
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. november • 3

ODRODRODRODRODR     –––––     hírekhírekhírekhírekhírek

Könyvtárközi kölcsönzés
egy felmérés tükrében
a dunaújvárosi József

Attila Könyvtárban
A könyvtárközi kölcsönzések évrõl évre folya-
matosan növekvõ száma ösztönzött arra bennün-
ket, hogy 2004-ben egy kérdõíves felmérés se-
gítségével tájékozódjunk a szolgáltatást haszná-
ló olvasókról, a beérkezett dokumentumokról és
a hozzájuk kapcsolódó feladatainkról.

A felmérés elemzésével a következõ kérdések-

re kerestünk választ:
1. A szolgáltatást igénybe vevõk melyik korosz-
tályokból, milyen foglakozási körbõl kerülnek
ki?
2. Milyen feladatok megoldásához kérik a doku-
mentumokat?
3. Milyen forrásokból ismerik, ismerik-e a kért
dokumentumok adatait?
4. Honnan tudnak a könyvtárközi szolgáltatásról,
mi a véleményük róla?
5. A kérések elemzése (mikor,
melyik könyvtártól, milyen for-
mában, milyen témában stb.).

Egyes kérdésekrõl évek óta
vannak részleges statisztiká-
ink (pl. honnan kérjük a do-
kumentumokat), más kérdésekrõl inkább csak
empirikus tapasztalatokkal rendelkeztünk (pl.
korosztályi megoszlás). Ezért gondoltuk úgy,
hogy egy egzaktabb felmérés keretében ele-
mezzük tevékenységünket. A könyvtárközi
kölcsönzés alakulásának egyes kérdéseirõl már
beszámoltunk a Könyvtári Levelezõlap 2003/
5-ös számában is.

Az elemzés bemutatása elõtt néhány tény könyv-
tárunkról: a József Attila Könyvtár általános gyûj-
tõkörû közmûvelõdési könyvtár. A városi könyvtá-
ri hálózatnak több mint tízezer aktív, beíratkozott
olvasója van, állományunk közel kétszázezer do-
kumentumból áll, éves gyarapodásunk  hatezer do-
kumentum. 1997-tõl van a könyvtárnak internet-
hozzáférése, 2004. szeptember 30-ától ADSL vo-
nalon keresztül kapcsolódunk a világhálóra.

A felmérés

A vizsgált idõszak 2004. február 1-jétõl 2004.
november 30-áig tartott. Ez idõ alatt 226 olvasó

válaszolt a kérdõíven feltett kérdéseinkre, 660

dokumentumot kértünk meg könyvtárközi kérés-
sel. Ebbõl 17 a József Attila Könyvtár saját cél-
jait szolgálta (helytörténeti gyûjtemény, recen-
ziógyûjtemény, meglévõ dokumentumokból hi-
ányzó részek pótlása). A megmaradt 643 kérés
226 olvasótól származott. Átlagosan egy olvasó
megközelítõleg 3 kérést adott le. Tizenegy olva-
sónak tízen felüli kérése volt az adott idõszak-
ban, közülük ketten kimagaslóan sokat: 31, illet-
ve 21 dokumentumot kértek.

1. Kik vették igénybe a szolgáltatást? (melyik

korosztály, milyen foglakozási körbõl?)

A 226 fõbõl 54 férfi és 172 nõi olvasó volt.
A szolgáltatást igénybe vevõk zöme a 18 és 50
év közötti korosztályhoz tartozik.

A foglakozási körök esetében hét kategóriát
határoztunk meg. Tanulónak azt regisztráltuk, aki

„fõállásban” tanul. A szakképzettséggel rendel-
kezõ alkalmazottak körébe azokat soroltuk, akik
középiskolában valamilyen szakmát tanultak
(szakközépiskola, szakmunkásképzõ vagy érett-
ségi után valamilyen szakképzési tanfolyamot
végeztek) és jelenleg is a szakmájukban dolgoz-
nak (pl. a számítástechnikai operátor, az ápoló-
nõ, a menedzserasszisztens stb.). A szellemi szak-
alkalmazottak körébe a felsõsokú végzettséggel
rendelkezõket soroltuk, a pedagógusok külön
kategóriába kerültek. Az egyéb kategóriában a
gyesen lévõk vannak, akik nem szolgáltattak ada-
tot arról, hogy milyen munkakörben dolgoztak
korábban.

A tanulók 20%-a középiskolás, 70%-a nap-
pali, 10%-a levelezõ tagozaton tanul a felsõ-
oktatásban.
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Külön megvizsgáltuk azt a kategóriát is, akik
tanulnak és dolgoznak is. A vizsgált mintában
84 fõ volt, aki munka mellett tanult, ez a könyv-
tárközi kölcsönzést igénybe vevõk 37%-a.

Mind a 84-en a felsõoktatásban, levelezõ ta-
gozaton tanulnak. A pedagógusok, óvónõk, szel-
lemi szakalkalmazottak másoddiplomás képzés-
ben, a szakképzettséggel rendelkezõ alkalmazot-
tak felsõfokú alapképzésben vesznek részt.

2. Milyen feladatok megoldásához kérik a do-

kumentumokat a könyvtárhasználók?

Az erre a kérdésre adott válaszok elemzése
megerõsítette azt a sokéves tapasztalatunkat, hogy
elsõsorban tanulással kapcsolatos feladatok meg-
oldásához veszik igénybe olvasóink a könyvtár-
közi szolgáltatást.

Ehhez képest meglepõen magas azoknak az
olvasóknak az aránya – 25% –, akik nem „köte-
lezõ” (munka vagy tanulás) feladatok megoldá-

sához, hanem kedvtelésükhöz, tájékozódásukhoz,
szórakozásukhoz igénylik a könyvtárközi szol-
gáltatást.

3. Milyen forrásból ismerik, ismerik-e a kért

dokumentum adatait az olvasók?

Az elõzõ elemzések alapján – amelyekbõl
kiderült, hogy a 226 olvasó közül 150 tanul va-

lamilyen formában – nem meg-
lepõ, hogy a legtöbben az isko-
lából tudják a dokumentumok
adatait. Majdnem azonos azok-
nak a száma, akik más dokumen-
tumokból és elektronikus kata-
lógusból ismerik õket. Több
esetben is elõfordult, hogy az

olvasó az ODR-bõl vagy a PAD-ból kinyomta-
tott, kész listával jött a könyvtárba.

4. Honnan tudnak az olvasók a könyvtárközi

szolgáltatásról, mi a véleményük róla?

A megkérdezéseknél kiderült, hogy a szolgál-
tatást igénybe vevõ 226 olvasó közül 78-an jár-

nak másik könyvtárba is, 148-an pedig csak a

József Attila Könyvtárba. Arra a kérdésre, hogy
miért nem a másik könyvtárban kérte a könyv-
tárközi szolgáltatást, a 78 olvasó közül a legtöb-
ben, 50-en azt válaszolták, hogy a lakóhelyük
miatt, tehát nem kell utazni érte, nem kell haza-
hozni, hanem helyben megkapják. 12 olvasónak
nem ajánlották fel, és 2 olvasó azt válaszolta,
hogy ott nem tudtak a szolgáltatásról. Nem vá-

laszolt erre
a kérdésre
14 olvasó.
Az olva-
sók több-
sége, há-
r o m n e -
gyed része
valamilyen
formában
(könyvtá-
ros, plakát,
honlap) a
mi könyv-

tárunkon keresztül értesült a szolgáltatásról. A
megkérdezettek 30%-a  (66 fõ) a felmérés idõ-
szakában hallott elõször errõl a lehetõségrõl,
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amikor kiderült, hogy a keresett mû nincs meg a
mi állományunkban. 103 fõ (47%) szintén a Jó-
zsef Attila Könyvtár-
ban hallott elõször a
könyvtárközi köl-
csönzésrõl, de már
egy korábbi alka-
lommal.

A szolgáltatás mi-
nõségével kapcsola-
tos kérdéseket azok-
nak az olvasóknak
tettük fel, akik ezt
már többször igény-
be vették, ilyen a
megkérdezettek közül 122 fõ volt (54%). Közü-
lük két fõt kivéve mindenki elégedett volt a szol-
gáltatással. A legtöbben azt értékelték, hogy nem

kell érte utazni (92 fõ), gyorsnak (91 fõ) és pon-

tosnak (78 fõ) ítélték a kérések teljesítését. 60 fõ
úgy érezte, hogy  mind a három elõbbi feltétel
teljesült. A két elégedetlen olvasónak a gyorsa-
sággal volt problémája.

5. A kérések elemzése

(mikor, melyik könyvtár-

tól, milyen formában, mi-

lyen témában)

A 660 könyvtárközi
kérésbõl a ténylegesen el-
küldött kérések száma 649

volt, 11-et pedig pontat-
lanság, adathiány miatt
nem tudtunk továbbítani.

A teljesített könyvtár-
közi kérések száma 612
(94%), 37-et (6%) pedig
nem sikerült teljesíteni.
A nem teljesített kérések
okai: 19 védett, olvasó-
termi állományban volt;
9 „zûrös” kérés akadt (a
dokumentumokat a kül-
dõ könyvtárak nem talál-

ták meg az állományukban); 5 doku-
mentum folyamatosan kölcsönzésben
volt; 2 könyvnek információink szerint
(internet) 2004-ben kellett volna meg-
jelennie, de mégsem jelent meg; 1 do-
kumentum csak német nyelven volt
meg és az olvasónak magyar nyelven
kellett volna.

A kérések megoszlása havi bontásban nem
hozott meglepetést, hiszen láttuk, hogy sok a

tanuló a könyvtárközi kölcsönzést kérõk között,
így jellemzõen a tavaszi és az õszi idõszakban
kapjuk a legtöbb kérést.

A 649 könyvtárközi kérésbõl 15-öt az
internetrõl tudtunk teljesíteni, a megmaradt 634
kérést 46 könyvtárnak továbbítottuk.

A legtöbb kérést a következõ könyvtáraknak
tudtuk elküldeni:
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A megkért dokumentumok 76%-a könyv, közel

20%-a fénymásolat, 38 esetben pedig elektroni-

kus dokumentum volt. A tíz hónap alatt CD-
ROM, hangoskönyv, zenei CD nem szerepelt
kérésként.

Korábban nem végeztünk elemzést arra vo-
natkozóan, hogy milyen a kért dokumentumok
kiadási év szerinti megoszlása. A 2004-es év
adatai szerint a következõ a megoszlás:

Jellemzõ, hogy elsõsorban a friss irodalmat
keresik az olvasók, a kérések 74%-a is a kilenc-
venes, kétezres években megjelent dokumentu-

mokra vonatkozott, és elsõsorban a felsõfokú
alapképzésben részt vevõk kérték. A kért doku-
mentumok 6%-ának  megjelenési ideje 1800 és
1950 közé esik, ezeket kutatómunkához, szak-
dolgozathoz vették igénybe az olvasók.

A kért dokumentumok jellemzõen a szakiro-

dalomhoz tartoznak, 2004-ben csak 50 esetben
kértünk szépirodalmi mûvet.  Az összes kérés
8%-a (53 db) volt idegen nyelvû mû, a leggyak-
rabban angol nyelvû könyveket kértünk (34 szak-
irodalmit és 10 szépirodalmit).

A leggyakrabban kér témakörök rangsora a
következõképpen alakult 2004-ben:

Összegzés

A tíz hónap alatt lezajlott felmérés adatainak
elemzése alapján kirajzolódott néhány karakte-
res vonás, amely hasznos lehet a könyvtár to-
vábbi munkájában. Segítséget nyújthat a további
fejlesztések szempontjainak kialakításához, a
munkafolyamatok megtervezéséhez.

A felmérés megerõsítette azt a többéves olva-
sószolgálati tapasztalatunkat, hogy a könyvtár-
közi kölcsönzés területén is a 18 és 50 év közötti

korosztályokhoz tartozók és a nõk a legaktívab-

bak.  Az összes könyvtárközi kölcsönzést kérõ

olvasó 66%-a valamilyen felsõoktatási képzés-

ben vesz részt.
A 28 és 50 közöttiek magas arányát (45,6%)

az indokolja a kérdéseinkre kapott válaszok alap-
ján, hogy sokszor kitolódik az elsõ diploma
megszerzésének idõtartama (a diák szakot vál-
toztat, új iskolát kezd, évet halaszt stb.), sokan a
középfokú szakmai végzettség megszerzése után
dolgozni kezdenek, majd néhány év múltán kez-
dik el felsõfokú tanulmányaikat, megnõtt a má-
soddiploma megszerzésére kötelezettek vagy
vállalkozók száma.

A valamilyen oktatási formában részt vevõk ma-
gas száma miatt nem meglepõ, hogy a kérések konkrét

mûvekre vonatkoznak, és általában a képzõ intézmé-
nyek oktatóitól kapják az olvasók (105 fõ) a doku-
mentumok adatait. Felmérésünkbõl az is kiderül, hogy
a könyvtárközi kölcsönzést kérõk 65%-a csak a mi

könyvtárunkba jár, 74%-a pedig itt hallott elõször errõl

a szolgáltatásról.
79-en jelezték, hogy elektronikus katalógu-

sokból vagy egy korábban használt dokumen-
tum irodalomjegyzékébõl tudják a kért mû ada-
tait. Az önállóan keresõk nagy része tõlünk,
könyvtárosoktól tanulta meg az elektronikus
katalógusok, adatbázisok használatát. Olvasószol-
gálati munkánk egyik fontos alapelve a sokirá-
nyú tájékoztatásra kiterjedõ, korrekt, alapos kom-
munikáció az olvasóval. Ennek a munkának a
fontosságát jelzik számunkra azok a válaszok,
amelyek arra utalnak, hogy a könyvtárközi köl-
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csönzés lebonyolítása mellett az önálló ismeret-
szerzés megtanulásában is segítettünk. Gyors és
jól kihasználható eszköz az olvasókkal való kom-
munikációban a személyes beszélgetés mellett
az e-mail lehetõsége is.

Hat esetben fordult elõ, hogy nem konkrét
kéréssel fordult hozzánk az olvasó, hanem egy
témakört jelölt meg: a kávé története, a kerékpár
története, erõmûvi berendezések, az íj a honfog-
lalás korában, iskolai balesetvédelem, királyi
csendõrség. Mindegyik témában tudtunk a saját
állományunkból adni irodalmat, de az olvasóknak
több és mélyebb ismeretet nyújtó mûvek kellettek.
A keresést ránk bízták, mert vagy idejük, vagy
lehetõségük nem volt az önálló keresésre, vagy
egyéb ok miatt nem akartak õk kutakodni.

Évek óta a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-

tártól kapjuk a legtöbb dokumentumot. A kéré-
seket 2-3 napon belül postázzák, a könyveket
akár többször is meghosszabbítják, egyszóval
rugalmasak a könyvtárközi szolgáltatás terén.
2002-ben a második helyen a Szegedi Tudomány-
egyetem könyvtára szerepelt. 2004-ben kevés
dokumentumot kértünk tõlük, mert a több hóna-
pos költözés miatt szüneteltették a szolgáltatást.
A felmérés alatt 3 könyvet külföldrõl kaptunk
meg, az OSZK-n keresztül.

A kérések elküldése elõtt néhány szempontot
figyelembe kell vennünk, amelyek befolyásol-
ják, hogy melyik könyvtárhoz küldjük el a ké-
rést. Például:  ahol a kölcsönzési határidõ négy
hét, nem pedig kettõ; ahonnan rövid idõ alatt
(2-3 nap) megkapjuk a dokumentumot; ahol
kérhetünk hosszabbítást; ahol egyáltalán en-
gedélyezett a kölcsönzés (a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár minden
dokumentumot olvasótermi használatra ad).
Figyelni kell a postaköltség problémájára is.
Vannak könyvtárak, ahova  a visszaküldés pos-
taköltségét a mi könyvtárunknak kell fizetnie
(pl. MTA Könyvtára, Tiszántúli Református
Egyházkerület Nagykönyvtára, Miskolci Egye-
tem Könyvtára). Néhány könyvtár könyvtár-
közi kölcsönzési szabályzata megváltozott,
szigorúbb lett. A Szegedi Tudományegyetem
Könyvtára például 2004 végén 6-ra csökken-
tette a kérhetõ könyvek számát, 1945 elõtt
kiadott mûvet nem kölcsönöz, és ha a lejárati
idõig nem érkezik vissza a kért könyv, akkor
nem fogad új kérést, amíg vissza nem küldjük
a késõ dokumentumot.

Ma már egyre több dokumentum található meg
elektronikus formában a világhálón. 2004 volt
az elsõ év, amikor már az internetrõl teljesítet-
tünk kéréseket, azaz az „internetnek” továbbítot-
tuk a kérést (15 esetben).  Feltehetjük a kérdést,
hogy az interneten a teljes szövegû adatbázisok-
ban, elektronikus könyvtárakban vagy más
weboldalakon megtalált dokumentum könyvtár-
közi kölcsönzésnek számít-e, hiszen nem a saját
állományunkból jutott hozzá az olvasó, de nem
is másik könyvtár állományából kapta meg.
Valójában egy virtuális könyvtárat vettünk igény-
be a kérés teljesítéséhez. A mindennapi tájékoz-
tató munkában is sokszor használjuk a világhá-
lót dokumentumok teljes szövegû keresésére, de
az a tapasztalatunk, hogy néha elég idõigényes
tud lenni egy ilyen keresés. Ezért ezeknek a
kéréseknek egy részével továbbra is a „könyvtár-
közis munka” keretében foglalkozunk.

2004 óta rendelkezik könyvtárunk az Ariel
dokumentumküldõ és -fogadó rendszerrel. A
vizsgált idõszakban 23 alkalommal vettük igény-
be ezt a szolgáltatást. Az új rendszer nagyon
hasznos, bár tapaszatalataink azt mutatják, hogy
még nem minden könyvtárban alakult ki a rend-
szeres használat gyakorlata. Az Ariel igazán
akkor lesz kihasználható, ha a könyvtárakban
egyre több lesz az elektronikus formában tárolt
dokumentum, tehát a már meglévõket továbbít-
hatják egymásnak, és nem kell a digitalizálással
külön foglalkozni. Így valóban érvényesülhet
majd az Ariel egyik legfontosabb jellemzõje, a
gyors szolgáltatás.

