Tiszaújvárosban

Eltérõen az országos gyakorlattól, könyvtárunk
minden év októberében rendez könyvtári napokat. Az idén október 7. és 11. között intézményünk számos érdekes programmal várta az 01vasókat, érdeklõdõket. Kínálatunkban mind a
felnõttek, mind a gyerekek találhattak számukra
érdekesprogramot, s a szórakozásról, kikapcsolódásról is gondoskodtunk
A Külügyminisztérium közvélemény-felkészítési stratégiája keretében 2001-ben támogatást
nyertünk európai uniós különgyûjtemény létrehozására. E pályázat feltételeként vállaltuk az
uniós témábanvaló széleskörûtájékoztatást.Ezért
döntöttünk úgy, hogy ez alatt a hét alatt két elõadást is szervezünk e témában. Az európai információs napra október 7-én került sor, témái:
az európai uniós csatlakozástörvénykezésielõzményei,'EU-információkat nyújtó intézményekbemutatása, a civil szervezetekszerepe,jelentõsége az EU-ban. Meghívott elõadónk volt Kovács
Tibor (országgyûlési képviselõ), TormássyZsuzsanna (Külûgyminisztérium), Kontra Beáta
(EIP, Miskolc), dr. NagyAladár (ETK, Miskolc),
Simonné Tarnóczy Katalin (Városi Könyvtár,
Szerencs), Tóthné Hegyi Judit (Városi Könyvtár, Tiszaújváros). Meghívót kaptak a város és a
környezõ települések önkormányzatai, iskolái,
civil szervezetei.
Könyvtári levelezõ/lop.
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A másik tanácskozást a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara Tiszaújvárosi Képviseletévei
közösen rendeztük október 9-én, témája: Kiskeres/cedelmi vállalkozások az Európai Unióban
(lehetõségek,feladatok a csatlakozásig). A meghívott elõadó SzabónéMolnár Márta (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) és Barátné
Haraszti Andrea (EIC, Nyíregyháza) volt.
Október 8-án a gyerekek egy igen érdekes
elõadást hallhattak Fõzy Istvántól (Természettudományi Múzeum) Dinoszauruszok nyomában
címmel. Ezen az elõadásonkiderült, hogya gyerekek olyannyira járatosak ebbena témában,hogy
mi, felnõttek csak kapkodtuk a fejünket: egymást
túllicitálva ismerték fel a különbözõ dinoszauruszokat, mondták ki nehezenmegjegyezhetõ latin
nevüket, kérdésekkel halmozták el az elõadót.
Október 10-e szintén a gyerekek napja volt.
Egy korábbi sikeres program folytatásaként (ahol
a város prominens személyiségei olvastak meséket a gyerekeknek) Nagymamák és unokák címen óvodásoknak szóló mesedélutánt szerveztünk. Itt a nagymamák unokáikkal együtt olvasták fel az unoka legkedvesebbmeséjét, mondták
el a gyermek legkedvesebbversét. Nagyon hálás
közönség fogadta e "produkciókat". A legkisebbeket a Nyugdíjas PedagógusokEgyesülete egy
kis édességgel ajándékozta meg.
Október ll-én merészvállalkozásbakezdtünk:
éjs7aka is nyitva ta~ott~.
A .~zo~ásossz?~gáltatasok mellett (konyvkolcsonzes, folyolratolvasás, internetezés, videokölcsönzés stb.) érdekes programokkal vártuk olvasóinkat. 18 órától játékos vetélkedõkön, ügyességi játékokon
mér~ették össze tudásukat a gyerekek. 20 órától
az Grökös könyvtári tag címet adtuk át egyik
olvasónknak. 1999-tõl immár hagyományosanaz
õszi könyvtári napok alatt adjuk át e díjat. Szeretnénk ezzel azon olvasóink hûségétmegköszönni, akik évek óta rendszeresenjárnak könyvtárunkba, igénybe veszik szolgáltatásainkat, eljárnak rendezvényeinkre, tartozásaik nincsenek stb.
A címmel együtt jár az örökös ingyenes könyvtári tagság, a rendezvényeinkre való ingyenes

