
Mûhely

A könyvtári terület zése, hiszen egyrészt hiányzik a nemzeti könyv-
, ..,.. tárból a külföldön megjelenõ hungaricumok egy

strateglaI celJal része, másrészt alapvetõ magyar nyelvû mûvek
2003 és 2007 között hi,ányoznak a határon túli magyar könyvtárak-

boI.
A 1997 ' . CXL .., '1 b 1, " 1 , 2.3. A kistelepülések, a kisvárosok könyvtár-

z .evI .torveny e et e epeseve es h '1" h " h 1 b kk lk 1 " 1 k d " d " 1 k .., aszna Ol atranyos e yzet en vanna a nagy-
anna a a mazasava ez o ott e a onyvtar-, , " ' ,
.. b 1 ..~ .1 "' 1 ' .varosban elokkel szemben. Anagyaranyu tele-
ugy en o yan JOgI, lej esztesI va toztatas, amIt t 'k ' ~ .1 t ' k 1 " b ODR t, , ",,"" ma I al lej esz ese e sosor an az -ag-
meltan nevezhetünk a konyvtan terulet rend- k " t ' akb . 1 t k ,rt . 1 I t:"

'1 " k onyv ar an Je en e meg, eze Je en eg 10-
szerva tasana , "kozottan kell szamolnunk azzal, hogy amar a
1. A stratégiai célok 1997-ben a következõk rendszerváltás elõtt is kevéssé fejlesztett közsé-
voltak: gi és kisvárosi könyvtárak, az egyházi, a nem

.Az Országos Dokumentumellátási Rendszer nyilvános intézményi és szakkönyvtárak nem
(ODR) kialakítása egyenrangú partnerei a könyvtári rendszernek.

.Az 56 ODR-tagkönyvtár telernatikai, tech- 2.4. A minõségfejlesztés és minõségbiztosí-
nikai feltételeinek és dokumentumállományának tás hazánkban is szerves része lett már a köz-
kialakítása, korszerûsítése szféra bizonyos területeinek (egészségügy, köz-

.A nyilvános könyvtárak feltételrendszere ki- oktatás), és meghonosítása folyik a közigazga-
alakításának megkezdése tásban. A külföldi könyvtárakban a szakfelügye-

.A könyvtárak telernatikai fejlesztésének in- let mûködtetésének és az irányelvek megalko-
tenzív növelése tásának alapfeltétele. A korszerûség, a korszerû

.A könyvtárosok továbbképzésének korsze- környezet és az EU-konform szolgáltatási szín-
rûsítése vonal bevezetésének feltétele az új technikák,

.A Könyvtári Intézet létrehozása módszerek alkalmazása.

.A nemzeti könyvtár (Országos Széchényi 2.5. A könyvtárhasználó igényeinek elõtérbe
Könyvtár) szervezeti és szolgáltatási korszerûsí- helyezése magával hozta a könyvtáros szemé-
tése lyének és személyiségének elõtérbe helyezését

A törvényhez kapcsolódóan elkészült fejlesz- is, Csak felkészült, a szükséges ismeretekkel
tési stratégiában kitûzött feladatok egy jelentõs rendelkezõ, megbecsült könyvtáros lehet társa

része megvalósult. az információt igénylõ partnernek,
2. A figyelembe veendõ új kihívások A stratégiai célok megvalósításako: szoros tár-

,. ., .caközi együttmûködésre számítunk mmden olyan
2.1. 2004-ben hazánk az Europal Umo tagja tb h 1 gv 10'

Sítás más tárcát is érint.1 k " k 1 ' 1 ,., l ese en, a o a me a
esz, önyvtaram, SZD ga tatás~ szl~vona a meg Ilyen elsõsorban az Oktatási Minisztérium és az
kell h~gy egyezzek a tagorszagokeban tapasz- Informatikai és Hírközlési Minisztérium, amely

talhatokkal:. ., " , ,tárcákkal sok esetben -informatikai fejlesztés,
Az Europal Urna orszagalban az elethosszlg t rt 1 1 ' It t' tb -találkozik a közös

,
1, '1 1, " ,tk " a a omszo ga a as s .

tarto tanu as, az "e etre tanu as , az a epzes kormányzati cél megvalósítása. Ezekben az ese-
központi helyévé vált a könyvtár. Ez a funkció- t kb k ' t .e "'1t "k o"d' s e van szük-b " 1, ' d 1.' k ' h 1 . d , e en ormanyza I gyu mu e r

ovü es mm a po ItI al ata om, mm a tarsa- , k"" t t' iai cél me
g valósítása érdeké-

d 1 ' ",. 1 h " , k ' . 1 " seg a ozos s ra eg

a om ege sze szamara UJ e etoseg ent Je emtl ben.
meg a könyvtárakat, amire a könyvtáraknak a
többi szolgáltatás bõvítésével kell válaszolniok. 3, A könyvtári terület új stratégiai céljai meg-

2.2. Az európai országok közötti kapcsolatok határozásának lépései

kiemelten fo~tos területe a határon túli magyar A könyvtári osztály vezetõje az ismertetett új
települések könyvtáraival való kapcsolat rende- trendek figyelembe vételével, az új kihívásokra
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válaszolva, összegezve a területen az elmúlt évek- A hazai könvvtárüg,'
ben tapasztalt változásokat és igényeket, munka- , ~" ,. ~ .,. , .
anyagot állított össze új stratégiai fejlesztési célok 2003 es 2007 kozot11 stl"ategla,J a

címmel.
Ezt a munkaanyagot minden szakmai szerve- Jövõkép

zetnek és a KKDSZ-nek is elküldte. Azaz meg- A .~ ,., t ' d I d , I 'k .., .z mlorrnaCIOS arsa a om, a tu as a apu
.apta a Magyar ~o~~vtarosok Egyesülete társadalom alap intézménye az infonl1ációt gyûj-

(MKE), az InformatIkaI es Könyvtári Szövetség to" ~elt ' " 1 ,It t ' . t " k .., _(IKSZ) M O . K .., ak S .., ' 11 aro es szo ga a o In ezmeny: a onyvtar.
, a agyar rvOSI onyvtar zovetse-

ge (MOKSZ), az Egyházi Könyvtárak Egyesü- Küldetésnyilatkozat
lése (EKE), az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kol- ., , ., ,
~égiuma (EKK), a Fõiskolai és Kari Könyvtár- , A hazaI es .~eI?~,etkozI m~orrnac~ohoz es t~-

Igazgatók Kollégiuma (FKKK), a Könyv- d~s~ny~gho~ ,t°.rteno s~bad ~s. korlatlan ho~a-
tárostanárok Egyesülése (KE) és a Közgyûjte- feres bIztosItasaval a konyvtarI rendszer egesze
ményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszerve- legyen alkalmas

zete (KKDSZ). A negyedik stratégiai cél tartal- .,az ál~ampol~ári j~g?k, ~ d~mokratikus jo~i
ma miatt az MKE és az IKSZ képzési-oktatási szab~lyozas ~~gIsme:eser~, es I?~ a demokratI-
munkacsoportja kérte, hogy a saját szempont juk kus jogállamIsag to~abbfejlesztesere,
szerint is értékelhessék a dokumentumot, így a., a ~azdas~g, a ?Iacgazdálkodás kérdéseiben
munkacsoport közvetlenül is megkapta. ~alo el!g~odas~a, Illetve ~z,e?hez kapcsolódó

A munkaanyagot megvitatásra elküldtük a mforrnacIok aktIV felhasznalasara,
Könyvtári Intézetnek is. .az oktatás különbözõ szintjeiben részt ve-

.A szervezetektõl szeptember 20-áig kértük võ~ segíté~ére; , , " , ,
VIssza a szervezet hivatott testületeivel megvita- az egesz eleten at tarto tanulas támogatásara,
tott anyagot, azt a dokumentumot amelyet már .a kulturális, a mûvészeti terület megisme-
egy-egy szervezet elfogadott állá~pontjának te- résére és az abban való részvételre,
kinthetünk. .a szabadidõ hasznos eltöltésének segítésére,

A visszakapott anyagok alapvetõen egyetér- , .az írni-olvasni ~dá~ fejl:sztésé~ek segít~-
tettek a kitûzött célokkal, üdvözölték az új célok sere, ~m~lyek az elobbI tevekenysegek aktIv
megfogalmazását, elsõdlegesen sorrendi vagy hasznalatához elengedhetetlenek.

hangsúlybeli módosításokat javasoltak, illetve a
munkaanyagban még csakjelzésszeruen érintett A 2003 e' s 2007 k " " tt '
k ' d , kk '~.' , k ' 'k ' OZO Ier ese Ilejteset erte , vagy eppen tették meg. , ., ,
A visszakapott dokumentumokat -az elfogadott strateglal celok

célok, az NKÖM kulturális szakmai politikájá-
nak szem elõtt tartásával- a jelzett módosítások 1. Felkészülés az Európai Unióhoz történõ
elvégzése után egybedolgozva most olvashat ják. csatlakozásra

Mindezeknek köszönhetõen most olyan mun-
ka~nyag áll már rendelkezésünkre, amely a szak- Jövõkép
mal szervezetekbe delegált képviselõknek kö-
szönhetõen a szakma egészének véleményét tük- A hazai könyvtári ellátás, a könyvtárak min-
rözi. den tekintetben: feltételeiket és szolgáltatásaikat

2003 és 2007 között -folytatva a törvényben tekintve, egyenrangúak az Európai Unió könyv-
kijelölt utat és figyelembe véve a jelzett változá- táraival.
sokat -új, a már 1997-ben meghatározott jövõ- K..1d t ' .

1 tk tk ' k ' k..ld t ' .1 k k ~ 1 1" u e esnYI a azaepne es u e esnYI at ozatna megle e o stra-
tégiai irányokat kellett megfogalmaznunk. A hazai könyvtári ellátásban azoknak a prio-

Az 1997 és 2002 között megfogalmazott jö- ritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyv-
võkép és küldetésnyilatkozat azonban ma is tárhasználókat és a szolgáltatásokat helyezik elõ-
érvényes, hiszen tíz évre határoztuk meg mind- térbe, amelyek az Európai Unió országai közül
kettõt. a jó könyvtárüggyel rendelkezõkét meghatároz-
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zák. Ennek érdek~~ meg kell honositani min- KüldetéSnYilatknzat--
den olyan új technikát és módszert, amely alkal-
mas az új szolgáltatások és feladatok megvaló- Fo!y~atn~ ~s tová?~:ejl.eszteni kel! ~. ~önyvtá-
sÍtására és a teljesítés mérésére, Ki kell alakítani rak halozatl mformaclos mfrastrukturajat, a leg-
aminõségalapú szakfelügyelet kritériumrendsze- kisebb településeket is bekapcsolva a hálózatba,
rét. Fokozatosan tovább kell változtatni a társa- prioritást biztosítva a tartalomszolgáltatásnak,
dalomban élõ, már nem releváns könyvtárképet. beleértve a szükséges dokumentumok digitalizá-

lását és az infonnációs elektronikus adatbázisok
Feladatok (teljes szövegû folyóiratok is) könyvtári jelen-

." , ." , létét, az OSZK katalógusainak visszamenõlege-
.AmInosegI szolgaltatasok növelese, a . t tr t..rt ' "~ l ak , '

t ODR funkk ..,..", ~ .

1 " .", b ., sen az meme e o eno le r asa, az --

onyvtán mmoseglej esztes es mmoseg IztOSI- " 1k 'b " 't tt M o , K K t,
h ' , E '. U .' h ..," clova I OVI e agyar rszagos ozos a a-

tas meg onosItasa az uropal mo oz torteno 1, "k..d ' ' tlak ' ' d k 'b ogus mu o ese.
csat ozas er e e en

.A különbözõ típusú könyvtárak szolgálta- Feladatok
tásainak széles spektrum ot kell átfogniuk, az élet-
hosszig tartó tanulástól, az "életre tanulástól" a .Tovább kell fejleszteni a könyvtárak és a
hátrányos helyzetûek megfelelõ könyvtári ellá- közgyûjtemények nagyterületi hálózati kapcso-
tásáig kell terjedniük latainak infrastruktúráját.

.A szolgáltatás környezeti feltételeinek ja- A nyilvános könyvtári rendszerben a nagy-
vítása, hogy megfeleljenek az új igényeknek községi és községi könyvtárak szintjéig (moz-

.A "Könyvtári minõségfejlesztési program gókönyvtári ellátás esetén is), valamint azokban
21" c. projekt megvalósítása a felsorolt célok a nem nyilvános könyvtárakban (múzeumi, egy-
elérése, az egységesen magas színvonalú könyv- házi, fõiskolai, akadémiai kutató intézeti), ame-
tári szolgáltatások és a különbözõ könyvtártÍpusra lyek -nemzeti vagy egyetemes kulturális örök-
vonatkozó irányelvek kidolgozásának érdekében ség szempontjából -jelentõs állománnyal ren-

.A minõségbiztosítás könyvtárakban meg- delkeznek.
valósítható formáival a könyvtári szolgáltatások .A kulturális örökség szempontjából jelen-
minõségét tovább kell közelíteni az európai uni- tõs állománnyal rendelkezõ nem nyilvános
ÓS normatívákhoz, és meg kell valósítani a mi- könyvtárak fejlesztése az aDR-szolgáltatás szÍn-
nõségalapú szakfelügyeletet vonalának emelése érdekében

.A your@library elnevezésû (,..) IFLA prog- .A határon túli magyar könyvtárak doku-
ram mintájára széles, a társadalom aktív rétegeit mentumokkal történõ ellátásának támogatása a
is megcélzó tevékenység szervezése a könyvtá- könyvtárak igényei szerint
rak elfogadottságának megerõsítésére .A nemzeti könyvtárból hiányzó hungarica

.Az Európai Unióra és az uniós tagállamokra dokumentumok beszerzésének támogatása a kör-
vonatkozó szakirodalom és infonnációs eszközök nyezõ országokból
gyûjtése és szolgáltatása legalább városi szintig .A kistelepülések intézménykorszerûsÍtésé-

2 A .,1; ,. ' h ' Ci k kh nél az ún. teleház-programot is figyelembe kell
.z mjOrmaClo oz es o umentumo oz .

vennI
való h,o~zá!érés biz~osításán~k ,növelé~e a ~e- .Minden könyvtárban biztosítani szükséges
mokracla es az eselyegyenloseg elvemek er- az internethez való szabad, ingyenes hozzáfé-
vényesítése érdekében a telematikai fejleszté- rést, A kormányprogram idézett céljai megvaló-
sen és az Országos Dokumentumellátási sÍtásának technikai feltétele: a hálózati, vonalki-
Rendszer fejlesztésén keresztül építési feladatok elvégzéséhez az Informatikai

és Hírközlési Minisztériummal való egyeztetés,

Jövõkép összehangolt együttmûködés
.Az országos közös katalógusnak egysége-

Bárki, bárhonnan az ország területérõl, bár- sen kell tartalmaznia a jelenlegi közös katalogi-
mely számára szükséges információhoz és do- zálási lehetõségeket (MOKKA, ODR, OSZK-
kumentumhoz a lehetõ leggyorsabban, a számá- LibriVision, VOCAL stb,), hogy megoldódjék
ra megfelelõ formában jut hozzá. az adatcsere országos problematikája

.
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.
.Ennek alapfeltétele a különbözõ integrált Miután az esélyegyenlõség érdekében a bár-

könyvtári rendszerek MARC formátumú rekord- hol az országban élõ állampolgárnak is joga
szerkezetben történõ input és output adatcseréje van minden számára szükséges infonnációhoz

.A Z39.50 szabványú protokoll programo- és dokumentumhoz, a kistelepülések könyvtá-
zás technikai megoldásával az egyes könyvtári ri ellátását hozzá kell kapcsolni a nagyobb egy-
rendszereknek idegen rendszerekhez való kap- ségekéhez akár úgy, hogy a település önálló
csolódása könyvtárat tart fenn és ezt fejleszti, akár úgy,

,. '" , , , hogy a megye megyei vagy nagyobb városi
.A dIgItal IzaIas es a tartalomszolgaltatas k ..'" I " 1... k 't '. onyvtarato vasaro ja meg az on ormanyzateren. , d I '1 ' k I k Imm azon szo ga tataso at, ame ye re a te e-

Az OSZK dokumentumállományát feltáró pülésen szükség van.

katalógusok retrospektív katalóguskonverzió-
jának elvégzése; Feladatok

Egy-egy könyvtár -a tudományos kutatás. A ' "
k (EU) fig I mbe ételével azzal' k I ' 10 ...' k ' .' b '1 k ' regIo I ye ev,es autura IS oro seg szempontja o -1- .. h b I 't k II h'vni az egyes régiókbanlk d " ". , , k dO o 1, '1' ossz ang an ere e 1

eme e o gyujtemenyene Iglta Iza asa; k .' t " II ,tá k d .' 1' ' t I a' lo' U' n..." , a onyv an eas oor ma asa szo g , .A megyeI konyvtárak ertékes (egyedI, vagy k .' yvtá' . tan , t Az ég.
o'k -az egyetemik ,. b ' 1 ~ ) h I .o ' I on n acso .egyes rI,utatasI szempont o lontos e Ylsmeretl a - k..-' 'b ~ tartáS, ú könyvtár' akra vonatko-I ' , ak d , . 10 '1' oz es egye lenn

omanyan Iglta Iza asa; , .-' t 1- 2 m'll .Ó S lakossá
g könyvtárI' .bobl ' ' fi . k d kh k I 'd ' I zoan IS mm egy I IA 110gra lal re or o oz apcso o o te - II ,tá' , ak ..h olására szol

gálnak." I k 'k d k k e a san ossze ang
~es s~ö;egu e e trom us o umentumo meg- .Letéti ellátás keretében az 1997. évi CXL.

jelemtese; " , ' törvény értelmében annak a modellnek a kidol-
Az elektronikus formában lévo folyouatok , I a k.s kön

yvtárakat fenntartó ön-, b ' 1 h' '1' , ak Id " gozasa, ame y I
szam a~~t.e e, arc Iva asan ~ego asa es -kormányzatok számára biztosítja a szolgáltatá-
a szerzol jogok figyelembe vetele mellett - k Va's ' lását más könyvtáraktólk k .."O 'o I '1 ' so meg ar
azo ozgyujtemenYI szo ga tatasa; -~ Az ellátórendszerek korszerûsítése, 10-50

Az Országos Széchényi Könyvtár felada- ezer fõs ellátó körzetek kialakításával

~aként..a di~itális fo~ában h~z~á,~érhe~õ .tel- .A mozgókönyvtári ellátási rendszerre tör-
jes szovegu elektronIkus publikáclok bIbI log- ténõ felkészülés kialakítása a hátrányos helyzetû
ráfiai .szá~~avétele, archi válása és használatá- települések ellátása érdekében. A projektet -a
nak blztosltása; megfelelõ vizsgálatok elvégzését követõen -

A közkönyvtárak bekapcsolása a nemzet- négy, ezt vállaló megyében meg kell valósítani,
kö zi és hazai elektronikus dokumentum- és további költségvetési ráfordítással

információszolgáltatás rendszerébe; .A felhasználónak közvetlenül, postai és/
Az országos digitalizálási program meg- vagy elektronikus úton eljuttatott szolgáltatás ki-

valósítása a Neumann János Digitális Könyv- terjesztését is vizsgálat tárgyává kell tenni.
tár által kidolgozott digitalizálási stratégiák
és digitalizálási tevékenységek közgyûjtemé-
nyi szintû koordinálásával. 4. A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele

3, Regionális könyvtári ellátás Jövõkép

.." , Mind a könyvtáros felkészültsége és szakmai
Jovokep elhivatottsága, mind társadalmi megbecsülése

A kistelepüléseken és a kisvárosokban élõk olyan ért~lmiség.~ pály~ép, a~~I~ .al~alm~s a
ugyanazt a könyvtári ellátást kapják, mint amit XXI. sz,az~d. k?n:;t~rhasznalol Igenyemek
az ODR tagkönyvtáraiban. partnerkentI klelegltesere.

