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Kistelepülések könyvtári
ellátása Baranyában*

Elõadásom elsõ részében arról szeretnék beszélni,
melyek azok a településszerkezeti, pénzügyi, sze-
mélyi problémák, amelyekkel küszködünk. A má-
sodik részben a jelenlegi munkánkról, a harmadik-
ban pedig az új feladatokról, terveinkrõl szólok.

Nehézségek

Baranya településszerkezete

A megye területe 4432 km², lakosságának
száma 404 709 (2002-es statisztikai adatok). A
19 megye közül Baranyában a legtöbb az ezer fõ
lélekszám alatti települések száma. A 301 telepü-
lésbõl 252.

Baranyában tovább súlyosbítja a helyzetet,
hogy a 252 kistelepülésbõl 214 az 500 fõ lélek-
szám alatti. Más megyék közül Zalában hasonló
a helyzet, itt 156 az 500 fõ lélekszám alatti falvak
száma (58 a különbség). Baranyában 214 olyan
településrõl beszélhetünk, ahol a lakosság száma
csak néhány száz fõ. Megyénkben két hátrányos
helyzetû térséggel is számolni kell: Sellye kör-
nyéke (Ormánság), illetve Szigetvár környéke.
Ezek gazdaságilag elmaradott térségek, nincs
megfelelõ infrastruktúra, ebbõl következik, hogy
a befektetõk is elkerülik õket. Kevés a munka-
hely, sok a munkanélküli. Ezeket a térségeket
információszegény térségeknek is nevezhetjük,
hiszen nagyon sok helyen nincs mód mûvelõdési
ház, könyvtár, teleház fenntartására. Az önkor-
mányzatok nem tudnak a kultúrába befektetni, így
viszont elveszítik a képzett, iskolázott lakosságot,
hiszen azok az emberek a jobb megélhetés remé-
nyében nagyobb községekbe, városokba költöz-
nek. Az elvándorlás tovább generálja a problé-
mát, egyre több lesz az elöregedõ település. Te-
lepülésszerkezetbõl adódó probléma még a zsák-
települések nagy száma. Ezeken a településeken

nincs átmenõ forgalom, csak mellékutakon köze-
líthetõk meg. A legközelebbi városba is nehéz az
eljutás. Általában nincs vasútvonal, és a buszköz-
lekedés sem megfelelõ.

A városi könyvtárak helyzete

A megyében 12 város van. Ebbõl egyedül Pécs
100 ezer fõ feletti lakosságszámú. Négy váro-
sunk lélekszáma haladja meg a 10 ezer fõt, egy
7 ezres nagyságrendû és hat 2 és 5 ezer közötti
lélekszámú. Baranyában a városok fele olyan
nagyságrendû, mint más megyékben egy-egy
nagyközség.

Ezek a városi könyvtárak kevés állománygya-
rapítási kerettel rendelkeznek. Egy, maximum két
könyvtáros végzi a munkát, van olyan hely, ahol
csak középfokú végzettséggel, így a kistelepülések
segítésében, ellátásában rájuk nem számíthatunk, sõt,
ezek a könyvtárak is segítségre szorulnak.

A ’70-es, ’80-as években Siklóson, Szigetvá-
ron, Sásdon ellátórendszer mûködött. Ezek közül
már csak a siklósi ellátórendszer szolgáltat, de a
korábbi 44 könyvtár közül jelenleg tényleges el-
látást csak 10-nek tud nyújtani.

Városi könyvtárainkat is sújtja a leépítés, van,
ahol csökkentették a nyitva tartást, költségvetési,
állománygyarapítási gondokkal küzdenek, miköz-
ben a feladatok szaporodnak.

A megyei könyvtár nehézségei

A megyei könyvtárban egy nagyon jól szerve-
zett módszertani osztály mûködött, amit a ’90-es
években leépítettek. Az elmúlt hét–nyolc évben
átlagosan 2 könyvtáros végzett területi munkát.
Más osztályok (olvasószolgálat, feldolgozó osz-
tály) munkatársai segítenek a feladatok elvégzé-
sében, azonban az utóbbi két év leépítései itt is
komoly létszámproblémát okoztak. Nálunk is ér-
vényes az a tendencia, ami más könyvtárakat
ugyancsak érint, hogy a feladatok növekednek, a
létszám pedig csökken. Mindemellett könyvtárunk
komoly raktározási problémákkal is küszködik.

Könyvtári ellátórendszert a megyei könyvtár soha
sem üzemeltetett, ehhez a feladathoz egyelõre nincs
dokumentumállományunk, személyzetünk és rak-

* Elhangzott Veszprémben, a kistelepülések könyv-
tári ellátásáról rendezett workshopon.
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tárunk sem. Az ellátórendszeri szolgáltatás meg-
indítása nehéz feladat lesz, de nagy szükség van
rá, mert ez az egyik módja annak, hogy sok
községben könyvtári ellátáshoz jussanak az ott
élõk.

Önkormányzati határozat alapján a raktárprob-
lémánk hamarosan megoldódik, és a területi
munkában is 1 fõ létszámfejlesztés várható.

A községi könyvtárak helyzete

2002-ben 155 községi könyvtár mûködött, 1
megszûnt, 56-ban szünetelt az ellátás. 78 község-
ben egyáltalán nincs könyvtári szolgáltatás. A
szünetelõ könyvtárak tekintetében jó eredménye-
ket értünk el az elmúlt évben, hiszen 2001-ben
71, 2002-ben már „csak” 56 könyvtár mûködése
szünetelt. Mindent összevetve a települések felé-
ben nincs könyvtári ellátás.

Könyvtári személyzet: A 155 mûködõ könyv-
tárban 15 fõ a teljes munkaidõben foglalkoztatott
könyvtáros, 28 fõ a részmunkaidõs, 45 fõ díjazás
nélkül, 53 fõ pedig megbízási díjasként végzi a
munkát.

A szakképzett könyvtárosok száma (akik leg-
alább középfokú képesítéssel rendelkeznek) 33
fõ, ebbõl sajnos csak 8 a felsõfokú végzettségû.

Az állománygyarapítási keret is igen szûkös a
községi könyvtárakban. A 155 mûködõ könyvtár
költségvetési elõirányzatból 11 497 Ft-ot költött
állománygyarapításra 2002-ben. A mûködõ
könyvtárak körülbelül kétharmadában egyáltalán
nincs pénz állománygyarapításra. Az érdekeltség-
növelõ és a felzárkóztató pályázatra nagy szük-
ség van, sok településen segítenek enyhíteni az
állománygyarapítási gondokon. Ezzel a lehetõség-
gel azonban csak azok a könyvtárak élhetnek,
ahol az önkormányzat maga is hozzá tud járulni
az állományfejlesztéséhez.

Infrastruktúra: Sok településen a könyvtárépü-
let állaga nem megfelelõ (vizes, dohos, kicsi, sötét
helyiségekben mûködnek könyvtárak). A telefont
a könyvtárak nagy részében bekötötték, de van-
nak még olyan községi könyvtáraink, amelyek-
kel csak levélben tudunk kapcsolatot tartani. A
modern technika, a számítógép, az internet-
csatlakozás egyelõre csak kevés könyvtárnak
adott.

Természetesen számos gondot, problémát fel
lehetne sorolni még, de talán ezzel is sikerült
rávilágítani arra, hogy miért olyan nehéz megol-

dást találni a kistelepülések könyvtári ellátására
Baranyában.

Mit teszünk most, hogyan tudjuk
segíteni a községi könyvtárakat?

A szokásos körlevelek, telefonok stb. mellett,
ahol már lehet, új, korszerûbb módszerekkel (pl.
az internet segítségével) a lehetõ legtöbb infor-
mációt közvetítjük a megye könyvtárai számára.

1999 szeptemberétõl Baranyai Könyvtári Infó
címmel információs kiadványt jelentetünk meg,
és eljuttatjuk a községi és a városi könyvtárakba.
Ebben megjelennek a pályázatok, a legfrissebb
jogszabályok, rendeletek, hírt adunk könyvtára-
inkról, rendezvényekrõl stb.

A helyismereti osztály heti rendszerességgel
tájékoztató kiadványt, havonta eseménynaptárt és
kisebbségi tájékoztatót jelentet meg, melyeket
honlapunkon is el lehet érni.

Két–három évente frissítjük és kiküldjük a
megye könyvtárainak cím- és adattárát.

Szakfelügyeleti vizsgálat, szakmódszertani lá-
togatások keretében tanácsot adunk. Segítünk az
alapító okirat, az szmsz, a könyvtárhasználati
szabályzat elkészítésében. Tanácsot adunk doku-
mentumok beszerzésére, felhívjuk a figyelmet a
pályázatokra stb. Azokban a könyvtárakban, ahol
nincs szakképzett könyvtáros, kérésre segítünk a
selejtezésben.

A pályázatok megjelenésétõl függõen megbe-
széléseket tartunk, amelyeken segítséget nyújtunk
a pályázatok elkészítéséhez, illetve tájékoztatjuk
a kollégákat az aktuális könyvtárpolitikai, straté-
giai fejleményekrõl.

Rendezvényeket ajánlunk ki községi, városi
könyvtárainkba. Az õszi könyvtári hét keretében
minden évben más városi vagy községi könyv-
tárban baráti találkozót szervezünk. A találkozó
elsõ részében szakmai programot tartunk, 2003-
ban Bakonyi Géza, a Szegedi Tudományegyetem
Központi Könyvtárának munkatársa Hagyomá-

nyos könyvtár – virtuális könyvtár címmel tartott
elõadást. A szakmai program utáni kiránduláson
lehetõség van egymás megismerésére, a problé-
mák megbeszélésére.

Ennek a rendezvénynek egyre nagyobb a si-
kere, igénylik a kollégák. Míg néhány évvel ez-
elõtt 15–20 könyvtáros jött el elsõsorban városi
könyvtárakból, addig 2003-ban már hatvanan
voltunk.
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Egyéb szakmai programok, rendezvények is
vannak, pl. 2003 októberében európai uniós to-
vábbképzést tartottunk a megye könyvtárosainak,
Koreny Ágnes és Csákó Beáta tartott elõadáso-
kat. 2002 májusában volt az „Olvasás éve” Ered-

mények és tanulságok címû konferencia. Kama-

rás István szociológus és Zentai Péter László, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülésének elnöke tartott elõadást. 2002 októberé-
ben Magyar könyvtárak határainkon innen és túl.

A könyvtár szerepe a települések életében címmel
szerveztünk konferenciát. Cholnoky Gyõzõ, a
Kisebbségkutatás címû folyóirat fõszerkesztõje
tartott elõadást, referátumokat erdélyi, vajdasági
kollégáktól is hallhattunk.

Német nemzetiségi letéti ellátás 1973 óta mû-
ködik könyvtárunkban. Az 1997-es törvény meg-
jelenése óta feladatunk a megye nemzetiségeinek
ellátása. Átvettük a mohácsi horvát állományt,
megkezdtük a roma nyelvû irodalom beszerzését.
44 községi könyvtárba és 15 iskolába szállítunk
ki letétet.

Foglalkozunk könyvtárosképzéssel is. Közép-
fokú könyvtáros asszisztensi tanfolyamainkra
Somogy és Tolna megyébõl is jönnek kollégák.
Minden évben tartunk alapfokú képzést, ami
ugyan végzettséget nem ad, de legalább alapszin-
ten megismerik a résztvevõk a könyvtári munkát.
Könyvtárosaink számára a Széchenyi-terv kere-
tében és korábban Soros-támogatással is tartot-
tunk számítógépes felhasználóképzést, ezt a ké-
sõbbiekben is tervezzük.

Könyvtárunk ODR-tagkönyvtár, a központi
támogatásokkal bõvítjük állományunkat, korsze-
rûsítjük szolgáltatásunkat. A propagandának és a
megbízható, jó szolgáltatásnak köszönhetõen év-
rõl évre több könyvtárunk veszi igénybe ezt a
szolgáltatást.

Városi és községi könyvtáraink számára köté-
szetünkben anyagáron bekötjük a megrongálódott
dokumentumokat.

Tervek, feladatok
az elkövetkezõ években

A központi könyvtári stratégia célja, hogy a
legkisebb településre is eljusson az információ,
és a legkisebb települések is bekapcsolódhas-
sanak a könyvtári ellátásba, egyrészt a modern
technika, az internet segítségével, másrészt a
könyvtárak hagyományos dokumentumokkal

való ellátásán keresztül. Könyvtárunk feladata,
hogy szervezõ, koordináló munkával segítse
ennek megvalósulását.

Terveink között szerepel egy Baranya megyei
könyvtári adatbázis létrehozása, mely tartalmazza
Baranya könyvtárainak adatait és egy közös
megyei katalógust, digitális archívum létrehozá-
sa, amely egyrészt a megye közéleti személyisé-
geit mutatja be, másrészt a megyében fellelhetõ
értékek digitalizálását tûztük ki célul (könyvek,
folyóiratok, fotók stb.). Az archívumot számító-
gépen mindenki számára elérhetõvé tesszük.

Továbbra is ösztönözzük települési könyvtá-
rainkat a technikai fejlesztésre. Központi kormány-
program, hogy minden könyvtárban legyen
internet-hozzáférés. Ennek érdekében minden
évben írnak ki pályázatokat. Ez a fejlesztés töb-
bek között azért is nagyon fontos, mert így a kis
könyvtárak is bekapcsolódhatnak a központi szol-
gáltatások rendszerébe. Tájékozódhatnak más
könyvtárak állományáról, elérhetõvé tehetik saját
értékeiket, bekapcsolódhatnak a hazai és a nem-
zetközi elektronikus dokumentum- és információ-
szolgáltatásba.

A könyvtári stratégiának része a hátrányos
helyzetû könyvtárhasználók ellátásának kezelése.
Könyvtárunk kapcsolódik az ún. „digitális közép-
iskola” programhoz. A megye lakosságának több
mint harminc százaléka roma, a Gandhi Gimná-
zium és a Cigány Módszertani Központ eredmé-
nyesen foglalkozik ezzel a réteggel. Könyvtárunk
a jól kialakított technikai hátterével, dokumen-
tumaival kívánja ezt a tevékenységet a távoktatás
keretében erõsíteni. Természetesen a szolgáltatást
más rétegek, csoportok számára is elérhetõvé
tesszük.

Felmérést készítünk mind a mûködõ, mind
pedig a szünetelõ könyvtárainkban arról, hogy
hol milyen ellátásra lenne szükség (a szakfelügye-
lettel már megkezdõdött ez a munka). Ugyaneb-
bõl a szempontból felmérjük az ellátatlan telepü-
léseket is. A cél nem az, hogy minden települé-
sen mûködjön önálló könyvtár, hanem az, hogy
az életképes könyvtárakat megtartsuk, a többiben
pedig valamilyen módon megoldjuk a könyvtári
ellátást például letéttel, kistelepülések társulásá-
val, illetve ahol az egyik megtoldás sem lehetsé-
ges, ott bibliobusszal.

Könyvtárunk beadta pályázatát a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz a kistelepülések
könyvtári ellátása témában. Reméljük, pályáza-
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tunk pozitív elbírálást kap, és egyelõre csak tíz
könyvtárral, de megkezdhetjük a munkát.

Mivel Baranya megyében nagyon nagy a kis-
települések száma és ezek jórészt gazdaságilag
elmaradott, elöregedõ települések, nem lesz
könnyû a munka. Ez egy hosszú távú feladat,
melyet saját erõbõl nem tudunk megoldani. Ezért
továbbra is szükség lesz a központi támogatásra,
ami már elindult a revitalizációs programmal, az
internetes fejlesztésekkel és most a kistelepülések
dokumentumellátására kiírt pályázattal. Reméljük,
hogy ezekre a célokra a jövõben már nemzetközi
támogatásokat is igénybe vehetünk.

Katona Anikó

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs

Vasi helyzetkép*

Közhely számba menõ megállapítás, hogy Vas
megye – mivel Magyarország nyugati részén
helyezkedik el – jobb, elõnyösebb helyzetben van,
mint az ország keleti részének megyéi. Ha azon-
ban a helyi sajátosságokat, az aprófalvas telepü-
lésszerkezetet, a demográfiai mutatókat részlete-
sebben szemügyre vesszük, a kirajzolódó kép már
korántsem lesz kedvezõ. A megye adottságai
önkormányzataink zömét jelentõs próbatétel elé
állítják, mikor törvényileg elõírt ellátási kötele-
zettségeiket teljesíteni akarják.

Az alábbiakban megyénk legfontosabb jellem-
zõinek áttekintésével szeretném bevezetni és már
elõzetesen talán indokolni is könyvtári ellátási
gyakorlatunkat, illetve az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján kezdeményezett újszerû próbálkozása-
inkat.

Általános jellemzõk

Terület, települések száma, népesség

Vas megye területe (3 336,19 km2) és népes-
ségszáma (267 429 fõ) alapján Magyarország
harmadik legkisebb megyéje. Most nincs lehetõ-
ség rá és nem is szükséges annak számbavétele,
hogy mely történelmi okok és tényezõk eredmé-
nyezték ezt. Elegendõ talán csak annyit megje-

gyezni, hogy Vas megye eredeti területének mint-
egy kétötödét vesztette el az elsõ világháború után.

Ha a négyzetkilométerek száma alapján el is
marad az ország megyéinek átlagos területnagy-
ságától, településeinek számát tekintve az orszá-
gos átlag elõtt jár:

– az országos átlag szerint a települések szá-
ma megyénként 159,

– a Vas megyében nyilvántartott települések
száma 216, amibõl

megyei jogú város: 1
város: 8
község: 207

Statisztikai kistérségekbõl a megyében kilen-
cet tartunk nyilván, melyek közül nyolc meglévõ
városaink valamelyikéhez kapcsolódik:

– Celldömölk: Kemenesalja Területfejlesztési
Társulás

– Csepreg: Csepreg-Bük Kistérsége Terület-
fejlesztési Társulás

– Körmend: Körmend Város és Kistérsége
Területfejlesztési Társulás

– Kõszeg: Kõszeg és Kistérsége Területfej-
lesztési Társulás

– Sárvár: Sárvári Város és Kistérsége Terü-
letfejlesztési Társulás

– Szentgotthárd: Szentgotthárd Város és Tér-
sége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

– Szombathely: Szombathely Megyei Jogú
Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulás

– Vasvár: Vasi-Hegyhát Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás

Kivételt az Õrségi Önkormányzatok Terület-
fejlesztési Társulása jelent, amelynek központja
Õriszentpéter nagyközség. Sajnos közgyûjtemé-
nyi, közmûvelõdési területen a település kistérsé-
gi központi szerepkörének jelen pillanatban nem
képes megfelelni. Megjegyzendõ továbbá, hogy
egy városunkhoz – Répcelak – jelenleg nem
kapcsolódik kistérség. A létrehozását célzó ön-
kormányzati kezdeményezések eddig nem bizo-
nyultak eredményesnek.

Megyénk lakossága jelenleg 267 429 fõ. 57 szá-
zalékuk városlakó, míg a 207 községben 114 886-
an élnek. A népességszám az elmúlt évtizedek
alatt folyamatosan, megállíthatatlanul csökkent.
1960-hoz képest a lakosság 5,5%-kal lett keve-
sebb (l. táblázat!) Másképp értelmezve a szá-
mokat, 42 év alatt egy Sárvár nagyságrendû
város népességével lett kevesebb a megye la-
kossága.

* Elhangzott Veszprémben, a kistelepülések könyv-
tári ellátásáról rendezett workshopon.
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Év Lakosságszám Változás
1960-hoz

viszonyítva
1960 283096 – –
1990 275470 –7626 –2,7
2002 267429 –15667 –5,5

A lakosságszám csökkenésének magyarázata
részben a születés/halálozás arányának kedvezõt-
len alakulása, részben a megyén kívüli elvándor-
lás. Az 1945 után az osztrák határ mellett létreho-
zott határsáv a gazdaság fejlõdését az állami fej-
lesztések, beruházások elmaradása miatt éppúgy
korlátozta, mint a betelepülés és az építkezések
tiltásával a magánszférát.

