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15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás

Így kezdõdött

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)

jogelõdje, a Könyvtári és Informatikai Kamara

megalakulásának tizenötödik és az Összefogás a

könyvtárakért akció elindításának tizedik évfor-

dulóján leültünk a „hõsi idõszak” leghitelesebb

szemtanúival egy kötetlen beszélgetésre. Remélem,

olvasóinknak is érdekes lesz a visszatekintés.

A résztvevõk: Skaliczki Judit, a Kulturális

Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztályának

vezetõje és Kenyéri Katalin, a fõosztály vezetõ

fõtanácsosa (akkoriban mindketten a Könyvtár-

tudományi és Módszertani Központ – KMK –

munkatársai), a kamara kezdeményezõi és meg-

alakulásának fõ szervezõi, Zalainé Kovács Éva,

a Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc

Könyvtár és Levéltárának vezetõje, a kamara,

majd a szövetség elnöke három négyéves ciklu-

son keresztül, és a szerzõ, aki amúgy a szervezet

ügyvezetõ titkára is volt 2004-ig.

Skaliczki Judit: Azt gondolom, hogy a ka-
mara megalakulása több szempontból is kezdet.
Addig el sem tudták volna képzelni, hogy létez-
het többfajta könyvtári szervezet. Hogy igazán
miért és mi is jött létre? A rendszerváltáskor a
könyvtárak helyzete bizonytalanná vált. Nem le-
hetett tudni, hogy mi lesz, merre megy a világ,
hogy a könyvtárak fontosak lesznek-e még, hi-
szen a  társadalmi-politikai változással egy idõ-
ben erõteljes technológiai váltás is
lezajlott. Ez sokak számára kérdé-
sessé tette, hogy egyáltalán épüle-
tekbe kell-e majd bemenni az infor-
mációért, vagy elég lesz otthon
használni egy számítógépet, könyv-
tár helyett. Az új helyzetben azzal
szembesültünk, hogy nincs érdek-
képviseletük a könyvtáraknak. Meg
lehetett tenni, hogy könyvtárakat
bezártak, egész könyvtári hálózatok
szûntek meg, és az érdekelteknek
nem volt hova fordulniuk.

Fülöp Ágnes: Errõl vannak em-
lékeink.

Zalainé Ko-
vács Éva: A
meglévõ szak-
mai szervezetek-
rõl pedig, tehát
például az egye-
temi könyvtár-
igazgatók taná-
csáról vagy a
megyei könyv-
tárigazgatók ta-
nácsáról is kije-
lentették, hogy
nincs rájuk
szükség.

K e n y é r i
Katalin: Ezek
nem is voltak
valódi szakmai
szervezetek, ha-
nem a miniszté-
rium által fel-
kért és mûköd-
tetett tanácsok.

S. J.:  A rendszerváltással együtt sok minden
legitimitását vesztette. A KMK szerepe is akkor
kérdõjelezõdött meg. Részben azért, mert több
szakmai területen nem a legkorszerûbb elképze-
léseket képviselte, részben pedig azt mondta a
könyvtáros szakma, hogy erre most már így nincs
szükségünk, valami mást akarunk.
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K. K.:  A jogalkotásban
részt vevõk számára szerve-
zett, érdekes szakmai to-
vábbképzésen akkor na-
gyon jó dolgokat hallottam
a civil szervezetek szerepé-
rõl, fontosságáról és ezen
belül is a kamarákról. Nagy-
szabású elképzelésekrõl
folyt a szó, és már alakul-
tak is bizonyos szakmákban
kamarák, amelyeknek az
volt a céljuk, hogy a köz-
igazgatástól bizonyos fel-
adatköröket átvegyenek.
Miután a könyvtári terüle-
ten is kérdéses lett az irá-
nyítás, a jogszabályok el-
avulttá váltak és nem lép-
tek a helyükbe újabbak, kí-
nálkozott a gondolat, hogy
egy szakmai kamara létrehozása kiváló lehetõ-
ség lenne a szakmai önigazgatás megszervezé-
sére. (Történetiségében késõbb másként alakult,
hiszen végül a jogszabályokban nevesített ka-
marák sem kapták meg igazán azokat a hatás-
köröket, amelyek révén a saját szakterületük
igazgatását átvehették volna.) Ezért a szakmai
intézményi érdekképviselet gondolatáról kezd-
tünk el beszélgetni.

S. J.: Néhány hét múlva volt a megyei könyv-
tárigazgatók tanácsának az ülése Kecskeméten,
ami kitûnõ alkalomnak látszott az indulásra. Be-
széltünk a KMK akkori igazgatójával, Szente

Ferenccel, és megpróbáltuk az ügy mellé állítani.
Ez azért is volt fontos, mert nagy tekintélye volt
a szakmában, és úgy éreztük, ha õ támogatja az
ügyet, az sokat nyom a latban. Arra kértük, hogy
ezen az összejövetelen vesse fel az elképzelést,
de az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy végül
elmondja-e. A megyei könyvtárigazgatók végül
is itt egy nyilatkozatot tettek közzé, hogy megala-
kítják a Könyvtári és Informatikai Kamarát, és
felhívták a többi könyvtárat – bármely könyvtár-
típusból – a csatlakozásra. Képviselõjüknek Szita

Ferencet választották, a kaposvári megyei könyv-
tár akkori igazgatóját.

S. J.: Akkor kezdõdött egy nagyon érdekes
idõszak. Mint koordinációs osztály (ez volt a KMK

Skaliczki Judit vezette osztálya – a szerk.) össze-
hívtuk a tudományos és szakkönyvtárakat a

KMK-ba, hogy alakítsanak tagozatot a kamarán
belül, ahogy elõzõleg a megyei könyvtárak ezt
már megtették. Nekik is egy képviselõt kellett
volna választaniuk.

Z. K. É.: Ennél egy kicsit már differenciál-
tabb volt a helyzet. Írtatok egy körlevelet, hogy
alakult egy ilyen szervezet, aki akar, csatlakoz-
zon hozzá, és csak azokat hívtátok meg, akik
beléptek.

S. J.: Igen ám, de ott majdnem megfeneklett
a dolog, mert az országos szakkönyvtáriak nem
akarták, hogy felsõoktatási legyen a képviselõ-
jük, a felsõoktatásiak meg nem akarták, hogy
szakkönyvtári legyen.

K. K.: Kialakult a szokásos hazai együttmû-
ködési gond.

S. J.: Igen. Akkor jött Sz. Nagy Lajos (szintén

a koordinációs osztályról – a szerk.) a maga
mindig megnyilvánuló bölcsességével, és azt
mondta, hogy rendben, ebben a tagozatban két
képviselõ lesz, egy az országos szakkönyvtárak-
nak, egy pedig a felsõoktatásiaknak.

Z. K. É.: Azt tudom, hogy én Vadászné

Varnyú Anikónak  köszönhetem a megválasztá-
somat, aki a kaposvári mezõgazdasági kar könyv-
tárát vezette. Õ dobta be a nevemet. Arra már
nem emlékszem pontosan, hogy ki javasolta
Domsa Károlynét (az MTA Könyvtárának fõigaz-

gató-helyettese – a szerk.) a szakkönyvtárak kép-
viselõjének. Én voltam a legjobban meglepve,
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könyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettese

Az állás betöltendõ 2006. január 1-tõl
Az állás betöltõje a médiatár igazgatónõjének helyettesi feladatait látja el, és részt vesz a csapat

irányításában. Biztosítania kell a vezetõség helyettesítését, valamint el kell látnia a következõ munka-
köröket:

•a médiatár napi tevékenységének megszervezése és ellenõrzése: a közszolgálat ellátásának, a
könyvtárosok beosztásának és szabadságának megtervezése,

•a gyûjtemények igazgatása és ellenõrzése,
•a médiatári munkálatok és rendezvények meghatározása,
•kapcsolattartás a külsõ partnerekkel: a médiatár-bemutatások megszervezése, a magyar könyvtá-

rakkal való kapcsolattartás,
•felelõs egy dokumentum részlegért a rendeléstõl a katalogizálásig,
Szükéges képzettség, szakértelem és tulajdonságok:
•könyvtáros diploma és francia nyelvvizsga,
•legalább 5 éves gyakorlat felelõsségteljes beosztásban,
•a francia kultúra kitûnõ ismerete,
•a magyar könyvtáros közeg kitûnõ ismerete,
•kezdeményezõ készség, nagyfokú önállóság, pontosság, nyitottság.
A pályázatokat (önéletrajz és motivációs levél) november 10-ig a következõ címre kérjük elküldeni:

Christelle Creff médiatár-igazgató, Budapesti Francia Intézet, 1011 Budapest, Fõ u.17., vagy elektro-
nikus postán: c.creff@inst-France.hu
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mert ott sokkal nagyobb intézmények vezetõi is
voltak. Akkor neveztek ki igazgatónak, nem so-
kan ismertek még ebben a körben, de azt gondo-
lom, mindenki boldog volt, hogy akadt végre
valaki, aki elvállalta ezt a feladatot. Én ugyanis
már vagy a harmadik jelölt voltam, és úgy érez-
tem, ez már így nem mehet, hogy itt ülünk ennyi-
en, és senki nem fogadja el a jelölést.

K. K.:  A kecskeméti ülés 1990 februárjában
volt, utána felgyorsultak az események. Elkészí-
tettük az alapszabályt, sorra léptek be az intézmé-
nyek.

S. J.: Az addigi szakszervezeti könyvtárak
pedig létrehozták a munkahelyi könyvtári tago-
zatot. Számukra ez szó szerint létkérdés volt,
hiszen teljesen magukra voltak hagyatva, senki
nem állt mögöttük. Ha erre gondolok, mindig
indulatos leszek. Hogy lehetett azonosítani egy
szakszervezeti könyvtárban dolgozó könyvtá-
rost a szocializmussal?! Egyszerûen úgy bán-
tak velük, mintha õk lettek volna a rendszer
kiszolgálói.

K. K.:  Igen, abban az idõben még a szaksaj-
tóban is megjelentek ilyen cikkek.

S. J.: Szóval a lényeg az, hogy megalakult a
kamara, és megkezdõdött az intenzív munka.

K. K.: Végül is a kamarának volt egy alakuló
közgyûlése, ahol az egyesületi törvény alapján
határozat született arról, hogy benyújtjuk a fõvá-
rosi bírósághoz a bejegyzési kérelmet. Ez a jogi
aktus az, amivel a kamara ténylegesen létrejött.

S. J.: Azt hiszem, a legfontosabb az volt, amit
megint Katalin, a jogász fogalmazott meg: a ka-
mara attól volt egészen más, mint az addigi szer-
vezetek, hogy az információhoz való hozzájutá-

sunkban nekünk proaktívnak kellett lennünk. Min-
den szervezet annyi, amennyi teret magának ki-
harcol. Mi kiharcoltuk azt, hogy meghallgattak
bennünket.

K. K.:  Véleményeztünk szakmai anyagokat,
jogszabálytervezeteket a minisztériumnak.

S. J.: Az persze más kérdés, hogy utána ezek-
kel a levelekkel mi történt, balra tették-e õket vagy
jobbra, belenézett-e egyáltalán valaki abba, amit
beadtunk, de mi hozzájuthattunk olyan informá-
ciókhoz, amelyeket addig nem ismerhettünk.

K. K.: A személyi jövedelemadó 1%-ának föl-
ajánlása, az áfatörvény módosítása, a hatásköri
törvény – egy sereg olyan téma volt, ami érintette
a könyvtári szakterületet. Eljutottunk odáig, hogy
a rendszerváltás a könyvtárvezetõkben is kialakí-
totta azt a hozzáállást, hogy most már nem fogják
föntrõl megmondani, mit csináljunk. A föntbe a
KMK-t is beleértették. Abban az idõben már
amúgy sem mûködött úgy az intézet, hogy „fönt-
rõl” megmondtuk volna, hiszen a KMK-nak erre
semmilyen jogi felhatalmazása nem volt.

S. J.: Jogszabályban sem szerepelt.
K. K.: Hagyományosan azért mégis volt te-

kintélye, ami arra legalább elég volt, hogy a KMK-
tól érkezett levélre válaszolni illett, a javasolt
munkát illett elvégezni. Ugyanakkor nem volt
eszköz a KMK kezében. Ennek ellenére határo-
zottan érzékeltük, hogy a kollégák vívódtak egy
kicsit, mert minket személy szerint ugyan szeret-
tek, de azért „föntrõl mégse mondják meg mit
csináljunk”.

S. J.: A szakirodalmat olvasva, Európa könyv-
táraiban járva az ember pontosan látta, hogy mennyi
teendõ van, de KMK-sként már nem tehetett sem-
mit. Emlékezz vissza, hogy mi történt, ha csak föl-
soroltuk a megvalósítandó szolgáltatásokat!

K. K.: Szinte fölháborodott reakció volt a
válasz.

S. J.: A kamara viszont adott egy olyan kere-
tet, aminek a segítségével a szakma egészével
lehetett kommunikálni.

K. K.: Az információáramlás elkezdõdött, ez
volt az elsõ nagy eredménye a kamara megalaku-
lásának. Párbeszéd indult a minisztériummal, le-
hetõség nyílt a véleménynyilvánításra a jogsza-
bályok vagy döntések elõkészítésénél. A szak-
mán belül ez az információcsere persze nem volt
mindig zökkenõmentes, különösen a városi könyv-
tári körben, de hát akkor még  nem volt Internet,
papíron meg nehezebb volt megoldani.
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S. J.: A hátteret a mun-
kához az osztály biztosítot-
ta, elláttuk a titkársági fel-
adatokat. Kéri Ildikó, Sz.
Nagy Lajos, Bíró Ferenc,
Fogarassy Miklós, Kafka

Mariann, Kenyéri Katalin és
persze Rakovszky Éva, aki
ugyan nem az osztályon
dolgozott, de a kezdetektõl
gondját viselte a pénzügyek-
nek.  És Ágnes, legalább én
említsem meg, hogy a titkár,
majd a késõbbiekben a fõ-
titkár jobb keze voltál. Jó
csapatot alkottunk. Nagyon
jó volt együtt dolgozni.

K. K.:  Az egyes tagoza-
toknak a munkatársaink se-
gítettek, de ahogy erõsödött
a kamara, egyre több lett a
feladat is.

Z. K. É.: Az elsõ elnök
Szita Ferenc volt, de õ csak
a megalakulás idõszakára
vállalta a megbízatást.

K. K.: Azt követõen sza-
bályos választást tartottunk,
ahogy egy egyesületben
kell. Jelölõbizottság alakult, aminek Vadászné
Varnyú Anikó volt a vezetõje, a tagjai pedig
minden könyvtártípust képviseltek. A kamarába
a könyvtárak mint intézmények léptek be, és
minden intézmény delegált egy képviselõt, aki
általában az igazgató volt. A kamara elnökének
személyére a jelölõbizottság tett javaslatot az in-
tézményi képviselõk közül.

S. J.: A három jelölt Domsa Károlyné, Kiss

Jenõ és Zalainé Kovács Éva volt. Hármuk közül
Kiss Jenõ volt igazán ismert a szakma szélesebb
köreiben, a váltás iránti igény erõsségét azonban
az is mutatja, hogy nem õt, az ismert és elismert
szakembert választották,  hanem új embert akar-
tak, és megválasztották Évát.

Z. K. É.: Nekem már az is nagy kihívást je-
lentett, hogy tagozati képviselõ lettem, ez csak
tovább fokozódott az elnökséggel. Ugyanis ez azt
jelenetette, hogy a saját szakterületem mellett job-
ban meg kellett ismernem a többi könyvtártípus
feladatait, problémáit is. Magam is azt gondol-
tam, hogy Kiss Jenõt fogják megválasztani. Miu-

tán nem régen voltam igazgató, már a könyvtáram-
ban is új dolgokat akartam és kezdtem el, talán ezt
érezték a kollégák a bemutatkozó beszédembõl.
Ezért történhetett – ahogy Judit is mondta, minden-
ki változást akart –, hogy én lettem az elnök.

F. Á.: Ahhoz képest, hogy elõtte nem is is-
mertétek egymást, rövid idõ alatt jól összeková-
csolódott csapat lett belõletek.

Z. K. É.: Hát igen, nekem nagy segítség volt
Juditék osztálya, minden munkatárssal együtt,
nélkülük biztosan sokkal nehezebb dolgunk lett
volna. Itt szeretném viszont megemlíteni, hogy az
osztály megszûnése után az éppen most háttérbe
húzódni akaró Fülöp Ágnes volt az, aki a titkár-
ság többi tagjával együtt fenn tudta tartani a mû-
ködés folyamatosságát és biztonságát.

S. J.: Katalint és engem személyesen ambici-
onált az, hogy új, a könyvtáraknak fontos dolgot
csinálhattunk. Az számított, hogy legyen valami
új, ami jól mûködik, és ma is úgy gondolom,
hogy a rendszerváltáshoz tényleg hozzátartozott
a kamara.
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F. Á.:  Az persze továbbra is hasznos, hogy
van egy szervezet, amit be lehet vonni az intéz-
ményekkel kapcsolatos ügyekbe.

S. J. Igen, ez így van, de az is természetes,
hogy egészen más ma az IKSZ feladata, mint a
kamaráé volt akkor.

F. Á.: Akkor – talán némi túlzással így mond-
hatnám – meg kellett menteni a könyvtári rend-
szert.

Z. K. É.: Nekem is bele kellett tanulnom ebbe
az újfajta szerepkörbe. Az egyik legmeghatáro-
zóbb élmény volt számomra, hogy a képviselõ-
testületben konszenzusra tudtunk jutni igen sok
kérdésben. Ez azért is nagy dolog volt, mert a
különbözõ könyvtártípusoknak bizony sok eset-
ben különbözõ érdekeik voltak.

F. Á.: Persze ez az egész munka nagyon új
volt a kamara többi megválasztott vezetõjének,
Domsa Károlynénak, Fonyó Istvánnénak, Kenyéri

Kornéliának, Kocsis Istvánnak és a megyei képvi-
selõknek is.

Z. K. É.:  Az is nagyon fontos volt számom-
ra, hogy megismerhettem az egyes könyvtártípu-
sokat, megyei városi, munkahelyi könyvtárakat,
azok speciális feladatait, problémáit és azt is, hogy
milyen segítséget várnak. A kamarán keresztül

lett rálátásom az egész könyvtári
rendszerre, nekem személyesen ez
volt az egyik nagy hozadéka an-
nak, hogy elnök lettem.

F. Á.:  Ez tulajdonképpen az
összes tagra is érvényes, hiszen
szinte mindenkire igaz, hogy eb-
ben a szervezetben ismerhette meg
igazán a többi könyvtártípust.

