
Na pl ó

Önszervezõdõ hel y i an tûri, amint hosszas hang- és képhatásokkal
.-fárasztó agytevékenységre ingerlik. Mi több: rnind-

tarsadalom -ezen gyötrelmek ellenére mimikája többnyire elége-

történelmi dettségre utal, ha el is alszik olykor, nagyobbrészt
ál ébernek látszik, gyakran mosolyog, idõnként taps-

V tozatok, UJ formák ra ragadtatja magát. Ebben az életszakaszában ki-

Be szám O l Ó teIjedt kommunikációs tevékenységet is végez, a töb-
l ..biekkel szüntelenül barátságos gesztusokat vált -

a He ytsmeretl úgy tûnik tehát, jól érzi magát. Ezen alkalmakat

Kö n yvtáro sok tanácskozásoknak ~agy konferenciáknak nevezi, az
X O .Q CI önkínzásban külön is jeleskedõ fajtatársait pedig

.rsz~ OS elõadóknak.

Taná cs k O zásáró l Az ilyesfajta események közül tartós népszerû-
ségnek örvend a Helyismereti Könyvtárosok Orszá-
gos Tanácskozása, Az idén is száznál több részt-

Ismeretes, hogy a könyvtáros az emberi nem egy vevõ gyûlt össze az ország minden tájáról és a ha-
sajátos alfaját képezi, melyet számos különös szo- táron túli magyarlakta településekrõl, elsõsorban
kás jellemez. Antropológiai rejtély például, hogy az MKE Helyismereti Könyvtáros Szervezetének és
vajon mi készteti e species számos példányát arra, Bibliográfiai Szekciójának tagjai, szimpatizánsai
hogy a rekkenõ nyár közepén megszokott élöhelyé-
tõl távoli tájakra vándoroljon, hogy ott falkákba
verõdve bizonyos közösségi rituálékon vegyen részt. Könnendy Ferenc, a Kulturális Bizottság elnöke,
Ilyenkor nemcsak önkéntesen mellõzi az emberiség a Fõv~rosi ~özgyúlés nevében köszönti

~':;1~~ ak t kinth t- t " bb ' által él tt '. a tanácskozast.
~o~u~n e : ~ o, sege, , V~ ~y~ Tõlejobbra Fodor Péter, a FSZEKjõiga.zgatója,
oromoket, hanem kulonfele torturáknak IS alaveti balra Csepeli György államtitkár,
magát, Esténként magazinképekkel ízlésesen tapé- Nagy Anikó, a Bibliográfiai Szekció és Takáts Béla,
tázott ettõl eltekintve azonban meglehetõsen puri- a helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke,
tán k ~ 1 1b d tt k ll '. . bákb valamint Sándor Tibor,

enye emme eren eze o egtuffil szo a a Budapest Gyífjtemény vezetóje.
tér meg otthona helyett, napközben pedig kitartó-
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közül. Ajúlius 16. és 18. között, ezúttal Budapes- volt az önkényes, véletlenszerû szelektiv mozzanat,
ten lezajlott konferencia éppen tizedik volt a sor- addig most az informatikai és törilegkommunikáci-
ban. A helyszín kiválasztásában közrejátszott, hogy ós technológiák jóvoltából jószerével "semmi nem
a vendéglátó intézmény, a Fövárosi Szabó Ervin vész el", minden egyszerre van jelen. Ebböl követ-
Könyvtár maga is kerek évfordulókat ünnepel: száz kezõen új módjai keletkeznek a hagyományterem-
éve született meg a döntés ugyanis a könyvtár meg- tésnek, a különféle narrativák kialakításának is,
alapításáról, és kilencven éve jött létre aJ;lilak hely- vagyis annak, ahogyan az egymást követõ nemze-
történeti részlege, a Budapest Gyûjtemény. dékek a felhalmozott közös tapasztalatokból válo-

