
tattak. Régi nevéhez például Németpalkonya (a rõ névváltozatokat feltüntetni (esetleg a címet
mai Palkonya) és Gusztávmûve puszta (Király- követõ / után), ezzel takarékoskodhatott volna.
egyháza), de az újhoz Mecseknádasd (az egyko- Az is sok helyet vesz igénybe, hogy az alkalma-
ri Püspöknádasd). Utaló itt sincs. Foglalkozást zott módszer lényegébõl fakadóan a bibliográfi-
jelentõ tárgy szavak is akadnak (nagyon helye- ai leírásokat többszörösen ismétli. Róna Jenõ

sen), pl. Botanikusok (két tétel), Teológiai taná- egyik cikkét például kilencszer! Nem folytatom.
rok (egy tétel). Ugyanakkor viszont nincs tárgy- Végezetül hadd tanácsolj am a jövõ repertóri-
szavuk a muzeológusoknak vagy a püspökök- um-szerkesztõinek: fontolják meg Péter László
nek, szobrászoknak. Itt jegyzem meg, hogy kí- fenti szavait. Higgyék el, javaslatait érdemes
vánatos lett volna a személynevek mellett leg- megszívlelni. És talán az is jó lenne, ha egyszer
alább a foglalkozást feltüntetni. (Ki tudja már, valamilyen fórumon közösen, kellõ alaposság-
ki volt Kisasszonyfalvi vagy Stenge Ferenc?) gal beszélhetnénk a repertórium-szerkesztés kér-

Azt sem hallgathatjuk el, hogy az egész kö- déseirõl, a már napvilágot látott jó és rossz pél-

tetet nagyfokú felületesség jellemzi. Elsikkad- dák tanulságairól.
nak értékes tartalmak, mert a cikkekbe bele sem A Janus Panonius Múzeum közel fél évszá-

nézett, tárgyszavazásukat fõleg a címek alapján zada megjelenõ rendkívül színvonalas évkönyv-
végezte. Különösen nagy hibaként említem, hogy sorozata és elõzményei -mondjuk ki -jobb

nem található a repertóriumban a Bándi Gábor- repertóriumot is megérdemeltek volna.

nekrológhoz csatlakozó Bándi-biblio gráfia, a A .'. ., t ' t d k é é kö, , "" , " pecsJ. muzeumJ. er esJ. o s v nyv
Nador Tamas "Hallhato muzeum Clmu soroza- repertóriuma 1908-1998 / Összeáll.
tában közölt interjúk, többek között Takács Jenõ Hernádi László Mihály. -Pécs: Dialóg
zeneszerzõvel, Halász Béla orgonamûvésszel és Campus, 2002. -348 p.
más jeles pécsi személyiségekkel stb. Kimarad- Surján Miklós

nak (kifelejtõdnek) egyes tételek a teljesen adek-
vát tárgyszavak alól (Baranyai fõkötõk a Népvi- A Já..\'zság biblioglAáfi4;a
sele,tb~l, ~ Sell~e~ ~l?ash~ a Népi építész~tbõl, tanulsá g ai

a Pecsl var a Vareplteszetbol). Az Avarok targy- ,

szónál összesen egy tételt találunk, pedig az avar a lektor szemevel

vonatkozású tanulmányok száma legalább húsz.
A Ciszterek (helyesen: ciszterciek) tárgyszó alatt Miért fontos ez az összeállítás?

egyetlen tétel szerepel (aminek az iskoláknál
vagy az önképzõkörnéllenne a helye, hiszen nem Világszerte megnövekedett az érdeklõdés a he-
a rendrõl szól), viszont ide kellett volna helyez- lyi információk iránt. Ú gy látszik, az embereket
ni a Buzássy Ábel-életrajzot is, mert õ ciszterci a globalizálódás szinte mindent elsöprõ, feltar-
szerzetes volt. tóztathatatlan áramlatában fokozott mértékben