A népességfogyás mellett a megye másik nagy
problémája, hogy igen nagy azon községek szá-
ma, ahol 1000 fõnél kevesebben élnek:

Lélekszám A települések Lakónépesség
száma fõ a megyei

%-ában
0-199 37 4 694 1,8

200-499 94 31 806 11,9
500-999 52 37 632 14,1

Összesen: 183 27,7
1000-1999 18 23 737 8,9
2000-2999 4 10 259 3,8
3000-4999 2 6 759 2,5
Mindösszesen 207 114 886 43,0

Az 1000 fõnél kevesebb lakosú települések
csoportját tovább vizsgálva túlsúlyban találjuk
azokat a falvakat (63,2%), ahol a  népesség még
az 500 fõt sem éri el. A nagyobb lélekszámú
községek (1000 fõ feletti lakosság) elsõsorban a
városok vonzáskörzetében helyezkednek el, míg
a törpefalvak zöme az Õrségben, illetve a szlové-
nok lakta Rába-vidéken található.

A megye össznépességébõl az 500 és 1000 fõ
közötti falvak 27,7%-kal (74 132 fõ), az 500 fõnél
kisebbek 13,6%-kal (36 500) fõ részesednek.

A városok esetében az egyik legszembetûnõbb
tény a megyeszékhely túlreprezentáltsága, hiszen
itt él a teljes lakosság 30,3%-a, a városlakóknak
pedig az 53,2%-a. A megye második legnagyobb
városa, Sárvár (15 545 fõ), a megye összlakossá-
gából mindössze 5,8%-kal, a városokéból pedig
10,2%-kal részesedik. A legkisebb és legfiatalabb
városunk, Répcelak (2669 fõ) esetében ez az arány
1,0, illetve 1,7%.

Az elmúlt évtizedek további jellemzõ tenden-
ciája volt, hogy a falvak lakossága folyamatosan
áramlott a városok felé:

Év A lakosság megoszlása
a városok és a községek között

%-ban kifejezve
Város Község

1960 22,7 77,3
1970 33,2 66,8
1990 55,3 44,7
2002 57,0 43,0

Ugyancsak fontos tényezõ, hogy Vas megye
öregszik. 1960 és az ezredforduló között a 14
éves és fiatalabb korosztály aránya 26,7%-ról
16,4%-ra csökkent, miközben a 60 éves és ennél
idõsebb korosztály jelenléte az össznépesség élet-
kor szerinti megoszlását nézve 15,1%-ról 20,0%-
ra módosult.

Gazdaság, infrastruktúra,
idegenforgalom, kultúra

A gazdasági teljesítmény legátfogóbb mutató-
ja az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értéke.
Az erre vonatkozó statisztikai adatok szerint Vas
megye az országos lista harmadik helyezettje. A
mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya meg-
közelítõleg 9%, az iparban foglalkoztatottaké 40%,
a kereskedelemben foglalkoztatottaké 6%. A tár-
sas vállalkozások közül a legtöbb a kereskede-
lemben és az egyéb szolgáltatások területén mû-
ködik.

Ahogy az ország más területein, úgy Vas
megyében is visszaesett az elmúlt években az aktív
keresõk száma. A gazdasági teljesítõképesség
egyre inkább a városokra és a városközeli telepü-
lésekre koncentrálódik, ugyanakkor egyre kisebb
mértékû az aprófalvakban.

A KSH adatai szerint – 2202-ben – Vas me-
gyében a munkanélküliségi ráta 2,5% volt. Az
összesített mutató mögé nézve a megye egyes
körzetei között igen nagy eltéréseket látunk. Pél-
dául Vasváron és körzetében a megyei átlagot
tartósan meghaladja a regisztrált munkanélküliek
száma. Ezen a területen az elmúlt tízegynéhány
év alatt 13–14%-os munkanélküliségi rátát is re-
gisztráltak már.

1990 után a megye infrastrukturális ellátottsá-
ga jelentõs mértékben fejlõdött. Bõvült és javult
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az út- és a gázhálózat, a telefonellátottság, a csa-
torna- és a vízhálózat. Ennek ellenére is vannak
azonban olyan vasi települések, ahonnan tömeg-
közlekedési eszközök igénybevételével egész
napos elfoglaltságot jelent eljutni a megyeszék-
helyre és onnan hazautazni.

Vas megyében az idegenforgalom két alapve-
tõ vonása a bevásárlóturizmus, amely a legna-
gyobb, számszerûleg kevésbé mérhetõ tömeget
vonzza, és a gyógyturizmus. Ezen kívül igen je-
lentõs az átmenõ forgalom, és megtalálható – ha
kisebb mértékben is – a falusi turizmus.

Ami az oktatást illeti, a statisztika – hivatalos
szakkifejezésével élve – a 207 községben mind-
össze 88 általános iskolai feladatellátási helyet tart
nyilván. Számuk folyamatosan csökkent és csök-
ken. Annak ellenére van ez így, hogy a rendszer-
váltás hevületében számos településen „hazavit-
ték” az alsó tagozatot, esetenként pedig a pénz-
ügyi források teherbíró képességét meghaladó
módon kialakították a felsõ tagozatos oktatást is.
Tizennégy év alatt azonban az önkormányzatok
jelentõs részének rá kellett jönnie arra, hogy önál-
lóan nem tudja megoldani ezt a feladatot. A
megfelelõ anyagi források hiánya, a csökkenõ
gyermeklétszám, illetve a szülõk iskolaválasztási
orientáltságának módosulása egyaránt azt ered-
ményezte, hogy a kis iskolák fenntartása túlzott
erõfeszítést igényel.

Összegezve az eddig elhangzottakat, megál-
lapítható, hogy

– Vas megye a területét és a népességét te-
kintve egyaránt kis megye, ahol a leghangsúlyo-
sabb település a megyeszékhely. A többi város
csak vonzáskörzete népességével együtt igazán
„ütõképes”, miközben a községek jelentõs része
önállóan nem képes kötelezõ feladatainak szín-
vonalas és gazdaságos ellátására.

– Statisztikai számok szintjén a megye gaz-
dasági, infrastrukturális helyzete megfelelõ. A
számok mögé nézve azonban igen nagy különb-
ségek vannak az egyes települések, településcso-
portok között pozitív (Bük) és negatív (Õriszent-
péter) irányban egyaránt.

– Végezetül: a statisztika harminc mérõszá-
mot, szempontot használ – a vasútállomás lététõl
az idõsek ellátását szolgáló intézményhálózat
meglétéig bezárólag – ha egy-egy település telje-
sítõképességét, fejlettségi szintjét, ellátási képes-
ségét vizsgálja. Vas megye kistelepülései e szem-
pontrendszerbõl jó esetben hármat-négyet tudnak

teljesíteni. A teljesítettnek tekintett szempontok
között az esetek 90%-ában ott van – ahogy a
statisztikai és a szakmai megszokás nevezi – a
könyvtár.

Könyvtári ellátási helyzetkép

Vas megyében jelenleg 200 községi könyvtá-
rat, illetve szolgáltatóhelyet tartunk nyilván. Fenn-
tartásukról 194 önkormányzat gondoskodik. A két
szám közötti eltérésnek az az oka, hogy egy-egy
önkormányzat a településrészek több kilométeres
távolsága miatt két szolgáltatóhelyet is mûködtet.
Ugyanakkor van 13 olyan települési önkormány-
zat, amely az 1990 óta eltelt 14 év alatt települési
könyvtári szolgáltatóhelyét a mûködési körülmé-
nyek hiányosságára vagy a használói érdeklõdés
hiányára való hivatkozással felszámolta.

A statisztikailag meglévõ községi könyvtára-
ink közül a 2003. évi statisztikai adatszolgáltatás
tanúsága szerint mûködését 29 szüneteltette. A
szünetelõ könyvtár fogalmával – ahogy a felszá-
molt könyvtári ellátóhely fogalmával is – 1990
után ismerkedtünk meg. Az ebbe a körbe tarto-
zók többségét kitartásukért – ha lenne ilyen –
akár törzsgárda jutalomban is részesíthetnénk. A
„szünetelés” egyébként nem függ az ellátási for-
mától: ellátórendszeri tagok és önálló szolgáltató-
helyek egyaránt találhatók ebben a kategóriában.
A szünetelõ, illetve a fenntartók által megszünte-
tett könyvtárak esetében a potenciálisan ellátandó
népességszám mintegy 13 ezer fõ.

A 200 községi könyvtár közül jelenleg 122
tartozik a megye hat központi ellátórendszerének
valamelyikéhez:

– Celldömölk: 13
– Körmend: 34
– Kõszeg: 9
– Sárvár: 27
– Szentgotthárd: 11
– Szombathely: 28
1990-ig a megye közkönyvtári ellátását a va-

lamennyi akkori városunk aktív közremûködésé-
vel szervezõdött és mûködtetett, gyökereiben a
’60-as évek „szentgotthárdi kísérletéig” visszanyú-
ló központi ellátórendszerek a vasi településszer-
kezethez, a községek természetes városi kötödé-
seihez igazodva mintegy 80%-osan biztosították.
Tevékenységük lehetõsége adott a helyi közössé-
gek leggyakrabban jelentkezõ könyvtári igényei-
nek elsõsorban kölcsönzéssel való kielégítésére.
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A rendszerváltást követõ egy-két évben a köz-
ponti ellátórendszerek teljessége sajnálatos mó-
don megbomlott. Az okok között az egyes tele-
pülések teherbíró képessége racionális számbavé-
telének hiánya, az önállóság mindenekfelettisége
éppúgy megtalálható, mint az ellátórendszerek
által a helyi fenntartóktól igényelt anyagi hoz-
zájárulással szembeni ellenérzés, illetve némely
város esetében a területi könyvtári ellátásból
való kihátrálás.

Jelenleg ellátórendszereink a ’90-es évek ele-
jén tapasztaltaknak épp az ellenkezõjét élik meg.
Számos olyan település önkormányzata kezdemé-
nyezte az együttmûködés újraélesztését, amely
tizennégy évvel ezelõtt elutasította a központi
ellátás gondolatát. E változás egyik elõidézõje a
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal, amely az el-
múlt egy-két évben hangsúlyozottan ajánlotta a
kistelepülések figyelmébe a központi ellátórend-
szerekhez való csatlakozást mint könyvtári ellátá-
si kötelezettségük  teljesítésének számukra elér-
hetõ, törvényes módját.

Az ellátóközpontokat az ellátórendszeri tagok
fenntartóihoz együttmûködési megállapodás köti,
amely rögzíti

– a települési önkormányzat fenntartói fel-
adatait,

– az ellátóközpont szakmai vállalásait, a
szolgáltatóhely fenntartójával szembeni elszámo-
lási kötelezettségét,

– a fenntartó anyagi hozzájárulását az ellátó-
rendszer mûködéséhez,

– az ellátórendszer által beszerzett dokumen-
tumok egységes tulajdonjogát a hatékony mûkö-
dés érdekében,

– garanciát ad a megállapodás felmondása
esetén a helyben lévõ állomány tulajdonjogának
az adott község részére történõ átadásra.

A községi önkormányzatok egyébként kétféle
összeggel járulnak hozzá az ellátórendszerek
mûködéséhez:

1. dokumentumbeszerzési támogatással,

2. térségi/ellátórendszeri szolgáltatási díjjal,

amely egy nem piaci alapon kiszámolt költségté-
rítés, annak „ellentételezéseként”, hogy az ellátó-
rendszer vásárolja, feldolgozza, nyilvántartja, ki-
szállítja az egyes szolgáltatóhelyekre a dokumen-
tumokat, végzi a könyvállományok szakszerû
gondozását, ellenõrzését, köttetését, biztosítja az
ellátóhely részére szükséges könyvtári nyomtat-
ványokat.

Egységes, megyei szintû alapelveket nem fo-
galmaztunk meg sem a könyvbeszerzési támoga-
tás, sem a térségi/ellátórendszeri szolgáltatási díj
mértékével kapcsolatosan. Az ellátóközpontok
saját belátásuk szerint és önkormányzataik sajá-
tosságait figyelembe véve határozzák meg a mér-
téket. Van olyan ellátórendszer, amely térségi szol-
gáltatási díjként

– a mindenkori könyvbeszerzési támogatás
40%-át kéri,

– a lakosonként megállapított fejkvóta 30%-
át tekinti szolgáltatási díjnak,

– a településnek az ellátóközponttól való tá-
volsága alapján kalkulált tarifarendszert alkalmaz,

– egy meghatározott összeget kér,
– a városi önkormányzat dönt – egyéb térségi

szolgáltatásainak költségtérítéséhez hasonlóan –
a hozzájárulás mértékérõl.

A könyvbeszerzési támogatás mértékének
meghatározásakor szintén van ellátóközpont, ahol
a fejkvóta-rendszert alkalmazzák, és van, ahol az
aktuális közmûvelõdési normatíva és az országos
statisztikában szereplõ beszerzési átlagár alapján
tesznek javaslatot annak összegére.

2003-ban az ellátóközpontok 4 millió 932 ezer
forintot fordítottak dokumentumvásárlásra. Ebbõl
az összegbõl 4906 kötetet vásároltak. A rendel-
kezésükre álló összeg 63%-a a szolgáltatásaikat
megrendelõ önkormányzatok könyvbeszerzési
támogatásából származott. Ha átlagot számolunk,
akkor egy-egy fenntartó mintegy 41 ezer forintot
szánt dokumentumvásárlásra, egy-egy ellátóhelyre
pedig 40 kötet új könyv jutott. Mivel ellátórend-
szereink többsége folyamatosan él az állomány
egyes részeinek – általában a könnyed, olvasmá-
nyos irodalomnak – a tagkönyvtárak közti cseré-
jével, így az új vásárlások kínálatát mintegy 2,5-
szeresével tudja bõvíteni.

A központi ellátás Vas megyében – jelen pil-
lanatban – csak könyvekre korlátozódik, az egyéb
dokumentumok iránti igény kielégítésének forrá-
sa a könyvtárközi kölcsönzés. Tagkönyvtáraink
igen élénk ilyen típusú forgalmat bonyolítanak le.
2003-ban a községi könyvtárakban 2247 könyv-
tárközi teljesítést regisztráltunk. Ebbõl az ellátó-
rendszeri tagkönyvtárak részesedése 83%. Kéré-
seik dokumentumtípusok szerinti megoszlását te-
kintve mintegy 60%-nyi az AV-dokumentumok,
videokazetták iránti igény.

Ahogy azt már említettem, a ’90-es évek ele-
jéig a központi ellátás a megye községeinek
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mintegy 80%-ára terjedt ki. A fennmaradó ré-
szen osztozkodtak az önállóan szerzeményezõ
szolgáltatóhelyek – számuk mindössze 18 volt
–, melyek egy része (13) a kiskörzeti ellátást is
felvállalta. Jellemzõ adat még erre az idõszak-
ra, hogy 600 lakos alatt nem volt olyan telepü-
lés a megyében, ahol önálló állománygyarapí-
tás folyt volna.

A rendszerváltást követõen részben a körze-
ti ellátási forma szinte teljes felbomlásának kö-
vetkeztében, részben pedig amiatt, hogy a fenn-
tartók egy része felmondta a központi ellátó-
rendszerekkel való együttmûködést, megnõtt
önálló könyvtáraink száma. Jelenleg 70-et – és
hozzájuk kapcsolódva 8 községi fiókkönyvtári
ellátóhelyet – tartunk nyilván a megyében. A
települések között, ahol ezek a szolgáltatóhelyek
mûködnek, éppúgy akad 87 fõs, mint 3000
lakosú község.

Önállósodási hullámuk rendkívül sok problé-
mát okozott:

– Felgyorsult a fluktuáció. Az itt dolgozó
községi könyvtárosok 90%-a kicserélõdött, nem
vállalta a megnövekedett feladatok ellátását.

– Az elégtelen anyagi feltételek nem biztosí-
tották a folyamatos mûködést. Az önállósodást
választó fenntartók egy része elfeledkezett arról a
puszta tényrõl, hogy a könyvtári ellátáshoz –
formájától függetlenül –, ahogy a háborúhoz is,
három dolog (pénz, pénz, pénz) kell, és ez a leg-
szebb alakú, saját tulajdont igazoló pecséttel sem
helyettesíthetõ.

– Rendszertelenné vált az állománygyarapí-
tás. Az elsõ lendület megcsappanása után nagyon
sokan úgy vélték, hogy az állománygyarapítás
évente egyszer végzendõ tevékenység. Elõfordult,
hogy az „önállóvá vált könyvtár” állománya az
adott évben egyetlen ajándékba kapott kötettel
gyarapodott. Ezt támasztja alá a 2003. évi statisz-
tika is, mely szerint a megye 70 önállóan szerze-
ményezõ szolgáltatóhelye közül új dokumentu-
mokat mindössze 34 vásárolt. A gyarapodás 19
helyen nem érte el a 100 kötet.

– A könyvtár jogi helyzetének rendezetlensé-
ge: a fenntartók nem tudták vállalni azokat a
kötelezettségeket, amelyek lehetõvé tették volna,
hogy intézményesített formában, jogszerû kere-
tek között mûködjenek ezek az ellátóhelyek.

Az önállóan szerzeményezõ könyvtárak eseté-
ben a megyei/városi könyvtárak alapvetõ szak-
mai segítséget nyújtanak: elvégzik a rongált és az

elavult mûvek kivonását, szakszerûen lebonyolít-
ják az állományellenõrzéseket, gondoskodnak a
nyilvántartásoknak és a dokumentumok tulajdon-
jogának a rendezésérõl.

Részben ezeknek a teendõknek az elvégzésére,
részben pedig a szerzeményezés segítésére, a vásá-
rolt dokumentumok szakmailag hiteles nyilvántartá-
sának biztosítására városi könyvtáraink egy része
együttmûködési megállapodást kötött vonzáskörze-
te érintett településeinek egy részével. Ez az együtt-
mûködési megállapodás, az ellátórendszeri megálla-
podásokhoz hasonlóan, tartalmazza a szerzõdõ fe-
lek kötelezettségeit, egymással szemben támasztott
elvárásait, illetve szintén igényli bizonyos összegû
térségi szolgáltatási díj megfizetését a megállapodást
aláíró önkormányzattól. Ennek mértéke általában az
éves dokumentumvásárlásra szánt összeg 5–10%-a,
tehát szintén nem tekinthetõ piaci szemléletû szol-
gáltatási díjtételnek. Jelenleg ilyen jellegû szerzõ-
déssel 19 kistelepülésünk rendelkezik.

A kistelepülések önállóan szerzeményezõ
szolgáltatóhelyeinek nyújtott nagyon is prózai
jellegû szakmai segítség mellett azoknál a könyv-
táraknál, amelyek állományuk minõsége és
mennyisége, technikai felszereltsége és szakem-
berrel való ellátottsága alapján az egyszerû – és
nem lebecsülendõ – dokumentumkölcsönzõ szint
felett is szolgáltatóképesek, a megyei/városi
könyvtárak a magasabb szintû könyvtári rendszer
szolgáltatásainak közvetítésére, rendezvények
szervezésére, utaztatására, információs szolgálta-
tások eljuttatására törekszenek. Esetükben az is
elõfordul, hogy a könyvtár bõvítéséhez, pályázat-
íráshoz, technikai fejlesztéshez kérnek szakmai
segítséget tõlünk, illetve ezeknél a könyvtáraknál
teszünk meg szakmailag tõlünk telhetõen mindent,
hogy elérjük a nyilvános könyvtárak jegyzékére
való felkerülésüket.

