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Vállalati könyvtárosok
mûhelybeszélgetése

Az elmúlt év októberében nagy érdeklõdést ki-
váltó konferenciát rendezett a MATÁV (ma
Magyar Telekom) Infotéka a vállalati könyvtá-
rak helyzetérõl, fejlesztési, fejlõdési lehetõsége-
irõl. Ennek folytatásaként 2005. november 3-án
húsz, elsõsorban nagyvállalati könyvtáros gyûlt
össze a BME OMIKK tanácstermében, hogy
felidézze és folytassa a közös eszmecserét. Az
összejövetel célja most is az volt, hogy jó ötle-
teket kapjunk egymástól ahhoz, hogyan legyünk
elismertek és nélkülözhetetlenek fenntartóink
számára.

A többórás kötetlen beszélgetés közben ha-
mar kiderült, hogy feladataink, örömeink és prob-
lémáink nagyon hasonlóak. Ugyan terveink sze-
rint három témát is szerettünk volna alaposan
körüljárni – a felhasználói igények kezelését, a
szolgáltatások népszerûsítését és a fenntartóval
való kapcsolatot –, de már a bemutatkozás köz-
ben olyan sok érdekes kérdés merült fel, hogy a
rendelkezésünkre álló idõt túllépve sem sikerült
érdeklõdésünket szûk csatornákba terelni.

A vállalati könyvtárak és könyvtárosok
helyzetének átalakulását jelzi, hogy többen fel-
vetették a könyvtárak elnevezése körüli sok-
színûséget, például dokumentációs központ és
könyvtár, mûszaki könyvtár, szakirodalmi in-
formációs csoport, infotéka. Ugyanígy a
könyvtárakban dolgozó kollégák munkaköri
megnevezése is tükrözi helyzetünk változatos-
ságát az egyes cégeknél: könyvtáros, szakin-
formátor, információmenedzser vagy informá-
cióbróker. A Könyvtári Intézetet Fehér Mik-

lós osztályvezetõ képviselte, aki felajánlotta
együttmûködését a pontosabb statisztikai el-
nevezés/besorolás kidolgozásában.

Több téma felmerült, melyeket érdemes majd
késõbbi mûhelybeszélgetéseken részletesebben
körüljárni. Érdekes volt tapasztalni, hogy már az
egyik legalapvetõbb kérdés, a nyitvatartási idõ
milyen „stratégiai” problémákat vet fel, hogy a
leltározás terén milyen nehéz a könyvtári tör-
vénynek megfelelni a gyorsan változó piaci hely-
zetben mûködõ könyvtáraknál, milyen sajátos-
ságokat mutat esetünkben az állományapasztás,
mi várható a szerzõi jogok szabályozásában,
milyen módszereket használunk a teljesítmény-

értékelésre stb. Az egyik leghosszabban tárgyalt
téma az volt, hogy hogyan „vetessük észre”
magunkat abban a helyzetben, amikor – úgy-
mond – távol mûködünk a cég stratégiai vezeté-
sétõl, milyen eszközökkel tehetjük szükségessé,
majd lehetõleg nélkülözhetetlenekké magunkat.

Köszönjük Fonyó Istvánné fõigazgatónak és
Maráczi Lászlóné fõmunkatársnak a vendéglá-
tást és a lehetõséget a könyvtár szolgáltató he-
lyeinek, többek között a föld alatti raktáraknak a
megtekintésére.

A jó hangulatú összejövetel végén elhatároz-
tuk, hogy jövõre negyedévente tartunk hasonló
mûhelybeszélgetéseket. Legközelebb 2006. janu-
ár végén találkozunk, valószínûleg a MÁV
könyvtárában (MÁV Rt. Ügykezelési és Doku-
mentációs Szolgáltató Szervezet, Dokumentáci-
ós Központ és Könyvtár), hogy tanulhassunk
egymás értékes tapasztalataiból.

Fazekas Andrea–Kóródy Judit

A vers az,
amit mondani kell

Kányádi Sándor mesélte egy paksi látogatása
alkalmából, hogy iskolásokkal találkozott a Szé-
kelyföldön jártában, talán éppen szülõfalujában,
az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A tanító
néni kérdésére, hogy mi a vers, egy kerekfejû,
csillogó szemû kisdiák azt válaszolta, hogy a vers
az, amit mondani kell.

Ki tudná ezt ennél mélyebben megfogalmaz-
ni? A vers soha nem holt betû bezárva egy könyv
lapjaiba. Kikívánkozik onnan, hangzani akar,
mondani kell a szavait.

Ezekben a hetekben sok Tolna megyei kö-
zépiskolás lapozgatta a versesköteteket, keres-
gélt megfelelõ verset, hogy felszabadítsa a sza-
vakat az írott betû rabságából: hogy elmondhas-
sa õket. Wass Albert, Nagy Gáspár, Buda Fe-

renc és mások verseit. A bonyhádi városi könyv-
tár az idén másodszor rendezte meg a Wass
Albert vers- és prózamondó versenyt középisko-
lásoknak és felnõtteknek. A megyei elõdöntõre a
bonyhádi Pákolicz István Könyvtárban került sor.

Hogy miért éppen Bonyhádról indult útjára
ez a nemes versengés? Minden bizonnyal azért,
mert e völgységi kisvárosban tisztelik és szere-
tik az erdélyi születésû írót, aki egész életét
kényszerû emigrációban töltötte, s csak holtában