Küldetésnyilatkozat Küldetésnyilatkozat

Meg kell valósítani az 1997. évi CXL. tv. 61. A könyvtárosnak, az informáci~l?enedzseme~
§ 1) és 2) bekezdésében írottakat. egyrészt rendelkeznie kell a legujabb szakmaI
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isme~et.e,kkel, ~me~nyiben a dokumentum- és in- Könyvtári stratégia
formacloszolgaltatas bármely területe a feladata,
és az ismeretek mellett olyan speciális tudással 2003-2007

is, amely empatikussá teszi a hátrányos helyzetû
könyvtárhasználókkal történõ foglalkozásra, Beszélgetés Skali(~zki Judittal,
amennyiben ez a feladata. a Nemzeti Kulturális Örökség

A képzésnek meg kell újulnia, hogya várt.. ,.
igényeknek megfeleljen. A felkészült könyvtá- Mmlsztenuma

rosokra a bérezést is magában foglaló, megfele- köny"tári osztályának

lõ elõmenetel vár a könyvtárakban. vezetõjével

Feladatok ' ,
A magyar könyvtarak lat-

.A társadalmi megbecsültség növelése le- ványos változáson mentek
hetõségeinek vizsgálata át az utóbbi években. A te-

.A képzõ intézmények informatikai infrast- lematikai fejlesztési prog-
ruktúrájának fejlesztése az IHM-mel és az OM- ram nak köszönhetõen na-
mel gyot léptek elõre a számí-

.Az GM-mel együttmûködve a felsõfokú tógépesítés és a hálózati
szakirányú, akkreditált képzések megindításának kapcsolattartás terén, kiala-
ösztönzése kult és mûködik az Orszá-

.A javasolt akkreditálandó továbbképzések gos Dokumentumellátási Rendszer. A következõ
többéves rendszerének kidolgozása öt év stratégiája a további utat jelöli ki.

.A fiatal munkatársak felkészítésének prog- -Elõször az aDR-re kérdeznék. Milyen to-
ramja vábblépés várható? Érdekeltté kívánják-e tenni

.A minõségi bérezési szempontok kidolgo- -s ha igen, hogyan -a nem nyilvános könyvtá-
zásában való részvétel rakat az együttmûködésben? Milyen szerep jut

majd nekik a rendszerben?
Budapest, 2002. december S. J.: Ennél a kérdésnél elõször tisztázni kell,

Dr. Skaliczki Judit hogy az aDR-szolgáltatási szerep és a könyv-
tárközi kölcsönzési szolgáltatás között mi a kü-
lönbség. A könyvtárközi kölcsönzés minden
könyvtár (könyvtári tevékenységet folytató in-
tézmény) tevékenységének része, a könyvtár kér
és küld dokumentumokat e szolgáltatás keretében.
Ennek finanszírozása fenntartói kötelezettség.

A könyvtári rendszer magas színvonalú rend-
szerszerû mûködése érdekében mûködõ ODR te-
vékenysége (a gyûjtemény ilyen célú fejleszté-
sében, szolgáltatásközvetítõ eszközök fejleszté-

ro sében, a minõségi követelményeknek megfele-
~ lõ, üzem szerû szolgáltatás megszervezésben stb.)

~ azonban túlmutat egy-egy adott könyvtár fenn-
~ tartói kötelezettségén, és mint a törvény is ren-

.~ delkezik róla, központi támogatást igényel.
:~ Az aDR-ben részt vevõ könyvtárak köre ki-
] jelölésének kettõs feltétele volt. Egyrészt, hogy
~ a gyûjtemények az igényelendõ szépirodalmi
"E mûvek mellett nagyjábóllefedjék a tudományos
~ diszciplínákat is, másrészt, hogy a könyvtár meg-
< felelõ szolgáltatási infrastruktúrával és hozzáér-

tõ szakemberrel rendelkezzék, hiszen a miniszté-

-
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rium csupán a kiegészítõ fejlesztéshez tud hoz- táros vagy könyvtári alkalmazott tfrp. csak a köl-
zájárulni. Ezért elképzelhetõ, hogy van olyan cs önzést végzi önállóan, a beszerzés, feldolgo-
kiemelkedõ egyedi, tudományos gyüjteménnyel zás másutt történik. A kapcsolattartáshoz viszont
rendelkezõ könyvtár, amelynek állománya tar- jó hálózatra lenne szükség, tehát arra alapozva,
talmaz olyan dokumentumokat, amelyek más hogy kormányzati szinten is prioritást élvez a
gyûjteményekben nincsenek meg, a könyvtár könyvtári infrastruktúrafejlesztése, készül-e kon-
.mégsem tagja az aDR-nek, mert nem áll a cepció a hálózat kiépítésére?
rendelkezésére sem a megfelelõ munkaerõ, sem S. J.: Ez a kérdés azokat a feladatokat érinti,
az információs technológia. A dokumentumot amelyekrõl a következõ évek stratégiai fejlesz-
az igénylõ kutatónak -ebben az esetben -a tési terve úgy szól, hogy nem csupán egy-egy
könyvtár könyvtárközi kölcsönzése keretében tárca felelõsségi körébe tartoznak, hanem kor-
kell megkapnia. mányzati döntést igényelnek. A könyvtárak in-

A nem aDR-könyvtárak támogatása pedig -formációs hálózata az NIIF kialakította hálózat-
közvetlenül minisztériumi forrásból vagy pályá- ra telepedett. Most is ezt kívánjuk tenni. Az in-
zati lehetõségként -ahhoz tud hozzájárulni, hogy formációs társadalom megteremtésének hazai
a dokumentumról szóló információ bárki számá- programja a Nemzeti Fejlesztési Terv. Ez a fej-
ra bárhonnan elérhetõ legyen. A nem nyilvános lesztés célként tûzi ki -a kormányprogram nyo-
könyvtárak különbözõ digitalizálási pályázati mán -hogy az internetnek, azaz a hálózatnak el
programok keretében, az állományuk visszame- kell jutnia a négy év alatt minden könyvtárba.
nõleges gépre vitelével már eddig is részt vehet- Ez jó alapja a mi szakmai fejlesztési terveink-
tek ezekben a pályázatokban, az elõttünk álló nek is. Erre alapozva kell kidolgoznunk azt az
stratégiai fejlesztési terv pedig kiemelt célként esélyegyenlõséget biztosító fejlesztési koncepci-
kezeli ezt a kérdést. ót, amely a kistelepüléseken lévõ hálózat lehetõ-

-Bõvül-e az ODR tagkönyvtárak köre? ségeit felhasználva lehetõvé teszi a különbözõ
S. J.: Mindez azt is jelzi, hogy nem az ODR- ellátottságú települések megfelelõ könyvtári szol-

könyvtárak számát kívánjuk gyarapítani, a rend- gáltatási fejlesztését. Ahol lehetõség lesz önálló
szer megfelelõ mûködése ezt nem igényli, ha- könyvtár fenntartásával, másutt a könyvtári'szol-
nem ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy min- gáltatások megvásárlásával.
den könyvtár megfelelõ információs, kommuni- Mindez nem csupán a kulturális és az infor-
kációs technológiával és korszerûen feltárt állo- matikai tárca közös fejlesztése kell hogy le-
mánnyal rendelkezzék. gyen, hiszen a megvalósítás meghatározóan függ

-Szerepel-e a tervekben a gyûjtõköri koope- a fenntartó önkormányzatok erõforrásainak erre
ráció kialakítása? a területre csoportosításától is.

S. J.: A gyûjtõköri kooperáció a hasonló szak- Szakmai fórumokon sokszor beszéltünk már
területet gyûjtõ könyvtárak fontos érdeke, ezért azoknak a fejlesztési, fenntartási, szolgáltatási,
remélem, hogy a könyvtárak akár a Könyvtári mûködési irányelveknek akidolgozásáról, ame-
Intézet, akár valamelyik szakmai szervezet koor- lyek segítséget nyújthatnak a fenntartóknak, és
dinatív szerepvállalása mellett hamarosan elvég- alkalmasak a könyvtárak vezetõi, munkatársai
zik ezt a régóta húzódó feladatot. számára az összehasonlító mérés, a benchmarking

-A telematikai fejlesztések kérdése szorosan alkalmazására. Ezeknek az irányelveknek a ki-
összefiigg a kistelepülések ellátásának problé- dolgozására azonban csak akkor kerülhet sor, ha
májával. Szerepel-e a tervek között az adatátvi- a Könyvtári Intézet által mûködtetett teljesít-
telre, távmunkára is alkalmas, gyors és jó minõ- ménymérési munkacsoport egy-egy szolgáltatás
ségû számítógépes kapcsolat megteremtése? A mibenlétében és mérhetõségében megállapodik.
telefonos, modemes megoldás nem a legmegfe- Azaz összehasonlítható, egy-egy könyvtárra ér-
lelõbb akkor, amikor úgy látszik, hogy a kis tele- vényes adatok kellenek az általánosíthatóságot
pülési ellátás biztosításának egyik lehetõsége a képviselõ irányelvek megalkotásához.
szolgáltatások megrendelése egy nagyobb könyv- A kistelepülések könyvtári ellátottságáról szól-
tártól, esetleg regionális könyvtári központtól. va beszélnünk kell a könyvtárak dokumentumál-
Ebben az esetben ugyanis elképzelhetõ egy olyan lományáról és szolgáltatási színvonaláról. Az elsõ
konstrukció, hogy a településen dolgozó könyv- esetében történt bizonyos elõrelépés, hiszen az
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érdekeltségnövelõ támogatás és a könyvtárpár- 2003. március végéig átadásra kerülnének. Az
toló önkormányzat pályázat növeli az ön kor- infonnációs sarkok minden könyvtárban egysé-
mányzati fenntartású könyvtárak állománygya- ges arculattal jelennek meg. A szükséges eszkö-
rapításra fordítható összegét. Ez azonban -fõ- zöket, dokumentumokat és két -az EU-val kap-
képpen a fenntartói támogatás nem kellõ növe- csolatos infonnációkat tartalmazó -adatbázis-
kedése miatt -még mindig kevés. Meg kell ta- hoz való hozzáférést a Európai Bizottság Ma-

lálnunk azokat a módozatokat, és ez érvényes a gyarországi Delegációja biztosítja.
szolgáltatási körök bõvítésére és korszerûsítésé- Az infonnációs sarkok kialakításával párhu-
re is, amelyekkel mind a két terület korszerûsí- zamosan elindítunk egy képzési programot,
tését felgyorsíthatjuk. Ezeknek a lehetõségeknek amelynek keretében a könyvtárak tájékoztatási
a kidolgozása, majd a problémák megoldása töb- szakembereit készítjük fel az EU-információk
bek között a 'kistelepülések korszerûsítéséveI keresésének és továbbításának végzésére. Ebben

foglalkozó stratégiai fejlesztés legfontosabb fel- az Európai Bizottság Magyarországi Delegáció-
adata. jának infonnációs menedzsere és más könyvtári

-A végére hagytam azt, ami mostanában az szakemberek vesznek részt.
elsõ számú téma minden fórumon, s ami termé- -Nem kevés feladatot jelent mindaz, amit eb-
szetesen a könyvtárak szempontjából is létfon- ben a rövid beszélgetésben említettünk önnek, a
tosságú probléma, az EU-csatlakozást. Azt hi- könyvtári osztály munkatársainak, de az egész
szem, mindaz, amirõl eddig beszéltünk, valójá- szakmának is. Kivánok hozzá mindannyiunknak
ban errõl is szól, ezért most talán összefoglal- sok erõt és kitartást.
hatnánk, mit jelent a csatlakozás a könyvtárak,
akár a legkisebb könyvtár számára is most, és
mit jelent majd 2004 májusa után. Mit kell még ." ..,
tennünk, hogy megfeleljünk, lesz-e lehetõség a A Pont Klado uJ kladanya

könyvtárakban folyó uniós felkészités támogatá-
sára? Lehetne-e pályázatot kiírni a könyvtáro-
sok nyelvi felzárkóztatásál'a még a csatlakozás
elõtt?

S. J.: Nagyon sok területen szeretnénk felké-
szülni a csatlakozásra, szeretnénk, ha felkészül-
ten érné a könyvtári területet a csatlakozás. De
nem szabad szerénytelennek lennünk, biztos,
hogy igen sok megoldatlan feladattal kell majd
szembenéznünk.

Alapvetõen a könyvtárnak, az infonnációs tár-
sadalom központjaként, rendelkeznie kell mind-
azon infonnációval, amelyre az állampolgárok-
nak -az EU-kérdéskör egészét figyelembe véve
-szükségük lehet.

Amirõl azonban már most is tudjuk, hogy nem
lehet elég: azok a felkészítõ tanfolyamok, sze-
mináriumok, továbbképzések. Szeretném -s re-
mélem, a tervünk hamarosan meg is valósul-, hogy
legyen olyan akkreditált tanfolyam, ami a leg-
fontosabb EU-s ismereteket átadja, középpont-
jába helyezve a könyvtári területet.

Az Európai Bizottság Magyarországi Delegá-
ciója együttmûködve a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztályával EU-in-
fonnációs sarkokat alakít ki a megyei könyvtá-
rakban. Ezek a tizenkilenc megyei könyvtárban
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aDR-hírek

Az ODR .

lelõhelyadatbázis
2002. évi statisztikája

Az elmúlt év júliusában megjelent számunkban közöl-
tük az ODR elsõ félévi mûködését dokumentáló statiszti- ~ ~,
kákat. Most lezárult egy év, és úgy gondoljuk, érdemes 'w'
összehaso~litani az akk~ri adato~t a ~~sta~iakkal. ORSZÁGOS

Tanul.s~gokkal szolga!h,~tnak, e~. eroslthe~l~ a rend- DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI
szer tagjamak, felhasznalomak elkotelezettseget. RENDSZER

(- A szerk.)

1. Forgalmi adatok

Keresések 2002

Látogatás Keresési Hány Kérések'
,. mûvelet helyrõl?

2001 2002

Január 4 146,0 79053,0 1 296,0 Nincs adat 1 329,0

Február 4370,0 88420,0 1 318,0 0,0 1682,0

Március 4571,0 95 802,0 1451,0 907,0 1 938,0

Április 5 077,0 113 020,0 1 632,0 808,0 1 678,0

Május 4608,0 94415,0 1 443,0 776,0 1 535,0

Június 3 739,0 78 633,0 1 179,0 574,0 925,0

Július 3346,0 66909,0 1 071,0 423,0 793,0

Augusztus 3 097,0 55 320,0 1 055,0 498,0 951,0

Szeptember 5629,0 118391,0 1 613,0 1 025,0 2449,0

Október 7328,0 161 762,0 2 140,0 1520,0 3477,0
..

November 7 197,0 146365,0 2 146,0 1589,0 2742,0

December 4643,0 92 098,0 1 634,0 941,0 1 640,0

ÖSSZESEN 57751,0 1190188,0 -9866,0 21139,0

Havi átlag 4 812,6 99 1 ~2,3 -896,9 1 762,0

Napi átlag 158,2 3 268,8 -29,5 57,9
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2. Akiktõl a legtöbbet kértek 2002-ben

Könyvtár Kód Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl.

Debreceni Egyetem Dl 497 549 667 558 507 330 241

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem Szi 368 488 531 454 440 267 227

Központi Könyvtára
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár BIO173229 251 184 206 112 105

PTE Központi Könyvtára Pl 144 193 237 231 174 98 83

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz4 47 59 67 74 60 25 42

Eötvös Loránd Tudományegyetem B2 16 40 55 54 49 22 24

Egyetemi Könyvtár
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára Mt --13 16 14 9 12 12

Tiszántúli Református Egyházkerületi D8 27 33 34 18 20 18 10

és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen

SZTE Juhász Gyula Tanárképzõ Sz10 11 27 27 37 12 10 8

Fõiskola Könyvtára, Szeged
Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár P4 18 18 16 21 21 7 II

A táblázat folytatása:

Könyvtár Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Ösz- Havi Napi
szesen átlag átlag

Debreceni Egyetem 306 854 1 089 694 486 6 778 565 18

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Szegedi Tudományegyetem 260 60 866 744 409 5114 426 14

Központi Könyvtára
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 115 262 458 397 243 2735 228 7.

PTE Központi Könyvtára 89 291 465 402 239 2646 221 7

Somogyi-könyvtár, Szeged 38 III 165 145 82 915 76 2

Eötvös Loránd Tudományegyetem 28 55 95 77 38 553 46 2

Egyetemi Könyvtár
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára 32 72 76 63 26 345 31 1

Tiszántúli Református Egyházkerületi
és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen 15 48 51 31 26 331 28 1

SZTE Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskola Könyvtára, Szeged 14 36 58 40 19 299 25 1

.Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár 14 35 18 26 14 219 18 1
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3. A legtöbbet kél4õ könyvtál4ak
(összesített adatok a 2001. február és 2002. december közötti idõszakból)

A könyvtár neve A könyvtár Kérések
kódja száma

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kel 1042
Katona József Megyei Könyvtára

Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) Kl 913

József Attila Könyvtár DUV 18 875

József Attila Megyei Könyvtár ThI 771

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára SzI 716

Kresznerics Ferenc Könyvtár Cd 3 599

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára Ml 578

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár TIl 570

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár GyI 563

Illyés Gyula Megyei Könyvtár SZK 1 522

Városi Könyvtár (Siófok) Si2 495

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 12-60-00 .487

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár El 406

Madách Imre Városi Könyvtár BGY8 401

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár SZLl 346

Nadányi Zoltán Müvelõdési Központ és Sinka István Könyvtár BU8 339

Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyüjtemény TM6 328

József Attila Városi Könyvtár Mal 323

Békés Megyei Könyvtár Bcs 1 306

Szabó Károly Városi Könyvtár NK6 305

Városi Könyvtár (Mezõkövesd) MKV4 304

Pest Megyei Könyvtár SZ E 1 301

Pest Megyei Könyvtár SZ E 1 301

Városi Könyvtár (Szentgotthárd) SZG6 298

Petõfi Sándor Városi Könyvtár KFH8 295

Veszprémi Egyetemi Könyvtár VI 289

Zrínyi Ilona Városi Könyvtár SP6 281
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A könyvtár neve I A könyvtár I Kéré.ek I .,I kódja száma

Városi Könyvtár (Lenti) Lll272

Eötvös József Fõiskola Könyv- és Médiatár BA20 271

Városi Könyvtár (Balatonboglár) BB 1 267

Justh Zsigmond Városi Könyvtár Oh9 257

Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény) JI 256

Halis István Városi Könyvtár Nl 252

PTE BTK és TTK Könyvtár P2 245

Városi Könyvtár KHT (Szentes) SZSl 245

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár SZFV1 233

Berzsenyi Dániel Könyvtár SZOl 233

Városi Csokonai Könyvtár KR9 231

OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés/belfOldi B 1 229

Deák Ferenc Megyei Könyvtár ZI 227

Berzsenyi Dániel Fõiskola. SZO43 226

Eötvös Károly Megyei Könyvtár .V2 224

Hamvas Béla Városi Könyvtár és Internet Központ SZHB6 222

Városi Könyvtár és Múzeum AJ9 215

Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár SR2 212

Városi Könyvtár (Tiszafüred) TF4 208

Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár D 10 207

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár P4 207

Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtár NY53 203

Székesfehérvári Városi Könyvtár (Széna téri részleg) SZFV65S 202

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Dl 201

Városi Könyvtár (Nádudvar) NUD1 201

1-50 kérést adott fel az ODR honlapon 128 könyvtár.

50-100 kérést adott fel az ODR honlapon 53 könyvtár.

100-200 kérést adott fel az ODR honlapon 41 könyvtár.

