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Tízéves az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése

(Az EKE története – folytatás)

3.3 Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének szervezeti felépítése

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének legfõbb

szerve a közgyûlés, melyen minden egyházi
könyvtárban dolgozó kolléga részt vehet, ám
könyvtáranként egy kolléga képviseli az adott
könyvtárat szavazati joggal.

Az egyesülés ügyeit a közgyûlés által titkos
szavazással megválasztott elnök, a titkár és az
elnökség intézi; az egyesülést az állami szervek-
nél és a szakmai szervezeteknél az elnök és a
titkár képviseli.

Az elnök megbízatása három évre szól, az
elsõ elnök (Bánhegyi Miksa – Fõapátsági
Könyvtár – Pannonhalma) két cikluson keresz-
tül töltötte be ezt a tisztséget, majd a megvá-
lasztása után fél évvel elhunyt Antalóczy La-

jost (Fõegyházmegyei Könyvtár – Eger) G.

Szabó Botond (Tiszántúli Református Egyház-
kerület Nagykönyvtára – Debrecen) követte.
A katolikus és a protestáns felekezet (az evan-
gélikusok kis létszáma miatt beszélünk refor-
mátusokról és evangélikusokról együtt, mint
protestánsokról) váltakozva adja az elnököt.
Az egyesülésben a magyarországi felekezeti
arány – katolikus többség – érvényesül.

Az elnökség kezdetben kilenc tagból állt, majd
tíztagú lett. A tíztagú elnökségben öt katolikus,
három református, egy evangélikus kolléga vesz
részt. A tizedik tagot kezdetben az egyéb feleke-
zetek (izraelita, szerb-ortodox, unitárius), késõbb
az egyházi könyvtárak között sajátos szerepet
betöltõ egyházi iskolai (egyetemi, fõiskolai, kö-
zépiskolai) könyvtárak adták.

Az elnök személyre szólóan választ munkájá-
nak segítésére és a gyakorlati munkák intézésére
titkárt. A titkári megbízatás legalább négy évre

szól oly módon, hogy a leköszönõ elnök titkára
az új elnök megválasztását követõ évben a titká-
ri teendõket tovább végzi, az új elnököt és az új
titkárt a folyó ügyekbe bevezeti. Titkár csak
valamelyik tagkönyvtár munkatársa lehet.
Amennyiben tagkönyvtárnak nem képviselõje, a
közgyûlésen szavazati joggal nem rendelkezik.

3.4  Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének tisztségviselõi

Elnökök: Bánhegyi Miksa 1994., 1995–1997.,
1998–2000.; Antalóczi Lajos 2000.; Bánhegyi
Miksa 2001. elsõ félév, ügyvezetõ elnök; G.
Szabó Botond 2001–2004.

Titkárok: Szelestei Nagy László (Országos
Széchényi Könyvtár /OSZK/ – Budapest) 1994–
1999.; Ásványi Ilona (Fõapátsági Könyvtár –
Pannonhalma) 1999–2004.

Elnökség: 1994. katolikusok: Antalóczi Lajos
Boros István (Fõszékesegyházi Könyvtár – Ka-
locsa), Czékli Béla (Fõszékesegyházi Könyvtár
– Esztergom), Varga Lajos (Országos Katolikus
Gyûjteményi Központ – OKGYK); reformátu-
sok: Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár – Budapest),
G. Szabó Botond, Köntös László (Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület Nagykönyvtára – Pápa);
evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildikó (Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára –
Budapest)

1995. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros
István, Czékli Béla, Varga Lajos; reformátusok:
Berecz Ágnes, G. Szabó Botond, Köntös Lász-
ló; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildikó;
egyéb felekezetek: Remete László (Országos
Rabbiképzõ Intézet Könyvtára)

1996. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros
István, Czékli Béla, Beke Margit (OKGYK);
reformátusok: Berecz Ágnes, G. Szabó Botond,
Köntös László; evangélikusok: Sullayné Sziget-
vári Ildikó; egyéb felekezetek: Remete László

1999. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Beke Margit (OKGYK); refor-
mátusok: Berecz Ágnes, G. Szabó Botond, Kön-
tös László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári
Ildikó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ (Csoko-
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nai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyv-
tára – Csurgó)

2000. katolikusok: Bánhegyi Miksa, Baranya

Péter (Hittudományi Fõiskola – Veszprém),
Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita (Fõszékes-
egyházi Könyvtár – Kalocsa); reformátusok:
Berecz Ágnes, G. Szabó Botond, Köntös Lász-
ló; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildikó;
iskolai könyvtárak: Viola Ernõ

2001–2004. katolikusok: Bánhegyi Miksa,
Baranya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita,
Török Beáta (Hittudományi Fõiskola – Szeged);
reformátusok: Berecz Ágnes, G. Szabó Botond,
Köntös László; evangélikusok: Sullayné Szi-
getvári Ildikó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ

3.5  Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének tagjai
(taglétszámváltozások)

Az 1994. november 8-án az OSZK-ban meg-
tartott alakuló közgyûlésre harminckét könyvtár
kapott meghívót, ebbõl huszonkét könyvtár kép-
viseltette magát, és további nyolc gyûjtemény
jelezte részvételét a vállalkozásban. A résztve-
võk száma ennél több volt, ám már az elsõ,
márciusi, kalocsai összejövetelen elhatározták a
résztvevõk, hogy a létrejövõ munkaközösség ne
személyeket, hanem intézményeket fogjon össze.
Intézményenként egy személy bír szavazati jog-
gal, de egy-egy intézménybõl többen is részt
vehetnek a szakmai összejöveteleken.

Az elsõ – alakuló – közgyûlésen az alábbi
könyvtárak képviselõi vettek részt a találkozón
(az intézmények neve a késõbbiekben változott,
itt az akkor használt nevet hozzuk):

A KATOLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI

Fõszékesegyházi Könyvtár – Esztergom
Fõszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa
Fõegyházmegyei Könyvtár – Eger
Érseki Könyvtár – Veszprém
Egyházmegyei Könyvtár – Gyõr
Egyházmegyei Könyvtár – Szombathely
Egyházmegyei Könyvtár – Pécs
Egyházmegyei Könyvtár – Vác
Püspöki Könyvtár – Székesfehérvár
Bencés Fõkönyvtár – Pannonhalma
Magyar Ferences Könyvtár – Budapest
Kecskeméti Piarista Rendház Könyvtára – Kecs-
kemét

Boldogasszony Háza Monostor – Kismaros
Szemináriumi Könyvtár – Szeged
Hittudományi Fõiskola Könyvtára – Eger
Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola – Nyír-
egyháza
Római Katolikus Gyûjtemény – Sárospatak

A REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉ-
NYEI

Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára – Debrecen
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Könyvtára – Budapest
Dunántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára – Pápa
Kecskeméti Református Egyházközség Könyv-
tára – Kecskemét

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉ-
NYEI

Evangélikus Országos Könyvtár – Budapest

2004-ben az alábbi  hatvanhét egyházi és feleke-
zeti könyvtár tagja az egyesülésnek :
A KATOLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár
Fõszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa
Fõegyházmegyei Könyvtár – Eger
Érseki Simor Könyvtár – Esztergom
Érseki Könyvtár – Veszprém
Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár – Debrecen
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár – Gyõr
Egyházmegyei Könyvtár – Pécs
Püspöki Könyvtár – Székesfehérvár
Egyházmegyei Könyvtár – Szombathely
Váci Egyházmegyei Könyvtár
Fõapátsági Könyvtár – Pannonhalma
Bencés Rendház Könyvtára – Gyõr
Zirci Apátság Újkönyvtára
Ciszterci Nõvérek Boldogasszony Háza Monos-
tor Könyvtára – Kismaros
P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár – Budapest
P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Gyõri Rend-
ház Könyvtára
P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Attyapusztai
Rendház Könyvtára
P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Keszthelyi
Rendház Könyvtára
P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Kunszent-
mártoni Rendház Könyvtára
Sarutlan Karmelita Nõvérek Mindenszentek
Karmel Könyvtára – Magyarszék
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Magyar Ferences Könyvtár – Budapest
Magyar Ferences Könyvtár Esztergomi Mûem-
lékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Mûem-
lékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Szécsényi Mûemlék-
könyvtára
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Központi Könyvtára – Szeged
Piarista Központi Könyvtár – Budapest
Piarista Rendház Könyvtára – Kecskemét
Premontrei Prépostság Könyvtára – Csorna
Központi Papnevelõ Intézet „Pálos Könyvtára”
– Budapest
Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyûjte-
mény Könyvtára
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar Könyvtára – Piliscsaba
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomá-
nyi Kar Könyvtára – Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Kar Könyvtára – Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola
Könyvtára – Budapest

Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára – Eger
Esztergomi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõis-
kola Könyvtára – Esztergom
Gyõri Püspöki Hittudományi Fõiskola Könyvtára
Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi
Fõiskola Könyvtára – Nyíregyháza
Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola Könyvtára
Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola Könyv-
tára
Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Könyvtára –
Zsámbék
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Könyv-
tára – Budapest
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Könyv-
tára – Esztergom

A REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉ-
NYEI

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Könyvtára – Budapest
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára – Debrecen
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Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület
Tudományos Gyûjte-
ményei, Könyvtár –
Pápa
Sárospataki Reformá-
tus Kollégium Tudo-
mányos Gyûjtemé-
nyei Nagykönyvtára
Debreceni Reformá-
tus Hittudományi
Egyetem Szakkönyv-
tára
Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképzõ
Fõiskola Könyvtára
– Debrecen
Szegedi Kis István
Református Gimnázi-
um, Általános Iskola
és Kollégium Könyv-
tára – Békés
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnázium Könyvtára
Bethlen Gábor Református Gimnázium Könyv-
tára – Hódmezõvásárhely
Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Szakközépiskola Könyvtára – Mezõtúr
Református Egyházközség Könyvtára – Kecske-
mét
Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Könyv-
tára – Budapest

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉ-
NYEI

Evangélikus Országos Könyvtár – Budapest
Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára
– Budapest
Evangélikus Gyülekezet Könyvtára – Gyõr
Árvay Teöreök Sándor Evangélikus Könyvtár –
Miskolc
Soproni Evangélikus Gyülekezet Könyvtára

AZ ORTODOX EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE

Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár – Szent-
endre

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE

Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára –
Budapest

AZ IZRAELITA FELEKEZET GYÛJTEMÉ-
NYE

Országos Rabbiképzõ Intézet Könyvtára – Bu-
dapest

HATÁRON TÚLI

Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára –
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára – Ko-
lozsvár

4. Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének tevékenysége

4.1 Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése helye a hazai
könyvtárügyben

4.1.1  Érdekképviselet az állami szerveknél

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének leg-
fontosabb feladata és célja az volt, hogy az egy-
házi könyvtárak érdekeit képviselje az állami
szerveknél és a „világi” könyvtári szakmai szer-
vezeteknél.

Az EKE a létrejöttétõl kezdve jó kapcsolatra
törekedett az állami szervekkel – induláskor még
fõként az Oktatási Minisztériummal, késõbb a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával
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(NKÖM). Az NKÖM Közgyûjteményi Fõosztá-
lya könyvtári osztálya (ma fõosztálya) szinte
minden közgyûlésen képviseltette magát.

A legtöbb eszmecsere, vita és harc az állami
támogatással (gyûjteményi támogatás) kapcsolat-
ban zajlott. A legfõbb problémát a mai napig az
jelenti, hogy a gyûjteményi támogatást nem
közvetlenül a gyûjtemények, hanem fenntartó-
ink, az egyházak kapják. Az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése kezdettõl fogva az átláthatóság
és ellenõrizhetõség elvét követte; készek voltunk
arra, hogy reálisan felmérve adottságainkat és
lehetõségeinket, számot adjunk valós helyzetünk-
rõl, nem szégyellve a hiányosságokat és nehéz-
ségeinket sem. Így némiképp ellentétbe kerül-
tünk fenntartóinkkal.

Mint minden más közgyûjteményi feladatot
ellátó intézménynek, az egyházi könyvtáraknak
is egyre nagyobb nehézséget jelent a bérek fi-
nanszírozása, személyi és tárgyi feltételeik, szol-
gáltatásaik minõségének javítása. A gyûjte-
ményi támogatással kapcsolatban arra törekedett
az egyesület, hogy a támogatás növekedésének
mértéke ne a mindenkori politikai erõviszo-
nyoktól függjön. Mint a közalkalmazotti szférá-
ban általában, az egyházi gyûjteményekben is
sok gondot okozott és okoz a bérezés problémá-
ja; az egyesülés ugyanúgy szorgalmazza a bér-
kompenzációt, mint a közszféra általában.

Az állami támogatással kapcsolatban 1998-
ban Hámori József miniszterrel, 2001-ben
Ecsedy István államtitkárral (NKÖM) és Ravasz

Leventével (az NKÖM egyházi ügyekért felelõs
osztályának osztályvezetõje) találkozott az egye-
sülés elnöksége, illetve tagsága. 2004-ben sike-
rült megnyerni egyházaink képviselõit is, hogy
képviseljék érdekeinket. Az egyházak képvise-
letében Bölcskei Gusztáv püspök és Bábel Ba-

lázs érsek keresi meg Hiller István minisztert az
egyházi könyvtárak (gyûjtemények) ügyében.

Az állami szervezetekkel való folyamatos
együttmûködés eredményei érzékelhetõk. Ilyen
eredmény például, hogy sok egyházi könyvtárat
sikerült bekapcsolni a nyilvános könyvtárak rend-

szerébe, hiszen a nyilvános könyvtári státus el-
nyerésének is feltétele, hogy ellenõrizhetõen
megfeleljünk a nyilvánosság követelményeinek.