A konferencia ezúttal a közélet autonóm intéz- gatva önmagukat meghatározzák. Immár nem arról
ményeit, a civil szervezeteket, egyesületeket helyez- van szó, hogy bizonyos tartalmakat elveszítünk,
te vizsgálódása középpontjába. E témán belül há- hanem legfeljebb ignorálunkvalamit, ami azonban
rom fö kérdéscsoport körvonalai bontakoztak ki. velünk marad, és bánnikor elövehetö a közös me-
Az egyiket az egyleti élet helytörténeti, historiográ- móriából.
fiai vonatkozásai alkották. A másodikat az a sze- Ez persze elsösorban az újonnan formálódó di-
rep, amit a könyvtár a helyi társadalomban, illetve gitális világ virtuális közösségi terére érvényes állí-
a helyismerettel foglalkozó könyvtárosok a helyi tás. A ma élõk dolga tehát, hogy minél többet
értéktudat és a közösségi cselekvés megerösítésé- mentsenek át a hagyományos tarta1makból a közös
ben játszhatnak. Végül az a szemléleti változás is emlékezet elemeit tároló új médiumokra. A magyar
terítékre került, amit a helybeliség fogalmának át- könyvtárosok számára is több évtizedes munkát
értékelödése jelenthet a globalizáció és az új infor- jelenthet a nemzeti kultúra digitális transzformáci-
mációs technológiák témyerésének korában. ója. Ezen az átalakításon a helyhez kötö dö , de

Különösen ez utóbbi témához adott átfogó értel- mindeddig oda is kötött, elszigeteltségben maradt
mezési keretet Csepeli György szociológus, infor- ismeret eknek, forrásoknak, adatgyûjteményeknek is
matikai államtitkár Globális és lokális címû nyitó- át kell menniük, így a "lokalitáshoz bilincselt tu-
elöadásában. Felváz0Ita az információs társadalom dás kiszabadításában" komoly szerep jut a helyi
kialakulásához vezetõ út antropológiai, szociálpszi- kezdeményezéseknek. Ehhez az állam pénzügyi for-
chológiai és kommunikációelméleti összefüggéseit, rásokat, alkalmazási szabványokat és egységes in-
felvillantva azokat a kihívásokat, esélyeket és ve- formatikai platformot a Nemzeti Digitális Archívum
szélyeket is, amelyeket e folyamat az újabb gene- program keretében kiván biztosítani.
rációk elött megnyithat. Egyik tézise szerint, míg A könyvtárak és a helyi civil szervezetek együtt-
korábban a kollektív emlékezet átöröklödésében sok mûködési lehetõségeirõl tartott elöadásában

A nyitónap
közönsége

Könyvl6ri Levelezõ/Iap. 2003. auguszlvs .9



Ramháb Mária is hangsúlyozta a
helyi öntevékeny szeIVezetekre vo-
natkozó 'kiadványokkal, adatfocrá-
sokkal kapcsolatos szolgáltatások
jelentõségét. E tevékenységnek va-
lamennyi helyi civil szeIVezõdésre
ki kell teIjednie. A szorosabban
vett együttmûködési kapcsolatok-
ban azonban kifejezetten tanácsos
jól defmiált rendezöelvek mentén
válogatni a lehetséges partnerek
között.

Elönyben részesítendök a szak-
mai vagy a szakmai célokban kö-
zelálló szeIVezõdések, az irodalmi,
mûvészeti csoportosulások, vala-
mir; bizonyos szociális egyesüle-
tek. Az ad hoc jellegû szívesség-
nyújtások helyett a teIVszerü programkészítést ja-
vasolta, a finanszírozási feltételek és a felelösségi
körök világos meghatározásával. Az így létrejött, Fent: ..." H. H
írásos megegyezésekbe foglalt és utólag is kellõen ~ ~=n~trandulas resztvevOl a Szobolpark elott

dokumentált együttmûködési formák a szellemi és Knldy Gyula egykori óbudai törzshelyén
anyagi források megosztását, egyben megsokszoro-
zását is eredményezik. A közösség magasabb szin-
ten jut szolgáltatásokhoz, könnyebben tud tájéko- és a közszolgálat tartalmát és normáit a könyvtá-
zódni, sajátos érdekeit hatékonyabban tudja kép- rak világában.
viselni. A kecskeméti Katona József Könyvtár igaz- Gyáni Gábor történész, mint maga mondta, az
gatónöje mindezt az általa vezetett intézmény pél- elõadóknak abba a kihalóban lévõ faj tájába tarto-
dáival bõségesen illusztrálta. zik, akik nem használnak vetített képeket, viszont,