A megye könyvtárellátási helyzetképének be-
mutatásakor meg kell említeni az úgynevezett Vas
Megyei Könyvtári Alapot, amelyet Vas Megye
Közgyûlése a területi könyvtári ellátás támogatá-
sára 1993-ban létesített. Az indulásakor 1 milliós,
jelenleg 1 millió 300 ezer forintos összeg a me-
gyei/városi könyvtárak közös megegyezése alap-
ján, meghatározott szempontrendszer szerint hasz-
nosul:

– hozzájárul a Vas Megyei Információs Rend-
szer mûködésének támogatásához;

– támogatja a városkörnyékre irányuló térsé-
gi szolgáltatásokat;
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– gyûjteménykiegészítési támogatást ad a vá-
rosi könyvtáraknak a vonzáskörzetük könyvtárai
számára teljesített elõzõ évi könyvtárközi kölcsön-
zések alapján;

– hozzájárulás a megyei/városi könyvtárak
térségi szolgáltatásainak állandó költségeihez, a
vonzáskörzetükhöz tartozó szolgáltatóhelyek szá-
ma szerint.

A könyvtári alap esetében magának a rendel-
kezésre bocsátott összegnek a nagyságánál sok-
kal fontosabb, hogy lehetõséget biztosított egy
olyan együttmûködés létrehozására, amely a rend-
szerváltás után is biztosította a városi könyvtárak
közremûködését a területi ellátásban, segített el-
kerülni a térségi ellátás egyközpontúvá válását.
Esetenként pedig hivatkozási alapul szolgált, ha
egy-egy városi önkormányzat könyvtára területi
munkától való eltiltását helyezte kilátásba.

Befejezésül könyvtárunk két új kezdeménye-
zésérõl, a teljes körû szolgáltatás-megrendelésrõl
és az újdonságkönyvtárról szeretnék szólni.

A teljes körû szolgáltatás-megrendelést azon
kistelepüléseknek ajánljuk, ahol a helyben lévõ
könyvtárellátási pontokat felszámolták.

A szolgáltatást igénybe vevõ önkormányzat a
településén állandó lakcímmel rendelkezõ hasz-
nálóknak a Berzsenyi Könyvtárban történõ könyv-
tári regisztrációs költségeit átvállalja, azaz a
beíratkozás díját a helyi könyvtárhasználóknak
megtéríti.

Ezen kívül a teljes körû szolgáltatás-megren-
delés lehetõséget kínál az érintett település lakó-
inak a közvetlen (személyes) beíratkozás mellett
a csoportos, illetve a postai kölcsönzésre.

Csoportos kölcsönzéskor az önkormányzat által
megbízott személy – meghatalmazás alapján –
lebonyolítja a szolgáltatást igénylõk könyvtári
beíratását és rendszeres könyvtári kölcsönzését, a
dokumentumok cseréjét. Ebben az esetben az
önkormányzat vállalja, hogy a beíratkozási díjak
mellett téríti a kölcsönzést lebonyolító személy
útiköltségét is.

Postai kölcsönzés esetén az önkormányzat
vállalja, hogy a hozzá eljuttatott hivatalos
beíratkozási dokumentációt a könyvtári szolgálta-
tást igénylõkkel kitölteti, majd visszajuttatja azo-
kat könyvtárunkhoz. Vállalja továbbá, hogy a
beíratkozási díj térítésén túl a lejárt kölcsönzési
határidejû dokumentumokat postára adja.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy
ennek a szerzõdésnek az esetében az önkormány-

zatok elsõsorban a személyes beíratkozás lehetõ-
ségét ajánlják a helyben élõknek.

Az érintett települések lakóinak figyelmét kü-
lön tájékoztató kiadvány, plakát segítségével, il-
letve a helyszínen szervezett könyvtár-bemutat-
kozással felhívjuk mindhárom szolgáltatási lehe-
tõség igénybevételére. Tervezzük, hogy negyed-
évi rendszerességgel válogató ajánlójegyzéket jut-
tatunk el könyvtárunk új szerzeményeibõl az érin-
tett települések könyvtárhasználóihoz.

Másik kezdeményezésünk az újdonságkönyv-
tár, melynek megvalósulása pályázati támogatás
függvénye. Ennek keretében egy 750–1000 kö-
tetes, öt témakörbõl válogató állományegységet
kívánunk létrehozni, amely egyaránt tartalmazna
könyveket, videókat, CD-ket és CD-ROM-okat.
Az így létrejövõ gyûjtemény egyes egységeit –
meghatározott rend szerint cserélve, vonzáskör-
zettõl függetlenül – azoknak az önkormányzatok-
nak kívánjuk felajánlani, amelyek önállóan szer-
zeményezõ szolgáltatóhelyeinek gyarapodása az
elmúlt öt év átlagában a száz kötetet nem érte el.
A szolgáltatást tizenegy település bevonásával sze-
retnénk indítani.

Bízunk benne, hogy ez a lehetõség, amely az
„önállóságot” nem sérti, az egyes kiskönyvtárak
információszolgáltató képességének hatékony ja-
vulását fogja eredményezni.

Összegzés

Amit itt most vázlatosan és helyenként fésület-
lenül elmondtam, egyfajta szemléletet és gyakor-
latot tükröz, nagyon sok átgondolásra, javításra,
korszerûsítésre váró elemmel. Úgy vélem, hogy
az ország kistelepüléseinek ellátásában alkalma-
zott különbözõ megoldások egyikére sem lehet
száz százalékos biztonsággal kijelenteni, hogy az
az egyedüli helyes megoldás, amelyet mindenki-
nek követnie kell.

A sokszínûség – a botladozó útkeresés elle-
nére – sem ad okot aggodalomra, hiszen mind-
annyian arra törekszünk, hogy saját területünk
sajátosságaihoz találjuk meg a legcélravezetõbb
megoldást, megõrizve a korábbi évtizedek gya-
korlatából mindent, ami jó, és keressünk meg-
oldást az új kiívásokra, próbatételekre.

Németh Tiborné

Berzsenyi Dániel
Könyvtár

Szombathely
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ECDL-képzés és -vizsgák
lokális teljesíthetõsége az
1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet1  elõírásainak is
megfelelõ módon

1. Továbbképzés
és IHM-pályázati tanulmányok

Könyvtárunkban felmerült a dolgozók hétéves to-
vábbképzési programja, valamint az IHM (Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium) ITP-5 nyer-
tes pályázatok keretében vállalt „ECDL Start”
vizsga kapcsolt teljesítésének igénye. (Az IHM
ITP-5 pályázatán országosan több száz könyvtá-
ros nyert számítógépet. Közülük sokan – a támo-
gatás feltételeként – az ECDL Start vizsgacso-
mag teljesítését vállalták 2006-ig.)

Az összekapcsolhatóság igényének oka, hogy
a nyertes és az ECDL-képzésben érintett munka-

társak egy részének ugyanebben a periódusban

(2004 és 2006 között) kell a képzési rendelet alap-
ján teljesítenie továbbképzési kötelezettségét is.

Célszerûnek tûnt az ECDL-képzés választása
mindkét kötelezettség (IHM-feltétel, valamint az
esedékes szakmai továbbképzés) együttes teljesí-
tésére. Feltételezzük, hogy hasonló érdekeltségek

bármelyik megye több könyvtárában elõfordul-

nak a jelenben és az elkövetkezõ két évben.

Humánpolitikai szempontból a fenti megoldás
akkor indokolt, ha a dolgozó esetében ez nem jár
alulképzéssel – mert az egyértelmû, hogy a támo-
gatott képzés lehetõségét kár elvesztegetni olyan
programokra, melyek nem esnek egybe a mun-
káltató foglalkoztatási, valamint a munkavállaló
szakmai céljaival. (Szakmai célokat írtam, de ír-
hattam volna akár pálya-, esetleg karriercélokat
is.) Sajnos a két célrendszer sokszor nem találko-
zik, de ez már egy másik cikk témája…

A „túlképzés” lehetõségét nem vetem fel – a
képzési rendelet közép- és felsõfokú szakembe-
rekre vonatkozik, akik az ECDL Start teljesítésé-
tõl még az ECDL tudásértéke iránti legpozitívabb

elfogultság mellett sem lennének túlképzettnek
tekinthetõk.

Egy gondolat erejéig itt ki kell térnem az
ECDL fontosságára, hiszen nem csupán a „ket-

tõt egy csapásra” okán szorgalmazom ismeret-

anyagának szélesebb körû elsajátítását. El kell
ismerni, hogy a számítástechnikai alkalmazások-
nak is megvan a maguk „technológiai lingua fran-
ca”-ja, az a közös ismeretköre, amin a felhaszná-
lók „szót értenek” egymással és a géppel. Az
ECDL ismeretanyaga lefedi e közös alkalmazói
ismeretkör alapjait, elsajátítása kiegyenlíti a fel-
használók többségének hézagos vagy aránytalan
készségeit az alapvetõ alkalmazások terén.

A könyvtári munkáltatók és munkavállalók

egyaránt érdekeltek abban, hogy a munka- és

lakóhelyhez közeli képzéseken vegyenek részt a

dolgozók – ez kisebb utazási, helyettesítési költ-
ségekkel járna, a munkából vagy a családi együtt-
létbõl kiesõ idõ pedig lényegesen kevesebb len-
ne. Az érintettek zömét városi, nagyvárosi (me-
gyeszékhelyi) munkatársak alkotják, akik számá-
ra közvetlenül elérhetõk az ECDL képzési és vizs-
gaközpontok.

Intézményünk – öt munkatárssal üzemelõ in-
tézeti szakkönyvtár – esetében két fõ érintett mind-
két (továbbképzési és IHM-pályázati) oldalról
abban, hogy e kötelezettségek a munkáltató és a

munkavállaló számára egyaránt (költség)haté-

konyan legyenek teljesíthetõk.

Térbeli közelségrõl írtam fentebb, holott töké-
letesen megfelelõ lenne a „virtuális közelség”
biztosítására az e-learning. Sajnos igazi e-learning
programok kínálatában ma még nemcsak szak-
mánk továbbképzési rendszere, de országunk is
szûkölködik, amiben a konzervatív tanulási mód-
szerek (az elõadás-centrikussággal járó sok kon-
taktóra, kevés hallgatói munkáltatás) és a fizetõ-
képességhez képest még mindig magas távközlé-
si, valamint ICT-költségek egyaránt szerepet ját-
szanak. Azt is elismerem, az e-learning éppen
azoknak nagy kihívás, akik idegenkedve és gyen-
gén használják az információs technológiát, így
igazán rászorulnak a folyamatos oktatói kapcso-
lattartásra. És hogyan fordítható le egy e-learning
program klasszikus óraszámra? E téren is bizony-
talanságokat tapasztalni, mert még ma is sokszor
a részvétel, nem pedig a gyõzelem (= sikeresen
teljesített, magas követelményû feladatok és vizs-
gák), valamint a munkahelyen hatékony munká-
val bizonyított tudás a fontos.

1 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szak-

emberek szervezett képzési rendszerérõl, követelménye-
irõl és a képzés finanszírozásáról [Módosította: 12/2002.
(IV. 13.) NKÖM rendelet]
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2. Képzési rendelet és az ECDL:
„jogszafari” könyvtárosoknak

Ahhoz, hogy az ECDL-t praktikusan az IHM
támogatásáért és szakmánk számára is el lehes-
sen végezni, olyan képzési programot és oktatási
szervezetet (= programindítási helyet) kell válasz-
tani, mely eleget tesz a rendelet feltételeinek:

– az ECDL-programnak valamely NKÖM
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

akkreditációs szakbizottságnál akkreditáltnak kell
lennie (= minõsített program), valamint

– az ECDL-képzést bonyolító szervezetnek
(ahová majd tanulni járunk és ahol vizsgázunk)
programindítási engedéllyel kell rendelkeznie.

Az NKÖM Infotékájának akkreditációs olda-
lán (http://www.nkom.hu/infoteka/akkred/) külön
állományokat tölthetünk le a Közmûvelõdési
Akkreditációs Szakbizottságnál (továbbiakban:
KözmASZ) vagy a Könyvtári Akkreditációs Szak-
bizottságnál (továbbiakban: KASZ) akkreditált és/
vagy indított programokról, de akár „teljes listát”
is kapunk az NKÖM akkreditációs bizottságai által
elfogadott programokról, valamint indítási helyek-
rõl. Az itt közölt adatok frissek (a teljes lista ese-
tében a fájlnévben 2004.03.25. dátum szerepel)
és megegyeznek az NKÖM nyomtatott kiadványá-

nak2  adataival
A Neumann János Számítógép-tudományi Tár-

saság (NJSZT) ECDL Irodája honlapján (www.
ecdl.hu) közel 340 vizsgaközpont szerepel. A felso-
roltak közül kettõ folytat a Könyvtári Akkreditációs
Szakbizottságnál elfogadott programot:

– az Informatika a Nemzetvédelmi Képzés-
ben Alapítvány (INKA) ECDL 120 órás távokta-
tási formában is, valamint ECDL Start 60 órás
programot, továbbá

– az Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fa-
kultás (Baja) ECDL 120 órás programot.

Az NJSZT a Közmûvelõdési Akkreditációs
Szakbizottsághoz (KözmASZ) 2000-ben nyújtott
be programalapítási kérelmet, melyet a KözmASZ
az A/1/120/6/2000. (X. 4.) Közm. számú határo-
zatával elfogadott. A KözmASZ-tól legalább 21
hely kapott indítási engedélyt is eddig: tíz buda-
pesti, két szombathelyi, két székesfehérvári, egy-

egy debreceni, kaposvári, kisbéri, paksi, pécsi,
tamási és veszprémi oktatási helyrõl tájékoztat az
NKÖM webhelye és említett kiadványa. A jegy-
zékbõl komoly területi aránytalanság olvasható

ki: a Tiszántúlon csak egy ECDL indítási hely
található, Észak-Kelet-Magyarországon pedig

nincs! (Nem tudok arról, hogy a Muzeológiai, Le-
véltárosi vagy Mûtárgyvédelmi Szakbizottságok-
nál akkreditáltak és indítottak-e ECDL-programo-

kat.)
Tudomásom szerint így a KASZ és a KözmASZ

engedélyével rendelkezõ indítási helyek száma 23-
nál is több lehet.

60 órás ECDL Start csak az INKA-nál található,

minden más helyen 120 órás teljes ECDL-képzése-
ket lehet csak választani! Ez komoly problémát je-
lenthet azoknak, akik pillanatnyilag csak a Start
megszerzését tûzik ki célul, vagy szívesen használ-
nák fel a maradék 60 órát más tanulmányokra.

Zalában a kilenc vizsgaközpontból öt Zalaeger-
szegen, egy-egy pedig Nagykanizsán, Lentiben,
Zalaszentgróton, Zalalövõn található – munkatár-
saink számára hiába, ugyanis nem rendelkeznek
indítási engedéllyel. A legközelebbi szóba jöhetõ
megoldások a közmûvelõdési akkreditációjú, 120
órás szombathelyi képzések.

Melyek azok a „jogszabályi követelmények”,
amelyek itt problémát okoznak?

A hivatkozott rendelet 2. §-a szerint a kulturá-
lis szakemberek képzése lehet többek közt

„f) a nemzetközi program, szerzõdés alapján

szervezett, szakirányú továbbképzés”. Ennek –
némi jóindulattal – az ECDL-képzések eleget tesz-
nek, már ha „szakirányú továbbképzésnek” te-
kinthetõ egy átfogó, rendszerezett számítástech-
nikai ismeretekkel nem rendelkezõ, de mára e
tudást és készségeit megkövetelõ munkakörben
dolgozó könyvtáros ECDL-képzése.

Egy lépéssel odébb viszont (3. §) már úgy
fogalmaz a rendelet, hogy a képzési kötelezettség
teljesíthetõ – szintén egyéb, ide nem vonatkozó
módokon túl – „nemzetközi egyezmény alapján
szervezett tanfolyam tanulmányi kötelezettségei-

nek teljesítésével, amelyet tanúsítvány, bizonyít-
vány vagy oklevél igazol”.

A gyakorló könyvtáros itt olyan fogalom-
kavalkáddal találkozik – nemzetközi program,
szerzõdés, egyezmény –, hogy az értelmezéshez
már célszerû szakmai segítséget kérni. A jog
dzsungelének bennszülött nyomolvasójaként áll-
jon itt Horváth Sándor Domonkos könyvtárigaz-
gató és jogász megközelítése:

„… a nemzetközi program egy konfúz megha-
tározás, de aztán leszûkül nemzetközi egyezmény-

2 Tájékoztató a muzeális intézmények, a könyvtári, a közmû-

velõdési, a levéltári intézmények fenntartói és igazgatói szá-
mára „A kulturális szakemberek szervezett képzési rendsze-
rérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/
2000. (I. 14.) NKÖM rendelet” végrehajtásához. [közread. a]
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Bp.: NKÖM,
2004.
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re, ami már eléggé precíz helyzetet teremt, hiszen
a nemzetközi egyezmények a nemzetközi jog ter-

minológiája szerint állam és állam, vagy állam
és nemzetközi szervezet, vagy nemzetközi szer-

vezet és nemzetközi szervezet között jönnek lét-
re. (Avagy multilaterális módon, több ilyen

alany részvételével.)
Tehát legalább hazai miniszter és külföldi mi-

niszter vagy hazai miniszter és külföldi nemzetkö-

zi szervezet között létrejött megállapodáson kell
alapulnia a képzésnek, hogy a képzési rendelet

szerint jók legyünk. Ilyenrõl az ECDL esetében
jelenleg nincs szó.”

A fentieket tekintve jogszabályunk 3. paragra-
fusa a felcsillanó lehetõséget „vaskarikává szub-
limálja”: az ECDL Foundation (http://www.
ecdl.com/main/index.php) és az NJSZT megálla-
podása „csak” két non-profit szervezet egyezmé-
nye, nem felel meg a „nemzetközi egyezmény
alapján szervezett ” meghatározásnak.

A KASZ jóindulatához az üggyel kapcsolat-
ban nem fér kétség. Nem tekinthet el a jog betû-
jétõl, viszont az akkreditációs követelményeket
teljesítõ ECDL-programokat, indításokat befogad-
ja, elismerve ezzel az elsajátítható ismeretanyag
hasznosságát a könyvtári munkaerõ számára.

Az NJSZT ECDL Irodájának érdekei egyér-
telmûen a program további kiterjesztése mellett
szólnak.

Mindebbõl az ECDL-nek egy sajnálatos „jog-
alkotási résbe szorulását” olvasom ki: nemzetkö-
zileg és országosan mûködõ, elismert program,
de csak szakbizottsági engedéllyel rendelkezõ
képzés keretében és indítási engedélyt kapott hely-
rõl fogadható el. Ez annál szomorúbb, mivel az
ECDL Akkreditációs Bizottságában oktatási mi-
nisztériumi, informatikai és hírközlési minisztéri-
umi, valamint egészségügyi, szociális és család-
ügyi minisztériumi munkatárs is képviseli tárcáját
– ez arra engedne következtetni, hogy az ECDL
elterjedését mára „átszövi” a hivatalos oktatáspo-
litikai, információs társadalom-fejlesztési valamint
szociális érdekeltség, támogatottság.

3. Tévedések, félreértések
– a jogszafari
„baklövéssel” végzõdik?

„Amit biztosan tudunk, három, nagy tömege-

ket érintõ programnak hivatalosan része az ECDL:

a köztisztviselõi továbbképzési, a pedagógus-to-

vábbképzési és a kulturális szakemberképzési

programnak.” – nyilatkozta3  Alföldi István, az
ECDL programigazgatója.

Hasonlóan beszélt – több résztvevõ szerint –
Rónai Iván, az NKÖM fõosztályvezetõje 2004.
január 30-án az Országos Széchényi Könyvtár-
ban megtartott országos értekezleten. A fõosztály-
vezetõ úr kijelentései alapján írhatták jóhiszemû-
en a szerzõk publikációjukban4  azt a jogi normá-
nak ellentmondó információt, miszerint „a nem-
zetközi program alapján szervezett képzések, pl.
az ECDL-tanfolyamok, finanszírozhatók ebbõl a
keretbõl”. Igen, finanszírozhatók: ha a program
akkreditált és ha a képzõhely programindítási
engedéllyel rendelkezik.