Egyesülésünk részt vett az ún. kulturális

(könyvtári) törvény megalkotásában és a külön-
bözõ kapcsolódó jogszabályok (az országos
dokumentumellátási rendszerrõl és a köte-

lespéldány-szolgáltatásról szóló rendelet stb.)
elõkészítésében.

A „világi” intézményekben közalkalmazotti
jogviszonyban dolgozókhoz hasonlóan az egy-
házi könyvtárakban dolgozó kollégák is megkap-
ták a kormányrendelet által biztosított dokumen-

tumvásárlási kedvezményt.
Az egyházi könyvtárak fenntartói is igényel-

hetik a továbbképzési támogatást. (Mint a kultu-
rális törvény hatálya alá tartozó intézményekben
mindenhol, az egyházi könyvtárakban dolgozók
számára is kötelezõ a hétévenkénti 120 órás to-
vábbképzés.)

Ha nem is olyan mértékben, mint a közmûve-
lõdési könyvtárak és nem is olyan formában, mint
ahogy azt a költségvetési törvény elõírja, de az
egyházi könyvtárak is részesültek érdekeltség-

növelõ dokumentumvásárlási hozzájárulásban.

4.1.2. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és

más könyvtári és tágabb szakmai szervezetek vi-

szonya – részvétel különbözõ szakmai fórumok,

kuratóriumok, csoportok munkájában

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése kezdettõl
fogva kapcsolatra törekedett a különbözõ könyv-
tári és egyéb szakmai szervezetekkel, így a
Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), az
Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ),
a Nemzeti Kulturális Alapprogrammal (NKA).

Rendszeresen részt vettek egymás rendezvé-
nyein, szakmai kerekasztalokon vitatták meg az
aktuális problémákat, feladatokat. Ilyenek vol-
tak például: az Országos Könyvtári Kuratórium-
ról, a médiakuratóriumokról, a kötelezõ tovább-
képzéseket akkreditáló könyvtári és mûtárgyvé-
delmi szakbizottság felállításáról, az NKA
Könyvtári Kollégiumának tisztújításáról, az ol-
vasás éve országos programjáról szervezett
kerekasztal–megbeszélések, vagy a Felsõoktatá-
si integráció és a könyvtárak címmel megrende-
zett tanácskozás és a muzeális könyvállományt
õrzõ könyvtárak találkozója, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség és a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete tematikus rendezvényei.

Részben az egyesülés tevékenységének kö-
szönhetõ, hogy az alvó vagy éppen halott egyhá-
zi könyvtárakat sikerült életre kelteni és bekap-
csolni a magyar könyvtári rendszerbe, mely rend-
szer is igen nagy változásokon ment át a rend-
szerváltás óta eltelt másfél évtizedben.



8  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. augusztus

Az egyesülés munkájának az eredménye is,
hogy ma már joggal mondhatjuk, hogy az utób-
bi években az egyházi könyvtárakban szaksze-
rûbb munka folyik, mint évtizedekkel ezelõtt. Ez
a szerzeményezésben (tudatos gyûjtés, a gyûjtõ-
kör körvonalazása), a korszerûbb feldolgozásban

(1994-tõl számítógépes katalogizálás, adatbázis-
építés, 2000-tõl internetes adatbázis létrehozá-
sa), az olvasó-, kutató- és referensz-szolgálat

élénkítésében, a nyilvánosság vállalásában mu-
tatkozik meg. Az egyházi könyvtárak is meg-
próbáltak élni a különbözõ pályázati lehetõsé-

gekkel, melyek segítségével restauráltatják mu-
zeális állományukat, de az utóbbi idõben egyre
több olyan pályázatot is találtak, melyek segíte-
nek a számítástechnikai fejlesztésben, könyvtá-
raik korszerûbbé tételében.

A szervezet képviselõi részt vettek és vesz-
nek különbözõ grémiumok munkájában – Orszá-
gos Könyvtári Kuratórium, pályázati kuratóriu-
mok (NKÖM pályázati kuratóriuma, NKA
Könyvtári Kollégiuma), különbözõ szakmai dí-
jakat odaítélõ kuratóriumok – vagy a kulturális
szakértõk mûködését minõsítõ és az akkreditációt
engedélyezõ bizottságok létrehozásában.

4.1.3   Részvétel országos projektekben, felada-

tokban

Az egyesülés szervezte és képviselte az egy-
házi könyvtárakat különbözõ országos projektek-
ben is.

1998-ban a Neumann-házzal együttmûködve
készült el a Frankfurti Könyvvásárra egy a ma-
gyar könyvtárakat – köztük az egyházi könyvtá-
rakat is – bemutató CD-ROM.

2000-ben az egyesület részt vett a nyilvános

és nem nyilvános könyvtárak mûködésére vonat-
kozó koncepció kidolgozásában, 2002-ben a
könyvtáros életpályamodellel kapcsolatos felmé-
résben.

2003-ban az egyházi könyvtárak is részt vet-
tek az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által kiírt, a nemzeti kulturális vagyon digitalizá-

lására vonatkozó felmérésben, amelyet a Könyv-
tári Intézet és a Neumann-ház végzett. Az Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium kezdemé-
nyezte projektben a Neumann-ház és a Könyvtá-
ri Intézet „mintavételes” felmérést készített a
hazai múzeumokban, levéltárakban és könyvtá-
rakban õrzött, állományvédelmi vagy ismeretter-
jesztési céllal digitalizálandó kulturális vagyon-

ról. A magyarországi egyházi könyvtárak közül
négy könyvtár szerepelt a felmérésben: a pan-
nonhalmi Fõapátsági Könyvtár, a kalocsai Fõ-
székesegyházi Könyvtár, az Országos Evangéli-
kus Könyvtár és a Tiszántúli Egyházkerület Re-
formátus Nagykönyvtára. Az egyházi könyvtá-
rak részvételét a munkában az Egyházi Könyv-
tárak Egyesülése koordinálta.

Ugyancsak 2003-ban az OSZK Régi Magyar
Nyomtatványok Tára (RMNY) és a Magyar
Elektronikus Könyvtár (MEK) közös szervezé-
sében elkezdõdött az országos központi régi

könyves katalógus tervezése. A munka célja egy
olyan számítógépes adatbázis létrehozása, amely
tartalmazni fogja a Magyarország területén talál-
ható, 1405 és 1850 között nyomtatott könyvek
bibliográfiai leírását, állományadatait és egyedi
jellemzõit. Az egyházi könyvtárakat ugyancsak
érintõ feladattal a munka vezetõje kereste meg
az egyesülést, hogy a szervezet segítsen az egy-
házi könyvtárakkal történõ kapcsolatfelvételben.
A munkát figyelemmel kíséri az egyesület, és a
kapcsolatot összekötõként is tartja az egyes
könyvtárak és az OSZK-s kollégák között.

4.2 Tudományosság, szakmaiság,
korszerû technológia és technika
szorgalmazása

Az egyesülés képviselõi tudatosan szorgalmaz-
ták a szakmaiság élénkítését az egyházi könyv-
tárakban.

A változásokat jelentõsen elõsegítette az a
tény, hogy amíg korábban az egyházi könyvtá-
rak élén általában nem könyvtáros végzettségû
idõs pap, szerzetes, lelkész állt, címként viselve
a könyvtárvezetõi tisztséget, addig a rendszer-
váltás után egyre több egyházi könyvtár élére
került világi, könyvtáros végzettségû vezetõ. Ezek
a fiatal, szakképzett kollégák ismerték a hazai
könyvtárügyet, amely szintén megújulásra várt a
politikai-gazdasági változások megfogalmazta
követelmények hatására.

A tudományosságot, a szakmaiságot erõsítet-
te a közgyûlések programjának bõvítése tudo-
mányos, kultúrtörténeti elõadásokkal, és késõbb
tematikus konferenciák rendezése.

A szakmaiságot szolgálta a képzés szorgal-

mazása, hogy minden egyházi könyvtárban dol-
gozó kolléga szerezzen szakképesítést, legalább
könyvtáros asszisztensi végzettséget.
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Az egyesülés felhívta a figyelmet a törvény
által 2000-tõl kötelezõen elõírt hétévenkénti 120
órás továbbképzésre, s a hétéves beiskolázási terv
elkészítését is javasolta az egyházi könyvtárak-
ban. A rendelet életbe lépése után a felsõoktatási
intézmények, társaságok, vállalkozások körében
megkezdõdött a különbözõ stúdiumok, tanfo-
lyamok akkreditációja. Az  egyházi könyvtáro-
sok között is megfogalmazódott a posztgraduá-
lis képzés igénye, ám igazi elszántság hiányá-
ban, és mert nem akadt olyan intézmény, amely
a számukra igazán hasznos speciális tanfolya-
mokat (kultúrtörténet, mûvelõdéstörténet, a
könyvtáraikban õrzött speciális dokumentumok
kezelése, gondozása, feltárása stb.) hirdette vol-
na meg,  évekig csak az országos képzési jegy-
zékbõl válogathattak a kollégák. Az utóbbi évek-
ben a Könyvtári Intézet jóvoltából már részt ve-
hettek régi könyves továbbképzéseken is.

4.2.1 Számítógép az egyházi könyvtárakban

A technikai fejlõdés, az információrobbanás,
a felgyorsult élet, a XXI. század olyan kihívást
jelentett, amelyre a sajátos állománnyal rendel-
kezõ, sajátos helyzetben levõ egyházi könyvtá-
raknak is felelniük kellett. A magyarországi egy-
házi könyvtárakban csak a rendszerváltás után
jó néhány évvel (1993–1994) merülhetett fel a
könyvtári állomány számítógépes feldolgozásá-
nak lehetõsége, jóllehet szükségességét már ko-
rábban is érezték, a rohamos technikai fejlõdés
következményeként.

Meg kell jegyeznünk, hogy a technikai fejlõ-
dés a közmûvelõdési könyvtári rendszer számá-
ra is új feladatokat hozott, s a megyei és a városi

könyvtárakban nem
sokkal elõbb kezdõ-
dött meg a számítógé-
pes feldolgozás, mint
az egyházi könyvtá-
rakban.

Az egyházi könyv-
tárak esetében nehéz-
séget jelentett az is,
hogy nem könnyen si-
került olyan programot
találni, amely alkalmas
volt a könyvtárainkban
õrzött speciális állo-
mány feldolgozására

(õsnyomtatvány, antikva, modern könyv, kézirat,
térkép stb.).

Az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ

(OKGYK) és az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-

se segítségével és koordinálásával találtak rá az
egyházi gyûjtemények az Orbis programra, me-
lyet napjainkra már a katolikus könyvtárak zöme
használ. Az Orbison kívül könyvtárainkban a
Corvina, a TINLIB, az Aleph és a Szirén prog-
ram a népszerû.

Az Orbis kifejlesztõi arra törekedtek, hogy
azoknak a könyvtáraknak a programja is össze-
kapcsolható legyen az Orbis rendszerével, ame-
lyekben nem ezt a programot használják. Az
Orbis 1994-ben megfizethetõ volt a közmûvelõ-
dési könyvtáraknál nehezebb anyagi helyzetben
lévõ egyházi könyvtárak számára is. Alkalmazá-
sa mellett szólt az is, hogy lokálisan és hálózat-
ban is használható, s ez fontos szempont volt
azokon a helyeken, ahol csak egy, esetleg két
számítógép van. Az évek múlásával a könyvtá-
rak egyre inkább azt érzik, hogy – mint minden
program – az Orbis is lassan elavulttá válik. Gon-
dolkodniuk kell tehát azon, hogy ha váltani akar-
nak, milyen korszerûbb könyvtári programra vált-
hatnának.

2000-ben öt könyvtár részvételével – adatszol-
gáltatásával – indult útjára a THECA

(www.osb.hu/biblio) elnevezésû, Orbis alapú

internetes adatbázis, melyen 2002-tõl két újabb
könyvtár anyagának egy része is kereshetõ. Ez-
zel már hét egyházi könyvtár állományában ke-
reshetünk a THECA adatbázisban, köztük hatá-
ron túli könyvtár is szerepel. A hét könyvtár:
Fõapátsági Könyvtár – Pannonhalma, Ráday
Könyvtár, Fõszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa,
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Fõegyházmegyei
Könyvtár – Eger,
Hittudományi Fõis-
kola Könyvtára –
Veszprém, Sapien-
tia Szerzetesi Hittu-
dományi Fõiskola
Könyvtára, Gyula-
fehérvári Érseki
Könyvtár. 2003-ban
folytatódott az in-
ternetes adatbázis
bõvítése és tovább-
fejlesztése, tökélete-
sítése. Ehhez az
egyesület megpró-
bált pályázaton
pénzt szerezni, de a
pályázat sajnos
eredménytelen volt.
Az év végén az OKGYK jóvoltából mégis meg-
állapodás született a THECA adatbázis létreho-
zójával az adatbázis rendszeres gondozásáról,
frissítésérõl.

2002-ben elkészült és 2003-ban tovább bõ-
vült az EKE levelezõlistája. A levelezõlista gyor-
sítja a kapcsolattartást a könyvtárak és könyvtá-
rosok között.

2003-ban elkészült az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése honlapja is (www.eke.hu).

4.2.2 Tudományos konferenciák

Már a bejegyeztetés utáni elsõ „hivatalos”
közgyûlésen (1996 októbere, Ráday Könyvtár)
kialakult az éves összejövetel rendje: közgyûlés
(elnöki, titkári beszámolóval, aktuális kérdések
megvitatásával), elõadás(ok) – késõbb szakmai
konferencia, szakmai kirándulás.