Amb71lS Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igaz- és ezt már a krónikás teszi hozzá, nyomdakész ta-
gatója A könyvtár és társadalmi kapcsolatai címû nulmányokat hoznak felolvasásra. Individualizáló-
elõadásában ismét szélesebb összefüggéseit világí- dás és civil társadalom -történeti megfontolások
totta meg a konferencia témájának. Áttekintette a címû elabor,átumában egyrészt igyekezett szertefosz-
könyvtárak mai szerepét meghatározó társadalmi latni azt a két évszázada magát makacsul tartó
tényezoKet, utalt a globalizáció, az informatikai rob- képzetet, hogy a polgárosodással szorosan össze-
banás, a szociális átstrukturálódás hatásaira, ki- függö individualizmus és a közösségiség egymást
emelve egyes társadalmi rétegek margina1izá1ódá- kizáró jelenségek. A polgárosodás valóban szétzúz-
sának következményeit. Utalt azokra a mélyreható za a rendies közösségi kereteket, de egyidejüleg új,
különbségekre is, melyek e szociokulturális térben szuverén szeIVezõdések sorát hozza létre. A polgár
a tudatos öntneghatározásra alkalmas és a sodró- éppen az általa választott kisközösségekben tud
dó, csak passzív átvételre képes kultÚrafogyasztó saját szabadságára ébredni, öntudatos és közös-
rétegek között megfigyelhetõk. ségalkotó állampolgárként tesz szert személyes és

Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy átalakulhat új csoportidentításra. A személyiségfejlõdés és az
a fogyasztói elitkultúra és tömegkultúra finanszí- újfajta szociabilitás gyakorlóterepét Európa-szerte
rozása, a közpénzekbõl gyakran több támogatást a számtalan formát öltõ mûvelõdési egyletek, tár-
kap a költséges presztizskultúra, a tömegkultúra saskörök biztosították. Ám még a jogegyenlöségen,
pedig jobbára a kereskedehni média szabad terepe a kötetlen piaci szerzõdésen és a teljes körü in-
marad. Szólt a kulturális hagyományok felbomIá- dividualizmus talaján kifejlõdött modem államha-
sának jelenségeiröl, az új földrajzi, etnikai és val- talom is azonmód konfliktusba kerül a polgárok
lási törésvonalak létrejöttének és a nagy nemzetkö- autonóm szervezeteivel, ha azok a rendszer alapjait
zi eröközpontok versengésének a hatásairól. Ivfind- érintõ érdek- és véleménykülönbségeket szándékoz-
ezek fényében javasolta újrafogalmazni a közérdek nak megjeleníteni. Ilyen feszültséget hordoztak
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.tette a szaktörténész szemszögébõl.
Draveczky Balázs a híres aszta1társasá-
gok vidám szokásait és nevezetes alakja-
it keltette életre jóízû adomákkal fûsze-
rezett elõadásában. Mándli Gyula Vác. if-

jabb Sarkady Sándor Sopron. Asbóth
, ;'.~;: Miklós pedig Kalocsa társaséletének egy-

, ~) .egy fontos :~izódját, elev~nítette fel.

o,"c,o- Novacsek VQ}nlCs Komel pedig a magyar-
" honi szerbség egyesületi hagyományairól

beszélt. Nemes Erzsébet az egyik legmar-
kánsabb önszervezõdési forma, a vidéki
olvasókörök értékeirõl és e mozgalom mai
újraéled.ésérõl számolt be a hallgatóság-
nak.

A zárónapon Deme Péter, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kap-

:;- *:,'. ! csolatokért felelõs vezetõje a hídépítés

tz~," .fontosságát hangsúlyozta a nemzeti örök-
ség hivatásos és civil védelmezõinek tá-
borai között.

Plim György a budafoki lokálpatrió-
I ták webfórumának példáján szemléltet-
I te. miként válhat az egymásról addig tu-

domást sem vevõ "kerületi lakosokból"
közös gondjaik megoldására szervezõdõ.

