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ottani kollégák korhû ruhákban és nagyon finom
helyi specialitással, fügés süteménnyel vártak ben-
nünket. Az elõadóteremben levetítették a könyvtár
helyreállításáról készült képeket, majd megajándé-
koztak mindenkit az errõl szóló CD-vel.

Több idõt is el tudtunk volna tölteni ebben a
csodálatos kis városkában, de indulnunk kellett
a repülõtérre. Mindenesetre ízelítõt kaptunk e két
dalmát város hangulatából, s talán egyénileg lesz
lehetõségünk majd egyszer visszatérni ide.

Javaslataink

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a konfe-
rencián elhangzottak összhangban vannak a
magyar könyvtárügy stratégiai céljaival. A fi-
gyelmet hangsúlyosabban az Európa többi or-
szágában már jelen lévõ multikulturalizmusra,
az eltérõ kulturális hagyományokból fakadó sok-
színûség kezelésére, az integráció erõsítésére
kellene irányítani. Fontos a közkönyvtárak szo-
rosabb együttmûködése a közgyûjteményekkel a
nemzeti kulturális örökség digitalizálásában is.
A fentiekre jó példát adó cseh és holland kolléga
meghívását hasznosnak tartanánk.

Gáncsné Nagy Erzsébet–Mátó Erzsébet

A Román Egyetemi és
Iskolai Könyvtárosok
Egyesületének 15.
konferenciája
Petrozsény, 2005. szeptember 7–9.

A Román Egyetemi és Iskolai Könyvtárosok
Egyesülete (Asociatia Bibliotecarilor
din Învatamânt – România, rövidítve ABIR)
szeptember 7. és 9. között tartotta éves orszá-
gos konferenciáját a Petrozsényi Egyetemi
Könyvtárban, amelynek témája Könyvtárak

közötti együttmûködés európai kontextusban

volt. A konferencián több mint százötvenen
vettek részt. A romániai könyvtárosokon kívül
a Moldovai Köztársaságból, Dániából és Ma-
gyarországról (jómagam) voltak meghívottak.
A Petrozsényi Egyetemi Könyvtár igazgatója,
Luminita Danciu, és munkatársai mindent meg-
tettek azért, hogy a konferencia mind szak-
mai, mind szervezési szempontból színvona-
las és sikeres legyen.

A konferencián a vezérgondolatot szem elõtt
tartva a romániai oktatásügyet szolgáló könyvtá-
rak aktuális problémáit és távlati terveit tárták
fel és vitatták meg. A megnyitóbeszédek után a
résztvevõk és meghívottak részérõl kölcsönös
köszöntõk hangzottak el. Itt a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) nevében én is szót
kaptam. Ezt követõen az ABIR vezetõsége rész-
letesen áttekintette és értékelte az elmúlt év te-
vékenységét, majd az egyesület legújabb kiad-
ványainak bemutatója következett. Ismertették a
Revista Româna de Biblioteconomie si Stiinta

Informarii címû román könyvtár és információ-
tudományi folyóiratot és a Buletin ABIR (ABIR
Értesítõ) CD-ROM változatát, amely a minded-
dig nyomtatásban megjelenõ folyóirat 1997 és
2004 közötti számainak teljes szövegét tartalmaz-
za. A délelõtti programot az EBSCO adatbázi-
sok bemutatója zárta.

A délutáni szekcióülések elõtt sor került az
ABIR díjátadó ünnepségére. Ebben az évben
kiváló munkája elismeréseként 29 könyvtáros-
nak ítélték oda az egyesület különbözõ díjait.
Ezután elkezdõdtek a szekcióülések. Két napon
keresztül egymással párhuzamosan a következõ
tizenkét szekció munkálatai zajlottak: Bibliográ-

fiai leírás, katalogizálás; Orvosi könyvtáros;

Idõszaki kiadványok; Könyvtári jogszabályok és

szakmai továbbképzés; Szakmai kiadványok; In-

formatikus könyvtáros; Szerzeményezés, állo-

mánygyarapítás; Olvasószolgálat; Külön-

gyûjtemények, régi könyvek; Kölcsönzés, könyv-

tárközi kölcsönzés; Iskolai könyvtárak; Könyv-

tári statisztika. Az ülések kezdetén a szekciók
vezetõi beszámoltak az elõzõ évi tevékenység-
rõl, és kritikusan elemezték, megvitatták azt, majd
a tulajdonképpeni elõadások következtek.
Zárómozzanatként a következõ évi cselekvési
tervet vázolták.

Összesen öt szekció munkálatait volt alkal-
mam végigkövetni: a Bibliográfiai leírás, katalo-
gizálás; a Könyvtári jogszabályok és szakmai
továbbképzés; az Informatikus könyvtáros; a
Szerzeményezés, állománygyarapítás és az Ol-
vasószolgálat szekciókét. Az elõadások színvo-
nalasak és érdekesek voltak. Rálátást nyújtottak
a román könyvtárügy jelenlegi állapotára, a föl-
merülõ problémákra és ezek megoldási meneté-
re. Rámutattak arra, hogy a könyvtárügy jelenle-
gi gondjainak jentõs része megfelelõ anyagi tá-
mogatással és a jogszabályok megalkotásával old-
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ható meg. A legújabb könyvtári fejlesztések be-
vezetése, az információs társadalomba való in-
tegrálódás, az olvasói igények kiszolgálása
nagymértékben függ az anyagiaktól. A könyvtá-
rosok folyamatos továbbképzése, a külföldi köny-
vek, adatbázisok beszerzése, a nemzeti örökség di-
gitalizálása, a szerzõi jogok kezelése nem zökke-
nõmentes, és ezek nem csupán pénzbeli alapot,
hanem jól mûködõ jogszabályrendszert is igényel-
nek. A törvények, jogszabályok megalkotásában,
harmonizációjában az ABIR aktívan részt vesz.