Az elsõ közgyûléseken is voltak elõadások,
melyek a többnaposra bõvült összejöveteleken,
egyre tudatosabban szervezve, tudományos kon-

ferencia rangjára emelkedtek. Az évek során –
néhány kivételtõl eltekintve – hagyománnyá vált
az elõadások-konferenciák váltakozó témája is.
Az egyik évben állományvédelem a konferencia
témája (a gyûjtemények gondozása – prevenció,
egyedi és általános restauráltatás, a gyûjtemé-
nyek kultúrtörténeti értéke, általában a kulturális
örökség védelme).  A másik évben a tudomá-

nyos-technikai kihívásokkal kapcsolatos elõadá-
sokat hallgathatnak a résztvevõk (internetes se-

gédletek a könyvtári munkában, régi gyûjtemé-
nyek és állományok számítógépes feldolgozása,
a régi és sok esetben holt anyag életre keltése,
digitalizálás, adatbázis-építés, korszerû könyvtá-
ri szoftverek, az egyházi könyvtárak evangelizá-
ciós szerepe a XXI. században).

A két alaptémát az egyházi könyvtárak sajá-
tos helyzete és gyûjteménye „kínálta”, mert e
gyûjtemények különleges gondozást is kívánnak.
Az egyházi könyvtárak nagy része muzeális és
modern gyûjtemény is egyszerre. E régi gyûjte-
mények – melyek a nemzeti kulturális vagyon
részei – gondozása, feltárása, restauráltatása,
méltó és megfelelõ helyen való elhelyezése, ál-
lag- és vagyonvédelme, ugyanakkor egy folyton
gyarapodó, technikailag jól felszerelt, a modern
kor követelményeinek megfelelõ könyvtár építé-
se egyszerre, nem kis feladatot jelent.

1996-ban a Ráday Könyvtárban Rozsondai

Marianne (MTA Könyvtára) vetített képes elõ-
adását hallgathattuk a könyvkötésekrõl.

1997-ben Pápán Köntös László a pápai refor-
mátus gyûjtemény történetérõl, Mezei Zsolt a
református könyvtár történetérõl beszélt.

1998-ban Egerben Bitskey István és Lõkös Ist-

ván professzor Eger kultúrtörténetérõl szóló elõ-
adásait hallhatták a résztvevõk, majd Törökné Jor-

dán Katalin (OSZK) a Magyar Egyháztörténeti
Enciklopédia Munkaközössége által kezdeménye-
zett, az OSZK-ban folyó munkát, Tóth Elek

(NKÖM) pedig az új könyvtári törvényt ismertette.
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1999-ben Sopronban a könyvtári gyûjtemé-
nyek állományvédelme volt a téma. Elõadóink
Kastaly Beatrix (OSZK), Schramkó Péter (Ars
Alba Restaurátormûhely – Szentendre) restaurá-
torok és Hajdú Zsófia Edit (Museumsystems Kft.)
voltak.

2000-ben Esztergomban az abban az évben
elkészült THECA internetes adatbázist mint sa-
ját munkáját mutatta be Soós Péter, a Pannon-
halmi Fõapátság rendszergazdája és Broczky

István, az OKGYK munkatársa. Pannonhalmi
kolléga, Izer Zoltán ismertette az egyesület
honlapjának tervét, Homor Ferenc (Piarista
Könyvtár – Budapest) pedig a készülõ levele-
zõlistáról beszélt.

2001-ben Debrecenben Az egyházi könyvtá-

rak jelentõsége a magyar mûvelõdéstörténetben

címmel Szelestei Nagy László (akkor már a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, ko-
rábban az OSZK egyházi könyvtárakért felelõs
munkatársa) tartott elõadást. A konferencián
vendégünk volt Ecsedy István államtitkár (Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma) és Ra-
vasz Levente (az NKÖM egyházi ügyekért fele-
lõs osztályának vezetõje) is, akik elõadásukban,
hozzászólásukban Szelestei Nagy László elõadá-
sához kapcsolódva elismerték az egyházi könyv-
tárak jelentõségét, rámutattak aktuális feladata-
inkra, és a közgyûlés résztvevõinek hozzászólá-
sai alapján elemezték az adott egyházi könyvtár-
ügyet, elhelyezve a hazai könyvtárügyben.

2002-ben Pannon-
halmán a XXI. század
kihívásaira figyelve a
technikai fejlõdés, az
információrobbanás,
az adatbázis-építés és
egyéb olyan téma ke-
rült szóba, amellyel a
sajátos állománnyal
rendelkezõ, sajátos
helyzetben levõ egy-
házi könyvtáraknak is
foglalkozniuk kell. A
Régi és új – Az egy-

házi könyvtárak szere-

pe és feladata az in-

formációs társada-

lomban címû konfe-
rencia programjában a
következõ elõadók és

elõadások szerepeltek: Koltay Tibor – (PPKE
Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára): A

papír-könyvtártól az internet-könyvtárig – A

könyvtári feldolgozó- és tájékoztatómunka

internetforrásai az egyházi könyvtárakban; Kokas

Károly (JATE Könyvtártudományi Tanszék):
Hogyan digitalizáljunk? A digitalizálás lehetõ-

ségei és eredményei; Kelemen Eörs (Pytheas
Kft.): A DigiBook könyvdigitalizáló rendszer;
Keveházi Katalin (JATE Könyvtártudományi
Tanszék): Régi könyvek (gyûjtemények) számító-

gépes feldolgozása (Hol? Milyen programmal?

Eredmények?); Broczky István (OKGYK) –
Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár) – Török Bea
(Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára):
Szoftverfeljesztés az egyházi könyvtárakban; Bán-
hegyi Miksa (Fõapátsági Könyvtár – Pannonhal-
ma):  Az egyházi könyvtárak evangelizációs sze-

repe a XXI században.
2003-ban Sárospatakon ismét a kulturális

értékekrõl hallhattunk elõadásokat a Kulturá-

lis örökség védelme címmel meghirdetett ta-
nácskozáson. Elõadók és elõadások voltak:
Kenyéri Katalin (NKÖM): A kulturális örök-

ség védelme a jogszabályok tükrében, Woj-

tilláné Salgó Ágnes (OSZK): Védés – nemzeti

örökség, Varga Kálmán (Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal): A Kulturális Örökségvédel-

mi Hivatal munkájáról.
Ásványi Ilona

(Folytatjuk a következõ számban – a szerk.)
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Európaiság – magyarság
Nemzeti kulturális örökség
és integráció

A Magyar Könyvtárosok VI.
Világtalálkozója Budapesten

A szándékból valóság lett, a valóság hagyo-
mánnyá vált. Immár hatodik alkalommal talál-
koztak az idén júliusban a földünk számtalan
országában élõ magyar könyvtárosok. Az ese-
mény otthont adója az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK), fõvédnöke Hiller István kul-
turális miniszter, védnökei Bakos Klára, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöke;
Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója, Monok István, az Országos Szé-
chényi Könyvtár fõigazgatója voltak.

Mielõtt a könyvtáros közösség e jelentõs ese-
ményérõl beszámolnék, kívánatos pár szóval
szólni a múltról. Az elsõ összejövetel 1980-ban
volt. Itt fogalmazódott meg a rendszeres találko-
zó igénye. „Kijelentjük, hogy a Magyarok Vi-
lágszövetsége kezdeményezésére kezdetét vette
a külföldön élõ és dolgozó magyar és a Magya-
rországon élõ könyvtárosok eszmecseréje; kívá-
natosnak tartjuk, hogy az eszmecserét folytat-
hassuk a következõ években is” – fogalmazták
meg a találkozó résztvevõi.

Ezt követõen került sor 1985-ben
az Országos Széchényi Könyvtár új
otthonában, a Budavári Palotában a
második világtalálkozóra, a Magyar

könyvtárosok II. tudományos talál-

kozója elnevezéssel. A meghívott
vendégek jellemzõen a szórványma-
gyarság körébõl kerültek ki, velük a
budapesti nagykönyvtárak képvise-
lõi találkoztak. A konferencia tudo-
mányos ülésszakhoz méltó ünnepé-
lyességgel zajlott.

Az 1992-ben, majd ezt követõen
a minden negyedik – az olimpiával
azonos – évben megrendezett talál-

kozók résztvevõi között már rendszeresen ott
találjuk a határon túli magyar könyvtárosokat is.

Az elõzõ találkozók megteremtette hagyo-
mányt folytatva új elemekkel is gazdagítottuk a
2004. évi, sorban a hatodik világtalálkozót, mely-
nek közel százhúsz résztvevõje mintegy húsz
országból érkezett. A Kulturális Intézetek Igaz-
gatóságával kialakított együttmûködés jegyében
a tanácskozáson elsõ alkalommal vettek részt a
külföldi magyar kulturális intézetek könyvtáro-
sai. A külföldrõl érkezõ vendégekhez mintegy
harminc–ötven hazai könyvtáros csatlakozott.

Az idei világtalálkozó tematikáját értelemsze-
rûen meghatározta Magyarországnak az Európai
Unióba való belépése. Ezért a világ minden tá-
járól érkezõ kollégákkal a plenáris ülésen és a
szekciókban azt kívántuk megvitatni, hogy a
könyvtáros szakma a jelenlegi politikai, gazda-
sági, kulturális integrá-
ciós tendenciák köze-
pette hogyan tudja az
általa õrzött nemzeti
kulturális örökséget úgy
felmutatni, egyetemesen
hozzáférhetõvé tenni,
hogy ugyanakkor annak
nemzeti sajátosságait is
képes legyen megõrizni.

A július 11-én, vasár-
nap délután kezdõdött
találkozót Dippold Pé-
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ter, a Könyvtári Intézet igazgatója nyitotta meg
a nemzeti könyvtár dísztermében. Üdvözlõ sza-
vaihoz Lovász Irén elõadómûvész és néprajzku-
tató egy megrendítõen szép, archaikus népdal-
csokrot nyújtott át a vendégeknek, melynek egyes
darabjait maga gyûjtötte a Kárpát-medence folk-
lór kincseibõl.

Koncz Erika,

lent Rády Ferenc

Másnap, július 12-
én, hétfõn kezdõdött
az igazi szakmai mun-
ka. A plenáris ülés
résztvevõit sorrendben
Bálint-Pataki József, a
Határon Túli Magya-
rok Hivatalának elnö-
ke, Koncz Erika, a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériu-
ma helyettes államtit-
kára és Rády Ferenc,
az OSZK fõigazgató-
helyettese köszöntötte.

A plenáris ülés fõ
elõadója Granasztói

György, a Teleki Inté-
zet fõigazgatója volt,
aki a tanácskozás címé-
nek megfelelõen az eu-
rópaiság-magyarság

problémakörrõl történeti, filozófiai megközelítés-
ben mondta el gondolatait. Ezt követte Dippold
Péter elõadása, mely a világtalálkozó szakmai
nyitányának tekinthetõen a közgyûjtemények és
a nemzeti kulturális örökség jelenérõl és jövõjé-
rõl vázolt fel izgalmas kérdéseket.

A délutáni szekcióprogramok keretében eze-
ket a gondolatokat fûzték tovább a résztvevõk.
A négy szekcióprogram azonos helyszínen zaj-
lott, tulajdonképpen tematikus blokkok egymás-
utániságát jelentette. A rendezõk arra töreked-
tek, hogy most – a korábbi gyakorlattól eltérõen
– mindenki részese lehessen minden elhangzó
elõadásnak.

Az elsõ témacsoportban, melynek szekcióel-
nöke Kovács Ilona volt, a nemzeti nyelvek és a
globalizáció kérdéskörében James P. Niessen

elõadását hallottuk. A második blokk a külföldi

könyvtárak hungarica gyûjteményeinek kérdése-
it ölelte fel, Gál Julianna szekcióelnök vezeté-
sével Csáky S. Piroska, Deé Nagy Anikó, vala-
mint Schmél Zsuzsa gondolatgazdag elõadásait
hallhattuk. A harmadik témakör, a kulturális
örökség digitalizációja – Moldován István elnök-
letével – szorosan kapcsolódott a délelõtti szak-
mai elõadáshoz. A megszólalók rendszeresen
utaltak a Dippold Péter elõadásában elhangzot-
takra, jelezvén, hogy hasonló szakmai kérdések
megoldása elõtt állnak – ki közelebb egy kicsit,
ki távolabb –, mint a magyarországi kollégák.
Elõadók voltak: Gurka-Balla Ilona, Hollanda

Andrea, Hajnal Jenõ, Papp József, Bakó Anna

és Szilágyi Erzsébet. A Kálóczy Katalin elnökle-
tével következõ negyedik szekcióban a hazai és
a határon túli könyvtárak közötti együttmûködé-
si formák lehetõségeit járta körül Fülöp Mária,

Zsok Gizella, Pillich László, Ianculescu Csilla

és Kiss Jenõ.

A plenáris ülésen és a szekciókban elhang-
zott elõadásokat, illetve a szakmai tanácskozás
teljes anyagát hagyományainknak megfelelõen
kötetben, illetve most elõször CD-n is szeret-
nénk majd megjelentetni.

Július 13-án délelõtt az MKE elnöksége, va-
lamint a Kárpát-medencei könyvtáros egyesüle-
tek tisztségviselõi és tagjai kerekasztal-beszél-
getésen cserélték ki gondolataikat, beszéltek a
csatlakozás adta új tennivalókról, keresték a
hatékony együttmûködés új lehetõségeit.

Az ebben a programban nem érintett kollégák
ezalatt olyan jelentõs budapesti kulturális intéz-
ményeket látogattak  meg, melyek az elõzõ vi-
lágtalálkozó óta eltelt idõben jöttek létre
(Andrássy Gyula Egyetem), vagy jelentõsen
megújultak (Petõfi irodalmi Múzeum – Károlyi
Palota), illetve  a Nemzeti Múzeumot látogatták
meg, ahol a tanácskozásunk témájával  szellemi
rokonságban lévõ Magyarország és Európa címû
kiállítást tekintették meg.