Z. K. É.: Igen, ez igaz. Emlék-
szem például, hogy azokon a kép-
viselõ-testületi üléseken milyen fi-
gyelemmel kísértük egymás mon-
danivalóját. Talán még azt is hoz-
zátenném, hogy akkoriban nem
rohantunk annyira.

K. K.: Számomra nagyon lé-
nyeges volt a tagozatok létrejötte.
A kamarának sokan nem örültek,
a szakma több ismert személyisé-
ge is erõsen ellenezte. Nem sze-
mélyes okokból, hanem azért, mert
úgy vélték, hogy az új szervezet
megbontja az egységet. Én viszont
azért örültem, mert fontosnak tar-

tottam és ma is annak tartom, hogy az azonos
érdekcsoportok artikulálják az érdekeiket. Ezért
voltak jelentõsek a tagozatok. Nem egységes a
könyvtári szakma, akkor sem volt az, mégis egy-
séges rendszerben kell mûködnie. Különbözõ tí-
pusú könyvtárakban dolgoznak a kollégák, más
fenntartókkal, más mûködési feltételek között,
tehát nem lehet például a jogszabályok elõkészí-
tése során azt mondani, hogy a könyvtárnál így
vagy úgy legyen, hanem meg kell határozni, hogy
melyik könyvtárnál hogyan. Ezért volt feltétlenül
szükséges, hogy olyan tagozatok jöjjenek létre,
amelyek képesek megfogalmazni a különbözõ
típusú könyvtárak érdekeit. Ennek a kerete létre-
jött a kamarával.

S. J.: Akkor még egyet hadd tegyek hozzá.
Azon kívül, hogy a szakmai életem nagyon fon-
tos részeként éltem meg a kamarai tevékenysé-
get, kivételes emberi szerencsének tartom, hogy
alkalmam volt a kamarában felkészülni arra a
munkára, amit itt, a minisztériumban kell végez-
nem. Egészen biztos, hogy máskülönben sokkal
nehezebb lett volna ebbe beletanulnom. Fõleg úgy,
hogy idejöttem és a következõ nap már a könyv-
tári törvényt kellett elõkészítenem. Tehát nem volt
idõm megtanulni ezt a mechanizmust, mégis úgy
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éreztem, mintha tudtam volna, miközben valójá-
ban nem tudtam, persze, de az egész kamarai mun-
kával, mondhatni, erre készültem föl. A KMK-s
tapasztalat is sokat jelentett, de az mégis nagy
elõny volt, hogy a törvény kapcsán minden könyv-
táros szakmai csoporttal úgy tudtam beszélni, hogy
ismertem a gondjaikat, értettük és megértettük egy-
mást, hiszen közülük jöttem. Ennek én személyesen
hihetetlenül sokat köszönhetek.

F. Á.: A kamara mûködött, tette a dolgát, de a
világban látott példák arra mutattak, hogy az ered-
ményeket kifelé is erõteljesebben fel kell mutatni.

S. J.: Két egymást erõsítõ dologból táplálko-
zott ez. Az egyik az, hogy valóban meg kellett
mutatni, mi a könyvtár. El kellett érni, hogy mások,
a használók igazolják vissza: a könyvtárra szük-
ség van. És emellett van egy másik dolog, amirõl
egyáltalán nem  szabad elfeledkezni, hiszen ezért
lett összefogás ennek az országos akciónak a címe.
Nagyon nehezen lehetett elviselni egy kicsi szak-
mán belül, nem a különbözõ érdekeket, hanem
az egymás elleni megnyilvánulásokat. Ami ma
már talán érthetetlen is. Rossz, beszorított hely-
zetben olyan indulatok támadtak különbözõ je-
lentõs könyvtári személyiségekben egymás ellen,
hogy ez kihatott a szakma egészére. Olvashatat-
lanná vált a szaksajtó. Nem  lehetett kinyitni az
akkori Levelezõ/lapot, de a Könyv, Könyvtár,
Könyvtárost sem, mert aki adott magára, az azt
mondta, hogy ilyen szintû dolgokat...

K. K.: ...ilyen hangnemben...
S. J.: ... nem olvas. Akkor Futala Tibor írt

egy cikket, és azt mondta: de uraim, hová lett az
elegancia! Szóval szörnyû volt, ezért elkezdtünk azon
gondolkodni, hogy sok minden miatt együtt kéne
már végre dolgozni, különbözõ dolgokat képvisel-
ve, de együtt. Arra emlékszem, hogy volt Angliá-
ban könyvtáros hét, 1991–92-ben szervezték meg
elõször, és volt Svédországban is. A lényege az
volt, hogy csak a könyvtárról szólt sok-sok minden.
Ezt próbáltuk áthozni ide, Magyarországra, ennek a
két célnak a megvalósítása érdekében

F. Á.: Akkoriban szinte álmunkból felébreszt-
ve is errõl beszéltünk.

S. J.: Tehát ez volt a két alapcél: megmutat-
kozni a könyvtáraknak, és összefogni. Tényleges
országos akció volt, csináltunk egy egységes ar-
culatot, ami addig nem volt a szakmán belül. Volt
logó, egységes plakátok, szórólapok, programfü-
zetek, minderrõl a képviselõ-testület határozott.
Sok-sok megbeszélésre emlékszem Évával,

Ramháb Máriával, hogy a célkitûzéseink milyen
programokban jelenjenek meg.

Z. K. É.: Választottunk a variációk közül.
S. J.: Alapvetõen mindenrõl a képviselõ-tes-

tület döntött. Aztán végiggondoltuk, hogy mi
mindenre van szükség: egységes meghívók, le-
vélpapír – amit minden részt vevõ könyvtár
megkapott. Ez volt a keret. Akkor azt kellett
kitalálni, hogy rendben van, de hogyan derül
ki ez az egész összefogás, és milyen szintre
kell eljutnunk vele. Tudtuk, hogy meg kell je-
lennie a politikának. Teljesen mindegy, hogy
éppen ki van kormányon, de a politikusokat
meg kell nyerni, mivel ha a politikusok nincse-
nek az ügy mellett, akkor érdektelenné válik az
akció. Tudtuk, hogy kellenek olyan beszélge-
tések, amelyeken kiderül, hogy ha nem finan-
szírozzák, akkor nincsen könyvtár. Így került
sor a Vitányi Iván vezette Kossuth klubbeli es-
tére, ahol arról volt szó, hogy miként lehet fi-
nanszírozni a kultúrát és azon belül a könyvtá-
rat. Ott voltak többen az Országgyûlés gazda-
sági bizottságából, az önkormányzati bizottság-
ból, és a kulturális bizottság elnöke is vállalta
a részvételt. Ilyen együttes megjelenése a kü-
lönbözõ bizottságokba tartozó országgyûlési
képviselõknek ma is ritkán fordul elõ.

F. Á.: Volt egy harmadik cél is, a helyi ön-
kormányzatok, a fenntartók megszólítása.

S. J.: Igen, a könyvtárak azért is szervezték a
rendezvényeket, hogy a fenntartóiknak megmu-
tassák, miért van okvetlenül szükség a munká-
jukra. Talán azóta sem volt ekkora visszhangja
az egésznek, országos és helyi tévé, rádió, sajtó
– mindenütt foglalkoztak vele.
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Z. K. É.: Még sajtófigyelést is kértünk, hogy
dokumentálni tudjuk az eseményeket, és abból
világosan látszott, hogy valóban felfigyeltek a
könyvtárakra.

K. K.: Jó volt a pillanat is, mert mindenki
érezte, hogy valamit tenni kellene, és tényleg jól
szervezett akció volt.

S. J.: Érdemes az összefogás hatásáról is
beszélni egy kicsit. Egészen biztos vagyok
benne, ez érzõdött utána, hogy visszaadott
valamit a könyvtárosoknak. Ha mást nem,
azt a meggyõzõdést, hogy ez
egy olyan harc, amit érdemes
megvívni. A megerõsítést,
hogy természetesen szükség
van a könyvtárra. Ez volt
1995-ben. Ezenközben foly-
tak a kamarának azok a me-
nedzsment-képzései, amelyek
a változások elfogadására
próbál ták  fe lkész í ten i  a
könyvtárosokat, a manches-
teri kollégák elõadásai, a
Maurice B. Line  vezette,
Lakitelken szervezett egyhe-
tes tréning és a többi. Ez
mind együtt hatott.

Azért jó, hogy beszéltünk
egy kicsit a kamara megalaku-
lásáról, mert így látszik igazán,
hogy minden egymásra épül,
mint ahogy a puzzle darabkái
illeszkednek egymáshoz. És ok-
vetlenül meg kell említenünk azt
a lelkesedést, ötletgazdagságot,
amivel Ramháb Mária szervez-
te az összefogás ügyét Kecske-
méten. Mert az azért nagy
trouvaille volt, hogy egy épülõ
könyvtárban tartottuk az orszá-
gos megnyitót. No meg az elsõ
nap egész rendezvényének –
benne A könyvtár jövõje az or-
szág jövõje címû konferenciá-
nak – is Kecskemét városa adott otthont.

Z. K. É.: Remek ötlet volt a faültetés is, hogy
az épülõ könyvtár udvarán együtt elültettük az
összefogás fáját. Szerintem a miniszter is részben
azért fogadta el a meghívásunkat, mert ilyen még
nem volt, ez teljesen különbözött a megszokott
protokolltól.

S. J.: Azt gondolom különben, hogy a mai
napig sok minden táplálkozik ezekbõl a dolgok-
ból. 1995-ben egy hagyomány teremtõdött.

Z. K. É.: Mindmáig szerepel az õszi rendez-
vények szlogenjeként az „összefogás a könyvtá-
rakért”.

F. Á.: Most is ott van a programfüzeten,
meghívókon, csak az olvasás éve óta kibõvítve
azzal, hogy „összefogás az olvasókért”.

S. J.: Már akkor is azt mondtuk, hogy az
összefogás végsõ célja az, hogy a használónak

minél korszerûbb könyvtára legyen. Amit ak-
kor az összefogás kapcsán rendezvényeken, ki-
adványokban megfogalmaztunk, azt csinálja ma
a hazai könyvtárügy. Tehát mi most nem csak a
múltra  emlékeztünk, hanem a jelenünkrõl is be-
széltünk.

fá
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Hogyan tovább?

Tizenöt éves a megszületésekor Könyvtári és In-

formatikai Kamaraként bejegyzett Informatikai és

Könyvtári Szövetség (IKSZ). A jubileumi évben

Fodor Péter elnököt arról kérdezzük, mit jelent

számára ez a múlt, és milyen lehetõségeket lát a

szervezet jövõjében.

Fodor Péter: Ahhoz, hogy ma egy olyan szak-
mai szervezetrõl beszélhessünk, amelynek lehe-
tõsége van véleményt nyilvánítani, érdekeket ar-
tikulálni és képviselni, szükség volt a szakma elõ-
relátóan gondolkodó képviselõinek a fellépésére,
akik kezdeményezték a kamara megalakítását. Egy
jubileum azonban soha nem csak arra jó, hogy
emlékezzünk, hanem akkor van igazi jelentõsé-
ge, ha alkalmat teremt arra, hogy elõre tekint-
sünk. A kamara, majd az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség részese volt az elmúlt másfél évti-
zed szakmai átalakulásának. Véleményével, kez-
deményezéseivel jelentõs szerepet vállalt a könyv-
tári szakterület jogi szabályozásában, a mûködés
feltételrendszerének kialakításában. A rendszer-
szerû szemlélet meghonosítása, az ODR, a minõ-
ségbiztosítás, az érdekeltségnövelõ támogatás le-
hetõvé tette, hogy a könyvtár megerõsödve le-
gyen jelen a magyar kulturális életben.

Milyen szerepe van ma egy könyvtári szerve-

zetnek és milyen lehet az elkövetkezõ idõszakban?

F. P.: Ha abból indulunk ki, hogy ez a szak-
mai szervezet az intézmények által létrehozott
tömörülés, akkor nyilvánvalóan nem kerülhetõ
meg a kérdés, hogy milyen ma Magyarországon
a könyvtárügy helyzete, milyen az intézmények
állapota, illetve milyen ennek a kultúraközvetítõ
és kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmény-
rendszernek a megítélése. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség kétségtelenül abban az elõ-
nyös helyzetben van, hogy miután valamennyi
magyarországi könyvtártípus képviseletére van
felhatalmazása, ugyanúgy foglalkozik átfogó, mint
egyedi problémákkal. A kérdés mindig az, hogy
a könyvtáros szakmában felmerülõ gondok
mennyire általánosak, és ebbõl következõen
mennyire kell és lehet elvégezni az érdekartikulá-
lást. A különbözõ változások újabb és újabb ne-
hézségeket hoznak felszínre, amelyekkel a tagok
megkeresik az IKSZ vezetõségét, és mi igyek-
szünk megtalálni a megoldásokat.

Voltak ilyen ügyek a közelmúltban?

F. P.: Ilyen példa az
ominózus áfatörvény,
amely kétségtelenül elég
komoly viharokat váltott
ki, hiszen alapvetõen be-
folyásolta az intézmények
mûködését, természetesen
nem pozitív irányban.
Ennek a problémának a megjelenésekor a szövet-
ség a kulturális minisztérium könyvtári fõosztá-
lyával és a minisztérium vezetésével együttmû-
ködve el tudott érni bizonyos ellentételezést, és
ez az áfakompenzáció 2004-ben már mûködött.
Az, hogy jogszabály-módosítás történt, jelezte azt
is, hogy a szakfõosztály súlyának megfelelõen
kezelte ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy a koráb-
bi állapothoz képest, ami nagyobb mozgásteret
engedett az intézményeknek, ez kisebb lehetõsé-
get hagy, de a módosítás elõtti állapothoz viszo-
nyítva mégis eredmény. Ehhez a kulturális mi-
nisztériumnál, a Pénzügyminisztériumnál, az Or-
szággyûlés kulturális bizottságánál, a parlamenti
frakcióknál kellett lobbizni.

Vagy egy másik, törvénnyel összefüggõ pél-
da: a múlt évben a költségvetési törvénynél föl-
merült az az ötlet, hogy költségvetési támogatást
kapó intézmények ne részesülhessenek az adó-
zók által fölajánlott egy százalékból. Úgy gondo-
lom, hogy egy bizonyos logika szerint ez termé-
szetes, hiszen az állam egyszer már adott támoga-
tást. Igen ám, de ezt az egy százalékot nem az
állam adja, csak átengedi. Ez teljesen más hely-
zet. Miután az állampolgárok döntik el, hogy ezt
az egy százalékot kinek adják, ebbõl kizárni a
kulturális intézményeket és ezen belül a könyvtá-
rakat szerencsétlen ötlet. Ezt szintén sikerült
visszavonatni, és ebben az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség jelentõs szerepet vállalt. Így a
könyvtárlátogatók az idén is felajánlhatták sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát az intéz-
ményeknek.

A harmadik ilyen jellegû dolog, hogy – ha jól
emlékszem, 2000-tõl – az Oktatási Minisztérium
(OM) kezdeményezett egy olyan szolgáltatást,
amelynek révén a közoktatásban dolgozó peda-
gógusok ingyen beíratkozhattak a megyei könyv-
tárakba és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba.
Az OM ezt eleinte minden évben kompenzálta az
érintett intézményeknek. 2004-ben azonban nem
történt semmi, s az év vége felé a kulturális és az
oktatási miniszterhez fordultam, hogy próbálja-
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nak ebben az ügyben
egyezségre jutni. Miután
ezt semmilyen cselekvés
nem követte, viszont az
évbõl nagyon kevés idõ
volt hátra, decemberben
kezdeményeztünk az Ok-
tatási Minisztériumban egy

tárgyalást, amelynek eredményeképpen 2004-ben
még hozzájutottak az érintett intézmények ehhez
a kompenzációhoz. Ez könyvtáranként eltérõ
nagyságrendet jelentett, a minisztérium azonban
úgy gondolta, hogy a legalacsonyabb beíratkozási
tarifát veszi alapul. Ebbõl sok intézmény hátrá-
nyosan került ki. 2005-ben ez a probléma magá-
tól megoldódott, mert nincs kompenzáció. Az in-
tézmények viszont kénytelenek voltak lépni, mert
az ingyenességet nem tudták tovább fönntartani.
Ebbõl nyilvánvalóan adódtak konfliktusok, ame-
lyek persze épp a vétlen pedagógusok és könyv-
tárosok között zajlanak, errõl személyes élménye-
im is vannak. Holott az ingyenességet annak ide-
jén nem a könyvtárak kezdeményezték. A köz-
oktatási törvény viszont lehetõséget nyújt arra –
és ezzel minden szereplõ tisztában van –, hogy
akár ilyen célra is használhassa a pedagógus azt
a támogatást, amit szakkönyvre, szakmai önkép-
zésre tud fordítani. Természetesen senki sem mond
le szívesen egy pluszjuttatásról.

Úgy tudom, újabb nehézségek is jelentkeztek…

F. P.: A közbeszerzési törvény módosítása
következtében az idén vált élesebbé a dokumen-
tum-beszerzések problémája, ezért a könyvtárak
kezdeményezésére az IKSZ elnöksége májusban
fölkért egy munkabizottságot, amelynek az a fel-
adata, hogy ebben az ügyben alakítson ki szak-
mai álláspontot, tegyen le egy javaslatot. Ha az
elnökség ezt követõen indokoltnak látja, akkor
akár törvénymódosítást is kezdeményez a szak-
tárcánál. Az elõkészítõ munkába természetesen
fölkértük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma, illetve az Igazságügyi Minisztérium kép-
viselõit, hiszen a közbeszerzés többfajta értelme-
zését azért kell kizárnunk, mert nem tehetjük ki
az intézményeket annak, hogy az egyik helyen
így értelmezik, a másikon pedig másként. Úgy
tûnik, hogy ezt egy szakmai logika szerint leve-
zetni lehet, de nem elégséges. Ezért azt gondo-
lom, az IKSZ akkor jár el helyesen, ha a könyv-
tárosok, gazdasági szakemberek részvételével
megnézzük ennek a konzekvenciáit. Emlékeztet-

nék rá, hogy az áfa-visszaigénylés kérdésében is
különbözõ tapasztalatok gyûltek össze, voltak
eltérõ vélemények, és ez megengedhetetlen. Nem
azért, mert egy törvény kimond valamit, hanem mert
a problémák akkor keletkeznek, amikor valamennyi-
en elkezdjük értelmezni. Az a törvény, amelyik több
értelmezésre ad lehetõséget, nem biztos, hogy pon-
tosan fogalmaz, ezért aztán az sem biztos, hogy
megfelel a céljának, nem életszerû.

