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Könyvtár a kistérségben
2006. március 30–31-én A városi könyvtárak
kistérségi együttmûködése címmel konferenciát
rendeztek Gyulán, a Mogyoróssy János Városi
Könyvtárban. A nagy érdeklõdést kiváltott
tanáskozáson arra keresték együtt a választ a
megjelentek, hogy melyek lehetnek a kistérségi
társulásokon belül a könyvtári összefogás, együtt-
mûködés, szolgáltatás-szervezés formái, hol mi-
lyen módszer a célravezetõ és megvalósítható,
mit kell tenniük a könyvtárosoknak, hogy felhasz-
nálóiknak némely esetekben ne csak a szép szó-
lamok jussanak, hanem valóban mindenütt a
lehetõ legkorszerûbb szolgáltatásokat kaphassák.

A kétnapos rendezvényen a szervezõk a prob-
lémák megvitatására is hagytak idõt, ezúttal
azonban mégis csak azt a felismerést sikerült
végül megfogalmazni, hogy errõl a témáról so-
kat kell még írni, beszélni, vitatkoz-
ni, mert ahány ház, annyi szokás,
ahányféle kistérségi társulás mûkö-
dik ma Magyarországon, szinte
annyiféle a területükön mûködõ – a
társulási szerzõdésben esetleg nem
is szereplõ  – könyvtárak viszonya.

A Könyvtári Levelezõ/lap ennek
a vitának, tapasztalatcserének szeret-
ne teret biztosítani mostantól. A szer-
kesztõség felkért néhány elõadót,
hogy elhangzott szövegének írásos
változatával segítse a gondolkodást,
ezeket a cikkeket folyamatosan kö-
zöljük. Várjuk ugyanakkor a kollé-
gák hozzászólásait, mert nélkülük
még megközelítõleg sem lehet teljes
a kép.

A központi segítségnyújtás
lehetõségei a kistérségi

együttmûködésben
A felkérés arra szólt, milyen központi segítség-
nyújtás képzelhetõ el a kistérségi könyvtári szol-
gáltatási rendszer hatékony és eredményes mû-

ködésének megszervezésében. A rendezõ gyulai
könyvtár igazgatója, Krasznahorkai Géza még a
múlt év decemberében egy adatlappal  kereste
meg a kistérségi könyvtárakat, az adatlaphoz írt
kísérõlevélben e mondatokkal: „Az új szempon-
tú területi felosztás ebben a formában nem
rendelkezik hagyományokkal, viszont léte miatt
szükségessé teszi a könyvtárak közötti együttmûkö-
dési igények felmérését, stratégia és részletes, konk-
rét feladatokat tartalmazó programok kidolgozá-
sát, ami a hatékonyság miatt nem várathat hosszabb
ideig magára”.

Egy év tapasztalata, élmények, érzések, be-
nyomások, esetenként bizonytalanság és tanács-
talanság – nagyjából ezek a szakma kiinduló-
pontjai a témáról való eszmecseréken, így ezen
a tanácskozáson is. Márpedig, ha az ember elbi-
zonytalanodik, legjobb, ha megpróbál visszamen-
ni a kiindulóponthoz, az eredeti elképzelések

megszületésének érveihez. Ebben az esetben a
bizonytalanságaink egyik alapvetõ „gyökerének”
a regionális/kistérségi eszme, gondolat újszerû-
ségét, szokatlanságát tekinthetjük, melynek meg-
élésében hierarchikus gondolkodásmódunk  aka-
dályoz minket.

Egy kis történelmi visszatekintésre van szük-
ségünk ahhoz, hogy belássuk, talán nem is annyi-
ra új ez a felosztás, s talán nem is hagyományok
nélkül való, még hazánkban sem. Építészettörté-
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neti és/vagy ökológiai tanulmányok
sora elemzi – melyek közül most
Szántó Katalin Fenntartható váro-
sias kistérségek címen egy építész
szemináriumon elhangzott elõadásá-
ra utalok –, hogy a városok és tér-
ségük együttmûködésének alapja a
történetileg kialakult kölcsönös egy-
másrautaltság, mely az ipari forra-
dalomig, de korlátozott mértékben
a XX. század közepéig jelen volt,
és külsõ kényszerítõ beavatkozások
nélkül is korlátozta a városok növe-
kedését. A városok vízzel, élelem-
mel, építõanyaggal, tüzelõvel való
ellátása olyan kemény korlátot je-
lentett, amelyre a görög kolóniák ki-
alakulása, a római gyarmatbirodalom vagy a
keresztes háborúk, de a jóval késõbbi városala-
pítások is visszavezethetõk. A városellátó öve-
zetnek az ókori, középkori városokat jellemzõ
formája mind a mai napig élõ, létezõ fogalom. A
városrobbanás idõszakától kezdve azonban a vá-
rosellátó övezet sokkal inkább azt jelentette, hogy
a városok körüli falvak népességének a központ-
város élelmiszerfelvevõ piaca hosszú idõn át
biztos megélhetést nyújtott. Már a XIX. század-
ban sorra születtek a városellátó övezet közgaz-
dasági szempontú tudományos leírásai, majd a
XX. század hajnalán megjelentek a város és tér-
sége együttélésének, a városellátó övezetnek a
teóriái és az együttélésbõl származó mérsékelt
mobilitás gazdasági racionalitására épített kert-
város-gyûrû elméletek. A gyakorlatilag önellá-
tónak tekinthetõ modellnek hazai követõi is akad-
tak, gondoljunk az Erdei Ferenc vagy Németh
László írásaiból megismert elképzelésekre. A
modell nem csupán azt biztosította, hogy a mun-
kahely, a lakás, a zöldterületek, a szolgáltatások
minden lakos számára rövid idõ alatt elérhetõk
legyenek, de azt is, hogy a városok külterületei
elegendõk legyenek a város mezõ- és erdõgaz-
dasági termékekkel és vízzel való ellátásához. A
városkörnyéki térségek városellátó szerepét ma
már sokkal szélesebb kontextusban kell értelmez-
nünk, a város és térsége kapcsolata mára átérté-
kelõdött.

Az Európai Unió területfejlesztési stratégiájá-
ban már tükrözõdnek a törekvések a város-vidék
kapcsolat új alapokra helyezésére (Európai terü-
letfejlesztési perspektíva, ESDP, 1999). A célki-

tûzések szintjén a város és térsége közötti part-
nerkapcsolat szükségessége fogalmazódik meg.
A partnerkapcsolat megújulásának alapvetõ fel-
tételei az Európai területi tervezés programta-
nulmánya (SPESP, 2001.) szerint:

– a célok közös jellegének megfelelõ szintû
tudatosulása,

– az egymás közötti versengést felváltó ko-
operáció,

– az együttmûködés megfelelõ szervezeti-
adminisztrációs hátterének megteremtése.

A város-vidék kapcsolat megújításának leg-
kisebb léptékû földrajzi-társadalmi terei potenci-
álisan a kistérségek. A területi szervezõdésnek
az a szintje, amit kistérségnek nevezünk, az el-
fogadott tudományos definíció szerint az a tér,
ahol a lakosság „mindennapi szükségletei kielé-
gítésével kapcsolatos gazdasági, piaci-kereske-
delmi, infrastrukturális és ellátási, közigazgatási
és társadalmi kapcsolatok, térfolyamatok zöme
lejátszódik” (Csatári Bálint, MTA Regionális
Kutatások Központja).

Ez a definíció, mely alapvetõen a felülrõl
szervezett statisztikai kistérségeket próbálja meg-
ragadni,  valószínûleg sok hazai kistérségre nem
alkalmazható, ám két nagyon fontos törekvés ki-
olvasható belõle, mégpedig:

– hogy a térségi társadalom mindennapi szük-
ségletei – beleértve a munkavégzéssel és jöve-
delemszerzéssel kapcsolatos szükségleteket –
magas szinten váljanak kielégíthetõkké, valamint,

– hogy a kistérség lakossága szükségleteinek
kielégítése a kistérség belsõ erõforrásainak fel-
használásával valósuljon meg.
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Az önszervezõdõ kistérségeket teljes komp-
lexitásukban írja le – a tudományosság igénye
mellett társadalomszociológiai, -pszichológiai
nézõpontot is érvényesítve – egy másik defi-
níció, mely szerint „kistérség alatt a földrajzi
tér azon, az ott élõ népesség mind szélesebb
csoportjai számára átlátható és személyesen
megélt, területileg összefüggõ darabját értjük,
melyen belül a települési közösségeket szo-
ros, a közös múlton, az abból felépülõ kultúra
közös vonásain, a társadalmi tevékenységük-
nek keretet adó ugyanazon földrajzi tájhoz való
tartozáson, a funkcionális (gazdasági, humán
szolgáltatási, infrastrukturális, közösségi) egy-
másrautaltságon és intenzív kommunikáción
alapuló horizontális kapcsolatok, az ezek tu-
datosulásaként jelentkezõ közös érdek és regi-
onális identitástudat fûzik össze és különítik
el környezetüktõl” (G. Fekete Éva, MTA Re-
gionális Kutatások Központja).

Az Európai Unió országai közötti együttmû-
ködést szabályozó alapelvek, mint az addici-
onalitás és a partnerség vagy a szubszidiaritás és
a reciprocitás Maastrichti szerzõdésben (1991)
megfogalmazott alapelvei, alapvetõen a tagálla-
mok és a közösségi politika közötti viszony sza-
bályozására születtek, de a regionális politika
hangsúlyosabbá válásával a különbözõ térségi
szintek, így a régiók és a kistérségek, illetve a
települések vonatkozásában is relevánssá váltak.
Az Európai Unió Régiók Bizottsága 2001-ben
közzétett Salamancai nyilatkozata rögzíti a helyi
és kistérségi érdekképviseletek közvetlen bele-
szólási jogát. Kimondja, hogy a globalizáció ál-
talános trendjén belül az egyéni szükségletek ki-
elégítése és a társadalmi szolidaritás megterem-
tése, az egyénnek a saját környezetéhez való kö-
tõdése éppúgy, mint európai identitástudatának
kialakulása és nem utolsó sorban Európa kultu-
rális sokféleségének megõrzése érdekében szük-
ség van egyfajta „irányadó, korrigáló, kompen-
záló” ellenpólusra, ami a helyi és a térségi ér-
dekképviseletekben testesül meg.

Talán egy kissé hosszasan idõztünk el a kis-
térségi eszme általános kérdéseinek ismertetésé-
nél, de úgy hiszem, ezzel kapcsolatban többnyi-
re nem rendelkezünk elegendõ ismerettel, s ha
magának a területi elvnek nem értjük tisztán az
alapjait, akkor bizonyára több hibát követünk el
az ezen keretek között létrehozandó bármilyen
szolgáltatórendszer kialakítása során is, s való-

színûleg tanácstalanul állunk a kialakított
szolgáltatórendszer emberi tényezõkön múló za-
varainak észlelésekor is.

Ha itt és most a kistérségi könyvtári ellátás új
formáiról, új rendszerérõl beszélünk, akkor le-
szögezhetjük, hogy ugyanazok a szempontok
játszanak közre, ugyanazok a feltételek szüksé-
gesek a zavartalan és eredményes mûködéshez,
amelyek alapjaiban meghatározzák magát a fen-
tebb ismertetett kistérségi mûködési modellt is.
Idézzük csak vissza a partnerkapcsolat megújí-
tásának három európai alapelvét.

„A célok közös jellegének megfelelõ
szintû tudatosulása”

Ami a célok közös jellegét illeti, ez általános-
ságban megfogalmazódik a magyar könyvtárügy
stratégiájában, a nemzeti fejlesztési tervekben, a
Kistérségi Szolgáltatási Rendszerben (KSZR),
hogy csak néhány alapvetõ dokumentumot em-
lítsek. De a konkrét közös célokat az adott he-
lyeken, az adott érdekek figyelembe vételével
minden kistérségnek magának kell megfogalmaz-
nia.

És hogy miért tudatosulnak ezek nehezen még
a könyvtárosok körében is? Ha a változások me-
nedzselése körében szerzett ismereteinkre gon-
dolunk, könnyen azonosítani tudjuk, hogy ebben
a helyzetben olyan „radikális változás” részesei
vagyunk, mely váratlanul ért bennünket. Jó tíz
éve annak, hogy egybehangzó társadalompoliti-
kai, majd könyvtárszociológiai vizsgálati ered-
mények alapján a leggyengébb láncszemnek,
gyógyításra szoruló területnek diagnosztizálta
szakmánk a kistelepülések, a falvak könyvtári
ellátását. Az évekig elhúzódó „fokozatos válto-
zások” után, melyekkel foltozgattuk a kistelepü-
lési ellátás javítását, most berobbant egy új szem-
léleten és új cselekvési formákon alapuló meg-
oldás, mely áthatja az egész rendszert, s az egész
szervezeti kultúra átalakítását követeli.

Tanulási folyamat részesei vagyunk, szüksé-
ges a problémalátás és az új szempontú megkö-
zelítés képessége, hogy megújulni is képesek le-
gyünk. Most együtt él a megszokott, begyako-
rolt régi forma és a kialakulóban lévõ új. Ne
csodálkozzunk, ha azt vesszük észre magunkon,
hogy reagálásaink bizonytalanok, ha nem ismer-
jük fel ennek okát és nem hangoljuk át gondol-
kodásmódunkat, szemléletünket.
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„Az egymás közötti versengést felváltó
kooperáció”

Legyünk õszinték: nem erõs oldalunk! Szub-
jektív magyarázatom a jelenségre az, hogy törté-
netileg az egyedi kijárás sikerességének keretei
között szocializálódtunk, mind intézményi, mind
munkatársi szinten. Úgy és az tudott sikeres len-
ni, aki kapcsolatai, ügyessége révén valamilyen
elõnyt tudott biztosítani intézményének (ezen
keresztül, persze, használóinak is!), adott eset-
ben akár a többiek (települések, intézmények)
rovására.  Az európai követelményeknek való
megfelelés jegyében már kóstolgatjuk az együtt-
mûködés új formáit, a konzorcium, a partner-
kapcsolat, a közös érdekérvényesítés lehetõsé-
geit, megtanulásához és gyakorlásához azonban
még idõre és sok megélt tapasztalatra van szük-
ségünk. Segítenek ebben minket azok a ténye-
zõk, melyek a fentebb említett második definíci-
óban szerepeltek: a térségi identitástudat, a kö-
zös múlt, a közös kultúra, a funkcionális egy-
másrautaltság és az intenzív kommunikáció.