A szorosan vett szakmai program délután a társ-
rendezõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárában folytatódott. Fodor Péter fõigazgató
mutatta be a közelmúltban megújult, Europa Nostra-
díjas intézményt. Az ebben a könyvtárban is alkal-
mazott Corvina integrált könyvtár-automatizálási
rendszerrõl Gyüre Péter és Czoboly Miklós adott
tájékoztatót. Az elõadásokat és a könyvtári sétát
követõen Dippold Péter zárszavával ért véget a
találkozó hivatalos programja.
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Július 14-én Gö-
döllõre kirándultak
a találkozó részt-
vevõi. A városi
könyvtár és a kas-
tély megtekintése
után a Lázár Lo-
vasfarmon tett él-
ményszerû látoga-
tással zárult a fa-
kultatív program.

A világtalálko-
zó megrendezésé-
hez a Nemzeti Kul-
turális Örökség
Minisztériuma Köz-
gyûjteményi és
Közmûvelõdési He-
lyettes Államtit-
kársága, valamint Nemzetiségi és Etnikai
Kisebbségi Fõosztálya, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, az
Illyés Közalapítvány, a Határon Túli Magyarok
Hivatala, a Fõvárosi Önkormányzat és az e-Cor-
vina Kft. nyújtott anyagi támogatást, a sikeres
lebonyolítás érdekében a rendezõ intézmények
is komoly szakmai, anyagi, emberi erõfeszítése-
ket tettek.

A résztvevõket az emlékek megõrzésében
remélhetõleg segíti majd a tartalmas konferen-
cia-csomag, benne a Kõnig Róbert grafikusmû-
vész által tervezett emblémával ellátott tájékoz-
tató és ajándékkiadványokkal, valamint az egyéb
támogatóktól kapott könyvekkel (Balassi Bálint
Intézet, Gazdasági Minisztérium, Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem), a Könyv, Könyvtár,

Könyvtáros címû folyóirat – erre az alkalomra
összeállított – tematikus számával.

Az európaiság-magyarság gondolat jegyében
megtartott három-, illetve négynapos együttlét
emberi kapcsolatokat erõsítõ, szakmai ismerete-
ket gyarapító, eseményekben gazdag találkozó
volt.

2008-ban ismét találkozunk!
Cselényi Imre

Nagyik és unokák
a digitális könyvtárban

Programok és tapasztalatok két
korosztály számítógép-használati
és internetezési szokásainak
vizsgálatakor

Együttmûködés és célok

2003 szeptemberében közvetve a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárral (FSZEK – http://www. fszek.hu)
és közvetlenül a Budapesti Mûvelõdési Központtal
(BMK – http://www. bmknet.hu) együttmûködve
elindított a Neumann Könyvtár egy olyan prog-
ramsorozatot, melynek keretén belül két korosz-
tály igényeinek kielégítését és felkeltését célozta
meg. A nyugdíjasok és a gyerekek számára szer-
veztünk programokat.

A két korosztállyal két különbözõ célunk volt:
a senior korosztály számára valami pluszt akartunk
hozzáadni ahhoz a tanfolyamhoz, amit a FSZEK
és a BMK szervezett. A Kattints rá, Nagyi! néven
ismertté vált tanfolyam számítógépes alapismere-
tek elsajátítására indult a Mûvelõdési Központban
– és számunkra viszonylag kényelmes megoldás-
nak tûnt a tanfolyamhoz csatlakozni. Praktikus is
már mûködõ, bejáratott programokhoz kapcsolód-
ni valami újnak a bevezetése elõtt, mivel így biz-
tosítva van a közönség, többnyire tisztázott, hogy

(A Nagyik és unokák  a digitális könyvtárban
c. írás elhangzott a könyvtárosok 2004. évi
vándorgyûlésén, Miskolcon.

Vándorgyûlési beszámolónkat szeptemberi
számunkban olvashatják. – A szerk.)
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milyen elõzetes ismeretekkel rendelkeznek a részt-
vevõk, és tanfolyami csoportok esetében már léte-
zik csoportkohézió. Ez utóbbinak köszönhetõen na-
gyon kicsi a csoportok tagjainak a lemorzsolódása,
számon tartják egymást, keresik a másikat. Célunk
volt még, hogy olyan forrásból, olyan szakembe-
rek segítségével ismerjék meg szolgáltatásainkat,
akik leginkább ismerik, akiktõl azonnal, bármit meg
lehet kérdezni az adott oldalakkal kapcsolatban,
valamint szerettük volna, ha a megismerés folya-
mata nem bemutató vagy elõadás formájában zaj-
lik, hanem közvetlen hangulatú párbeszéd módjá-
ra. Fontos volt az is számunkra, hogy tapasztalato-
kat gyûjtsünk az internetezési szokásokról, arról,
hogy a már meglévõ honlapjainkat miként hasz-
nálják, milyen kritikát fogalmaznak meg. Fejlesz-
tések tervezésekor sokat jelent, ha a tervezõk lát-
ják, hogy célközönségük egy része hogyan „nyúl
hozzá” a szolgáltatásban lévõ honlaphoz, mit hol
keres, látja-e a találatokat, eligazodik-e a felnyíló
oldalak között, melyik formátumot szereti jobban,
milyen felbontásra és böngészõre érdemes optima-
lizálni stb.

A bevezetés és maga a program

A Nagyszülõk vendégségben a Neumann-ház-

ban címet viselõ program elõtt lehetõségünk volt
két alkalommal beharangozó programokat, elõadá-
sokat tartani a BMK-ban: szeptember 20-án évad-
nyitó hétvégét (http://www.neumann-haz.hu/album/
kattintsranagyi/) szerveztek, ahol szülõknek, gye-
rekeknek és nagyszülõknek vegyesen számítógép
elõtt mutattuk be a szolgáltatásainkat. Már ez alka-
lommal tájékoztattuk az érdeklõdõket a novemberi
nagyi-programról, valamint a gyerekeknek szerve-
zett, több fordulós rajzpályázatunkról. A második
alkalom szeptember végére esett, amikor szintén a
BMK szervezésében megtartották a Folytassa,

Nagyi! (http://www.neumann-haz.hu/album/
folytassanagyi/) országos találkozót. Ekkor félna-
pos elõadássorozat keretében mutatkoztunk be a
találkozó résztvevõinek.

Mikor aztán az októberben elkezdett Kattints

rá, Nagyi! tanfolyam hallgatói befejezték a ta-
nulást és levizsgáztak, november elsõ hetében
(3-án, 4-én és 5-én) megtartottuk a három cso-
portnak a ráadás foglalkozást (http://www.
neumann-haz.hu/album/nagyi-eloadas/). Nem
elõadást, nem bemutatót, hanem foglalkozást az
oktatótermünkben. Éppen azért foglalkozást, mert

tisztában voltunk vele már a tervezgetés idõsza-
kában, hogy egy frissen megszerzett tudás birto-
kában barangolni az interneten nem könnyû, még
akkor sem, ha csak egy intézmény szolgáltatása-
ival szeretnénk megismertetni vendégeinket.
Hiszen ennél a korosztálynál olyan fizikális prob-
lémák is adódnak, mint például a monitor, az
egér beállítása, a kattintás – és ehhez hozzáadód-
tak szolgáltatásaink logikai, strukturális felépíté-
sének, összekapcsolódásának megértési nehéz-
ségei. A monitorokat 800*600-asra kellett állíta-
nunk, ügyelnünk kellett arra, hogy a képernyõ-
kímélõk ne túl hamar kapcsoljanak be, hogy az
egérmutatók normál beállításúak legyenek, és a
sebességük se legyen túl gyors.

Komoly elõkészületek elõzték meg ezt a három
napot. Tesztet készítettünk vendégeinknek a
WebKat.hu katalógusunkról, hogy ezzel és a sze-
mélyes megfigyelésekkel tapasztalatokat gyûjtsünk
a szolgáltatás oldalainak használatáról. A három
napra három különbözõ csapatot állítottunk össze
kollégáink közül, akik a foglalkozásokat tartották.
Nem akartuk ugyanis teljesen leterhelni egyes kol-
légáinkat és ezzel három napra kivonni õket a szak-
mai munkából, illetve meg akartuk adni a lehetõ-
séget azoknak a munkatársainknak is, akik csak
ritkán adnak elõ, ritkán tartanak bemutatót. Ennek
azért is volt jelentõsége, mert nincs fõállású oktató,
népszerûsítésért felelõs munkatársunk, viszont sok
a pedagógus végzettségû és lelkes kolléga. Ma-
gunk tanultuk meg, hogyan kell ezt a mûfajt gya-
korolni. Nem volt könnyû, mivel azt szoktuk meg,
hogy szakmabelieknek magyarázunk – ebben az
esetben azonban nagyon kellett ügyelnünk arra,
hogy milyen terminológiát, milyen hasonlatokat
alkalmazunk. El kellett felejtenünk azt a szakzsar-
gont, amit egymás közt használunk.

A vendégeink

A csoportok hat-hat és kilenc fõbõl álltak, össze-
sen kilenc kollégánk foglalkozott vendégeinkkel a
három nap alatt. Foglalkozásukat tekintve (termé-
szetesen a nyugdíj elõttit) mérnökök, mûszaki ke-
reskedõk, adminisztratív munkatársak, mûszaki
fõtanácsos, orvos, energetikus, reálértelmiségiek
(fizikus, vegyészmérnök), könyvtárosok, színmû-
vész, népmûvelõ, középiskolai tanár – vagyis jó-
részt értelmiségiek voltak jelen. A résztvevõk át-
lagéletkora 67 év, a 21-bõl 14 nõ és 7 férfi, a
legfiatalabb egy 54, a legidõsebb egy 79 éves nõ
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volt. A foglalkozásokat tartó kollégák átlagéletko-
ra 34 év volt. Ez utóbbi tény nem feltétlenül vál-
hatott volna elõnyünkre, ha elõre nem készülünk
fel – ugyanis tudtuk, hogy fiatal szakemberek szá-
jából hallani valami olyasmirõl, amihez a hallgató-
ság nem vagy csak minimálisan ért, nem mindig
megnyerõ. Egy teljesen új világba kellett bevezet-
nünk csoportjainkat. Ilyenkor szó szerint el kell
bûvölni, el kell csábítani a hallgatóságot, hogy az
ellenérzések, félelmek megszûnjenek és feloldód-
janak. A csoportok tagjai valamennyien egy hu-
szonöt órás, vizsgával lezárt számítástechnikai tan-
folyamon vettek részt, ezután került sor a két-há-
rom órásra tervezett foglalkozásokra. A foglalko-
zások idõtartamát rendkívül nehéz volt betartaniuk
a kollégáknak, mivel lassan tudták csak a terminá-
lokon követni a hallgatók az elõadót, gyakran elka-
landoztak, nehezen kezelték az egeret, és a több
böngészõ ablak közötti navigálás megnehezítette
számukra a megértést. Gyakran kértek is segítséget
a többi kollégánktól. A foglalkozás közben és utá-
na is, a kötetlen beszélgetés során, a szolgáltatása-
ink, az anyagaink, a tartalom értékét és a használat,
a struktúra nehézségét hangsúlyozták.

Tapasztalatok

Közvetlenül szerzett tapasztalatok:
– Az idõsebb korosztály az elsõ alkalommal
nehézkesen használja az oldalainkat.
– Segítség nélkül csak kevesen boldogulnak.
– A nyitó oldalunkon nem találják a mail-
címünket, a hírlevelet, a szolgáltatásokra nehe-
zen kattintanak rá.
– A WebKat.hu nyitó oldaláról hiányolják a ke-
resõmezõt; nem veszik észre, ha lefutott a kere-
sés és megjelent, hogy hány találatuk van, nem
elég szembetûnõ számukra a találat és az, hogy
onnan tovább kellene lépni – fölöslegesnek tar-
tották a keresés elindítása után a keresés ered-
ményét közlõ oldalt, jobbnak tartanák, ha azon-
nal a találati lista jelenne meg.
– Nem jó kifejezésekkel fogalmaztuk meg a
WebKat.hu keresési módjait.
– Más keresõkhöz, keresõrobotokhoz hasonlít-
gatták a katalógust: „Úgy, mint a Google…?”
– A 800x600-as felbontás az ideális számukra.

A teszt és eredménye

A WebKat.hu tesztet a katalógus bemutatása
elõtt kezdtük el, hogy még a megismerés elõtti

benyomásokat tartalmazza. Általánosan az mond-
ható el, hogy többségében hozzányúlni sem tud-
tak a katalógushoz, csak segítséggel, irányított
kérdésekkel tudták a kereséseket megkezdeni. A
válaszokat végül a foglalkozás legvégén írták be
a tesztbe.

WebKat.hu teszteredmény:
– A vélemények szerint nagyon értékesek a
katalógus segítségével elérhetõ anyagok.
– A „Mire használná az oldalakat?” kérdésre
adott néhány válasz:

továbbképzésre,
fõleg írásos és képes dokumentumok utáni

kutatásra,
gyors információszerzésre, tájékoztatásra,
fõleg a fiatalok ismereteinek bõvítésére,
ismeretszerzésre, keresésre,
versolvasásra és hallgatásra, honlapok meg-

találására, ismeretbõvítésre,
szakmai és általános kérdések megválaszo-

lására,
újabb tudományos eredmények megismeré-

sére.
– „Hogyan boldogult a keresésekkel?”:

• 5 nem válaszolt,
• 1 „rosszul”,
• 6 „segítséggel”, „ha megmutatták”, „gyako-

rolni kell”,
• 3 közepesen,
• 6 jól.

– „Mit változtatna meg? Mit tart fölöslegesnek
és mit hiányol?”:

• „Húsznál több találat esetén jó lenne az oldal
aljáról biztosítani a TOVÁBB gombot” (könyv-
táros válasza),

• túl bonyolult a TÉMÁK szerinti keresés,
• a kereséshez jó lenne egy jegyzet.

