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Az EU a könyvtárakban -könyvtárak az EU-ban
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Európai uniós tájékoztatás Agyíijtemény
, ", "

a tlsZaUjVarOSl A pályáza- c

v , " K "" , b ton nyert ösz- ;arosl. onyvtar an szegbõl öt- ..

K .. tá, k k ' t k ..' 1 ' fi lk ' ven nyo 1 c ~~","
onyv run a ormanyza ozve emeny- e .e- könyvet vásá- ,t~i ':

szítési stratégiája keretében a Külügyminisztéri- roltunk vala-,
um .ált~l meg~~rdetett közkönyvtári program mint a könyv-

egYIk resztvevoje. tárunk gyûjte-
A pályázat nyertesei vállalták, hogy nyilván- mén y ébe n

tartják, bõvítik, népszerûsítik e különgyûjte- már meglévõ
ményt, a dokumentumokat kölcsönzik, biztosít- EU témájú
ják a gyûjtemény kezelõj ének részvételét a prog- könyveket is
ram keretében rendezett képzésen. kigyûjtöttük

A pályázaton nyert összeg (130 ezer forint) és itt helyez-
adta az alapot 'az Uniós Sarok kialakítására. E tük el. A

különgyûjteményrõl, az e témában szervezett gyûjtemény-
programokról, tervekrõl írok, és szeretnék né- ben kaptak
hány gondolatot fel-vetni a jövõvel kapcsolatban. helyett az

"Engem is
Az U Diós Sarok érint" sorozat

darabjai, az
Magyarország uniós csatlakozása belátható E~ ~fo hírle-

idõn belül megtörténik. Ez az információszol- ve ~ ' a pro:-
gáltatás területén nagy feladatot ró a könyvtá- p e, ~ u so,

rakra. Az állampolgárok naprakész tájékoztatá- szorol.apok,
sa, az uniós anyagokban való eligazodásuk segí- va\amlnt. a

tése mind aktuális feladatunk. par ~m.e?tbl~-
., , ..tegraclos 1-

Erre a feladatra az mtezmenYI, személYI hát- zottságának
tér adott, a közhasznú információs szolgálaton városunk or-
belül azon könyvtárak számára is "kötelezõ", szággyûlési
amelyeknek nincs külön uniós gyûjteményük. képviselõj e
Ahol p~dig ez a gyûjte~ény !é~ezik va?y létre- által a könyv-
hozhato, az ott dolgo~o ~olleg~~. ~Iemel~en tárnak ajándékozott anyaga. A dokumentumokat
fontos feladata az e temaban valo tajekoztatas, igyekszünk úgy beszerezni, hogy minden témá-

A csatlakozás után ezen különgyûjtemények ban, minden területen tájékoztatni tudjuk a hoz-
dokumentumai majd "visszaolvadnak" az állo- zánk fordulókat (pl. jog, környezetvédelem, vál-
mányba, és az általános tájékoztatás részévé válik lalkozás, oktatás, EU-történet stb.).
az uniós témáról való inforn14ciószolgáltatás. Az Uniós Sarok a könyvtár fóldszintjén, a

A tiszaújvárosi Városi Könyvtár abban a sze- Közhasznú Információs Szolgálattal egy térben
rencsés helyzetben van, hogya Külügyminiszté- került elhelyezésre. Jól látható, jól megközelít-
rium segítségévellétrehozhatta az Uniós Sarkot, hetõ. A dekorációt is úgy készítettük, hogy min-
mely azóta is egyre gyarapodik. denki felfigyeljen rá: uniós zászló, a prospektu-
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i::' sok uniós színeket idézõ tartókba kerültek, a Izelítõ a teszt kérdéseibõl:
r; könyvek gerincére uniós csíkokat ragasztottunk -Melyek az Európai Unió jelképei?
" (kék alapon sárga csillag). -Mi az Európai Unió hivatalos pénzneme?

SI' It t' k -Mely programokkal segíti az EU Magyar-
i.! zo ga a aso ország felzárkózását? ;

A különgyûjtemény dokumentumai egy hétre -Melyek az unió történetével foglalkozó do-
kölcsönözhetõek, illetve helyben használhatóak. kumentumok a tiszaújvárosi Városi Könyvtár
Honlapunkon (www.tujvmkvk.hu) külön linket uniós különgyûjteményében?
kapott az Európai Unió. Erre rákattintva megta- -Melyik két országot köti össze a "Csalagút"?
lálhatjuk az Uniós Sarok dokumentumainak jegy- -Miért építettek a hollandok olyan sok szél-