„Megfelelõ szervezeti-adminisztrációs
háttér”

Ezzel kapcsolatban sok szempontot, feltételt,
követelményt említhetünk, melyek még koránt-
sem alakultak ki a kistérségi könyvtári ellátás,
szolgáltatási rendszer megnyugtató és biztonsá-
gos mûködtetése érdekében, néhány ezek közül:

– stabil anyagi források, melyek kiszámítható-
vá, nyugodtan vállalhatóvá teszik a tevékenységet
(ennek hiányát illusztrálja például az a zavar, amely
a kistelepülési könyvtárak nyilvános jegyzékre való
fel-, illetve lekerülésével kapcsolatban merült fel,
melynek jegyében fenntartó és intézményvezetõ
próbálja az aktuálisan elõnyösebb támogatási lehe-
tõséget biztosítani magának);

– a fenntarthatóság és a folyamatos fejlesz-
tés távlata, perspektívája;

– a pályázatok átláthatósága, hozzáférhetõ-
sége, korrekt bürokráciája;

– a jogi szabályozás biztos támasza (például
a társulási tulajdonviszonyok tisztázása, átlátha-
tósága, általában az ügyeskedés, a „trükközés”
kiküszöbölhetõsége);

– az önigazgatás erõsödése;
– a piac „belopózkodása”, szabályozó ereje

a könyvtári szolgáltatások területén is (pl. a szol-

gáltatások rendelésének szabadsága: változtathat-
nak-e szolgáltatót a megrendelõk, visszaléphet-
nek-e és milyen következményekkel a szolgálta-
tók, mi lesz a mércéje a „megfelelõ” és „kielé-
gítõ” szolgáltatás fogalmának stb.).

És akkor szóljunk végre a „központi segít-
ségnyújtás” lehetõségeirõl is! Rövid felsoroláso-
mat, mely fõként a Könyvtári Intézet lehetõsé-
geit vette alapul, igyekeztem összehangolni azok-
kal az elõzetesen befutott kívánságokkal, melye-
ket a bevezetõben említett felmérési adatlapon
fogalmaztak meg a rendszer tagjaiként tevékeny-
kedõ kollégák.

A segítség kérése és felajánlása egyaránt azért
nehéz, mert  maguk a nehézségek is, melyekkel
ki-ki küszködik, igen különbözõek. Néhány va-
riáció: egészen mások a problémái a kisfalvas,
csupa apró településbõl álló kistérségeknek (itt –
feltételezem – szervezési, infrastrukturális, anya-
gi, valamint a belsõ erõforrások mozgósítása,
önérvényesítési nehézségek adódhatnak), mint a
csupa nagy településbõl, netán városokból álló
kistérségnek (talán éppen az erõteljes érdekérvé-
nyesítés, a szakmai önállósághoz való ragaszko-
dás, a partnerelvûség hiánya, a közös célok nem
kellõ tudatosulása), megint más problémáik le-
hetnek a „vegyes”,  azaz kicsikbõl és nagyokból
is álló kistérségeknek, hogy hiteles partnerkap-
csolatot, kiegyensúlyozott érdekérvényesítést,
egyenletes szolgáltatást tudjanak nyújtani a tár-
sulás minden tagjának.

A kistérségek eltérõ szervezõdési jellegén túl
következnek a szakmai megoldások variációi.
Kezdjük az ideális esettel, amikor társulnak a
kistérségi települések, és kiválasztják maguknak
a funkciók között a könyvtári ellátást is, elõfor-
dul azonban, hogy társulnak, de nem választják
funkcióik közé a könyvtári ellátást. Ha egyálta-
lán nem is hajlandók társulni, akkor marad –
amennyiben eddig már volt – a hagyományos
ellátórendszer, melyben egyenként szerzõdnek

Március 15. alkalmából a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét adta át
a kulturális miniszter Hajdu Gézának, a
Somogyi-könyvtár nyugalmazott igazgató-
jának. József Attila-díjat kapott Grecsó
Krisztián költõ, prózaíró, a Békés Megyei
Könyvtár munkatársa. Gratulálunk a ki-
tüntetetteknek!
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egy szolgáltató könyvtárral. És végül, legrosszabb
variációként azt sem hallgathatjuk el, amikor a
település ellátórendszerbe sem kapcsolódik és
saját maga sem képes szolgáltatást szervezni.

Mik lehetnek azok a segítségek, melyekbõl a
fenti variációk mindegyike tud valamit profitálni?

Szükségeltetik „pénz, paripa, …” központi
biztosítása: pályázati és normatív támogatások
kiutalása, technikai feltételek biztosítása (busz,
gépkocsi, számítógép, internet-bekötés, sávszé-
lesség-bõvítés, szoftverellátás stb.). Ez alapvetõ-
en ugyan nem a Könyvtári Intézet hatásköre, de
koordináló szerepet betölthet a minisztériumok,
a közigazgatási intézmények, a fenntartók, más
kulturális és oktatási intézmények között.

„…fegyver”, itt már fontos szerepet kaphat a
Könyvtári Intézet. Mindenekelõtt szükség van
bõséges információnyújtásra! Közigazgatási, te-
rületfejlesztési, szakmai ismeretek egységére
gondolunk: a jogszabályok, lehetõségek, feltéte-
lek ismerete könyvtárosok és fenntartók számá-
ra, építve a nyomtatott, az elektronikus és a szó-
beli információs csatornák lehetõségeire egyaránt
(ezeken jogszabályoknak, felmérések eredménye-
inek, elméleti tanulmányoknak, módszertani
anyagoknak a közreadása, legalább európai kite-
kintéssel; azután konzultációk, továbbképzések, tá-
jékoztatók, konferenciák, tapasztalatcserék szerve-
zése, legalább kezdeményezése).

A Könyvtári Intézet lehetõségei közé tartozik
még a szakfelügyeleti tapasztalatok megosztása,
közreadása, a mûködési adatok statisztikai össze-
gyûjtése és elemzése az összehasonlíthatóság
érdekében, könyvtári együttmûködési modellek ki-
dolgozása, valamint a szolgáltatást vállaló és nyúj-
tó könyvtárak belsõ struktúrájának modellezése, új
munkafolyamatok leírása összefüggésben a könyv-
tárosi ismeretanyag és kompetencia szükséges vál-
tozásainak megfogalmazásával, munkakörök újra-
fogalmazása, normák kidolgozása.

Mint már említettem, a kistérségi könyvtári
szolgáltatások tekintetében mindannyian egy
közös tanulási folyamat részesei vagyunk, mely-
nek célja nem más, mint a lakosság igényeinek
és szükségleteinek lehetséges legmagasabb szin-
tû kielégítése, ezáltal az esélyek kiegyenlítése, a
térségi önigazgatás és érdekérvényesítõ képes-
ség erõsítése. Ennek elérése érdekében kell a
helyi körülményekhez igazítható, egységes el-
képzelést megterveznünk és megvalósítanunk.

Bartos Éva

Könyvtári munka
a kistérségekben

A városi könyvtárak kistérségi együttmûködé-
se címmel megrendezett országos szakmai ta-
nácskozás (Mogyoróssy János Városi Könyv-
tár, Gyula, 2006. március 30–31.) egyik fon-
tos célkitûzése volt, hogy feltérképezzük a kis-
térségekben folyó könyvtári tevékenységet,
összegezzük a már megvalósult vagy folya-
matban levõ szolgáltatások tapasztalatait, il-
letve megvitassuk a megoldási lehetõségeket.
A tanácskozás elõkészítésének elsõ lépéseként
kérdõívet készítettünk, melyben a kistérsége-
ken belüli könyvtári együttmûködésekrõl, szol-
gáltatásokról érdeklõdtünk a kistérségek köz-
ponti könyvtáraitól. A visszaérkezett kérdõívek
tapasztalatait egy szûkebb értekezleten össze-
geztük más könyvtárak képviselõivel, majd sor
került a tanácskozás programjának kialakítá-
sára. A tanácskozás egyik korreferátumát a
készült kérdõíves felmérés összesített adatai-
nak értékelése adta, melyet az alábbiakban
ismertetek.

Háttér

Az Alföld kistérségeiben jellemzõen nagy
települések találhatók, melyek jórészt önálló
nyilvános könyvtárakkal rendelkeznek. Célunk
elsõsorban ezeknek a körzeteknek kérdõívekkel
történõ megkeresése volt. Az ilyen adottságok-
kal bíró területek hosszadalmas válogatása he-
lyett azonban a Dunától keletre esõ kistérségek
központi könyvtáraihoz fordultunk. Ám ebbõl
adódóan óhatatlanul bekerültek célcsoportunkba
az északi vidékek kistelepüléses térségei is.

Több mint 90 helyre küldtük el kérdéseinket,
ám – várakozásainktól eltérõen – mindössze 23
érkezett vissza. A visszaküldött kérdõívek azon-
ban így is számos tanulsággal szolgáltak, s a
jelzések alapján megerõsítést nyertünk arról, hogy
ebben az ügyben elõre kell lépni, foglalkozni
kell a problémákkal.

Terepszemle

Az összeállított felmérésünket két nagyobb
egységre tagoltuk. Az elsõ, kérdései alapján szá-
mosabb egységet jómagam „Terepszemle” név-
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re kereszteltem. Az itt megjelölt válaszok alap-
ján kívántuk feltérképezni, hogy az egyes kistér-
ségek milyen települési, intézményi adottságok-
kal rendelkeznek, milyenek a szakmai kapcsola-
tok és milyen szolgáltatásokat nyújtanak a köz-
pontok könyvtárai a kistérség településein talál-
ható könyvtáraknak.

A kistérségek adottságaival kapcsolatos kér-
déseinkben az adott egységen belüli települések
számáról és a kistérségi központokon kívül levõ
más város(ok)ról érdeklõdtünk. A beküldött ada-
tok alapján a legkisebb településszám 3, míg a
legnagyobb 47 volt. Általában 8 és 20 közötti a
települések száma a kistérségekben. 9 térségben
nincs másik város, és 3-nál több várost egyik
helyrõl sem jeleztek.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a könyvtárak-
ban hány helyen van legalább egy felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ szakalkalmazott. (Saj-
nos egy kérdést elfelejtettünk feltenni, melyre
pedig logikailag mindenképpen szükség lett vol-
na. Nem firtattuk ugyanis, hogy a kistérségek
települései közül hány helyen mûködik nyilvá-
nos könyvtár. Ennek hiányában a felsõfokú vég-
zettségû könyvtárosokra vonatkozó és néhány
következõ kérdésben is csak a települések szá-
mához tudtunk viszonyítani.) A legtöbb esetben
2 vagy 3 hely volt megjelölve, ahol diplomás
szakalkalmazottak dolgoznak. Igazából az ará-
nyok a beszédesebbek, hiszen nem mindegy,
hogy 47 vagy 8 település közül kettõben vagy
háromban van ilyen könyvtáros. A két legkisebb
településszámmal rendelkezõ kistérség (3, illet-
ve 5) minden könyvtárában van, míg további 5
térségben a települések felén vagy több mint felén
van ilyen végzettséggel rendelkezõ kolléga.

Az internetkapcsolatra vonatkozó kérdésünkre
2 kistérségbõl érkezett olyan válasz, miszerint
minden települési könyvtárban van, további 4 tér-
ségben egy vagy két település kivételével van. A
fennmaradó egységek nagyobb hányadában leg-
alább a települések felén van internetkapcsolata a
könyvtáraknak. Önálló intézményi honlappal kap-
csolatban a 23 visszaküldött kérdõívbõl 13 eseté-
ben 0 szerepel vagy nincs válasz. 5 esetben egyet-
len, 3 térségben 2 honlapról és egy-egy válaszban
3, illetve 4 honlapról tesznek említést.

On-line katalógusra kérdeztünk rá a követke-
zõ pontban, melyrõl a kérdõívek közül 5 esetben
adtak hírt. Ezek közül egy kistérségben mûkö-
dik egynél több (4). Talán figyelemfelkeltõ le-

het: a 23 visszaküldött kérdõíven jelzett 372
településbõl mindössze 8 helyen rendelkezik a
könyvtár on-line katalógussal. Ezen a téren min-
denképpen van még tennivaló!

A válaszok alapján a kistérségek könyvtárai
közötti kapcsolattartás formái közül a telefon a
legnépszerûbb (20 esetben). Közel azonos arány-
ban jelölték meg a személyes látogatást, a postai
levelezést és az e-mailt, 2 térségben pedig leve-
lezõlista is elõsegíti a kommunikációt. Szövege-
sen említették még – az elõre magadott válasz-
lehetõségeken kívül – a szakmai napokat, érte-
kezleteket és a médiát. Akadt viszont olyan vá-
lasz is, mely szerint a kistérség könyvtárai kö-
zött nincs kapcsolattartás.

Érdeklõdéssel vártuk, hogy van-e a térségek-
ben a könyvtárak közötti kapcsolattartásra (kom-
munikáció, koordináció feladataira) kijelölt sze-
mély. A válaszok tanúsága szerint 1 olyan kistér-
ség van, ahol minden települési könyvtárban és a
központi könyvtárban is van ilyen személy, 4 eset-
ben a kistérség központi könyvtárában, míg 18
esetben nincs erre a feladatra kijelölt személy.

A kitöltött kérdõívek többsége alapján nem
jellemzõ az állománybeszerzési együttmûködés
(19 nemleges válasz). Ahol hírt adnak errõl, ott
központi katalógust építenek, a központ könyv-
tára által koordinált beszerzés folyik, vagy
ellátóközpont mûködtet letéti cserét.

A könyvtárközi kölcsönzés az esetek felében
évente egy-két alkalommal történik. A két vég-
let, a „nem jellemzõ” és a „rendszeres” adja a
válaszok másik felét, közel azonos arányban. Ez
a szolgáltatás többnyire könyvek kérését, küldé-
sét jelenti, de említés történt folyóiratokról, CD
lemezekrõl, AV anyagokról, illetve külön a hely-
ismereti kiadványokról.

A felmérés tanúsága szerint a térségek tö-
redékében (4) vannak olyan szervezett alkal-
mak, ahol a kistérség könyvtárosai megbeszél-
hetik az együttmûködés formáit, gyakorlati
kérdéseit. 9 esetben viszont nincsenek ilyen
összejövetelek. A fennmaradó válaszok szerint
kifejezetten ilyen céllal nincsenek szervezett

Április 7-én a Szegedi Szalonban kö-
szöntötték barátai és tanítványai a
nyolcvanéves Hajdu Gézát.
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találkozók a kollégákkal, de szakmai napokon,
tréningeken, egyéb rendezvényeken alkalmat
kerítenek a beszélgetésre.

A kistérség könyvtárainak programjairól na-
gyobbrészt nincs naprakész tájékoztatás: 8 tér-
ségbõl írtak arról, hogy van, illetve részben
mûködik az ilyen jellegû információellátás, ám
15 válasz szerint egyáltalán nincs.

A pályázatokban való együttmûködésrõl kö-
zölt adatok szerint a kistérségek könyvtárainak
több mint felében nem volt és nincs közös pá-
lyázat. A többiek legalább 1 ilyenrõl említést
tesznek, de akadt, ahol 3 vagy több is volt. Közös
projektként  említették az országos programok
keretében (pl. A nagy könyv) történt együttmû-
ködést, rendezvények, vetélkedõk, versenyek
lebonyolítását, illetve eszközök (számítógépek,
szoftverek, bútorok, telefon, fax), valamint do-
kumentumok (könyvek, folyóiratok, AV anya-
gok) beszerzését.