Következtetések

A rendezvény nagyon sok energiát vett igénybe
a munkatársaktól még úgy is, hogy szándékosan
három-három egymástól független csoportot hoz-
tunk létre azért, hogy ne legyen szükség minden-
kire a három nap alatt. Komoly szervezést is igé-
nyelt a program, amire rendszeresen nincs kapaci-
tásunk. Vendégeink megerõsítették mindazt a kri-
tikát és észrevételt, amit már mi is megfogalmaz-
tunk magunkkal, az oldalainkkal szemben. A Web-
Kat.hu és a DIA keresõje a lakossági használat
tükrében inkább a könyvtáros szakmának készült –
túl bonyolult a széles közönség számára.
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Amennyiben a továbbiakban is akarunk ha-
sonló népszerûsítõ foglalkozásokat tartani, haté-
konyabbá válna a munkánk:
– ha elkülönülhetne a szakmai szervezés a prog-
ramkeret szervezésétõl, és ezt két együttmûködõ
személy végezné,
– ha más korosztályokat is megkeresnénk,
– ha „házhoz” mennénk – ugyanis így az idõtar-
tam szigorúbban tartható.

Maga a program nagyon hasznos volt számunk-
ra, családias légkörben zajlottak a foglalkozások.
Számtalan visszajelzést és elismerést kaptunk, a
késõbbi fejlesztéseket nagyban segítik ezek a ren-
dezvények. Fontos, hogy lássuk, miként használ-
ják a laikusok az oldalainkat, hol bizonytalanod-
nak el – de arra nagyon kell ügyelnünk, hogy ki-
sebb terhet jelentsen a munkatársaknak.

A megszerzett tapasztalatainkat már 2003
végén felhasználtuk a tématérképes fejlesztésünk
során, majd 2004-ben szintén, mikor a Neumann-
ház honlapja átalakításának tervezésébe, pályáz-
tatásba kezdtünk. Az utóbbi eredményét várha-
tóan az év végére már be is tudjuk mutatni.

Célok a gyerekeknek szervezett
programokkal

Az Olvasni jó! (http://www.olvasnijo.hu) hon-
lapunknak már a tervezésekor úgy gondoltuk,
hogy az oldalakat nemcsak grafikusok által ké-
szített munkákkal, hanem gyermekrajzokkal is
fogjuk illusztrálni. A magyar mûvek illusztráci-
óinak elkészítésére 2003 szeptemberében írtunk
ki elõször pályázatot – ma már az ötödik fordu-
lónál tartunk. A gyermekrajzok elhelyezésével
dinamikus interaktivitást szándékoztunk megva-
lósítani. Örömöt szerzünk azzal, ha a kicsik al-
kotásait az alkotók, barátok, szülõk, rokonok, osz-
tálytársak viszontláthatják – ez motiváló erõvel
is bír. A honlap így valóban nekik és róluk szól.

A rajzpályázattal további célunk az volt, ami a
honlap egészével: olvassanak a gyerekek. Ezt úgy
értük el, hogy (változtatva az elsõ fordulók gya-
korlatán) ünnepkörökhöz kapcsolt konkrét mûcí-
meket adtunk meg a kiírásban, és csak azokat a
rajzokat fogadtuk el és tekintettük „megfelelt”-nek,
amelyek az adott mû illusztrációi voltak. Ünnep-
köri illusztrációkat (pünkösd, húsvét, költészet nap-
ja, gyermeknap) mûvi motívumok nélkül azért nem
fogadunk el, mert egyrészt parttalanná válna a pá-
lyázat, másrészt kimaradna az olvasmányélmény.

A gyerekek rajzait, illusztrációit terveink sze-
rint nem csak az Olvasni jó!-hoz, hanem a Jeles

napokhoz is fel fogjuk használni – így be tudjuk
majd mutatni az ünnepkörökhöz, jeles napok-
hoz, évfordulókhoz, nemzetközi ünnepekhez ér-
kezett alkotásokat is.

Az elsõ négy fordulóban összesen 432 pályá-
zó vett részt (van, aki mind a négyben) 565 al-
kotással (néhányan többel is), melyek közül 413
felelt meg a kiírásnak, ezekbõl 47-et ítélt nyer-
tesnek a zsûri.

E programnál nem készítettünk semmiféle
felmérést, mert ennél a korosztálynál (3–12 éve-
sek) nem beszélhetünk kiforrott számítógép-hasz-
nálati szokásokról. Nem is az volt a szándékunk,
hogy kutassunk ilyen szokások után, sokkal in-
kább az, hogy már egészen kicsi korban arra
neveljük, motiváljuk a gyerekeket, hogy eszköz-
ként használják a gépet, hogy ne öncélú
számítógépezgetéssel töltsék az idejüket. Tehát
a célunk az olvasóvá nevelés, amihez a számító-
gép és az internet pusztán eszköz.

Kilépés az arctalanságból

Hogy valódi súlya legyen a közös munkának
és ne csak virtuálisan, illetve a leveleink és ér-
tesítéseink alkalmával találkozzanak velünk kis
munkatársaink, 2004. április 8-án kiállítást nyi-
tottunk az elsõ három forduló díjnyertes alkotá-
saiból az Örökmozgó Mozi Galériájában, ahová
meghívtuk a gyerekeket és kísérõiket is. Nem-
csak a megilletõdött kis kiállítóinknak, de ne-
künk is nagyon izgalmas volt a találkozás és a
papír alapú alkotások viszontlátása – immár a
falakon.

A megnyitó alkalmával átadtuk a harmadik
forduló nyerteseinek járó könyvjutalmakat, em-
léklapokat, és kiosztottuk az összes nyertes-
nek az Olvasni jó!-díjat, ami nem más, mint
az Olvasni jó! sünije marcipánból. A díj mel-
lett a szervezõk és az Örökmozgó ajándéka –
már nemcsak a díjnyerteseknek, hanem a mo-
zilátogató közönségnek is – az a néhány (a
kiállítás témájához összeválogatott) gyermek-
film, amit a kiállítás ideje alatt megtekinthet-
tek. A kiállítás harminc alkotása egy hétig volt
megtekinthetõ.

Ignéczi Lilla

könyvtár-informatikai osztályvezetõ
Neumann-ház
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A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Pécsi
és Baranyai Szervezetének
horvátországi kapcsolatai

Több mint fél évtized telt el azóta, hogy szerveze-
tünk felvette a kapcsolatot a Horvát Könyvtárosok
Egyesülete (HKE) tagszervezetével, a Szlavóniai
és Baranyai Könyvtárosok Egyesületével, melynek
székhelye Eszék (Osijek), tagságát pedig a mi
Baranyánkkal is határos horvátországi régió, ezen
belül négy megye könyvtárosai adják.

Kezdeményezésünket, mely akkoriban fõként
a Horvát–magyar könyvtári konferencia (Pécs,
1998. szeptember 23–24. ) elõkészítésére irányult,
támogatásukról biztosították a pécsi nagykönyv-
tárak, mindenekelõtt a Csorba Gyõzõ Megyei
Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár. S persze
a Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár is, mely –
báziskönyvtári feladatkörébõl és a határ menti
helyzetébõl következõen – a lehetõségekhez
képest mindig is igyekezett elevenen tartani ha-
táron túli kapcsolatait. Megjegyzendõ, hogy a
délszláv háború elõtt a megyei könyvtár horvát-
országi kapcsolatai is „mûködtek”. Egy szemé-
lyes adalék! Mindmáig él bennem annak a „szom-
szédolásnak” az emléke, melyet még dr. Román

Lászlóné igazgató vezetésével folytattunk a
Drávaszögben, úgyszólván a
huszonnegyedik órában. (Ma is
fellapozhatom az egykori Ma-
gyar Képes Újságban fotóimat,
melyeket a háborútól akkor
még érintetlen Szentlászlón ké-
szítettem.)

1998 tavaszán – a két
könyvtáros szervezet közti kap-
csolat felvétele és az említett
pécsi konferencia elõkészítése
céljából – hárman utaztunk
Eszékre, illetve Pélmonostorra:
Kalányos Katalin megyei
könyvtárigazgató, Kovács

Sándorné báziskönyvtáros (a

mohácsi könyvtár képviseletében) és jómagam,
mint az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének
elnöke. A konferencia megrendezésébõl jelentõs
részt vállaló Pécsi Városi Könyvtár igazgatója,
Újváriné Fûzy Ágnes ekkor nem utazhatott ve-
lünk, de képviseletét (kívánságára) igyekeztünk
ellátni a megbeszéléseken.

A pélmonostori Városi Könyvtárban Varga

Ernával, a Horvátországi Magyarok Központi
Könyvtárának akkori vezetõjével találkoztunk.
Az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtárban pe-
dig, mely otthont ad partner egyesületünknek is,
a könyvtár igazgatója, Dragutin Katalenac úr
fogadott bennünket Silva Pavlinic, az egyesület
akkori elnöke társaságában. A magam részérõl
itt találkoztam elõször Ferenc Mária eszéki
magyar könyvtárossal, aki ma is az egyik leg-
fõbb segítõnk a horvátországi kollégákkal való
kapcsolatok ápolásában. (Nagy örömömre szol-
gált, hogy Máriát mint a Horvátországi Könyv-
tárosok Egyesülete küldöttét láthattam viszont a
miskolci vándorgyûlésen.)

Az új együttmûködés eredményeképp meg-
valósult pécsi rendezvény, a Horvát–magyar
könyvtári konferencia, nem csupán a magunk,
de a szaksajtó megítélése szerint is szép sikerrel

A pécsi Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárba is ellátogatott
a horvát küldöttség 2004. április 29-én.
Középütt (áll) Emilija Prezer, a horvát egyesület elnöke.
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zárult.  Két munkanapon – négy ülés keretében
– 17 elõadás hangzott el a Városi Könyvtár
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában és a Csorba
Gyõzõ Megyei Könyvtárban, s emellett még
különbözõ országos és helyi szervek, illetve szer-
vezetek képviselõi is köszöntötték a rendezvényt.
Az elõadók (a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma, az Országos Széchényi Könyvtár,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár, az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara, az MTA Irodalomtudományi Intézet, a Janus
Pannonius Tudományegyetem Horvát Tanszéke, a
HKE Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egye-
sülete, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete, az
eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár, a Horvátor-
szági Magyarok Központi Könyvtára, a Mohácsi
Jenõ Városi Könyvtár, s nem utolsó sorban a társ-
rendezõ pécsi nagykönyvtárak munkatársai) részint
a horvát–magyar mûvelõdéstörténeti kapcsolatok-
kal, részint a „határon átívelõ” könyvtári együtt-
mûködésnek, valamint a kisebbségek könyvtári el-
látásának  idõszerû kérdéseivel foglalkoztak. Ez
utóbbi témacsoportba tartozó elõadásokból terje-
delmes (kétnyelvû) összeállítást tett közzé horvát
társszervezetünk, Knjiznicarstvo címû folyóiratá-
nak 1998. évi 2. számában.

A pécsi konferenciát követõen az a megtisz-
teltetést ért, hogy én képviselhettem a Magyar
Könyvtárosok Egyesületét Zadarban, a Horvát
Könyvtárosok Egyesülete 31. „vándorgyûlésén”.
(Idevonatkozó beszámolóm a jelen folyóirat

1999/2. számában olvasható.) Külön ajándék volt
számomra, hogy Eszéktõl Zadarig a horvát kol-
légák autóbuszával és társaságában utazhattam.

A következõ években, miközben az 1998 szep-
temberi konferencián szerzett tapasztalatok két-
oldalú intézményi kapcsolatok formájában hasz-
nosulhattak, többször is felmerült egy újabb hor-
vát–magyar könyvtári konferencia megrendezé-
sének gondolata., de csak mostanában sikerült
megtenni az elsõ – határozottabb – lépéseket.
Elõbb egy – az anyagi alapok szélesítését célzó
– pályázattal próbálkoztunk, majd ez év január-
jában szervezetünk küldöttsége egynapos láto-
gatást tett Horvátországban, Emilija Pezer, a
Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesüle-
te (Društvo knjiznicara Slavonije i Baranje) új
elnöke meghívására. Nyolctagú delegációnk és
vendéglátóink hasonló létszámú küldöttsége rész-
vételével mondhatni egy „elõkonferenciára” ke-
rült sor az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár-
ban (Gradska i sveucilišna knjiznica, Osijek).
Elõtte Pélmonostoron is megálltunk, hogy a
Városi Könyvtár (Gradska knjiznica, Beli Manastir)
igazgatójával, Marija Kretic-Nad asszonnyal talál-
kozhassunk, aki fiatal munkatársa, Miklós Renáta

társaságában fogadott bennünket.
A folytatás Pécsett, április 29-én következett,

társszervezetünk küldöttségének viszontlátogatása
formájában. Nagy örömünkre szolgált, hogy
Emilija Pezer elnök asszonnyal és mindazokkal
együtt, akikkel januárban már találkozhattunk
Pélmonostoron majd Eszéken, városunkban üd-
vözölhettük Vera Erlt, az Eszéki Tudományegye-
tem Könyvtár Tanszékének vezetõjét, több vá-
ros (Posega, Vinkovci, Vukovar) könyvtárának

a vezetõjét, Andrea Bozicot, az
egyesület titkárát és Silva Pav-
linicot, az eszéki könyvtár te-
rületi könyvtárfejlesztési szer-
vezetének vezetõjét, az egyesü-
let korábbi elnökét. S hogy ki
ne felejtsem: a magyarul és hor-
vátul egyaránt kitûnõen beszé-
lõ Zabján Andrea, akit még
február elején megbíztak a
Horvátoszági Magyarok Köz-
ponti Könyvtára (Pélmonostor)
vezetésével, ugyancsak tagja
volt a küldöttségnek. A küldött-
ség fogadásának a Városi
Könyvtár Várkonyi Nándor

A horvát egyesület közgyülése Orehovicában,
2004. június 16-án
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Fiókkönyvtára és
a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár
rendezvényterme
adott méltó kere-
tet, ugyanúgy,
mint az 1998-as
konferencia al-
kalmával. Hor-
vát vendégeink

örömmel nyugtázták, hogy Barics Ernõ, a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
(PTE-BTK) Horvát Tanszékének vezetõje is je-
len van a találkozón, továbbá azt is, hogy meg-
ismerkedhetnek a Városi Könyvtár új vezetõjé-
vel, Kereszturi József igazgatóval.