A fénymásolatban kért dokumentumok között

113 folyóiratcikk volt, 10 pedig könyvrészlet. A
kérések közül 27 olyan folyóiratra vonatkozott,
amelyet mi is járatunk, de a kért évfolyamokat
már nem õriztük meg, egyebek közt az Iroda-
lomtörténet 1955-ös, a Humán-erõforrás Me-
nedzsment 1991-es vagy a  Magyar Jog 1973-as
évfolyamát. A kérések zömét olyan tudományos
szakfolyóiratokból kértük  (pl. Rendészeti Szem-
le, Pszichoterápia, Belügyi Szemle, New England
Journal  stb.), amelyek elsõsorban szakkönyvtá-
rak anyagához tartoznak.

A kérések témakör szerinti megoszlását alap-
vetõen az határozza meg, hogy mely szakokon
tanulnak a szolgáltatást kérõk. 2002-ben 63
mûvet kértünk a pszichológia területérõl (akkor
három pszichológushallgatónk volt), 2004-ben
viszont csak 28 darabot egy gyakorló pszicholó-
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gusnak és két posztgraduális képzésben részt
vevõ pedagógusnak. 2004-ben viszont 64 joggal
kapcsolatos mûvet (öt joghallgatónk volt) kér-
tünk, 2002-ben csak 24-et.

Végül: A szolgáltatás nagy elõnye, hogy az
olvasók gyorsan, a lakóhelyükön kapják meg a
kért dokumentumot. A könyvtár, a könyvtárak

presztízsét jelentõsen növelõ szolgáltatás a
könyvtárközi kölcsönzés, amely a virtuális
könyvtárak lehetõségeivel kiegészülve bizonyít-
ja és megerõsíti a könyvtárak fontosságát, hasz-
nosságát az élet számos területén, de mindenek-
elõtt a tanulás, az önképzés terén.

Oláh Bernadett és Katona Zsuzsanna
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Továbbképzés
Szombathelyen, a Területi

Mûvelõdési Intézmények
Egyesületéhez tartozó
könyvtárosok részére

A Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány 2005.
szeptember 22. és 24. között továbbképzést tar-
tott a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesü-
letéhez (TEMI) tartozó könyvtárak dolgozói ré-
szére. Az egyesület olyan, egykor szakszervezeti
fenntartású könyvtárakat, mûvelõdési házakat és
mûvészeti együtteseket tömörít, amelyek siker-
rel vészelték át  a kilencvenes évek viharait, és
azóta is aktívan munkálkodnak a kultúraközve-
títés számos területén. Hogy a rendezvény jelen-
tõségérõl fogalmat alkothassunk, a programok
ismertetése elõtt érdemes egy pillantást vetni a
múltba.

A fiatalabb könyvtáros kollégáknak rendsze-
rint egyáltalán nincsenek ismereteik a szakszer-
vezeti (munkahelyi) könyvtárakról. Nem is cso-
da, hiszen a magyar könyvtártörténetnek ez egy
szinte teljesen feltérképezetlen területe. A témá-
ról jó összefoglalást ad a Csapody–Tóth–Vértesy-
féle Magyar könyvtártörténet, viszont az ide
vonatkozó modern szemléletû szakirodalom igen
szûkös. Ha olvasni szeretnénk e tárgyban, az
összefoglaló munkák közül csak a Könyvtáro-
sok kézikönyvét forgathatjuk, s nem jobb a hely-
zet a cikkek, tanulmányok terén sem. A szak-
szervezeti könyvtárakról szóló írások áradatát a
80-as évek végétõl mintha elvágták volna. A 90-
es évek végétõl jelennek meg ismét (csekély
számban) e témával kapcsolatos publikációk, de
ezek szinte kivétel nélkül az utódintézmények
fenntartásával, menedzselésével foglalkoznak.
Pedig a téma érdemes lenne a behatóbb tanul-
mányozásra. Igaz ugyan, hogy manapság, ami-
kor a könyvtártudomány és a könyvtáros szak-
ma az információszerzõ és -szolgáltató technikák
hihetetlen ütemû fejlõdése miatt folyamatosan új
kihívásokkal szembesül, felvetõdhet a kérdés: ér-

demes-e a múlt történései után búvárkodni és azok
felett elmélkedni, s nem az lenne-e a helyes, ha
minden épkézláb könyvtáros azon munkálkod-
na, hogy a jelen és a jövõ könyvtárügyét elõ-
mozdítsa? Úgy gondolom, hogy van helye a
historikus tanulmányoknak is, hiszen terveket
csak úgy kovácsolhatunk, ha ismerjük a múltat
(kiváltképpen a közelmúltat): az elért eredmé-
nyeket és a hibákat egyaránt.

Az alábbiakban szeretném ezért rövid átte-
kintését adni a szakszervezeti, illetve TEMI-
könyvtárak történetének.

Az 1950-es években a kultúrpolitika fontos
részét képezõ könyvtárügy egyik alapvetõ köve-
telménye volt a szervezett, egységesen irányított
könyvtári rendszer létrehozása. A hasonló fel-
adatokat ellátó könyvtárak hálózatokat, közmû-
velõdési és szakkönyvtári hálózatokat alkottak.
A közmûvelõdési könyvtárak két elv szerint szer-
vezõdtek: a tanácsi (állami) közmûvelõdési há-
lózatok lakóhely szerint, a szakszervezeti köz-
mûvelõdési hálózatok munkahely szerint elégí-
tették ki a lakosság igényeit.

A kormányzat jelentõs összegeket fordított
arra, hogy a hivatalos ideológia eljusson a cím-
zettekhez. Ennek egyik eszközeként megnövel-
ték a könyvtárak számát és állományát. Az 1950-
es évek közepére minden településen volt köz-
mûvelõdési könyvtár. A lakóhelyi könyvtárak-
kal párhuzamosan a szakszervezetek a munka-
helyeken hoztak létre hasonlókat: 1945 és 1951
között valamennyi, száz dolgozónál többet fog-
lalkoztató üzemben, munkahelyen létrejöttek a
szakszervezeti könyvtárak, 1955-tõl pedig az ezek
könyvellátását, módszertani szakirányítását és a
képzést végzõ központi könyvtárak.

A szakszervezeti könyvtárhálózat az üzemi,
vállalati, hivatali, intézményi és szakszervezeti
mûvelõdési otthonokban, valamint szakszerve-
zeti szerveknél (üzemekben) mûködõ, a szak-
szervezeti szervek által fenntartott közmûvelõ-
dési könyvtárak egységes szervezete volt. Ezek
a könyvtárak Budapesten szakszervezetenként,
vidéken megyénként alkottak könyvtári hálóza-
tot. A hálózathoz a következõ könyvtárak tar-
toztak: központi könyvtár, körzeti könyvtárak,
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önálló könyvtárak, letéti könyvtárak, könyvköl-
csönzõk.

A hálózat központja a központi könyvtár volt.
Budapesten a szakszervezetek budapesti bizott-
sága, illetve késõbb minden szakszervezet, vidé-
ken a szakszervezetek megyei tanácsa tartott fenn
központi könyvtárat.

A központi könyvtárak és a körzeti könyvtá-
rak a mûködési területükre esõ üzemeknél letéti
könyvtárakat és könyvkölcsönzõket hozhattak
létre, az önálló szakszervezeti könyvtárak pedig
az üzem részlegeiben fiókkönyvtárakat és könyv-
kölcsönzõket létesíthettek. Az önálló könyvtár-
ral nem rendelkezõ üzemekben vagy azok egyes
részlegeiben a központi és körzeti könyvtárak
letéti könyvtárakat és könyvkölcsönzõket léte-
síthettek.

A könyvtárak felett a felügyeletet a fenntartó
szakszervezeti szerv, a fõfelügyeletet pedig a
Szakszervezetek Országos Tanácsa gyakorolta.
A körzeti, önálló és letéti könyvtárak, illetve
könyvkölcsönzõk szakirányítását az illetékes
központi könyvtárak végezték.

1948-tól a szakszervezetek korábbi, hagyo-
mányos feladata, az érdekvédelem megszûnt,
ehelyett termelést segítõ, pártcélokra mozgósító
funkciót kaptak. A pártélet kisszótára címû ki-
adványban a „szakszervezetek” szócikk alatt a
következõket találjuk: „Kettõs funkciójuk van:
egyfelõl szervezik és nevelik a dolgozókat a
munkáshatalom védelmére, erõsítésére, a társa-
dalom politikai, gazdasági, kulturális erejének nö-
velésére (…), másfelõl szorgalmazzák és segítik
a munkások, a dolgozók anyagi, szociális és kul-

turális igényeinek kielégítését, vé-
delmezik (…) jogaikat (…).”1

Az állam tehát komoly nevelõ
szerepet is szánt a szakszerveze-
teknek: „A szakszervezeti nevelés
célja a marxista–leninista világné-
zettel, magas színvonalú általános
és szakmûveltséggel rendelkezõ,
önálló gondolkodásra képes ember,
aki akar és tud önmagáért, család-
ja és hazája boldogulásáért, szoci-
alista társadalmunk elõrehaladásá-
ért dolgozni (…).”2

A szakszervezeti nevelés fontos
eszközei voltak a szakszervezeti
(munkahelyi) könyvtárak: „A szak-
szervezeti könyvtár a mozgalom

más szerveivel, intézményeivel együtt a szocia-
lista nevelési célok megvalósításán dolgozik.
Ebben az összefüggésben a szakszervezeti kere-
tek között folyó teljes kulturális munka alapját
képezi. … A szakszervezeti könyvtár az olva-
sásra alapozva válthatja valóra nevelési céljait.
E nevelési célok között elsõ helyen kell említe-
nünk a szocialista tudat, a szocialista gondolko-
dású ember formálását.”3

A szakszervezeti könyvtári rendszer kialaku-
lásakor tehát politikai, hatalmi szempontok do-
mináltak, ezért azt mondhatjuk, hogy ez egy
ideológiai alapon szervezett közmûvelõdési há-
lózat volt.

A rendszerváltozást követõen a társadalmi,
gazdasági és kulturális élet terén végbemenõ
változások komoly próbatételt jelentettek mind
a könyvtárak, mind a szakszervezetek számára,
a szakszervezeti könyvtárak pedig egyenesen
válságos helyzetbe jutottak. A kilencvenes évek
elsõ felében nagyon sok vállalat csõdbe ment,
illetve privatizálásra került. Ennek következté-

1 Barsi Tomaj: A pártélet kisszótára. 1984, Kossuth
Könyvkiadó, 134–135. old.

2 A Szakszervezetek Országos Tanácsának határozata a
szakszervezetek feladatairól a dolgozók nevelésében
(1977. IV. 8.) In: A magyar szakszervezeti mozgalom
határozatai 1. köt. Szerk.: Dr. Zsiga László. H. n. 1981,
Táncsics Könyvkiadó, 100. old.

3 Gerõ Zsoltné–Papp István: A szakszervezeti könyvtá-
rosok kézikönyve. Második, átdolgozott és bõvített ki-
adás. Bp., 1971, Táncsics Könyvkiadó, 9. old.
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ben a közmûvelõdési és részben szakkönyvtári
feladatokat ellátó vállalati könyvtárak hálózata ro-
hamosan leépült. A kilencvenes évek közepére ez
a folyamat annyira fölerõsödött, hogy tizedére esett
vissza a hálózat letéti könyvtárainak száma. A szak-
szervezeti könyvtárak esetében a következõ válto-
zások történtek: 1. megszûntek vagy a megmara-
dásért folytatott küzdelemben jelentõs veszteséget
szenvedtek; 2. önkormányzati könyvtárakba olvad-
tak; 3. a megye egész területét átfogó, egységes
közmûvelõdési könyvtár alakult.

Természetesen az ezekben az intézmények-
ben dolgozó könyvtárosoknak mindezt igen ne-
héz volt elfogadniuk. Úgy vélték, hogy e könyv-
tárak hálózata továbbra is komoly támogatásban
kellene, hogy részesüljön, amit azzal indokoltak,
hogy a munkásegyletek, szakszervezetek mindig
is feladatuknak tekintették tagjaik általános mû-
veltségének gyarapítását, amit folytatandó hagyo-
mánynak tartottak. Ezenkívül úgy gondolták,
hogy a hálózat hatékonyan képes elõsegíteni a
dolgozók szakmai továbbképzését, átképzését,
aminek a megváltozott körülmények között egy-
re többen látták szükségét, s azzal is érveltek,
hogy nagyon sok dolgozó másképpen nem jut
olvasnivalóhoz, csak a munkahelyi könyvtára-
kon keresztül.

A rendszer ellenzõi viszont úgy vélekedtek,
hogy párhuzamos szolgáltatásról, az anyagi és
humán erõforrások megkettõzött és fölösleges
felhasználásról van szó. (Igen korán, az 1970-es
években szakmai viták kereszttüzébe kerültek a
szakszervezeti könyvtárak, többen ugyanis már
ekkor úgy gondolták, hogy egységes közmûve-
lõdési könyvtári hálózatra van szükség.) Azt
viszont az ezen az állásponton levõk is elismer-
ték, hogy a szakszervezeti könyvtári hálózatban
felhalmozódott szellemi értékeknek (képzett
könyvtárosoknak és értékes dokumentumoknak)
a veszni hagyása súlyos hiba.

Hosszasan lehetne elemezni, hogy kinek volt
igaza a vitában. Mindenesetre a rendszerválto-
zás után a magyar könyvtári rendszerben végbe-
menõ szelekciós folyamat révén gyorsan és spon-
tán módon eldõlt a polémia: a szakszervezetek
nem tudták tovább vállalni a mûvelõdés támoga-
tását, az állam védõszárnyai alól kikerült, állami
szubvenciókra támaszkodni többé nem tudó cé-
geket, illetve új, profitorientált tulajdonosaikat
vajmi kevéssé foglalkoztatta a munkahelyi
könyvtárak ügye, így azok többsége megszûnt.

A szakszervezeti rendszer széthullása miatt
1989-tõl fenntartó nélkül maradó és megtizedelt
szakszervezeti könyvtárak névleges mûködtetõ-
je átmenetileg a Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége lett, a szakszervezeti vagyon,
közte a könyvtárak vagyona, épülete is a VIKSZ
(a szakszervezeti Vagyont Ideiglenesen Kezelõ
Szervezet) felügyelete alá került. A szakszerve-
zeti tömörülések nem tudtak egyezségre jutni a
mûvelõdési intézmények fenntartásáról, így a
VIKSZ úgy döntött – 1/1993. (03. 01.) hat. –,
hogy mûködtetésre átadja a mûvelõdési intéz-
ményeket – ingó vagyonukkal, térítésmentesen
– a Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési
Intézmények Egyesületének, amely 1993-tól lát-
ta el a mûködtetõi feladatokat, s aminek neve
2001-ben Területi Mûvelõdési Intézmények
Egyesülete lett. A tagintézmények egyik része
alapítványi formában, másik része az egyesület-
be integrált módon mûködik, de közös jellemzõ-
jük, hogy mûködési költségeik finanszírozásá-
nak legfõbb forrása a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumán keresztül folyósított állami
támogatás.

A munkahelyi könyvtárak közül csak a leg-
életképesebbek maradtak fenn, amelyek viszont
átalakultak és nyilvános közkönyvtárként foly-
tatták/folytatják mûködésüket. Komoly nagysá-
gú gyûjteményekrõl van szó, amelyek révén ezek
az intézmények alkalmasak magas szintû köz-
könyvtári szolgáltatások nyújtására, s elmond-
ható, hogy körültekintõ állománygyarapítási stra-
tégia mellett hosszú távon is képesek lesznek
megfelelni az információs társadalom kialakulá-
sa során gyorsan változó olvasói igényeknek.  E
könyvtárak használóinak száma magas, nem utol-
só sorban azért, mert a színvonalas könyvtári
szolgáltatásokon kívül változatos rendezvényi
kínálattal is a látogatók rendelkezésére állnak.
Sok energiát és idõt fordítanak különbözõ kultu-
rális programok szervezésére, különösen fontos
feladatuknak tekintve az olvasáskultúra népsze-
rûsítését. Az e könyvtárak falai között lebonyo-
lított programok palettája igen színes, minden
évben nagy számban szerveznek a kollégák író-
olvasó találkozókat, olvasótáborokat, ismeretter-
jesztõ elõadásokat és kiállításokat.

Nagymúltú, jól mûködõ, eredményesen szolgál-
tató könyvtárakról van tehát szó, amelyek  viszont
– egészen eddig – egymástól meglehetõs elszige-
teltségben, közös szakmai rendezvények nélkül
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mûködtek, s keresték helyüket a magyar könyvtári
rendszerben. Ezért van oly nagy jelentõsége a szep-
temberben lebonyolított továbbképzésnek.

A rendezvény tervének megvalósítását a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai
Kollégiumának négyszázezer forintos támogatá-
sa tette lehetõvé. A sikeres pályázat jól szemlél-
teti azt a tendenciát, hogy a könyvtárak által
igénybe vehetõ pályázatok esetében is, az EU-s
mintához hasonlóan, egyre inkább elõnyt élvez-
nek az innovatív munkát kívánó s az intézmé-
nyek együttmûködésére épülõ projektek. A tel-
jesen újszerû kezdeményezést jelentõ szakmai
program a Helyüket keresõ könyvtárak – köz-

könyvtári szerepkörben címet kapta, utalva arra,
hogy ezeknek az intézményeknek a helyzete még
mindig nem rendezõdött megnyugtatóan.

