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Tradíció és világháló

Konferencia a gyõri Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban
(2005. április 7.)

A konferenciát a Publika Magyar Könyvtári Kör,
a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egye-

sülete és a gyõri Kisfaludy Károly Megyei Könyv-

tár szervezte.
A megnyitót Horváth József, a Kisfaludy Ká-

roly Megyei Könyvtár igazgatója mondta, majd
Medgyasszay László országgyûlési képviselõ,
Gyõr-Moson-Sopron megye közgyûlésének alel-
nöke köszöntötte a résztvevõket.

A konferencia elsõ felében Skaliczki Judit (fõ-
osztályvezetõ, Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma) Európai és hazai könyvtári fejleszté-

sek, együttmûködések, majd Ambrus Zoltán (igaz-
gató, Békés Megyei Könyvtár) Az elektronikus

technológia felhasználása a kulturális örökség kin-

cseinek megõrzésére és közzétételére. A LIGHT

projekt, és Pálvölgyi Mihály (fõiskolai tanár, Ber-
zsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola) A használ-

hatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kér-

dései címmel tartott elõadást.
A konferencia második részében az elsõ elõ-

adást magam tartottam Kérdések és válaszok a

könyvtári, levéltári digitalizációról címmel. Iga-
zában a konferencia kezdetéig talányos volt szá-
momra, hogy miért is kaptam felkérést a Publika
Magyar Könyvtári Kör részérõl a konferencián
való részvételre, de Skaliczki Judit, majd Ambrus
Zoltán elõadása megnyugtatott. Elõadásom elsõ
részében az egyházi könyvtárakról beszéltem, és
azzal kezdtem, hogy minden könyvtáros kolléga
tudja, a könyvtár-levéltár-múzeum egy közös „õs-
intézménybõl” vált szét három különbözõ intéz-
ménnyé. Elmondtam, hogy az egyházi gyûjtemé-
nyekben mind a mai napig sajátos szimbiózisban
él a három (vagy a három közül kettõ) intézmény,
s gyakran az intézmények nevében is ez a foga-
lom szerepel: „gyûjtemény”.

Az együttmûködés szükséges és lehetséges
tehát a három intézmény között. Skaliczki Judit

elõadásából kiderült: az információs kommuniká-
ciós technológia térnyerésével a világ ismét – ha
csak virtuálisan is – „egy közös intézmény” felé
tart. Az Ambrus Zoltán által ismertetett projekt
pedig imponálóan mutatta be egy megye (Békés)
közgyûjteményeinek együttmûködését immár a
gyakorlatban.

A továbbiakban a Gyõr-Moson-Sopron me-
gye különbözõ intézményeiben (egyházmegyei
kincstár, levéltár, megyei könyvtár) folyó digi-
talizálási kezdeményezésekrõl és eredmények-
rõl hallhattunk elõadásokat. Kiss Tamás (igaz-
gató, Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár) A Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-

tár honlapja és az egyetlen vidéken õrzött

Corvina-kódex hozzáférhetõvé tétele, Néma

Sándor (igazgató, Gyõr-Moson-Sopron Megye
Gyõri Levéltára) Digitalizált úrbéri térképek és

a történetírás, Mennyeiné Várszegi Judit (osz-
tályvezetõ, Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár) Régi képeslapok interneten – A Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár digitalizálási gyakor-

lata címmel tartott bemutatót. Az egyetlen nem
Gyõr-Moson-Sopron megyei, de megyei könyv-
tári kezdeményezést Gellér Ferencné (igazga-
tó) és Burai István (informatikus, Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár – Debrecen) is-
mertette Egy megvalósított közös modell bemu-

tatása. A Hortobágy modell címmel.
A zárszót Billédiné Holló Ibolya könyvtári

információs tanácsadó, a Publika Magyar Könyv-
tári Kör vezetõje mondta.

Ásványi Ilona

Szomszédolás

Az Észak-Alföldi Régió községi
könyvtárosainak találkozója

Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos talál-
kozót az Észak-Alföldi Régió községi könyv-
tárosainak. A rendezvény szervezõje a tószegi
Községi Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz benyújtott pályázat-
ból, a helyi önkormányzat és a Könyvtári Véd-