És ezzel még korántsem értünk az intézmé-

nyek hosszabb távú mûködését is alapvetõen be-

folyásoló gondok végére…

F. P.: Az idei év nagy izgalmat kiváltó terve
a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) átala-
kítása, ezen belül a kollégiumi rendszer megvál-
toztatása. Teljesen érthetetlen, hogy miközben egy
racionálisabb mûködés kialakítására törekszik, az
NKA bizottsága a kollégiumi rendszer megvál-
toztatásával együtt olyan összevonásokat is kilá-
tásba helyezett, amelyek révén bizonyos területek
önállósága megmaradna, másoké megszûnne. A
pályáztatással kapcsolatban vannak olyan abszurd
felvetések, amelyek teljesen kezelhetetlenek. Töb-
bek között a hosszú-hosszú évek óta emlegetett
bírálói semlegesség, ami még a nyugdíjasok ese-
tében is csak látszólagos függetlenséget jelent,
hiszen valamilyen módon továbbra is kötõdnek
valamikori intézményükhöz. Én ezt a politikai és
a szakmai kérdések keveredésének tartom. Ugyan-
akkor lehetne egy sokkal markánsabb lépést ten-
ni a programfinanszírozás irányába, mint ahogy
erre nagyon jó példák voltak a Könyvtári Kollé-
gium tevékenységében. Az IKSZ levélben kérte
a kulturális minisztert és az NKA elnökét, hogy
az elképzelésekrõl folytasson egyeztetést a szak-
mai szervezettel, hiszen nem mindegy az intéz-
ményeket tömörítõ szövetség szempontjából, hogy
az NKA milyen rendszerben mûködik, és abból
a forrásból milyen arányban részesülhetnek a
könyvtári pályázatok. Bízunk benne, hogy kellõ
megfontoltság vezeti a döntéshozókat.

Ezek a problémák rendkívül érzékenyen érin-

tették az egyes könyvtárakat és áttételesen az egész

könyvtári rendszert is, de feltételezem, hogy van-

nak magára a rendszerre vonatkozó feladatok is.

F. P.: A könyvtári stratégia elsõ szakasza egy
jó indítással, több jogalkotási procedúrán keresz-
tül gyakorlatilag eljutott odáig, hogy most már
jöhet a második szakasz. Úgy gondolom, hogy a
tárca ebben megfelelõ partneri viszonyt alakított
ki az IKSZ-szel és viszont. Ennek a hatékonysá-
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ga lemérhetõ a stratégiai elképzelések megvalósí-
tásának eredményességén is.

Mindennek az alapja az, hogy az 1997-es ún.
kulturális törvényt követõen a könyvtári terület
kezdeményezõen lépett. A törvényben elõírt fel-
adatok sorában meglehetõsen sok, fontos tartalmi
kérdéseket érintõ kormányrendelet, illetve minisz-
tériumi rendelet megalkotásában vett részt. Ha
valaki egy kasszát készítene a kulturális törvény
megvalósulásáról, azt látná, hogy a szakmának
nincs szégyellnivalója. Nyilvánvaló, és ez termé-
szetes, hogy senkit  sem a megelégedettség álla-
pota vezérel, hanem sokkal inkább az, hogy a
felvetõdõ problémákat tudjuk valamilyen formá-
ban kezelni.

Sikerrel járnak?

F. P.: Van, amikor sikerül eredményeket el-
érni, van, amikor kevésbé. Elég nagy az elszá-
nás arra, hogy az intézményeket, ha nem is tar-
talmi, de gazdasági téren, bizonyos racionalitás
szellemében összevonják. Én nem azt látom
problémának, hogy ilyenfajta elképzelések nap-
világot látnak, hanem azt, hogy ezeknek az
elõkészítettsége az önkormányzatok egy részé-
nél eléggé ad hoc jellegû. Több megyei köz-
gyûlés és városi önkormányzat vezetésével tár-
gyaltunk a felmerülõ problémákról. Volt, ahol
sikerült elõsegíteni a megoldást, és volt, ahol
kevésbé lehetett befolyásolni a döntést. Kétség-
telen tény, hogy az IKSZ ezeknél az eseteknél
éppen a szakmai érdekek képviseletében elég
határozott volt. Még egyszer hangsúlyozom,
szereptévesztés lenne azt hinnünk, hogy mi va-
gyunk döntési helyzetben. A probléma megol-
dása azon múlhat, hogy mennyire képes a he-
lyi vezetõ menedzselni a könyvtárát. Döntõ le-
het, hogy mekkora a súlya annak az intézmény-
nek az adott megyében vagy városban. Az auto-
matizmusok mindig embereken keresztül valósul-
nak meg, és a döntéshozók helyzetbe hozása min-
den intézményvezetõnek alapvetõ kötelessége.

Az eddigiekbõl az derül ki, hogy ahol lehetett,

ott az IKSZ mindenütt lépett, és ebben többnyire

a döntéshozók is támogatták, fõleg az ágazati irá-

nyítás.

F. P.: Miután ez egy alapvetõ érdekérvénye-
sítési folyamat, itt a döntõ az, hogy az érdekeket
jól meg tudjuk-e fogalmazni, tehát jól érzékel-
jük-e minden esetben. A szakma felelõssége és
feladata, hogy ezt megtegye. A képviselet már
bizonyos értelemben ennek a következménye.

Itt azért két dolgot hadd mondjak el. Az utób-
bi másfél évtized törvényhozásában van egy
meghatározó törvény, ezt úgy hívják, hogy ön-
kormányzati törvény. Bizonyos koherencia-prob-
lémák jelennek meg az önkormányzati törvény és
a késõbb született szaktörvények között. Ez így
van a kulturális alaptörvény esetében is. Miután
abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az
akkori kulturális bizottság szakértõjeként hóna-
pokig részt vettem az elõkészítésében, tudom, hogy
ez annak idején is többször felmerült, de hiába,
mivel az egyik egy kétharmados törvény, a másik
pedig egy feles, és nyilvánvaló volt, hogy kevés
a szándék az önkormányzati törvény megváltoz-
tatására. A másik, hogy a szaktörvények eseté-
ben mindig dominánsabbak a szakmai szempon-

tok és a szakmai szolgáltatásokat közvetítõ intéz-
mények érdekei, ami normális dolog, de soha nem
szabad elfelejteni, hogy ezek nem önmagukban
léteznek, hanem egy kontextusban. Van, amikor
kevésbé tolerálják a szakmaiságot, amit pedig fi-
gyelembe kellene és lehetne venni.

Nagyon izgalmas volt, hogy azokon a megye-
székhelyeken, ahol nincs külön intézmény, ha-
nem a megyei könyvtár látja el a feladatot, ott a
városnak részt kell vennie a finanszírozásban,
hiszen így fogalmaz a könyvtári törvény. A vá-
ros, a megye költségvetése évrõl évre fogalmazó-
dik meg, és nem egy helyrõl van olyan jelzésünk,
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hogy bizony idõnként kérdéssé válik, milyen
arányban vállal részt egy megyei intézmény fenn-
tartásában a városi önkormányzat, holott életsze-
rûen úgy mûködik a dolog, hogy egy megyei
intézmény látogatóinak a kilencven-kilencvenöt
százalékát a helyi lakosság adja.

Maguk a könyvtárak mennyire támogatják a

törekvéseiket?

F.P.: A könyvtárak az IKSZ-hez fordulnak az
ilyen súlyú problémákkal, mert abban bíznak,
hogy képesek vagyunk az érdekeiket képviselni.
A támogatottság kérdésére nem tudok másképp
válaszolni, mint azzal, hogy bizonyos problémák-
kal megkeresik a szövetséget. Ez jelzés. Ráadá-
sul a szövetség igyekszik az információt – amivel
természetesen sehol és semmikor nem leszünk
tökéletesen elégedettek – rögtön megosztani, mert
abban a pillanatban kiderülhet, hogy ez nem csak
egyedi probléma, hanem esetleg tendenciát mu-
tat. Másrészt pedig azt hiszem, hogy a szövetség
egy közvetítõi feladatot vállal – ezt országos szak-
mai szervezetként megteheti, és ettõl a pillanattól
kezdõdõen tud segíteni a helyi intézménynek. Van-
nak példák arra, hogy akár szakmai állásfoglalással,
akár személyes tárgyalással sikerült eredményt elér-
ni, és vannak kevésbé sikeres fellépések.

Az IKSZ  nem az egyedüli szakmai szervezet.

Milyen a kapcsolata a könyvtári területen mûkö-

dõ más szervezetekkel?

F. P.: Én nagyon fontosnak tartom az együtt-
mûködést – feladategyeztetéssel –, mindenekelõtt
a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. Kötöttünk
egy megállapodást, ami arra alapoz, hogy min-
denféle együttmûködés akkor tud igazán hatékony
lenni, ha ebben is újabb inspirációkat adunk egy-
másnak. Legutóbbi példaként az etikai kódex
megalkotását említem. Az elõkészítõ bizottság
munkájában az IKSZ képviseltette magát, és
amikor az egyesület ezt elfogadja, akkor az IKSZ
mint általa is támogatott dolgot ajánlja az intéz-
ményeknek. Ebben nyilván vannak viták, véle-
ménykülönbségek, lesznek az elfogadás után is,
hiszen akkor látni igazán, amikor már elkezd
mûködni a dolog, de én optimista vagyok, Egy
szakma számára nagyon fontos, hogy a sajátma-
gához való viszonyát meg tudja határozni, képes
legyen arra, hogy ennek a figyelembevételével
tudja mozgósítani a szakma szereplõit. Furcsa
dolog, hogy mindig intézményekrõl vagy szemé-
lyekrõl beszélünk, holott itt egyértelmûen ’és’-t
kell használni, hiszen az intézmények szakembe-

rek nélkül nem tudnak mûködni, az intézménye-
ket a szakembereken és a szolgáltatásokon ke-
resztül ítélik meg.

Nyilván vannak szakmán kívüli együttmûkö-

dések is.

F. P.: Természetesen. Az IKSZ kezdeménye-
zésére – a kistérségi központok könyvtárainak
megerõsítésére – együttmûködési megállapodást
kötöttünk a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-
vel, amire megfelelõ fogadókészség is volt. En-
nek révén lehetõséget kaptak a könyvtárak arra,
hogy információk birtokában egyre inkább segí-
teni tudjanak. Az ebben a programban részt vevõ
intézmények társadalmi megbecsültsége is nõtt,
hiszen bizonyos célokat így meg lehet valósítani,
bizonyos információkhoz hozzá lehet jutni akár
vállalkozási, akár más igények felmerülése ese-
tén. Ne felejtsük el azt sem, hogy az, aki az in-
formációt szolgáltatni tudja, felértékelõdik. Biz-
tos vagyok abban, hogy ez stabilizálhatja a könyv-
tárak helyzetét, erõsíti presztízsüket. A képhez hoz-
zátartozik, hogy a helyi együttmûködés a kisebb-
ségi képviseletekkel egyenetlen, olykor esetleges.
Ez is részben rendszerfüggõ és részben személy-
függõ.

Hogy a könyvtárhasználat változik, arra van

egy példám. A rádiót hallgatva arra lettem figyel-

mes, hogy miközben az autóbiztosításokról folyt a

beszélgetés, az egyik szakértõ azt mondta: „akkor a

kedves ügyfél szépen bemegy a könyvtárba, és meg-

nézi, hogy mi tartozik az adott gépkocsi alapfelsze-

reltségéhez”. Lehet ilyesmit tapasztalni?

F. P.: Miután a könyvtár információs rendsze-
re teljes mértékben átalakult – ha nem fedi is le
az ország valamennyi települését –, az emberek
megtanulták, hogy egyszerre használják hagyo-
mányos értékeit és információs központ szerepét.
Ezeket a váltásokat a könyvtáraknak, a könyvtá-
rosoknak és – ne felejtsük el – a fenntartóknak
meg kellett lépniük. Ha ez jó idõben, jó helyen
történt, akkor megindította a könyvtárnak azt a
fajta elismertségét a társadalom részérõl, amit
visszaigazolnak azzal, hogy használják. Másrészt
– és ehhez nehezebben tudunk igazodni – pró-
bálják kihasználni. Azt gondolom, a szakma szá-
mára legalább annyira fontos az ezzel való szem-
besülés. Nem önmagában az fogja minõsíteni egy
könyvtár teljesítményét, hogy mennyi a beíratko-
zott olvasók száma. Az már sokkal inkább, hogy
mennyi a látogatója, és ebbõl is mennyi a tényle-
gesen és mennyi a virtuálisan megjelenõ. Az
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kétségtelen tendencia, hogy kevesebb dokumen-
tumot kölcsönöznek ki, de nemzetközi tapaszta-
latok alapján látható, hogy másképpen használják
az intézményeket.

Ugyancsak a társadalmi megítélésrõl szól, hogy
a könyvtárak létrehozása, építése, megújítása, ha
országos szinten nézzük, nem tûnik mostoha te-
rületnek. Tudom, hogy ahol az utóbbi években
korszerû, jó könyvtár épült és az jól is mûködik,
ott az emberek számára ez egy fontos kultúraköz-
vetítõ intézmény. Teljesen mindegy, hogy melyik
település példáját hoznám. Úgy gondolom, hogy
egy kisebb településen ugyanannyira fontos a
könyvtár megújítása, sõt, a lehetõségek szempont-
jából talán még nagyobb jelentõséggel bír. Ezt a
most elindult Közkincs program nagyon jól tudja
szolgálni. Nyilvánvalóan másik kérdés ennek a
financiális oldala, vagyis hogy a települések
mennyire tudják vállalni  a hitelkonstrukciót.

Fontosnak tartom azt is, hogy mennyire képes
a könyvtár és a könyvtárban dolgozó szakember
egy olyan könyvtárképet fölvázolni, ami a szak-
ma megítélése szerint korszerû és találkozik az
igényekkel. Akármennyire nehéz ügy is, ezt sem-
milyen szinten és semmilyen könyvtárban nem
lehet kikerülni.

A társadalmi megítélésen javíthat-e a most futó

A nagy könyv akció, amibe az IKSZ már a szer-

vezés idõszakában bekapcsolódott?

F. P.: Úgy gondolom, hogy A nagy könyv
egy játék. Most már nyugodtan lehet mondani,
hogy országos játék. Ettõl a pillanattól kezdve ez
jó. Annál nagyobb segítséget nem is adhatott
volna, mint hogy a játék különbözõ fázisaiban
hirdetésként megjelent: keresse föl könyvtárosát.
Fontos, hogy a társadalom a könyv mellé állt,
azzal is, hogy 392 ezren szavaztak az elsõ fordu-
lóban. Ez mindenképpen jelzésértékû. Már az
nagy dolog, hogy olyanok is fölkeresik a könyv-
tárakat egy adott könyvért, akik csak azért kíván-
csiak, mert tetszett nekik az, aki a könyvet aján-
lotta. (Itt azért egy nagyon komoly marketing-
munka is van a háttérben, ezt hozzá kell tennem.)
Még akkor is sokat jelent, ha – szélsõséges eset-
ben – akár ki se kölcsönzik a könyvet, csak kéz-
be veszik, megnézik, mert akkor is tudatosul
bennük, hogy ez valahol a könyvtárban elérhetõ.
Tehát ha A nagy könyv erõsíti az olvasás kultú-
ráját, ez komoly hozadék a könyvtáraknak is.

Vagyis ez egy komoly marketingmunka a

könyvtári területnek, amiben az IKSZ is részt vesz.

F. P.: Igen, ennek kezdettõl fogva részese az
IKSZ is. Még az indulás elõtt elmondhatta a
véleményét ebben az ügyben, támogatta a szer-
vezést, és azok a programok, amelyek ennek
kapcsán megjelennek, meghatározó részben a
magyarországi és határon túli könyvtárak révén
és a könyvtárakban zajlanak. Ennél erõsebb hát-
tér nem hiszem, hogy lehetséges, és a könyvtárak
is csak profitálhatnak belõle.

A könyvtárosok mindig örömmel foglalkoznak

a könyvvel, de egy szakmai szervezet elõtt van-

nak kevésbé látványos feladatok is.

F. P.: A szövetség számára rendkívül lénye-
ges, hogy az információkat minél hamarabb ké-
pes legyen eljuttatni az intézményekhez. Ezt szol-
gálja az a pályázatfigyelési monitoring szolgálta-
tás, ami elindult, de érzékelhetõ, hogy ezt még
tökéletesíteni kell.

Továbbra is tartanunk kell azt az érdekérvé-
nyesítõ szerepet, ami az elõbb említett ügyekben
megjelent. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk dön-
tési helyzetben, de a döntések befolyásolása alap-
vetõ feladatunk. A könyvtárak számára lényeges
és fontos, hogy az õket érintõ és érdeklõ kérdé-
sekkel ez a szervezet megfelelõ szinten és kom-
petenciával foglalkozzon, és ez csak akkor mû-
ködik, ha a könyvtárak a felmerülõ gondokkal,
problémákkal vagy ötletekkel megkeresik a szö-
vetséget.

Ugyanakkor persze végig kell gondolni a szer-
vezet mûködését, elõttünk áll az alapszabály és a
szervezeti és mûködési szabályzat módosítása.
Elképzeléseink már vannak, ezeket a decemberi
közgyûlésig még többször megvitatjuk. Azzal,
hogy bevezettük a decemberi, második közgyû-
lést, stabilizálni lehetett idõben a szervezet finan-
ciális hátterét, ezt a könyvtárak megértették, s
emellett személyesen is több lehetõség van a
vélemények kifejtésére.

Milyen nagy rendezvényekkel számolhatunk

még ebben az évben?

F. P.: Az idén három nagy, kiemelt progra-
mot terveztünk. Lezajlott az Internet Fiesta, most
járunk A nagy könyv játék közepén, és itt van a
hagyományos Összefogás a könyvtárakért – össze-
fogás az olvasókért akció, ami szintén most jubilál,
hiszen tíz éve indult el ez a kezdeményezés.

A könyvtárak az idén is gazdag programokkal
várják országszerte az érdeklõdõket, teszik nyi-
tottabbá az intézményeket. Az összefogás prog-
ramjában ma már az olvasó, a könyvtárlátogató,
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a könyvtárhasználó kerül a középpontba. Ezek
az alkalmak lehetõséget biztosítanak ahhoz, hogy
az intézmények kommunikációja javuljon, tuda-
tosabbá váljon.

Akkor most már csak az maradt, hogy jó han-

gulatú ünneplést kívánjunk – mert azért az elmúlt

tizenöt év elég okot szolgáltat ehhez –, a jövõre

pedig további  kitartó munkálkodást a könyvtá-

rak és a könyvtári rendszer érdekében! (FÁ)

Kezdetektõl „összefogás”

1990-ben a Könyvtári és Informatikai Kamara elsõ
területi tagozataként alakult meg a Bács-
Kiskun megyei szervezet a megyei, a
városi és néhány nagyközségi könyvtár
vezetõjének elhatározásából. Kezdetek-
tõl fontos volt számunkra, hogy együtt
gondolkodjunk, dolgozzunk, ezért hoz-
tuk létre az azóta is mûködõ tagozatot.