például a dualizmus közjogi fundamentumait meg- múltjuk emlékeit összegyûjtõ. elõbb virtuális, majd
kérdõjelezõ, így azonmód feloszlatott kossuthiánus személyes kapcsolatokat is kíépítõ valódi közös-
körök. késõbb az agrárszocialista vagy a nemzeti- ség. ékes cáfolataként az internet elidegenitõ hatá-
ségi egyletek. A magyar szabadelvûség fénykorá- sáról szóló rémüldözéseknek.
ban, a dualizmus idején az egyesületalapítást oly- Varga István a Fonyódi Városvédö és Szépítõ
kor kifejezetten antiliberális eszközökkel szabályoz- Egylet és az általa vezetett helyi könyvtár szoros
ták, és az egyleti életre vonatkozó jogrend a Hor- együttmûködésének látványos eredményei mellett
thy-korszakban is tág teret hagyott a szokásjogon azt is bemutatta, hogy miként jelennek meg a he-
és politikai megfontolásokon alapuló, önkényes lyiségre vonatkozó információk a világhálón.
döntéseknek. Gazdagon virágozhattak viszont a A helyismereti könyvtárosok nyári találkozóinak
különféle mûvelödési és karitativegyletek. A XX. elmaradhatatlan programpont ja a félnapos autó-
században megnõtt az állam felelõsségvállalása ál- buszos ldrándulás. melynek közkedveltségében épp-
lampolgárai biztonságáért. egyidejûleg azonban úgy közrejátszik a vendéglátó település történeti
mind mélyebben hatolt be oda is. amit addig ma- nevezetességeire irányuló tudásszomj. mint a részt-
gánszférának tekintettek. A szigorodó állami be- vevõk egymás iránti kíváncsisága, aminek kielégi-
avatkozás, a dezindividualizáló tendenciák az ál- tésére ezeken a jó hangulatú utakon bõven nyílik
lamszocializmusban csúcsosodtak ki. mely nemcsak lehetöség. A rendezo"k az idén gondban voltak, mint-
az autonóm személyiség kifejlõdését. hanem a szo- hogy Budapest csoportosan is felkereshetö látvá-
lidaritást. az önkéntes közös cselekvés készségét is nyosságai kevesek számára jelentenek újdonságot.
elfojtotta. Napjaink egyik legfontosabb feladata Jó döntésnek bizonyult végül Garbóczi László
megtalálni az állami és a társadalmi felelösségvál- helytörténész értö kalauzolásával a város ismeretle-
lalás egészséges arányait. nebb dél-budai fertálya. Budafok és Nagyiétény felé

A második ülésnapon az elöadások és korreferá- venni az irányt. A célpontok között szerepelt egye~
tumok az egyesületi élet hazai históriájának figye- bek mellett a megújult nagytétényi Száraz-
lemreméltó részleteit idézték fel. TóthÁlpád a XIX Rudnyánszky-kastély és a Szoborpark. A tomboló
századi pest-budai egyletek kapcsán a téma kuta- kánikulában igazi felüdülést jelentettek ezután a
tásának forrásait és elemzési szempontjait ismer- föld alatti kalandozások

,
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Elóöb egy jelentéktelennek látszó pincelejáró névkeresztségen is átesett Könyvtári Levelezõ/lap
mögött egy még kevesek által ismert, titkos sza- cikkeit.
badkõmûves szertartásterem maradványaira lehetett Annak az évnek a tavaszán
mcsodálkozni. Majd a híres budafoki borpincésze- gondolt egy merészet, és útjára in-
tek e~ legrége~~iké~e~ avatták be .a lá~og~tókat dította a Könyvtári. Expre,~st r JtfJ"" "'\'-\'1
a bor es a pezsgo erlelesenek szakmaI fogasaIba. A Szente Ferenc, a KMK 19azgatoJa, il 'f' f ' gigantikus méretû hordók szomszédságában való- és Arató AntaL Laza csuklógya-~;. ~";

ban egy-egy harapásnyi bor megízlelése közben korlatként, Valószínûen maguk is r'; C-':
).o~ tanulhatta meg a társaság, hogy mi a különbség a meglepõdtek a fogadtatáson. Igény c:::-- .-1. ;;:.::;::~

borkóst~lás és a borozás ~özött. Né~ ~ó.tlásra volt:gy ilyen ~p~sú: könnyede~b, .~~. ,- :::~)11'"
e~te,_~dy G~l~ egy~on kedvenc ~~udaI ~s~en- n:hez szakmaI kerdes:kkel keve,s- 1r 1,3;;..~
degloJeben, az IrO egyik levele alapjan elkeszItett se "terhelt" lapra, s bejegyeztettek '1!.;I, :y-" -
vacsorán kínálkozott lehetõség. Könyvtári Levelezá/lapként. Azóta .