A kistérségekben a települések könyvtárai
leggyakrabban könyvtárközi kérésekkel (könyv,
információ), módszertani kérdésekkel (állomány
gondozása, szabályzatok, integrált rendszer adat-
bevitele), illetve pályázati információk ügyében
fordulnak a központok könyvtáraihoz. A köz-
ponti intézmények ennek megfelelõen szolgálta-
tásként könyvtárközi kölcsönzést, módszertani se-
gítségnyújtást, közös pályázatok, programok
megvalósítását nyújtják térségük könyvtárainak.
Néhány helyen azonban nincs erre kialakított
szolgáltatás: a felmerülõ igényeket igyekeznek
kielégíteni. Külön említést érdemel az ilyen jel-
legû ellátások közül egy épülõ kistérségi folyó-

iratcikk adatbázis, illetve az egy
esetben kiemelt szakmai érdekvéde-
lem. A kitöltött kérdõívek közül
hétben viszont nincs ilyen szolgál-
tatás, illetve nincs válasz.

Mit lehet tenni?

Összeállításunk második egysé-
gében arról érdeklõdtünk, hogy a
megszólított könyvtárak milyen el-
képzelésekkel, tervekkel rendelkez-
nek a kistérségi könyvtári munkát
illetõen, milyen megoldásokat pre-
ferálnak, milyen mintákat ismernek,
tartanak követendõnek.

Elsõként arra voltunk kíváncsiak,
hogy milyen fejlesztési lehetõséget látnak a kis-
térség könyvtárai közötti kapcsolattartás javítá-
sára. A válaszok az alábbi pontokban összegez-
hetõk:

• kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás kialakítá-
sa – szakmai napok, szakmai összejövetelek akár
rendszeresen is;

• technikai feltételek javítása – számítástech-
nikai eszközök, gépkocsi;

• személyi feltételek javítása – plusz mun-
kaerõ, képzések;

• együttmûködés – közös honlap, közös ka-
talógus, közös adatbázisok, állományfejlesztés,
digitalizálás;

• módszertani felügyelet, egységes normatí-
vák alkalmazása.

A kistérség könyvtárai közötti naprakész köz-
hasznú információellátásra vonatkozóan a vála-
szok egy része arra utal, hogyan valósítható meg
(közös honlap, közös adatbázis, levelezõlista), más
részük pedig azt jelzi, milyen feltételek mellett lehet
mûködõképes (csak létszám biztosításával, fõállá-
sú informatikussal). A válaszadók egy csoportjá-
nak véleménye pedig a következõ megállapítás
mögé sorakoztatható fel: „Jelen technikai és sze-
mélyi feltételekkel nem” valósítható meg.

Az információellátás javítását célzó közös
projektként a pályázatokban való együttmûkö-
dést, programok megvalósítását, közös kataló-
gus, honlap kialakítását tartják elképzelhetõnek,
illetve a helytörténeti anyagok feldolgozását,
digitalizálását. Fontos célként kiemelendõ meg-
jegyzés ezen a területen az „összehangolt tech-
nikai fejlesztés”.
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Márciusi számunk Mûhely rovatában jelent
meg Takács Dánielnek, az ELTE könyvtáros-
hallgatójának írása a megyei könyvtárak in-
formációszolgáltatásáról. A cikkben is szere-
pel ugyan, de ismételten szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy az elemzés a 2005. októberi ál-
lapotokról szól, azóta természetesen az egyes
könyvtárak szolgáltatásaiban és honlapjukon
is bekövetkezhettek jelentõs változások. Kér-
jük kedves olvasóinkat, hogy errõl maguk is
gyõzõdjenek meg a honlapok minél gyako-
ribb látogatásával. – a szerk.

Talán költõinek tûnhet következõ kérdésünk:
Milyennek látják az új technikák szerepét a kis-
térségi együttmûködés kialakításában? A válaszok
azonban igazolták felvetésünk létjogosultságát, hi-
szen egy részük szerint alapvetõ fontosságúak. Két
kiemelt idézet a leírtak közül pedig önmagáért
beszél: „Alapvetõ a komplett telematikai kapcso-
lat” és „Fontos: az adatbázisok, e-mail, számítógé-
pek, fénymásoló, fax nélkülözhetetlen.”

Az egyik legfontosabb kérdésünkkel arról
tájékozódtunk, hogy milyen központi segítséget
tartanának szükségesnek a jobb kistérségi együtt-
mûködéshez. Formailag a pályázatok és a köz-
ponti forrás merült fel a legtöbbször (megjegy-
zendõ, hogy inkább a pályázati források szüksé-
gességét hangsúlyozták). Tartalmilag az internet
bekötését, a sávszélesség bõvítését, a gépkocsi-
ra, rendezvényekre, épületek felújítására hasz-
nálható támogatást jelölték meg, illetve a humán
fejlesztéseket, ezen belül is a plusz munkaerõt
és a képzéseket. Illusztrációként újabb idézetek:
„koordinációs szerep vállalása”, „helyi körülmé-
nyekhez igazítható egységes elképzelés a könyv-
tári munkát illetõen”.

Annak tekintetében, hogy hatékonyabbá ten-
né-e a szolgáltatást a kistérségek könyvtárai
közötti feladatmegosztás, eléggé eltérõek a véle-
mények. A válaszok egy része szerint a jelenlegi
feltételek mellett ez nem lehetséges. Mások el-
képzelhetõnek tartják központi koordinációval,
képzésekkel, képzett kollégákkal, mégpedig ren-
dezvények szervezésében és az állományépítés-
ben. Néhány válaszadó tanácstalanságának adott
hangot: „Nem tudom”, „Nem valószínû.” Míg
igazán szemléletes képet nyújt a két alábbi meg-
fogalmazás: „Három önálló városi könyvtár ese-
tében nem”, a kistérségben „Három városi könyv-
tár van, amelyek között megvalósítható.”

Szerettük volna megtudni, mennyi informáci-
óval rendelkeznek a megkeresett könyvtárak a
kistérségi könyvtári ellátásról, látnak-e akár itt-
hon, akár Európában követendõ példát. Minta-
szerûként értékeltek egy németországi területet,
ahol az önkormányzatok összefogtak a szolgál-
tatás fenntartására, melynek szponzora a területi
takarékpénztár. Hasonló jó példaként szerepelt
az angliai Essex megye, ahol központilag irányí-
tott ellátási rendszer mûködik, amely átgondolt
és gazdaságos szolgáltatást biztosít. Magyaror-
szágon Kecskemét, Sárospatak, Miskolc és Nyír-
egyháza ilyen irányú tevékenységét említették.

Akadt olyan, aki szerint jó példa „van, de nem
jelent valós alternatívát”. Ami viszont elgondol-
kodtató, hogy a 23 beérkezett kérdõívbõl 15 eseté-
ben nincs válasz, vagy nem tudnak ilyenrõl.

Utolsó kérdésünkben arra kértük a könyvtá-
rakat, írják meg, milyen új szolgáltatások beve-
zetését tervezik a kistérség lakosainak jobb in-
formációellátásához. A reagálások egy része sze-
rint nincsenek tervek: személyi és anyagi erõfor-
rások hiányában nem terveznek semmit. Mások-
nál vannak ötletek: információs pont feladatok
kiterjesztése, információk szolgáltatása, digitali-
zálás, a honlapokban rejlõ lehetõségek kihaszná-
lása. Olyan kistérségi központi könyvtárak is
vannak, melyek kialakult koncepcióval rendel-
keznek a jövõre vonatkozóan: miniképzések, iro-
dalomnépszerûsítõ rendezvények, számítógépes
kölcsönzés bevezetése a kistérség településein.

Összegzés

Számos kérdést tettünk fel, melyekre sokféle
válasz érkezett. Nehéz lenne minden leírt meg-
állapítást valamilyen egységes rendszerbe fog-
lalni és közzétenni, s szintúgy nehéz lenne álta-
lánosan érvényesnek tekinthetõ következtetése-
ket megfogalmazni. Ám akad néhány momen-

Kerekesszéket kapott az Országos Ide-
gennyelvû Könyvtár. A Magyarországi To-
lókocsi Alapítvány folytatja az ajándéko-
zási akciót, hogy minél több könyvtárban
és más közintézményben tegye egyszerûb-
bé a mozgássérültek közlekedését.
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tum, mely így vagy úgy majd’ minden vissza-
küldött kérdõívben fellelhetõ, és ezek feltétlenül
figyelmet érdemelnek.

• A legtöbb helyen vannak elképzelések a
kistérségi információellátásra, együttmûködésre
vonatkozóan, de problémát jelent az anyagi és
emberi erõforrások hiánya.

• Sokak számára hiányzik a központi szak-
mai állásfoglalás, koordináció, a feladatkörök
tisztázása.

• A technikai fejlesztés mindenhol megke-
rülhetetlen gondot jelent.

• Az együttmûködések kialakításához felké-
szült szakemberekre van szükség.

Mindezek alapján tagadhatatlan, hogy akad
tennivaló a kistérségi könyvtári ellátás terén, ám
arról sem szabad megfeledkezni, hogy amíg a
megfelelõ erõforrások nem állnak rendelkezésre,
az elõkészítésben addig is sok mindent meg le-
het tenni. Ezek jórészt olyan tevékenységek,
melyek nem igényelnek nagyobb beruházást,

inkább a szemlélet megváltoztatásá-
ban, a szervezésben rejlõ lehetõsé-
gek. A kistérségi könyvtárak között
szükség van kapcsolatfelvételre, il-
letve kapcsolattartásra. Fontos len-
ne, hogy minden könyvtárban legyen
egy erre kijelölt személy. (Nem fel-
tétlenül teljes munkaidejében, de
szerepeljen a munkaköri feladatai
között és tevékenységérõl tudjon
számot adni.) Ha csak egy évben egy
vagy két alkalom nyílik arra, hogy
a kistérség könyvtárosai találkozza-
nak, megbeszéljék tapasztalataikat,
már az is több a semminél. Valószí-
nûleg nem túl nagy ráfordítással fel
lehet mérni, milyen segítségre tarta-

nak igényt a kistérségi könyvtárak a központi
könyvtárak részérõl: milyen céljaik vannak a jö-
võben, amelyek megvalósításához a központok
könyvtárai (nem elsõsorban anyagi) támogatá-
sukkal hozzá tudnak járulni. Ezen felmérések
eredményeinek rögzítésével, rendszerezésével
már stratégiát lehet kialakítani, akár konkrét ter-
veket is lehet készíteni, melyek akkor sem ha-
szontalanok, ha a jelenlegi erõforrások nem te-
szik lehetõvé végrehajtásukat. Ennek köszönhe-
tõen viszont elõnybe kerülhetnek az elõre gon-
dolkodók akkor, amikor a források, pályázati ki-
írások erre lehetõséget adnak.

A szakmai tanácskozásunkon látottak és hal-
lottak alapján egyrészt megállapítható, hogy a
kis településekkel rendelkezõ térségekben van-
nak jól mûködõ, a kistérségi központok könyv-
tárai által koordinált modellek az ellátásra (állo-
mánybeszerzési együttmûködések, letéti állomá-
nyok kezelése, központi adatbázison alapuló in-
formációs szolgáltatások), melyek gyakran pél-

daértékûek, s ezért feltétlenül érde-
mes figyelmet fordítani rájuk. A
nagy településekkel rendelkezõ tér-
ségek esetében viszont – az önálló-
an is mûködõképes, adott esetben
színvonalas szolgáltatásokat is nyúj-
tani tudó intézmények között – inkább
az informatikai alapú együttmûködé-
sek kialakítása jelentheti a jövõt.

Dézsi János
Mogyoróssy János Városi

Könyvtár
Gyula
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Könyvtárak
az egészségügy,
a gyógyítás szolgálatában

„Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni.”
Lord Chesterfield ezen gondolata akár mottója is
lehetett volna a Könyvtárak a minõségbiztosított
kórházakban címû konferenciának. A Magyar Or-
vosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) és a Zala
Megyei Kórház által szervezett rendezvényre
2006. március 21-én került sor Zalaegerszegen,
a Zala Megyei Kórház Tanácstermében.

Az elõzõ napon a MOKSZ elnöksége tartotta
ülését ugyancsak Zalaegerszegen, amikoris a
szövetség éves távú és aktuális feladatairól for-
máltak véleményt, hoztak döntéseket az elnök-
ség tagjai.

A több mint negyven résztvevõt, akik – Szol-
noktól Gyõrig, Nyíregyházától, Gyulától Buda-
pestig, Szombathelyig – megtisztelték a rendez-
vényt, Kránitz Katalin, a Zala Megyei Kórház
minõségirányítási igazgatója köszöntötte. Magát
a nyitóelõadást is õ tartotta  Eredmények és le-
hetõségek a Zala Megyei Kórház minõségirányí-
tási rendszerében címmel. Ebben elõször  magát
a kórházat mutatta be, ahol 22 fekvõbeteg osz-
tály 1229 ágyán, 172 szakrendelésen folyik a
betegellátás, gyógyítás. Az ellátandó lakosság
mintegy 300 ezer, az intézményben megforduló
betegek száma közel évi 1 millió. A minõség-
ügyi rendszer intézményi meghonosításában a
Dunaferr Qualitest Minõségügyi Kft. mûködött
közre, aminek eredményeként lezajlott a folya-
matszabályozás, majd 1995-ben az ÖQS tanúsí-
tás. Ennek megújítása 1998-ban és 2001-ben is
megtörtént. A következõ lépcsõben kidolgozták
a szakmai algoritmusokat, meghatározták a mi-
nõségi mutatókat. A cél, a TQM (total quality
management) megteremtése volt. Az EFQM ér-
tékelés, EFQM kiválósági modell révén az inté-
zeti erõsségek, valamint a fejlesztendõ területek
kerültek elõtérbe. 2000-ben megtörtént az ISO
rendszerre való átállás, az ISO 9001:2000 szab-
ványra való áttérés, ami – többek közt – a folya-

matszemléletû, rendszerszemléletû irányítást se-
gítette. A tervezést, bevezetést, ellenõrzést, in-
tézkedést, javítást magában foglaló PDCA cik-
lus a tényeken alapuló döntéshozatalhoz járult
hozzá. A továbblépés lehetõségeit a beteg- és
dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményei-
bõl adódó teendõk, fejlesztõ teamek alakítása,
valamint egy integrált minõségirányítási rendszer
kialakítása jelentheti.

A Mit jelent minõségbiztosítási rendszer ke-
retei közt mûködni? kérdésre adott válaszokból
három megyei kórház könyvtárának gyakorlati
tapasztalatait ismerhettük meg.