Az intézmények érdekképviseleti
szervezetében alapvetõnek tartottuk,
hogy minél szélesebb körben – könyv-
tárhasználók, fenntartók, könyvtárosok
között – megváltozzon az emberek képe
a könyvtárakról. Mi akkor már tudtuk,
hogy sokkal több a könyvtár egy köl-
csönzõhelynél, s szerettük volna, ha ezt
minél többen felfedezik. 1994-ben gyor-
san ráhangolódtunk Skaliczki Judit kez-
deményezésére, amikor lelkesen beszélt
nekünk más országok különbözõ könyv-
tárnépszerûsítõ akcióiról. Hangsúlyoz-
ta, hogy milyen lényeges ebben az össze-
fogás, a szakmából kifelé történõ nyi-
tás. Néhányan azon töprengtünk a ka-
marában, hogyan lehetne valós össze-
fogással példázni az elsõ hazai akció
indítását 1995 októberében. Szinte egy-
szerre jött az ötlet: válasszuk az orszá-
gos nyitó rendezvény helyszínéül Kecs-
kemétet, ahol jelentõs összefogással
könyvtár készül.  Így támadt az az eret-
nek gondolatunk, hogy a tudományos
konferenciát követõen együtt vergõd-
jünk át az építkezésen, hogy az „össze-
fogást” indító ünnepi pillanatot az épü-
lõ könyvtárban élhessük át.

Mielõtt átmentünk, a tudományos
tanácskozás 250 résztvevõje a záró
elõadásban a tervrajzok segítségével

megismerkedhetett az új könyvtárépület szak-
mai koncepciójával.

Az összefogás elsõ jelképeként elültettünk egy
fát a könyvtár belsõ udvarán, amely azóta nagyra
nõtt. Alatta még ma is tábla hirdeti az állam, az
önkormányzatok, a civil szféra, a szakma össze-
fogását, amelyek közös akarata és együttes támo-
gatása megsokszorozhatja lehetõségeinket. Ez az
összefogás vezetett el Kecskeméten is oda, hogy
hosszú évek kitartó küzdelme után felépülhetett a
megyei könyvtár, mint ahogy ennek az összefo-
gásnak köszönhetõ az is, hogy közel tízéves mû-
ködése ilyen eredményes volt.
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Gondolom sokunk-
nak emlékezetes maradt,
amikor az építési terüle-
ten számunkra lefektetett
pallókon egyensúlyozva
közelítettük meg az ud-
vart, a leendõ olvasóter-
met, ahol az ünnepi sza-
vak után Fodor Gábor

miniszter személyesen
szelte fel az összefogás
csokitortáját. Ugyancsak
ekkor került sor annak
az együttmûködési meg-
állapodásnak az aláírásá-
ra – az angliai Fretwell-
Douwning, az Olib ha-
zai forgalmazójaként az
IQSOFT Rt., a könyvtári alapítvány kuratóriumi
elnöke és a könyvtárigazgató között –, amely meg-
alapozta intézményünk korszerû számítógépes fej-
lesztését.

Az esti program, amelyen kiváló mûvészek
léptek fel, nagyszerû példája volt a széles körû,
önzetlen összefogásnak. Számos üzletpartnerünk,
társintézmények képviselõi, olvasóink, barátaink
töltötték velünk együtt ezt a néhány órát, akiknek
adományaiból vásároltuk meg zenei részlegünk
elsõ multimédiás számítógépét, a könyvtárhasz-
nálók örömére.

Az Összefogás a könyvtárakért akció a nyitó
nap után egy üzenetstafétával folytatódott Bács-
Kiskun megyében. Településrõl településre járva
összegyûjtöttük azokat a gondolatokat, amelye-
ket könyvtárfenntartók, könyvtárosok, olvasók
fogalmaztak meg. Kecskemét fõterén szabadtéri
ünnepségen fogadtuk azokat a csapatokat, ame-
lyek stafétabotjukat, üzenetüket személyesen hoz-
ták el. Még ma is megvan az összefogás fája,
amelyet Kerekes Ferenc fafaragó készített Butyka

Andrea köcsögeinek, amelyekbe a Kecskemét
környéki kistelepülések helyezték el üzeneteiket.
Ezek között elsõ helyen szerepelt a könyvtári
törvény megalkotásának sürgetése, a többcsator-
nás finanszírozás, könyvtári normatíva megterem-
tése, a képzés, továbbképzés korszerûsítése, tá-
mogatása, a szaktanácsadás megszervezése. Ma
jó visszaolvasni ezeket a sorokat, hiszen azóta
szinte maradéktalanul teljesültek a kitûzött célok.

1997. október 6-án a  „második összefogás” is
Kecskemétrõl indult. Az egy éve átadott új épü-

letben, a Katona József Könyvtár százéves évfor-
dulóján, ismét együtt ünnepelt a szakma. Magyar

Bálint miniszter videokonferencia formájában
köszöntötte azokat a könyvtárosokat, akik több
helyen – Budapest, Miskolc, Pécs, Sopron, Szol-
nok – saját könyvtárukban követték az esemé-
nyeket a MATÁV támogatásával.

Másodjára sikerült ugyanazt a kört összefo-
gásra buzdítani, így született meg az Összefogás

1997–2000 dokumentum, amelyet az állam nevé-
ben Magyar Bálint, az önkormányzatok részérõl
Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyû-
lés elnöke és Katona László, Kecskemét Megyei
Jogú Város polgármestere, a civil szféra képvise-
letében Zalainé Kovács Éva, az IKSZ elnöke,
Gaborják József, a könyvtári alapítvány kuratóri-
umának elnöke, a szakma nevében pedig Ramháb

Mária, a Katona József Könyvtár igazgatója írt
alá, vállalva egy hároméves minõségfejlesztõ
program kidolgozását, gyakorlati megvalósítását.

A dokumentum elsõ mondatát – „Megújulás
elõtt áll a könyvtárak világa”– úgy gondolom,
pontosan fogalmaztuk meg, hiszen mára látható,
hogy mennyi minden megvalósult már eddig is
vállalásainkból.

A tanácskozás középpontjában ezúttal a minõ-
ségfejlesztés állt, amelynek kitûnõ nemzetközi
szakértõje, Maurice B. Line a könyvtárak, Ron

Pybus pedig a könyv szerepét mutatta be az in-
formációs társadalomban. A magyar könyvtárügy
fejlesztési trendjeit Skaliczki Judit ismertette, míg
Zalainé Kovács Éva az IKSZ lehetõségeirõl tájé-
koztatta a résztvevõket a minõségmenedzsment
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elterjesztésében. Ramháb Mária a Katona József
Könyvtár minõségfejlesztési projektjét elevenítet-
te fel, amely a jelenlévõ angol és magyar elõadó
kollégák közremûködésével második éve zajlott.

Ebben az évben is felejthetetlen összefogásra
került sor Kecskeméten. A százéves könyvtár
ünnepére Hanga István órásmester elkészítette az
Idõmérõt, amely az elõcsarnok falán elhelyezett
2x2 méteres óra. Megvalósítását a könyvtári ala-
pítvány gyûjtése tette lehetõvé. Ezúttal is sokan
siettek támogatásunkra, így a nagyóra mellett
minden könyvtári térbe jutott egy odaillõ szerke-
zet. Az ünnepélyes átadásra jelképesen száz ven-
déget hívtunk. Közülük sokan egymást követõen
ajánlottak föl újabb és újabb szellemi támogatást
könyvtárunknak a hajnalig tartó összefogás játé-
kunkban. Vendéglátós barátaink támogatásának
köszönhetõen bõven jutott a sok vidámság mel-
lett finom falat is az asztalra. Voltak, akik ismer-
ték egymást, de voltak, akik ezen az estén talál-
koztak elõször. Ismét sokan összefogtak velünk,
hogy emlékezetes maradhasson a századik szüle-
tésnapunk.

Természetesen Bács-Kiskun megyében a to-
vábbi években is nagy lelkesedéssel folytattuk  az
összefogás akciót. Rendezvényeink hagyományo-
san a Könyves vasárnap programjával indultak,
amelyet sokak örömére azóta is minden évben

megtartunk. Mindig van mirõl beszámolnia a
Magyar Rádiónak, ezért örömmel jönnek Kecs-
kemétre a mûsor készítõi.

Két éven át  „A könyvtárba mentem. Gyere
utánam!” akciónknak örülhettek a kistelepülése-
ken élõk, akik közül többen könyvtáruk korsze-
rûsítését a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási
Rendszer szolgáltatásaira építve szeretnék elérni.

Az idén A nagy könyv program sikerességé-
ért fogtunk össze sokakkal. Bács-Kiskun megye
minden kistelepülésén – a kiskunhalasi Városi
Könyvtárral osztozva – kampányoltunk.

2005-ben a kettõs jubileumra újra sokan ér-
keztek Kecskemétre. Van mire visszaemlékez-
nünk, mert nagyon gazdag volt eseményekben,
történésekben az elmúlt másfél évtized. A legfon-
tosabb  azonban mindenképpen az, hogy csak
szakmai, emberi összefogással lehet elõre halad-
ni. Más az esélyünk a szakszerûségre, az eredmé-
nyességre, a szépre, a jóra, a minõség megterem-
tésére, ha együtt tesszük, amit kell, amit lehet.
Úgy gondolom, nem dolgoztak keveset a könyv-
tárosok azért, hogy a tíz évvel ezelõtt elindított
mozgalmunk ne csak ünnepnapokon, hanem a
mindennapokban is mûködjön. Ebben mindig
nagyon fontos szerep jutott az elõretekintésnek, a
nemzetközi – különösen a brit – kapcsolattartás-
nak. Örülünk, hogy ennek az együttgondolko-
dásnak, együttmûködésnek a Bács-Kiskun me-
gyei kollégák mindig részesei voltak.

Ramháb Mária

Az Összefogás
a könyvtárakért –

összefogás az olvasókért
program tíz éve az ózdi

Városi Könyvtárban

Mi, könyvtárosok, tudjuk: ha október, akkor az
Összefogás a könyvtárakért – összefogás az ol-
vasókért (országos könyvtári napok) programjai
zajlanak országszerte. Az idei év azonban kicsit
eltér az elõzõektõl, hiszen kettõs jubileumot ün-
nepelhetünk.

A könyvtárak intézményi érdekeinek képvise-
letére létrehozott Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) 2005-ben ünnepli tizenöt éves fenn-
állását. Az IKSZ jogelõdje, a Könyvtári és Infor-
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matikai Kamara 1995-ben – a többi könyvtári
szervezettel és a könyvtárakkal összefogva – in-
dította útjára újszerû, könyvtárakat népszerûsítõ
akcióját.

Ahogy Andorka Rudolf, a jeles társadalomtu-
dós fogalmazott: „Az ország jövõje a könyvtár
jövõje.” Ennek megfelelõen ez a kampány is már
a kezdetektõl fogva a könyvtárakra, a könyvtárak
fontosságára volt hivatott felhívni a társadalom
figyelmét.

A kettõs évforduló kapcsán teljes szívvel csat-
lakozunk a Fodor Péter, az IKSZ elnöke és
Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Megyei Könyvtár igazgatója, a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Könyvtári Kollégiumának veze-
tõje által megfogalmazott ünnepi gondolatokhoz.
Meggyõzõdésünk, hogy a közgyûjtemények sze-
repe az elmúlt évtized(ek) változásainak követ-
keztében átalakult és felértékelõdött. Felelõsség-
gel állítjuk, hogy a könyvtárak képesek alkalmaz-
kodni a megváltozott igényekhez és – lehetõsé-
geikhez mérten – alkalmazkodni a kor kihívása-
ihoz. Mi, könyvtárosok, képesek vagyunk  arra,
hogy egyre  magasabb színvonalon szolgáltas-
sunk, és hagyományos feladataink ellátása mel-
lett egyre inkább településünk korszerû informá-
ciós központjává váljunk.

A magunk könyvtárában, de a szakma törté-
néseit is figyelemmel kísérve tapasztaljuk, hogy a
könyvtárhasználók egyre tudatosabban érdeklõd-
nek a bibliotékák bõvülõ szolgáltatásai iránt. Ez
a kor szava, amire reagálnunk kell.

Tíz esztendeje könyvtárunk is örömmel csatla-
kozott az országos akcióhoz, hiszen arról szólt,
amit már évek óta hagyományosan is tettünk Õszi
könyvtári napok címmel. Azt gondoltuk, halad-
hatunk a kitaposott úton. Az olvasók, a könyvtár-
használók, a kisközösségek elvárásai azonban
irányt mutattak. Nem kellett mást tennünk, mint
igazodnunk az olvasást, a könyvet szeretõ, a tu-
dást szomjazó és információt keresõ, tanuló és
továbbtanuló, az ép és a testi fogyatékos, a jól
szituált és a hátrányos helyzetû diák, felnõtt és
idõskorú igényéhez, elvárásához, kéréséhez. Va-
gyis mindenkihez, aki könyvtárunkkal kapcsolat-
ban áll.

Ha visszaidézzük emlékezetünkben a tíz év
kínálatát, gazdag, egyre szélesebb kör igényeihez
alkalmazkodó programsorozatot tudhatunk ma-
gunk mögött. Nehéz a teljesség igényével köze-
ledni a témához, hiszen a Könyvtári Levelezõ/lap
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oldalai is végesek, ám néhány – már hagyo-
mánnyá vált – könyvtári rendezvényünk sikerét
szívesen megosztjuk a kollégákkal.

Tíz éve indítottuk útjára az ózdi helytörténeti

kutatókat bemutató sorozatunkat. Minden év
õszén egy helyi, illetve a kistérségben élõ   hely-
történész mutatkozik be a nagyközönségnek, aki-
nek a munkásságát bibliográfia formájában dol-
gozzuk fel. Publikált vagy kézirat formájában
meglévõ pályamunkáik, dolgozataik Helytörténe-
ti Gyûjteményünk becses darabjai, egyben gaz-
dag tárházai a város és kistérsége történelmének.

Az összefogás-programok között rendszeresen
helyet kap a muzsika is. Könyvtári zenei esték

címmel ózdi és Ózdról elszármazott elõadómûvé-
szeknek, hangszeres és vokális együtteseknek
biztosítottunk és a jövõben is szeretnénk biztosí-
tani fellépési, bemutatkozási lehetõséget.

Könyvtárunk a város régi, patinás épülete,
1924-ben községházának épült. Boltíves aulája
kifejezetten alkalmas kamarakiállítások megren-
dezésére. Az ózdi alkotókat bemutató októberi
tárlataink sok érdeklõdõt vonzanak. Mivel könyv-

tárunk rendezvényterme egyben a város házas-
ságkötõ terme is, a könyvtárlátogatók mellett szép
számú látogató tekinti meg képzõmûvészeink fest-
ményeit, grafikáit, szobrait. Minden irányzat kép-
viseltette már magát: ugyanúgy gyönyörködhet-
tünk a kilencvenéves Faggyas István életmû-ki-
állításában, mint az Ózdi Vizuális Csoport nonfi-
guratív alkotásaiban.

Összefogás-programjaink kiemelkedõ színfolt-
jai a könyvbemutatók. Mindig nagy örömöt je-
lent, ha bemutatási lehetõséget biztosíthatunk az
Ózdhoz és a kistérséghez kapcsolódó, illetve ózdi
írók által publikált mûveknek. A teljesség igénye
nélkül álljon itt néhány példa: Nagy Károly: Ózd
város és környéke, Paál Zoltán: Arvisura – Igaz-
szólás, Török István: Ez a völgy, Csontos
György–Vass Tibor: Ózdi munkáskolóniák.

Tíz év alatt sok és sokféle rendezvény valósult
meg könyvtárunkban. Más könyvtárakhoz hason-
lóan nálunk is elmaradhatatlanok voltak az író-
olvasó találkozók, folyóirat-ankétok, gyermek-
programok, mûveltségi vetélkedõk általános és
középiskolás diákoknak.

A 2005-ös programok országszerte A nagy
könyv jegyében zajlanak, mely az ózdi Városi
Könyvtár õszi rendezvényeit is meghatározza. (Az
idei rendezvényeinket – elsõ alkalommal – az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása támogatásával, kis-
térségi szinten valósíthatjuk meg.) Gyermek iro-
dalmi vetélkedõ formájában így kapcsoltuk össze
a TOP 12-ben szereplõ Egri csillagok címû re-
gényt az ózdi születésû Bolyky Tamással, a híres
egri várvédõvel. A Nagy Könyv Gyermek Olva-
sókörünk számára  városismereti sétát szervezünk,
amelyen megismerkedhetnek városunk irodalmi
emlékhelyeivel.

Kálnay Adél ózdi születésû József Attila-díjas
író lesz Ózd és a kistérség felnõtt olvasóinak ven-
dége legújabb könyve, a Háborús történet kap-
csán. A községi könyvtárak gyermekolvasói és
általános iskolái rendhagyó irodalomórán ismer-
kedhetnek meg az író gyermekkönyveivel és
munkásságával.

Érdekes színfoltja idei programunknak az or-
szágos rejtvényfejtõ csapatbajnokság megrende-
zése, melyet az Ózdi Rejtvényfejtõ Klubbal kö-
zösen valósítunk meg. A három kategóriában –
haladó, mesterjelölt, mester – induló csapatok az
ország minden tájáról érkeznek hozzánk.

Helytörténeti értékeink bemutatása elmaradha-
tatlan része összefogás-programjainknak. Elsõ

Pillanatképek az ózdi Városi Könyvtár
10 éves Összefogás a könyvtárakért – összefogás az
olvasókért programjairól. Túloldalt:

Az ózdi születésû Paál Zoltán Arvisura-Igazszólás címû
könyvének bemutatóján Püski Sándort, a könyv kiadóját,
a szakma doyenjét is köszönthettük

Ózd várossá nyilvánításának 50. évfordulóján mutattuk
be Nagy Károly Ózd város és környéke címû honismereti
olvasókönyvét

Legendás ózdi cigányzenészek címmel Farkas Tibor
amatõr néprajzkutató  gyûjtõmunkájáról  mesél

Részlet a helyi cigányzenészek életét bemutató
kiállításból

Fent: Idei programunk nyitó rendezvényén Beri Béla
helytörténész Ózd környéki holokauszt címmel tartott
elõadást a témában végzett kutatásairól
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programként így került sor Beri Béla helytörté-
nész A holokauszt emlékezete az ózdi térségben
címû elõadására és az ehhez kapcsolódó fotódo-
kumentációs emlékkiállítás megrendezésére.