A rendezõk céljaikat a TEMI-könyvtárak
elõtt álló feladatokkal teljesen adekvát módon
tûzték ki. A kollégák megismertetése a hazai
és külföldi közkönyvtárak helyzetével, feladat-
körével, a nyilvános könyvtárak követelmény-
rendszerével s a könyvtári alapdokumentumok-
kal sürgetõ tennivaló volt. Ugyanilyen fontos
volt a TEMI-könyvtáraknak a hazai könyvtári
rendszerben betöltött helyérõl és szerepérõl
való eszmecsere kezdeményezése, valamint az
elért eredmények és a megvalósításra váró
célok számbavétele.

A nagyszabású rendezvény megszervezése és
lebonyolítása rendkívüli alapossággal történt. A
színvonalas és gördülékenyen lezajló programok
nívós környezetben, két helyszínen, a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban (BDK), illetve az igen han-
gulatos, barátságos Szombathelyi Siker Könyv-
tárban zajlottak.

Az elsõ napon, a megérkezést, a szállás el-
foglalását és az ebédet követõen Tilcsikné Pász-

tor Ágnes, a Szombathelyi Siker Könyvtár Ala-
pítvány igazgatója köszöntötte a résztvevõket és
ismertette a programot. Ezután Pallósiné Toldi

Mártának, a BDK igazgatójának elõadását hall-
hattuk, amelyet saját könyvtár- és olvasásszoci-
ológiai felméréseire, illetve az ezekre támasz-
kodva megírt tudományos dolgozatára alapozott.
Az elõadás révén a kollégák rengeteg friss és
hasznos információval gyarapodhattak a magyar
közkönyvtárak szerepére és használói körére
vonatkozóan, miközben kitekintést nyerhettek
Ausztria és Szlovénia közkönyvtárainak mûkö-
désére is.

A továbbképzés vitafórummal folytatódott,
amelyre meghívást kapott a TEMI vezetõsége
is. A vitát Pádár Lászlóné, a TEMI Nógrád
Megyei Könyvtárának igazgatója, az egyesület
Könyvtári Szakmai Kollégiumának vezetõje nyi-
totta meg elõadásával, amelyben felvázolta a
szakszervezeti könyvtárak történetét, a rendszer-
változást követõen végbement változásokat és a
TEMI könyvtárainak jelenlegi helyzetét. Az elõ-
adást vita követte sok építõ jellegû hozzászólás-
sal, a fõ témakörök a finanszírozási gondok, a
könyvtárak elõtt álló új kihívások, a szolgáltatá-
sok fejlesztésének lehetõségei, az egyedi szol-
gáltatási profil kialakításának elképzelhetõ irá-
nyai, a közép- és hosszútávú stratégia kidolgo-
zásának szükségessége, az együttmûködés lehe-
tõségeinek kibõvítése, a közös pályázati munka
voltak. A napot kötetlen beszélgetés zárta a Si-
ker Könyvtárban.

A továbbképzés a második napon a BDK-ban
folytatódott. A résztvevõket a téma szakavatott
ismerõje, Németh Tiborné, a BDK Ellátórend-
szeri és Szaktanácsadói Szolgálatának vezetõje
tájékoztatta azokról a követelményekrõl, ame-
lyeknek a nyilvános könyvtáraknak meg kell
felelniük, majd elõadás és gyakorlat formájában
ismertette meg a kollégákat a könyvtári alapdo-
kumentumok (küldetésnyilatkozat, szervezeti,
könyvtárhasználati és gyûjtõköri szabályzat) el-
készítésének helyes módjával.

Ezt követõen, Nagy Éva igazgatóhelyettes
kalauzolásával, a résztvevõk megismerkedtek a
Berzsenyi Dániel Könyvtárral. Nagy élmény volt
betekintést nyerni a közelmúltban felújított, rend-
kívül modern, a szolgáltatások színvonalát és
esztétikai megjelenését tekintve is a hazai könyv-
tárak élmezõnyébe tartozó intézmény életébe.

A délután folyamán még egy szakmai prog-
ram várt a könyvtáros kollégákra: az Országos
Dokumentumellátási Rendszer megismerése,
Szalókné Sulyok Emilia (BDK) irányításával. A
napot séta és a város nevezetességeivel való is-
merkedés zárta, a továbbképzés harmadik nap-
ján pedig a résztvevõk választásuk szerint a Vas
Megyei Levéltárat vagy az  Egyházmegyei
Könyvtárat tekinthették meg.

A továbbképzéssel a szervezõk maradéktala-
nul megvalósították kitûzött céljaikat, nagymér-
tékben hozzájárulva ezzel a TEMI-könyvtárak
elõtt álló legfontosabb feladatok (az együttmû-
ködés erõsítése, a magyar könyvtári rendszerben
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való markáns megjelenés, a könyvtárosok szak-
mai felkészültségének növelése, ezáltal a könyv-
tári szolgáltatások színvonalának emelése) meg-
valósításához.

Valamennyi részt vevõ kolléga nevében ez-
úton szeretnék köszönetet mondani a rendezvényt
lebonyolító intézmény igazgatójának és dolgo-
zóinak az áldozatos szervezõmunkával járó és
példaértékû kezdeményezésért, a szakmai fejlõ-
dést nagyban elõmozdító tartalmas programokért
és a szívbõl jövõ vendégszeretetért.

Nedelkovics László

TEMI Dél-Alföldi Bibliotéka
és Szaktájékoztató Központ, Szeged

Olvasáskultúra,
olvasástámogatás

Az Összefogás a könyvtárakért – összefogás az
olvasókért (országos könyvtári napok) rendez-
vénysorozata keretében került sor 2005. október
3-án a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) országos szakmai konferenciájára Olva-
sáskultúra, olvasástámogatás címmel. A rendez-
vény Vas megye nyilvános könyvtárainak tizen-
egyedik szakmai napja is volt abból az alkalom-
ból, hogy Szombathely rendezett tanácsú város
közkönyvtára 125 éve kezdte meg mûködését.

Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Könyvtár
igazgatója, üdvözlõ szavait követõen átadta a
konferencia levezetésének jogát Fodor Péternek,
az IKSZ elnökének, aki a tõle megszokott „tu-
dományos humorral” vezette le a tanácskozást.

Elsõként György Péter esztéta, médiakritikus,
egyetemi tanár a digitális kor olvasási kultúrájá-
ról beszélt gondolatgazdag tartalommal, nagyon
élvezetesen. Elõadásának alapvetõ mondaniva-
lója az volt, hogy a jelen olvasáskultúrája nem
más, mint valódi olvasók tájékozódása virtuális
terekben, folyamatosan átváltozó szövegekkel.
Napjaink olvasási szokásai átalakulóban vannak,
hiszen már nagyrészt szövegekkel vagyunk kap-
csolatban, nem pedig kötetekkel ebben a számí-
tógépes világban.

A CC (Creative Commons) szervezõdést nép-
szerûsítve szólt a tájékozódás szabadsága és az
ennek gátakat állító jogi környezet viszonyáról,
valamint a szerzõk döntési jogának visszaszer-
zésérõl mûveik felhasználásával kapcsolatban.

Szerinte a tudományos mûvek esetében elsõdle-
gesen olyan mûveket kellene az interneten is
közzétenni, amelyeknek egy része szabadon hoz-
záférhetõ, míg a teljes anyag megvásárlás után
lenne csak tanulmányozható. Természetesnek
tartotta viszont azt, hogy a szépirodalmi mûvek
esetében a szerzõi jognak továbbra is meg kell
maradnia. E rész összefoglalásaként megállapí-
totta, hogy territoriális lojalitás nélkül nincs
network, azaz hálózati lojalitás.

Bemutatta többek között a Hamburgban lét-
rehozott, mára múzeumi érdekességgé lett Aby
Warburg könyvtárat, amely a Langnaachs ter-
vezte könyvtárépületben kapott helyet. E könyv-
tár érdekessége, hogy a tér egy nagy kört for-
máz, amely felülrõl kap világítást. Ugyanis
Warburg az olvasóteret a tudomány arénájának
tekintette, és ennek megfelelõen alakíttatta ki
magát az épületet. A mûveket a Dewey-féle
osztályozás szerint csoportosította. György Pé-
ter szerint itt napjainkban is mindig olvasnak az
emberek, akik lehet, hogy csak statiszták, ugyanis
elképzelhetetlen az elmélyült munka a napi több
száz látogató mellett, akik felkeresik a város e
nevezetességét. A létezõ hagyományos gyûjte-
mények és könyvtári világ megidézésére azért
volt szükség, hogy az univerzalitás jegyében a
változás mellett is érveljen.

György Péter beszélt az internet használatá-
nak könyvtári kultúrájáról, hiszen ez is egy ak-
tuális napi probléma a könyvtárak életében. Sze-
rinte a könyvtáraknak nem kell félniük figyel-
meztetõ feliratokkal felhívni a használók figyel-
mét arra, hogy nem elég, ha saját szeméremérze-
tükhöz igazodva használják a nyilvános termi-
nálokat.  Mások világlátására, hitbéli meggyõ-
zõdésére is tekintettel illik lenniük. Ez olyan
szabály, amelynek be nem tartása maga után
vonhatja a használat jogának megvonását is.

Az elõadás kapcsán György Péter összefog-
lalta, hogy mit is értünk ma a szöveg kifejezé-
sen, hogy mikor mentjük el az internetes oldala-
kat, hogyan tesszük el az utókornak ezeket az
anyagokat, hiszen e dokumentumok egyik pilla-
natról a másikra tûnnek el a szemünk elõl.

Réz András filmesztéta, mûfordító, reklám-
szakember  A nagy könyv élményközelbõl cím-
mel beszélt a könyvek televízió segítségével le-
bonyolított párharcáról. Egy játékról, amelynek
egy bizonytalanná vált médium (a könyv) újra-
értékelése a célja. Réz András a tõle megszokott
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õszinteséggel és nyíltsággal fejtette ki vélemé-
nyét a jelen olvasási szokásairól, a televíziós
könyvpárbajok nehézségeirõl. Két teljesen más
stílusú mû közül, amelyet „önmagáért”, monda-
nivalójáért, írói stílusáért, a hozzá fûzõdõ saját
élményeinkért szeretünk, nagyon nehéz válasz-
tani, de mivel játékról van szó, valamelyiknek
nyertesen, illetve „vesztesen” kell kikerülnie
ezekbõl a párbajokból. Az igazi nyeremény min-
denkié, aki kedvet kapva elolvassa, újraolvassa
a bemutatott regényeket.

Réz András kissé pesszimista hangvételét e
játék sikerét és a közönségre gyakorolt hatását
illetõen ellensúlyozta Ramháb Máriának, a Ka-
tona József Könyvtár igazgatójának elõadása
A nagy könyv program országos és Bács-Kis-
kun megyei tapasztalatairól. Ramháb Mária be-
mutatta magát A nagy könyv programot és
saját megyéjének azokat a sikeres kezdemé-
nyezéseit, amelyeket a program keretében va-
lósítottak meg. Ezek a késõbbiekben is nagyon
jól használhatók az olvasóvá nevelés terén, mind
a gyermek, mind pedig a felnõtt korosztály vo-
natkozásában. Így a „Hallgasson bele a nagy
könyvbe”, „A nagy könyv filmkockákon”, „A
nagy könyv – kis kézben”, „Mit olvas?” – helyi
neves emberek könyvbemutatója, a „Betûbuli”,
a „Könyvtársasjáték” elnevezésû programsoro-
zatokat, amelyekbõl a hallgatóság is meríthetett
ötleteket munkájához.

Hasonló ötletbörzét vonultatott fel a Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
fõigazgatója, Virágos Márta és kollégája, Fejér

Anna Egy cívis város nagy könyve címû elõadá-
sában. A helyi sajátosságokat kihasználó progra-
mokról hallhattunk, hiszen ott az egyetemi diák-
ság adja az olvasótábor nagy részét. A nagy
könyv kávéházat, az elõadások alatt készült, az
aktuális mûhöz kapcsolódó mûvészi illusztráci-
ókat, a mûveket megjelenítõ egyetemi produkci-
ók színes kavalkádját mutatták be fényképekkel
illusztrálva.

Ezen elõadásokat egészítette ki Pál Regina

polgárdi könyvtáros Amit egy kisvárosi könyv-
tár tehet címû, nagyon szemléletes bemutatójá-
val. Már maga az elõadás címe is utalt arra, hogy
egy pár ezer lakosú település programsorozatá-
val ismerkedhetünk meg. Példát láthattunk Pál
Reginától arra, hogy meg lehet mozgatni az ol-
vasás, a könyv égisze alatt „tömegeket”, közös-
ségeket, ha van a könyvtárosban ötletesség, ki-

tartás, szakmaszeretet a hivatása mind jobb gya-
korlásához. Színes illusztrációi tanúskodtak ar-
ról, hogy mekkora sikere volt az akadályverse-
nyüknek, amelyet a százas lista gyerekkönyvei-
rõl készítettek. (Részletes beszámoló a 18. olda-

lon – a szerk.)

A konferencia záró programja a házigazda,
Pallósiné Toldi Márta A könyvtárakat kéretik
nem elsiratni… (egy aktuális kutatás üzenetei)
címû elõadása volt. Egy vizsgálat eredményeit,
megállapításait hallgathattuk meg a jelen könyv-
tárhasználati szokásairól az Országos Dokumen-
tumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárai által
kitöltött kérdõívek eredményei alapján. Az IKSZ
szervezésében lebonyolított kutatás számos vo-
natkozásban elõször szolgáltatott empirikus ada-
tokat a könyvtárak sikeres funkcióváltásáról,
amely nélkül nem lennének képesek megõrizni
szolgáltató szerepüket az információs társadalom-
ban. Az elõadó fontosnak tartotta viszont felhív-
ni a figyelmet arra, hogy a vizsgált intézmények
nem tulajdonítanak fontosságot a könyvtárak
tartalomszolgáltatásban való teljesítményének
mérésére.

A konferencia zárásaként elhangzott megálla-
pítás megfogalmazta azt a követendõ gondola-
tot, hogy mely szellemben kell olvasóink ren-
delkezésére állnunk már ma is, de a jövõben ez
végképp elkerülhetetlen: „A public library szel-
lemében mûködõ közkönyvtár, ha kinyit, teljes
szolgáltatással álljon az olvasók rendelkezésére,
vagy ne nyisson ki!” – mondta Fodor Péter.

A szép számú érdeklõdõ közönség saját olva-
sóinak megnyerését, az olvasás megszerettetését
szolgáló ötletekkel gazdagodva térhetett vissza
napi munkájához.

Gyöngyösi Zsuzsa

Hol jár a Harry Potter
jégtörõ?

Olvasáskonferencia a gyõri
Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár szervezésében
– 2005. október 14.

Az idõ változik, a szárnyas idõ repül, kötelessé-
günk ennek a röptét figyelemmel kísérni, a drá-
mai változásokról beszélni, ám senki ne lásson



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. november • 15

unióellenes magatartást
a dolgok mögött –
kezdte az elsõ elõadó,
Nagy Attila szocioló-
gus, olvasáskutató azon
a rendezvényen, amely
az V. Gyõri Könyvsza-
lon sikeres és hasznos
kísérõ programja volt a
Galgóczi Erzsébet Váro-
si Könyvtár szervezésé-
ben.

Az ország minden
részébõl érkezett érdeklõdõket – százötven szak-
ember vett részt a konferencián – Horváth Sán-

dor Domonkos könyvtárigazgató köszöntötte. Be-
szélt a gyermekek és a könyvek kapcsolatáról, e
kapcsolat gazdagításáról, a közös célról, az olvasás
megszerettetésérõl.

Nagyszabású érdeklõdési, ízlésbeli átrendezõdés
következett be az olvasás területén. Helyzetjelen-
tés, tájékoztatás, a tennivalók sorolása – talán ezzel
jellemezhetnénk Az olvasó gyermek címmel meg-
hirdetett rendezvényt, amelynek a Városháza dísz-
terme adott otthont. A konferencia elõadója volt
Békés Pál író (Szárnyalhat-e a hintaló?), Boldizsár

Ildikó mesekutató (Hogyan tanult meg olvasni a
legkisebb királyfi?) és Vekerdy Tamás pszicholó-
gus (Olvasnak-e, olvassanak-e a gyerekek?).

A diagnózist mindenki ismeri, most már a
sürgetõ orvoslás következhet. De hogyan? A
cselekvés a jelenre nézve valóban magatartás, a
jövõ vonatkozásában cél. Ha röviden akarjuk
jellemezni a helyzetet, akkor azt mondhatjuk: baj
van az olvasási kultúrával.

Dobogón a Pókember

A konferencián részt vevõ szakembereket nem
döbbentették meg azok a vizsgálati adatok, ame-
lyek arról szóltak, hogy a felsõ tagozatosoknál
1997-ben a kedvenc szerzõk sorrendje a követ-
kezõ: Móricz, Gárdonyi, Molnár Ferenc, Jókai
Mór, Fekete István, Mikszáth; 2003-ban:
Rowling, Sachar, Wilson, Fekete István, Cabot,
Defoe. Ugyancsak radikálisan más lett a hõsök
rangsora, 2003-ban már a Pókember mellett
Harry Potter is helyet követelt magának a dobo-
gón, jelezve az olvasmányválasztási szokások
változását. Az utóbbi öt-hat esztendõben történ-
tek a drámai fordulatok, a változás elõszele a

Harry Potter jégtörõ hajóhoz köthetõ. Tiltani
aligha kell ezeket a mûveket, gondolkodóba esni
fölöttük annál inkább. Az ízlésképletek változá-
sa ugyancsak megérne egy misét, de jön majd
egy másik képlet, mi több, eljutottunk oda, hogy
valaki leírta: Fekete István állathõsei mind
rasszisták.

