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Jarmila Burgetová, a cseh könyvtáros egye-
sület volt elnöke elmondta, hogy sok viszontag-
ság után Csehországban 1990-ben megújult a
szervezet. A cseh könyvtárak helyzete szerinte
hasonló, mint a magyaroké. 1989 után Csehor-
szágban is gondok voltak. Tizennégy regionális
könyvtáruk van. Az elmúlt tíz év igen bonyolult
volt. A cseh könyvtárügyi törvény a könyvtárral
mint információszolgáltatóval foglalkozik. Most
tervezik, hogy a nyilvános könyvtárakat bekap-
csolják az internet hálózatába.

Németországból Ulrike Lang látogatta meg
a konferenciát, aki a Bibliothek und Infor-
mation International elnökasszonya. Elmond-
ta, hogy szakmai látogatásokra küldenek né-
met könyvtárosokat, illetve külföldi könyvtá-
rosokat hívnak szakmai tapasztalatszerzésre.
Németországban nincs még könyvtárügyi tör-
vény. A német iskolai könyvtárakat általában
az iskola titkára vezeti, de néha tanárok is.

Szlovéniából Melita Ambrozic,
a könyvtáros egyesület elnöke jött
el, és elmondta, hogy szervezetük
1947-ben jött létre. 1991-ben dek-
larálták a függetlenséget Szlovéni-
ában. A könyvtári szolgáltatások
közszolgáltatásoknak számítanak
azon a területen. Mariborban ta-
lálható egy információs központ
is. A szlovén digitális könyvtá-
rak kiépítése a mai napig folya-
matban van.

Sok érdekes és hasznos dolog
hangozott el ezen a napon, amit
alkalmazni is lehet, de nem árt, ha
legalább tudunk róla.  Csak gratu-
lálni tudok a szervezõknek, köszö-
nöm, köszönjük ezt a napot, kö-
szönjük, hogy ebben a csodálato-
san szép teremben lehetett a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének
jubileumi ülése.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens
az EJF informatikus-könyvtáros

szak hallgatója
az MKE Olvasószolgálati

Szekciójának tagja

Hatodik Könyvtári
és Közgyûjteményi Napok
a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Központi
Könyvtárában

 „Alapít a múltra

– épít a jelenre

– …és lát a jövõbe

(Egy könyvtáros gondolata a ”szakmáról”)

A Központi Könyvtár már hagyományos jelleg-
gel rendezte meg 2005. november 8–9-én orszá-
gos konferenciáját a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) támogatásával. A rendezvény az
eCorvina stratégiai igazgatója, Gyüre Péter ja-
vaslatára az eddigi könyvtári témák mellett ki-
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bõvült a levéltári és muzeális gyûjtemények in-
formatikai fejlesztésével. A konferenciát meg-
tisztelte jelenlétével Mastalír Ernõné, a Központi
Könyvtár nyugalmazott fõigazgatója, aki a kez-
detektõl szervezõje és háziasszonya a könyvtári
napoknak. A szakma képviselõit ifj. Sarkady Sán-

dor, a Központi Könyvtár új fõigazgatója kö-
szöntötte.

A plenáris ülést Winkler András egyetemi
tanár, általános rektorhelyettes nyitotta meg
mélyenszántó gondolataival:

„Nagy örömömre szolgál, hogy nem elõször
találkozunk, és ismét hitet tehetünk amellett, hogy
földi életünk minõségének javítását, a fejlõdést,
az ifjúság nevelését, oktatását, történelmünk
megismerését szolgáljuk. Minden földi lét, min-
den azzal kapcsolatos ismeret alapjait mi tesszük
hozzáférhetõvé, mi tesszük lehetõvé a világmin-
denség megismerését. (…) Könyvek milliói és
milliói tárolják a tudást, az ismereteket, taníta-
nak és szórakoztatnak. A rendszerezés, a megõr-
zés szentélye a könyvtár lett. A módszerek itt is
változtak. Ma a számítógép, korunk leghaszno-
sabb munkatársa a segítõnk. Segít megtalálni,
ha kell, raktározza a könyveket, az ismereteket.
Közvetít, elképzelhetetlen gyorsasággal. Segít-
ségével összefoglaljuk az ismereteket és CD vagy
ismét könyv lesz belõlük… Legyen bár még oly
változó is a világ, az oktatás formája, legyen
rosszabb vagy jobb, a könyvre, a könyvtárra
szükségünk lesz, mert a könyv régi vagy új for-
májában és a könyvtár: örök.”

Az ország minden részérõl érkezett vendége-
ink a könyvtár, a levéltár, a muzeális gyûjtemé-
nyek, valamint a régi könyvek, kéziratok számí-
tógépes feldolgozásáról, teljes körû automatizá-
lásáról, ezek közös plattformon való mûködteté-
sérõl hallhattak elõadásokat:

Dr. Bakonyi Géza (Szegedi Tudományegyetem –
SZTE): Változások a MOKKA szolgáltatásaiban
Sándor Ákos (SZTE): A MOKKA napjainkban
Mikó Zsuzsanna (MOL): E-archívum bevezetése
és törvényi megfeleltetése
Szemerey Tamásné (Nyugat-Magyarországi Egye-
tem – NYME): Az NYME Központi Levéltára és
informatikai fejlesztése
Varga Tamás (NYME): Az Erdészeti, Faipari és
Földméréstörténeti  Gyûjtemény elektronikus fel-
dolgozási lehetõségei
Hegyi Ádám (SZTE): A MOKKA-R fejlesztései

A második napon mûhelymunka keretében
ezek gyakorlati megvalósításáról folytak „kerek-
asztal” beszélgetések Bakonyi Géza, Sándor Ákos,
Hegyi Ádám és Czoboly Miklós vezetésével.