A rendelet alkotója talán állásfoglalásban is
tisztázhatná, mitõl vannak maguk a felelõs pozí-
cióban lévõk mindkét oldalról más hiszemben,
mint ami a jogszabályból egyenesen kiolvasható
és amit a jogalkalmazó is megkövetel.

4. „Partiképes ECDL”,
helyi összefogással

Mivel a könyvtári munkáltatók és munkaválla-

lók érdekeltek egy lokális – esetünkben zalai –,
bármely könyvtáros számára legfeljebb hatvan
kilométer távolságban avagy megyényi körzetben
elérhetõ, szakképzési oldalról is elismert ECDL-

képzésbe történõ bekapcsolódásban, a képzés
helyi indításának megvalósítása érdekében cél-

szerû az intézményeknek összefogniuk.
Most úgy tûnik, a legegyszerûbb és legolcsóbb

megoldás az marad, ha a helyi könyvtári intéz-
mények és ECDL-képzõhelyek beiskolázási meg-

állapodást kötnek egymással. (Miért? Mert az
ECDL-képzõ szervezetnek már a könyvtárosok
képzését megelõzõen a Start program indításával
harmincezer forint költsége keletkezik: érthetõ
igény, ha ennek megtérülését biztosítani akarja.)
A képzõhely egy a minõsítõ eljáráson már átesett
program (= akkreditált program) indításának en-

gedélyezéséért folyamodik a Könyvtári Akkre-
ditációs Szakbizottsághoz, befizetve az ehhez
szükséges legfeljebb 60 ezer Ft-os (harmincórán-
ként 15 ezer forint, hatvanórás Start esetén csak

3 Számítógépes jogosítvány több mint száz országra
: [riport Alföldi Istvánnal, a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság ügyvezetõ igazgatójával]. In: Nép-

szava, 2003. 07. 31., 177. sz., 10. p.

4 [Csapó Edit–Gertner László]: Hol tart a kulturális
szakemberek szervezett képzésérõl és továbbképzésérõl
szóló rendelet végrehajtása?  In: Könyvtári Levelezõ/
lap, XVI. évf. 2004. 2. sz., 21–23 p.
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30 ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat az
NKÖM-nek. Ha minden szereplõ – könyvtárak,
lokális képzõhely, KASZ – rugalmas, nyáron már
kezdõdhet is a tanulás, így nem csúszik az intéz-
ményi beiskolázási program sem.

Például a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem (ZMNE) ECDL Start képzési programjának
átvételével, alapítási engedélyéhez csatlakozva és
a ZMNE befogadó nyilatkozatával felszerelve be
lehet adni egy lokális ECDL-képzõ szervezetnek
az öt évre szóló helyi programindítási kérelmet a
KASZ-hoz, befizetve az igazgatási szolgáltatási
díjat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
rendeletben megjelölt számlájára.

A helyi képzés megvalósításához a következõ
feladatokat kell elvégezni:

– mérjük fel az érdekelt intézményekben –
célszerûen megyénként, a megyei könyvtár vagy
az MKE regionális szervezetének koordinálásá-
val – az IHM-es és a szakmai képzési kötelezett-
ségben, valamint a kizárólag továbbképzési célú
ECDL-tanulmányok teljesítésében 2004 és 2006

között érintettek létszámát;

– egyeztessünk az érintett munkavállalókkal

a helyi szervezésû tanfolyam vállalásáról (mert elõ-
fordulhat, hogy valaki kedvezõbbnek tartja a Buda-
pestre vagy Bajára kirándulást – ami természetesen
elfogadható, ha a munkáltató számára is az);

– egyeztessünk a lehetséges ECDL-képzõhe-

lyi partnerekkel (a partneri kör könnyûszerrel fel-
térképezhetõ a http://www.ecdl.hu/hun/index.
php?cim=akkreditaltak címen található jegyzék
segítségével), végül a legrugalmasabb partnerrel
kössünk keret-megállapodást a tervezett beisko-
lázásról (mert persze nem várható, hogy minden
piaci szereplõ üzletet lásson pár tucat könyvtá-
rosban);

– szakmai oldalról támogassuk az ECDL-kép-

zõhelyi partnert az ECDL Start program honosí-
tásában (megállapodás kötése a ZMNE-vel a prog-
ram átvételérõl, a szükséges beadvány elkészíté-
se és elõterjesztése a KASZ-hoz).

5. Zárszó nyitott kérdésekkel

Bizonytalan, hogy a minõsített programok
valamelyikének alapítója hajlandó-e programjá-
nak területi indításához hozzájárulni és milyen
feltételekkel (pl. a programalapító és az indítási
hely „fõvállalkozó kontra alvállalkozó” viszony-
ba kerül-e egymással). Drágítja-e ez és mennyi-
vel a tanfolyam költségét? Hiszen a helyi indítás

célja éppen az, hogy a könyvtárosok számára

elérhetõbb, területileg kiegyenlítettebb „képzési

piacot” teremtsen, aminek egyenes következmé-
nye a programalapítók piacának szûkülése… Ha
nem adja át programját a programalapító – vagy
csak nagyon kedvezõtlen feltételekkel hajlandó
erre, ugyan mit tehetünk? Marad a kis szakmai
népvándorlás. (Ott van még az a viszonylag cél-
szerûtlen megoldás, hogy alapítóként adja be ké-
relmét a szervezõ hely, de akkor az alapítási költ-
ségek is terhelik a programot. Bár ez még mindig
olcsóbb lehet, mint az utazgatás.)

Szerettem volna az olvasóknak egy sikeres
adaptációs kezdeményezésrõl beszámolni, az idõ
rövidsége azonban ezt nem tette lehetõvé. A kér-
dés számunkra csak 2004. április 2-án vetõdött
fel a Kataliston. Az ott hozzászólók közül külön
köszönetemet fejezem ki Barátné Hajdu Ágnes-
nek, a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság el-
nökének, továbbá Horváth Sándor Domonkos
könyvtárigazgatónak és jogásznak segítségükért.

Zalaegerszegen ott tartunk, hogy a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár koordinációjával – és Kiss

Gábor igazgató úr szíves közremûködésével –
feltérképezzük a megvalósítás helyi feltételeit,
valamint felvettük a kapcsolatot az INKA-val mint
„programtulajdonossal”. Amennyiben a beiskolá-

zási tervek adatai alátámasztják céljainkat és
minden érintettben reális feltételeket biztosító
partnerre találunk, nincs okunk elodázni a helyi

képzés megvalósítását – ha ez praktikusabb lesz

az egyéb alternatíváknál.

Természetesen a programalapító hozzájárulá-

sával kapcsolatos fenti félelmeket kiküszöbölné,

ha az NJSZT által a KözmASZ-nál akkreditálta-

tott program helyi indítása történne meg. Egyet-

len hibája, hogy 120 órás, így hogyan szállhat-

nának ki belõle úgy 60 óra magasságában a

„startosok”? (E program átadása már minden-
képp ingyenes lenne az ECDL Iroda nyilvántar-
tott és minõségellenõrzött partnerei – mind a közel
340 hely! – számára. A probléma így leszûkül-
hetne egyetlen kérdésre: vállalja-e az indítás en-

gedélyezésének költségeit a közmûvelõdési, könyv-

táros, muzeológus stb. ügyfelek meghódításáért

egy képzési hely vagy nem.)
Ha mindezek után még most is megkérdez-

nék, hogy kinek drukkolok: az ECDL-nek vagy
az ECDL megszerzését adminisztratív-normatív
feltételekkel nehezítõ jelen állapotoknak, azt kell
mondanom, természetesen az ECDL-nek. Ha –

kezdtem az elõbbi mondatot. Ha képzési és vizs-
gaminõségének folyamatos ellenõrzése alapvetõ
bizalmamat a jövõben is alátámasztja.

Szabó G. Tibor

könyvtári szakinformátor
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Szia*, Európa!
Internet Fiesta 2004

Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világ-
méretû rendezvénysorozatot, az Internet Fiestát
1999-tõl évente rendezi meg az Internet Society.
2004-ben március 14. és 29. között került sor az
Internet Fiestára a világ országaiban.

A nemzetközi bizottság, amely továbbra is
Párizsban mûködik, úgy határozott, hogy a hato-
dik Internet Fiesta jelszavának a „franciabarátsá-
got” (francophilie) javasolja, amely akciót a 2008-
ban elõször megrendezésre kerülõ elsõ Virtuális
Világkiállítás elõkészítésének is tekinti.

A bizottság álláspontja: a „mi” franciabarátsá-
gunk célkitûzése az, hogy lehetõséget adjunk
cserének, találkozásnak, szolidaritásnak az okta-
tás, a kultúra, a mûvészet (életmûvészet is), az
információtechnológia, a kommunikáció, a kuta-
tás és a tudományok terén. Nem kell franciául
tudni ahhoz, hogy franciabarátok legyünk; min-
denekelõtt arról van szó, hogy megosszunk bizo-
nyos értékeket…

A 2000. évtõl Bakonyi Péter kezdeményezé-
sére, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) és az MTA SZTAKI támoga-
tásával Magyarország is bekapcsolódott az Internet
Fiesta akcióba, amelyben a legnagyobb szerepet
a könyvtárak vállalják évek óta programok szer-
vezésével, szolgáltatások népszerûsítésével.

2004-ben is folytatódott ez a hagyomány. A
magyar progambizottság – Ramháb Mária, Sóron

László, Tószegi Zsuzsanna – arra kérte ismét a
könyvtárakat, hogy csatlakozzanak a nemzetközi
és hazai felhíváshoz. A fõ célkitûzés továbbra is
az volt, hogy minél szélesebb körben megismer-
tessük a digitális kultúra, az új írásbeliség lehetõ-
ségeit és hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ
szolgáltatásokat.

Ebben az évben azonban különös aktualitást
adott programjainknak az európai uniós csatla-

kozásunk, ami jól illeszkedett a franciák célkitû-

zéseihez is. Ebbõl következõen született meg a
kecskeméti könyvtárosok ötleteként a program kö-
zös jelszava is: SZIA EURÓPA! – vagyis Szer-

vezett Internetes Akció Európában.
A programbizottság javasolta a könyvtáraknak,

hogy – az oktatási intézményekkel, a civil szer-
vezetekkel összefogva – szervezzenek minél gaz-
dagabb programot az internet lehetõségeire épít-
ve ezekben a napokban, népszerûsítve a 2004.
május 1-jén bekövetkezõ EU-s csatlakozásunkat.
Próbáljanak minél több információt megismertet-
ni az emberekkel a tagországokról, azok kultúrá-
járól.

A megyei könyvtárakat felhívták, hogy segít-
sék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat, hogy
õk is sikeresen részt vehessenek ebben a fontos
programban.

Az akció fõvédnöke ezúttal is Kroó Norbert,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, véd-
nöke Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlé-
si Minisztérium információs társadalom stratégia
helyettes államtitkára, Bendzsel Miklós, a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke és Fodor Péter, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke volt.

A szakmai háttérintézmény szerepét elsõsor-
ban a Katona József Könyvtár és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár töltötte be. Kecskeméten készült
ebben az évben a fiesta honlapja, arculata, a prog-
ramok központi regisztrációja, a záró konferencia
meghívója. 34 könyvtár több mint kétszáz prog-
ramot szervezett, a legfõbb partnerek az iskolák,
civil szervezetek voltak.* szervezett internetes akció
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A legnépszerûbb programok közé tartoztak az
internet, a számítógépes szakirodalom, az európai
útikönyvek – kiemelve Franciaországot – téma-
körben szervezett kiállítások.

Kedveltek voltak a játékos formák: vetélke-
dõk, totó, kvíz, többnyire az EU tagállamairól, a
természeti szépségekrõl.

Számos elõadás hangzott el az EU-s és hazai
adatbázisok bemutatásáról, a hadtudományi adat-
bázisokról, a felsõoktatásról, a virtuális egyetem-
rõl, a Sulinetrõl, de volt, aki Netikett tanácsok
címmel tartott elõadást.

A gyerekek fiestája

Többnyire korosztály nélküli kínálatok voltak
ezek, a lelkes kisiskolásoktól a szorgalmas nagyi-
kig terjedt a résztvevõk köre. Mégis egyértelmû-
en megállapítható, hogy ebben az évben a fiesta
a gyermekeké volt, õk érdeklõdtek ugyanis a leg-
nagyobb számban. Különösen azokat a gyereke-
ket vonzotta az újdonság lehetõsége, akik nem,
vagy csak nagyon korlátozott mértékben juthat-
nak hozzá az internet megismeréséhez, a számí-
tógép használatához.

Fiesta egyediségek

Miskolcon a megyei könyvtár külön felhívá-
sára megmozdult az egész fiókkönyvtári hálózat,
így az Internet Fiesta akció az egész városra ki-
terjedt. Számos ötletes, informatív program közül
válogathattak az érdeklõdõk.

Szikszó, akárcsak a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kelet-pesti régiója minden korosztály-
nak kínált valamit. Kecskemét szervezte a leg-
többféle programot. A fiest@talányra 35 csapat
jelentkezett. Nemcsak Bács-Kiskun megye tele-
püléseirõl – Bácsalmás, Dávod, Kiskõrös, Kis-
kunhalas, Kiskunmajsa –, hanem az egész  or-
szágból is számosan bekapcsolódtak. A játékra
vállalkozók félóránként kapták e-mailben a kér-
déseket, feladatokat, amelyekre a választ aznap
öt óráig kellett megküldeni. Barangoltak számos
honlapon – Néprajzi Múzeum, Természettudomá-
nyi Múzeum, gyõri állatkert, Egyszer volt… stb.
A legügyesebb a dorogi Zrínyi Ilona Általános
Iskola Mydoom csapata volt száz ponttal, de nem
sokkal maradt le a dávodi Forrás Általános Iskola
három csapata közül az Aranycsapat, és a buda-
pesti Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tago-
zatos Általános Iskola sem.

Könyvtárak az Internet
és a digitális kultúra

népszerûsítésért

Március 29-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban megtartott konferenciával zárult az idei
Internet Fiesta. A rendezvényen örvendetesen
sokan vettek részt, ami kellemes meglepetést
okozott az elmúlt évek gyakorlata után, és re-
ményt ad a jövõre nézve.

A házigazda és az egyik szervezõ, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) nevében
Fodor Péter fõigazgató, elnök nyitotta meg a ta-
nácskozást, majd a Magyar Tudományos Akadé-
mia képviseletében Meskó Attila fõtitkárhelyettes
köszöntötte a résztvevõket. Meskó Attila hangoz-
tatta, hogy az MTA nagy jelentõséget tulajdonít
az elektronikus információnak, különös tekintet-
tel a kulturális tartalmakra. Ennek jegyében ké-
szül az MTA Filozófiai Intézetében Nyíri Kristóf

vezetésével a digitális enciklopédia.
Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlési

Minisztérium (IHM) helyettes államtitkára a 2003-
ban elfogadott Magyar Információs Társadalom
Stratégiáról (MITS) beszélt, kitérve a könyvtárak
helyére, szerepére. Az infrastruktúra és az alkal-
mazások fejlesztése most az elsõdleges feladat –
mondta. Az MITS-ben meghatározott célok meg-
valósítására létrehozták az IT Koordinációs Tár-
caközi Bizottságot húsz civil és húsz kormányza-
ti taggal. Tizenkilenc központi programot emel-
tek ki, melyek mindegyike elindul még  tavasszal.
A könyvtárakat különösen érinti a Nemzeti Digi-
tális Adattár (NDA) fejlesztése, a Nemzeti Audi-
ovizuális Archívum (NAVA) létrehozása és a köz-
háló bõvítése. (2006-ra 2300 végpontot kívánnak
hálózatba állítani.) Hangsúlyozta, hogy a digitali-
zálási programba természetesen a határon túli
magyarság értékeit is bevonják.

Örvendetes, hogy a kormányzat fontos szere-
pet szán a könyvtáraknak a stratégia megvalósí-
tásában. Az elmúlt hetekben számos kistelepülés
könyvtára értesült arról, hogy sikeresen pályázott
az eMagyarország Pont mûködtetésére, így egyre
többen kapcsolódhatnak be a lakosság elektroni-
kus információs szolgáltatásába.

Koncz Erika helyettes államtitkár a kormány-
zati szerepvállalásról beszélt a könyvtári stratégi-
át ismertetve. Számos ponton megerõsítette a
könyvtárak szerepét a tudásalapú társadalom épí-
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tésében, rávilágítva a korszerûsítések megvalósí-
tásának szükségességére a kistelepülések hátrá-
nyos helyzetének csökkentése érdekében.

Horváth Ádám, az Oktatási Minisztérium (OM)
IT-tanácsadója az oktatási és kutatási témájú tartal-
mak szabad hozzáférésérõl beszélt az interneten. Egy
sokak számára meglepõ adattal is szolgált: ma a
kutatási költségek egyharmadát teszi ki az addigi
eredmények felkutatása. Így érthetõ, hogy sok ten-
nivaló van az elektronikus rögzítés, hozzáférés egy-
szerûsítése érdekében.

Az Internet Fiesta ez évi programjába bekapcso-
lódott könyvtárak közül négynek a beszámolója
következett ezután. A Debreceni Városi Könyvtár
Újkerti Fiókkönyvtárában zajlott eseményekrõl
Hadházy Csabáné, a Miskolci Városi Könyvtár
rendezvényeirõl Cservenka Mónika, a kecskeméti
Katona József Könyvtárnak a megye, sõt, az ország
jó részét is megmozgató ötleteirõl Rédai Árpádné, a
FSZEK hálózatában szervezett megmozdulásokról
Sóron László adott rövid összefoglalást.

Ramháb Mária, a programbizottság elnöke öröm-
mel jelentette, hogy a részt vevõ könyvtárak száma
az idén már 34 volt. Beszámolt az országos akció-
ról, és különlegességként megemlítette, hogy Szek-
szárdon erre az alkalomra elkészítették és bemutat-
ták a netikettet, az internetezõk etikettjét. Sok könyv-
tár szervezett kiváló programokat, köztük is megle-
petést okozott a szikszói.

Elsõként Galambosi András, az IHM fõosz-
tályvezetõ-helyettese beszélt a Nemzeti Digitális
Adattárról (NDA). A jelen fázisban a technoló-
gia tökéletesítése, a minõségbiztosítási rendszer
bevezetése, a keresõmotor és a keresõfelület, az
intézményi háttér és a kommunikációs felület meg-
teremtése, a finanszírozási rendszer kialakítása és
a tartalomfejlesztési program elkészítése a legfon-
tosabb teendõ.

A könyvtárak a kezdetektõl részt vesznek a
munkában, és ez az együttmûködés továbbra is
nagyon fontos.

A MOKKA-t okvetlenül össze kell kötni az
NDA-val, de az egyes könyvtárakkal külün-külön
is ajánlatos a megállapodás, mivel bizonyos esetek-
ben többet tudnak nyújtani a MOKKA-nál (pl. a
helyismereti gyûjteményekben lehetnek teljes szö-
vegû adatbázisok stb.).

Most a mûszaki feltételek megalapozása fo-
lyik. Széles körû egyeztetés során igyekeznek
minden kérdésre a legmegfelelõbb választ megta-
lálni. Készülnek a szabványok, azaz inkább aján-

lások, és megtervezik az adatcsere automatizálá-
sát. A cél a tartalom elérése, de ennek a jogi
keretrendszerét is ki kell alakítani, tekintettel a
szerzõi jogokra. A rendszer nyitott lesz, számíta-
nak kiadók csatlakozására is.