Kührner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház
„Kállai Rudolf” Könyvtár vezetõje elõadásában
leszögezte, hogy a minõségi szolgáltatás nem
csak kielégíti, hanem túl is lépi a felhasználók
igényeit. A könyvtárral szemben megnyilvánuló
elvárások a felhasználói igényekben, a szállítók-
kal kapcsolatos kívánalmakban, a könyvtári
munkafolyamatok megfelelõ szervezésében, az
erõforrások ésszerû felhasználásában, a munka-
társak felkészültségében, elkötelezettségében
valamint az optimálisra törekvõ környezetben is
tetten érhetõk. A minõségbiztosítással való fog-
lalkozás idõszerûségét – több minden mellett –
a politikai rendszerváltás, az Európai Unióhoz
való csatlakozás, a korunkban tapasztalható in-
formációs és informatikai robbanás, a felhaszná-
lói igények változása, valamint a szolgáltatások
azonos színvonalára való törekvés is kiemeli. A
minõségirányítási rendszer bevezetésére, mûköd-
tetésére fel kell készülni az ide vonatkozó szak-
irodalom összegyûjtésével, a könyvtári tevékeny-

Feldúlták a párizsi tüntetõk a Sorbonne egyik
könyvtárát. A diákok ott barikádozták el ma-
gukat, amikor a rendõrség ki akarta kerget-
ni õket, és székeket, asztalokat, számítógé-
peket dobáltak az egyenruhások fejére. A
„csatában” könyvek is megsérültek vagy
éppen megsemmisültek, de szerencsére nem
pótolhatatlanok.
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ségek vizsgálatával, a saját szakterületünkre vo-
natkozó folyamatleírások elkészítésével, továb-
bá a munkatársak képzésével is.

Kis-Pál Sándorné – Gyuláról, a Békés Me-
gyei Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtárá-
ból – elõadásában kiemelte az idevágó törvé-
nyek, rendeletek, szabványok, szakirodalom biz-
tosításának fontosságát a minõségi munka jegyé-
ben. Saját tapasztalata is, hogy a jelenlegi fi-
nanszírozási lehetõségek nem mindig teszik le-
hetõvé a szükséges beszerzéseket, fejlesztése-
ket. A kórházi könyvtárak speciális helyzetük
nyomán három minisztériumtól is „függenek”.
Úgy mint az Egészségügyi, a Belügyminisztéri-
umtól és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-

tériumától. Megemlítette a közmûvelõdé-
si és a szakkönyvtárak azonos elbírálásá-
nak hiányát. Például a dokumentumvásár-
lási normatívából jelenleg a szakkönyvtá-
rak nem, csak a közmûvelõdési könyvtá-
rak részesülhetnek. Ugyanakkor a kórhá-
zak könyvtárai naprakész, korszerû szol-
gáltatásaikkal hozzájárulnak az adott in-
tézmény tudományos eredményeihez, az
ott folyó gyógyítás jó színvonalához.

Beke Gabriella a Zala Megyei Kórház
Egészségügyi Szakkönyvtárának minõség-
ügyi tapasztalatait ismertetve beszélt saját
könyvtáruk regionális szintre kiterjeszten-
dõ mûködésérõl, a felhasználói igények
ismeretének fontosságáról (az e tárgyban

végzett felmérésükrõl),
valamint a magyar
szabvány szerinti,
könyvtárukra vonat-
koztatott teljesítmény-
mutatóikról, elektroni-
kus könyvtári szolgál-
tatásaik teljesítmény-
mutatóiról. Ezen szá-
mok alapján részben az
évenkénti változást le-
het nyomon követni,
másrészt a többi hason-
ló kategóriájú könyvtár
adataival összevetve, a
másokhoz való viszo-
nyítás révén kaphatunk
visszajelzést. A Zala
Megyei Kórház könyv-
tárának számításaiból a

2001 és 2005 közötti idõszak adatai alapján a
célközönségbõl a könyvtárhasználók arányáról,
az egy használóra jutó költségrõl, az egy fõre
jutó könyvtárlátogatások számáról, az egy alkal-
mazottra jutó kölcsönzések számáról, a könyv-
tárközi kölcsönzések gyorsaságáról, továbbá gé-
pesített rendszerük elérhetõségérõl kaphattunk ké-
pet. Az elektronikus szolgáltatásaikra vonatko-
zóan a számítógépes munkaállomások hozzáfér-
hetõségének egy fõre jutó idejérõl, a közönség
és a nyilvános munkaállomások számarányáról,
a virtuális látogatások arányáról és az elektroni-
kus gyûjteményre fordított összeg százalékos
arányáról ismerhettük meg a 2005-ös adatokat.
A bemutatott SWOT-analízissel a szóban forgó
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szakkönyvtár erõsségei, gyengeségei, lehetõsé-
gei, fenyegetettségei váltak nyilvánvalóvá.

Az Egészségügyi Minisztérium képviseleté-
ben Szy Ildikó osztályvezetõ A szakmai irányel-
vek, protokollok készítésének, megjelenésének el-
járásrendje címmel tartott elõadást. Ebbõl egy
szisztematikusan végigvezetett gondolatmenet
alapján a figyelem fókuszába került a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. számú törvény, amely a szakmai aján-
lások elkészítésének alapját képezi. Tisztázód-
tak ezen folyamat lépései, az ajánlattételre jogo-
sultak köre és magának a közzétételnek a krité-
riumai. Az elfogadott témajavaslatokhoz (fõbb
betegségcsoportokhoz) fejlesztõcsoportok alakul-
nak, amelyek kidolgozzák, majd véleményezte-
tik szakmai irányelveiket, protokolljaikat; továbbá
gondoskodnak a megjelentetésükrõl. Majd fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét, hogy e témáról a
minisztérium portálján, a http://www.eum.hu/
eum/eum.head.page?pid=DA_93148 webcímen
folyamatosan tájékozódhatnak.

A délutáni fórum vendége volt Szy Ildikó
(Egészségügyi Minisztérium), Kránitz Katalin
(Zala Megyei Kórház), Bartos Éva (Könyvtári
Intézet) és Gracza Tünde (Pécsi Tudományegye-
tem Orvostudományi és Egészségtudományi
Centrum Könyvtár). A moderátor szerepét Ba-
logh Margit (Petõ Intézet Könyvtár) vállalta.
Nem kisebb célt tûztünk e fórummal magunk
elé, mint a mûködésünkhöz szükséges szakmai
irányelvek, ajánlások kidolgozásának elindítását
saját szakterületi könyvtárainkra, információ- és
dokumentumszolgáltatásainkra, ellátási szintek
szerint. Az elhangzott javaslatok – ezúttal külön
név megjelölése nélkül – a következõk voltak:
Gondolkozzunk az adott problémáról a struktú-
ra-folyamat-eredmény logikai lánc keretei között.
Fel kell mérni a fenntartó intézmények paramé-
tereit, adatokat kell gyûjteni a hálózat szakkönyv-
tárairól. Készüljön el a minõségi követelmények
leírása egy-egy jól mûködõ könyvtárra vetítve.
A cél eléréséhez nagyon fontos a könyvtárakkal

szembeni igények felmé-
rése, a könyvtárakra vo-
natkozó elõírások figye-
lembevétele. Hangsúlyo-
zandó a kórházak és szak-
könyvtáraik kölcsönös
egymásrautaltsága, a kór-
házak könyvtárai a gyó-
gyítás szerves részeivé
kell hogy váljanak. Fon-
tosak az ide vonatkozó
költségszámítások. Nem

ártana felülvizsgálni az orvosi könyvtár megne-
vezést, mivel az ezen helyeken folyó munka
lényegét sokkal inkább tükrözi az egészségügyi
szakkönyvtár elnevezés. A hálózat könyvtárai is
kerüljenek be az elektronikus Könyvtári Miner-
vába, frissítsék ott adataikat. Élõ probléma, hogy
külsõ felhasználókat is szép számmal fogadnak
a kórházak könyvtárai, de ehhez külön támoga-
tást nem kapnak. Nagyon fontos, hogy az orvosi
könyvtári hálózat mûködésében érintett minisz-
tériumok fogjanak össze. Ennek egyik eredmé-
nye lehet, hogy közösen finanszírozzák szakmai
adatbázisok használatát. A MOKSZ segítse a
mûködési feltételek javításához nélkülözhetet-
len anyagi és szellemi erõk egyesítését. A
MOKSZ tervei közt szereplõ könyvtártörténe-
tek írására, a hálózatban dolgozó munkatár-
sakról készítendõ adatbázishoz szükséges adat-
szolgáltatásra szóló felhívást ismét megerõsí-
tették, csakúgy, mint a kórházak, szakkönyvtá-
rak névadójául szolgáló híres emberek adatbá-
zisba való rendezéséhez szükséges adatszolgál-
tatás kérését.

Szakmai napunk zárszavában Balogh Margit
az orvosi könyvtári hálózatot érintõ fontosabb
honlapok, levelezõlisták figyelésére, valamint a
tervezett irányelvek, ajánlások elkészítéséhez nél-
külözhetetlen gyors, pontos adatszolgáltatás
megtételére hívta fel a figyelmet.

Úgy tûnik, megtörtént az elsõ lépés az orvosi,
egészségügyi szakkönyvtárak mûködését szabályo-
zó ajánlások, irányelvek megfogalmazásához. A
szándék kinyilvánítása, megerõsödése után követ-
kezhet a részletek kidolgozása, elõterjesztése, elfo-
gadtatása. Ez az egész orvos-egészségügyi szak-
könyvtári hálózat munkáját alapjaiban, hosszú táv-
ra meghatározó olyan feladat, amiért ugyancsak
érdemes minden érintettnek tennie, dolgoznia.

Beke Gabriella

A fóti Károlyi István Gyermekközpontban
adta át április 5-én a Hangzó Biblia sorozat
elsõ két kötetének (Máté és Márk evangéli-
umának) száz példányát a közkedvelt szí-
nésznõ, Halász Judit a gyerekeknek.
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Mûvészetterápiás
továbbképzés

Balatonfüreden
A balatonfüredi Városi Könyvtár Olvasni öröm
– alternatív kísérlet egy gyermekkönyvtárban
a biblioterápia, a drámapedagógia és a zene-
terápia segítségével címmel mûvészetterápiás
továbbképzést szervezett 2006. március 23. és
25. között gyermek- és iskolai könyvtárosok
számára.

Örömmel osztjuk meg a három nap tapaszta-
latait azokkal a kollégákkal is, akik nem tudtak
részt venni a továbbképzésünkön, amely a Nem-
zeti Kulturális Alap, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma és Balatonfüred Város Ön-
kormányzata támogatásával valósult meg.

Tanfolyamunk elõzményéül a könyvtárunk
gyermekrészlegén már második éve folyó mû-
vészeti foglalkozássorozat szolgált. Az „Itt a
kezem, nem disznóláb!” címû, társadalmi integ-
rációt segítõ program keretében a különbözõ
mûvészetterápiás módszerek – szövés, báb- és
drámajáték, biblio- és zeneterápia – segítségével
végeznek közös tevékenységet a sajátos nevelési
igényû és az ép gyermekek. Választott módsze-
reink mindegyikére jellemzõ, hogy a jobb agy-
félteke irányítása alatt álló érzelmi intelligenciát
(EQ-t) fejlesztik.

Az említett eljárások kipróbálása, a pozitív
visszajelzések megtapasztalása után arra gondol-
tunk, hogy tapasztalatainkat közkinccsé tesszük.
Ezért azokat az elõadóinkat, akik korábban gyer-
mekekkel foglalkoztak könyvtárunkban, most
arra kértük meg, hogy ezúttal felnõttek számára
tegyék hozzáférhetõvé az általuk képviselt mód-
szerekben rejlõ lehetõséget.

Így lett mûvészetterápiás továbbképzésünk
elsõ napjának elõadója Lázár Péter drámapeda-
gógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság tag-
ja, aki változatos játékaival megmozgatott min-
den résztvevõt. A nap végére valamennyien át-
élhettük a József Attila által mondottakat: „Én
boldog pillanataimban gyermeknek érzem ma-
gam, és akkor derûs a szívem, ha munkámban
játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó
emberektõl, és mindig azon leszek, hogy az
emberek játékos kedve el ne lankadjon.”

Tanfolyamunk második napján Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója, biblioterapeuta
kötötte le a figyelmünket színvonalas, tartalmas
elõadásával. A nap folyamán betekintést nyer-
hettünk többek között a biblioterápia történe-
tébe, módszereibe, a képzési lehetõségekbe.
Felmerülõ kérdéseinkre is választ kaptunk az
elõadótól. Azok a novellák pedig, melyeket
Bartos Éva szemléltetésül hozott magával, lé-
lektõl lélekig hatottak, valamennyiünket mé-
lyen megérintették.

Ez mintegy átmenetet jelentett a harmadik
naphoz, amikor is Urbánné Varga Katalin, az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõisko-
lai Karának adjunktusa, a Magyar Zeneterápiás
Egyesület elnöke tartott elõadást. A délelõtt az
elmélet jegyében telt el. Ebéd után azonban a
gyakorlatban is megtapasztalhattuk a zeneterá-
pia személyiség- és közösségfejlesztõ hatását.
Estére a „karmesterünk” segítségével úgy szó-
laltak meg kezünkben a különbözõ hangszerek,
eszközök, hogy közben észre sem vettük, mi ma-
gunk is „zenekarrá” váltunk…

Továbbképzésünk résztvevõi zömében Veszp-
rém megyei gyermek- és iskolai könyvtárosok,
valamint (gyógy)pedagógusok voltak. De érkez-
tek vendégeink a határon túlról is: Gyer-
gyószentmiklósról Bákai Magdolna, az ottani
Városi Könyvtár igazgatója, és Sepsiszentgyörgy-
rõl Kovács Hajnalka, a Kovászna Megyei Könyv-
tár gyermekkönyvtárosa.

Vendégeinket Sárköziné Sárovits Hajnalka, a
balatonfüredi Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyûjtemény igazgatója köszöntötte. Megnyitó be-
szédében elmondta, hogy Balatonfüred várossá
nyilvánításának harmincötödik évfordulója alkal-
mából jelen rendezvényével könyvtárunk is be-
kapcsolódik az ünnepléssorozatba. Az évforduló
kapcsán a balatonfüredi Városi Könyvtárban
szeretnénk létrehozni egy olyan alkotómûhelyt,
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mely a jövõben szellemi központjává válhatna a
jelenlegihez hasonló mûvészetterápiás továbbkép-
zéseknek. Segédkönyvtárunk kialakításával is a
téma iránt érdeklõdõk további munkáját kíván-
juk segíteni.

Mindezt nemcsak mi, könyvtárosok gondol-
juk így, hanem városunk polgármestere, Bóka
István is, aki elvállalta programunk fõvédnöksé-
gét, és személyes jelenlétével is megtisztelt ben-
nünket az ünnepélyes megnyitón.

A tanuláson kívül az elsõ napon jutott egy kis
idõ az óvárossal történõ ismerkedésre is. A tan-
folyam másnapján vendégeinkkel ellátogattunk
Széchényi Ferencnek, a nemzeti könyvtár alapí-
tójának egykori arácsi villájába. Abba az épület-
be, mely Jókai Mór Az arany ember címû regé-
nyének helyszínéül szolgált. Idegenvezetõnk
mindét alkalommal Elek Miklós, a Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõje volt.