Nem folytatom. De felteszem a kérdést: nem érdekli mindaz, ami közvetlen környezetükben,
kellett volna-e a kéziratot egy szakemberrellek- lakóhelyükön, szülõföldjükön történik és valaha
toráltatni? S netán a külsõ borítót tervezõ grafi- történt. Sokak számára ez a lokálpatrióta érzés

kus munkáját is ellenõrizni? (Akkor talán idõ- adhat fogódzót, erõt a mindennapokban.
ben felfedezték volna az érthetetlen módon ott Az utóbbi másfél évtizedben hazánkban is

hibásan közölt évszámokat is: 1912-1930.) számottevõ mértékben fellendült helyismereti-
A kötet igen terjedelmesre sikeredett, aminek helytörténeti kutatás megköveteli a jól használ-

nyilván súlyos anyagi vonzatai is voltak. Ahhoz ható segédleteket, köztük a bibliográfiákat. A

képest, hogya repertórium csupán mintegy 1250 címben jelzett, nemrég megjelent összeállítás
cikket tár fel, nagyon soknak tûnik a 348 Iapnyi szépen gyarapodó helyismereti bibliográfiai iro-
terjedelem. (A Péter-féle módszer ennek legfel- dal munk számottevõ terméke. Tartalmilag és
jebb a felét-kétharmadát igényelte volna.) Érthe- metodikailag egyenes folytatása, méltó társa a

tetlen, hogy a szerzõi részben a szerzõ egysége- korábbi sikeres tájbibliográfiáknak.
sített neve alatt miért kell akár ötvenötször is Tartalmilag igen fontos munkáról van szó,
(Szõnyi Ottó) leírni ugyanazt a név alakot. Talán mert a jász népcsoport története nemzeti históri-
elég lett volna csak az egységesített névtõl elté- ánk jelentékeny szelete, a Jászságnak nevezett
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táj egység pedig markáns arculatot felmutató,
sajátos területe országunknak. A népcsoportra,
valamint a jász városokra, falvakra vonatkozó
irodalom mennyisége szintén megkívánta a meg-
lehetõsen sokfelé fellelhetõ anyag összegyûjté-
sét, rendezését. A jászberényi Városi Könyvtár
és Információs Központ munkatársai -a Jászok
Egyesülete támogatásával -erre vállalkoztak,
mégpedig adott, szerencsésen körülhatárolt ke-
retek között. Könnyû megjósolni, hogya cím-
jegyzék nélkülözhetetlen segédlete lesz a helyis-
mereti tájékoztatásnak, a helytörténeti kutatás-
nak a Jászságon belül és nyilván Jász-Nagykun-
Szolnok megye más vidékein, sõt -az ún. szór-
vány-települések révén -más tájakon is. Min-
den bizonnyal országos érdeklõdésre is számot
tarthat a jászoknak a magyar történelemben be-
töltött szerepe folytán.

A bibliográfia módszertani tanulságai szintén
: figyelemre érdemesek, hiszen ösztönzésül, min-
i tául szolgálhatnak más, hasonló jellegû hazai veket, az iskolai értesítõket (mostani megneve-

tájegységek, területek könyvtárai, könyvtárosai, zéssel: szeriális kiadványokat) és a perio-
bibliográfusai számára. dikumokat; az elenyészõ számú hangfelvétel

beemelése is e logika mentén történt. Azaz vol-
Miért jó ez a bibliográfia? taképpen két mûfajt egyesítenek: a könyv- és a

sajtóbibliográfiáét. Elfogadható, sõt kifejezetten
Az összeállítás a tájbibliográfiák típusába tar- dicsérendõ megoldás, és így is több mint ezer-

tozik. A típus jellegéhez igazodóan tematikai és háromszáz tétel gyûlt össze. A gyûjteményes
kronológiai teljességre törekszik; összhangban a munkákat (szaknyelven: poligráf mûveket) ana-
helyismeret-helytörténet mai (némelyek szeretik litikusan tárták fel, ami lehetõvé tette a bennük
használni a korszeru jelzõt is), komplex felfogá- közölt tanulmányok és más közlemények adata-
sával. Vagyis a Jászság múltjáról és jelenérõl inak a rögzítését, illetve lehetõvé teszi róluk a
közreadott irodalmat egyaránt feltárja. Más meg- tájékoztatást. Ilyenformán az imént említett téte-
közelítésben: a táj, az érintett települések termé- lek száma megsokszorozódik; nem számoltam
szeti viszonyaira, népességére, gazdaságára, tár- meg, de feltehetõen öt-hatezer bibliográfiai le-
sadalmára, közigazgatás ára, politikai életére, írás körül lehet.
hitéletére, kultúráj ára, sport jára stb. vonatkozó A formai profil tisztaságának biztosítása szük-
mûveket mind számba vette. Örvendetes módon ségessé tette, hogy elhagyják a folyóiratokban
a könyvtárosok a tájról szóló, itt játszódó szép- és az újságokban megjelent cikkeket (kivéve a
irodalmi alkotásokat is igyekeztek összegyûjte- már jelzett különlenyomatokat). Egyébként is, a
ni, s ezáltal hozzájárulni a helyismereti tevékeny- rendkívül szórt anyag feltérképezése, számbavé-
ség egyik alapvetõ funkciójának kiteljesítéséhez, tele a feltáró munka mostani, elsõ szakaszában
a lokálpatriotizmus érzésének, tudatának elmé- nem lett volna indokolt, viszont világosan kije-
lyítéséhez. löli a következõ évek fõ teendõjét: a Jászságra