Magyar Gábor, a Budapesti Mûszaki és Ál-
lamigazgatási Egyetem tanára mint a munkában
részt vevõ szakember arról számolt be, hogy a
Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a
megvalósítás szakaszába érkezett. Az elnevezés
tulajdonképpen a digitális mûsorszolgáltatói ar-
chívumot takarja – mondta. A NAVA feladata a
magyar gyártású mûsorszámok, reklámok,
hungarica-jellegû anyagok gyûjtése, archiválása
és a hozzáférés biztosítása. Ezt valamiféle
kötelespéldány-rendszerben szándékoznak meg-
valósítani. A tervek szerint szelektálva is nagyjá-
ból évi száz terrabájtnyi, tehát hatalmas mennyi-
ségû információ megõrzésérõl és szolgáltatásáról
kell gondoskodni. A nap zárásaként a kissé már
elfáradt résztvevõk Várkonyi Lászlónak Az IBM

megoldása a könyvtári rendszerek integrálására,

valamint digitális tartalom kialakítására címû elõ-
adását hallgatták meg.

Az Internet Fiesta programjait a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, az IBM Magyaror-
szág Kft., a Katona József Könyvtár, a Magyar
Szabadalmi Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatta. Támogatásukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a 2004. évi, sokszínû és eredmé-
nyes Internet Fiesta nemcsak megvalósulhatott,
hanem elõször a csatlakozásunk óta a legtöbb és
legötletesebb programot szervezõ könyvtárak er-
kölcsi és anyagi elismerésben is részesülhettek.

Érdemes volt ismét Internet Fiestát szervez-
ni sokak örömére, sokak összefogásával. Re-
méljük, 2005-ben újabb könyvtárak csatlakoz-
nak azokhoz, akik már a kezdetektõl fogva él-
nek ezzel a lehetõséggel. (fá–rm)
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Közgyûjteményi
tudományos nap

Az idén már negyedszer rendezte meg a köz-
gyûjteményi tudományos napot az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK), március 25-én.

Monok István, az OSZK fõigazgatója megnyi-
tó beszédében köszöntötte az Eger városában
található gyûjteményekbõl (Dobó István Vármú-
zeum, Érseki Gyûjteményi Központ, Heves Me-
gyei Levéltár) és az Eszterházy Károly Fõiskolá-
ról érkezõ elõadókat és a hallgatóságot. Bevezetõ
elõadásában felhívta a figyelmet a helytörténeti
kutatások fontosságára. Mint elmondta, minden
kutatónak érdeke, hogy megfelelõ forráskiadvá-
nyok álljanak rendelkezésre.

Petercsák Tivadar, a Dobó István Vármúze-
um igazgatója „Tradíció és továbbélés”. Heves

megye népmûvészetének kutatása címû elõadásá-
ban a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok
2002. évi pályázata keretében megkezdett átfogó
tudományos vállalkozásról számolt be. Az elvég-
zett komoly munka a tradíció és a továbbélés
komplex vizsgálatát, a hagyományos népmûvé-
szet Heves megyei emlékeinek teljes feltárását, a
legteljesebb formában való dokumentálását, köz-
zétételét és megismertetését tûzte ki célul.

Löffler Erzsébet, az Érseki Gyûjteményi Köz-
pont igazgatója Kutatási eredmények az Egri

Fõegyházmegye gyûjteményeiben címû elõadásá-
ban az 1980-as évektõl kiindulva és az 1990-es
évekre fókuszálva a fõegyházmegye történetét
vizsgáló kutatások eredményeit ismertette. Mint
elmondta, jelentõs feltáratlan területek vannak még
hátra, hiszen nagy idõbeli távolságról és kiterjedt
egyházmegyérõl van szó. A késõbbi vizsgálatok
szempontjai a következõk lehetnek: az egyház-
megye történetének mint egyházkormányzati egy-
ségnek vizsgálata; az egyházmegye mint gazda-
sági egység; az egyházmegye fõpapjainak kutatá-
sa; a kisebb egységek (fõesperességek, esperes-
ségek, plébániák vizsgálata); a szerzetesrendek
története.

Domboróczki László, a Dobó István Vármú-
zeum munkatársa A neolitikum kutatása Heves

megyében – új eredmények címmel tartott elõ-
adást. A kutatásokat összefoglalva a következõ-
ket lehet megállapítani: Heves megyében az el-
múlt évtizedben – elsõsorban a nagyberuházások-
hoz kötõdõ leletmentések során – az újkõkor

középsõ korszakának (Kr. e. VI. évezred) szá-
mos lelõhelyét tárták fel, amelyekbõl fõleg a te-
lepülésszerkezeti eredmények a legfontosabbak.
Ezen kívül sikerült megtalálni Heves megye déli
részén a mezolitikus korszak elsõ lelõhelyeit, to-
vábbá a Közép-Tisza mentén az újkõkor korai
szakaszának (= Körös-kultúra) legészakibb lelõ-
helyét. Ezen lelõhelyek segítéségével sikerült
pontosabb képet kapni a neolitizációról alkotott
elképzelésekrõl, így új teóriák megalkotására nyílik
lehetõség.

Gebei Sándor, az Eszterházy Károly Fõiskola
tanszékvezetõ tanára II. Rákóczi Ferenc és a len-

gyel trón címû elõadásában a szabadságharc egy
nevezetes külpolitikai eseményét és annak elõz-
ményeit ismertette. Mint ismeretes, I. Péter cár
biztatására a lengyelek sandomierzi konföderáci-
ója, illetve szenátusa is felajánlotta június 9-én
Rákóczinak a lengyel koronát. A szövetségkötés
mögött a következõ politikai elképzelések álltak:
I. Péter a Rákóczi és XIV. Lajos közötti jó kap-
csolatokat felhasználva szövetségre lépne a fran-
ciákkal, és XIV. Lajos közbenjárására békét köt-
ne a svédekkel. Az így kialakuló helyzet kedve-
zõ alkalmat nyújthatna a cárnak, hogy hathatós
lépéseket tegyen a magyarországi konföderáltak
céljainak megvalósítása érdekében.

Szabó Jolán, a Heves Megyei Levéltár mun-
katársa A magyarországi mezõvárosi önkormány-

zatok tipizálásának problémái címmel a Gyön-
gyös város esetében végzett vizsgálatokról (1687–
1848) számolt be. Megállapítható, hogy Gyön-
gyös önkormányzata a magyar mezõvárosok
XVIII–XIX. századi fõbb irányváltozásait tükrö-
zi, de specifikumai révén szinte egy sajátos vá-
rostípust képvisel. Gyöngyös önkormányzati in-
tézményrendszerének fejlõdése nem tekinthetõ
egyenes vonalúnak. A lesüllyedést, a jelentékte-
len oppidumok sorsát sikerült elkerülnie. Bár jogi
autonómiáját földesurai többször korlátozták, ta-
nácsa és magisztrátusa megmaradt, differenciáló-
dott, funkcionálásában követte a polgárosodás
folyamatát.

Csiffáry Gergely – szintén a Heves Megyei
Levéltár munkatársa – A régi Magyarország va-

daskertjei és azok jelentõsége címû elõadását a
vadasparkokban található állatfajok eredetének,
meghonosításának ismertetésével kezdte. A kö-
zépkori Magyarország legkiemelkedõbb vadas-
kertjei Szepes, Zólyom, Gömör és Borsod vár-
megyékben voltak. Mátyás reneszánsz vadaskert-



20  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. ápri l is

jei madárházaikkal és egzotikus állataikkal új fe-
jezetet jelentettek a magyarországi vadaskertek tör-
ténetében. Bonfini Mátyás budai, Oláh Miklós
Mátyás nyéki vadaskertjérõl tájékoztat minket,
ezek mellett Hunyadinak Visegrádon is volt park-
ja. Az Esterházy grófok Kismartonban és
Lakompak mellett létesített parkjaikban hódolhat-
tak vadászszenvedélyüknek. Az elõadás Körmend,
Pozsonyivánka, Salgótarján és Eger vadaskertjeit
is bemutatta.

Ekler Péter

Országos Széchényi Könyvtár

Tanácskozás
a nagytelepüléses térségek
ellátásáról

Gyulán 2004. március 25–26-án a nagytelepülé-
ses térségek könyvtári ellátásáról cseréltek gon-
dolatot Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Szolnok
és Hajdú-Bihar megye városi könyvtárosai. A
tanácskozásra, amelynek pontos címe A városi

könyvtárak térségi szerepe és együttmûködési le-

hetõségei a változó világban volt, Békés megyé-
bõl nagyobb községi könyvtárakat is meghívtunk,
mintegy kontrollcsoportként.

A két nap folyamán elõadást tartott Fodor

Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigaz-
gatója a változásmenedzselés témájában, Nagy

Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia regio-
nális kutatóközpontjának tudományos fõmunka-
társa a területfejlesztés rendszerérõl és támogatási
prioritásairól, Tormássy Zsuzsannának, a Minisz-
terelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációs
Központja munkatársának elõadását pedig a köz-
könyvtárak és az Európai Unió kapcsolatáról –
betegsége miatt – felolvastuk.

A két nagy, feldolgozást igénylõ s egyben
összefüggõ témában, a könyvtárak helye és ellátó
szerepük(?) változása a kialakuló, új közigazga-
tási rendszerben (Ramháb Mária, a Katona Jó-
zsef Könyvtár igazgatója), illetve a könyvtári
együttmûködés tartalma a mai körülmények kö-
zött (Papp István, a FSZEK nyugalmazot fõigaz-
gató-helyettese és Ambrus Zoltán, a Békés Me-
gyei Könyvtár igazgatója), érdemi vitát folytat-
tunk sok hozzászólással, interaktív módon. Az
elsõben, több más mellett, vita alakult ki arról,
hogy szükséges-e körzetközpontonként kijelölni

egy könyvtárat, amely lényegében szolgáltató köz-
pontja lesz a térségnek. Többek szerint ez vissza-
lépés az együttmûködési körök, illetve a termé-
szetesen kialakuló, szolgáltatásalapú vonzáskör-
zetek demokratikus modelljétõl, illetve részben
már kialakult gyakorlatától. Külön problémát je-
lent ez olyan, nagytelepüléses térségekben, ahol
kettõ vagy több hasonló „képességû” könyvtár
van. Abban mindenki egyetértett, hogy célszerû
minden városi könyvtárnak számba vennie szol-
gáltatásait a tekintetben, hogy mi az, ami valóban
„piacképes”, közvetíthetõ kisebb településeknek,
illetve mi az, amit praktikusabb magának is vala-
honnan megrendelnie, mert nem rentábilis saját
„mûhelyében” elõállítania.

A másik témakörben az alábbi fõ vonalak
vetõdtek föl: mi a lehetséges és mi a valóságos az
igényekben, a technikában, a szolgáltatásokban;
miért fontos, hogy a könyvtár tudja, van különb-
ség a kettõ között; kell-e szolgálnia a nagyobb
könyvtárnak a kisebb könyvtárat; s egy örökzöld
gyûjteményszervezési kérdés: azt vesszük-e, amit
leginkább visznek, vagy „kincstárat” építünk.

Végül az együttmûködés irányairól is szó volt
(kétirányú-e vagy térbeli, és hogyan mûködik). A
jelenlévõk egyetértettek abban, hogy bárhogyan
van, a többirányú együttmûködést hatókörükben
a városi könyvtáraknak kell generálniuk. (kr)

XVI–XVIII. századi
nyomtatott térképek
és metszetek

Kiállítás nyílt az Egyetemi Könyvtár földrajzi
gyûjteményébõl április 20-án. Anyagát Farkas

Gábor Farkas, a Régi nyomtatványok osztályá-
nak vezetõje válogatta. A kiállítás május 14-ig
látogatható. Nyitva: hétfõ-péntek, 9-17 óráig.
Internetes képek: http://www.konyvtar. elte.hu/
hirek/rendezvenyek/2004/digit15_18/kepek.htm
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Az MKE kommunikációs
tanfolyama

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elsõ
alkalommal szervezte meg kommunikációs tanfo-
lyamát a tagszervezetek képviselõinek részvételé-
vel.

A harminckét tagszervezet és öt határon túli
ország magyar könyvtárosai körében meghirde-
tett tanfolyamra a beérkezett jelentkezések alap-
ján válogattuk ki azt a tizenhat magyarországi és
négy határon túli szervezetbõl delegált résztve-
võt, akiknek valamennyi költségét a Nemzeti
Kulturális Alapprogramtól kapott támogatás fe-
dezte.

A képzés célja az volt, hogy az eddig is vég-
zett pr-, marketing- és reklámtevékenység tuda-
tossá váljon tagjaink körében, mind egyesületünk,
mind szakmánk társadalmi elfogadottságának
növelése érdekében.

A tanfolyam 2004. február 25–27-én zajlott

Budapesten, Rómaifürdõn, a Hotel Római szállo-
dában, bentlakásos rendszerben. A háromnapos
tréning során elsõsorban elõadások és konzultáci-
ók zajlottak, némi gyakorlattal fûszerezve. A prog-
ram három fõ témacsoportot ölelt fel.

A könyvtár kapcsolatépítõ programja témakör-
ben a társadalommal, a fenntartóval és az olvasó-
val való kapcsolat kialakítását dolgozták fel.

Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár
igazgatója Az arculat, a megjelenés hatása a

könyvtár, a könyvtáros társadalmi elfogadottsá-

gára címû elõadásában könyvtára közel tízéves
tapasztalataira támaszkodhatott. Rendkívül sok
gyakorlati kérdést érintett, sok jó, megvalósított
ötletet mutatott be. Mindezek visszaköszöntek a
tanfolyam záró elõadásában, melyet Stricker Sán-

dor, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma tanácsadója tartott Néhány európai könyvtár

közönségkapcsolati munkája címmel. Jó volt hal-
lani, hogy a Hollandiában, Nagy-Brittaniában a
közkönyvtárak körében alkalmazott korszerû ar-
culati és pr-elemek nem teljesen idegenek nálunk.
A tanfolyam egyik célja éppen az volt, hogy a
résztvevõk a saját könyvtáraikban is alkalmazzák

ezeket a megoldásokat, akár Londonból, akár
Kecskemétrõl importálva.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója Kapcsolat kialakítása és fenntartása a

politikai és gazdasági élet szereplõivel, a társa-

dalom különbözõ területein címû elõadásában
ugyancsak gyakorlati tapasztalatok alapján gaz-
dag elméleti összefoglalását nyújtotta a témának.

Ferling Józsefnek, a PR Szövetség elnökének
A szponzorszerzés technikája címû elõadása való-
ságos példák bemutatásával illusztrálta a  hatékony
mûködés érdekében folyó szponzorszerzési gyakor-
latot. Tapasztalati összegzést adott a sikeres megol-
dásokról, illetve az eleve kudarcra ítélt, ám sok
energiát felemésztõ, esélytelen kísérletekrõl.

Bakos Klára, az MKE elnöke a kommuniká-
ció elméleti kérdéseit taglalta elõadásában, mely-
nek során hivatkozott Horányi Özséb elõzõ nap
tartott elõadására, melyre ugyancsak az MKE
szervezésében került sor, az OSZK-ban tartott
kommunikációs konferencián. Az elnök asszony
ismertette a hallgatósággal az MKE 2004. évi pr-
és marketingstratégiáját is.

Daniss Gyõzõ, a Népszabadság újságírója Amit

a jó sajtókapcsolat érdekében tudni kell címû elõ-
adásában a kapcsolatépítõ témakört kiszélesítette
a médiával való kapcsolattartásra. Ismertette a
különbözõ sajtómûfajokat, bemutatta, hogy mi a
hír a médiának, mit várhatunk el a médiától, és
mit várnak õk tõlünk.

Teveli Judit, az MKE elnökségének tagja a
másik oldalról közelítette meg a kérdést Mire

használjuk a médiát,  hogyan mutassuk meg ered-

ményeinket a médiában? címû elõadásában.
A könyvtár és az olvasó. Az olvasó tájékozta-

tása, a potenciális olvasó megnyerése címû té-
makörben a különbözõ megjelenési formák be-
mutatása és elemzése zajlott. Szilágyi Andrea, a
Comprad Kft. rendezvény üzletágvezetõje Ren-

dezvényszervezés elmélete és gyakorlata címû
elõadásában számtalan valódi, gyakorlati példá-
val illusztrálta a témát. Ráduly Margit média-
tanácsadó Írásos anyagok készítésének tartalmi

és technikai kérdései címû elõadásában az olva-
sóknak szánt meghívók és egyéb reklámanyagok
készítésének témakörét gyakorlati példákkal il-
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lusztrálva dolgozta fel, majd ismét felmerült a saj-
tóval való kapcsolattartás kérdése. Az elõadó a
tanfolyam utolsó napján visszatért a résztvevõk-
höz, és az elõzõleg kiadott feladatok elvégzését
elemezve konzultációs lehetõséget is teremtett.

Alföldiné Dán Gabriella, a BKE Könyvtára
tudományos igazgatója On-line marketing,

weboldalszerkesztés címû elõadásában a legmé-
lyebb részletekig feldolgozta a témát, majd õ is
feladatokat adott a résztvevõknek, amelyeknek
megoldását az utolsó napon elemezték ki együtt.

A Tárgyalási stratégiák és taktikák címû téma-
körben az írásos és a szóbeli bemutatkozás, meg-
jelenés elméleti és gyakorlati feldolgozására ke-
rült sor. Horváth Zoltánné, az IQSYS RT. mun-
katársa Prezentáció készítése címû, látványos pre-
zentációval kísért elõadásában részletesen bemu-
tatta a téma elemeit és trükkjeit. Józsa Emõ szak-
értõ játékos formában dolgozta fel és tanulságos
módon sajátíttatta el a tárgyalási gyakorlatokat a
résztvevõkkel.

A tanfolyam jó tapasztalatait felhasználva az
MKE elnöksége azt tervezi, hogy az év folyamán
ismét megszervezi a képzést. A tanfolyam költsé-
geit igyekszik pályázati támogatásból fedezni,
annak híján az egyesület költségvetésébõl gaz-
dálkodja ki.

T.J.

Gyermekrendezvények
a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtárban

Gyermekkönyvtári programjaink 2004. elsõ ne-
gyedévére összpontosultak, összefoglalónkban
ezek sikereirõl, illetve a tapasztalatokról szeret-
nénk beszámolni.

Könyvtárunk bõvítés, felújítás miatt 2003-ban
hónapokra bezárt, így komoly feladatot jelentett
olvasóink „visszahódítása”. Ennek egyik legjobb
eszköze volt a háromnapossá bõvített Varázsna-

pok rendezvénysorozat, amellyel hírül adtuk a
város gyereklakosságának, hogy újra mûködünk,
valamint köszöntöttük a magyar kultúra napját is.

A korábbi tematikus napok (mackónap, macs-
kanap) hagyományos és bevált programjait most
is meghirdettük (pl. versmondóverseny, játszóház),
de a varázsnapokat olvasópályázattal (felsõ tago-
zat) és Boszorkánytanoda rejtvényfüzet kitöltésé-
vel (alsó tagozat) bõvítettük ki.

Az olvasópályázatban a Harry Potter köny-
vek mellett sok más, varázslatos témájú könyv is
szerepelt: a Varázskör sorozat kötetei, a Vámpír-
könyvek, és a magyar Böszörményi Gyula Ger-

gõ és az álomfogók, valamint Darvasi László

Trappiti címû kötete. A pályázat hozadéka – még
akkor is, ha viszonylag kevesen fogalmazták meg
gondolataikat írásban –, hogy hetven–száz gye-
rek folyamatosan olvassa az ilyen témájú köny-
veket. Minden résztvevõt meghívtunk egy író-ol-
vasó találkozóra Böszörményi Gyulával, aki sze-
rint a zalaegerszegi országos viszonylatban is az
egyik legjobb találkozó volt. Ezt a dedikálásában
is megfogalmazta: „a József Attila Városi Könyv-
tár olvasóinak, dolgozóinak és (láttam ám, hogy
itt laktok!) a helyi koboldoknak”. A gyerekek
kérdéseibõl érzõdött, hogy nagyon jártasak a té-
mában, ami olvasottságukat bizonyítja.

Böszörményi Gyula olvasói körében

A rejtvényfüzet a népmesék, varázslatok, „va-
rázslatos” növények világába vezette be a kisdi-
ákokat. A feladatokat könyvtárban, könyvekben
való búvárkodással tudták megoldani.