A továbbképzésen az elõadókkal és könyv-
tárunk munkatársaival együtt 49-en voltunk, a
vendégek száma 39 volt. Valamennyien bíz-
tattak bennünket a folytatásra, az elhangzottak
továbbgondolására. Vendégeinknek a mûvé-
szetterápiás továbbképzésre vonatkozó vissza-
jelzéseit, észrevételeit tömören Széchenyi Ist-
ván szavaival tudnánk összefoglalni: „Csak
igazságos lélekkel akarni kell, megyen akkor
minden”.

Madaras Judit
gyermekkönyvtáros

Magyar Nemzet, 2006.  április 4.

Samuel Beckettre emlékeztek április 12-
én, születése századik évfordulójának
elõestéjén az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban. Az irodalmi kánon leg-
alábbis április 13-át fogadta el Beckett
születési dátumaként, de egyáltalán nem
lehetünk biztosak abban, hogy a nagy
író valóban akkor látta meg a napvilá-
got. Írországban ugyanis nagyon magas
volt a gyermekhalandóság abban az idõ-
ben, ezért a szülõk, hogy elkerüljék a
bonyodalmakat, általában csak a szüle-
tésük után egy hónappal anyakönyvez-
tették az újszülötteket.

Elment a könyv
nagyasszonya

PÓSA ZOLTÁN

yászba borult a nemes
magyar irodalom szen-

télye, a Püski Könyvesház.
Isten vasárnap magához szó-
lította Püski Sándorné Zoltán
Ilonát, a magyar könyvkiadás
és a könyvterjesztés nagy-
asszonyát. Zoltán Ilona 1911.
október 3-án jött e világra,
és 1935-ben kötött házassá-
got Püski Sándorral. Ettõl
kezdve szünet nélkül együtt folytatták azt a nem-
zet- és irodalommentõ küzdelmet, amely mind-
máig fogalommá tette Ilus néni és Sándor bácsi
nevét.

A Püski házaspár személyes kapcsolatban, mi
több, jó barátságban volt a népi-nemzeti irodalom
minden jeles képviselõjével, beleértve azokat is,
akik egymás iránt nem tápláltak éppen felhõtlen
érzelmeket. Zoltán Ilona jósága, kedvessége, ta-
pintata áthidalta a legkirívóbbnak tûnõ ellentéte-
ket is, és békét hozott a baráti körben. Ilus néni és
Sándor bácsi együtt teremtették meg 1939-ben a
Magyar Élet Könyvkiadót. Büszkén forgatták együtt
ama sorsfordító napon az elsõ, közösen megjelen-
tetett könyvet, Sinka István Vád címû munkáját.
Attól kezdve a kiadó a szó szoros értelmében ott-
hont teremtett a legnagyobbaknak, a tradiciona-
lista, mágikus realista írónak, Kodolányi János-
nak és a nemzeti literatúra emblematikus alakja-
inak, Szabó Dezsõnek, Féja Gázának, László Gyu-
lának, Veres Péternek, Darvas Józsefnek, Erdei
Ferencnek. És mindenki tudta, elismerte: ahogy
az igazi családokban mindenütt, a népi-nemzeti
irodalom spirituális közösségének is szüksége van
mater familiasra. E szerepkör igazi szellemi tar-
talmát Németh László fogalmazta meg lélektani
realista regényeiben és esszéiben. Nõi totalitás-
nak nevezte, amin azt kell érteni, hogy az igazi nõ
sokkal inkább képes a teljesség megteremtésére és
befogadására, mint a világnézeti korlátaikkal meg-
áldott és megvert, azokkal egy egész életen át küsz-
ködõ férfiak. Tudja azt, amit senki más: otthonos-
sá varázsolni á világot.

G
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Internet Fiesta
2006

Az internetkultúra nép-
szerûsítését szolgáló vi-
lágméretû programsoro-
zatot, az Internet Fiestát
évente rendezi meg az
Internet Society.

A fesztiválra ebben az
évben is hagyományosan
márciusban került sor, 20.
és 31. között. Miközben a
nemzetközi szervezõbi-
zottság már a 2008. év
virtuális találkozóját készí-
ti elõ, a mi fõ célkitûzé-
sünk az volt, hogy már
most az internet kapcso-
latteremtõ erejére irányít-
suk a figyelmet.

Magyarország a 2000.
évtõl csatlakozott az Inter-
net Fiesta elnevezésû akci-
óhoz, melyben a legna-
gyobb szerepet évek óta a
könyvtárak vállalták prog-
ramok szervezésével, szol-
gáltatások népszerûsítésé-
vel. Ezzel minél szélesebb
körben kívánjuk megismer-
tetni a digitális kultúra, az
új írásbeliség lehetõségeit és
hozzáférhetõvé tenni az erre
épülõ szolgáltatásokat.

A francia kezdeménye-
zésre született Internet Fi-
esta hazai rendezvényéhez
az idén ötven könyvtár csatlakozott és több mint
hetven iskola jelezte az országos játékban való
részvételt (a víz világnapja alkalmából több mint
hetven helyszínen kétszáznál is több csapatban
játszottak a gyerekek). A játékos események
mellett közhasznú szolgáltatások is helyet kap-
tak a programban, például állásbörze, pályázati

lehetõségek, elektronikus ügyintézés, levelezés,
keresés stb.

Ebben az évben már jól látszott, hogy hagyo-
mánya van az Internet Fiestának. Több helyen

partnerséget kialakítva bonyolították le a rendez-
vényeket (Ózd például a kistérség településeit
vonta be, Bács-Kiskun megye a városokkal dol-
gozott együtt).

Az idén még nagyobb körben sikerült moz-
gósítani a könyvtárakat. A megyei könyvtárak
bevonták a térségekben mûködõ kisebb könyv-
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tárakat is, hogy megérez-
zék az informatika hatal-
mas változtatást, fejlesz-
tést generáló erejét. A
könyvtárak – összefogva
az oktatási intézmények-
kel, a civil szervezetekkel
– gazdag programkínálatot
alakítottak ki az internet
kapcsolatteremtõ lehetõsé-
geit népszerûsítve. Ezek a
lehetõségek az élet szinte
bármely területére kiterjednek, sikerrel alkalmaz-
hatók egyebek mellett partnerkeresésre, a közössé-
gi életben, munkahelykeresésre vagy éppen szoci-
ális problémák enyhítésére.

Az Internet Fiesta lebonyolítója ebben az évben
is az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság és a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
volt, fõ szervezõje pedig a Katona József Megyei
Könyvtár Kecskemétrõl. A támogatók sorában sze-
repelt a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma.

A központi, országos rendezvényt március 28-
án tartottuk meg Budapesten, a Hallgatói Infor-
mációs Központ dísztermében. Érdekes, aktuális
elõadást hallhattunk többek között A könyvtárak
és a tartalomszûrés címmel Simon Éva jogász-
tól, A magánszféra védelme a könyvtárakban cím-
mel Tószegi Zsuzsannától, megismerhettük a
NAVA szolgáltatásait Kovács András Bálint, az
Internet jövõjét pedig Bakonyi Péter elõadásából.

Az elõadások letölthetõk a Katona József
Könyvtár honlapjáról (www.kjmk.hu).

Azok a könyvtárak, amelyek a legsikeresebb
programokat bonyolították le, ismét lehetõséget
kaptak a bemutatkozásra (Csongrád, Ózd, Kecs-
kemét, Debrecen stb.).

Az Internet Fiesta programbizottsága a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság tá-
mogatásával a hagyományoknak megfelelõen el-
ismerésben részesítette a legaktívabb és legered-
ményesebb programokat szervezõ könyvtárakat:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Városi Könyvtár Fiókkönyvtárai, Debrecen
Városi Könyvtár Fiókkönyvtárai, Miskolc
Ózd Kistérség Könyvtárai, Ózd
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Köz-
pont, Csongrád

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Hild Viktor Városi Könyvtár, Szolnok
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Városi Könyvtár, Kiskunmajsa
Bölcs Bagoly Városi Könyvtár, Szikszó
Arany János Városi Könyvtár, Kisújszállás
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest
Községi Könyvtár, Szentkirály

Az Internet Fiestát évrõl évre egyre nagyobb
érdeklõdés kíséri, abban a reményben zártuk az
eseményt, hogy jövõre még többen csatlakoznak
majd felhívásunkhoz. (-mi-)

Internet Fiesta
a csongrádi Csemegi
Károly Könyvtárban
2006-ban hetedik alkalommal került megszerve-
zésre az Internet Fiesta elnevezésû országos ren-
dezvénysorozat. A csongrádi Csemegi Károly
Könyvtár és Információs Központ negyedszer
kapcsolódott be a programokba és szervezett
2006. március 20. és 31. között az internet nép-
szerûsítésével kapcsolatos rendezvényeket.

Célul tûztük ki, hogy minden korosztályt meg-
szólítsunk rendezvényeinkkel, hogy felhívjuk a
figyelmet bizonyos szolgáltatásokra és az aktu-
alitások jegyében szervezzünk játékos programo-
kat. Együttmûködõ partnereket is sikerült talál-
nunk a csongrádi általános és középiskolák diákja-
iban, az énektanárok munkaközösségében és a
vakok és gyengénlátók csongrádi csoportjában.

A rendezvény népszerûsítésében segítségünkre
volt a Csongrád TV és a Csongrád Rádió, akár-
csak a helyi újság és a megyei lap. Plakátokon,
szórólapokon és a könyvtár honlapján is népsze-
rûsítettük programjainkat. Az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozat megkezdése elõtt a helyi televí-
zió és a Csongrád Rádió harminc-harminc per-
ces beharangozó mûsorban ismertette részlete-
sen a programokat, aminek hatása meg is érzõ-
dött a látogatottságon.

Ebben az évben újításként bevezettük, hogy a
honlapunkon is elérhetõk voltak a feladatlapok,
amelyeket e-mailben a könyvtár címére vissza
lehetett küldeni.

Március 20-ától hirdettük meg a számítógé-
pes rajzversenyt és a speciális számítógépes tan-
folyamokat.
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Nemcsak a látóké az internet címmel be-
mutatót tartottunk a hangoskönyvtár számító-
gépén, amelyet nemcsak a gyengénlátók, ha-
nem egy sikeres pályázat révén a vakok is
használhatnak. Szerettük volna felhívni a fi-
gyelmet erre a szolgáltatásra, és ennek érde-
kében felvettük a kapcsolatot a vakok és
gyengénlátók szervezetének csongrádi és
Csongrád környéki csoportjaival. Négyesével
fogadtuk õket, így lehetõség nyílt nemcsak a
bemutatóra, hanem arra is, hogy kipróbálhas-
sák az eszközöket, és ezzel eloszlassuk azt a
félelmet az internet használatával szemben, ame-
lyet sokszor érzünk ezekben az emberekben.

CD-ROM kiállítást szerveztünk a szolgálta-
tás népszerûsítése érdekében, amelyhez kapcso-
lódó CD-ROM bemutatókon megközelítõleg
százötven kisiskolás vett részt. Ezzel a program-
mal is az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyel-
met egy olyan szolgáltatásra, amelynek a kihasz-
náltságával nem vagyunk elégedettek. Csopor-
tos foglalkozásokon, projektor segítségével ki-
vetítõn tekinthették meg a gyermekek azokat a
multimédiás CD-ROM-okat, amelyek tanulmá-
nyaikban, de a szabadidõ hasznos és kellemes
eltöltésében is segítségükre lehetnek.

Nagy sikere volt az általános iskolás gyerme-
kek körében a Bartók totónak, a felnõttek köré-
ben pedig az internetes totónak. A Bartók Béla
születésének évfordulójához köthetõ totót az
énektanárok munkaközösségével közösen szer-
veztük. A kérésünk az volt a feladatok összeál-
lítása kapcsán, hogy ne csak a hagyományos
dokumentumokat, ne csak a zenei könyvtárun-
kat, hanem a Bartók Béláról az interneten el-
képesztõ mennyiségben elérhetõ információ-
kat is fel kelljen használni ahhoz, hogy telita-
lálatot lehessen elérni.

A felnõtteknek készítettük el a net-totót,
amelyben azt szerettük volna felmérni, hogy
milyen ismeretekkel rendelkeznek az internetrõl
az emberek. Ehhez szintén több helyrõl kellett
adatokat, információkat gyûjteni.

Újításként március 25-én 9-tõl 20 óráig tar-
tottuk meg a családi fiestát, amely minden kor-
osztályt megmozgatott. 2005-ben már igen nagy
sikere volt a nagy könyves fiestának, ennek
mintájára szerveztük meg most a családit.

A Mesés internet, a Pontbajnokság és a Ked-
venceink az interneten címû programok egész
napos elfoglaltságot biztosítottak a gyermekek-
nek és szüleiknek egyaránt. A felnõtteknek meg-
hirdettük az Ezt tanultuk az internethasználati
tanfolyamokon címû játékos vetélkedõt. Az el-
múlt négy évben közel ötszázan vettek részt a
könyvtárunk által szervezett internethasználati tan-
folyamokon. Ezeket az embereket szólítottuk meg,
hogy kapcsolódjanak be egy játékos vetélkedõbe,
ahol a tanfolyamokon tanultakra vonatkozó felada-
tokat kellett megoldani. Számunkra a legnagyobb
siker az volt, hogy nyitástól zárásig tudtunk felnõt-
teknek és gyermekeknek egyaránt olyan progra-
mokat biztosítani, amelyek lekötötték õket, és a
gyermekek még ebédelni sem mentek haza, ne-
hogy lemaradjanak a délutáni programokról.

A családi fiestán akciókkal, ingyenes infor-
matikai tanácsadással és más kedvezményekkel
is vártuk az érdeklõdõket.

Elmondhatjuk, hogy egy sikeres fiestán van túl
a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár. Örömmel
vettük, hogy az Internet Fiesta budapesti központi
rendezvényén a debreceni, ózdi és kecskeméti
könyvtárral együtt a csongrádi is felkérést kapott
programjainak bemutatására. A kiemelkedõen szín-
vonalas és ötletes programokat szervezõ könyvtá-
rak a Neumann János Számítógép-tudományi Tár-



20  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. április

saság igazgatójától vehették át az okleveleket és az
ezzel járó pénzjutalmat.

2006. március 20. és 31. között mintegy két-
ezer gyermeket és felnõttet tudtunk megszólítani
és mozgósítani rendezvényeinkkel, amelyeket a
következõ években is szeretnénk megszervezni.

Horváth Varga Margit

Internet Fiesta
az ózdi kistérségben
Az ózdi Városi Könyvtár az idén harmadszor vett
részt a rendezvénysorozatban, az idén az Ózd Kis-
térség Többcélú Társulása keretében mûködõ kis-
települési könyvtári szolgáltató egységeket is be-
vontuk a programba. Úgy véltük, szolgáltató könyv-
tárként közvetítõ szerepünkbõl adódóan meg kell
tanítanunk másokat is – legyenek bár könyvtáro-
sok vagy olvasók –, hogy miként igazodjanak el
ebben az információáradatban, hogyan használják
az új technológiákat a különbözõ élethelyzetekben
és az ismeretszerzésben.