A részletes adatokat lásd: http://odr.lib.klte.hu/odrstat/odrstat.html
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4. Az DOR adatbázisban található 2311. 000 á"ományad~

könyvtárankénti megoszlása
A könyvtár neve A könyvtár Példány-

kódja szám

Állatorvos-tudományi Egyetem Központi Könyvtára B 46 278

.Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ke 1 12 87

Katona József Megyei Könyvtára

Balassi Bálint Könyvtár Salgótarján St 1 1 932

Békés Megyei Könyvtár Bcs 1 6 998

Berzsenyi Dániel Könyvtár Szo 1 14 288

BME Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár B 4 595

Bródy Sándor Könyvtár E 1 8 156

Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Központi Könyvtár B 12 894

Budapesti Mûszaki Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Központ B 11 1 780

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár P 4 43 219

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Z 1 8 998

Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Könyvtára D 4 280

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár D 1 +D 1 08 320 423

Debreceni Egyetem D 2 17 304
Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Központi Kenézy Könyvtára

Eötvös Károly Megyei Könyvtár V 2 12 193

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár B 2 76145

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár B 10 600640

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára GIl329

Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár DIO 7929

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Központi Könyvtára B 858 262

Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, B 419 1 3 5

Hadtörténeti Könyvtár

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc M 2 8 726

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Szk 1 6838

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára B 503 798

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Gy 1 9 188

József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya)

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat B 9 17

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Központi Könyvtára B 1088 56
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A könyvtár neve A könyvtár Példány-
c" kódja szám

Magyar Filmintézet Könyvtára B 560 243

Magyar Iparmûvészeti Föiskola Könyvtára B 646 1 319

Magyar Képzömûvészeti Föiskola Könyvtára ". B 653 -MKFK 33304

Magyar Országgyûlés Könyvtára B 8 90

Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára B 1005 975

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B 3 5 950

Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) K 1 12448

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M 1 47625

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Ny 1 1499

MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen D30 7301

Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár B 6 544

Országos Idegennyelvû Könyvtár B 14 40 813

Országos Mezögazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ B 5 4 031

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum B 7 1 089

Országos Széchényi Könyvtár B 1 1 245

Pannon Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár Ksz 2 317

Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára PIO 341

Pest Megyei Mûvelödési Központ és Könyvtár Szen 1.. 3 978

PTE Központi Könyvtára P 1 232 912

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 1. 3 186

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz 4 152447

Soproni Egyetem Központi Könyvtára S 1. 4 445

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Sz 1 352 593

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára Sz 2 -

Színház- és Filmmûvészeti Föiskola Könyvtára B 978 795

SZTE Juhász Gyula Tanárképzö Föisko1a Könyvtára, Szeged SZ10 62373

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, D8 + D9 145 979

Debrecen
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok SzI 1 2565

Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára, VII 034

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár Szfv 1. 12823

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtár B 1091 7428
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Na pl ó

Ötvenévesek tõje és munkatársai. Emlékezzünk rájuk is ez alka-

a megyei könyvtárak* Iommal.
Az új jogszabály nem minden akkori könyvtári

Bennük született meg a szellemi emelkedés dolgozót tett boldoggá. Megszûntek a régi városi
esélyegyenlõségének reménye, a reformkor nagy könyvtárak (ha voltak) a megyék és ajárások szék-
magyar nemzedékének álma. Nekik is tartozunk helyén, kötelezõen beolvadtak a körzeti könyvtá-
azzal, hogy ünnepeljünk a félszázados évfordulón. rakba, melyek a falvak letéti könyvel látásának az

A hasmálók szeretete éltesse õket továbbra is. országos központból irányított és finanszírozott in-
Megérdemlik, kiérdemelték sors- és kortársaik tézményei voltak. Vezetõik a rendszer bizalmi em-
megbecsülését. Ötven év! Mennyi is az? A tízéves berei, így belõlük váltak a megyei könyvtárveze-
azt mondja, sok. Aki éli, annak egy pillanat. Máris tõk.

.,
elmúlt volna? Eszre se vettük. Fordítsuk meg a
dolgot, nézzünk a jövõ felé fordulva. Azt mon-
dom, 2052. Rettentõ távolinak tetszik. Milyen lesz
a világ? Gépkocsi gépkocsi hátán vagy parkos
városok, sétálóutcák? Digitalizált lakás, kom-
puterizált háziállatok, virtuális boldogság, vagy
emberszabású, célszerû komfort, élhetõ társas-
környezet. Belátható-e a jövõ, milyen lesz holnap?
Ötven év múlva másnak kell lenni! Valami egész
másnak?

Ötven év múlva minden megoldódik! Felépül a
szocializmus. Ezt mondta Laki elvtárs, a megyei
pártbizottság titkára. Nektek, fiataloknak még lesz
benne részetek. Kétezerben mindenki autón jár.
Mehet, ahova akar. Lám, majdnem igaza lett. De
hol a szocializmus?

Emberi sorsunk nagy folyamatainak hosszú távú A városi könyvtári ak morogtak az új tervek
tervezése mindig a véletlenek áldozata lesz. A ellen. A jogszabály végrehajtása két év alatt mégis
visszatekintõ dolga, hogy megmutassa a tervezet- maradéktalanul megtörtént. Felálltak a megyei
tek és a véletlenek együtthatását. könyvtárak. A járási könyvtárak szervezése még

A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni további éveket vett igénybe.
az elmúlt ötven év jellegzetes sarokpontjait. A megyei és a járási tanácsok ugyanazt az el-

Hogyan történt a születés? látmányt kapták meg leosztva, amely addig a köz-
Ötven éve Rákosi Mátyás volt a miniszterel- pontból érkezett. A továbbiakban nekik kellett

nök. Akkor a hivatalos címe: a minisztertanács gondoskodni ok e bázisnak az éves növekedésérõl.
elnöke. Elnöklete alatt született a 2042-13/1952./ Érthetõ, hogy õk se voltak nagyon boldogok. És
V. 24/ MT sz. határozat a könyvtárügy fejlesztésé- lám, mégis megtörtént, amit csak a legmerészebb
rõl. Elõterjesztõ Révai Józse! népmûvelési minisz- kultúraterjesztõk álmodtak: létrejött a közmûvelõ-
ter, a rettegett kulturinspektor. A jogszabály elõké- dési könyvtárak egységes országos rendszere, az
szítõi Barabási Rezsõ minisztériumi fóosztályve- Országos Széchényi Könyvtár pedig a rendszer
zetõ, Sallai István, a Népkönyvtári Központ veze- módszertani központja lett.

A módszertani munka tanácsadásban, betanítás-
ban, gyakorlati segítésben és "kijárásban" nyilvá-

* Elhangzott 2002. december 13-án, a Móricz Zsigmond nult meg. Akijárás -ma lobbizásnak mondják -

Könyvtár jubileumi ünnepségén. a fenntartónál pénzbeli támogatásért vagy az elhe-
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lyezési feltételek javításáért, létszámfejlesztésért magyar könyvtárpolitika nagy aduja lett. Amit
folyt. A megyei könyvtárosok ugyanezt tették a ennek a könyvnek a magyar fordításából ki lehe-
járási könyvtárak érdekében, azok pedig a falusia- tett olvasni, az a polgári felvilágosultság könyvári
kért. Mindennek szûkében voltak a könyvtárak min- eszméjének felelt meg. A mindenki számára korlá-
den szinten. Leginkább szûkében voltak az állo- tozás nélküli, ingyenes vagy olcsó elérhetõség, a
mányfejlesztésnek. könyvtárak hálózati rendszerbe szervezõdése, ahol a

A könyvkiadás kötelezõen a szovjet és a testvé- szolgáltatások a rendszer minden tagja számára egy-
ri szocialista országok kortársi irodalmát preferál- szerûen hozzáférhetõk stb. Ami a fó dolog: úgy lehe-
ta. Szovjet háborús regények, kolhozregények, tett hivatkozni rá, hogy nem illet vitatkozni vele.
politikai brosÚrák, antiklerikális és ateista propa- Fennállásuk harmadik évétõl belülrõl éltem meg
gandakiadványok, sztahanovista csodatörténetek, a lakóhelyi, akkori szóhasználattal a tanácsi könyv-
minden kocától huszonnyolc malac, ötezer literes tárak sorsát. Pécs kivételesen jó helyzete országo-
tehenek, imperialista összeesküvõk, láncos kutya a san ismert volt. Saját székházban, tizenhárom mun-
határon stb. Ez volt a tudatformáláshoz felkínált katárssal, ebbõl öten diplomások, a többiek is va-
törzsanyag. lamilyen szaktanfolyami oklevéllel, tágas olvasó-

De volt Veres Péter, Szabó Pál, Illyés, Déry, szolgálat, külön olvasóterem, önálló gyerekkönyv-
voltak a szomszéd népek, valamint a világiroda- tári szolgálat, önálló irodák és raktár a módszertani-
lom klasszikusai. 1953-tól kezdett színesedni a hálózati szolgálatnak. Ha nem is volt ennyire jó a
könyvkiadás. És már volt könyvtárellátó szolgálat, ahol helyzet, de országszerte mindenütt többé-kevésbé
jelzetelték, átkötötték, nyomtatott céduIával adták a konszolidálódtak a viszonyok 1955 végére.
könyvet a szerzõdött könyvtáraknak. Óriási vív- Azon az õszön vettem részt elõször országos
mány a maga idejében! Európai mértékkel is. értekezleten. Két téma szerepelt napirenden. A

A könyvtárfejlesztésnek kétségtelenül van egy "nagy" könyvtári törvény elõkészítése és a József
magyar útja. Nálunk kevesebbet hivatkoztak a szov- Attila olvasómozgalom. Mihályi Imre, Gaschler
jet példára és többet Leninre. Krupszkaja Mit írt, Rudolf, Wekerle Imre és Sallai István beszélt. A
mit mondott Lenin a könyvtán-ól? címû kötete a következõ évben meg is született a törvény.

.
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Az 1018/1956 tyr. és az 1018/1956 Mt.h. sz. és óvtuk magunkat attól, hogy belekényszerüljünk
végrehajtási jogszabály a magyar könyvtári világot a statisztikák lakkozásába. Így neveztük, amikor
egységes szervezetbe foglalta össze, szabályozta a hirtelen fellendítettük az érdeklõdést a nagyüzemi
funkciók rendszerét, rendezte a fenntartás és a fel- mezõgazdálkodás szakirodalma vagy az idõszeru
ügyelet kérdését. A tvr. által vizionált modem politikai kérdések irodalma iránt. Ezt most el akar-
könyvtári rendszerben oszlopos szerep várt a me- tuk kerülni, és a feltételek javulásához kötöttük az
gyei könyvtárakra, ami a lakosság legszélesebb óhaj okat.
részének az ellátásáért viselt szakmai és politikai A megyei könyvári vezetõk körében kialakult
felelõsségben, a szolgáltatások szervezett szétsu- az az egésZBéges cinkosság, ami képes volt kivé-
gárzásában valósult késõbb meg. deni a politika valóságidegen próbálkozásait. Meg-

A forradalom után a megyei hálózatok élén is oldás a szabadpolcos rendszer! Lipták Pál Békés-
történt kisebb-nagyobb személycsere, de nem oko- csabán már megtette a kezdõ lépést. A példa las-
zott nagyobb károkat a politikai zaj lás. san, de feltartóztathatatlanul elterjedt.

A mûvelõdéspolitikai irányelvek megjelenésé- A szabadpolc felveti az állomány kihelyezésé-
vel liberalizálódott némiképpen a könyvkiadás. nek, rendezésének tartalmi és technikai problémá-
I958-tól jelentek meg Heminway, Sartre könyvei, it. Mibõl mennyit, mi a prézens, mi a kölcsönöz-
a Thomas Mann-életmû, a modem nyugati iroda- hetõ, milyen legyen a kézikönyvtár, kell-e szak-
lom több jeles darabja, és a hazai hallgatásra ítél- részleg, kell-e gyerekrészleg, periodika részleg,
tek közül Németh László, Weöres Sándor és sokan zenei részleg?
mások. Az évtized végére határozottan érezhetõ A viták és meditációk a hazai szaksajtó hasáb-
volt a könyvtárakban az olvasási konjunktúra. Egy jain visszakereshetõk.
országos értekezleten a megyei könyvtárak vezetõi A megyei könyvtárak tízéves évfordulója a ta-
elé azt a célt tûzte a minisztériumi fóelõadó (Tóth nácsosítás elnevezésû akció jegyében következett
Arpád), hogy a lakosság átlag húsz százalékát kell el. 1959-ben indult az országos méretû vállalko-
megnyerni olvasónak rövid idõn belül. Valamennyi- zás, hogyaköZBégi tanácsok is érdekeltekké vál-
en tudtuk, hogy ennek nincsenek meg a feltételei, janak a helyi könyvtár felvirágoztatásában. Ezzel
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szûnt meg teljesen a letéti ellátórendszer, hiszen A megyei könyvtárak a fejlesztési programok
azt a kevés pénzt kellett leosztani a falvaknak, ami motorjaj voltak. Érzékenyen reagáltak minden újí-
a letéti beszerzéshez rendelkezésre állt. Kevés ki- tó kezdeményezésre, amely a szolgáltatások haté-
vétellel (Vas, Baranya) az egész országban helyi konyságát, a használók jobb kiszolgálását célozta.
fenntartásba kerültek a falusi könyvtárak. Késõbb Legtöbbjük bázisa lett az olvasók megismerését
annyi haszon származott ebbõl, hogy a megerõsö- szolgáló szociológiai kutatásoknak, és operatív
dõ szövetkezetek nekik szívesebben adtak támoga- formákat alkalmazott a fiatal korosztályok könyv-
tást, és csurrant-cseppent a KÖF A-nak nevezett for- tárhoz kapcsolása érdekében. Az olvasótáborok
rásból is. tucatjait szervezték nyáridõben nemcsak diákok-

A megyei könyvtár regionális kibontakozását nak, hanem munkásfiataloknak is.
talán a legjobban a mûvelõdési autók megjelenése Érdemeik együtt és külön-külön kétségbevon-
segítette. A tanyaközpontok és majorok mûvelt- hatatlanok. Életrevalóságuk bebizonyosodott. Mi-
ségbeli fehér foltjainak elruntetésére adott technika lyennek látom jövendõjüket?
hozzásegítette a központi könyvtárakat, hogy rend- Röviden: biztatónak. Hosszabban: küzdelmes-
szeresen eljussanak a falvakba, és szakmai infúziót nek, de biztatónak. A tudásalapú, információs tár-
adjanak a magában dolgozó tiszteletdíjas könyvtá- sadalom nem létezhet a megyényi régiók gazdag
rosnak. Felvetõdött, hogy az iskolában vagy a ha- gyûjteményû, gyorsan és olcsón elérhetõ könyvtá-
sonlóképpen magában vegetáló mûvelõdési otthon- ra nélkül, ahol segítõkész szellemi partner, az in-
ban kellene kedvezõbb helyet, stabilabb bázist te- formatikus-könyvtáros fogadja a látogatót.
remteni a kis falvak könyvtárainak. Mindkét válto- Azt akarom mondani ezzel, hogy megyei
zatra születtek jó példák, elterjedni egyik forma könyvtár akkor is lesz, ha nem lesz megye. Vilá-
sem tudott. Vannak öszvérintézmények, melyek gos, hogy a szolgálati kötelezettség zónáját ebben
máig rendben mûködnek általános mûvelõdési az esetben okos körültekintéssel kell kijelölni, és a
központ néven (ezjelenti az iskolába integrált szol- financiális teherelosztást szerzõdésben kell rögzí-
gálatot), illetve klubkönyvtár néven (ez a mûvelõ- teni. Bizony, újból meg kell gondolni, hogy a he-
dési ház és a könyv ár szimbiózisa). lyi, nevezzük így: besorolási szint milyen normák-

A hetvenes évek a hazai közmûvelõdési könyv- kal biztosítható, és ezt a helyi önkormányzatnak
tárakban a teljes nagykorúság elérését hozták. El- kell vállalnia. A regionális feladatokra vonatkoz-
készült az Alapelvek és követelmények a közmûve- tatható normát a teljes érintett népesség száma alap-
lõdési könyvtárak fejlesztéséhez címû (ma azt ján kell fejkvótaszeruen kalkulálni, és ezt központi
mondanánk: stratégiai) tanulmány, amelyet sok vita fon-ásbólleosztani. Elképzelhetetlen, hogy ne szün-
után magáévá tett a minisztérium, Szalanai irány- tessék meg a kisebb-nagyobb falvak könyvtárj
elvek a tanácsi könyvtárak távlati fejlesztésérõl szakmai gazdátlanságát, ami a politikai rendszer-
címmel. Hatalmas húzóereje támadt. Nyomában változás szerencsétlen velejárója volt.
hasonló dokumentumok készültek a szakszerveze- Javíthatatlan álmodozóként van egy képzetem.
ti könyvtárakról, az iskolai és végül a felsõoktatási Megírtam valamikor régen azzal a címmel, hogy A

könyvtárakról is. város dolgozószobája. Mély meggyõzõdésem, hogy
Ami a lakossági közmûvelõdési könyvtárakat a tudásalapú társadalom nem létezhet anélkül, hogy

illeti, végre lehetett tudni, mit is jelent a hálózati ne legyen minden lakott helyen egy nyilvános
szereposztás. A megyei könyvtár -mint a hálózat dolgozószoba. Ma ez a teleházas nyomulás miatt
élén álló "A" típusú gyûjtemény az ehhez rendelt háttérbe került. Nem bántom a teleházakat, a
szolgáltatásokkal -valóban megtervezhetõ intéz- telekunyhókat, hisz a KMK-ban születtek. Mi for-
ményi formává lett, épület- és berendezésigénye díttattuk le a róluk szóló finn cikket. A teleház
igazolhatóvá vált, fejlesztése normatív rendszerben nálunk sokkal inkább közpénzbõl támogatott üzleti
jelezte a ráfordítás és az eredmény mértékét. Ha- vállalkozás, mint kulturális szolgálat. Kell-e bizony-
sonlóképpen a járási-városj "B" típusú, a nagyköz- gatnom, hogy a könyvtár mint dolgozószoba vala-
ségi "C" típusú és a kisközségi "D" típusú könyv- mi más? Vagy valami más lehetne! Érdemes lenne
tárak esetében. Az irányelvek hatásának tulajdonít- kísérletemi az életképes formák keresése tárgyá-
ható a hetvenes, nyolcvanas évek könyvtárfejlesz- ban. Nem sokat hallottam mostanság a megyei
tési lendülete, miközben a külsõ környezetben már könyvtárak kísérleteirõl a változó valóság követé-
erõsen érzékelhetõ volt a recesszió. se érdekében. Az új frazeológja tele van menedzs-
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menttel, TQM-mel, rendszerszerûséggel. Nekem,
konzervatív falusinak ez olyan, mint mikor a ka-
masz naponta méregeti magát, hogy mennyit nõtt.
A formák megtalálása lenne a legfontosabb azok-
hoz a tartalmakhoz, amelyekre vágyunk, hogy
valóra válhassanak. Nem én mondom, hanem Arisz-
totelész, õ pedig csak tudta.

Szívbõl kívánom, hogy kedves kollégáink lel-
jék örömüket a munkájukban és segítsék hozzá a
társadalmat a szellemi és közösségi élmény örö-
méhez! További sikeres ötvenéveket!

Szente Ferenc

A megye könyvtárügye
a múlt és a jelen

közigazgatási
rendszerében*

Az ötvenes évek erõszakos és direkt napi poli-
Tapasztalatokon nyugvó evidencia, hogy vala- tikai gyakorlata tömegekhez akart szólni, ezért a
mennyi politikai berendezkedés -miután a hatal- mûvelõdési otthoni nagytermek fontosabbak vol-
mat megragadta -legfontosabb tennivalójának tar- tak számára, mint a kisebb közösségek foglalkozá-
ja, hogy kiépítse irányító, ellenõrzõ szervezetét, saira való intézményrészek.
megteremtse a törekvéseinek megfelelõ közigaz- Pénzügyi források új épületekre általában hiá-
gatási rendszert, létrehozza azokat az intézménye- nyoztak, az esetek többségében a korábban más
ket, amelyek alkalmasak a célki1ûzésének gyakor- célra hasmált létesítmények átalakítása kerülhetett
lati megszervezésére, lebonyolítására. napirendre. Könyvtárak elhelyezését a "könyvtár-

A szocialista mûvelõdéspolitika céljainak meg- alapítók" egyszerûbben megoldhatták, ugyanis
valósításához szükséges intézményrendszer kiépí- minden településen akadt egy olyan épület, épület-
tése a XX. század közepének elsõ éveire esett. Az rész, ahová a könyveket összegyûjtötték, a bejárat-
új hatalmi berendezkedés elsõként az oktatásügyet nál elhelyezték azt a táblát (feliratot), amelyik tu-
szervezte át, majd a közmûvelõdés intézményrend- datta, hogy abban az épületben könyvtár mûködik.
szerének kiépítése következett. A közkönyvtárak (Ha mégsem akadt alkalmas épület, akkor megfe-
hálózatának kiépítése viszonylag rövid idõ alatt lelt az iskolai tanterem, a szekrényekbe zárt olvas-
megvalósulhatott. nivalóval.)

A gyorsaságot lehetõvé tette, hogy már voltak Könyvtárost legtöbbször a pedagógusok közül
elõdszervezetek, adottak voltak a népkönyvtárak, választottak, de sok településen egyszerûen egy kép-
egyesületi könyvgyûjtemények, melyeknek ellátó zetlen, ám könyvet kedvelõ és forgató ember vál-
rendszerbe történõ bevonása akár adminisztratív lalta a feladatot.
eszközökkel is hamar megvalósulhatott. Ebben az idõben, az induláskor -tekintettel a

A mûvelõdési otthonok, muzeális intézmények nagyon kezdeti állapotokra -különösen fontos
hálózatának kiépítése hosszabb idõt vett igénybe, munkát végeztek az ún. módszertani feladatokkal
mert múzeum létesítéséhez mindenekelõtt gyûjte- megbízott könyvtárak: a megyei könyvtár, ajárási,
ményre volt szükség. (Muzeális tárgyak hiányában illetve a körzeti könyvtárak, a községi könyvtárak
múzeumokat nem lehetett létesíteni.) A mûvelõdési ugyanis ezeknek az intézményeknek a napi, köz-
otthonok megszervezése sem volt könnyû feladat. vetI en segítés éveI jöhettek létre.