~;,... zékét, az aktuális pályázatokat, programokat, a malmot?
'"j.; hasznos internetcímeket, melyek az Európai -Mi Spanyolország nemzeti tánca?
:i:f Unióval kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást. Néhány tervezett program:

(l' .,. Kérésre a mi állományunkban még nem talál ha- -rajzpályázat általános és középiskolásoknak,
.., tó dokumentumokat beszerezzük más könyvtár- -Városunk jövõje ~s lehetõségei az unióban

tól, intézménytõl. -pályázat,
A széles körû tájékoztatást nagyban segíti az -elõadások szervezése különbözõ rétegeknek

a tudásanyag, amelyet a Külügyminisztérium által (pl. vállalkozóknak, háztartásbelieknek, nõknek,
szervezett EU-továbbképzésen kaptunk. Elõadá- nyugdíjasoknak) Miért jó ez nekünk? címmel,
sok hangzottak el többek között az unió történe- -Ha uniós polgárok leszünk... -pályázat,
térõi, rendszerérõl, a magyarországi csatlakozási -továbbtanulók lehetõségei az unióban,
tárgyalások helyzetérõl, a jövõbeni lehetõségek- -kiállításszervezés (uniós országokról).
rõl, feladatokról. Elõadótermünkben helyet adunk más, nem ál-

Hasznos lenne, ha a késõbbiekben is sor ke- talunk szervezett uniós programoknak is.
rülhetne hasonló továbbképzésekre, ahol a már Kapcsolatok
lezajlott programokat is közösen megbeszélhet-
nénk, gyakorlati tapás?:talatainkat átadhatnánk A Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara váro-
egymásnak. si tagozatával már felvettük a kapcsolatot. Sze-

Terveink között szerepel, hogy elõfizetünk az retnénk együtt szervezni elõadásokat a kamara
Európa Szerverre, összegyûjtjük azokat a ma- tagjainak, a vállalkozóknak az õket leginkább
gyarországi törvényeket, rendeleteket, amelyek érdeklõ és érintõ témákban.
már most is megfelelnek az uniós követelmé- A városi középiskoláv.al régóta fennálló jó vi-
nyeknek, valamint a könyvtárunkba járó napi- szonyunkat e téren is szeretnék elmélyíteni. Az
lapok, folyóiratok sajtófigyelésével az e témá- iskolában folyó képzés sorá~ uniós ismereteket
ban megjelent cikkeket feldolgozzuk is oktatnak, melyhez a dokumentumhátteret biz-

tosítani tudjuk.
Programok Napi kapcsolatba szeretnénk lépni a megyé-

Egy újságcikk keretében hívtuk fel a város ben és környékén mûködõ ETK-kal (Európai Tá-
lakosságának figyelmét az Uniós Sarok létrejöt- jékoztatási Központ) -Miskolc, Debrecen, Nyír-
tére. Szeretnénk, ha minél többen és minél több- egyháza -, EIP-kel (Európai Információs Pont).
~zör keres~.ék fel a ~löng~jteményt. A "nyitás" Néhány gondolat a magyarországi
ota egyre tobb~n tes~ik ezt. szakdolgozathoz, dol- könyvtárak és könyvtárosok
gozathoz, beszamolohoz keresnek anyagot. ...,~., "1 E ' . U ., b

Az érdeklõdés felkeltésére versenyt hirdettünk JOVOJel.O az uropal nIO an

gyerekeknek, melynek keretében egy uniós tesz- Amióta e különgyûjtemény kezelése az én fel-
tet töltöttek ki a jelentkezõk. A kérdések megvá- adatom lett, egyre többször jut eszembe, hogy
laszolásához az uniós állományunkat, az mi, könyvtárosok hogyan is állunk ezzel a kér-
internetet, a napilapokat stb. vehették igénybe. déssel. Mi lesz a könyvtárakkal, a könyvtári rend-
Az eredményhirdetésre a városi gyermeknapon szerünkkel, az ismereteinket hogyan tudjuk át-
került sor. .adni és fejleszteni "európai színvonalon"?
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Az új könyvtári törvényünk megfelel-e az eu- tel feltételei leszûkítik az oda jelentkezõk szá-

rópai uniós köve~elményeknek, a jogharmonizá- mát. Az egyik feltétel ugyanis a nyelvvizsga
ciós program keretén belül mikor és hogyan kerül megléte, s ez sajnos az eddigi könyvtároskép-
sor a könyvtári törvény módosítására? A könyv- zésben nem kapott helyet.
tári rendszerünk hogyan ültethetõ át, vagy fej- Azok a kollégák, akik még úgy államvizs-
Ieszthetõ, változtatható-e az uniós könyvtárak- gáztak, hogy nem volt kötelezõ az állami nyelv-
hoz igazodva, megmarad-e és milyen formában vizsga (és ez nem is olyan "régi ügy", hiszen én
a mai rendszer? E rendszeren belül milyen fel- is 1999-ben végeztem levelezõ tagozaton, és
adat jut a városi és a még kisebb, községi könyv- nekem sem volt kötelezõ nyelvvizsgát tenni),
táraknak? most elesnek ettõl a lehetõségtõl. Pedig az ál-