A célközönség meghatározása nem könnyû
feladat. A munka és a tanulás melletti kis sza-
badidõben kell helyet találni a könyvtárosok-
nak felnõtt és gyermek látogatóik életében a
közösségi programoknak.

Célszerûnek tûnt, hogy az ózdi könyvtárosok
menjenek ki a kis településekre, hogy az érdeklõdõ
olvasók saját könyvtári környezetükben ismerked-
hessenek meg az internet rejtelmeivel. Fõ céljaink
tehát a következõk voltak:

• a programhelyszínek bõvítése
– Ózd mellett a másik két, Ózd kistérségé-

ben lévõ város – Borsodnádasd és Putnok –
könyvtárának bevonása,

– a községi könyvtári szolgáltatóhelyek be-
kapcsolása (Csokvaomány, Dubicsány, Hét
községek);

• a könyvtárak, könyvtári szolgáltató egy-
ségek mint kistelepülési közösségi terek szere-
pének erõsítése az esélyteremtés szándékával;

• a helybéli lakosság széles körû részvé-
telének szorgalmazása, különös tekintettel az
oktatási intézmények tanulóira és az idõsko-
rú használókra;

• az információhoz való hozzáférés fon-
tosságának hangsúlyozása;

• az internettel kapcsolatos ismeretek ter-
jesztése és népszerûsítése.

Mindezek érdekében a programok lebonyo-
lítását a kis településeken a helyi szakembe-
rek mellett az ózdi Városi Könyvtár munka-
társai vállalták fel. Az ózdi Városi Könyvtár
honlapján indított kvíz játékba tíz napon ke-
resztül a kistérségbõl bárhonnan bárki bekap-
csolódhatott.

A programokat a különféle korosztályok ér-
deklõdési körének megfelelõen állítottuk össze.
A regionális, kistérségi és városi írott és elektro-
nikus sajtó bevonásával széles körben töreked-
tünk a programsorozat népszerûsítésére, ami si-
került is, hiszen hírt adott az Internet Fiestáról
az Ózdi Városi Televízió, a Magyar Televízió
Miskolci Regionális híradója, az Ózdi Közélet
hetilap, és különféle internetes portálokon is
megjelentek a programjaink.

Azt tapasztaltuk, hogy a programsorozat ked-
vezõ fogadtatásban részesült a kis településeken,
valamennyi megszólított korosztály érdeklõdé-
sére számíthattunk a két hét alatt. Azt is láttuk
ugyanakkor, hogy elengedhetetlen a kis telepü-
léseken a szélessávú internetelérés, valamint a
megfelelõ számítógépes eszközpark biztosítása,
és egyre több helyen vetõdött fel az internet-
használói tanfolyamon való részvétel igénye.

Március huszadikán könyvtárunkban Ózd
város polgármestere, Ózd Kistérség Többcélú
Társulása elnöke, Benedek Mihály nyitotta meg
a rendezvénysorozatot, aki beszédében hangsú-
lyozta az internet mindennapjainkban betöltött
fontos szerepét, legyen az például a tanulást ki-
egészítõ információszerzés vagy kapcsolatterem-
tés. A köszöntõ után HálÓzd be a világot! cím-
mel Ózd város honlapját mutatta be Tóth Vero-
nika, a Polgármesteri Hivatal tanácsosa, a hon-
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lap tartalmi felelõse, majd könyvtárunk honlap-
ján kalauzolta végig a jelenlévõket informatiku-
sunk, Oláh Zsolt. Záró programként olyan por-
tálokon barangolhattak tanárok, diákok, melye-
ken az Európai Unió által meghirdetett felhívá-
sokkal találkozhattak. Ugyanekkor egy másik
helyszínen, a Csokvaományi Községi Könyvtári
Szolgáltatóhelyen Éliás Gábor tanár tartott élve-
zetes bemutatót az internetes kapcsolatteremtés
lehetõségeirõl felsõ tagozatosoknak.

Az elkövetkezõ napokban minden, program-
sorozatunkban részt vevõ település érdeklõdõ
könyvtárlátogatói bepillantást nyerhettek abba a
folyamatba, hogy hogyan is lehet eligazodni
ebben a felfoghatatlan mennyiségû és folyton
változó információáradatban, és kiválasztani a
számukra legértékesebbet, leghasznosabbat. Prog-
ramjaink éppúgy megszólították a felnõtt lakos-
ságot (pl. Mire jó az internet?, Hallónet – a
messenger program bemutatása, Patikanet –
egészségrõl mindenkinek stb.), mint a gyerme-
keket (On-line mesék – meseportálok a neten,
Operáról gyerekeknek – kalandozás a neten a
Mozart operák világába stb.).

A programok között természetesen helyet kap-
tak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
immár harmadik éve folyó Nemcsak a húszéve-
seké a világháló – Internet tanfolyam felnõttek-
nek foglalkozásai.

A két hét során találkozhattunk mind a fel-
nõttek, mind a gyermekek körében olyan érdek-
lõdõkkel, akik már gyakorlott felhasználóként
böngésztek a világhálón és olyanokkal is, akik a
segítségünkkel most tették meg az elsõ lépése-
ket. Az azonnali visszajelzésekbõl bizonyossá
vált, hogy az internet lehet hatékony munkaesz-
köz, lehet kitûnõ szórakozást nyújtó média és
lehet kapcsolatteremtõ lehetõség is.

Az utolsó nap záró programjai méltó keretet
adtak az addigi eseményeknek. A fiesta elsõ
napján elindított 10 nap 10 kérdés címû internetes
kvíz ünnepélyes eredményhirdetése mellett játé-
kos internetes ügyességi vetélkedõn mérkõzhet-
tek meg a résztvevõk, melynek során kiderült, ki
nyerheti el Az internet virtuóza címet. A vetél-
kedõk szereplõi értékes jutalmakat vehettek át,
könyvjutalmat vagy internetbérletet. A Fiesta
tükör elnevezésû programunkon pedig a feszti-
válon készült fotók segítségével felelevenítettük
az elmúlt tíz nap eseményeit és élményeit.

Tapasztalataink azt bizonyítják, nem véletlen,
hogy az Internet Fiesta rendezvénysorozatának
fõ bázisai a könyvtárak lettek, hiszen a hagyo-
mányos és elektronikus szolgáltatások egységet
alkotva nyújtanak magas szintû információs szol-
gáltatást. A kapcsolatteremtés új, virtuális dimen-
ziója, amit a világháló kínál – a hagyományos
szolgáltatások mellett – biztosítja a könyvtárak
jelenlétét és jövõjét a XXI. században. Emellett
elõsegíti az Ózdi kistérségi könyvtári szolgáltató
rendszer fõ célkitûzésének megvalósítását: infor-
mációt mindenhol, mindenrõl, mindenkinek.

Az Internet Fiesta központi rendezvényén
kapott oklevél, mely köszönetet mond az Ózdi
kistérség könyvtárosainak a programsorozat le-
bonyolításáért, igazolja célkitûzéseink helyessé-
gét és arra kötelez bennünket, hogy az internet-
kultúrát ne csak a fiesta évi rendezvényein, ha-
nem a mindennapokban is népszerûsítsük.

Bánfalvi Lászlóné
igazgató

Városi Könyvtár Ózd

Magyarország volt a díszvendége a bo-
lognai Nemzetközi Illusztrációs és
Gyermekkönyvvásárnak az idén. Azért
van ennek különös jelentõsége, mert ez
ma az illusztrációs szakma legfontosabb
nemzetközi megmérettetése.

A magyar szereplés szlogenje Magyar-
ország nyitott könyv, 30 illusztráció, 30
könyv volt.
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Internet Fiesta
a szikszói Bölcs Bagoly
Városi Könyvtárban

Szikszó városa Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, Budapesttõl 186 kilométerre helyezkedik el.
A Hernád völgyében elterülõ városkában közel
hétezer lakos él. A környezõ dombokon szõlõ-
és barackültetvények sorakoznak, szép tiszta idõ-
ben a vadregényes Zemplén hegyeinek koszorúi
tûnnek fel a távolban. Társadalmára nem lehet
egyértelmû meghatározást mondani, ugyanis a
nagyváros, Miskolc, közelsége miatt nagyon
vegyes összetételû, sokan települtek ki a nyugal-
mat, pihenést adó kisvárosba az elmúlt évtize-
dekben. A településen több intézmény áll a la-
kosság szolgálatában, többek között a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Isko-
la, a Szepsi Csombor Márton Gimnázium Szak-
képzõ és Általános Iskola, a Városi Uszoda, a
Sportcsarnok, a Családsegítõ Központ és a
könyvtárként, valamint információs központként
egyaránt mûködõ Bölcs Bagoly Városi Könyv-
tár. Az intézmények összetétele is igazolja, hogy
a város inkább a kultúrára, a pihenésre és az

oktatásra orientálódik, dolgozni pedig az itt élõk
többsége a közeli nagyvárosba jár be, ami 15–20
percre található.

A városi könyvtárat az ötvenes években ala-
pították, fennállása óta többször költözött, majd
a mûvelõdési központ épületében kapott állandó
helyet. A közel 30 ezerre gyarapodott állomány
és az egyre növekvõ lakossági igény azonban
újabb, korszerûbb körülményeket kívánt, így
2001-tõl egy kétszintes épületbe költöztették a
gyûjteményt. A könyvtár alapterülete 360 négy-
zetméter. Pályázatok segítségével és önkormány-
zati támogatással új berendezéseket, audiovizu-
ális és egyéb modern technikai eszközöket sze-
reztünk be, ezzel is bõvítve szolgáltatásainkat.
Az olvasók a raktár kivételével mindkét szint
helyiségeit szabadon látogathatják. Több részleg
áll rendelkezésükre: a felnõtt részleg 20 ezer kö-
tettel, míg a gyermek részleg állománya 10 ezer
kötettel várja az olvasni vágyókat. A zenei rész-
legben zeneirodalmi anyagokat gyûjtünk, továb-
bá zenehallgatásra van lehetõség. A nyelvi rész-
legben idegen nyelvû szépirodalom, valamint
nyelvkönyvek várják a tanulni vágyókat, nyelv-
leckék hallgatására szintén van lehetõség. A VHS-
és DVD-állomány jelenleg fejlesztés alatt áll,
egyelõre csak kötelezõ olvasmányokra, mesékre
és klasszikus értékû filmekre szorítkozik.

A könyvtár 120 féle folyóiratra, hat országos
napilapra és a helyi lapokra fizet elõ. A helyis-
mereti gyûjtemény valamennyi Szikszóra vonat-
kozó nyomtatott kiadványt gyûjti. A könyvtár
ezen kívül fénymásolási, internethasználati,
nyomtatási lehetõséget is kínál az érdeklõdõk-
nek. Az internet szélessávú, négy modern konfi-
gurációjú gép nyújtja ezt a szolgáltatást. A Bölcs
Bagoly Városi Könyvtár kettõs funkciójú könyv-
tár, iskolai és közmûvelõdési feladatokat lát el.
Az iskolai részlegben megtalálhatók az oktatás-
hoz és a tanuláshoz nélkülözhetetlen dokumen-
tumok, technikai eszközök. Minden hónapban
rendezvényekkel, programokkal, rendszeres
foglalkozásokkal próbáljuk színesíteni a város
és a környezõ települések kulturális életét.
Saját színjátszó csoportot hoztunk létre, a
Csepûrágót, õk állandó fellépõi a város ünne-
pi, kulturális rendezvényeinek.

Az Internet Fiesta mint rendezvény mára már
Szikszón is átment a köztudatba. Kevesen van-
nak, akik nem tudják, mit jelent ez a rendez-
vénysorozat, hiszen programjaink népszerûsíté-
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séhez a fellelhetõ összes eszközt igénybe vettük.
A programokat már jóval elõtte megküldtük a
helyi kábeltelevíziónak, s a képújság hasábjain
ingyen és bérmentve közölték is õket. A helyi
újsággal is felvettük a kapcsolatot, ahol szintén
tudósítanak az itt történtekrõl.

Sajnos még nem rendelkezünk önálló honlap-
pal, de a város honlapján rendszeresen köz-
zétesszük állandó szolgáltatásainkat, valamint
havonta frissülõ rendezvényeinket. Most az
Internet Fiestára külön rovatot kaptunk tõlük. Az
ilyenkor nélkülözhetetlen plakátokat, szórólapo-
kat elkészítettük, széthordtuk, ügyelve arra, hogy
minél figyelemfelkeltõbbek legyenek. A kisvá-
rosnak vannak hátrányai és elõnyei egyaránt.
Ilyenkor elõny, hogy szinte mindenki ismer
mindenkit, hiszen egy könyvtár van a városban.
Az iskolás gyerekek zöme könyvtárba járó, õk
hozzák magukkal a szülõket, nagyszülõket, ezért
jellemzõ a családias, közvetlen hangulat. Ismer-
nek minket, így bátrabban eljönnek a rendezvé-
nyekre.

Természetesen nagyon fontos, hogy minden
korosztály találjon olyan programot, ami számá-
ra a legmegfelelõbb, így azt is figyelembe vet-
tük, hogy nem mindenki szereti a kötött dolgo-
kat. A mi feladatunk az, hogy az internetet nép-
szerûsítsük, és hogy ezt a szolgáltatást nálunk
kellemes körülmények közt igénybe is vegyék.
Így elsõ helyre tettük a szolgáltatás közel két
hétig tartó ingyenességét 12 éves kortól 99 éves
korig, teljes munkaidõben. Tapasztalatainkból
ítélve ezt legszívesebben a felnõttek fogadják,
rájuk inkább a csendes kutatás, szörfözés a jel-
lemzõ.

Március 20. és 24. között egy ötfordulós,
három települést érintõ internetvetélkedõt ír-
tunk ki. Ez az ötlet abból adódott, hogy az
idén könyvtárunk, csatlakozva az országos
kistérségi pályázathoz, elvállalta két település
könyvtári ellátását is. Nevezetesen Alsóvadász
és Aszaló ellátását. A vetélkedõ az internettel,
a fiestával és az Európai Unióval kapcsolatos
kérdésekbõl állt. Megszerkesztésénél arra tö-
rekedtünk, hogy a kérdések egyszerûek,
könnyen megválaszolhatóak legyenek. Felsõ
tagozatos gyermektõl az átlagos mûveltségû
felnõttig bárki vállalkozhatott rá. A verseny
sajátossága volt, hogy naponta jelentek meg a
feladatok, és még aznap e-mailben be is kel-
lett küldeni a helyes választ. A beküldött vá-

laszok a fiesta fináléján jutalomban részesül-
tek. Mivel több helyes megfejtés is érkezett,
oklevéllel és a helyi mûvészeti iskolában ké-
szített fiesta-babákkal díjaztuk õket.

Fontos feladatunk az iskoláskorú gyermekek
ellátása, a könyvtár megszerettetése, s ebbe be-
letartozik a szórakozás is. Úgy gondoltuk, meg-
ismertetjük õket néhány hasznos és izgalmas
játékkal, hiszen nincs mindig lehetõség kinti
programokra, és ha már itt a világháló, akkor az
ne csak céltalan szórakozás legyen. Nekünk a
legjobban a Honfoglaló címû játék tetszett, na-
gyon nagy örömünkre a gyerekek is élvezték.
Elég zajos, de jó hangulatú délután volt.