Akik a barkácsolásban ügyesebbek, azok ezt
varázslények elkészítésével bizonyíthatták. A be-
érkezett manók, sárkányok, tündérek, boszorká-
nyok könyvtárunk díszei lettek. Természetesen
ezek megvalósításához is könyvekhez kellett for-
dulniuk.

A Bûvölõ versmondóversenyre a korábbi évek
hagyományai szerint minden jelentkezõ alsó ta-
gozatos gyereket fogadtunk. Varázslényekrõl,
varázslatokról szóló versekkel szerepelhettek, min-
denki nyert könyvet vagy noteszt, s megkapta
oklevelét. Ezután amulettkészítõ, varázslény-
origamis és mézeskalács-készítõ játszóházzal zár-
tuk a varázslatos napokat. Úgy látjuk, a változa-
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tos programokkal sikerült annyira felcsigázni a
gyerekek érdeklõdését, hogy a résztvevõk ma is
keresik a varázsvilág sokszínû könyveit.

Gyermekkönyvtári munkánkban régi hagyo-
mánya van a levelezõs játékoknak. Az idei tan-
évben 3–4. osztályosoknak a mai magyar gyer-
mekirodalomból az ún. állattörténeket választot-
tuk ki (Bálint Ágnes, Kányádi Sándor, Görgey

Gábor és Gera Pál írásait) Hõs állatok – állathõ-

sök címmel. Minden feladatlap egy-egy mû elol-
vasását feltételezte, s annak rejtelmeibe vezette
be kérdéseivel a gyerekeket. Gera Pál elbeszélé-
sei eltérnek a korábbi szerzõk meseregényeitõl,
inkább a természetet, a valóságot mutatják be. Õt
egy dia- és videovetítéssel egybekötött elõadásra
hívtuk meg a gyerekekhez, amelyen az állatkert
feladatairól, programjairól, változásairól, érdekes-
ségeirõl mesélt. Természetesen az elhangzottakra
is rákérdeztünk a feladatlapon.

A játék iránt meglepõen nagy volt az érdeklõ-
dés, 76 csapattal indultunk, s a végéig 64-en tar-
tottak ki (192 fõ). A közel féléves írásbeli munka
után a legtöbb pontot összegyûjtõ tíz csapatot és
az egy tartalékot vetélkedõre vártuk a könyvtár-
ba. A versenyzõk fele városi, másik fele város-
környéki iskolából került ki. Itt totó, könyvkere-
sés mellett ügyességi feladat megoldásában is
jeleskedhettek a játékosok. Képösszerakás után
belebújhattak az ott látott szereplõk bõrébe, s ki-
ki a maga szemszögébõl mesélhette el a történe-
tet: pl. Frakk és Irma néni; az ellenõr egér és a
világlátott egérke stb. A nyertesek között városi
és városkörnyéki csapatok egyaránt szerepeltek,
s nem volt különbség a harmadik és a negyedik
osztályos gyerekek teljesítménye között sem.

Örülünk, hogy sikerült összefognunk a város
köz- és iskolai könyvtáraival a játékhoz szüksé-
ges mûvek biztosítása érdekében, ugyanakkor
megnõtt a könyvesboltok forgalma is.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy a gyerekek
érdeklõdése a játék végéig sem lankadt számottevõ-
en, de egy furcsa jelenségre mégis felfigyeltünk. A
játék célja az olvasás, a mai magyar gyermekiroda-
lom egy-egy szeletének megismertetése, megszeret-
tetése volt. Néhány pedagógus azonban elfelejtette
ezt az eredendõ célt, s minden lehetséges eszközzel
gyõzelemre „kényszerítette” a gyerekeit. Nem rész-
letezzük a módszereket, de kérünk mindenkit, aki
hasonló területen dolgozik, hogy válaszoljon két kér-
désünkre e-mail címünkre (aniko@alpha.dfmk.hu)
vagy a lap hasábjain:

1. Tapasztaltak-e hasonló jelenséget könyvtá-
rukban?

2. Hogyan, milyen módszerekkel védik ki?
Természetesen a pedagógusok többsége azért

meghagyta a gyerekeknek az olvasás örömét, s
nem a minden áron való gyõzelem volt a legfon-
tosabb.

A felsõ tagozatos történelmi játéksorozatot 5.
osztályos csapatoknak hirdettük meg, így témája
sem lehetett más, mint az ókor történelme Istenek

földje – emberek földje címmel.
A sorozat keretén belül kezdetben a csapatok

feladatlapokat kaptak, amelyeket könyvtári kuta-
tással töltöttek ki. Amikor már az ókor világában
jártasabbak lettek, Joós Tamást, a Savaria Legio
tagját hívtuk meg elõadásra. Õ korabeli viselet-
ben és fegyverzetben állt a gyerekek elé, s a CD-
ROM-os prezentációval nemcsak bemutatta a lé-
giók felépítését, a harcmodorukat stb., hanem
helyszíni bemutatóba is bevonta a hallgatóságát.
Az elõadás végén a Gladiátor címû film csataje-
lentének levetítésével „élõben” is megnézhették a
gyerekek az elhangzottakat.

Joós Tamás a római légió fegyvereit és viseletét
mutatta be a hallgatóságnak

A Göcseji Múzeum kedves és lelkes munka-
társa, Kõvári Csilla régész volt a következõ ven-
dégünk. Elõadását CD-ROM-os prezentációval
kísérve Zala megye római kori emlékeirõl, a fel-
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tárásokról beszélt hallgatóságának szakszerûen, de
a gyerekek nyelvén. A legközelebbi alkalommal
az õ vendégei voltunk a zalalövõi romkert, a római
emlékeket bemutató múzeum megtekintésekor. A
résztvevõk hallhattak a temetkezési szokásokról,
a központi fûtésrõl, megnézhették a római út
maradványait, az edényeket, különbözõ haszná-
lati tárgyakat, ékszereket – mintegy beleélhették
magukat egy ókori római település lakóinak éle-
tébe. Közben a régészek feltáró, leletmentõ, kiál-
lítást építõ munkájába is betekinthettek.

A sorozat zárását és az eredményhirdetést a
Göcseji Múzeumban tartottuk. A gyerekek Csilla
vezetésével itt is megtekintették az ókori emlékeket
bemutató kiállítást, majd a múzeum egészét is.

A részt vevõ ötödik osztályos, nagy részben
városkörnyéki iskolákból kikerült gyerekek és pe-
dagógusaik véleménye szerint nagyon jó volt a
játéksorozatnak ez a formája: elmélet és gyakor-
lat egysége. Ahogy a gyerekek megfogalmazták,
„egy elõadás felért öt töriórával”. A gyerekek
nemcsak a korral foglalkozó ismeretterjesztõ
könyvekben, CD-ROM-ban mélyedtek el a
könyvtári kutatások során, de az elõadások és
múzeumlátogatások révén szinte személyes kö-
zelségbe kerültek az ókori rómaiak életével.

Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy a jövõ-
re hatodik osztályos gyerekek számára hasonló
módon folytathassuk ezt a sorozatot, s elõteremt-
sük az ehhez szükséges anyagiakat. Az idei csa-
patok lelkesedése is erre buzdít bennünket, hi-
szen a feladatlapok megoldása és az elõadások
hallgatása közben megtanultak jegyzetelni, meg-
ismerkedtek a könyvtár megfelelõ állományrésze-
ivel, a számítógépes könyvkereséssel, a CD-
ROM-ok használatával. Mindezek az ismeretek
és a csapatok közösséggé kovácsolódása garan-
cia egy újabb sikeres sorozat megvalósítására.

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatin Mária

gyermekkönyvtárosok

Helyismereti szakmai nap

2004. március 31-én szakmai napot rendezett
Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.

Az a furcsa helyzet állt elõ, hogy szerveze-
tünk rendezvényérõl most csak azért érdemes hírt
adni, hogy ezúton is köszönetet mondhassunk ven-
déglátóinknak, Szabóné Vörös Györgyi kolléga-
nõnknek és dr. Praznovszky Mihály igazgató úr-

nak a kedves fogadtatásért, a bõkezû ellátásért és
a kényelmes környezetért. Köszönettel tartozunk
annak a félszáz regisztrált (és ki tudja hány, a
jelenléti ívet elkerülõ) tagtársunknak és szimpati-
zánsunknak, akik részvételükkel értelmet adtak
az összejövetelnek. Dicsérnünk kell és méltán az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár külcsínét és bel-
becsét; bízunk abban, hogy nincs könyvtáros
Magyarországon, aki ne gyönyörködött volna
vagy ne gyönyörködne szívesen szakmánk e pa-
lotájában.
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A szakmai nap tar-
talmi részérõl már nem
szívesen adna hírt a kró-
nikás, s ennek (a termé-
szetes lustaság mellett)
a fõ oka az, hogy vala-
mennyi elõadónk ígére-
tet tett arra, hogy az el-
hangzottakat írásban a
könyvtári szaksajtó ren-
delkezésére bocsátja, s mi valamennyit szeretnénk
is olvasni. Jó összefoglalót írni tehát nem szabad,
(nehogy bárki úgy érezze, ezután már nem szüksé-
ges dolgozni a publikációján), rosszat meg nem ér-
demes.

Ezért várjuk, hogy Bakos Klára elnökasszony
Az MKE elõtt álló feladatok, Sándor Tibor tag-
társunk Aprónyomtatványok kezelése a Budapest

Gyûjteményben és Mezey László, Vajda Kornél,

Hölgyesi Györgyi írása alatt megjelenjen: elhang-

zott az MKE Helyismereti Szervezetének szakmai

napján.

Köszönet tehát a vendéglátóknak, az elõadók-
nak, a közönségnek.

Viszontlátásra minden helyismeret iránt érdek-
lõdõ könyvtárosnak júliusban, Szolnokon.

Takáts Béla

elnök

SCOLA TÉKA Alapítvány

Nyíregyházán ismét olyan kezdeményezés történt
a közoktatásban, melyet valamennyi megyében
és budapesti kerületben érdemes átgondolni.
SCOLA TÉKA néven alapítványt hoztak létre a

könyvtárostanári munka elismerése érdekében. Az
alapító okiratot a szakmánkban országosan ismert
könyvtárostanár, Zsoldos Jánosné készítette el.
Megalakult a kuratórium, Kalucza Lajosnak, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának elnök-
letével.

A munka jó elvégzése önmagában jutalom.
Igaz. A lelkiismeretes tanár – elismerés, többlet-
díjazás nélkül is – a tõle telhetõ legtöbbet adja
önmaga tudásából tanítványainak. Egy-egy alka-
lommal mégis jó megállni a mindennapok sorá-
ban s észrevenni a megszokottnál, a kötelezõnél
többet, valami újat nyújtót, vagy az évtizedeken
keresztül következetesen jól dolgozót.

Az is felvetõdött bennem: gondolunk-e arra
mi, szaktanárok, egy-egy terület közeli ismerõsei,

hogy köszönetünket fejezzük ki azon iskolaigaz-

gatóknak, akik hozzájárulnak jobb tanári ered-

ményeink eléréséhez, elismeréséhez?
A másodiknak választott szakmám, a könyv-

tárostanári pálya figyelésekor tûnt fel, hogy mi-
lyen szakértelemmel, hatékony igazgatói munká-
val formálja, segíti több igazgató a könyvtár-
pedagógiai folyamatot, az adott iskola szerves
részévé vált könyvtár fejlõdését, sõt, az intézmé-
nyen kívül, az iskolai könyvtárügy érdekében (is)
tevékenykedõ civil szervezetet.

Tapasztalatomból például az ötvenes-hatvanas
évekbõl Kulcsár Sándor (Budapest, Szemere ut-
cai fiúiskola) és Fabulya László (Salgótarján)
igazgató alakja tûnik fel. A hetvenes évek elején,
mint a fõváros huszonkét kerületének egyetlen
iskolai könyvtári szakfelügyelõje, tiszteltem és
csodáltam több igazgató hozzáértõ támogatását,
amit szakmánkhoz nyújtott: Kálmán Gyula (Bu-
dapest, Táncsics Gimnázium), Kamasz Lajos és
helyettesei, Csobay Józsefné és Szalay Béláné

(Budapest, Békés Glasz Szakmunkásképzõ),
Kaján László (Fõvárosi Pedagógiai Intézet) igaz-
gató munkáját.

Késõbb, amikor a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Ifjúsági Szekciójának titkáraként dol-
goztam, kezdeményeztem és szerveztem az Isko-
lai Könyvtárosok Nyári Akadémiáját a nyolcva-
nas években, felejthetetlenül értékes támogatást
nyújtott munkájával Hoffmann Rózsa (Budapest,
Németh László Gimnázium), Csoma Gyula igaz-
gató és Ambrusné Szalay Katalin (Országos Pe-
dagógiai Intézet).

Az elsõ akadémiákon folyó munka láttán fel-
ötlött bennem: az iskolai könyvtárosoknak külön
szervezetre van szükségük. Több szakkönyvtáros
és közmûvelõdési szakember fékezõ munkája
mellett kezdtem el az Iskolai Könyvtárosok Szek-
ciójának szervezését. Nem mûködhetett volna
létrejött közösségünk olyan magas színvonalon,
ha szakmánk nem kapott volna támogatást sok
vezetõtõl. Különösen hálásak lehetünk Balázs Mi-

hály igazgatónak (Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum), Papp Istvánnak, a valamikori
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ volt igazgatójának
és Billédi Ferencnének, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete akkori elnökének.

Most, a XX–XXI. század fordulóján egyre
több név emelkedik ki elõttem az igazgatói név-
sorból. A Bod Péter Társaság elnökeként már
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tizenöt éve tapasztalom: mi, tanárok önálló mun-
kát végzünk a tantermen, könyvtárunkon belül.
Ahhoz, hogy munkánkat elmélyítsük, megújítsuk,
következetesen végezhessük és az iskola falain
kívül is megismertethessük, az iskolák igazgató-
inak szakmai állásfoglalása, mellénk állása is szük-
séges. A budapestiek közül gondolok itt például
Szakáll Istvánnéra (István Gimnázium), Doba

Lászlóra (Eötvös Gimnázium), Szebedy Tasra
(Városmajori Gimnázium), Schulek Mátyásra
(Deák tér). Végül visszatérek az írás elején emlí-
tett városra, Nyíregyházára. A Kölcsey Gimnázi-
umban Kalucza igazgató úr végez országos szin-
ten kiemelkedõ könyvtárpedagógiai munkát tan-
testületével. Nyugodt, alkotó szellem hatja át a
mindennapokat, amit több tucat alkalommal ta-
pasztaltam az iskola könyvtárában járva. Az in-
tézményben évrõl-évre valamennyi tanuló része-
sül könyvtárhasználatra nevelésben. Nõtt a könyv-
tár alapterülete, állománya és a számítógépek
használata. A könyvtár személyi feltételeinek meg-
választására különösen gondot fordít az iskola ve-
zetõje: csak megfelelõ szinten képzett kollégát
alkalmaz a könyvtárban új pedagógus felvétele-
kor. A napi feladatokon túl támogatja már több
mint egy évtizede az Országos Bod Péter Könyv-
tárhasználati Versenyt.

Kérésemre meghívtak az országból és néhány
határon kívüli iskolából 11–12. évfolyamosokat
helyi versenyre. A kiválóan sikerült rendezvény
egyedül a magas színvonalon, önzetlenül dolgo-
zó könyvtárostanár, Zsoldos Jánosné, és az õt
támogató igazgató érdeme. Ennek hatására ter-
jesztette ki az Oktatási Minisztérium a negyedik
kategóriára, a 11–12. évfolyamra is az országos
versenyt a következõ évtõl. Remélem, az orszá-
gos verseny egyszer a határon túliakat is fogadja
majd.

A gimnáziumban évek óta folyó könyvtáros-
képzés és a könyvtárostanárok továbbképzése
külön elemzõ írásra méltó. Ilyen bázisintézmény-

re volna szükség minden megyében a könyvtáros-
tanári munka, az iskolai könyvtárak fejlõdése
érdekében!

Az egyik legkiemelkedõbb segítség, amit a
Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával kaptunk Kalucza
Lajos igazgatótól, felelõs kiadótól, a Kölcsey

Ferenc Gimnázium füzetei sorozatban megjelent

mûvek. A 4-5. szám az egész ország igényes
könyvtárostanárait támogatja.

Köszönjük!
Befejezésként javaslom a soraimat olvasó hat-

vani, pápai, hódmezõvásárhelyi, budapesti,
baktakéki és más könyvtárostanároknak, keresse-
nek saját közelükben olyan vezetõt, akirõl azt
tapasztalják, sokágú feladatainak végzése közben
kiemelkedõen foglalkozik a könyvtárpedagógiai
kérdésekkel. Írják meg tapasztalataikat. Köszönõ
leveleiket küldjék el az igazgatónak, vagy ha te-
hetik, tegyék írásukat nyilvánossá a követésre
méltó irányító tevékenységrõl.

Ugrin Gáborné

Új vezetõség az MKE
Bibliográfiai Szekciójának
élén

A bibliográfiai szekció elnöke, Nagy Anikó, va-
lamint Jávori Ferencné gazdasági felelõs az idei
év elején lemondott tisztségérõl. Ezért a Szekció
2004. március 18-án soron kívüli vezetõségvá-
lasztó taggyûlést tartott. Ezen a taggyûlésen Nagy
Anikó, a leköszönõ elnök beszámolt a vezetõség
nevében a 2003. évi munkáról, valamint elõter-
jesztette a 2004. évi munkatervre vonatkozó ja-
vaslatokat. A szervezet gazdasági beszámolóját
Jávori Ferencné ismertette. A taggyûlés döntött
arról, hogy a szekció vezetõségi létszáma egy
fõvel bõvül.

A vezetõségválasztó taggyûlés elõtt a vezetõ-
ség felkérte a jelölõbizottságot az új tisztségvise-
lõk megválasztásának elõkészítésére. A taggyûlé-
sen Kégli Ferenc, a jelölõbizottság elnöke ismer-
tette a jelölés eredményét, majd a jelöltek bemu-
tatkoztak. Ezt követte a titkos szavazás, melynek
eredménye:

– Ottovay László lett az MKE Bibliográfiai
Szekció új elnöke, illetve tanácsi képviselõje is,

– Gazdag Tiborné gazdasági felelõsként és
– Pogányné Rózsa Gabriella vezetõségi tag-

ként került a szekció vezetõségébe.
Nagy Anikó hatéves elnöki munkáját, ered-

ményes tevékenységét Vajda Erik köszönte meg,
valamint gratulált és sok sikert kívánt új egyesü-
leti feladataihoz, elsõként a Budapesti Nemzetkö-
zi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja programjá-
nak megszervezéséhez. Jávori Ferencné kitartó,
pontos gazdasági munkájáért az új vezetõség
mondott köszönetet.

Ignéczi Lilla



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. ápri l is • 27

Számítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalaink

Jávácska
– Internet

csak gyerekeknek, avagy
fantasztikus programozás

Kísérlet a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárában

Napjaink fontos kérdése, hogy használói vagy
irányítói leszünk-e az információs társadalomnak.
Még erõteljesebben érinti ez a dilemma a most
felnövõ nemzedéket.

Jelenleg az ifjúság informatikai nevelése szer-
vezetten kizárólag iskolai tanórák keretében tör-
ténik. Behozhatatlan elõnnyel rendelkeznek azok
a gyerekek, akiknek családja számítógéppel,
internet-elõfizetéssel rendelkezik, s egyben õk
azok, akiknek az iskolai számítástechnikai órák
kevés újdonságot nyújtanak. Éppen ezért az isko-
lai rendszer mellett kívánatos lenne egy egyéni
ütemben használható, az életkori sajátosságokat
messzemenõen figyelembe vevõ, mindenki szá-
mára elérhetõ oktatási forma, amely elsõsorban a
gyermekeknek ad lehetõséget az informatikai írás-
tudás megszerzéséhez.