Az emlegetett 2003-as vizsgálat kérdéseire
adott válaszok egy része a költészet kategóriájá-
ba illett, a gyerekek megszépítették a valóságot,
igyekeztek megfelelni az „elvárásoknak”. Ter-
mészetesen lehet örülni annak, hogy a megkér-
dezettek egyharmada kézbe vette a Harry Pottert,
hiszen az olvasás élménye egyszer megteremtõ-
dött. Tény továbbá, hogy a vegyes színvonalú an-
gol és amerikai szerzõk nyomulnak, amiképp az is,
hogy a gyermekeknek szánt irodalomban is ott van
a szenny, ami pénzt hoz, hasznot. Érték és szenny.
Akárcsak sok más területen. Bizony, felelõssége
van a kulturális kormányzatnak is abban, hogy mi
jut a gyermekek kezébe. A gyerek védtelen, még
nem világosak benne a határok, még segíteni kell
otthon, az iskolában, a könyvtárban.

Száz év magány

Az állítások érvényességében, igazságában
nem kételkedhetünk, most gesztusok kellenének.
A nagy könyv-játék például egy ilyen gesztus.
Sokak féltek attól, hogy Stephen King és társai
uralják majd a listákat. Nos, ez nem jött be, a
TOP 12-re az iskolai kötelezõ olvasmányok
dominanciája jellemzõ. Elgondolkodtató ugyan-
akkor, jegyezte meg Nagy Attila, hogy vajon mi
motiválta a szavazókat, amikor George Orwell
mûvét, a nyilvánvalóan nem tömegolvasmány
1984-et is bejuttatták a 12 közé. A Száz év
magánnyal kapcsolatban elmondta, Garcia
Márquez regényének nincsen mozgóképes vál-
tozata, az író nem engedte megfilmesíteni, kö-
vetkezésképp az olvasói élmények hatására sza-
vaztak rá annyian. Ettõl függetlenül a televízió
nagyhatalom, amiképpen az is igaz, hogy a pe-
dagógusok, a könyvtárosok jó munkát végeztek
a nagy könyv-játékban.

A valóság és a lelkiismeret is egyet követel:
az olvasáskultúra érdekében változtatni kell. A
tényeket meg lehet hamisítani, de aligha érde-
mes. Ezért kell tárgyilagosnak lennie olvasásku-
tatónak, mûvelõdéspolitikusnak, pszichológus-
nak, könyvtári szakembernek, pedagógusnak. Az
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ügyet szolgáló embereket persze nem kell meg-
gyõzni az olvasás fontosságáról, a változást kö-
vetelõk hallatják a hangjukat, s a konferencia
résztvevõi láthatóan-hallhatóan fontosnak tartot-
ták az ügy szolgálatát, a segítés követelését.

Eltöprenghetünk utólag is a fölöttébb nyugta-
lanító tényeken, az elõadók kinyilatkoztatás ér-
tékû kijelentésein, de a legfontosabb mégiscsak
az, hogy a lehetõ legreálisabban lássuk a helyze-
tet, a törekvéseket.

Gárdonyi, Móra, Móricz

Elgondolkoztató volt hallani arról, hogy itt
van a globalizálódó kulturális kínálati piac –
világszerte ugyanazok a sorozatok ültetik képer-
nyõ elé az embereket –, és itt van Európa is,
gazdagodunk tõle, a gyermekek még olvasnak.
De – kérdezte az elõadó – tõlünk gazdagodott-e
Európa? A dilemma az: nemzeti kánon vagy
globalizáció? Az alkalmazkodás mihez vezet?
Fontos az önazonosság-tudat, de ha nem Gárdo-
nyi, Móra, Móricz, ha nem õk lesznek a sark-
csillagok a hazai iskolarendszerben, hanem a
Harry Potterek az irány- és példamutatók, az már
megváltozott magyarságtudat lesz, nem biztos,
hogy az összetartozásról szól, a nemzeti öntu-
datról. A folyamatos változás kikerülhetetlen,
akárcsak a dolgok újraértékelése, megvitatása.
A pálya hepehupás, a startvonal nem mindenki-
nek ott van, ahol lennie kellene, a teret be kell
és be lehet játszani: okosan, felkészülten verse-
nyezve. Az, hogy egykor Európa bástyája vol-
tunk, a mai uniós piacon semmit nem jelent. Más
kérdés persze, hogyan kezelnek bennünket a régi
tagok, hol jelölték ki a helyünket.

Merre szárnyal a hintaló? Hol van a kortárs
magyar és európai gyerek- és ifjúsági irodalom
legjava? Hogyan épül a lelkekben a magyar és
az európai kultúra? Sokat mondanak ezekkel
kapcsolatban a friss tapasztalatok, számsorok, az
angolszász olvasnivalókról érkezõ hírek. Hogy
mennyiben változik a helyzet a világban és ná-
lunk, jövõ nyáron kiderül. 2006. augusztus 7. és
10. között a Nemzetközi Olvasástársaság Buda-
pesten tartja világkongresszusát. Jelmondata: Be-
tûhidak – a mûveltség összeköt. Elképzelhetõ,
hogy mindjárt az elsõ napon valaki helyzetjelen-
tést ad arról, hol jár a Harry Potter jégtörõ, és
milyen hajók úsznak a nyomában.

Jóó József

Szopori Nagy Lajos
emlékezetére

(1935–2005)

Nehezen tolulnak a
szavak a tiszta papír-
ra, hogy emlékezze-
nek a neve után im-
már mindörökké két
dátumot hordozó kol-
légánkra, barátunkra,
Szopori Nagy Lajosra.

Néhány hónapja
csupán, hogy az Író-
szövetség termei zsú-

folásig megteltek az irodalomtörténész, mûfor-
dító, tanár, könyvtáros és diplomata hetvenedik
születésnapját köszöntõkkel. Az alattomos kór
már bujkált benne, de az ünnepelt felülemelke-
dett minden szorongáson és fájdalmon, „iroda-
lomórája” felejthetetlen marad minden jelenlé-
võnek. A mûfordítás örömeirõl és küzdelmeirõl,
a hitelesség és mûvészi tolmácsolás rejtelmeirõl
beszélt derûsen és szemléltetõen.

Szopori Nagy Lajost magát is a hitelesség jel-
lemezte. Valószínûleg ettõl tudott kiváló tanár len-
ni, ezt érezhették meg benne tanítványai is, kicsik
és nagyok egyaránt. 1958 és 1962 között, frissen
végzett magyar-történelem szakos tanárként a
polgárdi általános iskolában tanított, majd Székes-
fehérvárra került a Vasvári Pál Gimnázium és
Szakközépiskola tanárának, itt 1975. április végéig
nevelte diákjait. Tanári tevékenységét leginkább
azzal jellemezhetnénk, hogy élete végéig felkeres-
ték volt tanítványai, tanácsot kértek tõle az élet
nagy és kisebb dolgaiban, hallgattak szavaira, el-
gondolkodó, emberismerõ jó tanácsaira. 1975.
május l-jén került az Országos Széchényi Könyv-
tárba, a Társadalomtudományi és Információs Cso-
port, becenevén a TINTI tudományos fõmunkatár-
sának. A Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont (KMK) hálózatfejlesztési osztályán is a társa-
dalomtudományi információk közvetítésének mód-
szereivel foglalkozott, precíz és gondolatgazdag
írásai, tanulmányai máig korszerûek.

A nagy szerelem, a finn irodalom és nyelv
gyermekkorában találta meg, pedagógus édesap-
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ja kapcsolta be Alszopor osztatlan kis iskolájában
a gyerekeket, köztük saját fiát is a negyvenes évek
elején a finn–magyar diáklevelezési mozgalomba.
Évek múlva az egyetemen, majd magánszorgalom-
ból tanulta meg a nyelvet és vitte a mûfordítói
tökéletességig. Felfedezte magának és nekünk a
finn irodalmat, verset, regényt és színmûvet egy-
aránt. Kapcsolatot teremtett a Tamperei Egyetem
és a KMK között, Yrjö Varpio professzorral írt
közös munkájuk, a két ország irodalmának
befogadástörténete alapmunka az irodalomtörténé-
szek és olvasáskutató könyvtárosok számára egy-
aránt. A Könyvtári Figyelõben közölt referátumai
hozták hozzánk közel a finn könyvtári életet.

Hûsége és hitelessége meghozta számára a
harmadik Magyar Köztársaság elsõ szabadon
választott kormányának felkérését külügyi szol-
gálatra. Helsinkiben 1991 és 1995 között követ-
ségi tanácsosként szolgálta a két nemzet kulturá-
lis ügyeit. 1996-ban nyugdíjba vonult, de ebben

az idõszakban tanított az ELTE Finnugor Tan-
székén és a Miskolci Egyetem bölcsészkarán finn
irodalomtörténetet.

1997. január 1-jétõl 2005. június 30-áig a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztõjeként
dolgozott. Visszatért tehát a Könyvtártudományi
és Módszertani Központba, új nevén a Könyvtá-
ri Intézetbe. Olyan szerkesztõ volt, aki tisztelte
a szerzõt, mondandóját sose változtatta meg, de
tisztelte az olvasót is, bicegõ mondatokat nem
hagyott az írásokban.

Szelíd, kedves, fanyar humorát, higgadt taná-
csait, biztos szakmai tudását mindannyian nél-
külözzük. Hamvai a Kelenföldi Evangélikus
Egyházközség Bocskai úti templomában nyug-
szanak. Tomi Kontio finn költõ szavaival búcsú-
zunk, a verset Szopori Nagy Lajos fordította:
„Ha el is távozol, nem tûnsz el.”

Emléke velünk marad!
Gyõri Erzsébet

.
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Közhírré tétetikKözhírré tétetikKözhírré tétetikKözhírré tétetikKözhírré tétetik

Amit egy kisvárosi
könyvtár tehet…*

Beszámolóm kulcsszava a címben is szereplõ jel-
zõ, a kis. Kis város, kis könyvtár, kis lehetõségek.
A megbecsülésünkrõl most nem beszélnék.

A településünkrõl néhány szót. Polgárdi Fe-
jér megyében, Székesfehérvár és a Balaton kö-
zött körülbelül félúton fekszik. Lakosainak szá-
ma meghaladja a hatezer fõt. Az általános isko-
lába járó gyermekek kb. hatszázan vannak. Szé-
kesfehérvár közelsége, a nagyváros vonzása egy-
értelmûen meghatározza a polgárdi lakosok hely-
zetét mind a munkahelyek, mind az oktatás és a
kultúra szempontjából. Naponta sok százan in-
gáznak a két város között.

Könyvtárunk az alapító okirat tanúsága sze-
rint 1954-ben kezdte meg mûködését, így tavaly
már az ötvenéves évfordulónkat ünnepeltük. Elég
szûkösen vagyunk, a 153 m2-es alapterületen
helyeztük el a tizenhétezer darabos állományun-
kat. Korábban önállóak voltunk, 2004. decem-
ber 1-jétõl pedig közös intézményként mûködünk
a mûvelõdési házzal Városi Könyvtár és Mûve-
lõdési Központ néven.

Más vidéki kiskönyvtárakhoz hasonlóan mi
sem vagyunk könnyû helyzetben. Mivel telepü-
lésünk csak nemrégiben vált várossá, fenntar-
tónk, az önkormányzat, a megváltozott feladat-
körre koncentrál, így más, fontosabbnak ítélt
tennivalók miatt a helyi kultúra, a kulturális in-
tézmények ügye folyamatosan háttérbe szorul.

E változással könyvtárunk – amely, valljuk
be, addig sem tartozott a legjobb infrastruktúrá-
jú nagyközségi könyvtárak közé – újabb kihí-
vással találta szemben magát. Más városok
könyvtáraihoz hasonlítva lemaradásunk szinte
behozhatatlannak tûnt. Ezekben az években a
felzárkózást csak a különbözõ pályázatokon való
részvétel jelenthette. Létfontosságú volt az azo-
kon való sikeres szereplés.

Ma már büszkén mondhatom el, hogy az el-
múlt évek éjszakába nyúló pályázatírásait köve-
tõen rendelkezünk minden olyan eszközzel, amit
a kor színvonala megkövetel. Egy nemrég fel-
újított kicsiny helyiségben van hat korszerûnek
mondható számítógépünk hálózatba kötve, nyom-
tatókkal, nagysebességû, az olvasók számára
ingyenes internettel. Van videónk, komplett
házimozi rendszerünk, és a bútorzatunkat sem
kell ma már szégyellnünk.

Vállalunk fénymásolást, szkennelést, adatmen-
tést számítógépes adathordozókra, faxolást és
akár fényképminõségû nyomtatást. Persze más-
nak mindez természetesnek tûnik, de mi nemré-
giben még egy lerobbant épületben, számítógép
nélkül dolgoztunk. Vezetékes víz és mellékhe-
lyiség is csak két éve van könyvtárunkban. A
technikai fejlesztéseket gyakorlatilag saját forrás
nélkül, kizárólag a pályázatok adta lehetõsége-
ket kihasználva teremtettük meg. Fontos volt a
technikai felzárkózás, hiszen könyvtárunk egé-
szen a tavalyi év végéig kénytelen volt betölteni
néhány mûvelõdési házi funkciót is, mivel az
elmúlt hat évben nem mûködött kultúrház ebben
a hatezer lelket számláló városban.

A számítógépterem átadását követõen az
internet vonzásának következtében ugrásszerûen
megnõtt a hozzánk látogató iskoláskorú gyerme-
kek száma. Sajnos sokuknál sajátos számítógép-
függõség alakult ki. Egyre több idõt töltenek a
monitor elõtt, de érthetetlen módon nem a digi-
talizált szépirodalom olvasásával vannak elfog-
lalva. Éppen ezért nagy örömmel fogadtuk A
nagy könyv program indulását, mely céljául az
olvasás népszerûsítését tûzte ki. A Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár instrukciói alapján
azonnal hozzáláttunk ahhoz, hogy lehetõségeink
szerint a legnagyobb mértékben bevonjuk a tele-
pülés lakosait ebbe a játékba.

Igyekeztünk a lehetõ legforgalmasabb pontok-
ra plakátokat elhelyezni, a könyvtárba járókat
pedig szóban biztattuk a részvételre. Azokra a
helyekre, ahol többen dolgoznak, valamint a
város más intézményeibe személyesen juttattuk
el a szavazólapokat és buzdítottuk olvasásra és
szavazásra az embereket. Rövid idõ múlva azt

*Az összefogás akció nyitó konferenciáján, 2005. októ-
ber 3-án Szombathelyen elhangzott elõadás szerkesztett
változata.
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tapasztaltuk, hogy felnõtt olvasóink meglepõen
nagy számban kapcsolódtak be a játékba. Szava-
zataikat folyamatosan adták le személyesen vagy
az interneten keresztül. Persze vonzó volt az is,
hogy értékes könyvjutalmak kisorsolását helyez-
tük kilátásba a szavazók között.

A játék elõrehaladtával az olvasók egyre na-
gyobb arányban keresték azokat a könyveket,
melyek szerepeltek benne. Ekkor találkoztunk az
elsõ igazi problémával is: nem rendelkeztünk a
megfelelõ példányszámmal a keresetté vált kö-
tetekbõl. Mivel más települések könyvtáraiban
ugyanezeket a dokumentumokat kölcsönözték a
legtöbben, a már jól bevált könyvtárközi köl-
csönzésrõl szó sem lehetett. Titkon reményked-
tünk abban, hogy valamelyik könyvkiadó ráraj-
tolva erre a nagyszerû lehetõségre egy sziszte-
matikusan összeállított, olcsóbb, egyszerûbb ki-
vitelû sorozat formájában elõrukkol ezekkel a
mûvekkel, de nincs tudomásunk arról, hogy tör-
tént volna ilyen. Így hát, más választásunk nem
lévén, igyekeztük olvasóinkat egy kicsit szûkebb
határidõk közé szorítani.

Azt tapasztaltuk, hogy az iskoláskorú gyer-
mekeket érintette meg legkevésbé ez a kezde-
ményezés. Szerettük volna õket is jobban be-
vonni, ezért olyan megoldást kerestünk e mûvek
népszerûsítésére, ahol a gyermekek játékos, kö-
tetlen formában kapcsolódhatnak be. Rövid gon-
dolkodás után úgy döntöttünk, hogy a gyermek-
napon rendezzük meg nagy könyves programun-
kat játékos akadályverseny formájában, amelyet
a százas listában szereplõ ifjúsági regények alap-
ján építettünk fel. E tréfás akadályverseny köré
egyéb színes programokat szervezve egész na-
pos, színvonalas szórakozást szerettünk volna
nyújtani az iskolásoknak.

Magát a vetélkedõt jóval annak idõpontja elõtt
meghirdettük, hogy ha véletlenül van esetleg
valaki, aki nem ismerné e regényeket, az behoz-
hassa lemaradását. A felkészülés heteiben igye-
keztünk minél aprólékosabban elõkészíteni a
programot. Rengeteg segédanyagot kellett besze-
reznünk, illetve készítenünk.

A vetélkedõ napján, május 29-én volt talán a
legmelegebb az idén. Ezért történhetett meg, hogy
a bemelegítésnek szánt reggeli torna csak mér-
sékelt sikert aratott.

A verseny egyes állomásain könyvtárosok,
pedagógusok, segítõkész szülõk és a verseny-
zõknél alig idõsebb, irodalmat szeretõ fiatalok

várták a háromfõs csapatokat. Õk elõször nevet
választottak, majd megkapták menetlevelüket. Az
állomások néhány száz méteren belül voltak,
teljesítésük sorrendje tetszõleges volt. A verseny
folyamán számos akadállyal kellett megbirkóz-
niuk a jelentkezõknek, s tanúságot tenniük arról,
hogy elolvasták a megoldást jelentõ regényeket.

A feladatokról néhány szóban:
A „Kóbor könyvek” állomáson az volt a fel-

adat, hogy a gyermekek párosítsák az egyes
mûvek címeit a könyvborítók illusztrációival.
Összesen tíz párt kellett megtalálniuk.