Mi, ózdi könyvtárosok, valljuk, hogy az Össze-

fogás a könyvtárakért – összefogás az olvasókért

szlogen nemcsak most, októberben, hanem egész
évben érvényes kell, hogy legyen!

Bánfalvi Lászlóné

igazgató
Városi Könyvtár, Ózd

„Mérleges idõ” Tolnában

Tízéves visszatekintés emlékekkel,
hangulatokkal, eseményekkel – a
könyvtárak megújuló szerepérõl alkotott
kedvezõbb szemlélettel a köztudatban

Összefogás a könyvtárakért... Ezt
a gondolatot – mindig napi tevé-
kenységként is, kevésbé látványo-
san, de országos programsorozatba
tömörítve – céltudatosan próbáltuk
elfogadtatni kollégáink körében,
szûkebb-tágabb környezetünkben.
Talán van némi érzelmesség (remé-
lem, nem érzelgõsség) bennem,
amikor kijelentem, hogy a kulturá-
lis intézmények között erre mi va-
gyunk a leginkább elhivatottak, a
legkisebb települési könyvtártól a
nemzeti bibliotékáig.

Voltak kezdetben regionális ren-
dezvények (kiválóak), szakmai to-
vábbképzések, emlékestek, irodalmi
szomszédolások, mindeközben a
közkönyvtárak éve, az olvasás éve,
A nagy könyv – a közös célt erõsí-
tõ, kiegészítõ események. S nem volt
nehéz partnert, szponzort, önkéntes
segítõt találni (a német nagykövet-
ségtõl a kisvállalkozókig, politiku-
soktól a mûveiket felajánló képzõ-
mûvészekig). Alkalmanként 10–23 tá-
mogató tartotta fontosnak a könyvtá-
rak új arculatának bemutatását s azt,
hogy együtt mit tehetünk a közjóért.

A résztvevõk száma évente 9–
11 ezer volt az õszi könyvtári na-

pok rendezvé-
nyein, amikor
pedig Tolná-
ban a dolgos
nép keze nyo-
mán „szüret tü-
zei égnek”. A
bor kultúrájá-
nak mi is elfo-
gadtatói, hívei
vagyunk. Sze-
rencsére az em-
berek a sok-
sok elfoglaltság
közepette is
szívesen fogad-
ták könyves,
informatikai
programkínálatunkat, ami településeink harmadá-
ra is kiterjedt. (Hogy többen, mások is jöhettek
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volna? Kiket nem sikerült megszólítani és megin-
vitálni?) Volt könyvpremier és találkozó – Kányádi

Sándor, Jókai Anna, Jordán Tamás… –, sokféle
kiállítás, hangverseny, vetélkedõ, szerkesztõsé-
gi est, irodalmi teadélután, szakmai program,
könyvtári névadás, százféle közösségi együtt-
lét, új szolgáltatások bemutatása (multimédia, ol-
vasógépek vakoknak, honlapszerkesztés).

Országosan ismert rendezvényeinket is igyekez-
tünk az õszi könyvnapokra idõzíteni: megyei német
szépkiejtési verseny, Ifjúsági és Gyermekírók Szek-
szárdi Tanácskozása, Illyés-ünnepség, könyvtárosok
jutalmazása. S a rendezvények õszi pompájában mi
volt a legemlékezetesebb a tíz év során?

Tizenhat kiskönyvtár (szolgáltatóhely) megúju-
lása, felújítása, korszerûsítése, avatása. Megtapasz-
talni gyermekben és idõs emberben a könyvtár-
használat örömét, s jó néhány önkormányzatban
a jó gazda gondosságát.

A megújult könyvtárú településeken továbbra
is némi elfogultsággal figyelem a pályázó kedv
eredményeit, a köztéri, tájházi és templomi felújí-
tásokat, a pajtaszínházi és egyéb kezdeményezé-
seket, lélekben és külsõségekben megnyilvánuló
gyarapodásokat, hogy erõsítsék a falvak megtartó
erejét, helyi értékeit, ne sivárodjanak pusztán alvó
településekké.

Emlékezetesek a mûvészek felajánlásai, az
önkéntes segítõk jelentkezése, a ráismerés cso-
dálkozása: ezt is tudjátok, ezt az információt is
megkaphatjuk? A közösségi együttlétek öröme a
zsúfoltságban, az erõsen megkopott bájú megyei
könyvtár különbözõ részlegeiben, az olvasók nyil-
vános tiltakozásában méltatlan mûködési körülmé-
nyeink miatt. Elhúzódó, késleltetett reménykedés.

A legizgalmasabb, a legnagyobb sajtóvisszhan-
got kiváltott rendezvények az 1995., 1997., 1999.,
2004. s várhatóan a 2005. évhez kötõdnek. Ebbe
a tízéves keretbe szépen illeszkedik, hogy ’95-
ben azt írtam: „Jó volt könyvtárosnak lenni ezen
a héten” is. 2005 könyves vasárnapján pedig
Szombathelyen hallottuk nagy izgalommal a be-
jelentést: a bonyhádi városi könyvtár lett az év
könyvtára.

A Tolna Megyei Munkaügyi Központ együtt-
mûködésünkkel októberre megszervezi a foglal-
koztatási információs pontokat (FIP) harmincöt
településünkön (könyvtárban, teletékában…) Sok-
féle kapcsolatunk lehet, s a kör mindig bõvíthetõ.
Ezek is példázzák az összefogást.

Elekes Eduárdné

Tallózás a Baranyai
Könyvtári Infóból

2004. szeptember-október

Horvát–magyar konferencia

A Baranya megyei könyvtári hetek kiemelt ren-
dezvénye 2004. október 25-26-án a második
horvát–magyar könyvtáros konferencia volt. A
rendezvény két helyszínen folyt. Október 25-én a
Várkonyi Nándor Könyvtár olvasótermében, ok-
tóber 26-án a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár
rendezvénytermében.

A megnyitót követõ elõadások a könyv- és
könyvtárkultúra, a társadalom- és mûvelõ-
déstörténet körébe tartozó kérdésekkel foglalkoz-
tak, majd a Klimó-gyûjtemény bemutatása követ-
kezett az egyetemi könyvtárban. A második
munkanap elõadásai a könyvtári (informatikai)
gyakorlat idõszerû kérdéseivel foglalkoztak, a
„határon átívelõ” szakmai és személyes kapcsola-
tokban rejlõ lehetõségek felmutatásával. A meg-
értést tolmácsolás, illetve írásban közreadott for-
dítás, fordítás-vázlat segítette.

Baranya megyei könyvtárosok baráti és
szakmai találkozója

(Sellye, 2004. október 13.)

A rendezvénynek a Sellyei Mûvelõdési, Sport-
központ és Könyvtár adott helyet. Ebben az év-
ben nem hívtunk külsõ elõadót, hanem Mi újság?
Eredmények, szolgáltatások, problémák, lehetõ-
ségek a megye könyvtáraiban címmel négy
könyvtár mutatkozott be. Az ibafai könyvtár, mely
a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyv-
tár-felújítási pályázatának köszönhetõen az idén
újult meg és vált korszerû községi könyvtárrá,
a mohácsi városi könyvtár, mely évtizedek óta
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jól mûködõ városi könyvtárunk, a házigazda
sellyei városi könyvtár, melynek mûködésében
komoly gondot okoz, hogy egy hátrányos hely-
zetû kistérségben mûködik, és a vajszlói köz-
ségi könyvtár, mely az elmúlt egy-két évben
többször költözött.

Nagyon tanulságos, szép beszámolókat hall-
hattunk.

A Pécsi Városi Könyvtár rendezvényei

Számtalan rendezvénynek adtak otthont a Pé-
csi Városi Könyvtár fiókkönyvtárai. Játékos gye-
rekfoglalkozásokat, vetélkedõket rendeztek óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak. Egy kis válogatás a
gazdag gyerekprogramokból:

Október 18-án a Dr. Berze Nagy János Fiók-
könyvtárban Itt a kezem, nem disznóláb” címmel
tartottak játékos foglalkozást illemszabályokról
óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Október 4-én az állatok világnapja alkalmából
„Nálatok laknak-e állatok?” címmel vidám vetél-
kedõn vehettek részt a gyerekek a Nyitnikék
Gyermekkönyvtárban.

Október 26-án a Kilenc Király Gyermek-
könyvtárban csopor-
tos foglalkozást tar-
tottak általános isko-
lás tanulók részére
Õsz a mûvészetek-
ben címmel.

Október 13.: „Te
is tudod? Õ is tud-
ja?” Hasznos taná-
csok állattartó gyerekeknek. Farkas Tamás, a
Misina Természet- és Állatvédõ Egyesület elnö-
ke tartott elõadást.

Október 28-án a Pinokkió Gyermekkönyvtár-
ban Nagy Lajos emlékhét – részletek a Képtelen
természetrajz címû mûvébõl. Csoportos foglalko-
zást rendeztek általános iskolás tanulók számára.

Várkonyi Nándor Könyvtár

Október 4-én emlékülés a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Pécs – Baranyai Szervezetének
megalakulása alkalmából.

Október 11-én Dokumentumok a pécsi cigány-
ság életébõl címmel gondolatébresztõ beszélgetés
a könyv szerkesztõivel: Füzes Miklós történésszel
és Márfi Attila fõlevéltárossal.

Könyvtárak a figyelem
középpontjában –
Komárom (-Esztergom)
megyében
33 éve

Az UNESCO kezdeményezésére az 1972-es esz-
tendõ nemzetközi könyvév, az olvasás éve lett.
„A könyvév meghirdetését az a fölismerés diktál-
ta, hogy az olvasás, a mûvelõdés létkérdéssé vált
a modern társadalmak életében, s ez a tény a
könyvkiadás és a könyvterjesztés egész szerveze-
tére nézve konzekvenciákat tartalmaz valamennyi
ország számára.” (1972 nemzetközi könyvév. In:
Könyvtáros, 1972. 1. sz. 3. l.) A könyvév egyik
fõ témája volt a könyvtárak fejlesztése, így ter-
mészetes, hogy az egyes országokban maguk a
könyvtárak is készültek különféle programokkal.
Abban az évben ünnepeltük a tanácsi könyvtár-
hálózat létrehozásának huszadik, Tatabánya vá-
rossá nyilvánításának huszonötödik évfordulóját.
Ez adta az ötletet, hogy könyvtári hetet szervez-
zünk, amely alkalmat ad arra, hogy a szokottnál
több szó essék a könyvtárakról mint intézmények-
rõl és a könyvtárosokról. „Egyetlen célunk, hogy
propagáljuk szolgáltatásainkat, felhívjuk olvasó-
ink, elsõsorban a vállalatok, üzemek vezetõinek
figyelmét mind bõvülõ szolgáltatásainkra, mind
az együttmûködés, információszolgáltatás és in-
formációcsere hathatósabb lehetõségeire”– mondta
megnyitó beszédében Horváth Géza, a megyei
könyvtár igazgatója. Noha több évforduló is adott
volt, a fõ napirend egy tudományos tanácskozás
volt, melyet a megyei könyvtár mellett a Mûszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ) esztergomi szervezete, a Tatabányai
Szénbányák Vállalat és a TIT Komárom megyei
szervezete rendezett A könyv szerepe a mûszaki
információban címmel. A könyvtáros napon az-
tán volt élménybeszámoló az IFLA-kongresszus-
ról, megemlékezés és köszöntések az évfordulók
kapcsán.

A következõ évet magyar könyvévnek nyilvá-
nították a magyar könyvnyomtatás ötszázadik
évfordulója alkalmából, természetesen így újra
alkalom nyílt könyvtári hét rendezésére. A hétfõi
könyvtörténeti elõadást követõen kedden a szak-
szervezeti könyvtárosok szerveztek továbbképzést,
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szerdán a könyvtári híradók szerkesztõi gyûltek
össze Esztergomban, ahol a Könyvtáros szerkesz-
tõségi ülésén is részt vehettek a vendégek, csü-
törtökön Budapestre utaztak tanácsi és szakszer-
vezeti könyvtárosok, és még péntekre is jutott
tanácskozás a munkások könyvtári ellátásáról. A
Dolgozók Lapja – megyei napilap – természete-
sen minden eseményrõl tudósította olvasóit.

A harmadik évben a szocialista könyvtárügy
huszonötödik évfordulójáról emlékeztek meg a
résztvevõk. A Mûvelõdésügyi Minisztérium em-
léklapot adományozott az 1949–1951 óta dolgo-
zó könyvtárosoknak, a megyei könyvtártól pedig
azok kaptak, akik 1951 és 1954 között kezdték
meg könyvtári munkájukat. Abban az évben ala-
kult meg a Szinnyei Kör, a könyvgyûjtõk, szép
könyvek, könyvritkaságok iránt érdeklõdõk klub-
ja. Az elsõ években elsõsorban az írás, a könyv,
a nyomdászat történetével foglalkozó elõadásso-
rozat volt, késõbb honismereti, majd történelmi
témákkal gazdagodott. (Napjainkban is él ez az
elõadássorozat, a történelem mellett egy-két ter-
mészettudománnyal kapcsolatos könyvbemutató-
val bõvült a paletta.) A könyvhét érdekessége volt
az a tájértekezlet, amelyen a „B” típusú városi
könyvtárakról tanácskoztak Fejér, Gyõr és Ko-
márom megye könyvtárosai.

Ezek után föl sem merült, hogy ne folytassuk
a hagyományt. Évfordulók is akadtak: a tanácsok
megalakulásának, majd a megyei könyvtár alapí-
tásának huszonötödik évfordulója például, de ha
megemlékeznivaló minden évre nem jutott is,
aktuális témát mindig lehetett találni. Az évek
során a „forgatókönyv” is kialakult. Az elsõ nap
délelõttje mindig a központi elõadásoké, a me-
gyei könyvtárban. Délután az esetek többségé-
ben valamilyen lazább könyvtáros találkozó volt
az utolsó idõkig. (Ma már többnyire nincs lehe-
tõség közös ebéd biztosítására, így egy színnel
haloványabb a hét programja.) A kilencvenes
évekig a szakszervezeti könyvtárosoknak külön
is volt egy továbbképzési napjuk – természetesen
a központi elõadáson is részt vettek.

Több ízben tartották meg ebben az idõszak-
ban a hálózati híradók szerkesztõinek tanácsko-
zását, minden esetben összekötve a Könyvtáros
kihelyezett szerkesztõségi ülésével. Többmegyés
tanácskozásokat is szerveztek néhányszor, külön-
bözõ összetételben. Szó esett ezeken a megbe-
széléseken a különbözõ könyvtártípusokról, ak-
tuális feladatokról, de olyan elméleti kérdésekrõl

is, mint például a könyvtári terek esztétikája. Ezen
összejövetelek szervezésében a Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ (KMK) és a Mûve-
lõdésügyi Minisztérium is részt vett. 1978-ban a
gyermekkönyvtárosok országos tanácskozását is
megszerveztük.

Rendszeresen a könyvtári héten adták át a
törzsgárda emléklapot és a jutalmat a jubiláló
dolgozóknak. Egyedi program volt 1976-ban:
„tájékozódási séta”, (mert azért futásnak nem le-
het nevezni). Térkép alapján kellett eljutni ellen-
õrzõ pontokhoz, ahol bélyegezni kellett, így ér-
tünk ki a János-forráshoz.

Az elmúlt 33 év alatt számtalan vendég meg-
fordult a rendezvénysorozaton. A Mûvelõdésügyi
Minisztériumból elõadóként járt itt többek között
Kondor Istvánné, Juhász Jenõ, Sóron László,
Skaliczki Judit. A KMK-ból, késõbb a Könyvtári
Intézetbõl Szente Ferenc, Gereben Ferenc, Nagy

Attila, Bartos Éva és mások. De tartott itt elõ-
adást Ferge Zsuzsa a hátránnyal élõk könyvtári
ellátásával kapcsolatos programon, mely téma már
1984-ben is fontos kérdés volt a közmûvelõdési
könyvtárakban. Több ízben esett szó honismeret-
rõl, helytörténetrõl. Az elmúlt évtizedekben számos
új vagy felújított könyvtár ünnepélyes átadása tör-
tént a könyvtári hét keretében. A szakmai progra-
mok mellett minden évben szerveztek a könyvtárak
az olvasók számára is rendezvényeket.

Az utóbbi években a Vág-Duna-Ipoly régió-
val való kapcsolat jegyében a nyitrai kerület
könyvtárosai is látogatják a rendezvényeket, ese-
tenként kapcsolódó programok is vannak. Ismét
van – most már rendszeres – országos tanácsko-
zás: a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó
könyvtárosok jönnek el évrõl évre, hogy a fel-
adat aktuális kérdéseirõl beszélhessenek.

A rendezvénysorozat fontos célja volt mindig,
hogy a sajtóban is felhívja a figyelmet a könyv-
tárakra. A helyi lapok rendszeresen tájékoztattak
a különbözõ eseményekrõl, maguk a könyvtáro-
sok is sokszor írtak saját munkaterületükrõl is-
mertetõket. Ha napjainkban nincs is már kulturá-
lis rovat a megyei újságokban, ha ritkábban esik
is szó a könyvtárak munkájáról, azért errõl az
eseményrõl még mindig tudósítanak a helyi la-
pok. Az elsõ idõszakhoz képest kevesebb az
ünnepi számvetés, de változatlanul aktuális kér-
désekrõl szólnak a tanácskozások – ebben az
évben például a kistelepülések könyvtári ellátása
a továbbképzés témája.
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A könyvtári hetek témái

I. (1972) Nemzetközi könyvév
II. (1973) Magyar könyvév (A magyar könyv-

nyomtatás 500. évfordulója)
III. (1974) A szocialista közmûvelõdési könyv-

tárügy 25. évfordulója
IV. (1975) A tanácsok megalakulásának 25.

évfordulója
V. (1976) Üdvözlet az olvasónak! Lectori

salutem!
VI. (1977) 25 éves a József Attila Megyei

Könyvtár és a komáromi Városi-Járási Könyvtár,
30 éves Tatabánya

VII. (1978) Felkészülés az 1979. évi nemzet-
közi gyermekévre

VIII. (1979) 20 éves a szakszervezeti könyv-
tári hálózat

IX. (1980) A társadalomtudományi informá-
ció lehetõségei a nagyobb közmûvelõdési könyv-
tárakban

X. (1981) A megyei közmûvelõdési koncep-
ció végrehajtásának eredményei és a további fel-
adatok

XI. (1982) A könyvtár és a társadalom
XII. (1983) A könyvtáros hivatásról
XIII. (1984) A hátránnyal élõk könyvtári ellá-

tásáról
XIV. (1985) Visszatekintés és könyvtári cél-

kitûzések
XV. (1986) Elõtérben az iskolai könyvtárhá-

lózat
XVI. (1987) A honismereti mozgalom és a

könyvtárak
XVII. (1988) A mûvészeti és irodalmi nevelés

feladatai az új médiumok korában
XVIII. (1989) Mi a könyvtár most? A könyv-

tár legyen a közösség dolgozószobája
XIX. (1990) A magyarság és a nemzetiségek

– hungarikumok
XX. (1991) A kultúra ára
XXI. (1992) Könyvtár és könyvkiadás
XXII. (1993) Könyvtári értékvédelem –

könyvtáros érdekvédelem
XXIII. (1994) Információ – információszolgál-

tatás a könyvtárakban
XXIV. (1995) Összefogás a könyvtárakért

(országos akcióba illeszkedve)
XXV. (1996) Miért nem(csak) könyvtár a

könyvtár, avagy: milyen szolgáltatások várhatók
el a könyvtárosoktól?