Ekkor mind a közigazgatásnak, mind a szakmá-
nak a mennyiség és nem a minõség volt az elsõd-

* Elhangzott 2002. december 13-án, a Móricz Zsigmond leges, az olvasóvá nevelés, a tudáshiány pótlása

Könyvtár jubileumi ünnepségén. volt a fó cél.
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.Évek = könyvtárainak hálóZA- Hogyan érvényesitette ideoIÓ::::-
ta kiépült, némileg erõsödött is. Az állapotokban, állam könyvtárainkban? Bonyolultan, közvetett és
a mûködési feltételekben -u alapítást követõen -közvetlen úton. A vezetõk kiválasztása, megbízása
elõször az 1960-as években következett be szá- volt az akaratérvényesítés egyik lehetõsége, és az
mottevõ javulás. Sajátos módon fóleg néhány nagy- állam élt is vele.
községünkben vállalkoztak elõször a helyi taná- Nagyobb könyvtáraink élére több esetben ke-
csok mûvelõdési házzal egybeépített vagy önálló rültek olyan személyek, akik korábban valamelyik
épületben közkönyvtár kialakítására. (Több eset- apparátus ban dolgoztak, ennyi idõ után azonban
ben elõfordult, hogy egy-egy nagyközségi könyvtár már felelõsséggel megállapíthatjuk, hogy azok a
jobb tárgyi feltételekkel rendelkezett, mint az a vezetõi kiválasztások nem voltak eleve rossz dön-
járási intézmény, amelyikhez módszertanilag tar- tések. Azt is tapasztalhattuk, hogy ez az irányítás
tozott.) esetenként jól együttmûködött a számára nehezen

Újabb eredmények a hetvenes és a nyolcvanas kezelhetõ emberekkel is. Ratkó Józse! esetére gon-
években születtek. Megépült a megyei könyvtár, dolok, aki közismerten határozott bírálója volt a
elfogadhatóbb vagy megfelelõ feltételek közzé hibáknak, az irányításnak, ám mégis hosszú ideig
kerültek az egykori járási könyvtárak is. (Ez a a Járási Könyvtár vezetõje lehetett Nagykállóban,
hullám az 1976. évi V. törvénynek volt köszönhe- illetve az új Váci Mihály Mûvelõdési Központban
tõ!) Közben a kiépült felsõfokú könyvtároskép- szerkeszthette a Hangsúly címû hangos irodalmi
zésben tömegesen szereztek szakképesítést azok a és mûvészeti folyóirat nyilvános rádiófelvételeit.
könyvtárosok, akik a pályán maradtak és ezen az A szocialista mûvelõdéspolitika másik befolyá-
úton találták meg munkájuk hasznát, értelmét. solási lehetõsége volt az állománygyarapítás orien-

A köZll1ûvelõdési ellátórendszer megerõsödött tálása. A könyvespolcokon zömmel szocialista
megyénkben, a közigazgatási tevékenység lényegét is esZll1eiségû irodalom lehetett, a tiltott irodalmat nem
egyre inkább a szakigazgatási tennivalók adták. volt ajánlatos terjeszteni.

Milyen volt és hogyan változott az a közigazga- Teltek az évek, és a köZll1ûvelõdés gépezetében
tási gyakorlat, amelyben az 1950-es évek elején tovább erõsödött a szakmaiság. A könyvtáros szak-
alapított könyvtárak negyven esztendeig dolgoz- ma a közigazgatás szakembereivel együtt eredmé-
tak? Mondhatjuk, hogy szocialista, felülrõl vezé- nyesen kereste a fejlesztési lehetõségeket, a jó
relt, paternalista -mint az állam egésze. Ez a vá- megoldásokat a kisközségek könyvtári ellátására.
lasz azonban túlságosan elnagyolt, figyelmen kí- A megyei könyvtár akkori nagy tekintélyû (nap-
vül hagy több lényeges körülményt. Igaz, hogy ez jainkban már nyugdíjas) szakemberei kidolgozták
a közigazgatás sem volt ideológiamentes, de az is az ún. kettõs funkciójú könyvtárak modelljét (vagy
igaz, hogy nem verte béklyóba az intéZll1ényeket, inkább adaptációját), kimunkálták az általános
és ahogy teltek az évek, egyre inkább érvényesült mûvelõdési központok könyvtári részlegének mû-
(érvényesülhetett) az önállóság, a kezdeményezõ- ködési rendjét, mechaniZll1usát, hatékony segítsé-
készség, a szakmaiság. get biztosítottak az intéZll1ények átszervezéséhez.

A közigazgatás "ereje" abban az idõben is vé- A megyei könyvtárhálózat tevékenységét, a
ges volt, valamennyi feladatát nem tudta teljesíteni. A szakmai munkát az ún. módszertani könyvtárak
járási székhelyeken, anagyközségek szin9én még fogták össze. Ezek az intézmények segítették a
érzékelhetõ volt hatása, ám a községekben -a kisköz- gyarapítást, a selejtezést, koordinálták a területen a
ségekben pláne -inkább csak a testületi el- vagy be- könyvünnepek programjait, a rendezvényeket. A
számoltatás jelentette a kulturális életre történõ odafi- kisebb intéZll1ények jórészt csak a közönségszer-
gyelést. Sajnálatos, hogy abban az idõben a megyei vezést biztosították. (Napjainkban ezt a munkát a
szakigazgatásnak is meg kellett elégednie a mini- megyei könyvtár egyedül végzi!)
mumfeltételek megteremtésével a kistelepüléseken. A rendszerváltás elõtti idõszakot lezárandó ki
Gondok azokban években és napjainkban is legin- kell emelni, hogy az átélt, tapasztalt gondok, prob-
kább a kistelepüléseken jelentkeztek, illetve jelent- lémák, irányítási felemásságok ellenére ettõl az
keznek. A.kisközségekben mûködõ intéZll1ények- idõszaktól nem lehet elvitatni, hogy:
nek nem jutott a szükséges mértékben fenntartási, 1. a mûvelõdéshez való jog -még ha nem is
beszerzési keret, ezért ezekben a községekben érvényesült teljes mértékben -ebben az idõszak-
könyvtáraink általában csak vegetáltak. ban emeltetett állampolgári joggá,
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2. kiépült az a közmûvelõdési intézményrend- 1980-b~~ 217 könyvtár, összesen 328 szolgál-
szer, amely napjainkban is alapját képezi a lakos- tatási hely mûködött Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
ság könyvtári ellátásának, közmûvelõdési kiszol- gyében. A megyei könyvtár 2002. évi megyei sta-
gál ásának, tisztikája szerint területünkön 201 önkormányzati

3. ez az idõszak teremtette meg a felsõfokú könyvtár, összesen 230 szolgáltatóhely állt az 01-
szakképzést, biztosította a hálózat szakemberekkel vasók rendelkezésére. Több településünkön évek
való ellátását, óta szünetel a könyvtári szolgáltatás, illetve nincs

4. kialakult a szemléleti alapja a sokszínû állománygyarapítás, és ez az érintett településeken
könyvtári szolgáltató tevékenységnek (pl. a me- a legalapvetõbb kulturális ellátás hiányát jelenti.
gyei könyvtár egykori és mai rendezvénystruktúrá- Sajnos néhány község nem is keresi a megoldás
ja: irodalmi beszélgetések, kamarakoncertek, kiál- lehetséges útjait, annak ellenére, hogy az 1997. évi
lítások stb.), CXL. törvény jó alternatívát kínál a hátrányos

5. abban az idõben kevesebb könyvtár vegetált helyzetû, forráshiányos költségvetésû települések
és mûködött csak papíron, mint például napjaink- számára azzal, hogy lehetõvé teszi a könyvtári
ban, szolgáltatás társulásos formában történõ biztosÍtá-

6. az a gyakorlat éltetett, mûködtetett egy több- sát, illetve a szolgáltatás nagyobb intézményektõl
csatornás finanszírozási, mûködtetési rendszert. való megrendelését. A tapasztalatok azt bizonyít-

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás át- ják, hogy ezek az önkormányzatok e kedvezõbb
strukturálta életünket: (olcsóbb) ellátási móddal sem élnek, így a lakos-

-megvalósult az ellátórendszernek a megyé- ság eleve hátrányos helyzete tovább romlik.
tõl való részleges vagy teljes eltávolodása, Tény tehát, hogy településeink egy jól megha-

-a települési önkormányzatok nagyfokú önál- tározható körében -EU-s csatlakozásunk küszö-
lóságot (és felelõsséget) kaptak. bén -a könyvtárügyet nem kezelik fontosságának,

(Sajnos ezzel együtt a kulturális élet elbizony- jelentõségének megfelelõen. Anyagi eszközök hi-
talanodott mind az irányítás, mind pedig az intéz- ányára hivatkozva az önkormányzatok képtelenek
mények szintjén, csökkent a költségvetési támoga- biztosítani használható (megfelelõ) épületet, kép-
tás, elkezdõdtek a létszámcsökkentések stb.) zett szakembereket, a' rendszeres nyitva tartást.

Gondot okozott, hogy egészen az 1997. évig A helyzet tehát kistelepüléseinken nem túl ke-
(CXL tv.) az önkormányzatok számára a kultúra csegtetõ, nem ad okot elbizakodottságra.
iskolán kívüli szervezett terjesztése nem volt kel- Ebben a helyzetben a Móricz Zsigmond Me-
lõen határozott törvényi kötelezettség, a "puha" gyei és Városi Könyvtár szerepe, hálózati segítõ
jogszabályok az önkormányzatok szándékára, te- munkája különösen jelentõs.
herbíró képességére bízták a közmûvelõdési, tudo- Megyénk könyvtárainak "zászlóshajója" a me-
mányos és mûvészeti tevékenységrõl való gondos- gyei és városi könyvtár. Ennek az intézménynek
kodást. az erõfeszítései, lépései jó "kapaszkodót" biztosÍ-

A kulturális törvény biztatást adott és elfogad- tanak a hálózat könyvtárainak -fóleg, ha azt is
ható rendet teremtett a területen. Elõírta, hogya szem elõtt tartjuk, hogy a megyei önkormányzat
települési önkormányzatok kötelesek helyet bizto- sem rendelkezik jogi és pénzügyi eszközrendszer-
sítani a közmûvelõdési tevékenységeknek és szol- rel a nagyobb szervezettség, a jobb- ellátás serken-
gáltatásoknak, kötelesek nyilvános könyvtárakat tése érdekében.
mûködtetni. A megyei könyvtár kezdeményezései közül ki-

A kulturális törvény egyértelmûen megfogalmaz- emelkedõnek tartom:
ta a jog- és hatásköröket is. Elõrelépés volt, hogy -megszervezte -az országban elsõként -a
az intézmények a korábbinál nagyobb önállóságot könyvtárak egyesülését, biztosította az állomány-

kaptak. (Ám igazán akkor lehetnénk elégedettek, gyarapítás megyei összefogását,
ha az önállósággal azonos mértékben az anyagiak -kezdeményezte könyvtáraink számítástech-
is rendelkezésre állnának, illetve ha a törvény által nikai rendszerének kiépítését, közremûködött a

elõírt kötelezettségeket, a feladatok teljesítését ki lebonyolításban,
is lehetne kényszeríteni!) -a megye nyolc településén mozgó letéti állo-

A problémákat, a visszaesést jól illusztrálják a mást hozott létre, a letéteket évi négy alkalommal
következõ statisztikai adatok: cseréli,
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bb te-kidolgozta a Bibliobusz a regionális könyv- -m~vel a ~~ OzatI teve enys~ge o I,n ,z-

tári rendszerben elnevezésû tanulmányt, mény vegezte, Jo munkamegosztassal a segltseg-
-állapotfelmérést készített könyvtáraink állo- nyújtás konkrétabb volt,

mánygondozási tevékenységérõl, -a fenntartáshoz hozzájárult a többcsatomás
-arra törekszik, hogy segítse a települési ön- finanszírozás, ."'" ,

kormányzatok fenntartó munkáját (például segítsé- -mûködött a munkahelYI kon~ak hal,ozata
get ad alapdokumentumok elkészítéséhez). is, am,~I,y jól kiegészítette a tanácsI mtézmenyek

Az információk, a szakismeretek eljuttatását több munkaJat. '"
' b ' 'tO Az 1990. evtol:

csatoman Iztos,I,Ja: -nagyfokú önállóságot kaptak a települési

-k~?f~ren~láka~. s~erve~ , , önkormányzatok és az intézmények, sajnos ezzel-mukodtetI a kozepfoku kepzest, 'dõben szûkült a mûködtetésre fordítható for-
,. '1 ' k lk ' 't ' 't, egy I-segltI a pa yazato e eszI ese ,

-gondoskodik -a törvényi intézkedésnek ras~ ..' II " biztosítása mellett a szakma., .k . ki bb az ona osag
megfelelõen -a megye nemzetI es etnl al se - k" ár dt" ..,. "" Issemag amara, " ,
segemek ~O~yvtárl ellatásarol~ , , , -pozitív, hogy új értelmet kapott, korszerubbe

-eIkeszItette a megye cIgany lakos~~ganak vált a társadalmi folyamatokhoz jobban igazodott
kön",Jt6" ellátásával kapcsolatos koncepclot: k .: yvtári" nkaJ'~' a on mu,

a) a programnak megfelelõen cigány szerzõk -elõremutató, hogy az intézményi munka ré-
mûveibõl könyvkiállítást rendezett, szévé váltak a pályázatok, nem jó, hogya pályáza-

b) megyei (cigány) vers- és prózarnondó talál- tok elõkészítése sok energiát köt le,
kozót szervezett, -nem helyes, hogy a politika, a társadalom

c) Hodász, Kántorjánosi, Nyírpilis, Tisztaberek, még mindig kevés figyelmet szentel a szellemi
Tiszabecs községekben cigány, Mérk, Vállaj, infrastruktúra fejlesztésének.
Rakamaz településeken német nyelvû letétet he- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárháló-
Iyezett el (folyamatban van a tiszaeszlári és azatának félévszázados tevékenysége -a gondok, a
turricsei cigány letétek kial~ítása), ...problémák, a nehézségek ellenére -összességében

d) a Nemzeti Kulturális Orökség MmIszténu~ eredményes volt, szolgálta a legkeletibb ország- .
ma megbízása alapján elvégezte huszonkét megyeI rész lakosságát.

település komplex szakfelügyeleti vizsgálatát, Erre a bázisra építkezve azonban fontos teendõ-
e) segítette a millecentenárium, a millennium ink vannak. Napjainkban, a közeli jövõben nagyobb

megyei ünnepségsorozatának elõkészítését és le- hangsúlyt kell adni a hazai közmûvelõdési rend-

bonyolítását. szer mûködésének. A tét ugyanis nagy, mert a
A megyei könyvtár szakmai iránymutatásával felgyorsult információáramlás nem mindig követe-

két településen (Jánkmajtis: Végh Antal, Vitka: Ii meg a minõségi tudást, illetve a tudástartalom
Balázs Józse}) emlékszoba létesült. Czine Mihály minõségét. Tanúi lehetünk, hogy manapság egyre
hodászi emlékszobájának kialakítása most van fo- inkább fontossá válik az ún. mennyiségi tudás,

Iyamatban. amivel kitapinthatóan együtt jár egyfajta "siváro-
A megyei könyvtár hasmos kiadványokat je- sodás". Tudnunk kell, hogy a mennyiség nem je-

lentetett meg: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye saj- lent eleve minõséget.
tóbibliográfiája, Könyvtári Kis Hiradó, TEKE (Te- A terjedõ "cucckultúrát", a "dobd-el-kultúrát",
lepüléseink Könyvtári Ellátása). Ezek gondosan a gazdasági szempontok túlzott témyerését csak a
szerkesztettek, színvonalasak, hasmosak. minõségi ismeretekkel lehet eredményesen ellen-

Hogyan lehetne summázni könyvtáraink elmúlt súlyomi, ezért a hagyományos közmûv~lõdéS,i sze-
ötven esztendejét? rep jó színvonalú teljesítésével, a felvallalt mfor-

A rendszerváltás elõtti idõszakban: mációs tevékenységgel könyvtáraink még sokáig
-kiépült és mûködõképessé vált az a könyv- nélkülözhetetlen intézmények maradnak., ,

tárhálózat, amelyik ismereteket pótolt, tudást és " Vl~a ~anos
" Its ' t k.. etI'tett vezeto fotanacsos

muve ege ozv , , .
-megteremtõdött a sZÜkséges és megfelelõen Szabolcs-Szatmar-~ereg ~egyeI

k zak b I ,ts ' Onkormanyzat
épzett s em er- e zaIn,
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Jelen és jövõ a megyei Me?yénkben 1993-94-ben megfogalmazédotta
00 , megyeI könyvtár és eue1 együtt a megye közkönyv-

konyvtarban tárainak hosszú távú informatikai fejlesztési terve,
.., , o. elkészült egy koncepció a kistelepülések könyvtári

Otveneves a MOI~ICZ ZsIgmond ellátásánakjavítására. Ennek megvalósítására 1994

Könyvtár õszén tizenkét városi könyvtár -fenntartóik jóvá-
hagyásával -létrehozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ha végigtekintünk az eltelt évek történésein látható, Megyei Könyvtárak Egyesülést.
hogy a könyvtári feladatok változásait a jogalkotásban Miért tartottam fontosnak ezt a rövid összegzõ
megfogalmazódó társadalmi/politikai akarat idézte elõ. visszatekintést? Köztudott, hogy a múltbeli válto-
A politikai akarat 1989-ig központi akaratként jelent zások alapján, a változó és változásokat elõidézõ
meg. Az állam központilag biztosított gazdasági, pénz- tényezõkbõl következtethetünk a jövõbeli változá-
ügyi forrásokat a rendeletekben leírt feladatokhoz sokra. Az ötven év folyamatai alapján látható, hogy
(ST ARl). Amikor megváltozott a társadalmi kömye- a könyvtárak esetében a legerõsebb változást ge-
zet -például a járások megszûntek -, a feladat is neráló tényezõk a társadalmi, politikai, gazdasági,
megszûnt (STOP), és elvonták a feladat elIátásához pénzügyi, technikai, technológiai -úgynevezett
társítottforrásokat is. Hasonló változások zajlottak 1990 külsõ tényezõk. Ez egyben arra is rámutat, hogy a
és 1997 között is, azzal a különbséggel, hogy a gaz- könyvtár mesterséges rendszer, melynél elsõdlege-
dasági feltételeket nem állami központi forrásként, sek a feladatok. E feladathalmaz függvényében
hanem elsõsorban fenntartói forrásokból biztosították. határozhatja meg egy megyei könyvtár saját célja-
Ezért sokszínûbbé vált a megyei könyvtárnk fejlõdése. it, vagyis azt, hogy miként hajtja végre a feladatait.
Az 1990. évi LXV. (önkormányzati) törvény követ- Ezen túl éppígy változást idézhetnek elõ a belsõ
keztében a megyei könyvtárnk megyei feladatrend- tényezõk, pl. egy új könyvtárépület, a munkafolya-
szerére erõsen ható jogbizonytalanság is elõállt, mivel matok átalakítása stb., de ugyanígy változást jelent
e törvénnyel jogilag megszûnt az addig szigorúan vett a dokumentumok, információhordozók átalakulá-
megyei központi szerepkör. sa, a szolgáltatásoknak vagy a személyzet összeté-

telének, képzettségének módosulása.
* A Móricz Zsigmond Könyvtár jubileumi ünnepségére Az eddig elmondottakkal azt kívántam érzékeI-
készült írás. terni, hogy milyen szempontokat vehetünk számí-

Feladatok Könyvtál-i feladatok alakulása Nyíregyházán

változása

Városi. járási,
megyei
feladatok
integrálása az
új épületben

Dclllccseri majd nyircgyh.\zi székhellyel

Járási
feladat

Városi fiókháló at
s~ervczésc

Mcgyei
könyvtár

Körzeti
teladatok

Városi ",~./ ,n\Jf,' -~,*""cc .,.;,,""'c "f~"""'ic }"~ ~fY" 'ti ,,- "

könyvtár

Úri Casinó ,
könyvtára 1945 1950 1952 J961 1962 1969 1976 -78 1989 evek

24 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2003. január



tás ba, mikor a nyíregyházi Móricz Zsigmond -Egy hõlégballonban -feleli a férfi odalenn"õl.
Könyvtár jövõjérõl gondolkodunk. -Maga bizonyára informatikus -mondja erre a

Az 1998-ban hatályba lépett könyvtári törvény, ballonos.
valamint az akkor meghatározott stratégiai célok -Igen -válaszolja a férfi -, de honnan tudja?
megfelelõ támpontot adtak saját céljaink megfo- -Onnan, hogy amit nekem mondott, az tökéle-
galmazásához, akkori jelenünk, ma már közelmúl- tesen megfelel a valóságnak, de senki nem megy

tunk tervezéséhez. Ezek a célok vagy teljes egé- vele semmire.
szükben, vagy részben már megvalósultak. A me- -Maga pedig bizonyára menedzser -kiáltja

gyei könyvtárak feladatai a törvény értelmében lentrõl a férfi.
adottak. A könyvtári terület 2003-2007-re szóló -Valóban -feleli a hõlégballonos -, de honnan

stratégia céljai ismertek. Kérdés, miként feleljünk tudja?
meg ezeknek a jövõben. -Onnan, hogy fogalma sincs róla, hogy hol