Másik rendezvényünknek Az Internet áldásai
és veszélyei címet adtuk. Elsõsorban diákoknak
és szüleiknek szántuk. Mint az köztudott, egyre
népszerûbbek lettek a különbözõ chatelõ progra-
mok. Nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is
nagyon szeretik ezt a társadalmi érintkezési for-
mát, azonban kevés kivételtõl eltekintve nem
ismerik sem a szabályait, sem a veszélyeit, pe-
dig sajnos nem árt odafigyelni. Az érdekes és
mindenre kiterjedõ, szemléletes elõadás nagyon
hasznosnak bizonyult. A számítógépek fölé köz-
kívánatra emlékeztetõül elhelyeztük a legfonto-
sabb szabályokat és tudnivalókat.

A program összeállításánál gondoltunk a be-
tegekre, idõsekre is. Megtörtént a kapcsolatfel-
vétel, interneten keresztül fogadtuk az igénye-
ket, és most már a kéthetente megjelenõ
internetes dokumentumlistánkból válogathatnak.
A kért dokumentumokat természetesen ki is szál-
lítjuk.

Nemcsak a húszéveseké a világ címmel nagy-
mamák és nagypapák ismerkedtek meg az e-mail
küldés, a chatelés elõnyeivel, távol élõ unokáik-
nak szerezve ezzel nagy örömet. A helyi nyug-
díjasklubot hívtuk meg erre az alkalomra.

Gondoltunk a felsõoktatásban tanulókra is.
Õk csak szombatonként érnek rá igazán, ezért
a program összeállításánál ezt is figyelembe
kellett vennünk. Azon kívül, hogy webkamerás
internetezést biztosítottunk, igény szerint
nyomtatványokat töltöttünk le. Legfõképpen az
Oktatási Minisztérium TISZTASZOFTVER
programját kívántuk népszerûsíteni. Sokan nem
élnek ezzel a lehetõséggel, pedig az oktatás-
ban egyre inkább fontossá válik az internet és
hozzá a minél tökéletesebb szoftver. Kevesen
tudják, hogy a felnõtt felsõfokú képzésben részt
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vevõk is igényelhetik, amennyiben jogosultak
rá. Városunkban jelenleg elég magasnak mond-
ható azoknak a száma, akik a felsõoktatásban
tanulnak nappali, levelezõ és távoktatásos
formában.Az érdeklõdés elvárásainknak meg-
felelõen alakult.

A gyerekeket egy játékos,vidám vetélkedõre
invitáltuk, ahol a kisiskolások életkoruknak
megfelelõ kérdéseken keresztül ismerhették meg
a számítógép, az internet világát. A vetélkedõre
több osztály nevezett be, a várható fordulókról
elõzetesen tájékoztattuk õket, hogy fel tudjanak
készülni. A verseny a Hálóban címet kapta. Ez
volt a legnépszerûbb foglalkozás a gyerekek
körében.

A Börzenap az álláskeresés, hirdetésfeladás,
üdülések, programok, rendezvények, menetren-
dek letöltésérõl és egyéb praktikus dolgok
interneten keresztül történõ elintézésérõl szólt.
Az érdeklõdõket megismertettük azokkal az ol-
dalakkal, ahol mindezeket elintézhetik, megke-
reshetik, a téma függvényében megnézhetik.

A számítógéppel végzett munkához, az internet
világának behatóbb megismeréséhez szükség van
könyvekre is. Ezért rendeztünk egy kiállítást új
könyveinkbõl Számítástechnika 2006 címmel. A
fiesta zárásaként a vetélkedõkben legjobban telje-
sítetteket egy teadélutánra vártuk, ahol kötetlen
hangulatban adtuk át a díjakat, majd a megunt já-
tékok, eszközök csere-beréje következett.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az
Internet Fiesta jó szolgálatot tesz a könyvtá-
raknak, hiszen növeli a népszerûséget, általa
többen keresik fel az intézményt, és aki már
egyszer eljött, az eljön többször is. Soha nem
volt még olyan fontos, mint most az embere-
ket visszairányítani a kultúra, a tudás központ-
jába. Tapasztalataink
szerint az olvasók meg is
vannak elégedve a prog-
ramokkal, nagyon szere-
tik az internet kínálta le-
hetõségeket. Gyorsan
tudnak általa naprakész
információhoz jutni,
vagy éppen információt
átadni, és mint tudjuk, az
információs társadalom-
ban, amiben ma élünk, ez
szinte létkérdés.

KonkolyTiborné

Új épület születik
„Ha építünk valamit, a jövõre gondolunk, ha
egy épületet építünk, akkor egy új generációra
gondolunk.” Ezekkel a szavakkal méltatta Szi-
li Katalin, az Országgyûlés elnöke a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár építését. A
könyvtár viszont nem csak egy új generáció-
nak épül, hanem a jelenkornak is. Kulturált,
modern és minden igényt kielégítõ módon
fogja majd bemutatni a múltat és a jelent is.
Juhászné Lévai Katalin, a fenntartó megyei ön-
kormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy egy
épület jóval többet hordoz a konkrét funkció-
inál. Különösen igaz ez erre a most épülõ mul-
tifunkcionális könyvtárra, amely szolgáltatá-

sai révén a XXI. század elvárásainak minden
szinten megfelel.

Tanulószobák, munkaszobák, olvasótermek,
mûhelyek, kiállítótér, konferenciaterem, hírlap-
tár és infotéka lehetõséget nyújtanak többek
között a távoktatásra is. Az új könyvtárban
közel 300 ezer dokumentumot (könyveket,
periodikumokat, CD-ROM-okat, videókat,
DVD-ket stb.) helyeznek majd el, és ezzel meg-
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szûnnek a jelenlegi meglehetõsen áldatlan kö-
rülmények. Az alapkövet az Országgyûlés és
a megyei önkormányzat elnöke mellett a me-
gyei könyvtár igazgatója, Eszenyiné Borbély
Mária és címzetes igazgatója, Gellér Ferencné
helyezte el.

K. I.

Új könyvtárépület
Nagykátán

Ez év márciusában elkezdõdött a nagykátai Rad-
nóti Miklós Városi Könyvtár új épületegyütte-
sének kialakítása a kisváros fõutcáján. Elsõ lé-
pésként ünnepélyes keretek között, sok-sok érdek-
lõdõ jelenlétében helyezett el emléklapot Bozóki
András kulturális miniszter, Gulyás József, Pest
Megye Közgyûlésének alelnöke, Bodrogi
Györgyné, Nagykáta polgármestere és Király
István Józsefné Somogyi Katalin könyvtárigazgató
az új könyvtárépületben 2006. március 20-án.

A beruházás címzett támogatásból valósul meg
343 091 000 forint értékben, a város 55 785 000
forinttal járul hozzá. A volt Tömegszervezeti
Székház és a volt Munkásõrség épületében 1683
négyzetméteren alakítanak ki egy korszerû, le-
hetõség szerint minden igényt kielégítõ kulturá-
lis komplexumot: könyvtár, információs központ,
kiállítóterem és rendezvényterem nyílik meg
hamarosan a kisvárosban.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésé-
vel a könyvtártervezésben jártas tervezõ-építészt,
Dankó Zoltánt és cégét, az ARCHITEX KFT.-t
bízták meg. A kivitelezési munkálatokat a köz-
beszerzési pályázatot elnyert budaörsi székhelyû
Royal Bau Rt. végzi.

Régen volt ilyen nagy összegû kulturális be-
ruházás Nagykátán. A támogatás segítségével
sikerül elérni, hogy a jelenleg mostoha körülmé-
nyek között mûködõ városi könyvtár nemcsak
Nagykáta lakosságát szolgálja ki, hanem a kis-
térség lakóit is.

A hagyományos könyvtári funkciók biztosí-
tása mellett lehetõség nyílik plusz szolgáltatások
nyújtására is, mint például az internet-kávézó és
az elsõsorban helyi alkotók mûveinek helyt adó
kiállítótér. A földszinten kap helyet egy nyolc-
van–száz fõt befogadó rendezvény-, illetve kon-
ferenciaterem. Nagy elõrelépés lesz, hogy a kö-
zépiskolások, fõiskolások és egyetemisták már
helyben is tudnak majd tanulni a tágas, világos

olvasóteremben. A gyerekkönyvtári részleg is
olyan jól felszerelt lesz, hogy sikeres és élveze-
tes rendhagyó iskolai órákat lehet majd tartani
benne. A négyszeres alapterület-növekedés lehe-
tõvé teszi például helytörténészek számára kuta-
tóhelyek és régi kívánság szerint a fonotéka ki-
alakítását is.

Az összesen 75 ezer darabos dokumentumál-
lomány egy része modern raktárba kerül. A két
épületet lépcsõházzal kötik össze, melyben fel-
vonó is létesül a mozgáskorlátozott látogatók
akadálymentes közlekedése érdekében, az épü-
letbe való bejutásukat pedig lejtõs rámpák teszik
lehetõvé.

A régen várt új épületet novemberig elkészí-
tik, ígérik a kivitelezõk.

 Király István Józsefné
könyvtárigazgató

A zenei ismeretterjesztés
tapasztalatai

az érdi városi könyvtárban
„A zene mindenkié” – mondta Kodály Zoltán.
Valóban!? Hetedik éve vagyok zenei könyvtáros
a fent említett könyvtárban, s munkámból faka-
dóan gyakran találkozom ének-zenét tanító pe-
dagógusokkal. Mindnyájan panaszkodnak, hogy
az egyre csökkenõ óraszámmal a korábbinál is
nehezebben kelthetõ fel a gyerekek érdeklõdése
a zene (esetünkben értsd: komolyzene, népzene)
iránt. De az érdektelenségrõl és tájékozatlanság-
ról naponta ijesztõ képet kaphat bárki a médiá-
ban zajló különbözõ vetélkedõk figyelemmel
kísérése során is. Úgy gondolom, mint a közmû-
velõdésügy bármelyik helyszínén, a könyvtárban
nekünk is vannak tennivalóink ezen a téren.

Írásomban megkísérlem összefoglalni, mivel
próbálkoztam én, kollégáimmal karöltve, a ze-
nei ismeretterjesztés terén az utóbbi években.
Teszem ezt azzal a reménnyel, hátha a kedves
olvasó, akinek vannak hasonló ambíciói, kap
néhány hasznosítható ötletet, esetleg a követke-
zõ számokban õ küldi be saját tapasztalatait,
bevált vagy éppen kudarcra ítélt kezdeményezé-
seit, s így segíthetjük, színesíthetjük egymás
munkáját.

Saját tevékenységünket különbözõ részekre
osztottam. Az elsõ csoportba tartoznak a kifeje-
zetten iskolásoknak szervezett programok. Ezen
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belül a legelsõ mûfaj az alsó tagozatosoknak tartott
rendhagyó könyvtári óra. Tulajdonképpen mind-
egy, hogy valamilyen ünnephez, ünnepkörhöz (pl.
Karácsonyi készülõdés, Tavaszi ünnepeink), idõ-
szakhoz (pl. Virághozó Tavasztündér, Hóváró-tél-
váró), konkrét vagy tágabb témához (pl. Állatok a
zenében, Hangszerek, Prokofjev: Péter és a farkas)
kötjük a foglalkozást, úgy tapasztaltam, az akkor
sikeres, ha mindenképpen van benne valamilyen,
az adott lehetõségekhez alkalmazkodó mozgás (pl.
Grieg 1. Peer Gynt szvitje Morning címû részének
hallgatása közben guggolásból indulva, állva nyúj-
tózkodásba érkezve mutattuk meg egymásnak,
hogyan képzeljük el egy magocskából kiindulva a
virág kinyílását). A legsikeresebb foglalkozásaink
tartalmaznak sok-sok játékot és valami egyszerû
kézmûves tevékenységet, aminek a kézzelfogható
eredményét a gyerekek magukkal vihetik (pl. a fe-
hér kartonból kivágott, nagyjából nyolcvan centi-
méter magas Tavasztündér alakját díszítik az álta-
luk kivágott színes virágokkal). Úgy tapasztaltam,
hogy jó, ha a célzottan bemutatott, hallgatott és
énekelt zenei részletek, dalok nem „nyomják agyon”
a gyerekeket, értem ez alatt a kevesebb sokszor
több elvét.

Iskolásoknak szervezett programjaink má-
sik nagy csoportja a felsõsöknek szánt vetél-
kedõk és pályázatok. Mi évi rendszerességgel
tartunk ilyeneket városunk és a környék tanu-
lóinak. Meglátásom szerint lényeges ezeknél a
vetélkedõknél, hogy egészen pontosan behatá-
roljuk és minél kisebb mennyiségûre csökkent-
sük a felkészüléshez megadott irodalmat és ze-
nei anyagot. Igyekszem magát a vetélkedõt úgy
összeállítani, hogy ne a szokásos tanórai szá-

monkérés legyen belõle, hanem jót
játsszanak és jól szórakozzanak a
résztvevõk. S bár igaz, hogy álta-
lában válogatott gyerekekbõl áll-
nak a versengõ csapatok, mégis
minden alkalommal meglepõdöm,
hogy ha kellõképpen motiváltak és
konkrét céljuk van, akkor milyen
nagyszerûen felkészülnek, s milyen
pompásan tudják alkalmazni a
megismert anyagot.

Témájukat tekintve vetélkedõ-
ink egy része általános jellegû (A
magyar zene évszázadai, Magyar
népi hangszerek vagy Hangszerek),
másik része viszont konkrét évfor-

dulókhoz kötött (A zene mindenkié, 120 éve
született Kodály Zoltán, Erkel és a magyar
opera története: 110 éve halt meg Erkel Fe-
renc, Balassi Bálint élete és kora: Irodalmi és
zenei vetélkedõ a költõ születésének 450. év-
fordulójára, Mozart élete és munkássága). Min-
den esetben alkalmazkodunk az adott korosz-
tály tananyagához, az ettõl független témákkal
kapcsolatban ugyanis minimális az érdeklõdés.

Ez év elején egy számunkra eddig új formá-
val próbálkoztunk: rajzpályázatot hirdettünk
Bartók Béla születésének 125. évfordulója tisz-
teletére. A kezdeményezés sikerességét jelzi,
hogy öt iskolából összesen 84 pályamû érkezett,
s bizony komoly munkát jelentett a zsûrinek
(melynek munkájában rajz és ének szakos kollé-
ga egyaránt részt vett) a legjobbak kiválasztása.
A díjazott munkákat minden érdeklõdõ megte-
kintheti a www.csukalib.hu honlapunkon.