Azt hiszem, a városi könyvtárak szerepe meg Iampolgárok, az olvasók tájékoztatása nem ide-
fog növekedni az unióba való belépésseI. Mert a gen nyelven történik. Persze elengedhetetlen,
vidék tájékoztatása hogyan is lenne megoldható hogy a könyvtáros tudjon legalább egy nyelven
e könyvtárak segítsége nélkül? A könyvtári in- kommunikálni, de miért nem lehet a tanulmá-
tézetek, intézmények, szervezetek, a megyei nyok végeztével a diploma megszerzéséhez köt-
könyvtárak munkája megnövekszik. És itt nõ meg ni a nyelvvizsgát? (Bár csak zárójelben jegyzem
a városi könyvtárak feladata, felelõssége is. Hi- meg, hogy ha csatlakozunk az unióhoz, minden
szen egy-egy kisrégió központi könyvtáraként a anyag megjelenik majd magyarul is, hiszen a
nagyobb városi könyvtárak képesek lennének magyar is az unió egyik hivatalos nyelve lesz!)
összefogni, koordinálni, segíteni a kisebb városi Azt hiszem, hogy ezeken kívül még nagyon
és a községi könyvtárak munkáját, a kollégák sok kérdés, gondolat vetõdik fel, amelyekre
tájékoztatását, továbbképzését, a technikai esz- várjuk, keressük a válaszokat kollégáimmal
közök fejlesztésével közös számítógépes háló- együtt Tiszaújvárosban, s bizonyára mások is
zatok létrehozását, felügyeletét stb. szerte az országban.

Más kérdések is felmerülnek. Hogyan válto- Létkérdés, hogy a szakma megtalálja a he-

zik a dokumentumok beszerzése, könyvtárközi Iyes válaszokat.
kölcsönzése -egyenes úton bármelyik uniós Tóthné Hegyi Judit

ország bármelyik könyvtárával kapcsolatba lép-
hetünk vagy marad a mai rendszer? Az unió Európai uniós szakrészleg
államain belülléteznek-e olyan összevont intéz- "
mények, mint Magyarországon: mûvelõdési ház- Phare-tamogatassal
könyvtár-iskola? Ha igen, hogyan mûködnek, ha
nem, mi lesz ezen intézmények további sorsa? Jó adag nagyképûséggel azt mondhatnám: "Pá-
(Pl. a statisztikai adatszolgáltatás, de a pályáza- lyázni tudni kell!" Nemcsak azt kell tudni, hogy
tok írása is érdekes problémákat vet fel.) mikor, mire és miért, hanem azt is, hogy miként

Nagy könyvtári szervezeteink (Magyar találjuk meg a könyvtári lehetõséget a pályáza-
Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és tokban. Vagyis hogyan illesszük a gombhoz a

Köny~tári. Szövetség) hogyan léteznek majd az kabátot. ..
unión belül? Változik-e a feladatuk, szervezeti A 2002. év pályázati szempontból sikeres volt
egységeik megmaradnak-e ilyen formában? Mi- a Kodolányi János Fõiskola Könyvtára számára.
lyen hasonló szervezetek léteznek az unióban? Két olyan lehetõséget is sikerült megragadnunk,

Milyen lesz a szakszervezet, ilyen formában amely jelentõs összeg elnyerését tette lehetõvé
mûködik-e majd vagy lesz-e másfajta érdekvé- (az EI SZ- és a Phare-pályázat), nem beszélve
delmi forma? még a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

Hogyan alakul, változik a kötelespéldány- ma, a Budapest Bank stb. pályázatairól.
szolgáltatás? A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-

S még egy gondolat. Jó lenne, ha az uniós nács 2002 tavaszán pályázati felhívást adott ki a
tájékoztatást nyújtó kollégák fõiskolai képzé- Phare Ámyékprogram keretében. A pályázatcso-
sen is elsajátíthatnák ezeket az ismereteket. magból a humán erõforrás fejlesztése fejezetbõl
Ez a képzés ugyan most is létezik, de a fel vé- "A felsõoktatási és kutatási intézményi bázis
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