Véleményem szerint a külsõ körülmények vál- van és hová tart -mondja a férfi odalentrõl-, de
tozásai közül az EU-csatlakozás, a tervezési régiók tõlem elvárja, hogy segítsek. Ugyanabban a hely-
kialakítása erõsen befolyásolja majd a megyei zetben van, mint mielõtt találkoztunk, csak ez már

könyvtárak életét. Még nem ismert, hogy ez mi- valahogy az én hibám.
ként fog lezajlani, de bizonyára együtt jár majd a Nagy László

közigazgatási rendszer, így a fenntartói környezet igazgató
változásával is. Ez a megyék között valamilyen
integrációs folyamatot fog elindítani. A másik ol-
dalon decentralizációs folyamatok indulhatnak A Móricz Zsigmond Könyvtár jubileumi ünnepségén

amik J'elenthetik a t' z-ne ene
ze fio's ella' to' k ..~ Futaky László is megosztotta az elmúlt ötven évrõl

1 gyv r or ".. I 'k ..0 1" k o... .
Ik (k ., , k) 1 , . k.. k k. lak ' , orzott em e elt az unnep o ozonsegge.

zete lstersege vagy etetI orzete la ltá-

sáto De ezek a folyamatok eredményezhetik példá-
ul a különbözõ nemzetek könyvtárainak együttmü-
ködésén alapl,iló, korszeru mozgókönyvtári közpon-
tok kialakítását is. Ahhoz, hogy megfeleljünk e
kihívásoknak, a belsõ feltételeknek is változniuk

kell, nevezetesen megfelelõ épületre, adaptálható
technológiára és informatikai, logisztikai infra-

struktúrára van szükség.
Minden esélyünk megvan rá, hogy az elõttünk

lévõ néhány évben a megfelelõ belsõ feltételek meg-
teremtésével felkészüljünk a külsõ körülmények
várható változására. 2004. május 1-je -az EU-
csatlakozás idõpontja -félig kész épülettel talál

minket. Az építkezés idején szolgáltatásaink
mennyiségének és színvonalának átmeneti vissza-
eséséveI kell számolni, de ez az ára a fejlõdésnek. V ályi Gábor

Az Európai Unió és a Kárpátok Eurorégió határ~ 1922 2003nagy szükség lesz könyvtárunk szolgáltatásai ra. En -

úgy tapasztalom, hogy ez a város és ez a megye
mindent megtett és megtesz azért, hogy a követke- Az Országgyûlési Könyvtár nyugalmazott
zõ években is méltósággal, megalázkodás nélkül, fóigazgatója, az Országos Könyvtári Tanács

európai színvonalon tehessük a dolgunkat. volt elnöke 2003. január 8-án elhunyt.
Informatikai tanácsadóként kezdtem a munká- Emlékét hálás köszönettel és nagy szeretet-

mat ebben a könyvtárban. Könyvtárunk jövõjét la- tel õrzik meg az Országgyûlési Könyvtár mun-

tolgatva találónak érzem az alábbi anekdotát: katársai.
A hõlégballonos eltéved, ezért lekiált egy oda- Munkásságáról következõ lapszámunkban

lenn álló férfinak: emlékezünk meg.

-Elnézést! Megmondaná, hol vagyok?

Könyvt6ri Levelezõ/Iap. 2003. janu6r .25



- :~~;'

Közhírré tétetik -Postánkból ~

Olvasókörök tizenkettedik ,Vasárnap ,a cs~~ort egyik ré~ze. elnöks,égi
ülesen vett reszt Slomaroson, a tobblek tovabb

találkozója, Siómaros élvezhették a Balatont. Az idõ nagyon szép volt.

Siómaroson Csáki Imre elnök beszámolt a meg-
2002. szeptember 6-8. választása óta végzett munkájáról, a bírósági

bejegyzés bonyodalmairól, az OTP-át jelentkezés,
Pénteken délelõtt gyülekeztek az ország külön- ,. d' , -k' és

gondJ.airól.b .." ,. .' 1 1 ' k k kü' ld ..tt ' ., .az Uj a oszam er
ozo tajalrO az o vaso oro o el a SIomarOSI

K '.k a szervezõknek azt a ren g ete gh M " l " d '. K .. d ' ah 1 b ' oszonju
Kossut uve o eSI or u varan, o a ogra- nk ' t .t

a találkozó sikeres lebon yolítása, ., fi " b ' d mu a, amI
csokba~ mar j~~aban. ~tt, a:z.e e.", ,érdekében végeztek. Nagyon-nagyon jól éreztük

A kor vezetol, tagjaI regI Ismeroskent, barat- magunkat és nagy szeretettel gondolunk még

ként fogadták az érkezõket. Hódmezõvásárhelyrõl k ' .' g o..
Yöru hétvé g ére..'" 1 B 1 ,., so alg erre a y n

két busz jött hatvanöt resztvevove , a mazujva-

rosból egy busz ötvennel. A többi olvasókör kép- Olvasókörök Szövetsége

viselõi -így a kisújszállásiak, a megyaszóiak, a Az Olvasókörök Szövetségét 1989-ben, Mol-

hévízgyörkiek, a budapestiek -is rendben megér- nár Zoltán kezdeményezésére szerveztük. Az

keztek, a szállása mindenkinek Siófokon volt. elsõ vezetõség tagja volt Hajdú Géza elnök (Sze-

Délután Balatonszabadi mûvelõdési házában ged), Ugrin Gáborné titkár (Budapest), Hurtony

színvonalas mûsorral emlékeztek Kossuth Lajos Zsuzsa (Budapest), Fekete Imre (Kisújszállás),

születésének kétszázadik évfordulójára. A mû- Szegedi Miklósné (Megyaszó). 1991 õszétõl a

velõdési házban mûködõ kör kiállítás keretében vezetõség összetétele: Szente Ferenc elnök (Bu-

mutatta be a munkáját. Volt ott fafaragás, csuhé- dapest), Fercsik Mihály titkár (Hévízgyörk), Hüse

baba, kötés, horgolás, hímzés, sõt megkóstolhat- Sándor (Balmazújváros), D. Szabó István (Hód-

tuk az asszonyok által sütött sokféle finom süte- mezõvásárhely), Szabó Imre (Hódmezõvásár-

ményt. Utána a faluval ismerkedtünk. Megnéztük hely), Szegedi Miklósné (Megyaszó), Vig Lidia

az 1778-ban Szent Anna tiszteletére emelt, barokk (Bábonymegyer).

stílusú római katolikus templomot, majd az 1992 2002-tõl a szövetség elnöke Csáki Imre (Hód-

és 1996 között épült tizenJ1at tantermes ál~lános mezõvásárhely), alelnökei dr. Nemes Erzsébet

iskolát. Este a kör tagsága Igy szórakozunk ml cím- (Budapest) és Silling Péter (Balmazújv?ros).

mel bemutatta a nõnapra, apák napjára és egyéb Csáki Imréné

jeles eseményekre készített mûsorát, mely nagy olvasóköri tag, Hódmezõvásárhely

derültséget keltett. Csány István minden résztve-

võnek a Kossuth-évfordulóra kiadott, díszdobozos Hankó Zoltán Olvasókör

százforintost adott, melyen Kossuth képe látható.

Ezen kívül minden olvasókör kapott két-két pél- A megyaszói Hankó Zoltán Olvasókör progra-

dányt a balatonszabadi (2002) és a siómarosi (Kos- mokban gazdag évet zárt. Szerveztek képzõmû-

suth-szobor) kiadványokból, melyek megjelené- vészeti kiállításokat, tavaszköszöntõ bált és

sét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma .Anna-bált, családi hétvégét közös fõzéssei, já-

támogatta. tékkal, ruhabemutatót menyasszonyoknak és

Szombaton délután Siómarosra mentünk, a koszorúslányoknak, a falutévén irodalmi és ze-

Kossuth-emlékünnepségre. Itt avatták fel a világ nei mûsorral köszöntötték az anyákat, decem-

elsõ köztéri Kossuth-szobrát 1894-ben. Az ün- berben saját Mikulásuk szállította házhoz az aján-

nepség keretében beszédet mondott Hermann dékokat, és még a "mindenki karácsonyára" is

Róbert, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, aki mûsorral, süteményekkel készültek.

méltatta Kossuth életét, korát. Közben a Mindeközben volt erejük a használatba ka-

siómarosi asszonykórus Kossuth-dalokat énekelt. pott épületük csinosítására, szeptemberben pe-

Ezt követte a koszorúzás. dig, hagyományos szüreti napjukhoz kapcsolva,
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még jubileumot is ünnepeltek. Tizenöt éves volt Szabó Ervin Könyvtár közös rendezvényének
a kis közösség. december 3-án. Jó volt látni, milyen sokan gon-

Hasonló aktivitás sal készülnek az idei prog- dolják ezt így, a résztvevõk között voltak írók,

ram okra is: könyvbemutató a kultúra napján, hat illusztrátorok, folyóirat-szerkesztõk, könyvtáro-
elöadásból álló sorozat Atléphetünk a következõ sok, internetes gyermekportál-készítõk, és még
évezredbe? címmel, képzõmûvészeti alkotótábor ki tudja, milyen szakmák képviseföi. Sokunkat
szerepel egyebek mellett a terveik között. érint, érdekel tehát a téma, és sokan szeretnénk

Ahogy Szegedi Miklósné, a kör elnöke írja, tenni a gyermekkultúra javításáért.
nem unatkoznak. "Nálunk senki sem kap sem- A program elsö pontjaként Békés Pál, az
miféle tiszteletdíj at, külön elismerést a végzett IBBY magyar szekciójának elnöke átadta Nóg-
munkájáért, hacsak nem számít annak, hogy nem rádi Gábornak és Jankovics Marcellnak az ffiBY
feledkezünk meg egymás névnapjáról legalább oklevelét. Az ö könyveik kerültek be abba a nem-
egy telefonhívás, egy képeslap "erejéig, s hogy zetközi gyûjteménybe, mely bejárja a világot, be-
egy-egy munka befejeztével azzal búcsúzunk, mutatva egyes nemzetek ifjÚsági irodalmát.
hogy »mindenkinek mindent köszönök«. Miért, Ezután Fûzfa Balázs fõiskolai docens elöadá-
kiért is dolgozunk mi, civil szervezetek? Termé- sa következett, melyet egy Radnóti-verssel indí-
szetesen annak a településnek a lakói érdekében tott. Felhívta a figyelmünket, hogy egyes véle-
tesszük a dolgunkat, ahol élünk, ahol ezek a mények szerint az olvasás muzeálódik, és a
szervezõdések létrejöttek. Az a célja minden könyvtár manapság már az olvasás múzeuma.
közösségnek, hogy színesebbé, változatosabbá Tanár lévén õ is egyre inkább tapasztalja, hogy
tegye az adott település életét. Mintegy kiszéle- a diákok nem olvasnak, a meseelõadásokon egy-
sítve a skálát, kiegészítse a közmûvelõdési in- re gyakrabban történik meg, hogy a gonosznak
tézmények munkáját, vállalva a kisebb hordere- szurkolnak a gyerekek. Az olvasás szót több

jû vagy kevesebb anyagi áldozatot kívánó fel- szempontból körüljárta. Alapjelentése: grafikus
adatokat, amelyek egy nagyobb intézmény ere- jeleket jelentéssel felruház, de a vakok is olvas-
jét felapróznák. Sajnos a tapasztalat az, hogy ezt nak, a filmnézés is olvasás, képek olvasása. Mivel
ma még csak kevesen látják így, gyakran talál- a számítógépek egyre több téren hódítanak, el-
hat juk szemben magunkat elutasítással, távolság- képzelhetõ, hogy a következõ lépés a szép iroda-
tartással. Holott minden bizonnyal megérné meg- lomban az lesz, hogy olyan alkotás születik, mely
adni a támogatást egy ilyen közösségnek, hiszen csak digitálisan élvezhetõ.
az valószínûleg kisebb összegû volna, mint az adott Kucska Zsuzsa, a Magyar Könyvtárosok Egye-
feladat intézményi költségkihatása. Jó volna érez- sülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke
ni, hogy számítanak, odafigyelnek ránk, amikor a volt a következõ elõadó. Összefoglalta, hogy az
település kulturális életét tervezi az adott kulturális utóbbi években milyen hasonló jellegû konfe-
bizottság, nem elfeledkezve e közösségek önkén- renciák voltak már országszerte. Kiemelte a
tes, de nívós munkájáról. Tudom, ezt nekünk kell 2000-ben Békéscsabán rendezett tanácskozást, ahol
kivívnunk, de mi nem harcolni akarunk, mert több- azt az alapgondolatot járták körbe, hogy ne dönt-
nyire elég jó ideje bizonyítottuk és bizonyítjuk már sünk a gyerekek helyett. Hagyjunk nekik teret a
közösségünk létjogosultságát, hanem együtt jól cselekvésre és a választásra. Az UNESCO egyik
érezve magunkat tenni, amit vállaltunk, mindannyi- jelmondata is ez volt, a gyerekeknek meg kell ta-
unk épülésére és örömére." Kívánunk neki sok nulniuk tanulni, dolgozni, együtt élni és élni.
sikert ezen az úton! .A szünet után Kovács Titusznak, a 2zsiráf fõ-

szerkesztõjének színes, kivetítésseI kísért elõadá-
Tanácskozás sa köv~tkezett. Meg!s~e~het~k a ne~zetközi" ~s

., a hazaI gyermek- es IfjuságI lapok jellemzoIt.
a gyermekirodalomrol Részletesen ismertette lapjuk alapfilozófiáját és

terveiket.
Ha a gyennekkultúrát támogatja, a jövõt támo- A konferenciát Nagy Attila zárta, aki kedvenc
gat ja. Ez volt a szlogenje az IBBY (International gyerekkönyveit ajánlotta a megjelentek figyel-
Board on Books for Young People, Gyermek- mébe. A bemutatott magyar szerzõk mûvei kö-
könyvek Nemzetközi Tanácsa) és a Fõvárosi zül többen elnyerték az IBBY magyar szekció-
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jának Év Gyermekkönyve Díját. A program a Az eddig két épületben, a Kálvária tér 12. és
kiadók új megjelenéseinek bemutatójávaI ért 13. szám alatt mûködõ könyvtárat egy épület-
véget. Bõvebb információt az fBBY magyar ben, a Kálvária tér 12. szám alatt alakítottuk ki. ~szekciójának munkájáról a www.ibby.hu olda- A kézikönyvtár új elhelyezése nyugodt teret biz-
Ion olvashatnak. tosít az információkereséshez, feladatmegoldás-

Kaposi Ildikó, Kiss Katalin hoz, a kutakodáshoz és az új szolgáltatáshoz, az
ingyenes intemethasználathoz.

Felújították a Fõvárosi A régj felnõttkölcsönzõ is átalakult, helyet

Szabó Ervin Kön yv tár a~va a~ új ,,~~er~ekk~c~ónak" is. Nel~csak ,a

konyvtar belso kepe fnssult fel, hanem alloma-

Kálvária téri könyvtárát nya is. Több mint kilencezer kötet könyvet tö-
röltünk, és addig csak helyben használható szak-

Az 1951-ben alapított könyvtárat utoljára 1988- könyveket, kézikönyveket tettünk kölcsönözhe-
ban újították fel, amikor a két külön épületben tõvé.
mûködõ gyermek- és felnõtt könyvtárat ún. két- Az állomány átrendezésénél és a szolgáltatá-
fedeles könyvtárrá alakították át. sok kialakításánál az volt a célunk, hogy olvasó-

A nagyobb alapterületû, 294 m2-es részben a ink könyvtárunkkal szemben támasztott növek-
családi könyvtár, a kisebb alapterületû, 99 m2-es võ igényeit minél jobban ki tudja elégíteni.
részben pedig a kézikönyvtár kapott helyet. Ennek megfelelõen alakítottuk állományun-

A könyvtár Középsõ-Józsefvárosban, annak kat és szolgáltatásainkat:
leromlott állapotú részén, de egy viszonylag fi- 17 343 kötet könyv
atal, húszéves lakótelep szomszédságában mû- 38 féle folyóirat
ködik. Hatóköre kiterjed a Tisztviselõtelepre, sõt kézikönyvtár és helyben-használat
a Ganz-Mávag Mûvelõdési Házának eladása és gyermekkönyvtári rész
az ott mûködõ könyvtár megszüntetése óta a roma irodalmi különgyûjtemény
Mávag Kolóniára is. A lakóterület minõségére vállalkozási információs gyûjtemény
jellemzõ, hogy 39 ezer lakásának csak 64 száza- internethasználat
léka komfortos. A lakások 45 százaléka egyszo- számítógépes katalógus
bás, és ezekben átlagosan 1, 7 lakó lakik (az 1990 fénymásolási lehetõség
évi népszámlálás adatai). A könyvtár vonzáskör- videókölcsönzés
zetében kilenc általános iskola, több óvoda és öt CD és CD-ROM kölcsönzés
középiskola mûködik. Nyitvatartási idõnket is az itt élõ emberek

A lakosság jórészt anyagilag és szociálisan igényeihez igazítottuk, ezért a hét minden mun-
hátrányos helyzetû, magas az etnikai kisebbség kanapján nyitva tartunk. (Hétfõn, szerdán' és
aránya. Ugyanakkor a környék lakossága vegyes pénteken 14-tõl 19, kedden 9-tõl 14, csütörtö-
összetételû, iskolázottságában, kulturális igénye- kön 10-tõl 14 óráig.)
iben is sokszínû.

A könyvtárat 2001-ben igénybe vevõk össze- Apai Béláné nyugdíjas lesz
tétele az 1201 fõ beíratkozott olvasó alapján:

gyermek 30% Apai Béláné dr. Csepely Erzsébet 1 949-tõl, diplomája
középiskolás 13% átvételétõl 2002 decemberéig a fiatalok között osztotta
~". k 1, 60/ szét tudását a magyar irodalomról, a latin nyelvrõl és a101S O as ;ro k.. kr " l k.. t ' k ' 1 k.. tárh ál tr ' l" o onyve o, onyv ara ro, onyv aszn a o.
akt! v koru 21,5 VO Ezt a bõséges tudást mindenkor frissítette. Most, het-
nyugdíjas 26% venhetedik évében, legutóbbi könyvtára átadásakor is azok
egyéb 3% voltak számára a legfontosabb kérdések, hogy lesz-e több

A 2002. évi felújítás során nemcsak festés- szá~ítóg~p a ,könyvtárban,.!ehet:e. i.nt~nzíve? :ejles:ten~
mázolás és burkolatcsere hanem ffitéskorszerû- az allomanyt es a fiatalok konyvtan Jgenyesseget a kozell

" ..., , 1.' 1 k h ' l ' t t években.sI.tes I~ t?rtent, ~s, a t~ ~.es e e ~romos .a o~ o Hogy könnyûek voltak-e számára az elmúlt évtize-
kIcsereItek. A fovarosl onkormanyzat bIztOSItOt- dek, arra bízvást nemmel válaszolhatunk. Azoknak, akik
ta az átalakítás költségét, a kerületi önkormány- magas színvonalon végezték az iskolai könyvtári mun-
zat a bútorzat megújításához járult hozzá. kát, erõs hitre és nagy akaraterõre volt szükségük. Közé-
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jük tartozik Apai Béláné is, példás életútját, szakmai tel- kolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként

jesítményét mégis kevesen ismerik. A szakma figyelmét ma ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi hagyaté-

elsõsorban a gépesítés, a pályázgatás, az állandó változások- kának gondozása; fiatal könyvtáros ok továbbképzésének

hoz való alkalmazkodás köti Ie. Nem veszik észre a könyv- támogatása (doktori program, részvétel tudományos kon-

tárfejlesztés mellett a tanulókért, a tanárokért élõ, dolgozó ferencián, publikációk megjelentetése st~.)".

kollégát. Hangodi Agnes kuratóriumi titkár

Pedig hosszú évtizedekig fáradozott kiemelkedõen jó

eredménnyel -a nevelés mellett -könyvtárak alapításá-

val, építésével. 1965 és 1980 között a budapesti Petõfi ,

Gimnáziumban fejlesztett ki egy modem könyvtárat. Az Berky Peter

utóbbi évtizedben az újraindult Lónyay Gimnáziumban l ' k '
hozott létre többszöri költöztetés után egy a kornak meg- em.e e,.e

felelõ, mintaszerûen feldolgozott állományú iskolai könyv-
tárat. A létezés legnagyobb titka a halál. Misztikus,

A Bod Péter Társaság számára nagy ajándék, hogy megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan az ér-

évek óta, ma is aktívan részt vesz a munkában, titkár- zelem számára. Fájdalom és csönd veszi körül.

ként. Most, amikor ötvenhárom év után nyugdíjba vonul, Csönd van a könyvtárban is, döbbenet üli meg

továbbra is számítunk bölcsességére, lelkiismeretes tevé- lelkünket. Néma pillantások, összenézések -és

kenységére, töretlenül derûs, nyugodt lényére. tudjuk: csak õrá gondolunk valamennyien, folya-

A Bod Péter Társaság vezetõi nevében:. , , matosan, minden pillanatban. Majd kimondjuk
Ugrm Gaborne százszor, mert nem his.s.zük el, hogy ez megtör-

elnök, nyugalmazott könyvtárostanár ténhetett: Meghalt Berky Péter. Élt ötvenhat évet.