Az április 29-ei találkozón megegyezés szü-
letett a következõ „lépcsõ”, az õszre tervezett
pécsi konferencia tartalmi súlypontjairól és né-
hány módszerbeli kérdésrõl, miközben Kalányos
Katalin és Dragutin Katalenac a két könyvtár
további együttmûködésérõl is szót válhatott a
megyei könyvtárban. Kovácsné Bõsz Erzsébet

igazgatóhelyettes (Mohácsi Jenõ Városi Könyv-
tár) felhasználhatta az alkalmat arra, hogy a
pélmonostori kollégákkal konzultáljon, míg dr.

Szénászky Mária igazgató (PTE-BTK-TTK
Könyvtára) az Eszéki Tudományegyetem tan-
székvezetõjének jelenlétét észrevételezte látható
örömmel.

Miután a horvát elnök asszony meghívott,
június 16-án részt vettem és számos – nálunk is
hasznosítható – tapasztalattal lettem gazdagabb
a Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesü-
lete közgyûlésén, melynek Orehovica város
könyvtára volt a házigazdája. Itt az elnök
asszonnyal egyetértésben megállapítottuk, hogy
mielõbb határoznunk kell a tervezett konferen-
cia idõpontját, idõtartamát és részletes tematiká-
ját illetõen. E rendezvény sikere esetén ugyanis
már teljes bizonyossággal állítható, hogy van
értelme és jövõje a két könyvtáros szervezet
további együttmûködésének.

Boda Miklós elnök
MKE Pécsi és Baranyai Szervezete

Elismerés a megyében
végzett kiemelkedõ
munkáért

Vasné Mészáros

Katalin, a Katona
József Könyvtár
igazgatóhelyettese,
a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete
(MKE) Bács-Kis-
kun Megyei Szer-
vezetének elnöke
2004. július 29-én,
az egyesület 36.
vándorgyûlésén,
Miskolcon kapta
meg a Magyar
K ö n y v t á r o s o k
Egyesületének Emlékérmét, melyet – rendhagyó
módon – nem az egyesület elnökétõl, hanem a ta-
nácskozás vendégeként és egyik elõadójaként jelen
lévõ Hiller István kultuszminisztertõl vehetett át.

Vasné Mészáros Katalin 1976 óta könyvtáros.
Szakmai tevékenysége sokrétû és változatos volt az
elmúlt évtizedekben. 1976 és 1979 között a Budake-
szi Nagyközségi és Járási Könyvtár módszertanos
könyvtárosaként kezdte a pályáját, majd 1978–1979-
ben a könyvtár megbízott igazgatója volt. Ahhoz a
nemzedékhez tartozik, amelybõl sokan végeztek a
debreceni népmûvelõ-könyvtár szakon, és a mai napig
meghatározó szerepet játszanak a magyar könyvtári
szakmai gyakorlatban. 1979-ben került Kecskemét-
re, ahol a Katona József Könyvtár munkatársa lett.
1984-ig gyûjteményszervezéssel foglalkozott. Ennek
a szakmai idõszaknak jelentõs eredménye volt a gyer-
mekkönyvtárak katalógusrendszerének korszerûsíté-
séért végzett munka, amely egy országos kiadvány-
ban is megjelent. Ezért talán nem is meglepõ, hogy
1989-tõl a gyermekkönyvtár vezetõje lett. Vezetése
alatt a gyermekekkel történõ egyéni és csoportos
foglalkozások többféle módszerét próbálták ki. A
könyvtár nagy hagyományokkal bíró rendezvényeit
– mesemondók találkozója, Kazinczy-verseny, mû-
fordítói pályázat – folytatták és megújították. Az
egyéni könyv- és könyvtárhasználati játékokkal si-
került sok új gyermekolvasót és pedagógust meg-
nyerniük és megtartaniuk a könyvtár számára.

1991-tõl az igazgatóhelyettesi szakmai felada-
tokat látja el. Tevékenysége révén 1994-ben a
könyvtár gyûjteményének feltárásáról adott hely-
zetképet, amelyet az integrált könyvtári szoftver

Zabján Andrea,
a Horvátországi
Magyarok Központi
Könyvtárának új
vezetõje
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bevezetéséhez használtak fel a kollégák. Az új
könyvtár szakmai programjának kialakításához
készített javaslatokat: a szolgáltatások beindításá-
hoz, a tevékenységek belsõ szabályzóinak elké-
szítéséhez, a szervezet kialakításához. Megszer-
vezte kollégáival az új könyvtár szolgálati rend-
jét, a gyûjtemények elhelyezésének kialakítását.

A fenti szakmai feladatok nagymértékben hozzá-
segítettek ahhoz, hogy 1996. szeptember 3-án a
Katona József Könyvtár új, modellértékû épületében
zökkenõmentesen folytatódhasson a könyvtárszak-
mai munka.

A könyvtár irodalmi és könyvszakmai rendezvé-
nyeinek, könyvtáros szakmai programjainak, belsõ
képzéseinek tartalmi kialakítását, megvalósítását szer-
vezi, irányítja. A szervezet és a mûködés szabályzó-
inak kidolgozásán fáradozik, a meglévõ szabályza-
tok módosítására, illetve a tevékenységek munkafo-
lyamatának leírására készít javaslatokat, és szervezi
a döntések elõkészítését.  Õ végzi a folyamatok belsõ
szakmai ellenõrzését.

A könyvtár a minõségbiztosítás rendszerében
dolgozik kezdetektõl fogva, aminek kialakítása ér-
dekében szervezett képzéseken vett és vesz részt a
mai napig, a megszerzett, tanult módszereket a gya-
korlatban is alkalmazza. A szakmai munka elismeré-
seként 1999-ben megkapta a Szinnyei József-díjat.

Szakmai munkája mellett több évtizede folyama-
tosan tagja az MKE Bács-Kiskun Megyei Szerveze-
tének. Érdeklõdése a területi szervezeti munka mel-
lett kiterjed az MKE szakmai szervezeteinek mun-
kájára is, mint a Bibliográfiai Szekció és a Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének tevékenysége.
Minden évben részt vesz a helyismereti könyvtáro-
sok tanácskozásán, és az ott szerzett szakmai tapasz-
talatait megosztja a területi szervezet tagjaival.

1999 óta a területi szervezet elnökeként még ak-
tívabban részt vállal a munkában. Az egyesület cél-
jainak, éves programjainak megvalósításáért önként
vállalt tevékenységét a tagság is elismerte azzal, hogy
2003-ban újra, egyhangúlag megválasztotta a szer-
vezet elnökének. Fontosnak tartja, hogy a tagság
minél teljesebben lefedje a megye területét, hogy a
községi, városi, iskolai könyvtárosokat bevonja az
egyesület munkájába. Támogatja és segíti a fiatal
könyvtárosok beilleszkedését az egyesületbe. Kíván-
csi véleményükre, tapasztalataikra. 2003-ban, kez-
deményezésére, egy kérdõív összeállításával és elem-
zésével összegezték az elõzõ évek munkáját.

Tevékenységének eredményeként a tagság létszá-
ma jelentõsen bõvült, az egyesületet elhagyók száma
évek óta nem haladja meg az új belépõkét.

Kollégáinak szakmai és közösségi munkáját is-
meri, érdeklõdéssel követi, elismerésükért lobbizik,
minõsítéseket, javaslatokat készít.

Az egyesület lehetõségeit messzemenõkig ki-
használja a könyvtárosok szakmai ismereteinek
bõvítésére, szakmai önállóságuk fokozására. Nem-
csak továbbképzések szervezésével, de a rendsze-
res szakmai tapasztalatcserék megszervezésével is
igyekszik a tagság tájékozottságát, szakmai elkö-
telezettségét növelni. Célkitûzései között szerepel
a mindenkori legújabb könyvtárak munkájának
megismertetése, a szakmai továbbfejlõdés ösztön-
zése.

Széles körû szakmai munkájának köszönhetõen
a Katona József Könyvtár támogatja a megyei szer-
vezet mûködését, ami nem csupán az intézményben
biztosított mûködési feltételeket jelenti, hanem szak-
mai együttmûködést is.

Az elnök tevékenysége révén az egyesületnek más
civil szervezetekkel is jó a kapcsolata, ilyen például
a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, ahol
tagként közös programok szervezését is többször
vállalta, vagy a Magyar Népmûvelõk Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Szervezete, amellyel több kö-
zös rendezvény során mûködött együtt.

A megyei területi szervezet javaslatára, egyesü-
leti munkájának elismeréseként kapta meg a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének Emlékérmét.

A kitüntetéséhez szeretettel gratulál a Katona
József Könyvtár valamennyi munkatársa és további
sikereket kíván mind a könyvtárszakmai, mind az
egyesületi munkában. (Padányi Emese)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) július
29. és 31. között Miskolcon tartotta nagysikerû, 36. ván-
dorgyûlését. Az MKE Emlékérmét ebben az évben Dézsi

Lajosné, a Békés Megyei Könyvtár osztályvezetõje,
Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Könyvtár igazga-
tóhelyettese, Nagy Anikó, az MKE fõtitkára, Trischlerné

Lukácsi Éva, a Papíripari Kutatóintézet könyvtárvezetõje
és Vassné Mészáros Katalin, a Katona József Könyvtár
igazgatóhelyettese kapta. Az Év Ifjú Könyvtárosa Várhe-

lyi Eszter lett.
Mindannyiuknak gratulálunk és további sikereket kí-

vánunk!
A Fitz-díjat a következõ kiadványok érdemelték ki:
Kolta Magdolna: Képmutogatók, Magyar Fotográfiai

Múzeum, Kecskemét
Könyvtárosok kézikönyve V. kötet, Poprády Géza–

Berke Zsuzsa–Hegyközi Ilona, szerk. Horváth Tibor–Papp
István, Osiris Kiadó

Mednyánszky – kiállítás a Nemzeti Galériában, Kos-
suth Kiadó

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, Magvetõ Kiadó
Valter, Alan: Liszt Ferenc, Editio Musica
A vándorgyûlésrõl további híreket, elõadásokat követ-

kezõ számunkban olvashatnak.
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Szakmai tapasztalatcsere
szép élményekkel
Prágában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szervezetének programja

A megyei szervezet minden évben színvonalas
tanulmányutakat szervez tagjainak más országok,
emberek és könyvtárak megismerésére.

Idei utunk Prágába vezetett. El is indultunk
május 26-án szerdán éjfélkor, és hosszú, fárasztó
utazás után, másnap délben megérkeztünk. Rövid
pihenõt követõen elindultunk felderíteni a várost, a
helyi tömegközlekedéssel. Szerintünk egy várost
csak úgy lehet igazán megismerni, ha villamoso-
zunk, metrózunk és buszozunk: nagyon sokat el-
árul az emberek mentalitásáról. (Meglepett minket,
hogy a kismamáknak a gyerekek és a felnõttek is
szó nélkül, udvariasan átadták a helyüket.)

Felderítõ utunk elsõ állomása a város fiatalja-
inak kedvelt találkozóhelye, a Vencel tér volt.
Idegenvezetõnktõl megtudtuk, hogy Prágában a
randevúkat úgy szokták megbeszélni: találkozunk

a lónál. (Ugyanis a Vencel tér múzeum felõli
részén egy lovasszobor áll.) Szerencsénkre egy
nemzetközi ifjúsági kiállítást láthattunk köztéri
szobrokból. A szobrok között akadt több meg-
hökkentõ és figyelemfelkeltõ alkotás is. A macs-
kaköves Vencel téren érdemes végigsétálni, mert
két oldalán gyönyörû régi épületek vonzzák a
tekintetet.

Másnap reggel az elsõ utunk a prágai X. ke-
rületi – mely városrész Nyíregyháza testvérváro-
sa – fiókkönyvtárba vezetett. Az épületet nem-
rég újították fel. Az igazgatónõ, Ivana Vanková,
a cseh könyvtáros kollégák és a Prágai Magyar
Kulturális Intézet könyvtárosa, Truchla Klára

nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Az alpol-
gármester köszöntött minket, Zselinszkyné Éva

ajándékot nyújtott át az egyesület nevében és
Nyíregyháza város jókívánságait tolmácsolta. A
könyvtár vezetõje bemutatta a modern, világos
és könnyen áttekinthetõ épületet és a merész
elrendezést, amely a hazai családi (kétfedeles)
könyvtárakra emlékeztetett bennünket. A köny-
veket az olvasók számára könnyen azonosítható
piktogramokkal jelölik, és témakörönként helye-
zik el a polcokon. A számítógépes könyvtári
rendszerüket is maguk készítették, a neve Kónias,
a hírhedt cseh könyvégetõ szerzetesrõl.
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Ha valaki beíratkozik ebbe a fiókkönyvtárba,
akkor a tagsága Prága összes könyvtárára érvé-
nyes, és így egy hónapra maximum negyven
dokumentumot kölcsönözhet ki. (Ezt mi roppant
érdekesnek találtuk.) Ugyanez vonatkozik a
könyvtárosokra is! A kölcsönzések nyilvántartá-
sa, a felszólítások kiküldése teljesen automati-
kus, számítógép végzi még a borítékok címzését
is, sõt, ha valakinek e-mailcíme van, arra kapja
a felszólítást. Így reklamációnak helye nincs, mert
a gép nem tesz kivételt. Megkérdeztük azt is,
hogy mi történik azokkal az olvasókkal, akik
sokadik felszólításra sem hozzák vissza a kiköl-
csönzött dokumentumokat. A könyvtár vezetõje
elmondta, hogy az összes prágai könyvtárnak van

egy közös jogi osztálya, amely akár peres úton
is visszaszerezheti a kintlévõségeket. Tervezik
egy kávézó terasz kialakítását, ahol az olvasók
kényelmesen olvashatnak a szabad levegõn.
Nincs raktáruk, minden könyv szabadpolcon ta-
lálható, tizenkét könyvtáros szolgálja ki az olva-
sókat. Ez volt az elsõ épület Prágában, amely
kimondottan könyvtári célra épült 1924-ben, és
azóta is könyvtárként mûködik.