a "Mikulás" hoz majd el a gyõztesnek. (E díj
természetesen"csak" erkölcsi elismeréstjelent.)
Egy, a városbanmûködõ, fiatalokból álló zenei
csoport, a Club '96 adott ízelítõt repertoárjából
az est folyamán, majd a megyei önkormányzat
fõosztályvezetõje, Hideg Imre invitált játékra
felnõttet és gyereket. Sok-sok kacagtató,jó hangulatú, érdekes játékot kitalálva csábított mindannyiunkat arra, hogy újra gyereknek érezhessük
magunkat, felszabadultanjátsszunk és mindeközben -könyvtárról lévén szó -mûvelõdjünk.
Az est "sztárvendége" Németh Kristóf (a
Barátok közt Kertész Gézája) volt. Elõadására
Erotika az irodalomban címmel 23 órakor került sor. Karinthy Frigyes-Kosztolányi DezsõHalmos Ilonka szerelmi háromszögénekerotikától sem mentes levelezésébõl összeállított drámajátékot adott elõ. A késõi idõpont ellenére szép
számmal összegyûlt közönség az elõadás után
autogramért,közös fényképezésértrohamoztameg
a nagyon kedves,barátságosmûvészt. Az elõadás
után beszélgetés,tortaevés(melyet Németh Kristóf
"avatott fel") zárta e rendhagyó napot.
És ezzel zárult a hét is: sok-sok tanulsággal,
újabb ötletekkel, lélekben megerõsödött kollégákkal. Jövõre folytatjuk!
Tóthné Hegyi Judit
.,.
.
RegIonalIs
SZakmaI
nap
Székesfehérváron
.
Az informatikai fejlesztések lehetséges irányait
és pályázati forrásait igyekezett bemutatni az érdeklõdõ kollégáknak az a szakmai fórum, amelyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
valamint a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár rendezett november 28-án Székesfehérváron,
a megyei könyvtár olvasótermében. Az elõadások többségeegy-egy könyvtár gyakorlatát, nyertes pályázatát, illetve azok megvalósulását mutatta be az ötven-hatvan fõbõl álló közönségnek.
Elsõként Galambosi András, az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium osztályvezetõje ismertette a kormányzat informatikai fejlesztési

meghívás, szolgáltatásaink ingyenes igénybevétele. Eddig hét olvasónk kapta meg e címet.
E napon hirdettük meg Mosoly Díj pályázatunkat. Olvasóinkat arra kértük, értékeljék a
könyvtárosaink hozzájuk való viszonyát, hozzáállását, segítõkészkészségét.A legtöbb szavazatot kapott kolléga nyeri a Mosoly Díjat, amelyet

elképzeléseit és a kapcsolódó minisztériumi pályázatokat. Elmondta, hogy a felmérések szerint
hatalmas a szakadék az informatika területén
hazánk és az Európai Unió tagországai között.
Ennek fõként anyagi okai vannak, de megdöbbentõen magas azoknak az embereknek az aránya (ötven százalék), akik szerint nincs szükség
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számítógépre a munkájuk, mindennapi életük
során. Az új minisztérium egyformán fontosnak
tartja a tudatformálást és a pályázati lehetõségek
bõvítését. Részben átvették a korábbi IKB-pályázatokat, de bõvítették is a kört. Kiterjesztették például a közgyûjteményekben és közmûvelõdési intézményekben dolgozó szakemberekre
azt a pályázatot, amely térítésmentesenbiztosít
számítógépetés intemethasználatot a nyertesek-

nek.
Az elõadóhoz intézett kérdések is fõként ehhez a pályázathoz kapcsolódtak. Többen is szóvá tették, hogy a kiírás nem teljesen egyértelmû,
hogy az intézmények nem rangsorolhatták a pályázatokat, sok helyen a fenntartók nem biztosÍtották az önrész vállalás ának fedezetét az intézmények költségvetésében.
Halász Béla, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója a regionális pályázati lehetõségekrõl beszélt. Szerinte a könyvtárak számára fontos lehetõségek maradnak kihasználatlanul, ha
csak a megszokott forrásokra (NKA, NKÖM)
fordítunk figyelmet. Pedig a regionális fejlesztési tanácsok által kiírt pályázatok között mindig
akad olyan, amely a könyvtárak feladataihozkapcsolódik, és ezekena pályázatokon milliós nagy-

ságrendûtámogatásmegszerzésére
van lehetõség. Mivel a mintát az Európai Unióból vették
az illetékesek, rendkívül szigorú az elbírálás és
az elszámolás rendszere. Mindez azonban nem
veheti el a kedvünket, hiszen fontos fejlesztési
feladatokra csak így tudunk pénzt szerezni.
Komlósi József,a Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár igazgatója arról a pályázatról számolt
be, amelyet a régióhoz tartozó három megyei
könyvtár nyújtott be 2001-ben egy regionális
helyismereti adatbázis létrehozása, elérhetõvé
tétele érdekében. A pályázathoz harmincöt százalék saját erõt kellett biztosítani, a támogatással együtt egy-egy könyvtár közel hárommillió