A „Kakukktojás” állomás volt talán az egyik
legérdekesebb feladat. Elõzõleg készítettünk öt
madárfészket, melyek annyira jól sikerültek, hogy
bármelyik fecskepár megirigyelhette volna. El-
rejtettük õket a közeli park fáira. Ezekben egyen-
ként öt mûanyagtojást helyeztünk el, bennük egy-
egy cédulával. Négy cédula tartalma azonos mûre
utalt, az ötödik volt a kakukktojás. Egy fészek-
ben szerepelt például Bornemissza Gergely,
Baradlay Ödön, Török Bálint, Cecey Éva,
Jumurdzsák és Dobó István.

A „Szerepjáték” állomás a csapatok egy-egy
tagjának színjátszó képességét tette próbára. A
neki feladatul adott mû valamilyen jellemzõ je-
lenetét kellett elmutogatnia úgy, hogy csapattár-
sai kitalálják a regény címét.

Az „Újsághirdetés” állomáson tíz tréfás hir-
detésszöveg alapján kellett megfejteni, hogy azok
mely regényre jellemzõek. Az egyik ez volt: Kato-
nákat felveszünk! Grundunk megvédése a cél.
Árulók kíméljenek! „Homokbomba ”jeligére.

A „Pite-rajz” állomáson a Nógrádi Gábor
PetePite címû könyvébõl felolvasott résszel kap-
csolatban kellett a csapatoknak „mûvészi érté-
kû” rajzot készíteniük. A felismerhetõség felté-
tel volt.

A „Potter” állomás igazi kihívást jelentett a
Harry Potter-rajongóknak. Az itt feladatul ka-
pott keresztrejtvény megfejtése egyáltalán nem
volt könnyû.

Az „Egér-rágta” állomáson híressé vált re-
gényrészleteket kellett kiegészíteni azokkal a
szavakkal, melyeket egy rejtélyes kisegér kirá-
gott. A Micimackóból például így: „Erdei kö-
rökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet,
ez nem csak afféle szerény vélemény, ez tény,
tény, tény.

A „Kincsesláda” állomáson talált tárgyakat
egy-egy regény köré kellett csoportosítaniuk a
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gyermekeknek. Volt itt sok minden, például lufi,
látcsõ, mézes csupor, kard, váralaprajz, még
szamárfarok is.

Végül a „Hang-ár” állomásról néhány szó. Itt
a különbözõ regények filmes változataiból ol-
lóztunk ki egy-egy jellemzõ hangrészletet, mely
alapján a szerzõt és a mû címét kellett kitalálni.

A verseny körülbelül négy óra alatt zajlott le,
huszonnyolc csapat részvételével. A melegre való
tekintettel folyamatosan gondoskodtunk üdítõita-
lokról. A gyermekek és a rendezõk is nagyon él-
vezték a játékot, és egyaránt jól érezték magukat.

Az értékelés ideje alatt különbözõ programo-
kon vehettek részt a gyerekek. Volt sokrésztvevõs
mazsorett-találkozó, ingyenes ugrálóvár, gyermek-
játszó a bébikorúaknak, és a merészebbek megnéz-
hették településünket a magasból a székesfehérvári
tûzoltóság létrás autójának kosarából.

A nagy könyv rendezõi, valamint a megyei
könyvtár jóvoltából annyi ajándéktárgyat és
könyvet tudtunk adni, hogy egyetlen gyermek
sem maradt jutalom nélkül. A napot és a prog-
ramokat élõ népzenével kísért májusfa-döntõ
táncházzal zártuk.

Sikerült tehát több száz gyermeket egy na-
gyon meleg, hétvégi napon közös szórakozásra
bírni. Közülük majdnem kilencvenen önként je-
lentkeztek, hogy A nagy könyv játék szellemé-
ben próbára tegyék irodalmi tudásukat. Képesek
voltunk saját forrás és fenntartói támogatás nél-
kül, a támogatók jóindulatából, a segítõk és
közremûködõk segítõkészségébõl és lelkesedé-
sébõl építkezve egész napos szórakoztató ren-
dezvényt létrehozni. Azóta is folyamatosan kap-
juk a gyerekektõl és a szülõktõl is a biztatást
hasonló programok szervezésére.

Végül engedjenek meg még egy gondolatot,
általában a kiskönyvtárakkal kapcsolatosan.
Ahhoz, hogy ezek a könyvtárak az olvasás nép-
szerûsítésében betöltsék azt a döntõ szerepet,
mely feladatul hárul rájuk, sok más dolog mel-
lett két nagyon fontos feltételnek kell teljesül-
nie. Az egyik, hogy a pályázati lehetõségek to-
vább bõvüljenek, azok segítségével a legrászo-
rultabb intézmények is zárkózhassanak fel. A
másik, hogy a fenntartókat rá kell szorítani, vál-
toztassanak jelenlegi nézetükön, és a helyi kul-
túrát, a közmûvelõdést kezeljék azok fontossá-
gának megfelelõen.

Pál Regina

Polgárdi Városi Könyvtár

Kommunikációs tréning
Jávorkúton

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyúj-
tott sikeres pályázat segítségével kommunikáci-
ós tanfolyamot szervezett Jávorkúton 2005. áp-
rilis 27. és 29. között a kistelepüléseken dolgozó
könyvtárosok számára.

Az elmúlt idõszakban a megyei könyvtár szak-
emberei minden lehetõséget megragadtak annak
érdekében, hogy a megye egyre több településén
minõségi könyvtári szolgáltatások fogadják az
ott élõket. Ha lehet fokozni ezt a törekvést, ak-
kor napjainkban a könyvtárak, könyvtárosok
szakmai támogatásának, társadalmi elfogadott-
ságának növelése egyre több feladat elé állít
mindannyiunkat.

A kistelepüléseken dolgozó, hivatásukat sze-
retõ és megfelelõ szakmai végzettséggel rendel-
kezõ könyvtárosok nélkül látható eredményt el-
érni nem tudunk. Jól felkészült szakembernek
csak akkor számítunk e területen, ha ismerjük a
külföldi és a hazai szakmai elveket, irányokat.
Ezért a megyei könyvtár számos pályázatot nyúj-
tott be konferenciák, továbbképzések megrende-
zése érdekében.

Köztudott, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
re rendkívül jellemzõ az aprófalvas településszer-
kezet és a városok hiánya. A bekövetkezett társa-
dalmi változások csak növelték a már meglévõ
hátrányokat. Az országos átlagot meghaladó mun-
kanélküliség számos baj forrásaként, mind a mai
napig már-már leküzdhetetlen akadályként áll az
itt élõ emberek elõtt. A migráció elsõsorban az
értelmiségi fiatalokat érinti. A maradni vágyók
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számára egy jobb életminõség elérhetõségének re-
alitása, az elvándorlás gondolatával foglalkozók
megállítása a kultúrát közvetítõ értelmiségiek hiva-
tásszeretõ munkája nélkül nem lehetséges. Ehhez
szükséges még, hogy minél több könyvtáros le-
gyen birtokában azoknak az ismereteknek, melyek
nélkül könyvtárat vezetni, szakmai programokat
menedzselni nem lehet.

Ennek érekében a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár háromnapos kommunikációs tanfolyamot
szervezett kisvárosokban és kistelepüléseken dol-

gozó könyvtárosok számára a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete kommunikációs munkacsoportja
által kidolgozott tematika részleges felhasználásá-
val. A résztvevõk a Krasznokvajda, Tállya, Mád,
Mezõkeresztes, Kazincbarcika, Sárospatak és Mis-
kolc könyvtáraiból érkezõ szakemberek voltak.

A kommunikációs munkacsoport vezetõje,
Teveli Judit az alábbiakban határozta meg e tan-
folyam célját: „Alapfokon kívánjuk megtanítani a
kommunikációs stratégiák és taktikák kialakítását,
az operatív végrehajtás lépéseit, az írott, az elekt-
ronikus és a személyes megjelenés formáit az elõ-
adások mellett gyakorlat keretében, a média, a PR,
a kommunikáció és a könyvtáros szakma legkivá-
lóbb képviselõi képzik a hallgatókat.”

A tanfolyam helyszíne a Bükk-fennsík leg-
szebb részén található Jávorkút Étterem és Pan-
zió volt. Az elõadások a panzió különtermében
hangzottak el.

Az elsõ napon Teveli Judit, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete elnökségi tagja, a könyvtár
marketingstratégiájának fontosságáról beszélt.
Elõadásában kiemelte, hogy környezetünk, így a
piac rendszeres elemzõ vizsgálata, a versenytár-
sak ismerete és kezelése, az olvasói igények
változásának figyelése stb., mind-mind szolgál-
tatásaink hatékonyabbá tétele érdekében történ-
jen. A következõ elõadó, Striker Sándor, a Ma-
gyar Iparmûvészeti Egyetem adjunktusa, angol
és holland könyvtári élményeit osztotta meg a
résztvevõkkel.

A kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, Ramháb Mária elõadását a késõ esti idõ-
pont ellenére rendkívüli érdeklõdéssel követte a
hallgatóság. Az arculat, a vizuális megjelenés
hatása a könyvtár, a könyvtáros társadalmi elfoga-
dottságára címmel tartott prezentációja sok tanul-
sággal szolgált mindannyiunk számára.
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A második nap Ferling József, a PR Szövet-
ség elnöke nyitóelõadásával kezdõdött. A fenn-
tartóval való kommunikációról és a szponzor-
szerzésrõl tartott impulzív elõadásával meggyõzte
a kollégákat arról, hogy nincs lehetetlen feladat.
A szponzorszerzés elõtt elengedhetetlen felada-
tunk, hogy megismerjük a másik fél szándékait.
Egy támogató megnyerését mindig hosszú távú
és hatékony együttmûködés kövesse. Az intéz-
ményünkrõl elõre elkészített alapinformációkkal
megkönnyíthetjük leendõ támogatónk munkáját.

Ezt követõen a Well-PRess Kiadó Kft. Új-
ságírója, Görömbölyi László, a jó sajtókapcsola-
ti munka alapjairól beszélt. A mûfajokról hallott
információk gyakorlati alkalmazásával a sajtót
mint létezõ kommunikációs eszközt felhasznál-
hatjuk intézményünk érdekében. A rendezvény-
rõl szóló híradásnál mindenképpen fontos meg-
jegyezni: az elõadó hangsúlyozta, hogy „a hír
közérdekû érdeklõdésre tartson számot, ne csak
nekünk legyen fontos az információ”.

A tartalmas elõadások után felüdülésként so-
kunk számára felejthetetlen bükki kirándulással
zártuk a napot.

A harmadik nap a Vendégségben Miskolcon
program kitalálója, Rózsa Edit kommunikációs
szaktanácsadó elõadásával kezdõdött. A külön-
bözõ fantasztikus, elsõ hallásra bizony bizarr
ötletek megvalósításáról tartott elõadása után
valóban elhittük, hogy elõttünk nincs lehetetlen.
Egy ismert szólás kívánkozik ide: nincs lehetet-
lenség csak tehetetlenség. A Kocsonyafesztivál
kiötlõje újabb hihetetlen programsorozatot ter-
vez a diósgyõri vár évszázados falai közé. A
boszorkánysággal kapcsolatos hiedelmek augusz-
tus végére tervezett felélesztése mint miskolci
turistacsalogató nem egy szürke ötlet, az biztos.

Az utolsó elõadást Steiner István kommuni-
kációs szakértõ, a Miskolci Egyetem és több
budapesti felsõoktatási intézmény oktatója élve-
zetes szerepjátékkal illusztrálta.

Vajon jó talajba hullott a háromnapos tréning
mondanivalója? E kérdésre a miskolci Városi
Könyvtár munkatársainak tömören megfogalma-
zott gondolatai adnak választ:
„Bármilyen könyvtári tevékenység sikere és ha-

tékonysága a megtervezettségtõl, tudatosságtól,

rendszerben gondolkodástól függ.

Terveinkrõl, céljainkról írjunk részletes, pénz-

ügyileg is kidolgozott konkrét anyagot, amit

bármikor „elõkapunk a fiókból”. Egy-egy terv

megvalósulása azon is múlhat, milyen gyorsan

reagálunk az adódó lehetõségekre. Szponzort is

csak ilyen terv birtokában kereshetünk. A mecé-

nások csak konkrét dolgokat támogatnak.

Minden intézménynek van egy bizalmi folyószám-

lája, amely jelzi az adott intézmény társadalmi

elfogadottságát. A számla egyenlege erõsen be-

folyásolja az intézmény akcióinak, rendezvénye-

inek sikerét. Az, hogy pozitív vagy negatív a

számla, csak rajtunk múlik.” (Pálfi Erika,
Tumikné Csurák Ágnes)

Reményeink szerint a kollégák a hallottak és
tanultak birtokában eredményes párbeszédet foly-
tatnak a közélet, a civil szféra és a gazdasági
terület képviselõivel. Ennek hatásaként  várható-
an megerõsödik majd könyvtáruk pozíciója az
adott településen, és a sajátjuk is.

Gulyás Lászlóné

Teleki József-
emlékkiállítás

Teleki József, az Akadémiai elsõ elnöke és
könyvtárának alapítója halálának százötvenedik
évfordulóján az Akadémiai Könyvtár „… a nem-

zet míveltségét kell mindenek elõtt emelni …”
címmel  kamarakiállítással tiszteleg a tudós és
könyvtárgyarapító elnök emléke elõtt. A kiállí-
tást Vizi E. Szilveszter, az MTA jelenlegi elnöke
nyitotta meg a magyar tudomány ünnepe alkal-
mából, 2005. november 8-án.

Élete

Gróf Teleki József  „a tudományokban egye-
sült két haza gyermekeként”  1790. október 24-
én született Pesten. Szülei, gróf Teleki László és
gróf Teleki Mária, a királyi Magyarországon és
Erdélyben egyaránt birtokos család tagjai vol-
tak. Mindkét ágon, több generáción keresztül
örökölt hagyomány volt a tudományok és az
irodalom mûvelése mellett a hazai szellemi élet
támogatása. Teleki József – követve az apai
példát – alapfokú tanulmányait részben otthon,
részben a Kolozsvári Református Kollégiumban
végezte. 1806-tól jogi tanulmányokat folytatott
a pesti egyetemen. Közigazgatási gyakorlat szer-
zése céljából 1808 és 1810 között Pest várme-
gye aljegyzõje volt, majd állami szolgálatba lé-
pett, a Helytartótanácsnál lett fogalmazó. Meg-
szakítva hivatali pályáját, 1812 és 1814 között
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Göttingenben az egyetem elõadásait hallgatta.
Rendkívüli szorgalommal tanult, az egyetemi élet
vigalmai helyett minden idejét a tantermek, a
könyvtár és az otthoni tanulás foglalta le. Haza-
térése után töretlen, gyors hivatali elõmenetel várt
rá. 1818-ban a Helytartótanács titkára, 1824-ben
a királyi tábla bírája lett. 1827-tõl csanádi, 1830-
tól szabolcsi fõispán, majd 1832-tõl a bécsi
magyar kancellária elõadó tanácsosa. 1840-ben
a pozsonyi országgyûlésen koronaõrré választot-
ták. 1842-ben az uralkodó (V. Ferdinánd) Er-
dély kormányzójává nevezte ki. Ezt a tisztségét
1848. május 30-áig töltötte be, amikor az utolsó
erdélyi rendi országgyûlésen kimondták Erdély
és Magyarország unióját.

A tudós

Egyetemi tanulmányainak befejezése után
Teleki József nyelvészeti munkásságával kapcso-
lódott be Pest-Buda szellemi életébe. A magyar

nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szólás-

módok által címû pályamûve, amely a Marczi-
bányi Intézet 1816. évi nyelvtudományi jutalmát
nyerte, a XIX. század elsõ felének egyik legje-
lentõsebb magyar nyelvelméleti munkája. Tele-
ki József mûvének jelentõsége abban áll, hogy
nyelvtudományi alapokra fektetve, a külföldi
szakirodalmat is bekapcsolva, rendszeres össze-
foglaló elõadásban alkotta meg a nyelvújítás
elméletét. Az ortológus és neológus szélsõségek
között az arany középutat kereste, bár a mû egé-
szét tekintve a nyelvújítók mellett tett hitet,
Kazinczy törekvéseit szentesítette.

A nyelvtudomány terén elért sikerei ellenére
Teleki József az 1820-as évek legelejétõl végle-
gesen a történeti kutatások mellett döntött. Ku-
tatásai tárgyául Magyarország történetének egyik
legfényesebb korszakát, a XV. századot válasz-
totta. Megítélése szerint a Hunyadiak korából állt
rendelkezésére akkora forrásanyag, hogy annak
nemcsak eseménytörténetét, hanem társadalom-
és mûvelõdéstörténetét is bemutathatta. Monu-
mentális mûve, a Hunyadiak kora Teleki Józse-
fet a XIX. század legjelentõsebb történetírói közé
emelte. Munkáját az Akadémia megbízásából
Csáki Dezsõ folytatta a XIX. század második
felében.

A könyvtáralapító elnök

Széchenyi Istvánnak az 1825/27-es országgyû-
lésen az Akadémia megalapítására tett felajánlá-

sához csatlakozva gróf Teleki József 1826. már-
cius 17-én maga, mostohaanyja, valamint testvé-
rei nevében közel harmincezer kötetes családi
könyvtárukat a létrehozandó „Magyar Tudományos
Intézetnek” ajándékozta. 1827. november 30-án
József nádor a „Magyar Academia Alap-Intézeté-
nek és Rendszabásainak kidolgozására” küldöttsé-
get nevezett ki, és ennek elnökévé Teleki Józsefet
kérte fel, akit 1830. november 17-én, a Magyar
Tudós Társaság alakuló ülésén elnökké választot-
tak. Tisztségét haláláig, 1855-ig viselte.

Az Akadémia alapszabályait kidolgozó bizott-
ság elsõ ülésén – 1828. március 15-én – mon-
dott beszédében Teleki József megfogalmazta
elképzeléseit a Magyar Tudományos Akadémia
feladatát, mûködését illetõen: a Tudós Társaság
tagjainak munkálkodása a nemzeti egységet szol-
gálja, a tudósok szabadon dolgozhassanak, semmi
ne korlátozza õket tudományos munkájukban.