Het évet dolgoztunk együtt, de most úgy tû-

1 %-ok nik, mintha öröktõl fogva itt élt volna köztünk.

Dokumentátorként kezdte és osztályvezetõként
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a személyi fejezte be nálunk életét. Soha nem használta az

jövedelemadó egy százalékából a 2002. évben 16988 osztályvezetõi titulust, nem is volt rá szüksége. A

forintot kapott, az összeget számítógépes anyagok vásár- neve elégséges volt a tisztelethez, a tekintélyhez

lására fordítottuk, Köszönjük mindenkinek, aki úgy dön- honvédségszerte annak szemében, aki szakirodal-

tött, hogy adója e részébõl a szövetség közhasznú tevé- mat keresett az egyetem könyvtárában. A Berky

kenységét támo~atja., .Rem~ljük, eb?en az évben i~ töb- név igazodási pont volt a tájékoztatás területén.

ben lesznek, akIk adoJuk tarsadalml szervezetnek atutal- Tudott mindent a szakmáról. Minden kérdésre

ható egy százalékával a szövetség céljainak megvalósítá- k .t t ' k te a va' las zt ig azán átérezte a tá-
, , ." 08 2 41 I ~ . k .z aroan eres ,

sat segItlk. Adoszamunk: 196721 --nlormatl al .' k ' fi 1 1 " , '
té Kö tá . S .. t é je oztatas e e ossege .

s nyv rI zove s g. k ' k d 1 h 1 d '

Soha nem er e ett azza a ata mas tu as-

* anyaggal, amelyet birtokolt. Végzettsége szerint

A 200 1-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté könyvtáros volt és szociológus, de több annál:

Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok egyetemes elme. Hûen és a szó legnemesebb ér-

támogatását, akik 2001. évi személyi jövedelemadójuk t 1 ' b 1 , tt 1 S olga'
lta az egy etemet a hon-, , " á lák ' A eme en a aza az,

egy százalekát az alapItvány adoszam ra uta tat. z 'd ' h d d ' t ' k .. t ' t, I ' 1 , , ve seget a a tu omany es a onyv ara.

összesen 50 140 forIntot az IdeI év 10 yaman az a aplto .' " ?

okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordít- Múyen volt egyebkent.
k '. k Mindenkor úriember. Figyelmes mun atars,

JU .
Az alapítványhoz 2003-ban is eljuttatható a tavalyi kellemes beszélgetõpartner. Jó bajtárs, mondhat-

év személyi jövedelemadó jának egy százaléka, adószá- nánk. Segítõkészségét megmentett sorsok doku-

munk: 18084908-1-41 Kovács Máté Alapítvány. Annak mentálják. Mégis, kisebb szeletet vágott le az élet-

érdekében, hogy szakrnánk e nemes célú alapítványa to- bõl, mint ami õt egyébként megillette volna. Pu-

vább folytathassa munkáját, támogathassa az utánpótlás ritán életet élt, ami lényébõl fakadt. Igen, jó és

nevelését, tisztelettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanít- nemes ember volt.

ványait, tisztelõit s mindenkit, aki felelõsséget érez ügyünk Költözködik a könyvtár, pakoljuk ki Péter szo-

iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezetnek, báját. A legnehezebb órákat éljük át. Legszíve-
alapítványnak átutalható egy százalékát ajánlják fel a Ko- bb b ' ' k az ali to' t hogy meg õrizzünk

" " se en ezarnan :J'
vács Máté Alapltvany szamara. . d ' k' ..1 ' , ' k .' kI " ' 1. ( ' I I ' t ' k. tb ' 1) mm ent, es zvu re razrnan : vIsszavarun.

Az a apltvany ce Ja resz et az a apI o o Ira o : "a , ,., ..
magyar mûvelõdés ügyének, közelebbrõl a magyar könyv- " De :ehe,tetlen. !gy vegzghuzzuk a ~ezunket a

tári kultúra fejlesztésének támogatása (oly módon, hogy konyvezn, es annYIt mondunk: Szerettunk, Berky

tehetséges és rászoruló, a magyar felsõfokú könyvtáros- Péter. Szeretünk, Berky Péter.

képzõ intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és fõis-

Könyvlóri levelezõ/Iap. 2003. januór .29



1" 

..-

Számítógépes oldalunk

Nagyineten N.E.: Szerencsére jó a manuális készségem,
azzal nem volt sok problémám, legfeljebb nem

A számítógépet elsõsorban afiatalokhasználj.ák. mindig ment arra, amerre szerettem volna. Én
Ez igaz is, de a megyei könyvtárban egyre több szeretem elméletileg is megismerni a dolgokat,
idõsebb olvasó ül a gép mellé: leveleznek, fóru- megérteni az összefüggéseket, átlátni a rendszert.
mokba kapcsolódnak be, híreket olvasnak, kü- Ez nagyon nehéz, nem is nagyon sikerült. Azóta
lönbözõ információkat keresnek. Van olyan het- már sikerült szakirodalmat is kikölcsönöznöm,
ven éves olvasónk, akinek mi segítettünk regiszt- valamivel többet tudok az egészrõl.
ráltatni magát az egyik levelezõ-programon, és -Azt láttam, hogy már az elsõ tanfolyam elvég-
használat közben szerezte meg a kellõ jártassá- zése után ügyesen levelezett. Az elméleti összefiig-
got. Ha valamit nem tud, ma is segítséget kér, gésekjobb megismerése miatt jár az újabb és újabb
igaz, egyre ritkában. Könnyebb helyzetben van- képzésekre? Vagy a gyakorlás kedvéért?
nak azok, akik a "Nagyinet" tanfolyamnak kö- N.E.: Mindkettõ miatt. Mindig hallok újat, és
szönhetõen egyre magabiztosabban használják a napi félórás ingyenes internetezés mellett (amit
a számítógépet. -ha csak tehetem -kihasználok) a rendkívül

Közülük a hetvenkét éves Nagy Ervinnel be- kedvezményes árú húszórás gyakorlási, ismeret-
szélgettem, akinek annak idején magam hívtam bõvítési lehetõséget egyszerûen nincs szívem
fel a figyelmét arra, hogy tervezzük teljesen kez- kihagyni. Maga a tanfolyami részvétel emberi
dõknek is t.anfolyam indítását. Az elsõk között kapcsolatokat is jelent. Ismerõsök lettek a tanuló-
használta ki a lehetõséget, és azóta minden tan- társak, alkalmanként segítünk egymásnak. Azt
folyamon részt vett. Igaz, egyszer elkésett a je- hiszem, a könyvtárban is otthonosabban érzem
lentkezéssel, így" illegális" hallgató volt, de ha magam. Remélem, hogy a kedvezményes
valaki hiányzott, neki is jutott gép. internetezési lehetõség nem szûnik meg. Nekünk,

-Tulajdonképpen miért érdekli ennyire a nyugdíjasoknak nagyon fontos lenne.
téma? -Az internet-elõfizetés meglehetõsen drága

N.E.: Nyugdíjas lettem, amire a munkahelye- jelenleg.
men megjelenhetett a számítógép. Mindig érde- N.E.: Igen, pedig erre is szükség lenne. Akár-
keltek az új dolgok, sajnáltam, hogy ebbõl ki- mi történhet, nem vagyok már fiatal. Ez kapcso-.
maradtam. Fiam, rokonaim Erdélyben élnek, latot jelent a világgal, akkor is, ha már nem tudok
vannak külföldön barátaim, köztük többen leve- utazni, vagy ne adj' isten lejönni a könyvtárba.
leztek korábban is a villámpostával. Arra kellett Mindenképp jó lenne, és remélem, elõbb-utóbb
rájönnöm, hogy ez sokak számára már termé- lesz is rá lehetõségem.
szetes. Én akkor kerültem elõször a gép közel é- -Azt hiszem, nagyon megszerette a számító-
be, amikor valami jogi problémára kerestem gépet.
választ, és megmutatták, hogyan lehet az egérrel N.E.: Tulajdonképpen ez számomra érzelmi
elõre-hátra menni a szövegben. Akkor már ke- kérdés. Megszüntette a magányt, és ez igazi
restem a lehetõséget, hogy megtanulj ak a számí- csoda. Emberi kapcsolatokat jelent, és nagyon
tógéppel levelezni. Igazi tanfolyam sem az élet- nehéz megmagyarázni, de inspirál. Mintha fel-
korom, sem az anyagiak miatt nem jöhetett szá- gyorsította volna a gondolkodásomat is. Kitágí-
mításba. Elõször egy nyugdíjas klubra gondol- totta a világot, amely már kezdett beszûkülni.
tam, de amikor megtudtam, hogya könyvtárban Nagyon fontossá vált számomra.
van erre lehetõség, nem is kerestem tovább. -Remélem, még nagyon sokáig élvezi majd

-Tudom, hogy sok nehézséggel találják szem- ezt az új kommunikációs lehetõséget, és köszö-
be magukat azok, akik a számítógéppel ismer- nöm a beszélgetést.
kednek. Mi volt a legnehezebb? Láttam, hogy Takács Anna
többen elbizonytalanodnak az egér kezelésénél. József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
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Kö nyvtá rró I kö nyvtá rra

Hetedik alkalommal adta át a kulturális minisz- be, megjelenési fonnáiba maximálisan be<5lvasz-
ter az Év Könyvtára Díjat. Az idén Görgey totta az infonnációtechnológia nyújtotta lehetõ-
Gábor, a tárca vezetõje a Hírközlési Felügyelet ségeket.
Információs Központ és Könyvtárának ítélte az
elismerést. A szakmai megmérettetésen -tipusá- A múlt, avagy honnan indultunk
tól fiiggetlenül -bármely könyvtár részt vehet,
ennek ellenére a pályázat hétéves történetében 1994-ig két külön hatóság, a Postai és Táv-
elõször fordult elõ, hogy egy államigazgatási közlési Fõfelügyelet, valamint a Frekvenciagaz-
s~ervezet zárt könyvtára nyerte el a kitüntetõ dálkodási Intézet könyvtáráról beszélhettünk. S
Clmet. noha közel nyolc éve már azonos a két könyvtár

fenntartója (Hírközlési Felügyelet, a továbbiak-
Bemutatkozik ban HÍF), a fizikai és tartalmi egyesítésre csak

H ' k .. 1, . F 1.. 1 1999 decemberében került sor, addig mind áIlo-
a .Ir oz eSI e ugye et mányuk, mind gyarapításuk, mind pedig elhe-

Információs Központ lyezésük teljes mértékben elkülönült. Közös jel-

, K .. t ' lemzõjükként megemlíthetjük, hogy mindkét

es onyv ara könyvtár zárt, intézményi könyvtárként mûkö-

-avagy könyvtár dött, és szolgáltatásait kizárólag az intézmény
, munkatársai vehették igénybe.

a XXI. szazadban 1999 nyarán a Hírközlési Fõfelügyelet nem-
zetközi dokumentációs osztályának vezetése

A Hírközlési Felügyelet Infonnációs Központ és (ezen belül mûködött a könyvtár) mérnök kéz-
Könyvtára fontos szerepet tölt be az infokom- bõl könyvtáros kézbe került, ami alapvetõ szem-
munikációval (hírközlés, távközlés, mûsorszórás, léletváltáshoz és teljes körû átszervezéshez ve-
posta, konvergencia, média stb.) kapcsolatos zetett. Néhány hónap alatt gyökeres változások
szakirodalom testreszabott feldolgozásában, a következtek be. Az új vezetés célul tûzte ki, hogy
szakemberek infonnációéhségének kielégítésé- a HÍF könyvtárát, ami addig alapvetõen egy kicsi,
ben. Ez az infonnációs központ -noha alapve- intézményen belüli, minimális információs szük-
tõen magában hordozza a hagyományos értelem- ségleteket kielégítõ hagyományos könyvtár volt,
ben vett könyvtári ismertetõjegyeket -felépítet- egy nagy volumenû, korszerû szabályozó hatóság-
te "falak nélküli könyvtárát" is, s munkameneté-

A kc'jnYl'tár a bej(írat .I'elcjl (lopll.\'Kátl() kapuvalj
.4 !c(jn.vl-'/(ír o!vQs()terme a ,felliiitá.\' el/itt ,Ie/újítás lltán
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'1 hoz méltó, új típusú' dokumentációs központtá ala- A szakembergárda kialakítása mellett a má-

kítsa, mely az Európai Unió normáinak is megfe- sik legfontosabb teendõ az új könyvtár elhelye-
lel. Új feladatkörét névváltoztatással is jelezte: HÍF zése volt, amirõl igen hamar kiderült, hogy nem
könyvtárból Infokommunikációs Tájékoztató Köz- lesz egyszeru feladat. A felajánlott helyiség -a
pont (ITK) lett. HÍF épületével szemben -az Ostrom u. 12. szám

A legégetõbb feladatok -melyeket párhuza- alatti háromemeletes bérház pincéje volt, mely
mosan kellett végrehajtani -az alábbiak voltak: elsõ látásra teljesen alkalmatlannak tûnt egy

i .magas szintû szakmai ismeretekkel rendel- könyvtár számára. A falak vizesek, salétromo-
kezõ szakembergárda kialakítása, sak voltak, a helyiség két fõ részén belül kb. egy

.integrált könyvtári rendszer bevezetése, méteres szintkülönbség volt, a raktárnak szánt

.a könyvtár új helyiségének kialakítása, terület három fallal elválasztott kis szobácskára
berendezése, állományvédelem, osztódott. Féléves küzdelem árán azonban sike-

.a szétszórtan elhelyezkedõ állományok rült egy kulturált színvonalú, ergonómiailag is
egyesítése, az elavult dokumentumok leselejte- megfelelõ helyiséget kialakítani, melybe már
zése, tematikus gyarapítás és állományrendezés mindkét könyvtár állományát be lehetett költöz-
megkezdése, tetni. 1999 decemberében került sor a központi

.ITK weboldal kialakítása. könyvtár megnyitására. Az alábbi képek szavak
nélkül is bizonyítják, hogy érdemes volt küzde-

A könyvtár elhelyezése, berendezése ni a könyvtárépítészeti elképzelések megvalósí-
tásáért.

t, Rövid idõ alatt sikerült komoly szakember- Jól látható, hogy a bútorok kiválasztásánál,
l' gárdával megerõsíteni az osztályt. A dolgozói elhelyezésénél -helyszûke miatt -elsõdleges
1, állomány mind mennyiségileg, mind minõségi- szempont volt a jó térkihasználás, szem elõtt

leg jelentõs változáson ment keresztül. A lét- tartva azonban a kényelmes munkavégzést is. A
i szám -három .év alatt -háromról tizenötre emel- tér megfelelõ felosztása lehetõvé tette három,

kedett, ebbõl tizenkét munkatárs diplomás, há- egymástól jól elkülönülõ helyiség, az olvasóte-
rom pedig középfokú végzettségû (egyikük rem, a feldolgozószoba és a raktár kialakítását.
szabványtárosi képesítéssel). A tizenkét diplo- Az olvasóteremben található kölcsönzõpult,
más kollégából tíz rendelkezik felsõfokú könyv- számítógépasztal, valamint a folyóiratpolcok
tárosi végzettséggel, (nyolc közülük diplomás in- mind-mind az elõírásoknak, ugyanakkor a helyi
formatikus könyvtáros, ketten most végzik a igényeknek is megfelelõek. Így például az olva-

: Debreceni Egyetem ez irányú kiegészítõ szakát), sói asztal egyedi tervezésû, köríves, választófal-
~ egy kolléga informatikus, valamint egynek EU- lal megoldott kialakítása a tér lehetõ legoptimá-
:: referensi diplomája van. Szakterületünkön a lisabb kihasználásán kívül biztosítja a zavafta-

nyelvismeret is nagyon lényeges, hét kolléga lan kutatómunkához szükséges helyet, a kívána-
rendelkezik összesen kilenc állami nyelvvizsgá- tos infrastruktúrát (számítógép, nyomtató, fény-
val (angol, német, francia, orosz), további hat másoló stb.), valamint a belsõ és külsõ hálózati
pedig angol nyelvismerettel (vizsga nélkül). hozzáférést.

A raktári terület legalkalmasabb berendezé-
A könyvtár olvasóterme a felújítás és berendezés után sének -noha a terem belmagassága lehetõvé tette

volna hagyományos polcok beállítását -a tö-
mörraktáras megoldás bizonyult, ami a legi deá-
lisabb módja a dokumentumok kis térben való

elhelyezésének.
A költözésre -s a két .könyvtár állományá-

nak összevonására -2000 januárjában került sor.
Mivel az új helyiség közvetlenül az utcáról nyí-
lik, a védelmét nem biztosítja õrzõ-védõ szolgá-
lat, s mivel a dokumentumok között vannak igen
értékesek is, mindenképpen szükséges volt a vé-
delmi rendszer megerõsítése és a riasztók fel-
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A megfeszített munka eredményeként 1999-

ben és 2000-ben a könyvtári állomány ugrássze-
rûen gyarapodott; két év alatt dokumentumáI10-
mányunk a kezdeti ötezer kötetrõl tízezer fölé
ugrott, a könyvbeszerzés 1999-ben mintegy öt-

szöröse, 2000-ben pedig több mint tizenhárom-
szorosa volt az 1998, évinek, Jelenleg mintegy
tizenhárom ezer dokumentumunk van,

Off-line adatbázisainkat folyamatosan cserél-
jük le on-line hozzáférésekre, hiszen az infokom-

munikáció területén a naprakészség elengedhe-
tetlen, ez pedig negyedéves, féléves stb, frissíté-

sekkel nem megoldható,
Állományunk és személyzetünk fejlõdése szol-

gáltatásainkra is hatással volt, most már bátran

vállalkozhattunk irodalomkutatásra, témafigyelés-
re, Több anyagot állítottunk már össze például a

Miniszterelnöki Hivatalnak és az Informatikai
Kormánybiztosságnak, Kutatásainkat weboldalun-
kon is publikáljuk, így többen mazsolázhatják ki

ezekböl az öket érdeklõ információkat,

,." ,.'" Az integrált könyvtári rendszer
.4 kOI1)'I'lar o/l'lIsolerme (oIVOI1'OI-olvo.\'o b t ', .eveze ese

szerelése mellett külön figyelmet fordítani ezek A k ' kü' l " 1 h 1 Ûk' "d " k" '
1999.", et on te ep e yen m o o onyvtár

kIemelt vedelmere, ValamennYI dokumentumunk b " l '" ' l l " k "

~
l 1 lk ' dd l ' l ' ' tI ' novem ereIg e tero -Je en eg mar Igen orszerut-

le van szere ye vona o a es a op as ga o , " " , .
d "k " d ' 'h 'o k ' , 'kk l lennek szamIto -konyvtán rendszerrel dolgozott,

ren szer mu o ese ez szu seges magnescsI a, E ik d l lk l h ' l ' " gy ren szer sem vo t a a mas a ozatos uze-

A dokumentumállomány meltetésre, nem rendelkeztek grafIkus lekérdezõ

összetétele, gyarapítás fe1~le~~I',a,keresésre ki~?lag ~ kön~roso~
szamItogepen volt lehetoseg, MIvel Igy a ket

A dokumentumállomány gyarapításának elvei könyvtár állománya sem volt egyben kezelhetö,
is gyökeres változásokon mentek át, hiszen a nehézkesen lehetett kideríteni, hogy melyik doku-
korábbi gyakorlattal ellentétben a könyvtár saját mentum hol található meg, mindenképpen szüksé-
állományát is kiemelten kezdte gyarapítani, ké- gessé vált egy közös feldolgozórendszer bevezeté-
zikönyvtárát feltöltötte, korszerû nyelvi gyûjte- se, mely a felhasználók számára is képes kényel-
ményt állított fel (hanganyagok, videokazetták, mes, könnyen kezelhetö keresöfelületet biztosítani,
könyvek, multimédiás oktató CD-k stb,), Gyûj- A HÍF vezetése szakmai érvek és ellenérvek mér-

tökörét kiterjesztette az infokommunikációs szak- legelése alapján az angliai Fretwe11-Downing
terület teljes egészére, beleértve a hírközlést, Informatics által fejlesztett Oracle Libraries (OLIB)
postát, távközlést, mûsorszórást, informatikát, nevû $zoftver mellett döntött, mely az alábbi mo-

elektronikus médiát, internetet, valamint az in- dulokkal rendelkezik:
formációs társadalmat, konvergenciát és szabá- .Katalógus és WorldView OPAC

lyozást, Kiemelten kezeljük továbbá az Európai .Kölcsönzés

Unióval és a különbözö nemzetközi szakmai .Állománygyarapítás
szervezetekkel (ITU, ETSI, UPU) kapcsolatos. Pénzügyi alapok kezelése
hazai és külföldi dokumentumok beszerzését is, .Idöszaki kiadványok kezelése

A hagyományos dokumentumok mellett megta- .Adatcsere-modul (HUNMARC, USMARC,

lálhatók itt fordítások, térképek, útijelentések, UK-MARC)
konferenciaanyagok, multimédiás oktató anya- .Statisztikai és jelentéskészítö modul

gok, elektronikus dokumentumok stb, .WebView OPAC (WEB OPAC)
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!J ~~.- I; 1:1 A rendszer alkalmas különbözõ típusú infonná- tartalmi feldolgozásának eredményeként ugyan-

i ciók -teljes szöveg, kép, hang, HTML lap stb. -csak bekerült az adatbázisba a teljes belföldi
,.1 k;reshetõvé és elér~etõvé,t~t;lére, ~~getlenül at- sajtószemle, a cikkek t~ljes S~?v~g~vel e?yütt Il' tol, hogy ezek az mfonnaclok valoJaban hol he- (45 ezer rekord), valammt a kulfoldl folyolrat-
li lyezkednek el. Így egyetlen egységes webes felü- cikkek magyar címe, annotációval, tárgy szavak-

leten érhetünk el fájl-szerveren, intra- és extraneten, kal (15 ezer rekord). Jelenleg a napi feldolgozás
illetve akár interneten tárolt dokumentumokat. mellett folyik a különbözõ nemzetközi szerveze-

:! Flexibilátása és modularitása révén nagy mennyi- tek dokumentumainak, a konferenciaanyagoknak
I ségû adat kezelésére és egyedi megoldások kiala- és az útijelentéseknek a felvitele.
., kítására is lehetõséget ad. A szabványok széles körû Az adatbázis feltöltésének sebességét mutat-

támogatásával lehetõvé válik a gyors és egyszerû ja, hogya 2000. év végére -egy évvel a beve-
infonnációcsere más alkalmazásokkal, intézmé- zetés után -a rekordok száma nulláról mintegy
nyekkel. Az adatbázis felületének testreszab- 48 ezerre nõtt, 2001 szeptemberében meghalad-
hatósága, a dokumentumok közötti több szempon- ta a 66 200-at, jelenleg pedig 97 021.

