
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. november • 17

Sok hasznos és követendõ tanácsot hallhattunk
tõle, többek között azt, hogy miért is  érdemes
beszerezni a megyei napilap cikkeinek digitális
változatát a nyomdától.

György Károlyné igazgató (Jókai Mór Városi
Könyvtár, Komárom) Digitalizálás egy városi
könyvtárban címmel tartott elõadást. A boríté-
kokban, dobozokban eldugva tárolt komáromi
képeslapgyûjtemény digitalizálásának hasznossá-
gáról, technikájáról beszélt.

A témában utolsókén Herczigné Mlakár Er-
zsébet igazgatóhelyettest (megyei könyvtár, Ta-
tabánya) hallgathattuk meg, aki a József Attila
Megyei Könyvtárban folyó ez irányú munkát
ismertette. Szót ejtett honlapunk kialakításáról,
elektronikus könyvtárunk megnyitásáról, a Téka/
Téma címû megyei szakmai folyóiratunk és az
Új Forrás nevû irodalmi, mûvészeti és társada-
lomtudományi folyóirat digitalizálásáról is.

A nap zárásaként bemutatásra került a József
Attila Megyei Könyvtár 2004-es évkönyve.

A IV. ODR-konferencia
Tatabányán

(2004. szeptember 27.)
A Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét
hagyományos országos programja a negyedik
alkalommal szervezett ODR-konferencia, azaz az
Országos Dokumentumellátási Rendszerhez tar-
tozó könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel fog-
lalkozó munkatársainak találkozója. Ebben az
évben már, a megyei önkormányzat és a Nyitra
Megyei Önkormányzat mûvelõdési bizottsága
együttmûködési szerzõdésének értelmében, ter-
mészetesen ezen a tanácskozáson is képviseltet-
ték magukat a nyitrai könyvtárosok.

Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári fõosztályának mun-
katársa szólt az ODR létrehozásának körülmé-
nyeirõl, elmondta, hogy az elmúlt fél évtizedben
két és félszeresére nõtt a könyvtárközi kölcsön-
zések száma. Az eredményeket komoly fejlesz-
tések elõzték meg, évente átlagosan százmillió
forinttal támogatják a rendszer könyvtárait.
Emellett támogatják a könyvbeszerzést, a tele-
matikai fejlesztést, biztosították a postaköltséget
(ebben az évben, sajnos, a keret már kimerült,
ennek oka a könyvtárközi kölcsönzés erõteljes
felfutása és a postai díjak inflációt is meghaladó
növekedése). A következõ években folytatják a

könyvtárak számítógéppel történõ ellátását, hogy
minden könyvtárban legyen internet, és, amennyi-
ben ez lehetséges, ne a dokumentumok utazza-
nak, hanem elektronikusan küldjük az anyago-
kat. (Ennek hátránya, hogy a jelenleg érvényes
szerzõi jogi törvény értelmében az így küldött
dokumentumok csak helyben olvashatók. Ez ter-
mészetesen nem vonatkozik az interneten meg-
jelenõ anyagokra, amelyek korlátlanul letölthe-
tõk és nyomtathatók, igaz, nem is kell õket
könyvtárközi kölcsönzéssel kérni.)

A szerzõi jogi törvényrõl különbözõ fórumo-
kon több ízben volt már szó az elmúlt években,
de a téma – nem utolsósorban a folyamatos vál-
tozások, valamint az európai uniós jogharmoni-
záció miatt – kimeríthetetlen; elsõsorban a má-
solatok készítésénél jelentkeznek a problémák.
Új fogalmak is kerültek a törvénybe, például
nyilvános könyvtár helyett nyilvános szolgálta-
tásokat nyújtó könyvtár, és kimondja, hogy
másolat készítése jövedelemszerzés vagy jöve-
delemfokozás célját még közvetve sem szolgál-
hatja. (Ez elég tág fogalom, nem is mindig egy-
értelmû az értelmezése. Nem haszontalan tehát a
törvény további tanulmányozása.)

Bakonyi Géza a MOKKA/ODR fejlesztésrõl
tájékoztatta a tanácskozás résztvevõit. A legfon-
tosabb feladat jelenleg a technikai háttér biztosí-
tása, hiszen már most több mint kétmillió rekord
az állomány, és átlagban napi négyszáz látoga-
tója van az adatbázisnak. Könnyen megjósolha-
tó, hogy ez az õszi-téli idõszakban folyamatosan
növekszik. A két rendszer párhuzamos mûköd-
tetése nem hatékony, az összeolvasztás minden-
képp indokolt. További tartalmi finomításokra is
szükség van, a katalogizálás pontosításától a
lelõhely-nyilvántartás módosításáig.