1 A jászberényi könyvtár vezetõje és munka- vonatkozó folyóiratcikkek minél teljesebb körû
: társai helyesen döntöttek, amikor a bibliográfia számbavételét, esetleg (természetesen erõsen

gyûjtõkörét formailag úgy határozták meg, hogy szelektálva) a heti- és napilapok (egybefogva:
i csak a Jászság területéhez tartozó településekrõl újságok) lokális tartalmú közleményeinek
t: önálló kiadványként napvilágot látott nyomta- bibliografizálását.
i tott dokumentumokat regisztrálják. Közelebbrõl: A könyv- és sajtó bibliográfia önmagában is
, a könyveket, a különlenyomatokat, az évköny- megáll, kiindulópontja, értékes eszköze a tájé-

:
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kozódásnak, akár a kutatók, akár az egyetemi- eligazodnak benne, ráadásul avisszakeresést
fõiskolai hallgatók, akár a pedagógusok, akár a tárgymutató is segíti. Hagyományos és jó meto-
közmûvelõk, akár más érdeklõdõk fordulnak dikai megoldás az is, hogy a szépirodalmat a
hozzá segítségért. szakrend végére helyezték, és e csoporton belül

S ha segítségért fordulnak, azt meg is kapják: végig a szerzõk (olykor a címek) szoros betû-
könnyen, átlátható rendszerben, mutatókkal tá- rendjét alkalmazták.
mogatva. A szerkesztõ, Gulyás Erzsébet és A tételek megalkotásánál a bibliográfiai le-
munkatársai gondos munkát végeztek: körülte- írás ma érvényben lévõ (eredendõen nemzetkö-
kintõen tájékozódtak és erõfeszítéseik eredmé- zi) szabványának szellemében jártak el. A gyûj-
nyeként -mint szó esett róla -tetemes mennyi- teményes kötetek feltárását úgy oldották meg,
ségû bibliográfiai adat gyûlt össze. Elsõsorban a hogyarészdokumentumok analitikus leírásai
lokális irodalom hiánytalan regisztrálására töre- közvetlenül a könyv egészének leírása után/alatt
kedtek. A külsõ szemlélõ számára nehéz meg- kaptak helyet. Ez tartalmi, módszertani és gaz-
ítélni, hogy ez mennyire sikerült. Noha abszolút daságossági szempontból egyaránt helyeselhetõ
teljesség nem képzelhetõ el (mindig kerülnek elõ megoldás, a mutatók pedig feloldják az ebbõl
újabb és újabb adatok), feltehetõen ennek a kö- fakadó esetleges kezelési problémákat. A
zelébe jutottak. De nem elégedtek meg ezzel, az periodikumok leírásai meglepõen sok, vagy in-
ún. országos érdekû önálló kiadványok közül is kább sokféle adatot tartalmaznak.
megpróbálták feltárni mindazokat, amelyek jász- A mai bibliográfia-szerkesztési gyakorlatból
sági információt tartalmaznak. E tekintetben kiindulva választották meg azt is, hogy milyen
nyilván hiányosabb a számbavétel, bár a fonto- leírási elemekre utaló mutatók készüljenek: föld-
sabb, a helyismereti tájékoztatásban leginkább rajzi, személynév, tárgyszó mutató, továbbá a
hasznosítható, vagyis regionális tagolású segéd- periodikumoknál többletként a kiadók és a nyom-
letek zömét megtaláljuk az összeállításban. Ez- dák indexe is elkészült.
zeI más tájegységek, települések bibliográfusai-
nak, könyvtárainak is sokat segítenek. Miért volt jó az együttmûködés