Ezután a Klementinumot, a cseh nemzeti
könyvtárat kerestük fel, amely a középkorban
jezsuita kolostor volt. Az olvasószolgálat veze-
tõje, Jitka Pejsova és két munkatársa rendkívül
szívélyesen fogadta a magyar kollégákat. Elõ-
ször azt a részleget néztük meg, amelyet az ol-
vasók beíratkozás nélkül is igénybe vehetnek és
ahol a fénymásolástól az internetezésig sokféle
szolgáltatást vehetnek igénybe. Ebben a terem-
ben lehet beíratkozni is. Felkerestük az olvasó-
termet is, amely a vizsgaidõszakban tömve van
diákokkal (annak idején ez volt a kolostor ebéd-
lõje). Érdekessége a szilvalekvárral tapasztott,
óriási cserépkályha. Felmásztunk a csillagvizs-
gáló toronyba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt
az „ezertornyú” városra. Ezt követõen a jezsuita
könyvtárban könyvritkaságokat láthattunk. Meg-
tekintettük a csodálatos tükörkápolnát, amelyben
remek akusztikája miatt gyakran rendeznek ko-
molyzenei koncertet. Az általunk kezdeménye-
zett szakmai kapcsolatokat szeretnénk kölcsönö-
sen tovább ápolni, s a cseh kollégák örömmel
fogadták el meghívásunkat. Közös szakmai pro-
jektek, programok kerültek szóba, melyekre –
európai uniós tagországok lévén – kibõvültek a
lehetõségek, s szeretnénk ezekkel élni.

Délután átsétáltunk a Károly hídon, amelyen
csak gyalogosan lehet közlekedni. A hangulatát
a zenészek, a mûvészek, a kintornás, a turisták
áradata és az árusok határozzák meg. A bejárata
lenyûgözõ látványt nyújt a tornyával és a Kis
Velencével. Ellátogattunk a várba, gyönyörû él-
mény volt látni a Szent Vitus székesegyházat és
sétálni az Arany utcácskában.

A zsidó negyedet is felkerestük, ahol láthat-
tuk az emeletes zsidó temetõt és az eredeti zsidó
házakat, a zsinagógát és a palotákat.

Az utolsó napon egy csodálatos kirándulással
leptek meg bennünket a szervezõk. A festõi szép-
ségû Karlovy Vary volt az úti célunk. Ez a vá-
roska a hegyek közé épült, s ahogy idegenveze-
tõnk említette, azért különleges, mert ilyen hely-
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re általában nem építenek várost. Talán ez
adja meg a szépségét és a hangulatát. Híres
a gyógyvizérõl, amelyet mi is végigkóstol-
tunk, s ámulatba ejtett bennünket a Pupp-
kastély épülete. Felkerestük azt az emlék-
mûvet is, amelyet a hálás magyarok állíttat-
tak fel a városka mellett.

A hazautazás elõtt idegenvezetõnk még egy
kellemes meglepetést tartogatott a csoport szá-
mára. A mesebeli Telc volt utunk utolsó állomá-
sa. Ennek a kis településnek a házai, fõként a
homlokzatok, leginkább egy filmforgatás díszle-
teihez hasonlítottak, elbûvölõ látványt nyújtot-
tak.

A prágai szakmai kirándulás, hasznos, érde-
kes, emlékezetes élmény marad mindannyiunk
számára – úgy gondoljuk, hogy elsõsorban a
szervezõknek és rendkívüli mûveltségû idegen-
vezetõnknek, ifj. Brogyányi Mihálynak köszön-
hetõen.

Köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hoz-
zájárult a szervezõk közül a sikeres úthoz, és
köszönjük a támogatást, melyet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs,

Külkapcsolatok és Kisebbségei Bizottsága, vala-
mint az OTO-TEX KFT. nyújtott számunkra.
Természetesen köszönjük a könyvtáros kollégák-
nak, hogy együtt tölthettük ezt a négy kellemes
napot. Izgalommal várjuk a jövõ évi kirándulás
idõpontját és úti célját.

Tölgyesi Attiláné – Suskó Ágnes

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház,
Tiszalök
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Gondolatok
Zsoldos Jánosné

Tíz év az országos Bod
Péter Könyvtárhasználati

Verseny szolgálatában
címû mûvének olvasása

közben

Benyomásaim az elsõ olvasáskor: olvasmányos,
jól szerkesztett és világosan, tömören megfogal-
mazott, kitûnõ szakmai kiadvány.

Azok a kollégák is sokat érthetnek belõle, akik
eddig nem készítettek fel és nem is szándékoz-
nak felkészíteni könyvtárhasználati versenyre.
Számtalan ötletet nyújt a tanulók tudásának
mérési módszereihez az iskolában. A ver-
senyzõket felkészítõ tanárokon kívül a ver-
senyre készülõ fiatalok is szívesen forgat-
ták az új kiadvány lapjait gimnazista isme-
rõseim közül.

Amióta megkaptam, naponta lapozok
vissza egy-egy részre. Minden alkalommal
találok egy örömet szerzõ bekezdést, vagy
mert jó visszaemlékezni, vagy mert meglep
a számomra új gondolat az elemzések so-
rán. Rengeteg információt nyújt.

Már a külsõ is megragadó. Színe vidám,
de nem harsogó. A fedél könnyen tisztítha-
tó, ha poros kézzel megfogtuk. Ember-, gye-
rekközpontú írás. A borítón elöl a verseny-
ben szereplõket láthatjuk, a lexikonok, a
dokumentumok képei a hátlapra kerültek.
Ez a kettõsség jellemzi a teljes mûvet: az

emberrõl, a tanárokról, a diákokról és ne-

kik szól úgy, hogy mindig jelen van az igé-

nyesen összeállított ismeretanyag, könyv-
tárostanári szakmánk sok szakmai kérdése
is. A kettõsségben megõrzi mindvégig a sor-
rendet az író. Elsõdlegesen tanít, értékel,
pedagógiai tapasztalatait adja át, elemez,
javasol – a szigorú precizitású adatközlései
elõtt, közben és a mellékletben talált publi-

kációiban is. Mintaszerû a nyomdai munka. Se-
gítenek a tagolások, kiemelések. A tartalomjegy-
zék világosan mutatja egy-egy új téma kezdetét.
(Ellentétben sok divatos tartalomjegyzékkel,
melynek rendje inkább megfelel egy betûrendes
tárgyszójegyzék szerkezetének, ahol a szerzõk
rábízzák a gépre a mechanikus felsorolást, az
alkotó alá-fölérendeltséget tükrözõ kiemelések
megszerkesztése helyett.)

A kiadvány jellemzõi

Amint a bevezetõben írtam, e kitûnõ szakmai
kiadvány tanárokról, tanulókról és nekik szól.
Következetes, felesleges idegen szavaktól men-
tes, gördülékeny stílusú írás. Tartalma színes,
sokoldalú. Visszatekintés címmel a kezdetrõl,
majd a következõ évekrõl mondja el gondolatait
a szerzõ. A 14. oldaltól található a krónika:
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mindegyik évnél következetesen szerepel a téma,
a verseny helye, a versenyzõk és a versenyben
szereplõ iskolák száma, a zsûri tagjainak a neve.
A versenyben szereplõk iránti tiszteletet fejezi
ki a szerzõ azzal, hogy a függelékben található
statisztikában (107–129. o.) közli a helyezettek-
nek, iskolájuknak és felkészítõiknek nevét. Ki-
mutatást készített az elsõ helyezettek iskoláiról,
a legsikeresebben felkészítõ tanárokról, a több
esetben is helyezett tanulókról, a zsûri tagjairól,
a döntõknek helyet adó iskolákról és könyvtáro-
saikról. Rendkívül figyelmet keltõk a megyei
grafikonok.

A feladatsorok közlése tölti ki a könyv nagy
részét (21–69. oldal), ezt keresi a legtöbb kollé-
ga. Gyakorlottaknak és kezdõknek nagy segítség
ma, és bizonyára a további években is az lesz.

A mûben az olvasó üdvözlése után a Vissza-

tekintés következik. Fontos ez a rész. Vannak,
akik a közeli múltat is csak írások alapján kutat-
ják. Az élõ szemtanúkat nem kérdezik. Sok eset-
ben a megszólalók a saját tetteikrõl is hiába szól-
nak, ha állításaikat nem tudják publikációval
alátámasztani.

Ebben a részben – az események dokumentá-
lása mellett – sok szakmai, elvi kérdést is talá-
lunk a versenyekkel kapcsolatosan. Olvasáskor
több minden felmerült bennem, azokat a gondo-
latokat egy másik írásban részletezem majd, most
csak kettõrõl teszek említést.

Jelenleg a tanárok sok esetben háttérben
vannak a megyei és az országos döntõ szerve-
zésekor. Kevés az információjuk. Nem kapják
meg a kérdõíveket, amíg a versenyzõk az írás-
belin dolgoznak. A budapesti V. kerületi ver-
senyen tavaly mi, tanárok is kitöltöttük gyere-
keink kérdõívét az írásbeli ideje alatt. Kollé-
gákkal véleményt cseréltünk. Mire tanítványa-
ink kiszállingóztak, könnyen tudtunk kérdése-
ikre választ adni, hiszen mi már egymást „meg-
okosítottuk”. Ahol javaslatomat elfogadták,
mint például Nyíregyházán, ott biztosítottak
egy nyugodt, zárt konzultációs termet. Ezt a
lehetõséget tudva nem szaladtak szét a ver-
seny kezdetén a tanárok, nem is igényeltek
vetítést (könyv: 8–9. oldal), nem is ültek nyug-
talanul várakozva. Sok értékes véleménycse-
rére emlékszem azokkal, akik az együtt mara-
dást választották. Ajándéknak tekintették a
szakmai beszélgetést, sok hónapi felkészítõ
munkájukért.

A szóbeli könyvismertetés, illetõleg
könyvajánlás fontossága

Kell-e? Ha kell, mind a kettõ? Ha csak az
egyik, melyik? Milyen kérdésre várhatunk vá-
laszt: kinek, miért, mikor, mennyit ajánl, szo-
kott-e ajánlani, vagyis önmagából adni, ajándé-
kozni? Gondol-e néha tudásának szétosztására,
tud-e alkalmazkodni a környezethez, másokhoz:
az õt hallgatókhoz? Meg tudja-e válogatni mon-
datait aszerint, hogy kinek ajánl? Logikusan fo-
galmaz-e? Megfelelõen artikulál-e?

Én az elsõ évtõl kezdve egyre jobban mag
vagyok gyõzõdve a fontosságáról. Jó lenne egy-
szer pontosítani a célját, tartalmát, véleményem
szerint is (74. oldal utolsó bekezdés). Gyakorol-

tatni kell a beszédet, fejleszteni a kérdéskultúrát,

a véleményalkotást könyvtári környezetben is. A
verseny egyik alapkérdésének, szerves részének
tartom.

Összegzés

A kiadványért elismerés illeti a kiadót, a tá-
mogatókat és különösen a szerzõt. Az olvasók
figyelmébe ajánlom Sipos Mária versenyekre
felkészítõ kolléganõ írását, melyben méltatja a
mûvet. (Lásd: Könyvtári Kis Híradó. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei könyvtárak lapja. 2004.
március  IX. évf. 1. 33. sz.)

Egyetértek Zsoldosné mondatával, mely az
utószóban olvasható: „Ezt a versenyt a szakma
szeretete tartja életben immár tizedik éve.” Az-
zal is, melyet záró gondolatként olvashatunk:
„Remélem, még sokszor köszönhetünk el így
egymástól az április végi döntõkön: „Jövõre
veletek ugyanitt!” Annyit tennék hozzá, hogy a
két döntõ között készüljenek szakmai cikkek a
helyi elõdöntõkrõl, a megyei döntõkrõl és a most
tárgyalt kiadványról. Jelenjen meg egy mono-
gráfia Zsoldosnétól, Zsoldosnéról. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete nyíregyházi vándor-
gyûlésén kaptunk Zsoldosné kolléganõtõl egy
bibliográfiát saját mûveirõl. A következõkben ezt
jó lenne sokak számára hozzáférhetõvé tenni!

Zsoldosné Cselényi Gyöngyi
a Bod Péter verseny szolgálatában

Felelõsséggel végzett tizenkét évi munkájá-
nak egyik kiemelkedõ pontja a 2003-ban megje-
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lent kiadvány. Sokoldalú munkásságának több
állomását külön-külön elemeznie, értelmeznie
kell szakmánknak.