; tú, gyors és pontos keresés, a statisztikák készíté- A katalogizálással egy idõben bekerül min-
i se, az automatizált kiadvány-elõállítás, a folyóira- den dokumentumba a kölcsönzést segítõ vonal-

tok érkeztetése, illetve a cikkfeldolgozás mind-mind kód, valamint a "lopásgátló" mágnescsík is.
a rendszer integráns részét képezi. Külön elõnye, Egy rendszer hasznossága csak a felhasználók

: hogy a felhasználó egymaga is el tudja készíteni elégedettségén keresztül mérhetõ. Egy felhasználó
azokat a beviteli ûrlapokat, melyekre a különféle pedig csak akkor elégedett, ha a rendszerben sze-

ii speciális dokumentumok feldolgozása során szük- replõ adatok elõhívására, a számára szükséges
fr sége van. adatok felkutatására többféle keresési lehetõség is
rf A korszeru könyvtári szolgáltatások elenged- biztosítva van. Az OLIB rendszer eleget tesz a
il hetetlen része az on-line katalógus, mely lehetõ- legkorszerûbb követelményeknek, korlátlan hozzá-
: vé teszi a felhasználóknak, hogy saját munka- férésû webes keresõfelülettel rendelkezik, így a HÍF
:, helyükrõl, saját gépükön keresztül tudjanak ke- munkatársai az intraneten keresztül az ország bár-
.: resni a rendszerben. Ahhoz, hogy ez a szolgálta- mely pontjáról hozzáférhetnek. A jelenleg definiált
1: tás mûködni tudjon, mindenképpen szükséges volt keresési lehetõségeket (szerzõ, cím, tárgyszó, kulcs-
: a meglévõ állomány adatainak digitalizálása. szó, témacsoport) különféle szûkítési lehetõségek, Az OLIB rendszer bevezetése viharos gyor- is segítik (dokumentumtípus, lelõhely, kiadás éve

1 sas ággal megtörtént, 1999 decembere óta már szerinti szûkítés). A találati listák többféle részle-
üzemszeru használatban van, megkezdõdött az tezettségben és fonnában megjeleníthetõk: rövid
adatbázis feltöltése. Az újonnan beszerzett do- listaként, analitikus fonnában vagy teljes részlete-
"kumentumok nyilvántartása már teljes egészé- zettségben. A találatok képernyõre, nyomtatóra
ben az OLIB-on keresztül történik, az egyedi vagy állományba írathatók. Az OPAC (Online
leltárkönyveket és a különféle katalógusokat lezár- Public Access Catalogue) a rendszer pillanatnyi
tuk. A könyvtár munkatársai hozzáláttak a retros- állapotának megfelelõ kölcsönzési infonnációkat is
pektív feldolgozáshoz, elsõként a könyvtárban ta- szolgáltat, így a felhasmáló láthatja, rendelkezésre
lálható dokumentumállomány, majd a kölcsönzés áll-e jelenleg a dokumentum vagy sem. AmerInyi-
alatt lévõ anyagok kerültek be a rendszerbe. A ben szeretne elõjegyzést terlni a számára szüksé-
dokumentumok feldolgozásával párhuzamosan ges dokumentumra, az OP AC-on keresztül egy
zajlik az elavult állomány selejtezése is. gombnyomással erre is lehetõsége nyílik.

2001-ben megtörtént a szabványdokumentá-
ciókat tartalmazó Access adatbázis konvertál á- Az [TK szakmai információs
sa, s az OLIB-ban folytatódott a további feldol- weboldala
gozás, melynek eredményeként az OLIB adat-
bázis IS 564 rekorddal gyarapodott. Az idén 2000 tavaszán elhatároztuk, hogy hozzákez-
fejezõdött be a külföldi szakfolyóiratok eddig dünk egy infokommunikációs weboldal létreho-
rendezetlen állományának teljes feltárása, vala- zásához azzal a céllal, hogy az általunk össze-
mennyi ruzet (7835) önálló vonalkódot kapott, s gyûjtött és tudomásunkra jutott szakmai infor-
bekerült az integrált rendszerbe. A folyóiratok mációkat minél szélesebb körben tudjuk terjesz-
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teni. A legideálisabb platformnak a webfelület A weboldal rövid idõ alatt a HÍF intranet jének
bizonyult, s az elkészített oldalak hamarosan egyik leglátogatottabb oldala lett, s megjelené-
láthatóvá váltak a HÍF intranet jén belül. A kez- sével nagymértékben megemelkedett a hajdani
deti cél a weboldal megfelelö tartalommal való "kis vállalati könyvtár" elismertsége. Hatalmas
feltöltése volt, ekkor még nem fektettünk nagy álmélkodás fogadta, hogy ezt a weboldalt nem
súlyt a design-ra. Néhány hónap elteltével azon- infonnatikusok, hanem könyvtáros ok készítették,
ban kiderült, hogy az információk11ak és infor- s hogy karbantartásában csak négy munkatárs
mációforrásoknak olyan széles tömegét sikerült vesz részt, napi egyéb munkája mellett.
összegyûjtenünk, hogyaweboldal struktúrájá- Az ITK weboldala szerkezetét tekintve há-
nak átszervezése elkerülhetetlenné vált. Az új rom részböl áll:
felosztás külön' kezeli az ITK szolgáltatásait, és .Újdonságok
külön figyelmet fordít a tematikus anyaggyûj- .Szolgáltatások
tésre is. Középpontjában a legfontosabb napi in- .Témák
formációk olvashatók, melynek követésével a fel- Weboldalunk készítésénél minden esetben tö-

használó különösebb erõfeszítés nélkül tájéko- rekszünk a dokumentumok teljes szövegû meg-
zódhat a legaktuálisabb eseményekröl, hírekröl, jelenítésének lehetõségére, az eredeti weboldalak
újdonságokról. A weboldal egyik leghasznosabb linkjeinek csatolására, a keresztkapcsolatok meg-
tulajdonsága, hogy a feltüntetett dokumentumok adására. A weboldal és az OLIB szoros kapcso-
-egy browser segítségével -teljes szöveggel is latban van egymással, hiszen minden olyan do-
megjelenÍthetök. Az ITK munkatársak külön fi- kumentum metaadata bekerül az adatbázisba,
gyelmet fordítanak arra, hogy azok az anyagok, amire oldalainkon hivatkozunk. Mivel az OLIB
melyek ezeken a publikus oldalakon megtalál- OP AC is webfelületû, a felhasználó észrevétle-

hatóak, az OLIB adatbázisban is feldolgozásra
kerüljenek. A HÍF Információs Központ és Könyvtára nyitó/apja
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..
il nül mozoghat az adatbázis és a weboldal között, nyörû hattyúvá" változott. A hagyományos,
l! Munkánk során megpróbáljuk a felhasználók manuális munkamódszereken alapuló könyvtá-" érdekeit maximálisan figyelembe venni, ezért rat és az ahhoz tartozó szolgáltatásokat egy

t többféle keresési lehetõséget is kínálunk. Folya- modem technológiába ágyazott, korszerû doku-
j matosan tartunk továbbképzéseket az érdeklõ- mentációs központ váltotta fel, ahol a könyvtá-
.:: dõk számára, hogy ezzel is bõvítsük a széles ros maga vette kezébe az eddig csak informati-
:' körû tájékoztatást. ku soknak tulajdonított szerepkörök egy részét, s
,

;1
o.. e ' S ahol kötelezõ a szakmaj jsmeretek naprakészen

,sszgze , " ,. k ..' k '
ll~; tartas a, a nYltottsag az Ujra, a onyvtaroso a ta

1',; Az elmúlt három év alatt az ITK -ahogy használt informácjótechnológja magas szintû is-
,/. egyik olvasónk mon~ta -"rút kiskacsából gyö- merete, a webszerk~s~tési te~hnológia ~s az

:1 adatbazlskezelok magabIztos
", használata.Az Acs Kató Irodalmi ' Könyvtárunknak s az általunk

szerkesztett infokommunikációs
Al , tv ' K t 1..weboldalnak szakmai körökben

!'.. api anya a In-napl ha~ar híre ment, számos, int~z-
II' , , meny: egyetemek, szolgaltatok,

;':
Palyazata 2003-ra. társ szervezetek, államigazg.atási

i szervek stb. keresnek fel mInket, ,
r~ a hozzáférés igényével. A nyil-
;i~ "A felnõttek és én" vánossá válás ténye r~ális elkép-
!f! zelésként szerepel a HIF felsõ ve-
j I~ vagy rajzolj errõl a témáról, kedved szerint! zetõinek gondolataiban, az erre
, Pályázhatsz: " 1'.. k ' k' .t' zk d'
í! 1. Versekkel, mesékkel, elbeszélésekkel, legfeljebb 5 oldal te~edelemben, Iranyu O t.ore vese .es In e ~ e-
'1 2. 1 db: szabadon választott technikával készített rajzzal, festménnyel, sek megIndultak, informatIkus
;' I~eljebb Al3 méretben. kollégáink már dolgoznak a
: Irodalmi pályázatunk korhatára 8-14. év, rajzpályázatunké 4-14 év. b ld 1 b.zt ' . t ' :1 we o a I onsagos megnYI a-

i Az eredményhirdetésre 2003. áprilisában kerûl sor, a gyõztes pályamüvek sán. Könyvtárunk jelenleg is nyit-
: kiállításával.egybekõtött ünnepségünkön. A legsikerültebb müvek alkotói közül va áll a külsõ felhasználók elõtt! többen nyán táborozáson vehetnek részt. ., .".,.. '

! ~ nye.rteseket elózOleg levélben értesítjük és nevüket Intemetes honlapunkon blzt?Sltjuk ,gyu}temenyunk h~ly-
IS nyilvánosságra hozzuk. A pályázat védnöke az Országos Széchenyi bern hasznalatat, annak ellenere,
Könyvtár A pályázat értékelésébe~ r~szt vesz szakértök bevonásával a ho

gy hivatalosan még nem vál-i Magyar Olvasás Társaság és a Képzömuvészetl Egyetem.
i tunk nyilvános könyvtárrá. Látva
'tJ Várjuk az óvodások, az általános iskolás diákok, a gyermekotthonokban az utóbbi három év nagyarányú

él6késegyénipályázókrészvételétegyaránt, ~ . I "d ' " nk , kIk'.
Pá lyam Oved re ird fel nevedet, életkorodat, pontos lakcímedet lej o eset es a mu atarsa e o-

I telefonszámodat. iskolád nevét, címét, szaktanárod nevét. 'telezettségét, nem kétséges, hogy
ezek a tervek hamarosan megva-

Pályázatod beadási határideje: 2003. január 31. I ' 1 k ,. kosu na , s a magyarorszagI sza -

Munkádat kéjük, erre a címre küldd: Országos Széchenyi Könyvtár, 1827 mai információs rendszernek mi
Budapes!, Budav~ri Pal~!a F. épül~t 515. szoba: js aktív résztvevõi leszünk. Ez
Kérdéseidre felVJlágosltást ad: KIss Barbara titkár. Tel: 06 (1) 22-43-743 .

~ annál inkább kívánatos, mIvel az
A beérl<ezett müveket nem küldjük vissza. Azok az Alapítvány gyüjteményének infokommunikáció területén je-

.részévé válnak, felhasználásukkal idOröl-idõr,e vándorl<iállitásokat ren~ezünk. lenle g nincs hasonló nagyságren-fi Egyes alkotások megjelentetését az Alapitvány Intemetes honlapján és "" ".,
~ nonprofit kiadványaiban is tervezzük. Szponzoraink tárgyi, vagy pénzügyi du nYIIvanos gyujtemeny,

segítségével az Alapítvány tevékenységét segítö, kezdeményezéseít Sajó Andrea
propagáló kiadványok megjelenésére is lehetõség nyílhat. A pályázaton való
részv.ételt beleegyezésnek tekintjük az esetleges közlés hez. A

Az Acs Kató Irodalmi Alapívtány számlaszáma: 11702036-20630276 -IJ'rAdószám: 18084283-1-41 Köszönjük, ha adója 1 %-ának átutalásával ;
támogatja munkánkat , I
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Szomszédo ló

Könyvtárosok rosai voltak jelen a szervezõk mellett. A kastély. és
, .., a szlovákiai várak és kastélyok makettjeibõl álló

a szlovakial Csuzon kiállítás megtekintése után jött az érdemi munka.
Célunk az volt, hogy egy civil szervezetet hozzunk

A Kárpát-medence könyvtárosai egyre többet létre közös terveink megvalósítására.
hallatnak magukról, határontúli együttmûködé- Rögtön megtörtént a "keresztelõ" is -Bél
sükrõl. Apró, de talán annál biztosabb lépések- Mátyás Nem Beruházási Alap néven. A bejegy-
kel haladunk mi is, szlovákiai könyvtárosok az zéssel járó ügyes-bajos dolgokat a révkomáromi
"összedolgozásban". könyvtár vállalta. Ezután a kollégák beszéltek a

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtáraikban folyó helyismereti munkáról. A
(NKÖM), a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a bevezetõ elõadásban dr. Beck Máriát, az OSZK
Magyar Könyvtárosok Egyesülete segítségével tájékoztató könyvtárosát hallhattuk, akitõl rész-
rendszeres résztvevõi lehetünk a vándorgyûlések- letes áttekintést kaptunk a Csehszlovákia, illetve
nek, továbbképzéseknek és minden hasznos és jó Szlovákia területén 1918-tól megjelent folyóira-
könyvtáros dolognak. Néhány rendezvénnyel pró- tokról.
bálunk mi is hozzájárulni az ügyhöz. A Magyarországi helyismereti munkáról eI-

A nyári, Vácott megtartott helyismereti könyv- hangzottakat nem kevés jóindulatú irigységgel
táros találkozón született az ötlet, hogy közös követtük. A Duna bal partján még a kezdeteknél
múltunkból kiindulva s remélve a közös jövõt tartunk, de a sok hasznos információ és az együtt-
szervezzünk egy, a Duna két oldalán mûködõ mûködés segítheti elõbbrejutásunkat.
helyismereti könyvtárosokat összehozó összejö- Természetesen több ötlet is született arra, hogy IveteIt. Tervünk október elején valósággá vált. milyen területen dolgozhatunk együtt. Például

/?: közös idõszaki kiadványok szerkesztése, a hely-
~~ ismeret néhány témájának mélyebb feldolgozása
lIegY~:!An akár évfordulók kapcsán, a nagy régió személyi-
:'::--'.~~ ségeinek szótára stb. Tervben és ötletben sze-

NOV , b " lk d " k ' l "' k h'{ÉRS rencsere ove e un , reme JU, ogy nem ma-
--~:.;,: radnak csupán papíron.
;~ A társaságot vendégül látta a község polgár-
=; '. mesterasszonya is, aki egyébként hosszú éveken

-át a település könyvtárosa volt.
A találkozó szervezõje a révkomáromi Duna Miként búcsúztunk Csúztól? Azzal, hogy

Menti Könyvtár és a szintén helyi Mûvelõdési 2003-ban Révkomáromban találkozunk, hogy ott
és Kultúrtörténeti Intézet volt. Csodálatos volt a megismerjük a helyismereti gyûjteményt.
helyszín, az Érsekújvár járásbeli Csúz község Az eltelt pár hétben megkezdõdött az alap
kastélyában. A felújított kastélyrészek remek bejegyzési folyamata. Az elhangzott elõadáso-
otthont adtak számunkra. kat egy kiadványba szerkeszt jük, a révkomáromi

Magyarországról az Országos Széchényi KT Kiadó pedig kinyomtatja. Mindez nem jöhe- IKönyvtár, a gyõri megyei, a gyõri városi, a tatabá- tett volna létre a lelkes könyvtárosok, valamint
nyai megyei, az esztergomi városi, az esztergomi az NKÖM és a Szlovák Köztársaság Kulturális
fõszékesegyházi, a váci városi és a szentendrei Minisztériuma támogatása nélkül. Csupán raj-
megyei könyvtár képviseltette magát. Szlovákiá- tunk áll vagy bukik, miként élünk lehetõsége-
ból a somorjai városi, a dunaszerdahelyi regioná- inkkel. Reméljük, nem leszünk osztályismétlõk!
lis, a nagymegyeri városi, az érsekújvári regioná- Zsok Gizella
lis, a párkányi, a zselízi, az ipolysági városi Podunajska kniznica v Komáme -Duna
könyvtár, valamint a nagyobb községek könyvtá- Menti Könyvtár, Révkomárom
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Külhonból ielentiük

Chester Beatty Library rikában. Családi tragédiák és megromlott egészségi
.., , .' állapota miatt 1912-tõl Londonba tette át a székhe-

Dubhn -a vilag csodaja lyét, ahonnan 1950-ben költözött át Írországba. Új
hazája 1957-ben díszpolgárává választotta, és õ volt