Külön kell szólni a periodikumokról: ez eset- a könyvtárral?
ben a topográfiai megközelítést állították elõtér-
be, azaz csak a Jászság területén kiadott (vagy Mintaszerûnek, követendõnek tartom, hogya
kifejezetten a Jászság életérõl szóló) lapokat ír- könyvtár a munkának abban a szakaszában kért
ták le. A használók számára komoly elõny, hogy fel a lektori teendõk ellátására, amikor még le-
a lapok mikrofilmre vett másolataira is utalnak. hetõség volt érdemi segítséget nyújtani. Ennél-

Szakmailag erénye az összeállításnak, hogy fogva alkalmam nyílt menet közben is figyelem-
sem a könyvek, sem a folyóiratok, újságok szám- mel kísérni a kolleginák erõfeszítéseit, és együtt
bavételénél nem alkalmaztak politikai-ideológi- gondolkodva, tépelõdve alakult ki a bibliográfia
ai megfontolásokat vagy értékszempontokat, egye- végsõ formája. Megfogadták jobbító szándékú
dül a helyi kötõdést tekintették kritériumnak. tanácsaimat.. következetesen korrigálták a szer-

Komoly dilemmát okozhatott a bibliográfia kesztési és ténybeli hibákat, továbbgondolták
elrendezése, és csak közös erõvel, sok-sok vívó- ajánlásaimat. Szeretném hinni, hogy észrevéte-
dás után alakult ki a mostani szerkezet. A lapok leimmel, javaslataimmal valamelyest hozzájárul-
címeit az egyetlen helyes tagolásban, betûrend- hattam a sikerhez.
ben közlik. A könyveknél a tartalmi szempontok Természetesen tudatában vagyok annak, hogy
kerültek az elsõ helyre, ezért a csoportosítás ez az összeállítás nem hibátlan alkotás. Horváth
elsõdleges rendezõ elve a tematikai. Az ETO Tibor kollégám és más szaktekintélyek nyomán
szakrendjét vették alapul, s azt követve (bár nem magam is úgy vélem, hogy tökéletes bibliográ-
szorosan követve) formálták a szakcsoportokat fia nincs, ám törekedni lehet ennek megközelí-
és azok sorrendjét. -Noha ez a mai korban már tésére. S véleményem szerint jelen esetben ez
belsõ ellentmondásokat eredményez, végsõ so- történt..
ron elfogadható, mert a könyvtárosok által jól Mindent egybevéve (és részben ismételve az
ismert, megszokott rendszerrõl van szó, és a elsõ mondatokat): A Jászság bibliográfiája hoz-
kutatók, más használók is viszonylag gyorsan záértõ, kitartó munka eredményeként létrejött
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alkotás, amely a hazai helyismereti tevékenység soknak e téren nincs okuk panaszra, eddig sem

~ jelentékeny értéke lehet. Szakmánk, a magyar voltak elhanyagoltak (mint az a füzet végén ta-

f: könyvtárosok és bibliográfusok nevében szívbõl lálható, jól válogatott bibliográfiából is kiderül).

ii. gratulálok a közremûködõknek és a könyvtár Könyvek, segédeszközök születtek egyrészt gya-

vezetõjének. Hiszem, hogy e jeles vállalkozás korlati munkájuk segítésére, másrészt igényes ké-

kedvezõ fogadtatása erõt ad a további feladatok- zi könyvek, fõiskolai jegyzetek láttak napvilágot

hoz: az anyaggyûjtés folytatásához, mindenek- fõ tevékenységük, a könyvtárhasználati nevelés

elõtt a folyóiratokban rejtõzõ cikkek számbavé- támogatására. Az iskolai könyvtárakkal foglal-

teléhez. S nemcsak számukra, hanem minden bib- kozó kiadványok örvendetes gazdagsága mellett

liográfus könyvtáros számára biztató tanulságul is hiányzott azonban e könyvtártípus jellegének,

szolgálhat, hogy egy ilyen munka nemcsak fárad- problematikájának elméleti megalapozottságú

sággal terhes, hanem igen sok öröm forrása is. kifejtése. (A Könyvtárosok kézikönyvének ide-

A Jászság bibliográfiája I [szerk. Gu- vágó -egyébként kiváló -fejezete szükségsze-

lyás Erzsébet] i [közrem. Dobos László, rûen csak szûkszavú összegezést nyújthatott.)