Fent: Bemiczky Péterné,Komlósi Józse!
és Szûcs Gabriella az elnöki asztalnál
Középen: GalambosiAndrás tartja elõadását
Lent: HalászBéla a pályázati lehetõségekrõlbeszél
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forintot fordíthatott a helyismereti munka feltételeinek korszerusítésére, a korábban elkészült
bibliográfiai adatok számítógépes rögzítésére.
Székesfehérváron összesennyolcezer új rekord
kerül a TextLib adatbázisba, s ezek a könyvtár
honlapján, egy speciális keresöfelületen tele;pülések szerint is lekérdezhetök lesznek.
A Kodolányi János Föiskola könyvtára két
pályázaton is sikerrel járt a közelmúltban.
Beniczky Péterné könyvtárvezetö a PhareÁmyékprogram keretében meghirdetett, "a humán eröforrás fejlesztése" témakörben készített pályázatukat mutatta be. Egy közös EU-szakrészleg létrehozására, különféle hagyományos és audiovizuális dokumentumok beszerzésére,adatbázisok
elöfizetésére, rendezvények szervezésérepályáztak a Kodolányi János Szakközépiskolával közösen, és tízmillió forintot nyertek. Ezzellehetövé vált, hogy a fõiskola számára kiemelten fontos témakörben széles köru és korszeru információszolgáltatást indítsanak el. Szûcs Gabriella
könyvtári szakinformatikus a Széchenyi Terv
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decembe,

informatikai fejlesztési programjának a felsöoktatási könyvtárakra vonatkozó pályázatát ismertette. A kiírásban fö célként a tartalomszolgáltatás fejlesztését és a felhasználók képzésétjelölték meg, ennek megfelelõen számítógépek,
nyomtató és szoftverek beszerzésérelehetett pályázni. A fõiskola könyvtárában jelentõsen javultak a tárgyi feltételek, összesenhuszonhét új
számítógépet állítottak rendszerbe. Három fontos adatbáziscsomagelérhetövé vált a hallgatók
és az oktatók számára, valamint megkezdték a
felhasználók képzését is. Az elkészült tematika
szerint tízórás keretben ismerkedhetnek meg az
érdeklõdök a legfontosabb tudnivalókkal, ebbõl
négy órát a böngészõk, felhasználói programok,
hat órát pedig a konkrét adatbázisokhasználatával töltenek a tanfolyamok résztvevõi.
A rendezvény végén Kiraly László, Simon
András és Tóth Kornél, az MTA SZTAKI munkatársai mutatták be az általuk kifejlesztett, HUNTÉKA nevü új magyar könyvtári rendszert a
résztvevõknek. (Klausz Gábor)