A Chester Beatty Könyvtár különleges gyûjte- az elsõ személy Írországban, akit állami tiszteletadás
mény, amelyhez fogható valószínûleg nincsen a vi- mellett kísértek utolsó útjára 1 968-ban. Életmûvét
lágon. 2002-ben az európai múzeumok versenyében az ír nemzetre hagyta, de már 1954-ben megnyitotta
elnyerte Az Év Múzeuma megtisztelõ címét, elsõ- és a közönség rendelkezésére bocsátotta fantasztikus
ként az ír közgyûjtemények közül. A díjat a múze- kincseit, a saját maga által emeltett épületben.
um igazgatója, dr. Michael Ryan vette át 2002 má- Hosszú élete során igen gazdag ember lett, és
jusában Belgium királynéjától, Luxemburgban. Dr. hatalmas vagyonának egy részét különleges mûtár-
Ryant a Royal Irish Academy (1785) elnökének vá- gyakba fektette. Nagy gyönyörûsége telt a szép tár-
lasztották 2002 márciusában. Ebbõl is kitûnik a gyûj- gyakban. Fiatal korától gyûjtött bélyeget, kõzeteket
teményre fordított különleges figyelem és szakmai és ásványokat, kínai tubákos szelencéket, apró, szé-
igényes ség. Az indoklás szerint jelentõs szerepet pen megmunkált tárgyakat, valamint európai és per-
játszott a cím odaítélésében az igen szerencsésen át- zsa kéziratokat. Következetesebbé akkor vált a gyûj-
alakított XVIII. századi épületegyüttes, amely a dub- temény kialakításában, amikor második feleségével,
lini vár óratomyához kapcsolódik. Az eredeti épüle- Edit Dunn-nel 1914-ben, elsõ egyiptomi látogatásuk
tet egy modem, három szintes résszel toldották meg, alkalmából gyönyörûen megmunkált korán okhoz ju-
az átriumos udvart üvegtetõvel fedve le. A gyûjte- tott a bazárban. Ez különösen gazdag része a gyûj-
mény egyik, gal.ériaszerûen látogatható részét 1999 teménynek, egy vele készült interjúban 27 ezerre
novemberében költöztették ide a Shrewsbury Roadról, becsülte a IX. és XIX. század között készült szent
ahol alapítója elõször megnyitotta. iratok számát. A gyûjtemény a kéziratos, illusztrált

A nagyközönség három szinten kap információ- és különlegesen kötött, kalligrafált szent koránok
kat, az elsõ szinten az alapítóról és gyûjtési politiká- mellett számos ókori papirusztekerccsel is büszkél-
járól. A másodikon három nagy kultúrkör tárgyainak kedhet, beleértve a Kr. e. 1 100-ból származó híres
és dokumentumainak válogatott gyûjteménye látha- szerelmi költeményeket, illetve néhány igen korai ó-
tó: a "Távol-Kelet", az "Iszlám világ" és a "Nyugati és új testamentumi szöveget a második századból,
kultúra" tagolásban. A harmadik szinten a rendezési kopt kéziratokat, Szent Pál leveleinek töredékeit és
elvet a három nagy vallási irányzat, a keleti vallá- egyéb, a korai kereszténység szempontjából jelentõs
sok, az iszlám és a kereszténység jelenti. Az épület dokumentumokat.
tetején szépen kialakított kertben pihenhet meg a 1917 -ben Japánban és Kínában töltöttek hosszabb
látogató. A gyûjteményhez tartozó Referensz idõt, megalapozva ezzel a távol-keleti gyûjtemény-
Könyvtár és Olvasóterem használatához engedély részt. A késõbbiekben Beatty saját ügynökségeket
szükséges, az eredeti óratoronyelsõ emeletét ren- hozott létre a világ különbözõ helyein, és megbízott-
dezték be erre a célra. A mahagóni könyvespolcok jai útján folyamatosan bõvítette az állományt.
felett a mennyezet kínai lakk-borítás ú, kazettás, ere- Nagy emberbarát hírében állt, sokat tett munká-
detileg Chester Beatty londoni palotáját díszítette sai, alkalmazottai érdekében, életkörülményeik javí-
(Baroda House~ Kensington Palace Gardens), és igen tásáért, és becsületesen megfizette szolgálataikat.
elegáns, különleges hatású. Soha nem felejtette el pályakezdése nehéz éveit.

A gyûjtemény alapítója, Sir Alfred Chester Beatty Winston Churchill tanácsadójaként és barátjaként
milliomos bányamérnök, befektetõ, tanácsadó, em- sokat segített a szövetségeseknek a második világhá-
berbarát és mûgyûjtõ 1 875-ben született New York- ború alatt, amiért lovagi címmel tüntették ki. A plety-
ban, bányamérnöki diplomáját a Columbiai Egyete- kák szerint azért választott új hazát 1950-ben, mert
men szerezte, hatalmas vagyonát Denverben és Co- nagyon rossz néven vette, hogy az angolok elpártol-
loradóban alapozta meg. Keményen dolgozott és a tak Churchilltõl. Halála után közalapítvány vette át
szerencse is segítette, már 1 908-ban tanácsadó céget a gyûjtemény gondozását, gyarapítását és teljes ke-
mûködtetett, és meghatározó szaktekintélye lett az zelését, amihez jelentõs támogatást ad az ír állam.
arany- és gyémántbányászatnak világszerte. Rézbá- A gyûjtemény hatalmas és több részbõl áll, csak
nyái és gyémántbányái voltak Európában és Dél-Af- egy kis töredéke van kiállítva. Egyik kurátora sze-

,
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rint az egésznek kb. egy százaléka látható a tárlók- igazi irodalmi csemege. Az európai kultúrát képvi-

ban. Rendszeresen kölcsönöznek alkotásokat a világ selendõ csodálatos kõnyomatok és korai nyomtatott

nagy múzeumainak, most New Yorkban, a Metro- könyvek mellett páratlan gyönyörûségû kötések lát-

politan Múzeumban látható kilenc XIV. .századi, fest- hatók, és szinte csak úgy mellesleg, az egyik oldalon

ménnyel é.s' miniatúrával diszitett, páratlan .s'zépsé- ótestamentumi Dürer-metszeteket csodálhatunk meg.

gû, kalligrafikus perzsa kézirat. Tavasztól Los An- Minden nagyobb egység elõtt részletes ismertetõ

gel es Megyei Múzeumának kölcsönzik az anyagot a található angol és kelta nyelven, a tárlók gazdagon

Dzsingisz kán örökségét bemutató kiállításra. A kö- dokumentáltak, és a kiállított tárgyakl1oz kapcsoló-

vetkezõ nagyobb esemény a londoni Royal Academy dóan képes-hangos (vagy néma!) videón mutatják be

"Hamza kalandjait" bemutató kiállítása. Erre egy pl. a papírkészítés, a könyvnyomtatás vagy a met-

XVI. századi mogul (indiai) kéziratból egy csodála- szés folyamatát, technikáit, felszereléseit és beren-

tos fóliót küldenek (egy további fólióval rendelkez- dezéseit a kiválasztott nyelven.

nek még) a Mohammed próféta nagybátyjának életét A második emeleten nagyobb vallási irányzatok

bemutató kiállításhoz. Ez a páratlanul szerint tagolva láthatók a kiállított tár-

értékes kézirat Hamza életét mesés ~ gyak, a buddhizmus, hinduizmus formában örökítette meg, és a könyv- mellett tibeti, szikh, shinto vallási

tár jóvoltából most sokak gyönyörû- tárgyak és emlékek kaptak helyet. Az

ségére szolgál.
~ épület Mekka felé tájolt részén, öt

A távol-keleti gyûjtemény is szá- , pilléren áll az iszlám kegyhely, kö-

mos p~atlan~l ~rté~es ,darabbal ren- ~".c c:;; ~épen,egy hatalma~, gyönyörûen kal-

delkezlk. A kmal csaszarok és udvar- .1" .llgrafalt szent koran...tartásuk által hasZnált, kifinomult, kü-" ,.;,," ~ A több helyen, kényelmesen el-

.c';
lönlegesen megmunkált használati tár- ~:~7 helyezett videofilm a mekkai zarán-
gyak és ruhadarabok (sárkánymotívu- ~ dokI at lényegét is elmagyarázza,

mos udvari ruhák) mellett egy olyan csakúgy, mint egyéb vallási esemé-

könyv érdemel különös figyelmet, , nyek (pl. keresztény, ortodox, zsidó
amelyik a XVI. században császári ~ ~~!,~ szertartások stb.) jellemzõit, kiemel-

megbízásr~ készült, ~öbb ~~nt ti zen- .<V :~ I ";, .~;:t ~ ve. ,a has~n.~ós~~~,k~t és rámutatva a

egyezer kotetes enclklopedlasorozat ., 1" saJatos kulonbozosegekre.

egyik tagjaként a bambus~ írja le, A gyûjtemény kiválóan dokumen-

mutatja be és hasznosítási formáit fog- tált, jól szerkesztett és remekül el-

lalja össze. A gyûjtemény további két r rendezett, és mint minden "nemzeti"

kötettel rendelkezik még a világon ma közgyûjtemény Írországban, ingyene-

fellelhetõ kb. négyszáz kötetbõl. sen látogatható. Vonzerejét a szép

Láthatunk továbbá jade-ból készült könyveket, épület mellett ügyesen kialakított kulturális politiká-

amelyeket különleges eljárással hoztak létre. A vé- ja is növeli. Minden hónapban érdekes, intellektuális

konyra szeletelt jade-lapokra karcolt írásjegyeket és élményt adó elõadások vannak és délutáni koncer-

képes metszeteket aranyporral tették láthatóvá, majd tek. Legutóbb az ír és az indiai zene találkozását

a lapokat könyvformátumba összefûzték. Az egyik élvezhettük.

kiállított jade-könyv a Gyémánt szutrát tartalmazza A közszolgálati rádió reklámja (mert itt ilyen is

(1732), ennek magyar vonatkozása pedig Stein Au- van, mármint kultúrát reklámozó tevékenység!) a

rél nevéhez fûzõdik. Ö találta meg a századelõn, az rövid, "étvágygerjesztõ" bemutatást így zárj-a: "Egy

Ezer Buddha Barlangjában a Gyémánt szutra egyik ember álma mindannyiunk gyönyörûsége lett!" Sok

elsõ, kõnyomatos változatát. A tárlóban látható, há- értékes magángyûjtemény van ugyanis a világon,

romrészes leporellón Buddha trónra lépése látható, melyek egy részét utóbb a nagyközönség is élvezhe-

körülötte rinocéroszagyarból készült kelyhek, csodá- ti (ilyen pl. a dublini Hugh Lane Galéria, amelynek

latosan kiképzett illatszeres- és tubákosszelencék, jelentõs impresszionista festményeit saját gyûjtemé-

festmények, pecsétnyomók, üveg- és porcelántárgyak. nyébõl adományozta Hugh Lane a városi galéria

A japán kultúrát többek között az Edo-periódusból számára), de Chester Beatty egész életében arra tö-

(1590- l 65 l) származó, csodálatos Chogonka-tekercs rekedett, hogy minél több ekkel megossza a szép

képviseli -a "soha el nem múló fájdalom" megj ele- tárgyak élvezetét. Kevesen tudják, hogy az Ír Nem-

nítésére -, valamint számos, a kimonó övére füg- zeti Galériának is ajándékozott közel negyven igen

geszthetõ tarsoly, pecsétnyomó és fanyomatos kiad- értékes festményt.

vány látható. Igen értékes a perzsa miniatúrákkal gaz- A látogatás tényleg olyan minden alkalommal,

dagon díszített, kéziratos anyag (pl. Sahname) is, ami mint egy karácsonyi ajándék! (Bobok Beáta)
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Jelentkezési felhívás
a Debreceni Egyetem levelezõ infol.matikus könyvtál.os szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2003/2004. tanévre is meghirdette a le-
velezõ informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevélIel rendelkezõ könyvtá-
rosok, könyvtárostanárok számára. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó
szakaszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irány-
ban.

A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak.
Jelentkezési határidõ: 2002. március 1.
A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a Felsõoktatási felvételi tájékoztató

2003 címû kötetbõl kapnak felvilágosítást.
A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2003

júniusában végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs.
Tisztelettel várjuk kolIégáinkat egyetemünkön.

Debreceni Egyetem TTK Matematikai és Informatikai Intézete

.Rendezvénynaptár 2003.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

II. 19. OSZK IKSZ képviselõ-testületi ülés IKSZ Fülöp Ágnes
II. 20. OSZK IKSZ Tudományos IKSZ Ekler Péter

és Szakkönyvtári (OSZK)
Tagozat szakmai napja

II. 28. OSZK MOKKA OSZK Ekler Péter
ünnepélyes felavatás ,

l/l. 10. OSZK MKE küldöttgyûlés MKE Jáki Eva
III. 21. MTA Internet Fiesta MTA titkárság
III. 22. OSZK Internet Fiesta OSZK Ekler Péter
III. 20-21. Bp. Könyvtárpedagógiai napok Budapest Hock Zsuzsanna

Hegyvidék(XII.ker)
Önkormányzata és
Könyvtárostanár-
munkaközössége

IV. 14-17. Pécs Networkshop konferencia NIIF ,
IV. 23. OSZK IKSZ képviselõ-testületi ülés IKSZ Fülöp f.:gnes
V. 21. OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp f.:gnes
X. 5. Somogyi-kvt. Összefogás a könyvtárakért IKSZ Fülöp Agnes

Megnyitó konferencia
X. 31. Sárospatak Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon Református Kollégium Nagy Júlia
Kollégium és Európában Tudományos

a XV. század végétõl Gyûjteményei
.a XVIII. század közepéig.

Nemzetközi tüdományos
konferencia és könyvkiállítás
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Közhasznú, ingyenes adatbázis indult:
keresõ.hu

on-line lexikon

2002. november 4-én kezte el mûködését a Netmester Produkció új, hazánkban egyedül-
álló tudásmenedzsment szolgáltatása, melyet a Pécsi Informatikai Kiállításon mutattak be.
Az adatbázisban jelenleg 275 618 szócikknek található meg a pontos definíciója.

A keresõ.hu [www .kereso.hu] rendszer felépítését és mûködését Weinreich László, a
Netmester Produkció igazgatója ismertette:

"A keresõ.hu fejlesztésének az ötletét az adta, hogy a jelenleg mûködõ on-line keresõk
nyílt adatbázisként mûködnek, így elõfordulhat, hogy egy szóra nagyon sok -gyakran
szakmailag kifogásolható -találat érkezik. A mi rendszerünkben az egy keresés egy találat
elv alkalmazásával gyors és pontos választ kaphatunk a feltett kérdésünkre. On-line lexi-
konként egyfelõl a hagyományos könyv- és CD-alapú lexikonoktól elvárható alaposságra
törekszünk, másfelõl arra, hogy akár napi frissítésseI új -a keresõ.hu olvasói számára
érdekes -szócikkekre adjunk korrekt választ."

A keresõ.hu on-line lexikon a 2002. november 4-i adatok szerint 275 618 szó cikket
tartalmazott, de a tartalmi és tudásmenedzsment-fejlesztõk ezt a számot együttmûködõ
partnereiknek köszönhetõen még az év végére meg kívánták duplázni. A keresõ.hu olyan
új lehetõségeket kínál a felhasználóknak, melyeket eddig az on-line marketinggel és kom-
munikációval foglalkozó szakemberek nem tudtak kihasználni. Weinreich László elmondta,
hogy "a keresõ.hu on-line lexikon mostani elindulását egy több mint kétéves kutató-fejlesz-
tõ munka elõzte meg. A kezdetektõl együttmûködünk a Virtuális Marketing és Public
Relations Központtal, szakmai tanácsaikkal, az on-line médiával foglalkozó kutatásaikkal
nagyban hozzájárultak rendszerünk és szolgáltatásaink kialakításához. A keresõ.hu on-line

lexikont egy dinamikus, könnyen kezelhetõ, tartalmilag igényesen kialakított, folyamatosan
fejleszthetõ, több millió szócikk tárolására alkalmas tudásbázisra építettük fel. A közel
féléves tesztüzem alatt látogatóinktól számos visszajelzést, ötletet kaptunk, melyet felhasz-
náltunk rendszerünkben. Alapvetõ feladatunk az, hogy közhasznú, ingyenesen igénybe vehetõ
szolgáltatásként az alap- és alkalmazott tudományok, a mûvészetek kifejezéseit, fogalmait
szakszerûen közvetítsük weboldalunkon keresztül az érdeklõdõknek, illetve bemutassuk a
tudományok, a mûvészetek és a közélet múltbéli és jelenlegi szereplõit. On-line lexiko-
nunkban lehetõséget biztosítunk arra, hogya kis-, a közepes és a nagyvállalatok magukat
PR-cikkben, termékeiket rekIámcikkben mutassák be az érdeklõdõknek, vagy szakmai szpon-
zorként támogassanak egy vagy több szócikket. A keresõ.hu-ban a profitorientált szerveze-
tek mellett a nonprofit szféra szereplõit (pártok, egyházak, alapítványok), a településeket és .
nevezetességeiket, a magukra igényes, az on-line médiumon való megjelenést fontosnak

tartó embereket is bemutatjuk."
Egy színvonalas tudásbázisról soha nem állíthatjuk azt, hogy elkészültünk vele. Alkotói,

fejlesztõi folyamatosan fejlesztik, jobbít ják, teszik az érdeklõdõk számára hasznosabbá és
frissebbé a benne található ismereteket. A keresõ.hu a tudásmenedzsment munkában öröm-
mel fogadja további partnerek jelentkezését a fejlesztéssel és a médiamunkával kapcsolat-
ban is.

Weinreich László igazgató úr zárszavában kiemelte: "célunk az, hogya keresõ.hu on-
line lexikon a saját tudásának fejlõdését fontosnak tartó, a világot jobban megismerni
akarók számára egy kiinduló hely legyen a tudományokhoz, a közélethez és a keresõ.hu-t
saját image-ének építésére használó y{tllalatokhoz."

Könyvt6ri levelezõ/Iap ~ 2003. janu6r .41



--
2003-ban lesz 470 éve, hogy az elsõ teljes szövegében magyar nyelvû nyomtatvány, Komjá-
thy Benedek Az Szent Pál levelei címû mûve megjelent Krakkóban. Ennek tiszteletére a

ISárospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményei (a kiadvány egy példányának
õrzõje) 2003. október 1-3-án nemzetközi tudományos konferenciát és könyvkiállítást rendez

EGYHÁZI KÖNYVKULTÚRA MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN
A XV. SZÁZAD VÉGÉTÕL A XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉIG

címmel.

A rendezvény célja kettõs: egyfelõl a régi könyvek modern technológiákkal való feldolgozási
lehetõségeinek (beleértve a számítógépes katalógus készítését, digitalizálást, e-könyvtárt stb.),
másfelõl a könyvtár- és olvasástörténet, régi könyvészet legújabb eredményeinek bemutatása.
Az alábbi fõ témakörökben várunk elõadásokat:

1. A régi könyvek feldolgozása modern technológiákkal
1.1. Régi könyvek számítógépes katalógusai -feldolgozási módszerek, kereshetõség
1.2. Régi könyvek digitalizálása -fotó és/vagy szöveg, teljes könyvek digitalizálása, a

mikrofilm és a digitális feldolgozás stb.
1.3. Régi könyvek az elektronikus könyvtárakban -feldolgozás, szövegkiadás

elektronikus formátumban, kereshetõség, konkordanciák létrehozása a szövegeken
belül stb.

2. Az európai könyves kultúra magyarországi vonatkozásai a XVI-XVIII. században
2.1. Magyar nyomdászok, könyvkötõk, szerzõk hatása az európai könyves kultúra alaku-

lására
2.2. Külföldi hatások a magyarországi könyves kultúrára
2.2. a) a magán, iskolai és egyházi könyvtárak állományának alakulására
2.2. b) a kiadott mûvek formai és tartalmi alakulására
2.2. c) a könyvkötészet terén
2.2. d) az olvasáskultúrára
3. A magyarországi könyves kultúra és az egyházak a kezdetektõl a XVIII. század

közepéig
3.1. magánkönyvtárak
1.2. iskolai könyvtárak
1.3. egyházi könyvtárak
1.4. mecenatúra
2. Régi könyvek bibliográfiai számbavétele nálunk és Európában

A konferencia ideje alatt szeretnénk a régi könyves kutatások eddigi produktumaiból (régi
könyvek modern kiadásai -fakszimile, kritikai szövegkiadás stb., CD-RaM-ok, egyéb szá-
mítógépes feldolgozások, katalógusok) kiállítást és vásárt tartani, amelyre szeretettel várjuk
kiadók és könyvtárak jelentkezését is.
Az elõadások elektronikus formátumú összefoglalóját 2003. február l5-éig kell beküldeni az
elõzetes jelentkezési lappal együtt. A magyar, illetve angol nyelvû összefoglaló maximum
500 szó lehet. A szervezõbizottság dönt a beküldött elõadások elfogadásáról. Workshopok
tartására is lehetõség van, a jelentkezés és elbírálás menete megegyezik az elõadásokéval.
Mind az elõadásokat, mind a workshopokat absztrakt formában jelentet jük meg magyarul és
egy idegen nyelven, éppen ezért a csak magyarul beérkezõ végleges rezüméket nem áll

módunkban elfogadni.
A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információk a konferencia honlapján olvashatók:
www.gradatio.hu/nagykonyvtar/konyveskonf. A konferencia titkárai, Nagy Júlia és Kedves
Csaba szintén örömmel állnak az érdeklõdõk rendezkezésére a konferenciával kapcsolatban

(e-mail: nagyjulia@gradatio.hu; kcsp@chello.hu)
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