Hasznos Rozál,ia, Szabó Já.~osné] ; Jköz-: Most na
p vilá g ot látott az a mû mel y az iskolá-read. a] Jaszok Egyesulete, VarosJ. ,..,., ' .

Könyvtár és Információs Központ. Jász- ban folyo konyvtarosI munkahoz -a napl prak-

berény. -Jás zberény : Jás zak Egyes. ; tikummal kiegészítve -szilárd és korszerû el-

Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2002: -.23~~. méleti alapozást adhat.

Benyel MIklos Dán Krisztina a mai eredményekhez vezetõ

, "ff hazai és külföldi utak rövid történeti áttekintése

Tovabbkepzes felsofokon után a könyvtártípus korszerû modelljét, ideáltí-

pusát és feladatrendszerét írja le, majd elemzi a

A Továbbképzés gyûjteményépítés, a funkcionális téralkotás és a

felsõfokon a szakmai irányítás kérdéseit. A legrészletesebben
Könyvtári Inté- .( -indokolt módon -e könyvtár pedagógiai funk-

zet induló soro- ciójával, a könyvtárhasználati képzés tantervi

zatának címe, ,. programjába való beilleszkedés seI foglálkozik.
1 k 1 " k " Dan Krlsztma A fü h k .'" k II ' kl k ' me yne e so o: Iskolai könyvláli ismeretek zetet asznos legeszItese -me e ete zar-

tetét most vehetI ják: az iskolai könyvtárak fejlesztésének straté-

kézbe az olvasó. giai szempontjai, a vonatkozó jogszabályok fel-

Dán Krisztina sorolása és a téma válogatott bibliográfiája.

írta, Iskolai A szerzõ jól ismeri az iskolai könyvtárak

könyvtári isme- angol, amerikai, skandináv és német útját és az

retek címmel. ott kialakított modelleket. Ezek alapján építi fel

Aligha vélet- saját ideáltípusát. Széles körû, naprakész átte-

len, hogya so- kintése korszerû szemléletmódot ad írásának, a

rozatot az isko- hazai valóság ismerete viszont megóvja a reali-

lai könyvtárak- tásoktól való elszakadástól.

ról szóló füzet nyitja meg. Bár az elmúlt egy- A Könyvtári Intézet e füzet kiadásával elsõ-

másfél évtized minden könyvtártípus számára a sorban az egyetemeken és fõiskolákon folyó

nem kis erõfeszítést kívánó változások-változta- könyvtárosképzés (azon belül különösen a spe-

tások idõszaka volt, az iskolai könyvtárak a töb- ciálkollégiumi képzés) és az akkreditált szakmai

binél is nagyobb átalakuláson mentek keresztül: továbbképzések számára adott kézbe elméleti

a számítógépes technológia bevezetése mellett a összegezést, jól használható segédanyagot. Ez-

módosulások itt a könyvtár alapfunkcióját is zeI egyik legfontosabb feladatának tett eleget.

I érintették. Ez tette idõszerû feladattá az iskolai Bizakodva várjuk a folytatást.

.1 könyvtár modelljének újrafogalmazását a könyv- Iskolai könyvtári ismeretek I Dán

'.1 tárügy, a gyakorlat és nem utolsó sorban a kép- Kri~ztina ; [közread. ..aJ !<ö~yvtá~i
I "' bbk' , " ., h' Intezet. -Budapest: KonyvtarJ. Inte-
j zes es a tova epzes szamara, ez az Igeny lV- zet, 2002. -87 p. (Továbbképzés fel-

j ta létre a most megjelent füzetet. Ami a szakiro- sõfokon, ISSN 1589-1682)

'~ dalom gazdagságát illeti, az iskolai könyvtáro- KS.

i

..l 42 .Könyvtári levelezc5/lap .2003. m6rCiUS ~ (~,;: ."

!"~ -