! íMinden jel arra vall, hogy a konferencia témája is (sõt, visszagond91va a másfél év- fi 1

iránt,érd:klõdõ könyvtár,osok e~ttal ~s ismeretek- ~edd~l ezelõtti idõkre, még i~- 1. I
ben, eImenyekben, szemelyes találkozasokban gaz- kabb) ugy gondolom, szerencses !
dagodva, szakmai identitásukban megerõsödve tér- ötlet volt a Könyvtáros fõszerkesztõi állásából nyug-
tek vissza otthonukba. Talán ezért is van az, hogy állományba vonult Gerõ Gyula gondjaira bízni a
-mint azt a bevezetóoen említettük -az elsõ hívó szerkesztést,
szóra, a nyár egyéb örömeit másra hagyva, évrõl- Ma már nehéz elképzelni, hogy az elsõ számok
évre .útra kelnek a helyismereti könyvtárosok or- az imént említett DOS-os Wordben formálódtak, a
szágos tanácskozásának egy-egy újabb állomáshe- lézemyomtatón készült szöveget a másolóval készí-
lyére. 2004-ben Szolnok válja õket. tett ábrákkal együtt makett alapján applikáltuk

Reméljük, a szervezõk jövõre is olyan megértõ tükörbe. Az akkor legprofesszionálisabbnak tartott
támogatásra találnak, mint amit az idén a Fõvárosi Ventura kiadványszerkesztõt az OSZK nyomdájá-
Közgyûlés, az NKA, az NKÖM, az MKE, a KELLÓ, ban ugyan használták már, de csak egy példányra
a FSZEK és a Kéhly vendéglõ biztosított. vásárolt az intézmény hardlock-kal is védett hasz-

Sándor Tibor nálati jogot. Nem sokkal késoob megjelent egy hozzá
nagyon hasonlitó, ám sokkal olcsóbb szerkesztõ-

TIzenot ev program Finesse néven, ezt vettük meg. A nyomda
ördögének nevezett álságos nyomdahibák lehetõsé-

Január óta szerepel a kolofonban, hogy lapunk XV. ge megduplázódott, s akadt is példa rá nemegy-
évfolyamába lépett. Ott leírva ez a szám semmi szer. (Gerõ Gyula már azt is megígérte, behozza
egyebet, mint bibliografiai adatot, nem jelent. De: Mogyoródról a fejszéjét, és szétveri amasinát.)
tizenöt év majd' egy negyed emberélet! Mi minden A lap akkor kész, ha kész avezércikke, Akkori-
történt mindeközben! ban -s hosszú évekig még -az elsõ oldalon vezér-

E fi rik It k zd t t .' rt ' ti h ' tt ( ' ) cikk állt. Egy kézen meg lehet számolni azokat,u o us vo a e e o ene a ere IS, ik t fi 1 1" ki d , S t F . írt 1, .,
k1989 tírt nk T "'1'

b , th t " am e nem a ee os a o, zene en .zu,-e u .d.1an meg ocsa a o a Vlsszaem- t k It kn k " knak E b . Itl ' k - k h ' 1 , Im ' . t .d ' . fi1 zama u vo eze e az Iraso. gy aj voe ezone , ogy szeme yes e enyel 1 ezl e. 1" k ' t S t ' tadta Ge - k al 1. ve u : amm zen e a rone ,azonn e IS
1989. június 10-e, szom.ba~ mé~ nem az, elsõ hangzott a kérdés: és mikor lehet postázni a lapot?

~unkanapom volt a ~e~ti k?n~arban, hl~zen A postázásban (szívesen-e vagy sem) sokan részt
hl~atalos~ csak 12~iketol, hetfoto! voltam állo- vettünk. Az akkori lapszámok vékonyak voltak, 16
manyb~, am egy affel: gyorstalpalo- tanfolyamon oldalra szólt a kiadási engedély. Félbehajtva egy a
~ett~m res~t: a ~ord szov:gszer~e~zto DOS-os 4:0- feladót elõrenyomva tartalmazó papírszalaggal fog-
as változatávallsmerkedtunk nehanyan. Nem ser- tuk át s a címet tartalmazó öntapadós címkével
tem ~eg talán, ha :lmondo~, az elõadó nem is ragasztottuk össze.
enyhen d~do~ott, .k~t s~v~ kozt n~godtan lehe~ Az egyik megjelenés napján Szente Feri vidéken
tett szunyálni (amI ram IS fert az elozo munkahelYI volt, Késõ délután érkezett fel a lap a nyomdából,
búcsúztató után). s menten csomagolni kellett volna, mert kis késés-

Edit kolléganõm kénytelen volt fegyeImezetteb- ben voltunk vele. Mégse fogtunk hozzá, mert Gerõ
ben figyelni, mert õ másnap tól már ezzel a PI:9g- Gyula azonnal kiszúrta, hogy fényképcsere történt.
rammal rögzítette kézírásokból az akkorra már a Nem eredeti fotót adtunk a nyomdába, hanem a
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