Mi szükséges ahhoz, hogy a felnövekvõ nem-
zedék minden tagja egyenrangú és hasznos pol-
gára legyen az információs társadalomnak?

> Rendelkezniük kell az alapvetõ elméleti és
gyakorlati informatikai ismeretekkel.

> Gyakorlott felhasználóknak kell lenniük mind
az internetes, mind a mobiltechnológia terén.

> El kell sajátítaniuk és meg kell érteniük az
eljövendõ „e-korszak” archetípusait.

> Meg kell tanulniuk élni a virtuális közössé-
gek nyújtotta elõnyökkel sajátmaguk és közössé-
gük érdekében.

Közismert tény, hogy a könyvtárak szerepe az
utóbbi években jelentõsen átalakult. A tudás
megõrzésének feladatai mellé kerültek a tudás
szolgáltatásának feladatai. A Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára régóta szervez
informatikai képzést különbözõ felhasználói cso-

portoknak. Az oktatók és a hallgatók oktatása
mellett a nem egyetemi polgárok számára is indí-
tott internetoktatást. Így természetes volt az is,
hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
és az Oktatási Minisztérium által kiírt ITEM-pá-
lyázat meghirdetésekor az innováció jegyében a
fiatal korosztály megszólítását tûzte ki célul. A
kérdés az volt, hogy lehet-e kidolgozni egy olyan
oktatási formát, amellyel megoldható a legkor-
szerûbb progromozási nyelv, a JAVA megismer-
tetése és kisiskolások számára „emészthetõ” for-
mában való tálalása.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Jávács-
ka egy elektronikus, on-line, multifunkcionális
oktatási anyag, mely több korosztály számára
készített, igen modern témájú ismeretterjesztõ,
oktató és egyben szórakoztató komplex – akár
mobiltelefonról is elérhetõ – anyagokat, szolgál-
tatásokat foglal magában. A Jávácska portál köré
szervezõdõ közösség tagjai mesék és játékos
gyakorlatok, kalandok közben, akár egyéni ütem-
ben sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati progra-
mozási alapokat, informatikai alapfogalmakat.
Megismerhetik az internetes közösségek normáit
és etikáját a portál segítségével. A legmodernebb
informatikai fogalmak mesékbe, kalandokba ön-
tése, az informatikai rendszerek szabályainak já-
tékos bemutatása új megközelítését adja az infor-
matika oktatásának.

Az elkészült program három, egymást kiegé-
szítõ egységbõl áll:

> a Fantasztikus programozás címû regény,
> a Jávácska portál és
> szakköri anyagok.
A könyv egy sci-fi naplóregény, melynek szer-

kezetében a moduláris felépítés érvényesül, infor-
matikai nyelven a blog. Ez a fajta felépítés lehe-
tõvé tette, hogy váltakozhassanak a meseszerû,
elbeszélõ és ismeretátadó modulok.

Barát Virágnak, a regény fõhõsének bevezetõ
szavaival a regény mottóját így foglalhatjuk össze:
„Jávácska – internet csak gyerekeknek, avagy ho-
gyan láttam tizenegy évesen a már mindenütt bur-
jánzó számítógépeket, a mindent behálózó Internetet,
a mindig magunknál hordott mobiltelefonokat és a
mindezeket összekötõ programozást.”
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A könyvben stílusosan bitmanók és betûma-
nók szerepelnek, és a mesékbe ágyazódnak be a
programozás lényegi elemei.

A Jávácska portál

A Jávácska portált a WAP
Jávácska (http://www.clib.
dote.hu/javacska/index.wml)
és a WEB Jávácska (http://
www.clib.dote.hu/javacska/)
alkotja.

WAP Jávácska
A portál egyszerûsített

WML felülete az, ahonnan az
órai mobilos példaprogra-
mok, példajátékok, háttérké-
pek, a webportál csoportjel-
vényei is letölthetõk, valamint
itt találhatók az írott anyag-
hoz kapcsolódó önellenõrzõ
tesztek. Ezt a felülelet köny-
nyedén el lehet érni mobilte-
lefonról is.

WEB Jávácska

A webportál
kialakításánál az
alábbi célkitûzé-
seink voltak:

• A portál egyrészt
élénk színeivel, másrészt
egy diákmûvész vidám,
programozási alapfogal-
makat megszemélyesítõ
grafikáival, illetve a
szerzõk FP-beli képei-
vel hívja fel a gyerme-
kek figyelmét.

• Legyen egy egy-
séges megjelenés. Eh-
hez az elefántot válasz-
tottuk.

• Legyen közösségszervezõ ereje (fórum, le-
velezõlista, album).

• Böngészõ-független megjelenésû legyen.
• Elõugró ablakok hívják fel a figyelmet az

újdonságokra.

Regisztráció nélkül

1. Regisztráció nélkül használható az elefánt
teste, benne a következõk:

• Letöltés: Itt a Fantasztikus programozás leg-
frissebb pdf fájlformátumú verziója található, amit
a GNU általános nyilvános engedéllyel készítet-
tünk. „Saját változat” is kérhetõ (itt a regénybeli
iskola 14 tanulója nevének helyére lehet megadni
változatokat, ezután a megadott e-mail címre
megküldjük az átalakított pdf-et).

• Aktuális óra: A portál egyes részeit emeltük
ki ide, korábban a Jávácska-találkozók anyagai
kaptak itt helyet.

• Támogatóink: A GNU Jávácska – Internet
csak gyerekeknek projekt megvalósulását elõse-
gítõ, támogató szervezetek honlapjára ugorhatunk.

• Impresszum, kapcsolat
2. A jobb oldali elefántfül a tanulóké, többek

között itt érhetõ el néhány oktató-applet, pl. a
fraktálok, a hangya-szimulációs program, a titko-
sító program, a Jávácska-találkozókon készült
képek.

3. Az elefántot reményeink szerint a lába viszi
majd elõre, ami a tanár bitmanóké: innen érhetõk
el a szakköri segédanyagok, a számítógépek
Javája (J2SE) és a mobiltelefonos szimulátorok
(J2SE) telepítését segítõ anyagaink, a digitális
anyuka, valamint a szülõknek és a tanároknak
szóló rövid küldetésnyilatkozataink. Kiemelném
a digitális anyukát: ezen az oldalon az eredeti

elképzelés szerinti informatikai
alapfogalmakat átadó mesék
hallgathatók meg. Természete-
sen ezek a regény szerves ré-
szei is.

Regisztrációval

A bal oldali elefántfülben re-
gisztrálhatunk, illetve, ha ezen
már túl vagyunk, beléphetünk.
A regisztrációnál a szokásos
adatok megadása után (pl. név,
jelszó) csapatjelvényt is választ-
hatunk.

A Dél

Keresztje javás

mobiljáték

nyitóképernyõje
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A program széles használata után beindítjuk a
bájtversenyt, amiben a csapatok adnak majd szá-
mot tudásukról.

Gyerekcsoportok

A GNU általános nyilvános engedélyével ter-
jesztendõ, írott informatikai ismeretterjesztõ anya-
got az egyéves projekt során két gyerek-kontroll-
csoporttal folyamatosan teszteltük. Az egyik cso-
port spontán szervezõdött, a másik iskolai szak-
kör keretében állt össze.

Jávácska-konferencia

http://www.clib.dote.hu/javacska/konferencia
A GNU Jávácska népszerûsítésének fontos

mérföldköve a február 26-án tartott elsõ Jávács-
ka-konferencia.

A konferencia fenti címérõl az elhangzott elõ-
adások anyaga letölthetõ.

Hitünk szerint az OO világ, vagy a Java OO
világ értõ ismerete segíthet az irányítók közé
emelni a jelenleg még iskolás gyerekeket.

Bátfai Erika, Bátfai Norbert, Virágos Márta
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„Bölcs bagoly”
Városi Könyvtár

Könyvtárunk Dél-Borsod egyik legdinamikusab-
ban fejlõdõ intézménye. Iskolai és közmûvelõdé-
si feladatokat lát el. Olvasóink száma megközelíti
az ezret.

Legfontosabb célkitûzésünk minél gyorsabban
és minél szélesebb körben információhoz juttatni
ellátási körzetünk lakosságát a mai felgyorsult
világban. Épp ezért rendelkezünk szélessávú,
korlátlan internet-hozzáféréssel, ami nagy segít-
séget nyújthat a tanulmányaikat folytató középis-
kolai diákoknak és felsõoktatási hallgatóknak, de
bárki másnak is, akinek sürgõsen valamilyen friss
információra van szüksége.

Lehetõség van e-mail küldésére és fogadására,
anyagok letöltésére, nyomtatásra, fénymásolásra.
Új szolgáltatásunk, hogy a nehéz helyzetbe ke-
rült embereknek hetente friss adatokat biztosítunk
a munkahelykínálatról.

Több részleg is mûködik a könyvtárban. Elsõ-
ként az iskolait emelném ki, ahol az általános és
a középiskolák, de akár a felsõoktatási intézmé-
nyek diákjai is megtalálnak szinte minden segéd-
anyagot, ami tanulmányaikhoz szükséges. Érte-
lemszerûen vállaljuk játékos, az életkornak meg-
felelõ könyvtárhasználati órák
megszervezését elõzetes beje-
lentkezés alapján.

Helyismereti gyûjtemé-
nyünk megfelelõ tájékoztatást
tud nyújtani városunk múltjá-
ról, jelenérõl, de még jövõjé-
rõl, környezeti helyzetérõl is.
Felnõtt részlegünk hatalmas
szépirodalmi állománnyal
büszkélkedhet, de a könnyebb
mûfajú könyveket szeretõ ol-
vasóink is bõven találhatnak
kedvükre való olvasnivalót. A
gyermekrészleg, a „mesekuc-
kó” egy valódi mesevilágot
varázsol a gyermekek köré.
Ideális helyszín óvodások,

kisiskolások könyvtári bemutató óráihoz. A hír-
lapolvasóban több mint százféle folyóirat és ter-
mészetesen a legfrissebb napilapok állnak az
olvasók rendelkezésére.

Hamarosan elkészül a zenei részleg, ahol
nemcsak elméleti, hanem hangzó anyagot is
tudunk biztosítani a zene iránt érdeklõdõknek.
Szintén kialakulóban van a videotékánk, ahol
elsõsorban kötelezõ olvasmányokat fogunk
kölcsönözni, de természetesen más filmek is
lesznek a palettán.

Könyvtárunk minden hónapban meglepi ol-
vasóit egy-egy érdekes programmal, de szíve-
sen ad otthont író-olvasó találkozóknak, konfe-
renciáknak is. Programjaink közül a legnépsze-
rûbb és legnagyobb volumenû az immár ha-
gyományosnak számító gyermeknap megrende-
zése májusban. Hatalmas tömeget mozgat meg,
népszerû könnyûzenei együttesek, bohócok,
színtársulatok, egyéb szórakoztató produkciók
közremûködésével. Egész délutánt betöltõ prog-
ramsorozatról van szó, amely gyönyörû tûzijá-
tékkal zárul. A mûsor érdekessége, hogy a
könyvtár „Csepürágó” színjátszó csoportjából
kerülnek ki a konferansziék, akik évrõl évre
nagy sikerrel vezénylik le ezeket a rendezvé-
nyeket. A színjátszó csoport több éve mûkö-
dik, egyházi és városi ünnepségeken, rendez-
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vényeken vesz részt, nem kis sikerrel. Nagyon
népszerûek városunkban. Sikeres programunk,
hogy Szent Iván éjszakáján éjfélig tart nyitva a
könyvtár, aminek varázsát növelik a hagyomány-
õrzõ szokások, a tûzugrás, a bográcsolás. A téli
ünnepkör is gazdag színesebbnél színesebb ren-
dezvényekben: András-nap, Mikulás, Luca-nap,
karácsonyi mûsor.

Internet Fiesta a Bölcs Bagoly
Városi Könyvtárban

Könyvtárunk több sikeres pályázatot tudhat
maga mögött, így többek között megfelelõ tel-
jesítményû számítógépekre is sikerült szert ten-

nünk, és ami nagyon fontos,
szélessávú internet-hozzáfé-
réssel is rendelkezünk. Ebbõl
kifolyólag az idén örömmel
csatlakoztunk mi is az Internet
Fiesta népszerûsítõ program-
jaihoz.

Úgy gondoltuk, rendezvé-
nyeinknek több réteghez kell
szólniuk, hiszen egyre inkább
nélkülözhetetlenné kezd válni
az internet használata a hét-
köznapokban is. Meghirdettük
plakátokon, a helyi televízió
képújságának hasábjain, hogy
minél több emberhez érjen el
a fiesta üzenete. Sikerült is az
akció, mert a roham hatalmas
volt. A két hét úgy telt el,
hogy félóránként váltották
egymást az érdeklõdõk a gé-
peknél. (Itt jegyzem meg,
hogy sajnos elég kicsi a gép-
parkunk, mindössze három
számítógépbõl áll).

Egy szombati nappal kez-
dõdött a programunk, elsõsor-
ban gyerekeket vártunk, de
örömünkre jöttek velük a fel-
nõttek is. Sokan voltak váro-
sunkból ez idõ tájt Szovátán,
a testvérvárosunkban, ezért
ide repült el az elsõ e-mail,
de aztán elõkerültek a kis cet-
lik, és hamarosan olyan leve-
lezés vette kezdetét, hogy jó

volt nézni, ahogy beindult a nyüzsgés – hamar
ráéreztek az ízére.

A jó kezdésnek köszönhetõen az elõadásokra
többen is kíváncsiak voltak, hiszen sokakat érde-
kel, hogy otthonra milyen internet-hozzáférési le-
hetõséget érdemes választani, melyik a számára
legmegfelelõbb mind anyagilag, mind az idõkor-
látot tekintve. Tartottunk elõadást számítógépek-
kel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl, az
internet segítségével olyan oldalakat mutattunk be,
amelyeken ezekrõl információt is kaphatnak, tesz-
telhetik a gépeket a pontos leírások alapján, sõt
támpontokat is kapnak a kevésbé tájékozottak.

A délutánok voltak a legzsúfoltabbak. Volt,
aki álláshirdetésre válaszolt, fényképet raktunk
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fel, önéletrajzot készítettünk,
volt, akit a társkeresõ érdekelt,
sokan nyitottak freemail-címet,
de volt olyan nyugdíjasunk is,
aki az üdülését intézte elektro-
nikus úton. A nyolcadikos diá-
kok egymást túlkiabálva nézték
a felvételi eredményeiket, kinek
hová van esélye bejutni. A kö-
zépiskolások, fõiskolások már
sokkal tudatosabban szörföztek
a neten. Volt, aki a felvételi
ponthatárokat böngészte, más
már a szakdolgozatához keresett
anyagot vagy éppen a Neptunba
kért bebocsátást. De még nekik
is tudtunk újat mondani a
netikett-„tanfolyamunkon”, hi-
szen a hálónak is van illemkó-
dexe. Természetesen gondol-
tunk a kisebbekre is. Nagyon
élvezték a virtuális játszóházat,
a délutáni chat-partikat.

Annyi nevetés, sok-sok poén
hangzott el ezeken a délutáno-
kon, hogy remélem, mindenki
szép emlékekkel, derûsen ment
haza. A nagyoknak vetélkedõ-
vel zártuk a programot, nagyon
ügyesen kattogtatták az egere-
ket. Pillanatok alatt bejártuk
Európát, és megállapítottuk, a
gyerekek eléggé tájékozottak a
világ dolgaiban, tudják, mi tör-
ténik körülöttük, mi is az az
Európai Unió.

 A záró napon Párizsba „utaztunk”, az
Internet Fiesta központjába, teát fõztünk, és
francia dalokat hallgatva megnéztünk min-
dent, amit az útikönyvekbõl kiszemeltünk
magunknak. A gyerekek nagyon élvezték,
csak azt sajnálták, hogy hamar véget ért.

Ezen kívül két kiállítás is emelte a prog-
ramok értékét, az egyik az Internet világa

címet viselte, a másik az unió országairól,
a csatlakozás után várható oktatási, kultu-
rális és munkaerõ-piaci lehetõségekbe adott
betekintést.

Dióhéjban így telt el nálunk a két hétig
tartó ingyenes Internet Fiesta.

Konkoly Tiborné
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A csatlakozó országok
mûvészete

(New Frontiers: Art from New EU
Member States)

Nemzeti Galéria, Dublin.

Idõszaki kiállítás,
2004. március 3–május 30.

Az írek európai uniós soros elnöksége alatt sok
kulturális és mûvészeti szempontból érdekes ese-
mény is zajlik szerte az országban. Hogy csak
néhányat említsünk: a Vígszínház Össztánc címû,
nagy sikerû produkciója a százéves Abbey
Theaterben, Bogányi Gergely és Kelemen Bar-

nabás elegáns koncertje, majd április végén Ju-

hász Ferenc tart felolvasó estet Galway-ban.
Mindez annak a célnak a szolgálatában, hogy
közelebb hozza az ír közönséghez a csatlakozó
országokat. Csak elfogadnunk lehet a sokat idé-
zett mondás igazságát, miszerint a mûvészet és a
kultúra egy ország leghatékonyabb nagykövete.

Egyre többen tudnak rólunk, együttérzéssel és
szimpátiával követik tevékenységeinket – és kom-
mentálják! Bekerültünk a köztudatba, ami fontos
és érdekes mozzanat.

Ez a március 3-án ünnepélyesen megnyitott
tárlat nagyszerû, elegáns és lenyûgözõ. Arról szól,
ami Európában közös, a mûvészetek összetartó
erejérõl. Minden meglévõ különbözõség ellenére
a közvetített tabló egységes és összetartozó, sok-
kal erõsebben tartalmazza és erõsíti a közös je-
gyeket, az európai mûvészeti irányzatokhoz tar-
tozást, mint gondolhatnánk. Valamivel több mint
hatvan festményt küldtek a tíz csatlakozó ország
nemzeti galériái és múzeumai, a XIX. század végi,
illetve a XX. század elejei mesterek munkáiból.
Bizonyára nem véletlen a válogatás, mármint az,
hogy nem a szocialista realizmus idõszakát része-
sítették elõnyben  például a közép- és kelet-euró-
pai múzeumok – mutatott rá a kiállításhoz szerve-
zett elõadássorozat egyik elõadója, Ron Hill, a
Trinity College politológia professzora, aki elõ-
adását éppen az egység és a különbözõség külö-

nös egyensúlyára építette. Ezen országok és né-
pek identitástudatának problematikáját vizsgálva
érzékenyen és árnyaltan vette számba a nyelvi,
kulturális, vallási, mûvészeti, oktatási, íráshaszná-
lati metszeteket és különbözõségeket, érzékeltet-
ve népes hallgatóságával, milyen nehéz kérdés ez
számunkra. Mi sem illusztrálja ezt jobban, mint
hogy a budapesti Nemzeti Galéria által küldött
hat gyönyörû festmény (Szõnyi, Derkovits, Tiha-

nyi Lajos, Rippl-Rónai és két Ferenczy Károly)

mellett, a szlovákok falán, ott a hetedik: Ladislau

Mednyánszky, amiért, persze, itt hálásak lehetünk.
Tényleg gyönyörûek a képek, és szerencsére

rengeteg a látogató. Valahányszor ott voltam (hét-
köznap is), sokan voltak kíváncsiak a tárlatra,
látható örömmel és elégedettséggel nézegették a
festményeket. Nekem a legnagyobb meglepetést,
az összetartozás erõs élménye mellett, a baltiak
mûvészete okozta, a mellékelt illusztráció is egy
1920-as lett festmény részlete (Jekabs Kazaks),
de hasonlóképpen rácsodálkozik az ember a szlo-
vénok varázslatos, napos és könnyed impresszio-
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nista képeire csakúgy, mint Josef Sima szürrealis-
ta Kék tájképére (Prága), vagy a ciprusi Adamantios

Diamantis drámai erõt sugárzó alkotására.
A kiállítás szép kivitelû katalógusa a kiállító

országok szakemberei által írott tanulmányok
mellett érdekes bevezetõ esszét tartalmaz Steven

A. Mansbach professzor tollából (University
Maryland, History of Modern Art). A kiadványt
Fionnuala Croke gondozta, a mûvészet, sport és
turizmus ügyeiért felelõs minisztérium támogatta.