8

Továbbképzések
,.
kaposvan
MegyeI

tumtovábbító szoftvert mutatta be. Ennek elterje.dése nagybansegítenéa határontúli magyarkönyva
tárak dokumentumellátását,kihagyva ezzel a posés Városi Kön yvt ár ~ s~~lítást, s,~gy,a határokn,élküli inforI11ációtovabbltás egy uJ modszerevalosulna meg.
,
'
szervezese
b en
A nap további részébenkerült sor a könyvtári
ellátórendszer bemutatásásra.
Az évek alatt kialakult jó kapcsolatnak és a
Elsõként Varga Róbert igazgató a könyvtár
Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támo- rövid történetén keresztül az ellátórendszereket
gatásának köszönhetõen jött létre 2002 szeptem- ismertette. Ezután Bali Aranka, a hálózati és
berében Hargita megyében, Csíkszépvízen az a módszertani osztály vezetõje beszélt a mai renddrámapedagógiai tréning, melynek elõzményei a szer megszervezésérõl,felépítésérõl, müködtetéZamárdiban szervezett továbbképzések voltak.
sének anyagi hátterérõl. Az osztály munkatársai
A foglalkozásokon sok hasznos, továbbgon- sajátmunkájukismertetésével,élõ példákkalillusztdolható ötletet kaptak a könyvtárosok a dráma- rálták egy jól mûködõ ellátási rendszerhasznossápedagógia eszköztárából, hogy ezeket felhasz- gát és hatékonyságát.Minden munkafolyamatotaz
nálva kis olvasóiknak érdekes, mozgalmas fog- adott munkát végzõ munkatársismertetett:
lalkozásokon tegyék élvezetessé,élményszeruvé
-rendelés, állománybavétel: Bódy Zoltánné,
az irodalmi alkotásokat. A képzést Pauska MáGálné Takács Mária feldolgozó könyvtárosok;
ria és Tolnai Mária drámapedagógus, valamint
-a társulási forI11a,a rendszernyilvá.ptartásai:
Ural Péter koreográfus, mozgásmüvészvezette. SchmidtnéBakó Tündemódszertaniszaktanácsadó;
A háromnapos intenzív tréningen harminckét
-a letéti ellátási forI11a,a konkrét segítségerdélyi kolléga vett részt, bizonyítva a tovább- nyújtás: Halász Lászlóné fõmunkatárs;
képzés-szervezése módjának hatékonyságát.(Az
-kapcsolattartás a könyvtárosokkal és fennelõadó utazik közönségéhez!) 2002. november tartókkal, továbbképzések,rendezvényekszerve11-12-ére mégis Kaposvárra hívtuk határon túli zése: Hivatal Nándorné módszertani szaktanácskollégáinkat, hogy helyben, szinte mûködés köz- adó.
ben mutassuk be könyvtári ellátórendszerünket.
A résztvevõk írásbeli vázlatot kaptak az elA meghívás elsõsorbankönyvtárvezetõknekszólt, hangzottakról, s mintapéldányt az ellátórendszer
hogy személyesen szerezzenek ismereteket egy mûködtetése során használt nyomtatványokból.
térség könyvtári ellátásának megszervezésérõl,
Másnap, november 12-én, a Könyvtárosok a
mük~dtetésének lehetõségeirõl.
világhálón címû programon részt vett az öt haVarga Róbert könyvtárigazgató nyitotta meg a táron túli terület tizenhét magyar könyvtárosa, a
tanácskozást,hangsúlyozva elkötelezettségünketa Dunántúlról hatvanan, és ott voltak a megyei
határon túli magyar könyvtári ellátássegítésében. könyvtár munkatársai. A továbbképzéscélja volt
Kálóczy Katalin, a Nemzeti Kulturális Örök- felkészíteni a könyvtárosokat arra, hogy az olvaség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebb- sókat biztonsággal kalauzolják az inforI11ációs
ségek Fõosztályának fõtanácsosa a határon túli technológiák által nyújtott lehetõségekközött. A
magyar könyvtárak rendszerbe szervezésének felkért elõadók, akik a könyvtáros szakmaneves
szükségességéts a támogatások hatékonyságá- egyéniségei, garantálták a továbbképzés magas
nak növelését hangsúlyozta elõadásában.
színvonalát.
Bariczné Rózsa Mária könyvtári menedzser
Varga Róbert, a Megyei és Városi Könyvtár
a Könyvtárellátó Kht. (KELLÓ) szolgáltatásai- igazgatója mint házigazda s mint a nap levezetõ
nak ha,táron túli kiterjesztését ismertette, s a elnöke köszöntötte a megye és a város megjelent
KELLO lehetségesrészvételéta könyvellátásban. vezetõit, az elõadókat s a rendezvény résztvevõA következõ elõadásban az átalakuló telepü- it. Somogy megye közgyûlésének alelnöke és
lési ellátási formákról, a normák és a finanszíro- Kaposvár megyei jogú város kulturális igazgatózás gyakorlatának kidolgozás áról beszélt Fehér ja megnyitó, üdvözlõ szavai után került sor a
Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetõje.
szakmai programra.
Martos Veronika, a Pécsi Tudományegyetem
Kora András osztályvezetõ a Neumann-ház
OEC Könyvtárának munkatársaaz Ariel dokumen- tevékenységétmutatta be az új projektek ismer-
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tetésével, nem feledkezve meg a hátrányos helyzetû könyvtárhasználók igényeirõl sem.
Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezetõ és Ördögné Kovács Mónika (Berzsenyi Dániel Fõiskola) a webkalauzok sokféleségétés használatukat, hasznosságukatismertette látványos és érdekes elõadásban.
Góczán Andrea, a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) munkatársaelõadásábóla MEK
új fejlesztéseit, kialakulásának történetét ismerhettük meg.
Bakonyi Géza, a Magyar Országos Közös
Katalógus (MOKKA) projektvezetõje a közös
adatbázisra alapozott rendszertovábbfejlesztésérõl szólt, valamint arról, hogy milyen elõnyökkel jár a MOKKA-t használni tudó könyvtáraknak a gyors információszolgáltatás lehetõsége.
Dr. Kokas Károly osztályvezetõ (Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár) a Digitalizálás és internet egyszerû körülmények között címû elõadásában "könyvtáros-közelbe"
hozta a sokak számáramég misztikus digitalizálás gyakorlatát.
Dr. Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója 'Könyvtárak
és könyvtárosok lépésváltása, külföldi tapasztalatok címmel elbûvölte a közönséget nagyszeru
szemléletével. Nem hagyta megválaszolatlanul a
kérdést, hogy csak a könyvektõl könyvtár-e a
könyvtár. Nem, s egyre inkább nem, a hangsúly
az információszolgáltatáson van.
Billédiné dr. Holló Ibolya könyvtári szakértõ
A közkönyvtárak mint közösségi központok címmel felhívta a kollégák figyelmét arra a tényre,
hogy az információs technika elterjedésével -a
várakozásokkal ellentétben -nem csökken a
könyvtárak mint közösségi színterek szerepe. A
könyvtáros ok feladata, hogy az új kihívásokra
válaszolva megtalálják szerepüket, s aktív részesei legyenek az e-társadalom kiépítésének.
Varga Róbert igazgató összegeztezáráskénta
továbbképzés tanulságait, hangsúlyozva,hogy az
elhangzottakbiztatást,segítségetadnakkollégáinknak,hogy egyenlõ,együttmûködõpartnereklegyünk
az információs társadalommindennapjaiban.
Hivatalné Lantos Zsófia
Fent:
A tréning egyjellelnzõ pillanata
Nagyszámúhallgatóság kísértefigyelemmel
az e oa a.\'o at
1
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Intézményünk1952.november16-ánkezdtemeg
mûködésétjárási könyvtárként.
A kezdetekreViziLászló nyugalmazottkönyvtárigazgató, aki az alapítástól 1993. december
31-éig, több mint negyvenegyévig volt az intézmény vezetõje, így emlékezik: "Ködös, borongós novemberinap volt 16-án,vasárnap,amikor
csendes,szerényünnepségkeretébensor került
ajárási könyvtármegnyitására. A könyvtárnaka
helyi kölcsönzésre 196 kötet könyve volt. A
megnyitóra a könyvtárhelyiségzsúfolásigmegtelt. ...Lothinger Laci, akkor harmadikosgimnazista elszavaita a Gutenberg albuma címû
verset, az énekkarpedig a Himnusszalzárta le
az ünnepséghivatalos részét.Akkor, ott és abban a pillanatbanmegkezdõdöttaz igazi könyvtárosi munkám.Beírtamaz elsõolvasót,Tánczos
István tanárt,aki kikölcsönöztekönyvtárunktörténetébenaz elsõ könyvet, Kodály Zoltán Magyar népzenetára 1-II. kötetét. Azóta eltelt húsz
év, és a húsz év alatt 867 819 kötet könyvet
kölcsönöztünka körmendi olvasóknak.igy kezdõdött tehát a körmendi járási könyvtár hivatalos ténykedése."