A szabadságharc leverését követõen a politi-
kától véglegesen visszavonult Teleki József min-
den erõfeszítését az Akadémia fenntartására,
megerõsítésére fordította. Az a célkitûzés vezet-
te, hogy az Akadémia a mûködési nehézségek
ellenére korszerû tudományos központtá fejlõd-
jön. Pesten halt meg, 1855. február 15-én. Feb-
ruár 18-án helyezték örök nyugalomra Szirákon,
a családi sírboltban.

Az Akadémia keretében létesített nyilvános
tudományos könyvtár – Teleki az alapítólevél-
ben „a haza minden polgára” használatára szán-
ta a könyvtárt – a Magyar Tudós Társaság sajá-
tossága volt. A külföldi akadémiák inkább ki-
sebb, fõként folyóiratokból álló zárt könyvtárt
létesítettek.

1836-ban az Úri utcai Trattner–Károlyi-ház-
ban (ma Petõfi Sándor u. 3.) bérelt helyiségeket
a Magyar Tudós Társaság. Itt a hivatali szobák
és üléstermek mellett négy nagyobb és négy
kisebb helyiséget a könyvtárnak is biztosítottak.
Ezeket már megfelelõ könyvtári berendezéssel lát-
ták el, így lehetõség nyílt a Tudós Társaság saját
könyvanyaga teljes rendezésére és az addig a Szer-
vita téren õrzött Teleki-könyvtár átvételére.

Toldy Ferenc, az Akadémia fõtitkára 1844
õszére készült el a rendezéssel. Ekkoriban vezet-
hette végig Toldy Vörösmarty Mihályt, a Tudós
Társaság rendes tagját, a könyvtár helyiségein,
aki ezen élmény hatására írta Gondolatok a

könyvtárban címû versét. A könyvtárt hivatalo-
san az 1844. évi XIII. nagygyûlés keretében –
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december 23-án – nyitották meg. A fõtitkár be-
mutatta a könyvtár helyiségeit, melyek közül az
egyiket Teleki József elnök Ferenczy István ál-
tal készített mellszobra díszített.

Teleki József negyedszázados elnöksége alatt
rendszeres ajándékokkal gyarapította az általa
alapított Akadémiai Könyvtárt. Az elsõ nagyobb
hagyatékot, a Kresznerics-féle könyv-, õsnyom-
tatvány- és pénzgyûjteményt Teleki József vásá-
rolta meg az Akadémia számára. 1840-ben meg-
vett és a könyvtárnak adományozott egy Mátyás
király könyvtárából származó kódexet, egy cor-
vinát (Ludovicus Carbo: Dialogus de Matthiae

regis laudibus et gestis, 1473–1475).
1850 nyarán megszerezte a könyvtár számára

Jancsó Imre elhunyt miniszteri tanácsos hun-
garika-könyvtárát. Ugyanakkor saját könyvtárá-
nak egy részét, benne õsnyomtatványokat és
Aldina-gyûjteményét, összesen több mint hatszáz
kötetet ajándékozott az Akadémiai Könyvtárnak.
Gróf Teleki József nem csak elnöke volt az
Akadémiának, élete teljesen egybefonódott az-
zal. Végrendeletében méltóképpen gondoskodott
„második családjáról”: a Magyar Tudományos
Akadémiára hagyta ötezer kötetes kézikönyvtá-
rát, valamint 24 ezer forintot a könyvtár gyara-
pítására.

A kiállítás a Könyvtár Vasarely-termében
2005. december 3-áig tekinthetõ meg, vasárnap
kivételével naponta 10 és 17 óra között. Az
Akadémiai Könyvtár honlapján összeállítás te-
kinthetõ meg Teleki József akadémiai tevékeny-
ségérõl és tudományos munkásságáról: http://
www.mtak.hu

Körmendy Kinga – Mázi Béla

a kiállítás rendezõi

Könyvtárostanárok
nyugdíjban

Az iskolai könyvtárosok a XX. század második
felében nehéz körülmények között dolgoztak
hazánkban.

Az 1950-es években – igen kevés kivétellel –
külön díjazás és szakképesítés nélkül látták el
feladatukat, az iskola igazgatójának utasítása
alapján. A hatvanas évek második felében több
helyen biztosítottak az általános iskolákban a
tanároknak 2–4 túlórát, a könyvtár nyitva tartá-
sának megfelelõen. 1971-tõl Budapesten vala-

mennyi általános iskolában kötelezõvé vált a
díjazás, a könyvtári munka mennyiségének meg-
felelõen. A középiskolákban már teljes (48 majd
40) óraszámban kezdtek alkalmazni könyvtáros-
tanárokat. Nõtt az iskolákban a könyvtári alapte-
rület, az állomány, a gépesítés, általában javult a
munkafeltétel az utóbbi ötven év alatt.

A nyugdíjazáskor azonban változatlan a
könyvtárostanárok helyzete. Idézek egy levélbõl,
melyet egy évtizeddel ezelõtt kaptam. (Az írója
a múlt évben halt meg.)

„A fizikai fáradtságom oka, hogy nyugdíj elõtt
pár hónappal mindent elvállalok, ami pénzt hoz.
Most nagyon keserû dolgokat tudnék elmondani
a könyvtárosok anyagi megbecsülésérõl. A ne-
gyedik évet húzom rá. De hiszen te tudod! Ha
idõben megyek el nyugdíjba, milyen kevés len-
ne most! Így sem lesz sok. (…) Tavaly szeptem-
berben elvállaltam a dolgozók középiskolájában
a második osztályt, az idén pedig mellé még
kettõt. Heti két-három alkalommal délután né-
gyig, néha hétig dolgozom (dolgoztam, mert egy
hónapja feladtam). Négy osztály dolgozata, be-
számolók, készülés az órákra, mindig éjfélig
elhúzódó munkát jelentett. Úgy nézett ki, még
így is megéri, de jött egy rendelet, miszerint ez
már két éve nem számít túlórának, csak mellék-
állásnak, s éppen ezért nem képez nyugdíjala-
pot. Ezt persze csak most, márciusban közölték
velem, nem ismerték az illetékesek a rendeletet.
(…) Szerintem az egyesület léphetne e téren, mint
érdekképviseleti szervezet is. (…) a könyvtáro-
sok tartalmi munkáját emelni csak akkor lehet,
ha a könyvtáros meg tudja szerezni a korosztá-
lyának megfelelõ testületi bért, túlórák hajszolá-
sa nélkül. Nem lehet osztályfõnök. Nem is bír-
ná. Ha a lelkét kiteszi sem lehet vezetõ pedagó-
gus, tehát ilyen pótlékot sem remélhet. Marad
tehát az alapbére. S ha az iskolavezetés kéri, he-
lyettesíthet. Mindenképpen ki kellene dolgozni
a minõségi munkát is kifejezõ könyvtárosi pót-

lékrendszert, illetve bérezést. Kisebb lenne a fluk-
tuáció. Többet lehetne követelni. (…) A mun-
kámról, a könyvtárról nagyon sokat tudnék írni.
Hatalmasat léptem elõre az AV-dokumentumok
gyûjtése és feldolgozása terén. Mint munkakö-
zösség-vezetõ még mindig szervezem a könyv-
tári órákat, bemutató órákat.”

Most, 2000 után sokan írnak, mondanak ha-
sonló gondolatokat. Többen Szente Ferenc sora-
ival búcsúznak: „Nyugtalan lelkiismerettel bú-
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csúzkodhatunk. Hogy aztán végleg hûségesek
maradjunk.” (Könyvtári Levelezõ/lap 1993/8. sz.)

Miért írom e sorokat? Egy szál virág helyett
küldöm a pályájukat befejezõ kollégáimnak.
Azoknak, akiktõl szakmánk és munkahelyük nem
köszönt el tisztelettel, pedig életük két-három,
esetenként négy évtizedét könyvtárostanári hi-
vatásuk szerint élték meg, nem tekintve az évti-
zedekig elmaradt szakmai-anyagi-emberi meg-
becsülést. Köszöntöm az Erzsikéket, Gyöngyit,
Esztereket, Marikát, Magdit és azokat az utá-
nunk jövõket, akik könyvtári eszközökkel vég-
zik értékes pedagógiai munkájukat a gyerekek,
fiatalok, pedagógusok, hazánk érdekeit szolgál-
va, nyugdíjba menetelükig.

Ugrin Gáborné

ny. könyvtárostanár

Könyvtárosok napja

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hagyománya-
ihoz híven az idén is megrendezte a könyvtáro-
sok napját 2005. október 12-én, szerdán 10 órai
kezdettel. Ezen a napon valamennyi könyvtárunk
bezárt, ezzel biztosítva, hogy munkatársainknak
lehetõségük legyen részt venni a programon.

Az eseményen azon kollégák, akik folyamato-
san magas színvonalon látták el feladataikat, elis-
merésben részesültek. Így Pro Bibliotheca Civica
kitüntetést kapott Béniné Virág Mária, az informa-
tikai osztály vezetõje és Szatmári Istvánné, a XII.
kerület, Ugocsa utcai könyvtár vezetõje.

Ha az OSZK hív, hát
persze, hogy ott leszünk!

Középiskolai könyvtárostanárok idei, elsõ mû-
helybeszélgetésére hívott minket a szakma ne-
vében Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szak-
értõ, a könyvtárostanárokat mindig segítõ, nél-
külözhetetlen fonott kosarából fontos újságokat,
újdonságokat elõvarázsló szószólónk. Na de
ennyien? Ilyen sokan? Jó, húszan vagy harmin-
can el fognak jönni, de nyolcvanan?!

Igen, ilyen sokan! Hát ki az, aki a tanév ele-
jén nem éhes minden információra? Nem örül a
találkozásnak, egyébként csak szakmai fórumo-
kon, versenyeken látott kedves barátainak?

A kezdés jól sikerült. A helyet is méltónak
találtuk. Kíváncsian hallgattuk a Könyvtári Inté-
zet (a negyvenéves Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ utódja) bemutatkozását. Mun-
katársai (Bartos Éva igazgató, Hegyközi Ilona,
Hölgyesi Györgyi, Fehér Miklós, Hangodi Ág-

nes) tájékoztattak az intézetben folyó munkáról,
biztatva minket a használatra.

A honlap bemutatásával (http://www.ki.
oszk.hu) teljes képet kaptunk sokrétû tevékeny-
ségükrõl. Izgalmas lesz böngészni a fölös-
példányjegyzék alapján a nálunk vagy máshol
feleslegessé váló, de másoknak még hasznos
könyvek között. Biztatást kaptunk, hogy men-
jünk bele Manciba is – ahogy fõiskolánk tanárai
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is emlegették –, s így szûkös anyagi keretünk
sem szab határt a magyar és nemzetközi cikkek-
ben (MANCI!) való tallózásnak.

Válogathatunk továbbképzési lehetõségek
között is. Könyvtáros asszisztensképzés, Könyv-
tárosok mentálhigiénéje I-II. Ez utóbbi saját lel-
ki egészségünk megóvására tesz kísérletet, hogy
kellõ önismeret birtokában sikerüljön megõrizni
harmonikus személyiségünket. Köszönjük a fel-
ajánlott segítséget, biztató szavakat.

Szünet után kisebb csoportokat alkotva a két-
szintû érettségi könyvtárpedagógiai tapasztalata-
inak összegzésére gyûltünk össze. Beszámoltunk
egymásnak arról az izgalomról, ahogyan druk-
koltunk diákunknak, hogy bárcsak kihúzná a jól
megbeszélt könyvtári tételek valamelyikét. És
néhánynak sikerült! Irigyeltük érte.

Mert végre sikerült megfelelõ rangot adni a
könyvtárismereti tudásnak is. Igaz, hogy még
vitázunk azon, ki kérdez, ki osztályoz (azon nem,
hogy ki készít fel), de már látszik, hogy infor-
matikusok és könyvtárosok csak együtt érhetnek
el eredményt.

Az új tanév elõkészítése elõtt rövid, de lelkes
beszámolót hallottunk fiatal kolléganõnktõl,
Horváth Viktóriától a nyári szakmai napok egyi-
kérõl, az MKE Vándorgyûlésérõl. A hetvenéves
Magyar Könyvtárosok Egyesülete húsz év után
újra Gödöllõn tartotta vándorgyûlését, Hivatása
könyvtáros címmel. Igen, ezt tudjuk és akarjuk
vállalni. Erre törekszünk.

A Bod Péter könyvtárhasználati verseny té-
mája: 1956 a mûvelõdéstörténeten keresztül.
Fájlaljuk, hogy a fiatalabb korosztály részére
nincs lehetõség országos versenyre, de örülünk,
hogy Budapesten lesz mód a tehetséggondozás-
ra az 5–6. osztályosok számára is. Nem hagy-
hatjuk ennek a még mindent befogadni vágyó
kis csapatnak a lelkesedését feladatok nélkül, így
a fõváros szervez nekik versenyt Budapest flórá-
ja és faunája címmel.

Az idõ gyorsan telt. Lett volna még megbe-
szélnivaló bõven, de a férfi kollégáknak tett ígé-
retet – tudniillik, hogy lesz aznap alkalmuk az
otthoni ingvasalás rejtelmeiben elmerülni – nem
szép dolog megszegni. A kolléganõket is várta
még tömérdek tennivaló.

Köszönjük a meghívást, legközelebb is me-
gyünk!

E. Harsas Éva

könyvtárostanár

Duna-parti
nagy könyv part-y

Rendkívül sikeres nagy könyves rendezvényt
szervezett szeptember 24-én a váci Duna-parton
nyolc könyvtár, jelesen a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Dél-pesti Régiójának hat intézménye
– a ferencvárosi, a lõrinci, a kispesti, az erzsébe-
ti, a csepeli és a soroksári könyvtár –, valamint
a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár.

Irodalmi utazások és kalandos programok sora
várta a Nagy Könyv Part-y rendezvényének ven-
dégeit a csodálatos váci Duna-parton, amelyen az
alkalomhoz illõen gyönyörû napsütéses õszi meleg
fogadta a több ezer résztvevõt. A szervezõk min-
den korosztályra gondoltak, a legkisebbektõl az idõ-
sekig. Játszóházak s a regények világát megidézõ
kézmûves foglalkozások várták a gyermekeket, míg
a mûvekhez kapcsolódó könyvbemutatók, kvízjá-
tékok a nagyobbaknak kínáltak szórakozási lehetõ-
ségeket. A Zenepavilon környékén felállított tizen-
két sátorban neves személyiségek ajánlották a TOP
12 regényeit, gondosan megtervezett könyvbemu-
tatókon kalauzolva végig a közönséget a mûvek
epizódjain. A könyvbemutatók helyszínéül szolgá-
ló sátrak remek díszletekkel és a mûvek atmoszfé-
ráját megidézõ kellékekkel keltették fel képzele-
tünkben a regények sajátos világát, letûnt korok
hangulatát. Így a Jókai Mór Aranyember címû
könyvét bemutató sátorban rózsalugast állítottunk
fel, vörös félholdas búzás zsákban kincshalmaz volt
látható egy bõgõshajó modell mellett, melyet a
zebegényi Hajózástörténeti Múzeumból kértünk
kölcsön.

Budapestrõl, a Lánchíd lábától indult több mint
háromszáz fõnyi utassal a fedélzetén a „Nagy
Könyv Hajó”, rajta a budapesti könyvtárak olvasó-
ival. Az utazás belépõjegyéül egy nyakba való
kendõ szolgált. Már az induláskor megkezdõdtek a
programok a konferenciahajó két szintjén, vetélke-
dõkkel gyerekeknek és felnõtteknek. Ezután Mándli

Gyula váci könyvtárigazgató a Dunakanyar törté-
netét, szépségeit és érdekességeit mutatta be, elõ-
adását digitális fényképek kivetítésével illusztrál-
va. A horányi kikötõben szállt fel a hajóra a duna-
keszi városi küldöttség, valamint a további mûsort
adó diákcsapat, akik énekeltek, táncoltak, és a ki-
csik nagy örömére rövid színjátékkal felidézték Mi-
cimackó alakját. A váci hajóállomáson Bóth Já-
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nos, Vác város polgármestere, országgyûlési kép-
viselõ fogadta a hajó utasait, akik ezt követõen
az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunaka-
nyar Mazsorettcsoportja, valamint a Váci Fúvós-
együttes felvezetésével vonultak át a Duna-parti
Zenepavilon mellé, ahol a központi színpadot fel-
állítottuk.

A színpadon a váci polgármester, a dunakeszi
alpolgármester és Sóron László, a FSZEK fõ-
igazgató-helyettese köszöntötte a sokezres hall-
gatóságot, majd Gerhardt Ferenc mûsorvezetõ
(a mûvelõdési központ igazgatója és a Pál utcai
fiúk „házigazdája”) vezette fel az elsõ óra sze-
replõit. Óránként négy mûvet szerepeltettünk,
elõször rövid bemutatkozással a színpadon, majd
a könyvsátrakban. Sajnos mindig választani kel-
lett a háromszor négy vendég között, pedig so-
kan mindenhol ott szerettek volna lenni.

Az elsõ órában Schäffer Erzsébet (Nõk Lap-
ja) az Aranyembert, Gerhardt Ferenc a Pál utcai
fiúkat, Uhrmann Iván A Gyûrûk Urát, Takács

Ferenc pedig az  1984-et mutatta be. A követke-
zõ órában Zombori Ottó A kis herceget, Bárdy

György Az egri csillagokat, Babarczy Eszter a
Száz év magányt, valamint – Szabó Magda be-
tegsége miatt – Bánfalvy Ágnes az Abigélt aján-
lotta. (Ennek a filmnek egyes részeit Vácott for-
gatták, még kolléganõnk is statisztált benne.) A
harmadik órában az Animus Kiadó a Harry
Pottert, a Vadon szerkesztõsége a Tüskevárt,
Halász Judit a Micimackót és Réz András a
Mester és Margaritát interpretálta hallgatóinak.
Az események hangulatát írásban nem lehet
visszaadni, de akik ott voltak, kellemes élmé-
nyekkel térhettek haza.

