¾ az OSZK szervezeti és mûködési szabályzata.
A „Nagy Könyv” program vitájára meghívást
kapott Harsányi László, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram (NKA) elnöke, Ramháb Mária, az
NKA Könyvtári Kuratóriumának elnöke és Maróti
Istvánné, a Könyvtárellátó Kht. igazgatója.
A vita alkalmat adott a program tervezetének
részletes bemutatására (azóta a hivatalos bejelentés is megtörtént), továbbá számos olyan elvi és
gyakorlati szempont megfogalmazására, ami hozzájárulhat a program továbbfejlesztéséhez.
A testület az OSZK által készített dokumentumok közül a 2002–2004. éves beszámolót elfogadta, a többi munkaanyagot pedig elsõ olvasatban tárgyalta. A stratégia vitája során igényként
fogalmazódott meg, hogy egy markáns helyzetés jövõképpel bõvüljön a dokumentum. Sõt javaslat született arról is, hogy a benyújtott „stratégiai és cselekvési terv”-et két dokumentummá
kellene bontani. Ugyancsak javaslat született a
szervezeti és mûködési szabályzat vitája során
arról, hogy az új szervezeti felépítés is tartalmazza az általános fõigazgató-helyettesi munkakört.
(Ezt az intézmény benyújtott javaslata megszüntette volna.)
A vita lezárásaként az a döntés született, hogy
a következõ ülésen – 2005. január 26-án – második olvasatban tárgyalja az OKK a benyújtott
dokumentumokat. Az ülésre a kuratórium kérésének megfelelõen új dokumentumot nyújtottak be,
a cselekvési tervet, amit a testület elfogadott. A
stratégiával kapcsolatosan az a közös megállapodás született, hogy a felmerült észrevételeket és
javaslatokat beépítik a munkaanyagba. A szervezeti és mûködési szabályzathoz az NKÖM képviselõje még néhány észrevételt nyújtott be. A
vita során a kuratórium támogatta ezeket és kiegészítette azzal, hogy az általános fõigazgatóhelyettes lássa el a jövõben a tájékoztatási igazgatói feladatokat is. Az így megfogalmazott módosításokkal a kuratórium úgy döntött, hogy elfogadásra ajánlja a szervezeti és mûködési szabályzatot az NKÖM miniszterének. A fenti döntések
után az OSZK egy nagyon gondosan kimunkált
cselekvési tervvel és egy ahhoz szervesen kapcsolódó szervezeti és mûködési szabályzattal rendelkezik (ez utóbbi miniszteri jóváhagyására a
tervek szerint februárban kerül sor). A vitákban
kiérlelt dokumentumok megfelelõ hátteret nyújtanak az OSZK nemzetközileg is elismert további

tevékenységéhez. A stratégia kidolgozása során
pedig még mód nyílik arra, hogy konzultálni lehessen Bozóki Andrással, az NKÖM új miniszterével, a dokumentum véglegesítése elõtt.
Dr. Redl Károly
az OKK titkára

Névadó
a Villányi úton
Entz Ferenc nevét vette fel a Budapesti Corvinus
Egyetem több mint százötven éves múltra visszatekintõ kertészeti, élelmiszer-tudományi és tájépítészeti könyvtára és levéltára január 25-én.
2005. december 6-án ünnepeljük a modern
magyar kertészet megteremtõje, a hazai kertészképzés megalapítója, dr. Entz Ferenc születésének kétszázadik évfordulóját. Az õ emléke elõtti
tisztelgés szándéka vezette a könyvtár névválasztását.
A kertészeti szakoktatás történetébõl 1860-ból
került elõ a könyvtárra vonatkozó elsõ feljegyzés. Entz Ferenc 1853-ban megalapított magániskolájában, a Haszonkertészeket Képzõ Gyakorlati Tanintézetben, valószínûleg saját könyvtárára
támaszkodott. Ma is fellelhetõ a könyvtárban
gyûjteményének néhány kötete, melyekbõl látható, hogy érdeklõdése fõleg az elmaradott magyar
szõlészet és borászat fejlesztésére, a kertészeti
termesztés élettani megalapozására irányult. Az õ
nevéhez fûzõdik a magyar kertészeti szaknyelv
kialakítása is.
Az 1880-ban létrehozott elsõ állami kertészeti
oktatási intézmény, a Budapesti Magyar Királyi
Állami Vinczellérképezde igazgatója, Molnár István, tudatos állománygyarapításával a tanintézet
könyvtárát az ország elsõ szakkönyvtárává fejlesztette.
Az 1930-as évek végén kezdõdött meg az
idegen nyelvû szakirodalom feldolgozása. Kilenc
évvel késõbb a hivatalosan megalakuló tanszékek szakterületük irodalmának gyûjtésével alapozták meg a jelenlegi tanszéki könyvtárak állományát.
A II. világháború után a könyvtárat a romokból kellett újjáépíteni, a kertészeti növénykatalógusok és árjegyzékek több mint fele megsemmisült, a leltárkönyvekkel, katalógusokkal együtt.
A Kert- és Szõlõgazdaság-tudományi Kar könyvtárának megmaradt állományát a mezõgazdasági
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felsõoktatás korszerûsítésére létrehozott Agrártudományi Egyetem könyvtárával kívánták egyesíteni. Aztán egy újabb elképzelés szerint a Mezõgazdasági Múzeum épületében kialakítandó
könyvtárba kellett volna szállítani a gyûjteményt,
amit a könyvtár vezetõje, Domokos János professzor akadályozott meg.
1963-ban, a kertészeti tanintézet jubileumi
évében került sor a könyvtári szak- és egyetemtörténeti gyûjtemény felállítására. Harminc évvel
késõbb, 1993-ban alakult meg a könyvtárral közös szervezeti egységben mûködõ szaklevéltár,
amely a jogelõd intézmények maradandó iratanyaga mellett jelentõs szakmatörténeti iratokat is õriz.
A könyvtár 1860 és 1971 között a Ménesi úti
(mai E) épületben szolgálta az oktatást és a kutatást. 1971 áprilisában költözött jelenlegi helyére,
az új központi épületbe.
1987-ben került a könyvtárba az elsõ számítógép, ami az Információs Infrastruktúrafejlesztés
(IIF) néven mûködõ akadémiai hálózatba való
kapcsolódást jelentette. Az évek során elnyert
pályázatok segítségével a könyvtár igyekezett
lépést tartani a korszerû információtechnológia
fejlõdésével, a könyvtárhasználók igényeivel. A
könyvtárban található számítógépes hálózatba
kötött gépekrõl minden fontos szolgáltatás elérhetõ a szakirodalom kereséséhez.
A könyvtár az egyetemi tanács határozata alapján 2004. december 13-ától Budapesti Corvinus
Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár elnevezéssel mûködik.