Iskolájának kiváló könyvtárépítõje, fejlesz-

tõje. Tanítványainak tiszteletre méltó tanára.
Szigorúsága, következetes szakmai követelmé-
nyei mellett biztosítja megszólíthatóságát. Kör-
nyezetére jellemzõ a nyugalom, közvetlenség,
derûs munkalégkör, egymás iránti udvariasság.
Az otthonosságra utaló szabadság (munkabe-
szélgetés az olvasók között, egy-két falat elfo-
gyasztása lyukas órán a könyvtárban) soha nem
válik szabadossággá, fegyelmezetlenséggé.
Példaszerû kapcsolata a tantestülettel, az igaz-
gatóval, a megyei könyvtárral, munkaközös-
ségével, a tanfolyamok hallgatóival. Az ország-
ban az elsõk között tanította iskolájában a
könyvtári fakultációt.

Gyakran publikál. Érdemes figyelmesen el-
olvasni többek között a tehetséggondozásról,
az értõ olvasásról (95. o.), a lényegkiemelés
fontosságáról (96. o.) írt gondolatait.

A legnagyobb hatású az országos Bod Péter
verseny során végzett tevékenysége. Szorongva
teljesítette kérésemet, amikor 1993-ban felkér-
tem az elnöki tisztségre, pedig akkor már több
éve szervezte megyéjében a könyvtári vetélke-
dõket (lásd 6. o). Az elsõ alkalomtól kezdve 12
éven át, az idei (2004) versenyig fokozatosan
emelte a színvonalat, gondozta a témát. Kezde-
ményezésem és szervezésem nélkül talán nem
indult volna el az országos verseny (lásd 6. o.),
de a három hûséges, kiváló, állandó kolléga
(Melykóné Tõzsér Judit általános iskola, Szepesi

Hajnal középiskola, Zelles Ilona pedagógiai in-
tézeti könyvtár) mellett szükség volt egy „szülõ-
anyára” (Balogh Mihály fõigazgató szava az
egyik eredményhirdetéskor), a kitartó, gondos,
tartalmi fejlesztõ munkát végzõ szakmai édes-
anyára (ahogyan én nevezem magamban Gyön-
gyit). Arra, aki a 7. oldalon azt írja: „csak a
verseny tartalmi megvalósításában mûködtem
közre”. Ez a „csak” nélkülözhetetlen, felbecsül-
hetetlen érték!

Követelése reális a tanulókkal, a tanárok-
kal, a szervezõkkel szemben. Az ismeretek szá-
monkérése mellett a használatra helyezi a hang-
súlyt. Ez jelentõsen hat a versenyzõk értékelé-
sére, munkájuk mérésének módszerére, ami
késõbb kihat több tanár munkájára a minden-
napokban is. A könyvtárban tartott óráin, az

asszisztensképzõn tartott elõadásain, gyakor-
latvezetésein szerzett tapasztalatai, melyeket
továbbad, jelentõsek. Kiváló szaktekintély a
Bod Péter verseny területén. Nem egészen
értem, miért összeegyezhetetlen a zsûri elnöki
tisztével a kérdések egy részének összeállítása
(lásd 11. oldal 4. bekezdés). Két-három kollé-
ga szintje hasonló Zsoldosnééhoz, de a könyv-
tárhasználati versenyek lényegét tekintve nincs
jobb megyék feletti szaktekintély nála!

Befejezésül ki kell emelni – amit könyvé-
nek több sorával is bizonyíthatunk –, hogy
jellemzõ a kolléganõre a múlt, a hagyomány,

a pedagógusok tisztelete. (Például a Váci idé-
zet a 32. oldalon, emlékezés Ambrus Zsókára
a 13. oldalon.) Határozottsága, céltudatossága
szakmai alázattal párosul. Nem egyénieskedik,
nem talál ki új utat, ha annak nincs értelme.
(Lásd 29. oldal: elfogadja a tizedes osztályo-
zás szellemét, s nem a változékony hazai NAT
szerint gondolkodik.) Mer válogatni, kiemelni
bátran (29. o.). Tevékenysége igazi tanári

munka. A 2003-ban megjelent könyvében a
kollégákat is tanítja. Tanulmányozza és gon-
dosan elemzi utólag a verseny egyes fordulóit.
A referensz kérdésekre megadja a lehetséges
feleleteket is.

Mindig szívesen utaztam a Budapesttõl távoli
Nyíregyházára, a Kölcsey Gimnáziumba. A vo-
natra szálltam álmaimmal, hogy megérkezzem
reális kéréseimmel az igazgatóhoz, Kalucza La-

joshoz és a könyvtárvezetõ Zsoldosnéhoz. Sok

kérdésemre közösen alakítottuk ki a választ ott

helyben. Különösen jelentõs volt beszélgetésünk
Gyöngyivel a versenyrõl, majd amikor a könyv-
tárostanárok képzésével és továbbképzésével, az
oktatási törvény és a NAT (1992, 1993) elõkészí-
tésével, könyvtári részének megfogalmazásával
foglalkoztam a minisztérium, illetõleg az OKSZI
munkatársaként. Zsoldosné kolléga mindent meg-
valósított javaslataimból, kéréseinkbõl, amivel
egyetértett, s amire lehetõsége volt. Remélem, szak-
mánk támasza lesz a jövõben is. Az eddigi verse-
nyek mellett segít kialakítani a verseny új területe-
it, megírja megyéje iskolai könyvtárainak történe-
tét, részt vállal a képzés, a könyvtárostanárok to-
vábbképzésének fejlesztésében.

Zsoldos Jánosné, Gyöngyi teljes életútját,
pedagógiai és szakértõi munkásságát önálló
monográfiában illene, kellene bemutatni.

Ugrin Gáborné
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

„Minõségmenedzsment a közgyûjteményi
és közmûvelõdési intézményekben”
akkreditált továbbképzés

A továbbképzés alapítási száma: A/81/120/177/2004. (X. 01.) Indítási engedély száma: In/97/120/
178/2004. (X. 01)

A továbbképzés keretében ismereteket szereznek a résztvevõk a minõségügyi rendszerek fõbb
jellemzõirõl, kiépítésük lehetõségeirõl, a stratégiai és projektmenedzsmentrõl, a szervezeti kultúra
diagnosztizálásáról és fejlesztésének módszereirõl. Elsajátítanak minõségorientált mûködést segítõ
eljárásokat, gyakorlati feladatok megoldásával tapasztalatokat szereznek saját intézményükben arról,
hogyan hasznosíthatók ezek az eljárások, módszerek, eszközök a közgyûjteményi szolgáltatások fel-
használói igényeknek megfelelõ szervezése, a problémák megoldása és a mûködés folyamatos fejlesz-
tése érdekében.

A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. A modulok fõbb tárgykörei:
- Minõségügyi alapismeretek, minõségmenedzsment rendszerek, szervezeti önértékelésre alapozott

minõségdíj-modellek
- Stratégiai és projektmenedzsment ismeretek, intézményi helyzetértékelés és önértékelés tervezé-

se, módszerek a kliensi igények és a közmûvelõdési szolgáltatásokkal való elégedettség vizsgálatához
- A minõségfejlesztés szervezeti feltételei, a szervezeti kultúra diagnosztizálási és fejlesztési lehe-

tõségei. A csapatmunka szerepe
- Folyamatszemlélet a minõségfejlesztésben. A szervezeti folyamatok azonosítása és szabályozása.

Intézményi minõségirányítási rendszer kialakításának tervezése
Az elsõ modul szóbeli csoportos vizsgával zárul, a további 3 modul végén a résztvevõk munka-

helyükön hasznosítható írásbeli modulzáró házi dolgozatban alkalmazzák a tanult minõségmenedzs-
ment ismereteket.

Részvételi díj a 4 modulra: 126 000 Ft/fõ, továbbá 2400 Ft/fõ a továbbképzés segédanyaga.
A foglalkozások ütemterve:

Budapest Székesfehérvár
1. 2004. szept. 23., 30., okt. 7., 14. 2004. nov. 17., 24. dec.1., 8.
2. 2004. okt. 21., 28., nov. 4., 11. 2005. jan. 7., 14., jan. 21., 28.
3. 2004. nov. 18., 25., dec. 2., 9. 2005. febr. 4., 11., febr. 18., 25.
4. 2005. jan. 6., 13., 20. 2005. márc 3., 10., 17.
Megjegyzés:  A foglalkozások általában 10 órakor kezdõdnek és 17 órakor fejezõdnek be.

A továbbképzés megfelelõ számú „helyi” jelentkezõ (12–15 fõ) esetén novembertõl kihelyezett
formában más városokban, illetve intézményekben is indulhat. A kihelyezett képzés ütemtervének
kialakítását megelõzi a helyi igények egyeztetése.

A továbbképzés elõadói, foglalkozásvezetõi a Gallup Intézet minõségügyi gyakorlattal rendelkezõ,
minõsített vezetõ tanácsadói és konzulensei.

A jelentkezést az alábbi jelentkezési és pénzügyi adatlapok kitöltésével kérjük 2004. szeptember 10-ig.
Postacímünk: Gallup Oktatási és Pedagógiai Szolgáltató Központ.
1033 Budapest, Fõ tér 1.,
1300 Budapest, Pf. 269.
Fax: (1) 437-9444
További felvilágosítás:
• Balogh Anna (mobil: 06-30-362-8789),  • Csákó Szilvia (telefon: [1] 437-9445, [1] 430-1227)
vagy e-mailben a következõ címen: qpsa@gallup.hu
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Jelentkezési lap

Jelentkezem a Gallup Oktatási és Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett, Minõségmenedzs-
ment a közgyûjteményi és a közmûvelõdési intézményekben címû továbbképzésre.

Név: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkahely: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levelezési cím: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beosztás: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Választott helyszín: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: ……………….....................................…
………………………………..

a jelentkezõ aláírása

A pénzügyi teljesítés adatai

A befizetõ személy vagy intézmény neve: ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Címe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankszámlaszám: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: ……………….....................................…
………………………………..

a befizetõ aláírása

A kiállított számlát a Magyar Gallup Intézet postán küldi ki.

Ismét unoka-nagyszülõ informatikai verseny!

Az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (INFORUM) annak érdekében, hogy Magyarorszá-
gon segítse az információs társadalom alakulását, olyan informatikai versenyt rendez, ame-
lyen nagyszülõk (dédszülõk) az (déd)unokáikkal közösen vehetnek részt. A résztvevõk létszá-
mának felsõ határát 100 indulóban (200 fõ) állapították meg.

A párok közösen, számítógép elõtt ülve oldják meg a versenyen kapott feladatokat.
A versenyen részt vevõk értékes fõdíjakat nyerhetnek, illetve mindenki megkapja a verseny

névre szóló emléklapját. A jelentkezés regisztrációs ûrlap kitöltésével és elküldésével történik,
a lap a  www.inforum.org.hu internetcímen található.

A rendezvényre 2004. október 3. vasárnap 9.30 és 12.00 óra között a Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központban (Budapest, 1088 Reviczky u. 6.) kerül sor.

Érdemes sietni a jelentkezéssel!
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A Könyvtári Intézet új akkreditált továbbképzõ tanfolyamaiból
(Felnõttképzési törvény szerinti nyilvántartási szám: 00840020)

Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban II. Társadalmi, szociális hátrányok. A program
felkészíti a könyvtárosokat a társadalomban fellelhetõ szociális gyökerû egyenlõtlenségek következményeinek
könyvtári eszközökkel lehetséges enyhítésére, bemutatja az érintett rétegek, csoportok (öregek, veszélyeztetett
gyerekek, szegények, iskolázatlanok, települési hátrányokkal élõk, hajléktalanok, munkanélküliek stb.) kialakult
élethelyzetének okait és következményeit, megfogalmazza a könyvtári ellátás keretében nyújtandó információk
és szolgáltatások tartalmi és gyakorlati követelményeit. Külön figyelmet fordít a hazai viszonylatban még nem
jellemzõ, de az EU-s tagság révén várható, új típusú hátrányos helyzetû rétegek megjelenésére is (menekültek,
bevándorlók, vendégmunkások) annak révén, hogy ismerteti a velük kapcsolatban kialakult európai könyvtári
tapasztalatokat és megoldásokat. Tudatosítja az állami és társadalmi intézményekkel, civil szervezetekkel való
együttmûködés nélkülözhetetlenségét. Tréning keretében segítséget nyújt az elfogadó magatartás, a partnerszintû
kommunikáció, a közvélemény-formálás felelõsségének vállalásához és megvalósításához.

A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap, részvételi díj: 25 000,- Ft.
A jelentkezés feltétele az Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban I. c. akkreditált tanfo-

lyam elvégzése.
A következõ tanfolyamot 2004. október 27–28-án és november 10–11-én tartjuk.
További információ: dr. Bartos Éva; tel.: 224-3818; e-mail: bartos@oszk.hu

Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerû eszközök-
kel. A 90 órás képzés során a könyvtárosok felkészülhetnek a könyvtári ügyvitelben, szolgáltatásokban, kapcso-
lattartásban és publikálásban elõforduló dokumentumok szakszerû, igényes és esztétikus elkészítésére – egyszerû,
elérhetõ eszközök, programok használatával. Megismerkednek a kéziratgondozás alapelveivel (szöveg és ábra
viszonya, elõkészítése, lektorálás, korrektúra), a tipográfia alapfogalmaival, a kiadványszerkesztés alapelveivel,
az ebben és ehhez alkalmazható kiegészítõ eljárások, technikák használatával (szkennelés, fotó-és grafikakorrek-
ció, színkezelés, nyomtatás), a szöveg- és a professzionális kiadványszerkesztés eltéréseivel, és megtanulják az
elõadásokat kísérõ prezentáció készítésének módszereit, eszközeit.

A tanfolyam díja 65 000 Ft. Tervezett idõpontok: 2004. október 6–7., 13–14., 25–26–27., november 8–9., 17–
18., összesen 11 nap 9 és 16.30 óra között.

További információ: Fejõs László; tel.: 487-8643; e-mail: sunt@oszk.hu

Mindkét tanfolyamról (és továbbiakról) a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu) is lehet információ-

hoz jutni, innen a jelentkezési lap is letölthetõ.
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