Kürti Lászlóné a nemzetközi könyvtárközi
kölcsönzés helyzetérõl beszélt. A munkatársak
egyik gondja a kért dokumentumok azonosítása.
Ehhez több nemzetközi közös katalógust is is-
mertetett az elõadó. (Az egyszerûség kedvéért
javaslom, hogy a kollégák induljanak el a
könyvtar.lap.hu oldalról, ott megtalálják a világ
legnagyobb könyvtárainak katalógusait, és talál-
nak közös katalógusokat is.) Sajnos az informá-
cióáramlás egyik legfõbb akadálya a posta. A
tavalyi átszervezés miatt nagyon sok volt a késés,
ez a könyvtárak közötti kapcsolatokat is rontja. Nõtt
a külföldi kölcsönzések költsége is – az olvasóktól
jelenleg is hatszáz forintot kérünk.
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A tanácskozás végén az aktuális gondokat
beszélték meg a résztvevõk. Ezúton is felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a szegedi könyvtár egy
könyvtárnak egyszerre csak hat kötetet kölcsö-
nöz, így a kérések továbbítására nincs is mó-
dunk, minden könyvtár önállóan küldje a kérést,
ha onnan akarja megkapni. Azt is tudni kell, hogy
a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár már
csak olvasótermi használatra küld el könyvet. Az
a magánvéleményem, hogy a könyvtárközi köl-
csönzés az elmúlt évek alatt – nem utolsósorban
gyorsaságának, megbízhatóságának köszönhetõ-
en – olyan mértékben nõtt, hogy azzal nem tu-
dott lépést tartani a könyvtárak támogatása. Oda
kell figyelni az elektronikus könyvtári lehetõsé-
gekre, a digitalizálási terveknél is fel lehetne
használni az itt szerzett tapasztalatokat, mert a
nehézségek ellenére kiemelten fontos szolgálta-
tásról van szó.

Takács Anna

Látogatás
a Neumann-házban

A XXXIII. könyvtári hetek zárásaként 2004.
október 5-én Komárom-Esztergom megye
könyvtárosai ellátogattak a Neumann-házba.

A szakmai fórumot Bánkeszi Lajosné, a Neu-
mann János Digitális Könyvtár és Multimédia
Központ igazgatója nyitotta meg. Bevezetõjében
röviden beszámolt a Neumann-ház eddigi tevé-
kenységérõl, céljairól és feladatairól.

A fórum ezután az elõre összeállított kérdése-
inkre kapott kimerítõ válaszadással folyatódott.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit érdemes digi-
talizálni városi vagy megyei szinten, hogyan
készítsünk el egy digitalizálási tervet (mire kell
odafigyelnünk). Ha a digitális terv elkészült,
akkor hogyan kezdjünk neki a munkának? Egy-
általán érdemes-e, szabad-e megfelelõ technikai
háttér és szakmai tudás nélkül bármihez is kez-
deni?

A kétórás beszélgetés során megismerkedhet-
tünk a szövegdigitalizálás folyamatával, annak
nehézségeivel, az azt megelõzõ munkálatokkal,
hardver- és szoftver-feltételeivel is. Hallhattunk
a Neumann-ház dolgozói által szervezett sgml-
és xml-tanfolyam hasznosságáról és a tervezett
új szolgáltatásokról, a Balassi-kiállításról és a
Jeles napokról is.

Látogatásunk több okból is nagyon hasznos
volt. Egyfelõl megismerkedhettünk egy digitális
könyvtárban folyó munkával és annak nehézsé-
geivel. Másodsorban pedig azzal a megnyugtató
érzéssel térhettünk haza, hogy a Neumann-ház
munkatársaitól bármikor segítséget, tanácsot
kaphatunk, ha például egy helyismereti anyag
digitalizálásába kezdünk.

Ábrahám Mónika

Összefoglaló
a Komárom-Esztergom megyei
és a Nyitra megyei könyvtárak
2004. évi együttmûködésérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
és a Nyitra Megyei Önkormányzat mûvelõdési
bizottsága által kötött szerzõdésnek megfelelõen
2004-ben több olyan rendezvény volt, amely a
könyvtárakat és könyvtárosokat érintette.

Április 5-én a József Attila Megyei Könyv-
tárban szakmai napot tartottunk, amelynek fõ
célja az volt, hogy a megye, valamint a megyénk-
kel határos nyitrai járás magyar nemzetiségi el-
látást végzõ könyvtárosai megismerjék a könyv-
tári terület stratégiai céljait, annak legfontosabb
feladatait, illetve a megyei könyvtárnak azokat a
szolgáltatásait, amelyek segíthetik a könyvtára-
kat a feladatok megoldásában.

Június 7-én Nyitra megyei könyvtárosok, a
Nyitra megyei könyvtár, a lévai, a topolcsányi, a
komáromi és az érsekújvári regionális közkönyv-
tárak igazgatói és munkatársai látogattak Komá-
rom-Esztergom megye szlovák nemzetiségi köz-
ségi könyvtáraiba, összesen húszan. A könyvtá-
ros delegáció a József Attila Megyei Könyvtár-
ba érkezett, majd a szlovák nemzetiségi könyv-
tári ellátásban részesülõ tardosi, vértesszõlõsi
könyvtárat és a tatabányai városi könyvtár
bánhidai fiókkönyvtárát kereste fel.

Szeptember 20-án a József Attila Megyei
Könyvtárban került sor a XXXIII. Komárom-
Esztergom megyei könyvtári hetek megnyitójá-
ra. Ennek a szakmai napnak a vendége volt Rév-
komáromból a szlovákiai Duna Menti Könyvtár
igazgatónõje, kollégáival együtt.

 Szeptember 27-én a Komárom-Esztergom
megyei könyvtári hetek programjához kapcso-
lódva rendeztük meg az ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer) negyedik konfe-