Fakultatív programként az idelátogatók meg-
ismerkedhettek Sopron belvárosával, és megte-
kinthették az országban egyedülálló Erdészeti,
Faipari és Földméréstörténeti Gyûjteményt.

Az esti kötetlen, jó hangulatú szakmai talál-
kozó tovább erõsítette a már meglévõ kapcsolato-
kat, bõvítette az együttmûködési lehetõségeket a
közgyûjteményi hálózatok teljes vonatkozásában.

A konferencia kiadványaként jelent meg az
NKA és az eCorvina támogatásával a Közös
katalogizálás Magyarországon: múlt – jelen –
jövõ címû tanulmánygyûjtemény hagyományos
könyv és CD-ROM formátumban. Tartalma el-
sõsorban a könyvtári automatizálás és a közös
katalogizálás történetét, jelenét és várható jö-
võjét dolgozza fel, de emellett nagyon sok
hasznos gyakorlati útmutatót ad a könyvtári
adatbázisok használatához, elérhetõségükhöz.
Internetes elérése: http://ilex.efe.hu, a MOK-
KA menüpont alatt.

Részlet Fejõs László (Könyvtári Intézet) aján-
lásából: „Azok a könyvtárak, amelyek eljutottak
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a közös katalógushoz, keresõfelülethez és kimun-
kálták a különbözõ rendszerek közötti átjárható-
ság feltételeit, eszközrendszerét, bizton vehetik
maguknak a bátorságot, e téren ajánlásokat fo-
galmazzanak meg – mint ahogy ez a tervezett
kiadvány vázlatában szerepel is. Nem tûnik ön-
zésnek, hogy a MOKKA-rendszer mellett elsõ-
sorban saját rendszerük (Voyager/Corvina) és
együttmûködési körük (VOCAL) történetére
helyezik a hangsúlyt, ráadásul ezt kiegyenlíti a
körüljárt témához tartozó cikkek és weblapok
gyûjteménye, amely szintén szerepel az elképze-
lések között. A felsõfokú könyvtárosképzés tan-
rendjében mindenütt szerepelnek az integrált
könyvtári rendszerek, a tantárgy jelenleg elérhe-
tõ egyetlen (internetes) jegyzetanyaga viszont régi
(ha nem is teljességgel elavult), mindenestre az e
pályázatban hangsúlyt kapó sajátosságok egyikét
sem taglalja. Ebben az értelemben is hézagpótló
lenne a pályázatban vázolt, több hordozójú »kiad-
vány«, amely a szakma számára is fogalmaz meg
közérdeklõdésre számot tartó ismereteket.”

A rendezvényhez kapcsolódóan került sor az
NYME könyvtári bizottságának ülésére Bartha

Dénes egyetemi tanár elnökletével. Az ülésre
meghívott vendégeink az állandó tagok – köz-
ponti szervezeti egységek, karok képviselõi,
könyvtárvezetõk – mellett a levéltári és muzeá-
lis gyûjtemények vezetõi voltak, valamint Szán-

tóné Kiss Ilona, a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram képviselõje, aki részletes tájékoztatást nyúj-
tott a pályázati lehetõségekrõl, az elszámolási
kötelezettségekrõl.

Rendezvényünk igazolta, hogy az ún. hármas
közgyûjteményi egység – könyvtár, levéltár, mú-

zeum – nagy mértékben elõsegítheti
az együttmunkálkodást, a feladatok
célszerû megosztását, az egységes
szolgáltatások kialakítását valamennyi
területen.

Itt is szeretnénk köszönetet mon-
dani a konferencia támogatóinak, a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnak,
az eCorvinának, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetemnek, valamint elõadó-
inknak, akik színvonalas, mindenki ér-
deklõdésére számot tartó elõadásaik-
kal hozzájárultak a rendezvény célki-
tûzéseinek megvalósításához.

Tompa Zsoltné

könyvtári informatikus
Ormosi Anikó

mb. könyvtári fõigazgató-helyettes

Kiss Jenõ laudációja

Németh László írja: „Az ember mint feladat nyo-
mul a világba. (...) A legértékesebb szellemi
tulajdonságnak én éppen ezért a feladatfelismerést
s a megoldásukhoz szükséges szívósságot tar-
tom, mely az emberbõl a maga s a világ javára
a legtöbbet licitálja ki.”

Németh László szavai illenek Kiss Jenõre, a
Kovászna Megyei Könyvtár igazgatójára, a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nökére, a Háromszéki Mikes Kelemen Közmû-
velõdési Egyesület titkárára. Birtokosa ennek a
szellemi tulajdonságnak, a feladatfelismerésnek,
szívósság jellemzi, kitartás a feladatok elvégzé-
sében. Mindig ott van, ahol igény jelentkezik,
mindig cselekszik a megfelelõ pillanatban a
közösség javára. Munkája sokoldalú, sokat tett
és tesz a saját könyvtáráért, annak fejlõdéséért,
számítógépesítéséért, új szolgáltatások beindítá-
sáért. Tevékenysége ennél sokkal kiterjedtebb,
a mûvelõdési élet aktív tényezõje, nincs olyan
kulturális vonatkozású esemény, melybõl ne vette
volna, ne venné ki a részét. Kiállításokat kezde-
ményezett, ilyenek az illyefalvi Jókai Mór-, Mik-
száth Kálmán-, Szabó Dezsõ- (állandó) kiállítá-
sok, a Benedek Elek-kiállítás a megyei könyvtár
épületében, illetve a Kriza János-kiállítás
Nagyajtán. Szobrok állításában, emléktáblák el-
helyezésében vett részt, hogy csak néhányat
említsek: Mikes Kelemen szobra Zágonban,
Kossuth Lajos szobra Sepsiszentgyörgyön, em-