A könyvbemutatók mellett minden sátornál
foglalkozások, játékok tették gazdagabbá a prog-
ramot. Néhány érdekesebb közülük: papírvirág-
és aranypénzkészítés (Aranyember), üveggolyó-
zás és rongylabda-készítés, csata a grundért (Pál
utcai fiúk), Mória bányái és labirintusjáték (A
Gyûrûk Ura), nádsípkészítés, csuhézás, horgász-
bot-készítés (Tüskevár), Száz holdas pagony
kalandpark (Micimackó), dobozvár-építés, vár-
nyomtatás (Egri csillagok), kviddics-kupa csa-
patjáték (Harry Potter) stb.

A váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai az
érdeklõdõ vendégeknek megmutatták városunkat,
a görög templomban látható, Fõtér címû kiállítást,
a városközpontot és a Memento Mori-kiállítást.

A könyvbemutatók után a Sebõ Együttes és a
Kárpátia Együttes közös hangversenyére került
sor, amelyen Bognár Szilvia is fellépett. Ez a
szép koncert zárta a programot, amely után a
„Nagy Könyv Hajó” visszaindult Budapestre.

A rendezvény alatt szavazólapon és interneten
folyamatosan lehetett tippelni a 12 regény közül
a legkedveltebbre. A Vác On-line internetes új-
sággal közösen többfordulós vetélkedõsorozatot
hirdettünk meg a 12-es lista mûveibõl, amely-
nek kérdéseire helyben és interneten lehetett
válaszolni. Az eredményhirdetésre októberben
került sor, a díjakat a váci könyvtárban adtuk át
a nyerteseknek. A játékban a jelenlévõkön kívül
részt vettek gyõriek, budapestiek, egriek is.

A felnõttek számára az Egri csillagok sátra
mellett egri borok – ingyenes – kóstolására volt
lehetõség, a kürtõskalács is nagy sikert aratott. A
Micimackó-sátor mellett õstermelõtõl mézet és mé-
zes termékeket lehetett vásárolni.

Elmondhatjuk, hogy az öszszefogás
csodákat tud mûvelni, hiszen a rendez-
vényen több mint ötven könyvtáros
dolgozott hajnaltól estig. Az elõzetes
tervezések idején folyamatos ötletbör-
ze segítségével terveztük meg a látvá-
nyos dekorációkat és a programok sok-
féleségét. Minden gyermekfoglalkozást
kolléga vezetett, melyek sikerét mu-
tatja, hogy a nagyszámú résztvevõ
miatt az ajándékok már az elsõ órák-
ban elfogytak. Minden sátornak volt
„gazdája”, egy-egy könyvtáros, aki
összegyûjtötte az ötleteket, berendezte
és egész nap felügyelte a programok
zavartalanságát.
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A program nagyságát mi sem jelzi jobban,
mint a ráfordított költség, amely meghaladta a
két és fél millió forintot, ami egyébként
könyvtárosok számára irreálisan nagy összegnek
számít. Mindehhez jön még a kollégák önzetlen
és alig honorált munkája.

A rendezvény iránti érdeklõdést mutatja, hogy
nem csak a szervezõ könyvtárak olvasói vettek
részt rajta, sokan ellátogattak a vonzáskörzetbõl,
és vendégeink voltak a felvidéki könyvtárak kül-
döttei is Komáromból és Ipolyságról.

A rendezvény
fõ támogatói a
Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram
Könyvtári Szak-
mai Kollégiuma,
a FSZEK, Duna-
keszi Város Ön-
kormányzata,
Vác Város Ön-
kormányzata és
a MAHART
PassNave, s mel-
lettük számos intézmény, szervezet és magán-
személy.

Végül, de nem utolsósorban megemlíteném a
rendezvény fõszervezõit: Kovács Éva, a Dél-pesti
Régió igazgatója, Dobrova Zsuzsanna, a kispes-
ti Üllõi úti könyvtár vezetõje, Farkas Ferenc, a
Lõrinci Nagykönyvtár vezetõje, Csonka Mária,
a dunakeszi könyvtár igazgatója, Herczeg

Miklósné, a váci könyvtár igazgatóhelyettese és
jómagam.

Mándli Gyula
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A MATARKA
részleges privatizálása

Nem hiszem, hogy lenne könyvtáros, aki ne
hallott volna a MATARKA (Magyar folyóiratok tar-
talomjegyzékeinek kereshetõ katalógusa) vállal-
kozásról, mely a Miskolci Egyetem – Könyvtár,
Levéltár, Múzeum szerverén hézagpótló szolgál-
tatással vár minden érdeklõdõt.

Önbevallása szerint 309 folyóirat, 220 231
cím, 56 391 szerzõ és 23 645 teljes szövegre
mutató ugrópontot tartalmaz (2005. október 5-
én, 15 óra 30-kor). Az ember csak begépeli a
szerzõ nevét: Kondor Imre, s máris megtudhatja,
hogy az illetõ

Csõd elõtti „szükségállapot”

címmel a Magyar Vadászlap 2004. (13. évf.) 8.
sz. 16–17. oldalán publikált, s mivel a folyóirat
on-line is elérhetõ, közvetlenül a cikket is el le-
het olvasni.

A MaTARKA-t persze nemcsak nézegetni, hanem
mûvelni is lehet (kell!), s hogy a megyémbeli iro-
dalmi lapnak, az Esõnek biztosítsam az olvasóhoz
jutás esélyegyenlõségét, rövid bejelentkezési pro-
cedúra után lehetõséget kaptam cikkei adatainak
rögzítésére. Adatbevitel közben persze sok minden

megfordul az ember fejében, így az is, hogy vajon
a lap on-line változatának kezdõlapján nem lehet-
ne-e közvetlenül is hasznosítani e munkát. Persze
a lehetõségek végtelenek. Az adatok rögzíthetõk
lennének a könyvtár számítógépes katalógusában,
lehetne telepíteni saját adatbázist az elektronikus
dokumentumok metaadatainak tárolására vagy
hagyni az egészet úgy, ahogy van..., de néha nem
árt egy kis helyismereti

sikerpropaganda...

Kis buherálással bárki magá-
nosíthatja a MATARKA keresõfelüle-
tét, vagy annak egy részét. Elérhe-
ti, hogy a keresõ csak a kívánt (ese-
tünkben az Esõ címû) lapban vé-
gezzen keresést, s így felhasználó-
inak célzott, egyszerûen használ-
ható és még csak pénzbe sem ke-
rülõ szolgáltatással kedveskedhet
honlapján.

Bár nagyon „todományosan” néz-
ne ki, nem engedek a csábításnak és
nem másolom ide azt a html kódrészt,
ami ezt lehetõvé teszi. Az érdeklõdõk
ezt megtalálhatják a http://vfek.

vfmk.hu/t_102/eso.html oldal forrásában, ha meg-
keresik a:

<!— Matarka katalogus —>
<!— Matarka katalogus vege —>

megjegyzések közötti részt. Persze az eredeti
MATARKA-forrást is

bárki levetkõztetheti!

Én a következõ sorokat változtattam meg:
<form action=”http://www.matarka.hu/
lekerduj.php” method=”Post”
target=”_blank”>

A target=”_blank” utasítás beszúrásával azt
lehet elérni, hogy a találatok új ablakban jelenje-
nek meg. Erre azért van szükség, mert a MATARKA

találati oldala a saját keresõfelületére vezeti vissza
a felhasználót, így ha az új keresést akar kezdemé-
nyezni és csak az Esõre kíváncsi, joggal bosszan-
kodhat.
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Ez a két sor fontos még:
<input type=hidden name=szak
value=”irod”>
<input type=hidden name=firat
value=”337">

Az elsõben azt rögzítettem, hogy a lapot az
„irod” kódú „irodalom” szakterületre soroltam

be, a „337” pedig az Esõ címû lap MATARKA-
kódja, e sor által kerül a találati listára csak e
lapban megjelent írás. Remélem, a fenti roppant
egyszerû eljárás rendkívül megnöveli a MATARKA-
ba adatot rögzíteni kívánók számát. Nem tudom
azonban, hogy a könyvtárosok – bokros teendõ-
ik mellett – az adatrögzítéssel járó terheket

gyõzike
(pardon: gyõzik-e?)
Végül – egészen komolyra fordítva a szót –

szeretnék köszönetet mondani Burmeister Er-

zsébetnek, a Miskolci Egyetem – Könyvtár,
Levéltár, Múzeum fõigazgatójának a lehetõsé-
gért, s az e munka során nyújtott segítségéért.

Takáts Béla
tbela@vfmk.hu

A végeredmény:
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Három nap Kárpátalján

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod Megyei Szervezete fontos feladatának
tartja, hogy a határon kívüli könyvtárakkal,
könyvtárosokkal rendszeresen ápolja kapcsola-
tait. Ennek jegyében szervezõdött Kárpátaljára a
nyár legnépszerûbb programja.

A férjekkel, barátokkal megerõsített csapat
nekivágott a fizikailag is keménynek ígérkezõ
útnak. Az elsõ megálló Beregszász volt, ahol
elõször szembesültünk a kinti viszonyokkal. A

helyi kollégákkal nem sikerült személyesen ta-
lálkoznunk, de a környezet és a városban tett
rövid sétánk sejtetni engedte, hogy nagyon ne-
héz körülmények között dolgoznak. A méternyi
magasan bevizesedett falak, az évek óta fûtetlen
kályhák látványa azóta is eszünkbe jut, amikor
saját könyvtárunk lerobbant állapotával vagyunk
elégedetlenek.

Kirándulásunk elsõdleges célja a természeti
szépségek megismerése mellett a magyar emlé-

kek megtekintése volt. Örömmel lát-
tuk, hogy a testvérfalvak együttmû-
ködése igen gyümölcsözõ, szép pél-
dája ennek a honfoglalás kori em-
lékpark Tiszacsomán. A hosszú bu-
szozás után nagy örömmel álltunk
meg Parászka György benei boros-
gazda házánál, ahol a finom borok
kóstolása mellé adomák sora is jár a
turistának.

Csetfalva szívmelengetõ élmény.
Van, akinek a gyönyörû kazettás
mennyezetû református templom
maradt meg emlékezetében, van,
akinek a mellette felépült új római
és görög katolikus templom, ame-
lyet a magyarul erõs akcentussal, de
annál lenyûgözõbben beszélõ ukrán
tanárnõ ismertetett. Szavai és lelke-
sedése jó példázták, hogy összefo-
gással, egymás megbecsülésével le-
het eredményeket elérni.

Maradandó emlékként õrizzük a
Tatár-hágót, a técsõi templomot,
megrendülten álltunk a szolyvai sír-
kertben, gyönyörû szõtteseket lát-
tunk (és vettünk) Kígyóson.

A mindennapokról a szállásadó
viskiekkel folytatott esti beszélgeté-
sekbõl nyerhettünk képet. Szívélyes-
ségük és a látnivalók sokasága is
arra ösztönöz bennünket, hogy a

jövõben is úti céljaink között szerepeljen Kár-
pátalja.

Pálfi Erika

Miskolci Városi Könyvtár
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Tanulmányút
Finnországban
a Leonardo-program
keretében
2005. augusztus 1. és 7. között

Az Európai Unió Leonardo da Vinci Programjá-
nak keretén belül 2005 augusztusában került sor
a finnországi tanulmányútra. Az elsõ két tanul-
mányútról Simon Ferenc1 és Endrész Katalin2

már korábban beszámolt.
A magyarországi felsõoktatási könyvtárakban

is egyre sürgetõbb feladattá vált az olvasók kép-
zésének korszerûsítése. A gazdaságban végbe-
menõ gyors szerkezetváltás, a távoktatás hazai
elterjedése és a bolognai rendszerû felsõoktatás
bevezetése szükségessé teszi, hogy a szakembe-
rek képesek legyenek az önálló ismeretszerzés-
re. A szakirodalmi információszolgáltatás az
elektronikus dokumentumok megjelenésével
összetetté és differenciálttá vált. A hallgatóknak
meg kell ismerniük a katalógusok, központi szol-
gáltatások, bibliográfiai és teljes szövegû adat-
bázisok teljes rendszerét.

A tanulmányút színhelyei a kuopiói és hel-
sinki egyetemi és városi könyvtárak voltak. A
választást az indokolta, hogy elõzetes ismerete-
ink alapján Finnországban a számítógépes könyv-
tári szolgáltatások logikusan felépítettek és jól
kidolgozott tervek alapján szervezettek. A láto-
gatások során elõadásokat hallgattunk a könyv-
tári szolgáltatások rendszerérõl és a használó-
képzésrõl.

A kuopiói egyetem mindhárom karának önál-
ló könyvtára van. Az orvosi kar és a kórház közös

könyvtárral rendelkezik. Ezeken kívül még a
környezetvédelmi és munkavédelmi kutatóinté-
zet könyvtára segíti az oktatómunkát. A tanított
szakok: biológia, környezetvédelem, gazdálko-
dás, információtechnológia, egészségtudomány,
gyógyszerészet, táplálkozástudomány, háztartás-
ökonómia és orvostudomány.

A reprezentatív mûemlék palotában elhelye-
zett Helsinki Egyetemi Könyvtár elsõsorban
nemzeti könyvtári feladatot lát el. Emellett az
egyetemi könyvtárak szolgáltatásainak koordiná-
lásában is jelentõs szerepet tölt be. A belvárosi
egyetemi negyedben a bölcsészkar épületei és
könyvtárai találhatók. A központi hallgatói
könyvtár nagy példányszámban biztosítja az alap-
vetõ tankönyveket, jegyzeteket. A könyvtárat
mozgólépcsõ köti össze az impozáns méretû
egyetemi könyváruházzal. A könyvtár bõvítéseként
készült el az Alexandria tanulási centrum, ahol az
elektronikus szakirodalmi szolgáltatásokat vehetik
igénybe a hallgatók. Ezen kívül valamennyi kar
rendelkezik önálló szakkönyvtárral, közülük a jogi
kar könyvtárát látogattuk meg. Itt található az Eu-
rópai Dokumentációs Központ is.

További három campus található még a vá-
rosban, a természettudományi, az orvosi és az
alkalmazott tudományi. Mi ez utóbbi, a Viikki
Campus információs központját látogattuk meg.
Oktatott szakok: biológia, biotechnológia, öko-
lógia, környezetvédelem, élelmezéstudomány,
háztartás-ökönómia, gyógyszerészet, mezõgazda-
ság, erdészet és közgazdaság. Az ötszintes, össze-
sen 11 000 m2-es könyvtárban helyet kapott a
városrész közkönyvtára is. A kör alaprajzú épü-
let üvegborítása hõcsapdaként mûködik, és na-
gyon impozáns látványt nyújt. A helyiek koro-
nának becézik. A korona a campus bejárata.
Három kisebb télikert is fokozza az olvasók
komfortérzetét.

A finn egyetemi könyvtárakra jellemzõ, hogy
azok a tanulás színterei. A hallgatók szíveseb-
ben dolgoznak ki egy tételt vagy dolgozatot
könyvtári környezetben, ahol számtalan kézi-
könyv, lexikon, szótár segíti munkájukat. A tan-
anyag jelentõs része elõfizetett szakirodalmi
adatbázisban található. Ezeket a könyvtár és a

1 Simon Ferenc: Az Európai Unióról szóló tájékoztatás és
az olvasók képzése. In: Könyvtári Levelezõ/lap 2004.
november, p. 22–26.

2 Endrész Katalin: A könyvtári felhasználók képzésének
tanulmányozása az Európai Unió országaiban. In: Könyv-
tári Levelezõ/lap 2005. augusztus, p. 32–36.
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tanulási centrumok gépein érhetik el a hallgatók.
A könyvtárak berendezése, paravánokkal, térel-
választókkal leválasztott olvasói férõhelyei a
zavartalan munkát biztosítják. A képzés számára
jól felszerelt tantermek állnak rendelkezésre.
Jellemzõ megoldás az olvasóterem egy részének
üvegfallal való leválasztása. Ez a tanórákon kí-
vül az olvasóterem zajmentes övezete. A kiegé-
szítõ szolgáltatások, büfé, pihenõhely is azt cé-
lozzák, hogy a hallgató hosszabb idõt tölthessen
a könyvtárban.

A nagyon gazdag elektronikus dokumentum-
források mellett is magas a nyomtatott és audi-
ovizuális dokumentumok kölcsönzésének száma,
körülbelül 70–80 évenként és olvasónként. Ezért
mind az egyetemi, mind a közkönyvtárakban
önkölcsönzõ rendszer mûködik.

Az általunk látogatott felsõoktatási könyvtá-
rakban a személyi ellátottság kedvezõ, százöt-
ven hallgatóra jut egy könyvtári személyzet.
(Ebbe nem számoltam bele a Helsinki Egyetemi
Könyvtár személyzetét, mert ez elsõsorban nem-
zeti könyvtári funkciót lát el.) Talán ez az egyik
magyarázata annak, hogy sok idõt tudnak fordí-
tani a használóképzésre és a szolgáltatások kor-
szerûsítésére. A könyvtárak személyzete diffe-
renciált. Megtalálható a könyvtáros mellett az
informatikus szakember, a könyvtári asszisztens,
a technikus, a titkárnõ és az oktatott szakok
képviselõje.

Az egyetemi könyvtárak
számítógépes szolgáltatásai

Finnországban a tudományos és szakkönyv-
tári ellátásban a fõiskolai és egyetemi könyvtá-
raknak fontos szerepük van. Több szakterületen
országos központi könyvtári feladatot látnak el.
A Helsinki Egyetemi Könyvtár egyúttal nemzeti
könyvtári szerepet is betölt. A gazdasági szféra
könyvtárai is számítanak a felsõoktatási könyv-
tárak szolgáltatásaira, mint megrendelõk. Mind-
ezek magyarázzák, hogy a felsõoktatási könyv-
tárak munkatársaiban elég korán megfogalma-
zódott a modernizáció iránti igény. 1974-ben
kezdõdött el az országos közös katalógus létre-
hozásának tervezése és a nemzetközi szabványo-
kon alapuló számítógépes adatcsere-formátum,
a FINMARK kidolgozása.