'(. : .z, e~fe.l~

Szakmainap keretébenemlékeztünke jeles
évfordulóra2002. november15-én.A programsorozatotBebesIstvánpolgármester,országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Köszöntõjébenbeszélt arról, mit jelent a családjaés a magaszámáraa könyvtár,elismeréssel
szóltaz intézményben folyó tevékenységrõl.
Dr. Gerõ GyulanyugalmazottfõszerkesztõA
járási könyvtárak kialakulása és sorsuk címû
elõadásában
szólta "hõskorról", az 1950-esévek
könyvtárszervezõés alapító tevékenységérõl,a
módszertani ellátó központok kialakulásáról,
személyestapasztalataiés élményeialapjánbeszélt a Népkönyvtári Központ tevékenységérõl
az országostendenciákonkeresztülfelvillantva
a Vas megyei sajátosságokat.
Papp Gyula nyugalmazottkönyvtárigazgató
A körmendijárási könyvtár létrejötte ésszerepe
a városkörnyékencímû, személyesélményeibõl
táplálkozó elõadásában
a kezdeti nrJ1ézségektõl
kezdve egészenaz 1990-esévekig nyomonkövette a könyvtár és a területi ellátásfejlõdését.
MecsérinéDoktor Rozália könyvtárigazgató
beszélta könyvtárjelenlegi helyzetérõl,lehetõségeirõlKönyvtárunkazEurópai Unióbavezetõ
úton.Lehetõségeink
aXXI. századküszöbéncímmel. Szólt a könyvtárnaka településenés a városkörnyékenbetöltött szerepérõl,valamintjövõképérõl.Ahogy Maurice Line írja: " ...a köz-

iiJifz,vllJtá~,."