Keddenként és vasárnapoként érdekes, kap-
csolódó témákról szóltak az elõadások és az azo-
kat követõ beszélgetések.

A multikulturalizmus jelentését boncolgatva
Közép-Kelet Európában, az elõadássorozat záró
elõadója, dr. Wanda Balzano

(a Dublini Egyetem tanára)
az „idegen”, a „más”, a „tõ-
lem különbözõ” pszichés él-
ményébõl indult ki. A féle-
lem az idegentõl, az ismeret-
lentõl és az idegenségtõl
mindannyiunk õsi, Junggal
mondhatjuk, archetípusos él-
ménye. Irodalmi példái az Ó-
testamentumtól az Odüsszei-
áig errõl szóltak. A félelem
oldásában az alkotás, a mû-
vészi teremtés látszik mene-
déknek, biztos pontnak.

Az emberi történelem éppen
a különbözõség elfogadásáról és
elfogadtatásáról szól. A mi tér-
ségünkre Kundera és Konrád

György esszéi aktualizálják. Jó
érzés volt hallanom – kiváló for-
dításban! – Konrád György szép
mondatait arról, hogy „Közép-
Európa álma” éppen e külön-
bözõség elfogadására épül. Köl-
csönös szenvedésünk és örö-
münk, közös kiszolgáltatottsá-
gunk és életben maradásunk re-
ménye ebben az elfogadásban
szemlélendõ, és csakis így értel-
mezhetõ.

Az új határokkal bõvülõ
Európa pedig a gazdagodást
éli és élheti meg. Az értékek
összetartó erejét.

 Bobok Beáta

Könyvtár
a mûsorfüzetben

A mi Pesti Estünkre hasonlít leg-
inkább a The Times The

Knowledge heti mûsorfüzete,
amelynek március 27. és április
2. közti ajánlatában találtuk az
alábbi oldalt.

Lám, itt a példa: a jó könyv-
tár(ak)nak sem árt a reklám!
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Helyismereti Mûvek
Hajdú-Bihar megye 2002

Az évente megjelenõ bibliográfiasor kötetei rend-
re a Hajdú-Biharban kiadott, illetve a megyérõl,
a megye településeirõl, kistájairól, helyismereti
monumentumairól szóló, nyomtatott formában
megjelenõ önálló kiadványokat regisztrálják. A
2002. évi kötet – hasonlóan az elõzõ évekéhez –
nagy témaölelésû bibliográfiai földolgozás, hiszen
a tradicionális helytörténeti, helyismereti tárgyú
köteteken túl számba veszi a szépirodalmi, kép-
zõmûvészeti, életrajzi kiadványokat, a politikai
tárgyú és publicisztikai könyveket, pontosabban
ezek megyei vonatkozásait. Azaz analitikus föltá-
rást is nyújt a Bényei Miklós összeállította bibli-
ográfia. Az anyaggyûjtés kiterjed a helyi kiad-
ványokra és a helyi szerzõk olyan munkáira is,
amelyekben hajdú-bihari vonatkozások találhatók.

A bibliográfiai leírások némileg rövidítettek
(cím, szerzõ vagy szerkesztõ, kiadási adatok, ter-

jedelem, ISBN vagy ISSN szám), de a címleírók
különös hangsúlyt fektetnek a kiadási adatok ki-
derítésére, pontos rögzítésére, ami jelentõsen nö-
veli, erõsíti a bibliográfia helyismereti értékét.
Nemkülönben fontos a sokszerzõs mûvek, az
antológiák, tanulmánykötetek, évkönyvek, intéz-
ményi értesítõk analitikus föltárása, így a szer-
kesztõ valósággal kiemeli az írások sokaságából
a hajdú-bihari vonatkozású publikációkat.

A kiadvány két fõ részbõl áll: a Címjegyzék-

bõl és a Mutatókból. Az elõbbi természetesen
tematikus beosztású (Általános mûvek; Történe-

lem; Néprajz; Vallás, egyházak; Politika, publi-

cisztika; Gazdasági élet; Egészségügy, sport;

Mûvelõdés; Irodalom, nyelv; Hajdú-bihari kiadók

könyvei), ahol a fejezeteken és az alfejezeteken
belül betûrendben sorakoznak a bibliográfiai téte-
lek. A Mutatók négy részbõl állnak: szerzõi, föld-
rajzi, kiadói és tárgymutatóból.

A mindösszesen 830 tételes összeállítás meg-
bízható áttekintést ad a helyismereti kutatások egy
lehetséges forráscsoportjáról, a 2002. évben meg-
jelent, nyomtatott formájú önálló kiadványokról.
Ezek sorában külön színfoltot jelentenek például
az iskolai évkönyvek, az egyetemi természettu-
dományi szakkiadványok vagy éppenséggel az
irodalomtörténeti munkák. Az utóbbiak között
olyan érdekességek találhatók – jelezvén egyben
a föltárás alaposságát is –, mint Kilián István A

piarista dráma és színjáték a XVII–XVIII. szá-

zadban címû kötete, amelynek néhány oldal ter-
jedelmû debreceni vonatkozásait a szerkesztõk
kiemelik. Ugyancsak tanulságos föllapozni a szép-
irodalom alfejezetét, ahol a debreceni klassziku-
sok (Csokonaitól Szabó Magdáig) mellett helyi
kortárs alkotók, pályakezdõk, fiatalok kötetei is
fölsoroltatnak. Bizonyára nem érdektelen rövid
szemlét tartani a különbözõ témacsoportok és
tudományterületek Hajdú-Biharra vonatkozó
2002. évi kiadványtermése fölött. A történelem
produktuma 34 kiadvány, a néprajzé és a vallásé
15-15, a közgazdaságé 22, míg a széles értelem-
ben vett mûvelõdésé (oktatás, tudományos élet,
közmûvelõdés, mûvészetek) 91 kiadvány, az iro-
dalom- és nyelvtudományé (a szépirodalommal
együtt) 86. Ebbõl a hevenyészett áttekintésbõl is
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kitetszik, hogy a helyismereti irodalom legna-
gyobb hányadát a humán tárgyú kötetek alkotják.
A Hajdú-bihari kiadók könyvei címû fejezetben a
kiadók nevének alfabetikus sorrendjében sorakoz-
nak a kötetek. (Vélhetõen helytakarékossággal
magyarázható az a tipográfiai hiba, hogy e feje-
zet betûi sokkal kisebbek az elõzõkénél.) Talán
nem érdektelen adat, hogy 2002-ben Hajdú-Bi-
har megyében 64 szervezet, alapítvány, intézmény
és kiadó összesen 512 önálló kiadványt bocsátott
közre. Köztük olyan ismert és produktív kiadók
mûködnek, mint az Aquila, a Csokonai, a Gold
Book, a Graph-Art Stúdió, a Hajja & Fiai vagy
a Kossuth Egyetemi Kiadó. A „bibliográfia lel-
ke”, a négy részes mutató apparátus gyors és
pontos visszakeresést tesz lehetõvé, akár a szer-
zõk, akár a földrajzi egységek, a kiadók, a tár-
gyak és tudományterületek felõl közelít a haszná-
ló a bibliográfia anyagához.

A Helyismereti mûvek. Hajdú-Bihar megye

2002 címû bibliográfiai összeállítás egyszerû szer-
kezetû, könnyen áttekinthetõ, több irányú kere-
sést lehetõvé tevõ, azaz jól tájékoztató kiadvány,
amely nélkülözhetetlen lesz azok számára, akik a
megye múltja és jelene iránt érdeklõdnek a jövõ-
ben. A dicséret után következzék a jámbor óhaj:
bár minden esztendõben tizenkilenc ilyen megyei
kiadványt vehetnénk kézbe.

Mezey László Miklós

Helyismereti mûvek. Hajdú-Bihar me-
gye 2002. Összeállította Bényei Mik-
lós. Debrecen, 2003. Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár, 141 p.

Kismonográfia
a Komárom-Esztergom
megyei könyvtár
fél évszázadáról

1952-ben a határszéli fekvésû és „klerikális fel-
legvárnak” minõsített Esztergom helyett Tatabá-
nya lett Komárom megye székhelye, és még eb-
ben az esztendõben megalakult a megyei könyv-
tár is. Persze a gyors város- és könyvtáralapítás-
nak voltak elõzményei: 1947-ben hozták létre
Bánhida, Alsógalla, Felsõgalla és a bányatelep
egyesítésével a várost, majd 1949-ben alapították
meg a Tatai Körzeti Könyvtárat (ebben az idõ-

ben még a tóparti kisváros is versenyben volt a
székváros rangjáért folyó vetélkedésben). A ne-
vezetes 1952. esztendõben fejezõdött be országo-
san a népkönyvtárak szervezése, és ugyanekkor
rendelkezett a Minisztertanács a megyei könyvtá-
rak alapításáról. Így kerülhetett sor 1952. augusz-
tus 17-én a tatabányai Népháztól kapott 250 négy-
zetméteres területen a Komárom Megyei Könyv-
tár ünnepélyes megnyitására. Ezzel vette kezdetét
az a fél évszázad, amelynek adatokban igen gaz-
dag, ugyanakkor olvasmányos krónikáját alkotta
meg Takács Anna.

A történeti elõzmények rövid áttekintése után
a szerzõ a könyvtár történelmét hat nagy kor-
szakra tagolva tárgyalja. (Periodizációjában – mint
látni fogjuk – sajátosan ötvözõdnek az intézmény-
történeti és a nagytörténelmi korfordulók.) A

megyei könyvtár elsõ évei (1952–1956) címû fe-
jezet voltaképp a status nascendi rekonstrukciója,
a „hõskor” fölelevenítése. Ekkoriban hat, népmû-
velõ, ismeretterjesztõ elszántsággal fölvértezett
könyvtáros 12 ezer kötettel a háta mögött, igen
szûkös körülmények között próbálta az olvasást
népszerûsíteni a megyében; hetente irodalmi fél-
órát szerkesztettek a helyi Bányász Rádióban vagy
Elõre címmel gyermeklapot állítottak össze.
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Ugyanakkor megvetették a szakmai munka alap-
jait is, pl. megkezdõdött a helyismereti állomány
anyagának gyarapítása, elkészültek az elsõ sta-
tisztikák a legkedveltebb könyvekrõl (tanulságos,
hogy Petõfi, Mikszáth és Veres Péter vezette a
listát). És ehhez az elsõ korszakhoz fûzõdik a
névválasztás is, 1955. április 11-én, a költõ szü-
letésének ötvenedik évfordulóján vette föl az in-
tézmény József Attila nevét. A második periódus
a Folytatás és újrakezdés (1957–1964) meglehe-
tõsen dialektikus hangzású címét viseli, valójá-
ban azt a korszakot jelzi, amelynek határait a
forradalom utáni megtorlás és az új, modern épü-
letbe történõ beköltözés jelöli ki. A harmadik
korszak, logikusan Az új könyvtárban (1964–

1969) elnevezést viseli. Az 1964. szeptember 5-
én, a bányásznapon átadott új épületben kapott

méltó elhelyezést a könyvtár,
amely az igényes munkavégzés-
hez alkalmas körülményeket biz-
tosított, illetve lehetõvé tette, hogy
a könyvtár a megye szellemi éle-
tének egyik központja, sajátos
kulturális funkcióinak (könyv- és
lapkiadás, kulturális rendezvé-
nyek, kiállítások, irodalmi estek
stb.). bázisa lehessen. A Legen-

dás évtized (1970–1979) a ’70-es
évekre esett, ekkorra érett be a ko-
rábbi két évtized megannyi erõfe-
szítésének gyümölcse: a könyvtár
valóságos katalizátora lett az ol-
vasótábori és klubmozgalomnak,
részt vett a nemzeti kisebbségek
könyvtári ellátásában, fontos bib-
liográfiai kiadványok, repertóriu-
mok készültek itt. A rendszervál-
tozásig eltelõ idõszak – nemkü-
lönben dialektikus szemléletet tük-
rözõ Gondok és remények (1980–

1989) címmel – kereteit az igaz-
gatóváltások jelölik ki. 1982-ben
vonult nyugalomba a könyvtár
alapító igazgatója, Horváth Géza,

és 1990-ig vezette az intézményt
Koger Géza, akitõl a legújabb
korszak – A rendszerváltozás után

(1990–2002) – elején dr. Monos-

tori Imre vette át az igazgatói tisz-
tet, megtartva korábbi munkakö-
rét, az Új Forrás fõszerkesztõsé-

gét is. A legutóbbi korszak sajátos dialektikáját
az jelentette, hogy a piacgazdaságra való áttérés
mindenütt tapasztalható nehézségei a József Atti-
la Megyei Könyvtárban is éreztették hatásukat.
Ám a gazdálkodás nehézségeit, az emelkedõ
könyvárakat, az inflációt kiegyensúlyozta az ún.
„humán erõforrás” minõsége, vagyis a könyvtá-
rosok fölkészültsége, áldozatos munkája és a szá-
mítástechnika alkalmazása.

Takács Anna mindvégig nagyon szabályos
arányokat alakított ki könyve megírásakor: mind
a hat korszak fejezeteiben egyformán figyel a
konstans mutatók (mint az olvasók száma, a
könyvállomány és a forgalom mutatója, a beszer-
zési keret összege stb.) idõszerû alakulására,
ugyanakkor kiemeli, részletezi az adott periódus
meghatározó – ha tetszik, névadó – trendjeit, az
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újításokat, a friss kezdeményezéseket. Ezeken felül
valamennyi fejezetben számba veszi a könyvtár
elismerést aratott kiadványait, a helyismereti te-
vékenység aktuális eredményeit, az emlékezetes
rendezvényeket, a módszertani munka fejlemé-
nyeit, a könyvtáros kollektíva összetételének ala-
kulását, a jellemzõ statisztikai adatokat stb., ol-
vasmányosan beszéli el a megyei könyvtár törté-
netét, meg nem feledkezve az érdekes epizódok-
ról, anekdotákról, a sokat mondó apróságokról.
Rendre jellemzi a három igazgató egymásétól
eléggé eltérõ munkastílusát, a helytörténeti, a bib-
liográfiai, a kiadványszerkesztõi munka eredmé-
nyeit, az újító elgondolásokat stb. Legalább ilyen
figyelemkeltõ a kötet illusztrációs anyaga: az ar-
chív fotók és a dokumentummásolatok valóságo-
san korjellemzõ lenyomatok, hiszen látványosan
sokatmondó pl. az 1952-es hatnapos könyvtáros
tanfolyam résztvevõinek csoportképe, a ’60-as
évek építészeti és formatervezési elgondolásait
magán viselõ új könyvtárépület homlokzata vagy
számos enteriõrje, a fontos kiadványok borítói-
nak grafikája vagy éppen a Mikulás-ünnepség egy
pillanatképe, netán a megyei szervekkel folytatott
levelezés dokumentációja.

A gazdagon illusztrált krónikás fejezeteket
követõ függelék sok forrásértékû információt tar-
talmaz. Itt található a fõrész megírásához fölhasz-
nált Források listája, amely az országos és a helyi
sajtó, valamint a könyvtári szaksajtó gondos átta-
nulmányozására utal, és nemkülönben gazdag a
Felhasznált irodalom jegyzéke. Külön függelék-
fejezetet képez A József Attila Megyei Könyvtár

kiadványai (1953–2001) címû bibliográfiai össze-
állítás, amely tartalmazza a könyvtár gondozásá-
ban kiadott periodikumokat (Könyvtári Híradó,

Komárom Megyei Könyvtáros, A Mi Újságunk,

Téka/Téma, Új Forrás stb.) éppen úgy, mint az
egyedi kiadványokat, a repertóriumokat, bibliog-
ráfiákat, forráskiadványokat, módszertani munká-
kat, antológiákat, helyismereti köteteket, szépiro-
dalmi alkotásokat – a gyûjteményes köteteket
mindenkor analitikusan föltárva. Olyan szerzõk
munkái láttak napvilágot ezek sorában, mint
Csokits János, Faludi Ádám, Holló András,

Sárándi József versei, Olasz Sándor, Tüskés Ti-

bor, Vekerdi László, Wehner Tibor tanulmányai,
esszéi. Tehát az egyetemes magyar irodalom lép-
tékével is mérhetõ munkát végzõ könyvtár histó-
riai tablója is kibontakozik a mindvégig éber fi-
gyelemre késztetett olvasó szeme elõtt.

Takács Anna kismonográfiája a tipikus és sa-
játos jegyeket fölmutató könyvtár történetének hû
és csakugyan dialektikus szemléletû tükre. A
kezdet több mint tipikus: a szocialista bányászvá-
ros maroknyi könyvtáros kollektívája elkezdi a
maga áldozatos népmûvelõi, olvasóvá agitáló,
könyvterjesztõ munkáját; az ezredfordulón pedig
– az immár teljesen új arculatú Tatabányán – egy
országos hírû, széleskörûen elismert szellemi,
mûvelõdési centrum dolgozik. Errõl szól tehát az
adatokban gazdag, dokumentumértékûen illuszt-
rált és fölöttébb olvasmányos kötet.

M.L.M.

Takács Anna: A József Attila Megyei
Könyvtár ötven éve 1952–2002. Tatabánya,
2002. JAMK, 212 p.

Az Egyetemi Könyvtár
földrajzi gyûjteményének
térképmetszeteibõl
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

IV. 30. országszerte EU-csatlakozási
rendezvények
a könyvtárakban

V. 5-7. Debrecen Informatio Medicata Magyar
2004 – MOKSZ- Orvosi Könyvtárak
konferencia Szövetsége

V. 9-11. Csongrád, Korszerû könyv- városi könyvtár ww.konyvtar.csongrad.hu
városi könyvtár tárakkal Európába

– konferencia
V. 24. Kiskunhalas EU és könyvtárak városi könyvtár

MKE megyei sz.
V. 24. Szolnok regionális megyei könyvtár

rendezvény

V. 25. Bp., OSZK MKE küldöttgyûlés Molnár Ilona

V. 26. Bp., OSZK IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya

V. 26. Veszprém kisközségek inform. megyei könyvtár
továbbképzése

VI. 2. Eger regionális rend. megyei könyvtár

VI. 21-23. Kalocsa Egyházi könyvtárak Egyházi Ásványi Ilona
a változó hazai Könyvtárak
könyvtárügyben Egyesülése
– stratégia, cél, jövõkép,
menedzsment

VII. 14-16. Szolnok, Helyismeret, MKE Takáts Béla
megyei kvt. digitalizálás, Helyismereti

Európai Unió Könyvtárosok Szervezete

VII. 29-31. Miskolc MKE vándorgyûlés MKE Molnár Ilona

IX. 22-23. Érd Városi könyvtárak városi könyvtár     Bazsóné Megyes
a XXI. sz. elején Klára

IX. vége Tatabánya megyei könyvtári megyei könyvtár    Rátkai Erzsébet
hetek

IX. vége Tatabánya ODR-konferencia megyei könyvtár    Rátkai Erzsébet

X. 10. országszerte Könyves vasárnap Magyar Rádió M. Móré Ibolya
Gordiusz Szerk.
– IKSZ

X. 11. Bp., FSZEK Összefogás IKSZ M. Móré Ibolya
– konferencia

X. 12. Bp., OSZK kerekasztal IKSZ M. Móré Ibolya
a könyvtári
szaksajtóról

XI-XII. Ózd könyvtártörténeti városi könyvtár
rendezvény

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyûlése május 26-án lesz az Országos Széchényi
Könyvtár VI. emeletén. A napirenden a közhasznúsági beszámoló elfogadása és a felügyelõ bizott-
ság megválasztása szerepel. További információk a meghívóban, illetve a közgyûlés elõtt az IKSZ
honlapján lesznek (www.vein.hu/library/iksz).
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