A Finn Tudományos Könyvtári Számítógé-
pes Csoport 1974-ben látott hozzá az egyetemi

könyvtárak számítógépesítési stratégiájának ki-
dolgozásához.3 Célkitûzésük a számítógépes há-
lózat kiépítése, a központi szolgáltatások fejlesz-
tése és az integrált könyvtári rendszer bevezeté-
se. Az egyetemi könyvtárak maguk döntöttek az
egységes szoftver bevezetése mellett. Ennek szá-
mos elõnye mutatkozott. Egységes igény fellé-
pése esetén a fenntartónál könnyebb elérni a
tárgyi és személyi feltételek biztosítását. A
fenntartó számára is olcsóbb az egységes gép-
park és az egyszeri szoftverbeszerzés lebonyolí-
tása. A rendszer gyártójával szemben közösen
lehet fellépni a szükséges fejlesztések igényével.
A könyvtárak munkatársainak azonos ismeret-
anyagot kell elsajátítaniuk. Az egyes munkate-
rületeken dolgozó kollégák konzultálhatnak egy-
mással. Bár léteznek helyi sajátosságok, a fel-
használó azonos minõségû szolgáltatást kap min-
den könyvtárban. Az olvasó által elsajátított kész-
ségek kamatoztathatók valamennyi egyetemi
könyvtárban. Általánosan érvényes kézikönyve-
ket lehet kiadni.

A számítógépes csoportra nagy felelõsség
hárult, mivel az egész egyetemi könyvtári háló-
zat jövõjérõl kellett döntenie. Ezért a csoport két
éven keresztül elemezte és tesztelte a forgalom-
ban lévõ és elsõ látásra megfelelõnek tûnõ in-
tegrált könyvtári rendszereket. Végül a VTLS
(Virginia Tech Library System) mellett döntöt-
tek. Létrejött a finn egyetemi könyvtárak integ-
rált számítógépes hálózata, a LINNEA.

A VTLS rendszer fejlesztése abbamaradt, ezért
a kilencvenes évek végén új, harmadik generáci-
ós rendszert kellett választani. Hetven könyvtá-
ros és informatikus kétéves tesztjeinek eredmé-
nyei alapján a Voyager nevû szoftver mellett
döntöttek. Öt hónap alatt mind a huszonnégy
adatbázis adatait áttöltötték az új rendszerbe.
Közös katalógusuk a LINDA, amely az egyete-
mi és nemzeti könyvtár mellett a parlamenti
könyvtár, a statisztikai hivatal könyvtára és a
nemzeti tároló könyvtár katalógusát is tartalmaz-
za. A rendszer lehetõvé teszi a legkülönfélébb
összetételû közös katalógusok kialakítását. A
MANDA a közkönyvtárak, a HELKA a helsinki

3 SOINI, Antti: LINNEA – a finn egyetemi könyvtárak
integrált számítógépes hálózata (ford. Sonnevend Péter)
In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 38. évf. 7. sz.
(1991), p. 271–275.
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egyetemi és campus könyvtárak, a KUOPUS a
kuopiói egyetemi és városi könyvtár közös kata-
lógusa.

A katalógus szolgáltatásait a nemzeti bibliog-
ráfia rendszere teszi teljessé. A Finn Nemzeti
Bibliográfia, a FENNICA a mi nemzeti bibliog-
ráfiánkhoz hasonlóan a Finnországban kiadott
mûveken túl a finn szerzõk tollából született és
a Finnországgal kapcsolatos irodalmat regiszt-
rálja. A könyvek adatait 1488-tól, a térképekéit
1967-tõl, az audiovizuális dokumentumokéit
1981-tõl tartalmazza. (http://fennica.linneanet.fi)

Az ARTO (index of articles) adatbázis hét-
száz finnországi folyóirat cikkeinek adatait tar-
talmazza 1990-tõl. Ha a cikk teljes szövege el-
érhetõ, akkor a rekord tartalmazza a tanulmány
linkjét is. Ezek egy része licencköteles, ezért csak
beíratkozott olvasók számára elérhetõ.

A VIOLA a hangfelvételek (1901-tõl) és
zenemûvek (1977-tõl) nemzeti bibliográfiája. Szer-
zõ, cím, elõadó és kezdõsor alapján lehet keresni.

A Finn Elektronikus Könyvtár (FinELib) je-
lentõs mennyiségû tudományos szakirodalmat
tartalmaz. Több mint húsz folyóirat-adatbázis
kb. 14 500 folyóirattal, köztük az általunk is
ismert EBSCO adatbázisok; tíz bibliográfiai
adatbázis, köztük az általunk ismert Web of
Science, továbbá hét tudományos kiadó elekt-
ronikus könyvei, enciklopédiák, lexikonok,
szótárak. A felsõoktatási, kutatóintézeti könyv-
tárak és a városi könyvtárak konzorciuma a
nemzeti könyvtár vezetésével és az Oktatási
Minisztérium anyagi támogatásával közösen
fizeti elõ az adatbázisokat. Értelemszerûen az
olvasók csak ezekben a könyvtárakban vehe-
tik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

A szakirodalmi adatbázis elõállítása a vilá-
gon mindenütt költséges dolog. Ezeknek a szol-
gáltatása az interneten szabadon nem lehetsé-
ges, hisz valakinek meg kell fizetnie a költsé-
geit. A könyvtárak költségvetésének kell al-
kalmasnak lennie arra, hogy ezeket a szolgál-
tatásokat megvásárolják és közvetítsék olva-
sóiknak, akár ingyenesen, akár térítéses szol-
gáltatásként. Nem indokolja semmi sem, hogy
egy dokumentumot nyomtatott formában a
könyvtár szolgáltasson, elektronikus formában
pedig valami más intézmény. A finn olvasók
elfogadják azt a tényt, hogy a FinELib könyv-
tári szolgáltatás, és bemennek a könyvtárba,
hogy igénybe vegyék.

A fenti szolgáltatásokat az olvasók egysé-
ges keresõfelületen keresztül érik el. Ez a Nelli
portál, azaz National ELectronic Library
Interface. Ez a MetaLib és SFX technológián
alapul. A MetaLib portálként funkcionál. Kö-
zös kaput biztosít a könyvtári katalógusokhoz,
bibliográfiai és teljes szövegû adatbázisokhoz,
függetlenül attól, hogy az adott információ
ingyenes-e vagy licencdíjas. Alkalmas többfé-
le karakterkészlet, adatformátum (XML,
HTML), protokoll (Z39.50, HTTP, ALEPH),
gyûjtemény (katalógus, bibliográfia, archívum)
és  rekordformátum (MARC, Dublin Core) ke-
zelésére. A MetaLib lehetõvé teszi az olvasók
számára, hogy az adatforrások kiválasztásával
személyre szabott saját keresõfelületet alakít-
sanak ki. Továbbá a Nelli portálon keresztül
csak tudományos és ellenõrzött információhoz
jut az olvasó, ellentétben a webkeresõkkel,
amelyek válogatás nélkül keresnek bármilyen
internetes forrásban. A portál szolgáltatása
még, hogy segíti az olvasót dolgozatírás köz-
ben a hivatkozások készítésében. Az adatbázis
bibliográfiai adataiból tíz–húsz különbözõ stí-
lusú hivatkozást képes elkészíteni word doku-
mentumban. A rendszer statisztikát is készít
az adatforrások használatának gyakoriságáról,
ezzel segítve a döntéselõkészítést a vezetés
számára.

Használóképzés az egyetemi
könyvtárakban

Az egyetemeken korán felismerték az olva-
sók képzésének szükségességét. Az információ-
keresés képességének kialakítására szükség van
a tanulmányok, iskolák elvégzéséhez, a munkás
életben, legyen ez szellemi tevékenység vagy
állandóan megújuló ismereteket követelõ, igé-
nyes szakmunka. Továbbá szükséges az élet-
hosszig tartó tanulás során, annál inkább, mivel
a felnõttkori tanulásban a kontakt órák helyett
inkább az e-learning és az önálló tanulás kerül
elõtérbe.

A Kuopiói Egyetemen 1972 óta minden elsõ-
éves hallgató részt vesz egy negyvenórás kurzu-
son. A bevezetõ három–négy órás elõadás után
a hallgatók önállóan megoldandó feladatokat
kapnak. Ezeket a tananyag és a személyes kon-
zultációk alapján oldják meg. A tananyag egy
része ma már elektronikus formátumban találha-
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tó. A konzultációt segíti az e-mail. A követel-
ményeket az Amerikai Egyetemi Könyvtárosok
Szövetségének ajánlása alapján állítják össze.4

A helsinki campusok könyvtáraiban évente ezer–
ezerötszáz szervezett tanórát tartanak finn kollé-
gáink, ahol a résztvevõk száma összesen hétezer
fölött van. A módszerek változatosak. Elõadás
és az önállóan végzendõ feladatok mellett ko-
moly szerepet szánnak a jövõben az e-learning
módszernek. A Viikki Campus könyvtárában egy
munkacsoport állítja össze a tananyagot és a
tesztkérdéseket. A munkába bevonják a tanszé-
kek képviselõit is. Az elsõéves hallgatók általá-
nos könyvtári ismereteket, kölcsönzést és kata-
lógushasználatot tanulnak. A prezentációkkal il-
lusztrált elõadásokat gyakorlati órák követik. A
második részben a hallgatók a szakjuknak meg-
felelõ információforrásokkal ismerkednek. Ezután
következnek a kezdõ és haladó kurzusok, ahol
az információkeresést tanulják és gyakorolják.
A tantárgy két kreditpont értékû. A záró tesztek
kitöltése minden hallgató számára kötelezõ. A
munkaerõpiac mai körülményei között csak az a
szakember piacképes, aki a lezárt ismereteken
túl képes az önképzésre és szakirodalom-kere-
sésre. Nem túlzás, ha azt mondjuk, a könyvtár
az életre készíti fel a hallgatókat.

Nemzeti tárolókönyvtár

A könyvek raktározása mindenütt nagy gon-
dot okoz. A ritkán olvasott könyvek tárolása
növeli a könyvtárak költségeit. A selejtezés nem

oldja meg a problémát, hisz pont a könyvtárak
feladata a dokumentumok megõrzése az utókor
számára. Finnországban a megoldást egy közös
tárolókönyvtár létesítésében látták. Ez az 1990-
es évek elején épült meg Kuopióban. Tárolóka-
pacitása harmincezer polcfolyóméter. Ez nem
egyszerû raktár. A ritkán használt, de megõr-
zésre érdemes hazai és külföldi könyvek, folyó-
iratok és audiovizuális dokumentumok a könyv-
tár állományába kerülnek. A könyvtár önálló
katalógussal rendelkezik, és biztosítja a doku-
mentumok hozzáférését a többi könyvtár szá-

mára másolat vagy könyvtárközi kölcsönzés út-
ján. Ma már a digitalizálás is szerepet játszik a
dokumentumok megõrzésében. Azonban a digi-
talizálás elsõdleges célja a dokumentumok mind
szélesebb körben való hozzáférésének biztosítá-
sa, másrészt a digitalizálás szerzõi jogi problé-
mákat vet fel. Így a tárolókönyvtár még sokáig
nem válik feleslegessé.

Összegzés

A finn könyvtárügyre jellemzõ a magas szin-
tû együttmûködés, a szolgáltatások logikus, át-
látható rendszere és az új szolgáltatások gondos,
precíz elõkészítése. A finn könyvtárosok keve-
sebb idõt töltenek az adminisztrációs munkával.
Sok idõt és energiát fordítanak viszont a
használóképzésre. Minden második ember rend-
szeresen jár könyvtárba.

A szakmai programokon túl szerencsére ju-
tott idõnk városnézésre is. Kuopióban megismer-
tük az egyedülállóan érdekes tó- és szigetvilá-
got, valamint a város fából épített mûemlék há-
zait. Helsinkiben áthajóztunk a történelmi at-
moszférát árasztó erõdszigetre, megcsodáltuk az
Alvar Aalto által tervezett, hófehér márvánnyal
borított Finlandia-palotát. Hétvégén múzeumlá-
togatásra is módunk nyílt.

A finn emberek tudatosan igyekeznek egész-
séges életmódot folytatni. A hallgatók számára a
menzán a zöldségek és a saláták ingyenesek.
Fiatalok, idõsek egyaránt kerékpároznak. Esti
sétáink során a tóparton lépten-nyomon koco-
gókkal találkoztunk. Hetven év körüli nénik,
bácsik hódoltak a northwalking nevû sportnak.
Futás helyett nagyon gyorsan gyalogolnak, mi-
közben két síbottal karjukat, hátukat is alaposan
megdolgoztatják. Állítólag nagyon egészséges.

Farkas Éva

4 Information literature competence standards for Higher
education / Association of College and Research Libraries
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/information
literacycompetency.htm
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AZ IKSZ-elnökség hírei

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005.
november 3-án tartotta elnökségi és tagozatve-
zetõi ülését, ahol az alábbi napirendi pontok
szerepeltek:

• a közgyûlés elõkészítése, tagdíj,
• az országos könyvtári digitalizálási terv vé-

leményezése,
• jelölés a Magyar Könyv Alapítvány kura-

tóriumába,
• a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

meghívásos pályázata,
• aktualitások.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket a köz-
gyûlés idejérõl és helyszínérõl: 2005. decem-
ber 14. szerda, 10 óra 30, Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár. Ismertette a tagdíjemelésrõl
elõkészített javaslatokat, s az elnökség tagjai úgy
határoztak, hogy tíz százalékos emelést a ter-
jesztenek közgyûlés elé.

Az országos könyvtári digitalizálási tervrõl
beérkezett véleményeket az IKSZ titkársága
összesíti, és november 10-éig megküldi a Nem-
zeti Kulturáluis Örökség Minisztériuma Könyv-
tári Fõosztályának.

Az elnökség határozott a Magyar Könyv Ala-
pítvány kuratóriumába történõ jelölésrõl is,
Egyházy Tibornét, a Veszprémi Egyetem Köz-
ponti Könyvtárának igazgatóját delegálta.

Az NKA Kiemelt Kulturális Események Ide-
iglenes Szakmai Kollégiuma kiírta meghívásos
pályázatát, amelyen az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség is indulhat az Összefogás a könyv-
tárakért – összefogás az olvasókért, országos
könyvtári napok rendezvénysorozat támogatásá-
ért. A pályázat beadási határideje 2005. novem-
ber 8., melyet késõbb november 15-ére módosí-
tottak. Az elnökség hosszas vita után meghozta
határozatát, vállaljuk a megmérettetést, és elké-
szítjük a kért határidõre pályázati anyagunkat. A
projektet elõkészítõ bizottság munkájába Fodor
Péter felkérte Ramháb Máriát, Szlatky Máriát,
Fülöp Ágnest és az  IKSZ titkárát.

-mi-

Az Európa Tanács Élõ Nyelvek Európai
Központjának (ECML – CELV) magyarorszá-
gi kontaktpontja új helyre, az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Honvéd ut-
cai épületébe költözött. A helyiség ünnepélyes
megnyitója 2005. szeptember 21-én volt. A kon-
taktpont fõ feladata, hogy megismertesse a hazai
nyelvpedagógia megújulásáért tevékenykedõ
szakértõket az Európa Tanács nyelvpolitikájával,
a grazi központnak e nyelvpolitika érdekében
kifejtett tevékenységével, helyet és lehetõséget
biztosítson viták, ankétok, képzések szervezésé-
re. A kontaktpont az ECML-kiadványok mellett
az OPKM teljes állományával hétfõn, kedden és
csütörtökön 9-tõl 16 óráig, szerdán és pénteken
9-tõl 13 óráig az érdeklõdõk rendelkezésére áll.
Címünk: 1055 Budapest, Honvéd utca 19.

Bõvebb információ a kontaktpont honlapján
(http://ecml.opkm.hu) olvasható.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára köszönetet mond mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárultak
Kiss Lajos nyelvész akadémikus könyvhagyaté-
kának megvásárlásához.

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     események / Hírekesemények / Hírekesemények / Hírekesemények / Hírekesemények / Hírek

Hirdessen
a Könyvtári

Levelezõ/lapban!

Egész oldalas hirdetés ára
48 000 Ft + áfa,

az ennél kisebbeké
méretarányosan csökken.
Több számban megjelenõ

hirdetési rendelésre
kedvezmények!
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Álmok egyszerû varázslata

Bogdán Éva Judit Álomban egyszerû és Szakmári

Klára Színek varázslata címû kettõs kiállítása
november 7-én nyílt meg az Egyetemi Könyvtár
aulájában (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.).

Bogdán Éva Judit 1998-ban ismerkedett meg
a papírmárványozás technikájával. Képei egy
része vizes keményítõs folyadék alapon készül,
de kalandra csábítja a kész száraz papír is. Be-
lerajzol, szétvágja, másként rakja össze, hajto-
gatja a márványos papírokat. Szeret tanítani,
szereti megosztani a márványozás örömét.

Szakmári Klára könyvtárostanárnak a papír-
márványozás a hobbija. Mindig foglalkozott
kézmûves dolgokkal, kerámiázott, kézimunká-
zott, varrt, sokféle technikát kipróbált. Könyvtá-
rosként találkozott régi könyvekkel, melyek le-
nyûgözték fizikai szépségükkel is. Az Egyetemi
Könyvtár kiállításán a régi könyvekben megbú-
vó szépségek találkoznak – ha csak virtuálisan
is –  egy régi technika új formáival. A kiállítás
ingyenesen látogatható 2005. december 2-áig.

A Levelezõ/lap az interneten

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk 2000. januári számától kezdve az interneten is ol-
vasható. Elérhetõsége: http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/index.html
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