Aforizmagyûjtemény
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könyvtárakon kívül aligha találhatni más olyan
közvetítõket, amelyek a tiszta információforrásokhoz való hozzáférést egy életen át biztosítani tudnák. Nagy elõnyük, hogy léteznek és
mûködnek. "

rális Örökség Minisztériumának támogatásával
megvalósult. Az évforduló alkalmával a polgármester ünnepélyesenátadta az átalakított könyvtárat a nagyközönségnek.
Az ünnepen egy montázst kívántunk bemu-

Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi tatni a könyvtár életébõl, mely szólt egy kicsit a
Könyvtár igazgatója, intézményünk volt munka- megalakulásról, történetünkrõl, az elmúlt idõszak
társa Helyismereti tevékenység napjainkban a jelentõs eseményeirõl, elismeréseinkrõl, rendezvárosi könyvtárakban címmel szólt a könyvtá- vényeinkrõl és a dolgos hétköznapokról. Vagyis
rak helyismereti gyakorlatáról, valamint a Ma- ez a kiállítás is olyan sokrétû, mint a mindennagyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
pi tevékenységünk és az eddigi történetünk.
Könyvtárosok Szervezetének elnökeként a szerNagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazvezet tevékenységérõl, a helyismereti tevékeny- gatóhelyettese személyes hangú megnyitójában
séget segítõ és koordináló feladatairól.
beszélt a könyvtár nagy korszakairól, a városi
Kovács Béláné igazgatóhelyettes elõadásában könyvtárak szerepérõl és a könyvtáros pálya elkönyvtárunk helytörténeti gyûjteményérõl, hely- ismertségérõl.
ismereti tevékenységénekgyakorlatáról, valamint
A kiállítás megnyitóján közremûködött a
e témában megjelentetett intézményi kiadványa- Cutter Singers énekegyüttes, mely a jeles évforinkról beszélt -kiemelve
az intézmény által dulóra alakult könyvtárunk munkatársaiból és
kiadott bibliográfiákat. A jubileumra jelentettük mutatkozott be a nagyközönség elõtt, méltán
meg a Körmendi Életrajzi Bibliográfiák ötödik aratva nagy sikert.
kötetét dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról.
A rendezvény lebonyolítását a Nemzeti KulKondicsné dr. Kovács Éva, a Csaba József turális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma táHonismereti Egyesület elnöke A civil szerveze- mogatta.
.
tek és a városi könyvtárak kapcsolata címmel a
Az évforduló hetébenmegbocsátásthirdettünk
rövid történeti visszatekintésentúl beszélt a hon- késedelmes olvasóink számára.
ismereti mozgalom és a könyvtár kapcsolatáról.
Ez alkalomból jelentettük meg Az egyetlen
A kölcsönös szakmai segítésentúl az intézmény igaz varázslat... címû aforizmagyûjteményt. Az
mûködési színtérként is szolgál a civil szerveze- olvasás éve alkalmából hirdettük meg a Testvértek részére.
.múzsák
címû pályázatot, mely során kértük, hogy
Dr. Pálvölgyi Mihály, a Berzsenyi Dániel olvasóink gyûjtsék összeés dobják be a.kölcsönFõiskola Könyvtár- és Információtudományi
zõ térben elhelyezett ládába a számukra legkedTanszéke vezetõje és Ördögné Kovács Mónika vesebb idézeteket az olvasásról, a könyvrõl, a
tanársegéd A képzés irányai, a városi könyvtá- könyvtárról és a mûvészetekrõl. E pályázat eredrak mint gyakorlóhelyi partnerek címmel a fõis- ménye lett a kötet, mellyel megköszönjük a
kolai könyvtárosképzés megújításának folyama- könyvtárhasználók intézményünk iránt tanúsított
táról, lehetõségeirõl, a városi könyvtárakkal való hûségét és támogatásukat, vagyis a közösen létkapcsolattartásról tartott elõadást. Mint elmond- rehozott mû jelképezi ezt az elmúlt ötven évet,
ták, ezek a könyvtárak elsõsorban a könyvtári hisz mi, az olvasók és a könyvtár egymás nélkül
gyakorlatok lebonyolításábanjátszanak szerepet, nem létezhetünk.
s külön kiemelték a visszacsatolásjelentõségét,
Mecsériné Doktor Rozália
mert az lehetõvé teszi a gyakorlatokon szerzett
,
tapasztalatok beépítését az oktatásba.
Atadták
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,Szakmai nap~nkon ~y~or~atilag m~nde~el~- a me
Új.u.l.t
Gazda
adasban felmerult a kepzes es a tovabbkepzes..
,
fontossága, vagyis a megfelelõ humán erõforrás Konyvtarat