A Bibliográfiai leírás, katalogizálás szekció-
ban webopacok használhatóságát vitatták meg,
különös tekintettel a Bukaresti Egyetemi Könyv-
tár webopacjára. Az olvasók körében végzett
kérdõíves felmérés segítségével azt igyekeztek
kideríteni, hogy a dokumentumok többszempon-
tú feltárása mennyire segíti a használókat a ke-
resett információ megtalálásában. A Könyvtári

jogszabályok és szakmai továbbképzés szekció-
ban a könyvtárügy optimális mûködését biztosí-
tó jogszabályok hiányát vetették fel. A megfele-
lõ jogi háttér hiánya miatt a könyvtárban dolgo-
zó, de szakirányú oklevéllel nem rendelkezõ
kollégák képzése, sõt, a szakmai továbbképzé-
sek megszervezése is megoldhatatlan. Nehézsé-
gekbe ütközik az elveszett dokumentumok pót-
lása, az olvasóknál maradt könyvek visszaszer-
zése, a külföldi könyvek beszerzése. Ugyanak-
kor megoldásokat javasoltak, és sürgették a jogi
háttér mielõbbi kidolgozását és gyakorlatba ül-
tetését. Az Informatikus könyvtáros szekcióban
az országos közös katalógus helyzetét tárták fel,
és bemutatták az Elibris cég által kifejlesztett,
Metalib elnevezésû közös katalógust. A Szerze-

ményezés, állománygyarapítás szekció

témája az új beszerzési és fizetési lehe-
tõségek bevezetése, a legújabb típusú in-
formációhordozók beszerzése és tárolá-
sa volt. Az ülés végén a Books Unlimited

könyvterjesztõ ismertette a könyvtárak
számára nyújtott szolgáltatásait. Az Ol-

vasószolgálat szekció ülésén az újonnan
létrehozott on-line tájékoztatási rendszert
mutatták be, és vázolták a jövõbeni fej-
lesztési elképzeléseket.

A második napon az ABIR vezetõsé-
ge és tagjai találkoztak Kötõ József ok-
tatásügyi államtitkárral. Megbeszélték
vele a szakma aktuális nehézségeit, a
küszöbön álló feladatokat, és ismertet-

ték megoldási javaslataikat. Az államtitkár meg-
ígérte, hogy mindezeket továbbítani fogja a mi-
nisztériumnak, és támogatni fogja a könyvtár-
szakma ügyét.

A szekcióülések befejezése utáni általános
értekezleten a szekcióik vezetõi ismertették a
2006. évre kitûzött cselekvési tervüket és a
megvalósítási elképzeléseiket. Hangsúlyozták a
könyvtárak közötti együttmûködés fontosságát.
A folytonos tapasztalatcsere, a jobb kommuni-
káció hatékonyabb munkavégzést, gyorsabb prob-
lémamegoldást tesz lehetõvé. Éppen ezért a jö-
võbeni tervek közt kiemelt helyen szerepel a
szakmai továbbképzéseken, nemzetközi és orszá-
gos konferenciákon való részvétel, illetve az
egyes szakmai részterületeket érintõ nemzetközi
konferenciák szervezése. Az értekezleten Mircea

Regneala, az ABIR elnöke méltatta a külföldi
könyvtáros egyesületekkel való kapcsolattartás,
a tapasztalatcsere fontosságát. Külön kiemelte az
MKE-vel való jó kapcsolatot. Fölvetette, hogy el
kellene gondolkodni azon, hogy a kölcsönös kon-
ferencialátogatáson túllépve hogyan lehetne ezt az
együttmûködést kiszélesíteni, aktívabbá tenni.

A konferenciát díszvacsora zárta. A harmadik
napon közös kiránduláson vettünk részt. Meglá-
togattuk Sarmisegetusa római kori település föl-
tárt részét, a densusi ortodox templomot, a
prislopi ortodox apácakolostort.

Az összejövetel jóval több volt a hivatalos
programban meghatározott elõadások, beszélge-
tések, bemutatók soránál. Olyan fórum volt,
amely új ismereteket, tapasztalatokat és hangu-
latos környezetet is nyújtott. Az elõadások, be-
mutatók, viták és a kollégákkal folytatott beszél-
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Az Olvasószolgálat szekció munkálatai

Informatikus könyvtáros szekció: a Metalib közös
katalógus bemutatása

A Szerzeményezés, állománygyarapítás szekció
munkálatai

Záróülés Kirándulás: Mircea Regneala úr, az ABIR elnöke és
Papp Annamária

getések során alkalmam nyílt egy kicsit más-
fajta perspektívából szemlélni a szakmát. Szóbe-
li meghívást kaptam a következõ, Temesváron
megrendezendõ ABIR konferenciára és a
kisinyovi nemzetközi könyvtári napokra.

Új ismeretekkel, ötletekkel, böngészésre váró
honlapcímekkel tértem vissza. Örömmel tölt el

az a gondolat, hogy dinamikus, kreatív, a szak-
máért tenni akaró kollégákkal volt lehetõségem
találkozni.

Papp Annamária

román nyelvi referens
Országos Idegennyelvû Könyvtár