XXVI. (1997) Nyomtatott és elektronikus in-
formációk. A használói igények változásai az
utóbbi években

XXVII. (1998) Könyvtárosok – könyvtárhasz-
nálók

XXVIII. (1999) A helytörténeti kutatások le-
hetõségei és eredményei

XXIX. (2000) A magyar millennium és a
Vág-Duna-Ipoly régió jegyében

XXX. (2001) Az olvasás éve jegyében
XXXI. (2002) A könyvtár jövõje, a jövõ

könyvtára
XXXII. (2003) Lokalitás, regionalizmus, eu-

rópaiság
XXXIII. (2004) Digitális könyvtárak és elekt-

ronikus könyvtári szolgáltatások
XXXIV. (2005) Kistelepülések könyvtári el-

látása Komárom-Esztergom megyében

És immár az idei évrõl…

„…csak a Könyv kapcsol múltat a jövõbe”
(Babits Mihály)

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2005. október
2-án programokban gazdag, rendkívüli nyitva-
tartási nappal ünnepelte jogelõdje, a szombat-
helyi közkönyvtár megalakulásának 125. év-
fordulóját. A rendezvények és élmények rész-
letezése elõtt álljanak itt a konkrét adatok. A
helyi újságban „sikervasárnapként” említett
napon 1774 látogató fordult meg az intézmény-
ben, 1292 könyvet és hangzó anyagot kölcsö-
nöztek. 92 késedelmes olvasó kapott amnesz-
tiát, összesen 66 265 forint tartozás terhétõl
szabadulva meg. 508-an íratkoztak be ingye-
nesen, közülük 210-en a könyvtár új olvasói-
nak táborát gyarapítják. 40 doboznyi (800–1000
darab) olvasók által felajánlott könyvet sikerült
összegyûjteni a székelyudvarhelyi árvízkárosult
könyvtárak számára.

Ezen a napon a Magyar Rádió Könyves vasár-
nap címû programjának helyszínéül szolgált a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár, ahonnan folyamatos beje-
lentkezésekkel, helyszíni riportokkal színesítették a
mûsort a rádió munkatársai. Az idén már tizedik
alkalommal jelentkezett a Könyves vasárnap mind-
három rádióadón, elsõ alkalommal Kecskemétrõl a
Katona József könyvtárból szólt a közvetítés.

Az eredeti tervek szerint e vasárnapon 10
órától 17 óráig tartott volna nyitva a szombat-
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helyi könyvtár, de a tömeges érdeklõdés miatt
csupán 18 óra után zárultak be a kapuk. Az
ingyenesen beíratkozók sora már a nyitás elõtt
fél órával hosszan kígyózott, és a helyzet az
esti zárásig mit sem változott. A beíratkozás
adminisztrációjának – hétköznapokon egy em-
bert igénylõ – feladatát négy könyvtáros kollé-
ganõ végezte fáradhatatlanul. A türelemmel vá-
rakozók számára a sorban állást a földszinti
programok látványa tette könnyebbé.

A gyermekeknek és felnõtteknek szóló prog-
ramok párhuzamosan zajlottak egész nap. A ren-
dezvénysort egy könyvbemutató nyitotta meg:
Horváth József Elek 1825-ben megjelent, Szom-
bathely évei címû kötetének reprint kiadását Tóth

Péter tanár, irodalomtörténész és Feiszt György,
Szombathely alpolgármestere mutatta be. Horváth
József Elek lokálpatrióta volt, latin forrásból ma-
gyarul kívánta megírni a város történetét. 1825-
ben Bõle András püspöknek hivatalba lépése al-
kalmából ajánlott egy költeményt, melynek beve-
zetõ része Szombathely történetének antik mintá-
kat követõ, verses feldolgozása volt. A most be-
mutatott könyv már a tizedik darabja a Szombat-
helyi reprint kiadványoknak. A sorozat megje-
lentetésének célja az értékmentés, hiszen az így
napvilágot látott könyvek eredeti példányai már
csak elvétve lelhetõk fel, az utókor széles körben
csak az utánnyomások által ismerheti meg a vá-
ros szempontjából fontos köteteket. A bemutató
során a Bolyai János Gimnázium Weöres Vers-
körének tagjai olvastak fel részleteket a mûbõl.

A gyermekek kö-
rében talán legnépsze-
rûbb program 10 óra-
kor kezdõdött a
könyvtár elsõ emele-
tén. A legkisebbek
ekkor a Mesebolt
Bábszínház elõadá-
sát, a Mesemondó
csodaverkli címû in-
teraktív bábelõadást
tekinthették meg.
Petõ Ferenc produk-
ciójában a gyermekek
kedvenc olvasmánya-
it szõtte össze egy me-
sévé, játékostársul szó-
lítva, meséltetve, éne-
keltetve a zsibongó

közönséget. Az elõadás során tizenhárom tudós
asszony a gyógyítás módszereirõl egyeztetett a
mesemondó csodaládikóból elõbújó tudós békával,
de felbukkant Csipkerózsika és az egész királyi udvar
is. A verkli meseelemeket kevert, elegyített össze,
hogy újabb és újabb történetek születhessenek belõ-
lük. A verkli segítségével kedvenc történeteiket is
elmondhatták a gyerekek, így hangzott el egy kis-
lány elõadásában a Piroska és a farkas. A közönség
lelkesedése és a bábszínház alatt készült rádiós in-
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terjú is arról tanúskodik, hogy a pici gyermekek ki
vannak éhezve a mesére.

A nap folyamán több alkalommal csendültek
fel a könyvtár elõtti téren – s persze az éter hul-
lámain – a „Tarka kutya” együttes zenéjének
hangjai, az intézmény elõtti téren pedig egyórás
koncertet adott a Regõs és a Fergettyû együttes,
melyet a Petõfi Rádió Promenád címû mûsorá-
nak hallgatói is élvezhettek. A produkciók sike-
rének fokmérõjeként sok gyermek perdült táncra,
az együttesek mellett a legnagyobb elismerést a
piros kabátjában vígan pörgõ-forgó, kétéves Mé-

száros Róza szólótánca aratta.
A Regõs együttes 33 éve alakult, mûvészeti

vezetõjük Kálóczi György. Népzenét, megzenésített
verseket, történeti zenéket játszanak. Sárváriak, ezért
hagyományaikhoz hûen zenéjükkel gyakran idõuta-
zásra hívják közönségüket, felidézve Tinódit és a
kuruc kort. Ezen az ajándék vasárnapon hajdútán-
cokkal és Barsi Ernõ vasi gyûjtésébõl származó ver-
bunkossal lepték meg a könyvtár látogatóit. A Re-

gõst követõ Fergettyû együttes – amely
nevét a parasztszekér egyik alkatrészé-
rõl kapta – húszéves múltra tekinthet
vissza. A zenekar tagjai saját hangjuk
mellett nagybõgõn, csellón, furulyán és
gitáron játszanak, de az együttest ve-
zetõ Kóta Pál számára nem idegen
hangszer a hegedû, a mandolin, a
tamburica és a koboz sem. Elõadásuk-
ban József Attila és Nagy László meg-
zenésített verseit hallhatta a közönség,
felcsendültek az Én ki emberként…,
A hetedik, a Hangya, a Gyöngy és a
Jártam én koromban, hóban címû köl-
temények sorai.

A délutáni programok két órakor
egy kiállítás megnyitójával kezdõd-
tek. A Megmentésre váró kincsek
címû tárlaton olyan ritkaságokat
mutattunk be, amelyeket az 1880-
ban alapított városi közkönyvtár, a
szombathelyi Casino, illetve a Vas-
vármegyei Kultur Egyesület
könyvtára hagyott örökül könyvtá-
runkra. A régi és értékes kötetek
között megtekinthetõ volt Erasmus
Nyájas beszélgetések címû mûvé-
nek bázeli kiadása, amely még az
Országos Széchényi Könyvtár
gyûjteményébõl is hiányzik. A leg-

öregebb kiállítási darab 1524-bõl származott,
de a legfiatalabb is elmúlt 121 éves. A mûve-
ket, amelyeken az idõ vasfoga már jócskán
nyomot hagyott, a köteteket jól ismerõ Szabó

Márta könyvtáros válogatta, bemutatásukat
Rétfalvi Gábor fõiskolai docens vállalta. A
megnyitó után lehetõség nyílt arra, hogy a
könyvtár olvasói örökbe fogadhassanak a kiál-
lított könyvek közül egyet-egyet, így teremtve
fedezetet a restaurálásukra. A XVI–XVIII. szá-
zadi kulturális kincsek restaurálására két nagy
felajánlás érkezett. Szombathely városa Titus
Livius könyvét fogadta örökbe, a rumi Rajki
Kör pedig százezer forintot ajánlott fel bármely
régi könyv restaurálásához. Ötezer forinttól a
hozzájárulást védnökségi okmánnyal igazolta a
könyvtár. A kisebb összeget felajánlók közül
legtöbben Berzsenyi 1813-ban megjelent ver-
seskötetének és Káldy György 1631-ben nyom-
tatott prédikáció-gyûjteményének patrónusaként
jegyeztették magukat.
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A gyerekkönyvtárban eközben
életre keltek a gyermekolvasók
„nagy könyvei”. Felépült az Egri
csillagok Dobó-védte vára, elkészül-
tek a támadó törökök turbánjai és
szablyái, a Pál utcai fiúk grundján
golyójátékban mérték össze ügyes-
ségüket a gyerekek, a bereknek ki-
nevezett zöld sarokban pedig a Fe-
kete István mûveiben szereplõ álla-
tok seregletét hajtogatták meg a csa-
pattagok papírból. A játék során az
is kiderült, hogy ki ismeri a legjob-
ban a fent említett mûveket, az iro-
dalmi totót kitöltõk között meglepe-
tés-nyeremények találtak gazdára. A
negyedik emeleten eközben korosz-
tályonként díjazott rajzverseny vár-
ta a kedvenc olvasmányélményeik-
rõl színekkel, formákkal mesélni
tudó gyerekeket.

Fél háromtól Fórum a jövõrõl cím-
mel a fenntartóknak, könyvtárhaszná-
lóknak, könyvtárosoknak szóló prog-
ram vette kezdetét a földszinti elõadó-
teremben. Pallósiné Toldi Márta, a
vendéglátó könyvtár igazgatója kö-
szöntötte az egybegyûlteket, akik kö-
zül sokan pótszékre kényszerültek. Az
igazgatónõ beszámolója képet adott a
változásokról, amelyek akkor következtek be a Ber-
zsenyi Könyvtár életében, amikor megkétszerezõ-
dött alapterületen nyitotta meg újra kapuit. A hang-
súly azokon a változásokon és mûhelytitkokon volt,
amelyekrõl az olvasók csak az ehhez hasonló fóru-
mok alkalmával szerezhetnek tudomást. A könyvtár
teljes neve Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Könyvtár, ez is utal arra, hogy az itt történteket két
fenntartó felügyeli. Kapiller Sarolta, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és Sport Tit-
kárságának vezetõje szerint bár vannak viták a
megye és a város között, a közös fenntartás bevált
konstrukció. Ezt Feiszt György alpolgármester is
megerõsítette, kitérve arra, hogy a könyvtárban a
stratégiai tárgyalásokon az érveket mindig szakmai
szempontoknak rendelték alá, valós igényekre hi-
vatkozva.

A fórumon sok olvasó is felszólalt, mondan-
dójuk lényegét a helyi újság publicistája így je-
gyezte le: „Személyes történeteikbõl és köszönet-
nyilvánításaikból összeállt az a kép, ami a könyv-

tár küldetésnyilatkozata: csendben, rendben, nagy
segítõkészséggel és empátiával igyekeznek telje-
síteni feladataikat a könyvtárosok, láthatatlan hát-
térmunkát végeznek. Népmesei fordulattal élve
olyan természetesen, mint levesben a só.” Egy
régi olvasó beszéddel készült az alkalomra. El-
mondta, hogy fiatal kora óta tagja a Berzsenyi
Dániel Könyvtárnak, és most nyugdíjasként is úgy
érzi, hogy a „könyvtárba jó bejönni, és a legne-
hezebb hazamenni tõlük”. Szerinte a könyvtáro-
sok gondolatolvasók, hiszen elég, ha csak annyit
mond, milyen színû a könyv borítója, mi lehet a
témája, s már kezében is van a kötet. Egy fiatal
hölgy a köszönetét fejezte ki, amiért ez a könyv-
tár együtt fejlõdik a tanulmányaival, és így folya-
matosan hagyja magát „kizsákmányolni”. Meg-
ható pillanatokat okoztak az olvasói vallomások,
erõt adva a könyvtárosoknak a mindennapokhoz.
Az egyik országos napilap a világirodalom
klasszikusai válogatás-sorozatának köteteivel aján-
dékozta meg a könyvtárat és a fórum résztvevõit,
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a székelyudvarhelyi városi könyvtár számára ren-
dezett egész napos könyvgyûjtés eredményét
pedig a Magyar nagylexikon tizenkilenc köteté-
vel egészítették ki.

A fórum után ismét a gyermekek kerültek a
figyelem középpontjába. A koradélutáni versenyek
eredményhirdetését a kézzel fogható ajándékok
átadása mellett a Fergettyû együttes ajándék-kon-
certje színesítette.

A nagy érdeklõdésnek köszönhetõen elhúzó-
dott zárás után egy csendesebb, elmélkedõbb prog-
rammal fejezõdött be az ajándékvasárnap. A vá-
ros könyves életét boncolgató kerekasztal-beszél-
getés meghívott vendége volt Gyurácz Ferenc, a
Vasi Szemle fõszerkesztõje, a Magyar Nyugat
Kiadó vezetõje, Alexa Károly, az Életünk fõszer-
kesztõje, a BKL Kiadó vezetõje, Boda László és

a Savaria University Press alapít-
vány vezetõje, Fûzfa Balázs. Mind
a négyen valamilyen módon kötõd-
nek Vas megyéhez és a Berzsenyi
könyvtárhoz. Az élõben közvetített
beszélgetés mûsorvezetõje elsõsorban
arra volt kíváncsi, hogy milyen he-
lyet foglal el a vendéglátó könyvtár a
meghívottak és a megye könyves éle-
tében. Az intézmény munkatársai jól-
esõ érzéssel hallgathatták az elisme-
rõ, szép szavakat, melyekbõl ritkán
jut a hétköznapokra.

Az este során egy ünnepélyes
pillanatra is sor került. Koncz Eri-

ka, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma helyettes államtitká-
ra Skaliczki Judit könyvtári fõosz-
tályvezetõ kíséretében átadta Az
Év Könyvtára Díjat a bonyhádi
Solymár Imre Városi Könyvtárnak,
és ismertette a szakmai kuratórium
indokait, melyekkel a döntést alá-
támasztották. A díjat Antal Mária,
a bonyhádi könyvtár vezetõje vet-
te át. (Gratulálunk! – a szerk.)

A sikeres rendezvénysorozat
egy internetes fórum szerint piros
betûs ünnep volt minden kultúrem-
ber számára. Sok öröm és fáradság
volt e nap mögött, amelynek a je-
len lévõ rengeteg, magát jól érzõ
olvasó adott értelmet. Könyvtáro-
sainknak élmény volt együtt dol-

gozniuk a Magyar Rádió munkatársaival, Lánczi

Ágnessel, Gózon Ákossal, Pásztor Zoltánnal és
Babucs Krisztával.

Sopár-Dancsecs Katalin – Bozzai Judit
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Könyvtárak a digitális
világban

avagy
pillanatképek Borsodról

Az „Összefogás a könyvtárakért, összefogás
az olvasókért” szlogennel meghirdetett országos
könyvtári napok programfüzetében Borsod me-
gye utolsó rendezvényeként – de nem utolsósor-
ban – invitálta a borsodi könyvtárosokat egy
kerekasztal-beszélgetésre a mezõkövesdi Városi
Könyvtár vezetõje, Csirmazné Cservenyák Ilona,
aki egyben az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség Városi Könyvtári Tagozatának vezetõje is.

Mintegy tucatnyi könyvtáros fogadta el meg-
hívását a megyébõl, hogy együtt gondolkodjanak
a borsodi könyvtárak, könyvtárosok múltjáról,
jelenérõl, jövõjérõl.

A korai kezdés gazdag programra nyújtott le-
hetõséget, a könyvtár vezetõje a délelõtti kötetlen
eszmecsere után – felkészült idegenvezetõként –
minél többet szeretett volna megmutatni Mezõkö-
vesd értékeibõl, hagyományaiból, a könyvtár
kapcsolatrendszerébõl.

A  II.  Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ve-
zetõje, Venyigéné Makrányi Margit számba vette
az elmúlt tizenöt év eredményeit, a jelenleg zajló
feladatokat, s rávilágított hiányosságaikra, melyek
között leginkább a könyvtárosok nyelvtudását
érintette.

Miközben országos jelentõségû fejlesztések
zajlottak le (ODR, MOKKA, EBSCO, digitali-
zált tartalmak elérhetõsége stb.) a helyzet mégis
ellentmondásos, hiszen a lakosság jelentõs része
nem jut megfelelõ információhoz, mivel aprófal-
vas térségben él, távol a kulturális központoktól.
A szakma felismerte ezt, s 2004 elejére kidolgoz-
ta a KSZR, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer koncepcióját, mely a minõségi könyvtári el-
látást tûzte ki célul.

Borsod megye 738 143 lakosa 357 települé-
sen él. Elvileg 237 településen mûködik könyv-
tár, ebbõl 154 szerepel a nyilvános könyvtári jegy-
zékben, de közülük jó néhány már az 1980-as
évek elejétõl nem gyarapítja állományát, s olyan
is van, ahol a könyvtári szolgáltatás könyvtáros
hiányában szünetel. A legrosszabb a helyzet az
abaúji és a szikszói kistérségben. Abaúj 24 tele-
pülése közül 16 egyáltalán nem rendelkezik

könyvtárral, a szikszói kistérségben 23 település
közül 17 ellátatlan.