g réti

szerepe.
A mozgáskorlátozottak könyvtárhasználati
esélyegyenlõségénekbiztosítására történt térrendezési és belsõ átalakítási munkák, vagyis az
intézményakadálymentesítése a Nemzeti Kultu-
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A gazdagréti lakótelep építkezésénekbefejezésekor, az elsõ lakók költözésévei egy idõben
nyitotta meg a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
új fiókkönyvtárát 1987 augusztusában,egy öt-

emeletes panelház árkádjainak beépítésévei,256

re. Fénymásolástis végzünk. Uj
, szolgáltatás~ént

m2-en. Az akkori megnyitó ünnepségenegybegyûltek nem gondolták, hogy az eleve könyvtárnak épült helyiségek megújítására tizenöt év
múlva fog csak sor kerülni.
A lakótelep "kapujában" lévõ intézmény ún.
családi könyvtárként mûködött, azaz igyekezett
könyveit a közönség érdeklõdéséhez igazodva,
témák szerinti csoportosításban elhelyezni és
kínálni. Már az elsõ évben több mint kétezer
beíratkozott olvasónk lett, és ez az érdeklõdés
azóta is folyamatos. Látogatóink, kölcsönzõink
fele gyerek, óvodás, iskolás. Az itt felnövõ fiatalok mindegyike járt a könyvtárban. Az iskolákkal, óvodákkal rendszeres napi kapcsolatban
állunk: könyvtárbemutatók, könyvtári játékok,
vetélkedõk, rajzversenyek, író-olvasó találkozók,
könyvbemutatók -nyugodtan mondhatjuk -százait rendeztük meg az elmúlt években. Az elsõk
között szerveztünk a fõvárosban nyári olvasótáborokat a szünidõt a lakótelepen töltõ gyerekeknek, sõt éveken keresztül a Mikulás is nagyon
sok kicsit itt látogatott meg.
Nagy figyelemmel és tisztelettel foglalkozunk
az itt élõ idõs emberekkel. A nyugdíjasházban
letéti könyvtárat, kihelyezett kölcsönzéstmûködtettünk, és rendszeres volt a könyvek házhoz
szállítása is. Ezekhez nagyon nagy segítséget
jelentett a fõvárosi és a kerületi önkormányzat
támogatása.Reméljük -és ez szándékunk-, hogy
a fõváros kulturális esélyegyenlõségekcsökkentését célzó programja keretében, együttmûködve
a kerületi önkormányzattal, hamarosan ez a
könyvtár is bekapcsolódhat a Könyvet-házhoz
programba.
Öröm számunkra, hogy a tizenötéves születésnapjátünneplõ könyvtár megújult, megszépült
környezetben, tartalmi korszerûsítés után ismét
megnyílhatott. A felújítás során a fütéskorszerûsítés, a szennyvízelvezetés hibáinak kijavítása,
az elektromos hálózat felújítása is megtörtént.
Újjávarázsoltuk a könyvtári polcokat, újak a
bútorok, a festés és a burkolat. A lehetõségekhez képest módosítottunk a belsõ téren, pár négyzetméterrel megnövelve a kölcsönzõi övezetet.
Az állomány átalakítása, korszerûsítésesorán
szándékunk volt megfelelni az új kihívásoknak.
Ennek jegyében alakítottuk az állományt, és így
18 ezer kötet könyv, kézikönyvtár, számítógépes
katalógus, negyvenféle folyóirat, kölcsönözhetõ
videófilmek állnak az érdeklõdõk rendelkezésé-