Hallgatói projektek
az ELTE BTK
könyvtártudományi
tanszékén
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE BTK) könyvtár
szakos, illetve informatikus könyvtáros egyetemi
hallgatói különféle kurzusokon több projektben
is dolgozhattak a 2004-es évben, melyek közül
hármat emelnénk ki.
1. KIA projekt
A 2003/2004-es tanév tavaszi félévében egy
megközelítõen húsz fõbõl álló évfolyam az
Információforrások 4. címû gyakorlat kereté10

ben ismerkedett meg a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtár (FSZEK KK)
közhasznú információs csoportjának tevékenységével. A szemeszter során a hallgatók heti
egy óra idõtartamban áttekintették a hagyományos és elektronikus közhasznú információforrások legjavát, belekóstoltak elsõsorban a telefonos tudakozószolgálat tájékoztató munkájába. Az ELTE BTK könyvtártudományi tanszék
és a FSZEK KK együttmûködésének kézzelfogható eredménye, hogy a leendõ könyvtárosok részt vettek az intézmény Közhasznú Információs Adatbázisának (KIA) építésében, így
több száz új rekorddal gazdagították az adattárat. Néhány példa a feldolgozott témákra: kvízek, ünnepek, feltalálók, különleges szolgáltatások, sportrekordok.
A rendhagyó kurzus koordinálásában dr. Kiszl
Péter egyetemi tanársegédnek (ELTE BTK) Kiss
Katalin csoportvezetõ (FSZEK KK) nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, melyet ezúton is köszönünk. A könyvtár és a tanszék a következõ félévekben is folytatni kívánja a megkezdett közös
munkát, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a jövõ
könyvtárosai az iskolapadban elsajátított ismereteket mielõbb alkalmazzák és hasznosítsák a gyakorlatban.
2. KIT projekt
A 2004/2005-õs tanév õszi félévében egy
hozzávetõleg huszonöt hallgatóból álló csoport
mûködött közre hét héten keresztül a Könyvtár –
Információ – Társadalom (KIT) Hírlevél számára hírek, beszámolók, referátumok stb. gyûjtésében, illetve elkészítésében. A projekt idõtartama
alatt minden hallgató heti három (két hazai és egy
külföldi vonatkozású) hírt küldött a szemináriumvezetõ tanár közvetítésével a KIT szerkesztõségébe, így közel félezer munka született. Ennek jó
része használhatónak bizonyult, kb. száz hír – a
szerkesztõség munkatársai, elsõsorban Mikulás
Gábor lektorálása (javítása, kiegészítése, ellenõrzése stb.) után – meg is jelent. A projektmunka
rendkívül alkalmasnak bizonyult a szakmai szövegezés, valamint az angol szaknyelv gyakorlására, a könyvtár- és információtudományi források
széles körû megismerésére. Emellett a hallgatók neve
megfordult szakmai körökben, továbbá sor kerülhetett kiemelkedõ szintû hallgatói dolgozatok, tanulmányok bemutatására is. A projekt elõreláthatólag
folytatódik a következõ szemeszterekben.
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