A megyei könyvtár vezetõje és kollégái vé-
giglátogatták a kistérségi társulásokat, s ennek
eredményeképpen 15 kistérségbõl 5 helyen létre-
jött a többcélú kistérségi társulás, s a könyvtári
feladat bekerült a közösen ellátandó feladatok közé
(Encs, Edelény, Sárospatak, Szerencs, Ózd).

A Közkincs program lehetõségeit kihasználva
a megyei könyvtár munkacsoportja 26 település-
nek segített megírni a pályázatot közösségi szin-
tér kialakítására, mely a könyvtári szolgáltatások
fogadására is alkalmas lesz, s ebbõl 24 nyert, csak
kettõt utasítottak el. Az állomány bõvítésére újabb
pályázatot lehet beadni – a megyei könyvtár
munkatársai továbbra is ösztönzik a kistérsége-
ket. Ebben nagy segítségükre van, hogy 2004-
ben 14 településsel kötöttek együttmûködési szer-
zõdést.

Többféle szolgáltatási forma él egymás mel-
lett, hisz kistérségenként más-más az együttmû-
ködés tartalma. Szerephez jutnak a jól mûködõ
városi könyvtárak is, ha vállalják a területi ellá-
tást.

Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy ha egy
vezetõ rendszerben gondolkodik, megfelelõ stra-
tégiát dolgoz ki és azt következetesen, lépésrõl
lépésre követi, emellett projekteket valósít meg,
akkor az a települések fejlõdésénél hosszú távon
eredményhez vezet.

S mivel kettõs jubileumot ünnepel az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ), megalaku-
lásának 15 éves és a már említett összefogás ren-
dezvénysorozatnak 10 éves évfordulóját, Bánfal-

vi Lászlóné, az IKSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei tagozatának vezetõje segítségével egy kis
múltidézésre is sor került.

Mi is kezdõdött 15 éve? 15 éve 1990-et ír-
tunk, sorsfordító év volt az egész társadalomban.
A rendszerváltozás utáni elsõ szabad választás,
hatalmas társadalmi-gazdasági változások kora.
Egy ideig egymás mellett élõ régi és új világ, s
egyre inkább az új, másfajta világra nyíló abla-
kok.

A megváltozott világ új kihívásokat hozott.
Kereste a helyét mindenki és minden, az embe-
rek éppúgy, mint az ágazatok, a szakmák. Benne
volt ebben a túlélés ösztöne, akárcsak saját sor-
sunk formálásának természetes igénye. Egymás
után alakultak különféle szakmai szervezetek az-
zal a céllal, hogy a megváltozott körülmények
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közepette saját érdekeiket képviseljék, érvénye-
sítsék szakmai törekvéseiket.

Így tettek a könyvtárosok is akkor, amikor
1990-ben létrehozták a Könyvtári és Informatikai
Kamarát, a könyvtárak és informatikai intézmé-
nyek szakmai képviseleti, érdekegyeztetõ szerve-
zetét.

Az egész országot átfogó szervezetben vég-
zett munkánkon keresztül mi is részt vehettünk a
könyvtárakat érintõ jogszabálytervezetek vélemé-
nyezésében, szakmai állásfoglalások megfogalma-
zásában, és bekapcsolódhattunk a továbbképzé-
sekbe is – mondta el Bánfalvi Lászlóné. Hozzá-
tette még, hogy az IKSZ tagozatai szaporodtak
az évek során, de volt olyan is, amelyik meg-
szûnt, a községi könyvtári tagozat. Ez nem biz-
tos, hogy elõnyös a mai helyzetben, amikor elõ-
térbe került a kistelepülési könyvtári ellátás.

A határon túli kapcsolatok ápolása, az együtt-
mûködési formák életben tartása, gazdagítása ki-
emelt feladat mind a szövetség, mind tagkönyv-
tárai számára. Ezen a területen már kilenc éve
nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendel-
kezik Borsod megyében a sárospataki Zrínyi Ilo-
na Város Könyvtár. A kialakított együttmûködést,

mely a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-
sületével a leghatékonyabb, Halász Magdolna, a
könyvtár igazgatónõje ismertette meg a jelenlé-
võkkel. 2005-ben például három szlovák kistele-
pülés könyvtárosait is meghívták húszórás számí-
tógépes tanfolyamukra.

Ezen a rendezvényen is látható volt, hogy a
könyvtárosok gondolatait elsõsorban a települési
könyvtári ellátás foglalkoztatja. Több javaslat, ötlet
született a problémák megoldására, az együttmû-
ködésre.

Megfogalmazódott, hogy a Könyvtári Levele-
zõ/lap szakmánk érettségét jelzi, fenntartása épp
a pozitív példák, minták átadása, megismertetése
végett rendkívül fontos.

Javaslat született egy fórum vagy fórumok
tartására községekben, amelyeken a szövetség
elnöksége megismertetné az érintett községi
könyvtárakkal az IKSZ érdekérvényesítõ tevé-
kenységét.

A tartalmas együttlét – a házigazda gondossá-
gának köszönhetõen – olyan jól sikerült, hogy a
következõ összejövetel helyszínét is kijelölték, leg-
közelebb Ózdon találkoznak a borsodi IKSZ-esek.

-mi-
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Gizella királynõ
vendégeként Veszprémben

Ritkán éri a hozzám hasonló földi halandót olyan
megtiszteltetés, hogy a királynõ személyes ven-
dégeként tölthessen el két-három napot Veszp-
rémben, a felséges asszony városában. E csodá-
val határos eset azonban megtörtént ez év júliu-
sában, amikor is a Magyar Könytárosok Egye-
sülete (MKE) Helyismereti Könyvtárosok Szer-
vezetének tagjaként, a már szokásos nyári konfe-
rencia ürügyén, Veszprémbe látogattam.

A királynõ semmit nem bízott a véletlenre,
ezért a konferencia nyitányaként maga elé idézte
gyülevész hadunkat, és bõséges intelmek kísére-
tében adta át e három napra a város kulcsát ret-
tenthetetlen vezérünknek, Béla nagyúrnak
(Takáts). Béla úr a tõle megszokott választékos
módon köszönte meg a királyi felség kegyét, s
ígéretet tett, hogy népével igyekezni fog min-
denben igazodni az elvárásokhoz.

Ezt követõen sürgõsen nekiláttunk, hogy iz-
zadságos munkával elvégezzük, mi ránk szaba-
tott a HKSZ XII. konferenciáján. Stílusosan a
Megyeháza Szent István-termében került sor az
elsõ napi tanácskozásra. Kuti Csabának, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnökének és Asztalos Ist-

vánnak, Veszprém megyei jogú város alpolgármes-
terének szívélyes hangú köszöntõi után még egy
rendkívüli esemény késztette önmegtartóztatásra a
tenni akarástól (is) felhevült hadi népet.

 Szervezetünk életében elõször adhatta át
ugyanis seregünk fõvezére a Kertész Gyula-em-
lékérmet, melyet azoknak alapított az MKE hely-
ismereti és bibliográfiai szekcióinak közössége,
akik a magyar könyvtárosság aktív vagy nyugdí-
jas dolgozójaként életmûvükkel meghatározó
módon kötõdnek a helyismereti könyvtárosi, il-
letve bibliográfiai tevékenység elméleti és gya-
korlati területeihez. A fenti feltételeknek megfe-
lelõ harcostársak közül elsõként a Bényérõl ne-
veztetett Miklós urat (alias Bényei Miklós egye-
temi docenst, a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár igazgatóhelyettesét) emelte
egyhangúlag pajzsra a sereg, s így õ vehette át
a megtisztelõ kitüntetést Béla nagyúr kezébõl.

 Voltak ezután nevezetes csatározások a táj
és az irodalom különbféle mezein, ahol is Mi-

hály úr (Praznovszky), a már nevezett Miklós úr

(Bényei), valamint Imre (Monostori) és László

(L. Simon) urak vezették csapatainkat a fülüknél
fogva. E nem éppen kellemetlen és haszontalan
idõtöltést az emlékezés már egyértelmûen azzal
a jólesõ érzéssel idézi fel, hogy érdemes volt
érte nyeregben tölteni, azaz végigülni, azokat a
meleg délutáni órákat.

Megpróbáltatásainknak azonban ezzel még
nem lett vége. Hiába, néha vendégeskedni sem
könnyû dolog! A királynõ ugyanis úgy rendel-
kezett hû vazallusa, Mihály úr által, hogy csak
azt követõen ülhetünk vele egy asztalhoz vacso-
rázni, ha elõtte kedves városában, az általa meg-
bízhatónak tartott vezetõkkel, hosszan kalando-
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zunk. Hála az elmúlt tizenkét év során végzett
gyakorlatozásoknak, keményen kiálltuk a pró-
bát, és így eljött az a pillanat is, amikor a Tapó
Fogadóban hozzáláthattunk az immár kiérdemelt
estebédhez. Sajnálatos módon ebbõl is már csak
emlék maradt, pedig nem lenne rossz idõnként
újra végigélvezni az ott felszolgált királyi me-
nüt. A felséges asszony azonban nem csak enni
és inni adatott megfáradt seregünknek, hanem
rendkívüli képességeit felhasználva gondoskodott
szórakoztatásunkról, melynek egyik fénypontja
volt Kinizsi Pál uram megidézése. A sokat pró-
bált fegyvertárs hõsiességét misem bizonyította
jobban, mint az a tény, hogy kedvünkért még
szemüveget is képes volt feltenni, hogy jobban
magunk közül valónak érezhessük.

A szállásaink felé tartó úton a veszprémi ut-
cazenei fesztivál-
ra összesereglett
igricek lágy hang-
jai kísértek ben-
nünket, bár beval-
lom, az sem volt
kellemetlen érzés,
mikor a takaróm
és az éjszaka
csendje rám bo-
rult.

A második na-
pon ismét nyereg-
be szálltunk. Ezúttal az Ikaruszról nevezett tár-
sas kancák hátán siettünk Balatonfüredre, ahol
vendéglátónk lelemé-
nyessége révén új har-
ci feladatok vártak
ránk. Mindenekelõtt
ezen új terepen is foly-
tatnunk rendeltetett a
csatározásokat az iro-
dalom, a helyismeret és
az elmaradhatatlan digi-
talizálás szörnyeivel. A
Fennvalónak hála ezút-
tal is biztos kezû, bölcs
vezéreket rendelt né-
künk a sors. Tibor úr
(Gintli), Attila úr (Nagy),
Csaba úr (Nagy) és Jenõ

úr (Kiss) mellett, a meg-
érdemelten figyelemre
méltó Katalin (Bán-

keszi) asszony is buzgón fáradozott, hogy gyõze-
lemre segítsen bennünket olykor el-elakadozó
gondolataink felett. S megtörtént a csoda. Em-
berveszteség nélkül túléltük a délelõttöt, így se-
regünk teljes létszámban kereshette fel a bala-
tonfüredi Helyismereti Gyûjteményt és a Jókai-
villát. Mindkét látogatás élményszerûen tanús-
kodott számunkra arról, hogy lehet és érdemes
tenni azért, hogy az utókor számára megõrizzük
nemes elõdeink nyomát. Tennünk kell ezt abban a
reményben, hogy tán lesz még rá lehetõségük utó-
daiknak, hogy átvegyék a rájuk hagyott, nekik
megõrzött örökséget.

Talán mondanom sem kell, hogy a felséges
asszony nemeslelkûségének és leleményességé-
nek nincs határa. Így hát egy csinos dereglyét
rendelt alánk, hogy a Balatonnak is nevezett Nagy
Víz hullámain átvitessen minket Tihanyba, ahol
nagytiszteletû Richárd (Korzenszky) úrra, a tiha-
nyi bencés apátság perjelére bízta lelkünk gon-
dozását. Állíthatom, hogy e szentéletû férfiú
mindent igyekezett megtenni azért, hogy lelkünk
utolérje „elõre szaladt” testünket és szellemün-
ket, vagyis harmóniába kerüljünk önmagunkkal.
Elõadásában a humort is bõven mérve kompolt
Ég és Föld között.

Persze a sötétség óráiban azért csak enged-
tünk a test, jelesen a gyomor csábításainak, és
egy hamisítatlan szõlõhegyi csárdában enyhítet-
tük éhünket és szomjunkat. Sõt, néhányan nem
átallottak – Gizella királynõ fõkönyvtárnokának
példáján felbuzdulva – táncra kerekedni.
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Harmadnapon, péntek lévén, penitenciát tar-
tottunk. Az ételre szegezve szemünket fogyasz-
tottuk el bõséges reggelinket, majd a hadba hívó
szóra ismét szellemi kalandozásokra indult sere-
günk. A korszellemnek engedve a férfiak ezúttal
nagyobb teret hagytak a gyengébb nemnek a
seregvezetésben, és ez nem találtatott rossz dön-
tésnek. Judit (Mennyeiné Várszegi), Ágnes

(Oroszlánné Mészáros) és Klára (Nyakasné Turi)
asszonyok a férfiaknak példát nyújtó elszántság-
gal és hõsiességgel irányították a hadmozdulato-
kat szûkebb pátriájuk helyismereti tevékenysé-
gének megismertetése során. Már-már szégyen-
ben maradtunk volna, ha József úr (Sebõ), vala-
mint a nagy tapasztalatokkal rendelkezõ Károly

(Kertész) és István (Hermann) urak nem vállal-
koztak volna maguk is, hogy megmutassák ki a
legény a gáton, akarom mondani Veszprémben,
Tapolcán illetve Pápán.

Végül a királynõ megkönnyebbült szívvel
vette a hírt, hogy fõkönyvtárnoka és segédei
útjára bocsátották népünket, mely minden garáz-
daság nélkül hagyta el a három napig megszáll-
va tartott várost.

Ui.: Remélem, megbocsátják nekem, hogy egy
cseppet sem akartam hivatalos beszámolót írni
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szerveze-
tének – Veszprémben tartott – XII. konferenci-
ájáról. Amellett, hogy nem is lennék rá képes,
bízom benne, hogy megteszik ezt helyettem
mások. Én megmaradtam annál a szerény vállal-
kozásnál, hogy némileg megidézzem a tanács-
kozás három napjának hangulatát.

Komolyra fordítva a szót, meg kell azonban
ragadnom a lehetõséget, hogy ezúton is kifejez-
zem köszönetünket a rendezõknek, szervezõk-
nek. Legfõképpen házigazdánknak, Praznovszky
Mihálynak, a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár igazgatójának, akinek humora bátorí-
tott fel a fenti szösszenet stílusának megválasz-
tására. Természetesen ugyancsak kiemelt köszö-
net jár háziasszonyunknak, Szabóné Vörös Györ-

gyinek, a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár helyismereti csoportvezetõjének, aki-
nek bizonyára nem kis szerepe volt abban, hogy
vendéglátóink minden egyes résztvevõt elhalmoz-
tak figyelmességükkel, szeretetükkel. Még egy-
szer köszönet mindenért.

Gerber György

Fotók: Mándli Gyula

és Csirmazné Cservenyák Ilona

A népmesék aranyhídja

Szeptember 30. a népmese napja

„Amelyik nép elfelejti az énekeit,
az elfelejti a múltját,
ha elfelejti a múltját,

akkor nem érdemli meg a jövõt”.
Domokos Pál Péter

Január 22. (Himnusz)
a magyar kultúra nap-
ja, április 2. (Ander-
sen) a gyermekköny-
vek világnapja, ápri-
lis 11. (József Attila)
a költészet napja, áp-
rilis 24. (Cervantes) a
könyv világnapja –

sorjáznak a születési évfordulókhoz igazított je-
les napok. Május végén, június elején jó három-
negyed százada a könyvhetet tartjuk…

Kézenfekvõnek tûnt az ötlet, 1859. szeptem-
ber 30-án Kisbaconban született Benedek Elek,
tehát mielõtt még a kultúra globalizálódó világ-
piacán végképp „kioldódnának sajátos színeink”,
találjunk vissza önmagunk gyökereihez! Éneke-
inkben, zenénkben, táncainkban, közmondásaink-
ban, magatartási, gondolkodási stílusunkban,
meséinkben keressük a jellegzetesen magyarnak,
Kárpát-medenceinek vallott elemeket! Hozzuk
vissza a népmesét a mindennapok világába, is-
mertessük, szerettessük meg a felnõttek, a szü-
lõk lehetõ legszélesebb köreivel, hogy a jelenle-
ginél sokkal több öröm, derû legyen köröttünk,
különösen gyerekeinkkel tartott kapcsolatainkban.
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Miért? Mert évtizedek óta látjuk, halljuk, ta-
pasztaljuk, hogy gyerekeink körében az olvasás
egyre inkább a kellemetlen, érdektelen, nehéz
kötelesség s nem az örömteli, önkéntes „boldog-
ságtapasztalat” szinonimája. Megfigyeléseink és
vizsgálati adataink szerint a mesehallgató, a sza-
vakból belsõ képeket rendszeresen teremtõ, a
szavak zenéjét élvezõ, a szinonimákat gazdagon
használó, a képes beszédet értõ gyerekekbõl lesz-
nek a szenvedélyes, sokat és jól olvasó fiatalok,
majd felnõttek. Mégpedig nem az öncélú erõ-
szak, a horror, hanem a hiteles, érzelem- és gon-
dolatgazdag emberi történetek írott változata után
olthatatlan szomjat érzõ, örömmel és széles ská-
lán böngészõ, keresgélõ, felfedezõ, majd mélyen
belefeledkezõ könyvmolyok. Az örömteli élmé-
nyek bizonyára elraktározódnak, s megmaradnak
az olvasás legfontosabb motívumai: a derû, a
megnyugvás, a belsõ béke helyreállása, hiszen
bízni lehet a jóság, az igazság, a becsület, az
adott szó, az alázat, a segítõkészség erejében, a
világ helyrebillent erkölcsi rendjében.

Célunk tehát elsõ renden a boldogságtapasz-
talatok szaporítása volt, de ezen belül is a gye-
rekeken keresztül a felnõtteket és a felnõtteken
keresztül a gyerekeket akartuk elérni. Pontosab-
ban szólva a fontos dolgokról, mélyen beszélge-
tõ felnõtt–gyerek páros hatékony létrehozásában,
gyarapításában reménykedünk. A gyerek a szülõ
tünete – mondják a bölcs pszichológusok. Ha a
gyereken segíteni akarsz, akkor a szülõvel kell
törõdnöd!