elkezdjük a zenei CD-k kölcsönz~sét. ~l~~l
napjail1k meghatározó tényezõ!~ a,zl~f~r~~clohoz való minél gyorsabb hozzajutas, oromunkre
szolgál, hogy -az IKB pályázaton nyert gépeken -ingyenes internet-hozzáférést biztosíth.atunk beíratkozott olvasóinknak. A könyvtár nYltvatartási idejében öt gép áll az érdeklõdõk rendelkezésére.
Az itt élõk igényeihez igyekeztünk alakítani a
nyitvatartási idõt is. A jövõben péntek délután is
-19 óráig -az érdeklõdõk rendelkezésére állunk. A megújult könyvtárat december 14-énvehették birtokba az olvasók.
,
Orokbefogadas
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 1995 óta
vált hagyománnyáa könyvek örökbefogadása.Ezt
a szép mozgalmat állománya védelmére és számos mûvének népszerûsítésére indította el az
intézmé~y. Az örökbefogadó -aki természetesenegyúttal belép a könyvtár olvasóinak táborába -tanúsítványt kap arról, hogy vállalta valamely értékes vagy védett mû örökbefogadásátés
figyelmébe ajánlja a többi olvasónak.
Az örökbefogadás a kultúra ápolásánakegyik
legnemesebbgesztusa. Nemcsak eszmei értéke
van az ilyen eseménynek,de anyagi szempontból is hozzájárul az értékek megõrzéséhez.Az
örökbefogadott kiadványokért különbözõ összegû pénzadományokatajánlanakfel a tisztelt örökbefogadók, amelyeket a könyvtár régi könyvek
restaurálására,ritka könyvek vásárlására fordít.
Az elmúlt években az intézmény felkérésére
több mint háromszázközéleti személyiség lépett
az örökbefogadók sorába, többek között neves
mûvészek,irodalmárok, politikusok, nagykövetek.
Az idén Kalász Márton író, a Magyar Írószövetség elnöke is látogatást tett a könyvtárban, s
dedikálta mûveit. Az esemény során hat irodalmi alkotást fogadott örökbe: József Attila Nincsen apám, se anyám, illetve Döntsd a tõkét, ne
siránkozz címû versesköteteit,az író kedves szerzõjétõl, Gion Nándortól két mûvet, valamint Berzsenyi Dániel két verseskötetét.
Könyvtárunk minden olyan gesztust, támogatást örömmel fogad, amely az olvasói szokásokat pozitív irányban elõremozdítja, amely az
olvasói figyelmet a régi, értékes mûvek felé irányítja.
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A KONYVTARBAN

könyvtáros-továbbképzési tanfolyam

"Minõségmenedzsment a könyvtárban" címû könyvtáros-továbbképzésiprogramunkata Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta és a programindítási engedélyt megadta. (Az engedély száma: In/47/120/102/2001. /XI.13./ Kvtár.)
A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. Az elsõ modul elvégzése után szabadon választhatók a további modulok.
A modulok tantervi egységei:
1. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe.Hazai és külfó1di könyvtárak. Változások menedzselése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei, eszközei
ll. Szolgáltatásmenedzsment: Szolgáltatási szintek, irányelvek, elõírások. Szolgáltatások minõségénekfejlesztése, biztosítása, értékelése.Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Teljesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment: 1. Információ feldolgozás
lll. Információmenedzsment 2.: Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment.Humánerõforrásmenedzsment. Szervezet-menedzsment. Gazdálkodás-menedzsment
IV. Marketing. Projektmenedzsment. A minõségmenedzsmentdokumentációja. Jog, etika és
minõség
A tanfolyam elõadói: Alfóldiné Dán Gabriella, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Ramháb Mária, dr.
Skaliciki Judit, dr. Téglási Ágnes, dr. Tószegi Zsuzsanna, Zalainé dr. Kovács Éva
A tanfolyam 1. moduljának idõpontja: 2003. február 3-7.
A jelentkezés határideje: 2003. január 15.
Helyszín: Katona József Könyvtár, Kecskemét, Piaristák tere 8.
A tanfolyam résztvevõinek száma: legalább 15, legfeljebb 22 fõ
Részvételi díj: 33 ezer Ft
A tanfolyam szervezõje megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít..
A tanfolyamra való felvételét 2003. január 25-éig írásban visszaigazoljuk.
További információ kérhetõ: Tanács Lászlóné Éva oktatásszervezõ
Tel.: (76) 500-558 Fax: (76) 500-570
e-mail: eva@kjmk.hu
A felhívás és a jelentkezési lap letölthetõ:

www.kjmk.hu
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