Másrészt az utóbbi évtizedben jól láthatóan,
hallhatóan egyre szélesebbre tágul „Disneyland

kapuja”. Könnyen, gyorsan
fogyasztható, sok kép, ke-
vés szöveg. A történetbõl
pedig semmi nem marad,
csupán a csontváz. A kés-
leltetés, a sejtetés, a szim-
bólumok befelé irányító, a tu-
dattalan tudatosulását segítõ
eszközrendszere kihullik eb-
bõl a közlési szisztémából.
Jól értsük! Nem feltétlenül
gonosz lélekkufárok, nem
hazaárulók ezek a szerkesz-
tõk, kiadók. Inkább csupán
lelkiismeretlen üzletemberek,
akik egyszerûen „nem tudják,
de teszik”. Felhígítják, sziru-

posítják vagy desztillálják a szép, nagy klasszikus
meséket, mellé sok nagy, színes képet nyomtatnak
(egy mese = egy könyv), s máris készen van a
nagy alakú, könnyen, gyorsan olvasható, 10–15 ol-
dalas „nagy könyv”. A szülõk jelentõs része bol-
dogan szaporítja ezekkel a családi könyvtárat, s
virágzik az üzlet. Miközben pontosan tudjuk, hogy
a sok száz év alatt kikristályosodott népmesék szö-
vege éppen nem köti meg, sokkal inkább szabadon
hagyja a gyermek egyéni vágyaktól, szorongások-
tól, tapasztalatoktól vezérelt fantáziáját.

További célunk a szókincs gyarapítása, az
önálló olvasás elõkészítése. Mind több pedagó-
gus panaszkodik, hogy felsõ tagozatosai nem
értik Arany, Petõfi, Gárdonyi nyelvét, hogy Jó-
kai „latinos beütéseit” már ne is emlegessük. Mi-
lyen más viszont egy olyan osztályban tanítani,
ahol az óvodában sok mesét hallottak, játszottak
el, rajzoltak le, az alsó tagozatban pedig mindez
magasabb fokon megismétlõdött, illetve a krea-
tív mozzanatok száma
jól érzékelhetõen sza-
porodott!

Szöveg nélküli
rajzfilmek után nagy
valószínûséggel több-
nyire érthetetlen ma-
rad a tankönyvi szö-
veg – hogy Gárdonyit,
Móriczot most ne is
akarjuk túlságosan
gyakran emlegetni –,
ellenben a sok mesét
hallgató gyereknek a
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szókincse, no és képzeleti képeket készítõ (ál-
modó, rajzoló, festegetõ), vágyfantáziákkal bel-
sõ békét teremtõ gyakorlata is szükségképpen
sokkalta begyakorlottabb, kicsiszoltabb lesz. A
mese tehát olyan aranyhíd, amellyel kapcso-
latba kerülve, amelyre
rálépve könnyen elérhe-
tõvé válik a túlpart, a
gyõzelem, a megnyug-
vás, az igazság, a lelki
és szellemi gazdagság.

E jeles napra készül-
ve, hetek óta szinte fo-
lyamatosan az emelke-
dett öröm tartott fogva,
mert óránként, félnaponként csörgött a tele-
fon, jelzett a számítógép. Újabb és újabb kol-
légák, ismerõs és ismeretlen barátok akarták
tudatni, örömmel csatlakoznak a Magyar Ol-
vasástársaság és az Életfa Alapítvány felhívá-
sához: Mátészalkától Kõszegig, Soprontól Deb-
recenig, Karcagtól Dunaújvárosig, Lentitõl Be-
rettyóújfaluig, Sárospataktól Nagykanizsáig,
Székesfehérvártól Mezõberényig, Kiskun-
majsától Tapolcáig, Ajkától Hatvanig, Szol-
noktól Szegedig, Szekszárdtól Pásztóig, Bics-
kétõl Paksig, Bonyhádtól Visegrádig, Bat-
tonyától Salgótarjánon át Zalaegerszegig csak-
nem száz könyvtár, iskola, bábszínház, folyó-
irat (Csodaceruza, Fordulópont) és testület (Bu-
dapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete,
Könyvtárostanárok Egyesülete). Honlapunk
szerkesztõjének, Nagy Júliának köszönhetõ le-
lemény, hogy a csatlakozók sora Kisbaconnal,
Benedek Elek szülõfalujával kezdõdött (B. E.
Emlékház, Általános Iskola) és a szerbiai Vaj-
daság magyarlakta településeivel végzõdött (Ó-

moravica, Szabadka,
Nosza, Ludas) ez az
impozáns sereglés.

Kikerülhetetlen fel-
tevést kell szavakba
öntenünk. Felhívásunk
talán több eleme (kin-
csekkel teli tarisznya,
mesékbe szõtt böl-
csesség, mentsük át a
következõ generációk
számára az életet se-
gítõ tapasztalatokat)
mintha a kollektív tu-

dattalan megszólításaként mûködött volna. So-
kunkban ott lappangott már ez a késztetés, csak
valakinek formába, szavakba, mondatokba kel-
lett fogalmaznia ezt a bizonytalan érzést, álom-
szerû, kavargó vágyat, gondolatcsírát. Nem vol-

tunk elég ügyesek a magunk
népszerûsítésében (a július-
ban elkészült kézirat majd
október derekán kerül nyom-
dába), s mégis elsõ hallásra,
olvasásra mosollyal, öröm-
mel, tettre készen fogadták
sokan, majd tették, amit a leg-
jobbnak láttak. Alig volt né-
hány kolléga, aki kis bizony-

talansággal visszakérdezett: csatlakozik, de mit is
kell tennie?

Néhány szó kíséretében elküldtem párat az álta-
lam legjobbnak tartott programok közül, s ettõl a
pillanattól megszûnt minden tétovaság. Az egyik
ötlet húzta a másikat. Ne is jeles napot szervez-
zünk, hanem egy hetet! (Mezõberény, Szolnok, Sop-
ron) Ne csupán olvassuk, hallgassuk a mesét, de
elevenítsük meg! Dramatizáljunk, bábozzunk, raj-
zoljunk, fessünk, ki-ki készítse el kedvenc mese-
hõsének bábfiguráját! Szép számmal megjelentek
a kreatív mozzanatok, melyeknek súlyát a folyta-
tásban feltétlenül erõsíteni szeretnénk.

Kezdeményezésünk egyik gyújtópontja, di-
lemmája a magyar népmese, kontra népmese
kérdése volt. A jó egy éve zajlott vitában rövid
idõ alatt világossá vált, hogy a jelzõs szerkezet-
tel feleslegesen szûkítjük a kört. Anyanyelvünk-
bõl, kulturális gyökereinkbõl, hagyományaink-
ból fakadóan úgyis természetes módon a saját
mesekincsünk tudatos feltárása, népszerûsítése
kerül elõtérbe, de egyúttal folyamatos késztetést
érzünk saját kisebbségeink, nemzetiségeink,
szomszédaink, illetve a nagy kultúrák, tehát a
más népek mesevilágának egyre mélyebb meg-
ismerésére is. A következõ években gondosan
figyelünk majd erre az adósságunkra.

Végezetül egy ugyancsak jókedvû csattanó-
val zárjuk mondandónkat. E jeles napra idõzítet-
tük a Magyar Olvasástársaságnak a mesekonfe-
renciához kötött, ez évben esedékes közgyûlé-
sét. Közhasznú szervezetként nem érdektelen,
hogy választott témánk harminc vagy százhar-
minc fõs hallgatóságot vonz. Nos, 2004. április
16-án, legutóbbi közgyûlésünkön a Globalizáció
és nemzeti kultúra témakörben többek között

„Az alsós tanítók mellett a tanárok is azt
a feladatot kapták, hogy meséljenek a föl-
sõs tanulóknak egy-egy mesét. Sorra kerül-
nek elõ a Benedek Elek-kötetek, és két nap-
ja a reggel úgy indul, hogy a tanárok azon
nevetgélnek, ki mit olvasott este, kinek aján-
laná a mesét. A jó étvágyú tornatanárnak a
Szalonnafa címû mesét, az örök fogyókúrá-
zónak a Világszép nádszál kisasszonyt…
Már ezért is megérte!” (Nagy Tibor igazga-
tó, Ómoravica)
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György Péter, Kulin Ferenc és Tõkéczki László

volt az elõadónk. A referátumok egymás mellet-
tisége, a vita hallatlanul érdekes és tanulságos
volt. Ennek ellenére a megjelentek létszáma nem
érte el az ötven fõt.

Most viszont, a népmese napján, amelyet
Berecz András meséje indított, Benedek Katalin

néprajzkutató, a mesekutató Koszecz Sándor és
Boldizsár Ildikó, a gyermekkönyvtáros Fodor

Judit és Budavári Klára, végül két pszicholó-
gus, Stiblár Erika és Szõnyi Magdolna elõadása-
it hallgatta, vitatta az Országos Széchényi Könyv-
tár közismerten nagy elõadótermét megtöltõ száz-
negyven, százötven ember.

Netán mi, felnõttek, könyvtárosok és pedagó-
gusok, gyerekeinkhez, unokáinkhoz hasonlóan
ugyancsak jól érzékelhetõen vágyunk a boldog-
ságtapasztalatok megszerzésére, átélésére, gya-
rapítására?

Nagy Attila

A magyar népmese hete
Sopronban

A népmese napja Sopronban a magyar népmese
hetévé terebélyesedett. Az iskola- és óvodapeda-
gógusok egyaránt örömmel csatlakoztak a Ma-
gyar Olvasástársaság felhívásához Benedek Elek
születésnapjának emlékezetessé tétele érdekében.
A Széchenyi István Városi Könyvtár Kurucdombi
Fiókkönyvtárának vonzáskörzetébe tartozó óvo-
dák és iskolák könyvtárlátogatás keretében ün-
nepeltek, a távolabbiak saját programjukba épí-
tették be a megemlékezés általuk választott for-
máját. Kellemes gondját így fogalmazta meg
Majsa Imréné, a Benedek Elek Pedagógiai Fõis-
kola Aranykapu Gyakorló Óvodájának óvónõje,
az Óvodai nevelés játékkal, mesével B változata
a gyakorlatban címû kötet szerzõje: „Örömmel
csatlakozunk, bár még nem tudom, mit csiná-
lunk, hiszen nálunk nincs nap Benedek Elek-
mese nélkül!”

A Kurucdombi Fiókkönyvtárat heti rendsze-
rességgel látogató csoportok nagy száma sugall-
ta az ötletet, hogy egy egész héten át emlékez-
zünk meseirodalmunk klasszikusára. Délelõttön-
ként az óvodás csoportok és az alsó tagozatos
osztályok jöttek a fiókkönyvtárba, délutánonként
a napközis csoportok és a fiókkönyvtár Akácvi-
rág Nyugdíjas Olvasóköre.

Az óvodás csoportok és az elsõsök elõször
gyertyagyújtással és énekszóval köszöntötték
„Elek apót” születésnapján, megemlékezve az
édesanyákról, édesapákról, nagyanyókról, nagy-
apókról, testvérekrõl, pedagógusokról és mind-
azokról, akik mesét mondanak nekik. Öröm volt
nézni, milyen áhitattal nyúltak Benedek Elek
elõkészített köteteihez a kis csöppségek, és mi-
lyen kíváncsian kandikáltak a polcok mögé: hol
lehet a helye ennek a sok szép könyvnek? Az új
óvodások a Repülõ kastély interaktív mesélõ-
könyvvel ismerkedtek, a „veteránok” – akik már
ismerték – a Kacor királyt hallgatták meg ked-
venc óvó nénijük, tanító nénijük elõadásában,
aztán bábelõadást rögtönöztek belõle a kesztyû-
bábokkal, végül – amikor már túl voltak saját
belsõ képük kialakításán és az általuk elképzelt
élethelyzet közösségi megélésén – megnézték a
mese rajzfilmes DVD-változatát.

Az általános iskolás osztályok és napközis cso-
portok – az elsõ osztályosokat leszámítva – játékos
feladatot kaptak, aminek alapötletével Boldizsár

Ildikó mesekutató kápráztatta el a gyerekeket még
évekkel ezelõtti ittjártakor: mesék egymondatos
tartalmát kapták a gyerekek apró lapocskákon, a
mese valamelyik szereplõjének szemszögébõl meg-
fogalmazva. Például: „Csillogó a tükröm, fenyve-
sek koszorúznak, bennem változtak hattyúvá a hin-
tó elé fogott leányok. Mi vagyok?” Elsõ lépésben
a „Mi vagyok?” kérdésre válaszoltak, megnevez-
ték a mesét, kiválasztották hozzá a fénymásolt nép-
mesét, és kikeresték az asztalra elõkészített köny-
vekbõl.

Az Akácvirág Nyugdíjas Olvasókörrel Bene-
dek Elek Hazug meséje – azon belül is a brassói
káposzta – révén eljutottunk Kisbaconba, onnan,
A repülõ kastélyt Wass Albert átdolgozásában
meghallgatva a Tóvidékre. Végül a Funtinelli bo-
szorkányból olvastunk fel népmesei ihletésû rész-
leteket.

Az ünnep zárásaként – valamennyi csatlako-
zó intézményhez eljuttatva meghívásunkat –
könyvkiállítással, gyertyagyújtással és a Világ-
szép nádszálkisasszony mûvészi elõadásával
emlékeztünk Benedek Elekre.

Ezzel a programmal csak a hét ért véget. A
könyvárat látogató csoportokkal azóta is sorra
vesszük a játékos feladatokkal reflektorfénybe
került népmeséket. További népmeséket hallgat-
va a gyerekek csillogó tekintete jelzi, hogy is-
merõs mesemotívumra bukkantak. A mesehét
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kapcsán döbbentünk rá, milyen sok kisgyerek
nem hall otthon mesét. Reményeink szerint a
könyvtári mesehallgató gyerekek, akik most még
csak szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek
számolnak be az itt hallott mesékrõl, amikor majd
édesanyák, édesapák lesznek, magától értetõdõ
természetességgel ringatják álomba gyermekei-
ket a népmese szavaival.

Kelemenné Torma Erzsébet

könyvtáros

A népmese napja
a Hild Viktor

Városi Könyvtárban

Könyvtárunk, a Hild Viktor Városi  Könyvtár a
népmese napja alkalmából egyhetes programso-
rozatot hirdetett szeptember 26. és 30. között.

Igyekeztünk Benedek Elek mesegyûjteménye-
in túl Illyés Gyula, Berze Nagy János, Arany
László meséivel is megismertetni a gyerekeket.
A közismert és kevésbé közkézen forgó mesék
mellett bemutattuk más népek meséit is, mert
sok mesében hasonlóságot fedeztünk fel.

Az iskolás és óvodás csoportok több foglal-
kozás közül választhattak.

Ismert népmesék sokoldalú, dramatikus, vizuális

feldolgozása

Ezen a foglalkozáson
a gyerekek kevésbé is-
mert meséket  hallgattak
meg, majd kis irányítás-
sal megkeresték a más
népek irodalmában fel-
lelhetõ hasonló mesét.
Megbeszéltük, mibõl
adódhatnak a hasonlósá-
gok, illetve különbségek.
Illusztrációt készítettek a
mesékhez, és el is ját-
szották õket.

Népmesei vetélkedõ

A könyvtári ismerete-
ket ötvöztük a mesékkel.
Egy ismert mese részle-
teit elrejtettük különbö-
zõ könyvekben. Rejtvé-
nyek, katalógus segítsé-

gével kellett a könyveket megkeresni a polcon, majd
a meserészleteket helyes sorrendbe rakni és a ren-
delkezésre álló bábokkal eljátszani.

Kézmûves foglalkozás

Csuhébaba készítése közben beszélgettünk
arról, hogyan is folyt az élet a fosztóban, hogyan
kaptak szárnyra a mesék.

Meseillusztráció készítése a könyvtárban

A legkisebbek mesehallgatás közben rajzol-
hattak, képeket készíthettek a mesékhez.

Meseírás

Öt különbözõ, a népmesékre jellemzõ szó
(király, szegényember, sárkány, béka, öreg-
asszony) felhasználásával, illetve egy- egy gyer-
mekrajz alapján kellett mesét írni.

Szeptember 30-án  közel hetven gyermek
hallgathatta azt a népmesei válogatást, ame-
lyet Horváth Gábor, a szolnoki Szigligeti Szín-
ház mûvésze mondott, olvasott el a gyerekek-
nek. (Amikor kiderült, hogy nincs elegendõ
pénz a programra, a mûvész ingyen vállalta a
mesemondást.)

Még ugyanezen a napon indítottunk útjára egy
rejtvényfüzetet, melynek feladatai és kérdései
Benedek Elekhez és meséihez kapcsolódnak.

Balázsné Prohászka Mária

Gubáné Ecsédi Erika
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Eseménynaptár 2005

XI. 3. Debrecen A többfunkciós városi könyvtár ujkert@konyvtar.c3.hu
könyvtárak

XI. 3. Bp., BME-OMIKK Mûhelybeszélgetés MKE Mûszaki K. Sz.
a vállalati könyvtárakról

XI. 8. Bp., OSZK Módszertani konzultáció NKÖM és KI Fehér Miklós
XI. 10. Bp. Minden, amit a digitális www.matisz.hu

világról tudni lehet.
DAT-konferencia

XI. 16. Bp. Az iskolai könyvtár Fõvárosi FPI
mint hozzáadott érték Pedagógiai Intézet

XII. 14. Budapest, FSZEK IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya

DAT 2005

2005. november 9–10.

T-COM – Tölösi Péter Konferenciaközpont
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

EKultúra – digitális könyvtár szekció
november 10., csütörtök  9–13 h

Téma: „Minden, amit a digitális világról tudni lehet”

Védnök: Fodor Péter fõigazgató (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár)
Elnök: Fonyó Istvánné fõigazgató (BME OMIKK)

Elõadások:

A tudományos publikáció változó trendjei az e-világban
Téglási Ágnes (Oktatási Minisztérium)
SWETS: Innovatív szolgáltatások a digitális világban
Dirk Lens (SWETS)
„A nyomtatottól az on-line felé”– könyvtárak és forgalmazók partnerkapcsolata
Cary Bruce (EBSCO)

Kerekasztal-beszélgetés és bemutatók

Moderátor: Dippold Péter (OSZK)
Témák: Országos könyvtári digitalizálási terv (2007–2013)

Könyvtári digitalizálási projektek – pályázati forrásból megvalósultak
és új lehetõségek

Résztvevõk:
Bánkeszi Katalin (Neumann Kht.)
Laurinecz Zsolt (Békés Megyei Könyvtár): Light Kõrös-Maros program
Virágos Márta (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
Venyigéné Makrányi Margit (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc)
Káldos János (OSZK)
Stubnya György (BME OMIKK): A magyar tudomány és technika nagyjai – CD-
ROM-sorozat

A szekció további résztvevõi: Országos Széchényi Könyvtár, Neumann Kht., Könyvtári Inté-
zet, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztály, Publika Magyar Könyv-
tári Kör, könyvtárak vezetõi, munkatársai, valamint a konferencia érdeklõdõ résztvevõi.
Regisztráció a www.matisz.hu oldalon, könyvtárosoknak: 10 000 Ft
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