Az iskolák keretein túllépve próbálkozunk a
szélesebb rétegek bevonásával is a zenei játé-
kokba. Tavaszonként háromfordulós pályázato-
kat szervezünk a helyi lappal karöltve zenei és
filmes témákban. Hol a komolyzene, hol a
könnyebb mûfajok, hol a filmzenék, hol a fil-
mek és azok alkotói, szereplõi kerülnek elõtér-
be. Általában totó formájában állítjuk össze a
kérdéseket. Ezeknek a vetélkedõknek a lebonyo-
lításánál már küzdenünk kell az érdektelenség-
gel, hiszen az iskolásokat leszámítva általában
kicsi az érdeklõdés.

Hónapokon keresztül szerveztünk kulturális
kérdezz-feleleket a helyi rádióban: mi adtuk a kér-
déseket és a hanganyagot, õk pedig lebonyolították
a játékot. Természetesen itt a díjazáshoz szükség
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volt szponzorra is, ez a probléma – mint gondo-
lom, máshol is – megérne egy külön cikket.

Egészen más típusú zenei ismeretterjesztést je-
lent két, egymást követõ programegyüttesünk. In-
dítottunk néhány éve egy sorozatot, Bemutatjuk Érd
ének-zene tanárait címmel. Célunk az volt, hogy
ezt a háttérbe szorult tantárgyat, illetve annak kép-
viselõit kicsit reflektorfénybe állítsuk. Minden vál-
lalkozó pedagógus azt az oldalát mutathatta be
ezeken az esteken, amelyiket a leginkább érdekes-
nek tartotta. Volt, aki mûvészi ambícióit állította a
középpontba, és énekelt nekünk. Volt, aki speciális
pedagógiai módszerét mutatta be – elméletben és
gyakorlatban – a meghívott gyerekeken és a kö-
zönségen. Volt, aki a mindennapokban gyakran (pl.
a reklámokban) felcsendülõ dallamok eredetijét
fejtette meg számunkra és így tovább. Igen színes-
re sikerült a paletta, és bátran állíthatom, nagyon
színvonalas bemutatkozások alakultak ki. Ennek
ellenére sajnos érdektelenségbe fulladt a kezdemé-
nyezés. Máig sem értem, miért nem érdekli a kol-
légákat, a szülõket, a tanítványokat, egyáltalán a
kultúrát kedvelõ közönséget egy-egy pedagógus
produkciója, miért nem kíváncsiak az élményeire,
gondolataira.

Ezt a sorozatunkat alakítottuk át a késõbbiek
során, s folytattuk Mûvészbejáró címmel. Itt már a
város és környéke zenei élettel kapcsolatos nagy-
ságait hívjuk meg könyvtárunkba egy-egy zenés
beszélgetésre. Az ismert nevekkel (Madarász Ka-
talin népdalénekes, Szentpéteri Csilla zongoramû-
vész) valóban könnyebb becsábítani a közönséget,
és így sikeres a kezdeményezés.

Tapasztalataimat összefoglalva azt állapítottam
meg, hogy bár a pedagógusok lehetõségei a témá-
ban behatároltak, mégis az iskolás korosztályt csak
az õ közremûködésükkel tudjuk megmozgatni, és
mi, könyvtárosok csak felerõsíthetjük, támogathat-
juk munkájukat. Számtalan példa van rá minden-
napjainkban, hogy hiába keressük meg különbözõ
kulturális ajánlatainkkal az iskolákat, ha azok nem
jutnak el a célszemélyekhez, a gyerekekhez. Ám
még az optimális esetben sem gondolhatjuk azt,
hogy egy-két nagyszerû megmozdulással jelentõ-
sen csökkenthetjük a hiányosságokat. Sok-sok ér-
dekes program kell, és nagyon csekély a siker. De
ha akár csak néhány gyerek is emlékszik majd arra,
hogy a Zenei Könyvtárban jót játszottunk a hang-
szerekkel és közben valami Prokofjev nevû urat és
Pétert, a kismadarat meg a farkast emlegettük, vagy
valaki meghallgat egy-egy zenemûvet, mert

Szentpéteri Csilla olyan lelkesen mesélt róla, ak-
kor úgy gondolom, már megérte a befektetett
munka. S akkor már valóban elmondhatjuk, „a zene
mindenkié”!

Sikeres zenei ismeretterjesztést és sok-sok
pozitív élményt kívánok minden kollégának!

  Nida Judit

Középiskolások nemzetközi
könyvtárhasználati

versenye
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával már második alka-
lommal szervezett könyvtárhasználati versenyt a
határainkon túli magyar tannyelvû középiskolák
tanulói számára. Most is részvételi lehetõséget
kaptak a Bod Péter Könyvtárhasználati Verse-
nyen korábban eredményesen szereplõ hazai
középiskolások.

A verseny – az elõzõ évihez hasonlóan – A
magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében
téma köré szervezõdött, de az idén a mûvészete-
ken belül kiemelten foglalkoztunk Bartók Béla
és Kodály Zoltán szellemi örökségével.

Az iskolai könyvtárosok levelezõlistáján, majd
az Oktatási Közlönyben is közzétett versenyfel-
hívás kedvezõ fogadtatásra talált a környezõ
országok iskolai könyvtárosai körében, de köz-
mûvelõdési könyvtárak munkatársai is vállalták
a hozzájuk gyakran látogató középiskolások ver-
senyre való felkészítését. Bár a felkészülés utol-
só szakaszában néhányan visszalépésre kénysze-
rültek, így is a határon túlról érkezõk voltak
többségben. A 2006. március 25-ei megmérette-
tésen az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:

Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Bereg-
szász (felkészítõjük: Lacz Csillla)

Eminescu Gimnázium, Nagyvárad (felkészí-
tõjük: Tavaszi Hajnal, a Bihar Megyei Sincai
Könyvtár munkatársa)

Magyar Tannyelvû Középfokú Ipariskola és
Kereskedelmi Akadémia, Kassa (felkészítõjük:
Fülöp Éva)

A hazai középiskolákat mindössze három in-
tézmény egy-egy diákja képviselte:

Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskola, Debrecen (felkészítõ tanár: Porczióné
Stébel Ildikó)
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Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép-
iskola, Szolnok (felkészítõ tanár: Lustyik
Istvánné)

Veres Pálné Gimnázium, Budapest (felkészí-
tõ tanár: Máténé Horgos Éva)

A versenyzõk három feladat megoldásával
adhattak számot könyv- és könyvtárhasználati
ismereteikrõl és jártasságukról:

– a kézikönyvtár használatán alapuló referensz
kérdések megválaszolása,

– könyvismertetés,
– idõszaki kiadvány kijelölt cikkének ismer-

tetése.
A feladatokat Zsoldos Jánosné, a verseny szer-

vezõje és Szabadiné Vadnay Katalin, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium könyvtárostanára állította össze.

A verseny során kimagasló teljesítményt nyúj-
tott Bedekovics Klaudia szolnoki diák, aki 2005-
ben a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
országos döntõjén II. helyezést ért el. Alig maradt
le tõle a budapesti Rácz Anna. Szorosan utánuk
említhetõ három versenyzõ neve: Csobády Beáta
és Kulcsár Tünde (mindketten Kassáról jöttek),
valamint a debreceni Papp Tímea. A többiek is
becsülettel helytálltak, ami a hazai felkészülési le-
hetõségeket is figyelembe véve feltétlenül elisme-
rést érdemel. Arról sem szabad elfeledkeznünk,
hogy a határainkon túl élõ kollégáink elõzetes ta-
pasztalatok nélkül vállalták a tanulók versenyre való
felkészítését, és iskoláikban még nem rendszere-
sek a könyvtári tárgyú órák.

A három feladat teljesítésének elbírálására
„szakosodott” zsûri tagjai:

– referenszkérdések értékelése:
Mecséri Annamária, az ELTE II. évfolyamos

könyvtár-történelem szakos hallgatója, a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny háromszoros
kategóriagyõztese,

Sipos Mária (Fehérgyarmat) a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny országos ismertségû
felkészítõ tanára,

– könyvismertetések értékelése:
Benkõ Ilona (Budapest), az iskolai könyvtá-

rosok levelezõlistájának szerkesztõje, a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny korábbi koordiná-
tora,

Blaskóné Brösztl Márta (Nyíregyháza), a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny sikeres felké-
szítõ tanára,

– cikkismertetések értékelése:
Juhászné Belle Zsuzsa (Debrecen), a Könyv-

tárostanárok Egyesülete (KTE) kelet-magyaror-
szági régiójának felelõse,

Szabadiné Vadnay Katalin (Nyíregyháza), a
feladatok összeállítója.

Amíg a versenyzõk feladataik megoldásával
voltak elfoglalva, felkészítõ tanáraik meghallgat-
hatták Kalucza Lajos igazgató elõadását az isko-
la történetérõl, eredményeirõl, majd Bondor Eri-
ka, a KTE elnöke vezetésével szakmai kérdések-
rõl beszélgettek. A tanácskozáson részt vett Ugrin
Gáborné, a Bod Péter Társaság elnöke, aki kez-
dettõl fogva szívügyének tekintette a határain-
kon túliak könyvtárhasználati versenyének ügyét.

A verseny valamennyi résztvevõje emlékla-
pot, könyveket, videokazettákat és/vagy CD-
ROM-okat vehetett át. A felkészítõ tanárok köny-
veket, szakfolyóiratokat és módszertani kiadvá-
nyokat (köztük a Kölcsey Ferenc Gimnázium
füzetei kiadványsorozat legújabb számát) tehet-
ték bele a Kölcsey Ferenc Gimnázium épületé-
vel díszített reklámtáskákba. A kiosztásra kerülõ
dokumentumok a versenyt támogató kiadóktól
származtak, de a zsûri tagjai is hoztak magukkal
ajándékozásra szánt köteteket.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium a verseny sze-
mélyi és dologi kiadásait (beleértve a szállás- és
étkezési költségeket is) a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásá-
ból fedezte, ezen kívül a Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési Intézet is hozzájárult
a költségekhez.

A szervezõk ezúton mondanak köszönetet
Bondor Erikának (KTE), Haraszti Pálnénak

Lemezt készített a Da Vinci-kód címû re-
gény hatására a holland származású zene-
szerzõ, Jan Kisjes.
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(Országgyûlési Könyvtár) és Celler Zsuzsanná-
nak (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
um), akik szakmai kapcsolataik révén mozgósí-
tották a határainkon túli kollégákat.

A jó hangulatban telt verseny végén a jelen-
levõk a folytatás reményében búcsúztak el egy-
mástól. A versenyrõl készült képek az alábbi hon-
lapon találhatók: http://kep.tar.hu/csiszerd/
50249762/20709714#2

Zsoldos Jánosné
versenyszervezõ

„Szeretetbõl varrva”
Ismét egy nem mindennapi kiállítás élményével
gazdagabban távozhat a téglási könyvtárból az,
aki fogékony a kézimunka szemet gyönyörköd-
tetõ, csodálatos alkotásai, a csipkék iránt.

A könnyedséget, légiességet sugárzó csip-
ke a XV–XVI. században a pompa városából,
Velencébõl indult világhódító útjára, s bár
annak idején használata, viselete elsõsorban a
gazdagabb rétegek kiváltsága volt, az idõk
folyamán szinte minden háztartás elengedhe-
tetlen díszítõeleme, tartozéka lett. Napjaink-
ban újra „luxuscikknek” számít, hiszen a ké-
szítéséhez elengedhetetlen türelem, lelki nyu-
galom rohanó világunkban sajnos egyre keve-
sebbek kiváltsága.

Szerencsére mind több készítõ, kézimunka-
kör, egyesület törekszik arra, hogy a csipke

újra hozzátartozzon mindennapi életünkhöz,
akár használati tárgyként, akár pusztán csak
azért, hogy gyönyörködhessünk benne.

A március végéig bemutatott kiállítás egy
ilyen csoport, a debreceni Petõfi Emlékkönyv-
tár falai között mûködõ, Könyvtár a Lakóte-
lepért Egyesület Kézimunkaköre anyagából
adott ízelítõt. A tárlat megnyitó ünnepségén
az egyesület és a könyvtár vezetõje, Bogdán
Györgyné beszélt a csipke történetérõl, az
egyesület tevékenységérõl, törekvéseirõl. A kö-
zönség esztétikai élményét a Városi Szociális
Gondozási Központ Ezüst Alkony Népdalkö-
rének tagjai magyar népdalok elõadásával fû-
szerezték, bennsõséges hangulatot teremtve a
kiállítás megtekintéséhez.

Bekerültek az elsõ magyar könyvek a Nem-
zetközi Digitális Gyermekkönyvtárba. Vé-
kás Sándor két meséjét, a Béka Béni bárját
és a Hörcsög Herdinánd új lakását ajánlot-
ta fel a gyûjteménynek. (forrás: Katalist)
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József Attila-konferencia
a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtárban
A József Attila-emlékév zárásaképpen József
Attila és az avantgárd címmel konferenciát ren-
dezett 2006. március 24-én a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár. A nyitó elõadást Veres And-
rás tartotta a magyar avantgárd és József Attila
kapcsolatáról. Beszélt a „hagyománytagadó”
avantgárd három hagyományvidékérõl (Nyugat,
Kassák, újnépiesség), majd a magyar avantgárd
mostoha sorsú recepciótörténetérõl, kiemelve Sza-
bolcsi Miklós, Bori Imre és Horgas Béla tanulmá-
nyait. József Attila 1923-tól, az Alkohol és a Taní-
tások címû verssel kezdett az avantgárd felé tájé-
kozódni, és érdeklõdése az 1920-as évek végéig
megmaradt. A költõ a következõ paradoxonnal
jellemezhetõ: hosszú tanuló korszakának már az
elején rálelt saját hangjára. Talán ez is magyarázza
a Kassák részérõl való elutasítását: jó, de ne akar-
jon újnépies lenni! Tverdota György el nem hang-
zott elõadásából Veres kiemeli azt a részt, amely a
szürrealizmus helyett inkább az expresszionizmus
magyarországi befolyását helyezi elõtérbe, valamint
az erõs Walt Whitman-hatást: egy fûszál is óriási
fontossággal bír a világban, mely mint az Én-ek
megsokszorozódása jelenik meg.

Ezután Szolláth Dávid Képviseleti költészet a
korai József Attila líra környezetében címû elõ-
adásában azt vizsgálta, hogy milyen látképet ad
József Attila munkássága a magyar képviseleti
költészet hagyományairól egy olyan idõszakban,
amelyben a képviseleti költészet a Nyugat ber-
keiben már elavultnak tûnik, viszont épphogy új
virágkorát éli a Nyugat körül születõ és megerõ-
södõ különbözõ irodalmi mozgalmak szerint.
Petõfi, Ady vagy Kassák hagyományai helyett
ezúttal a korabeli „közköltészeti”, azaz a kon-
vencionális, másodvonalbeli verstermés felõl kö-
zelítette meg a képviseleti költészetet Szolláth.
Kitért a közköltészet egyes avantgárd változata-
ira, az Ady-epigonizmusra és részletesen beszélt
az ún. „népszavás” közköltészetrõl. Ez a szoci-
áldemokrata elkötelezettségû átlagköltészet a
kortársak általános megvetése ellenére erõsen
hatott az Ady után fellépõ, modern, politikus és
egymással is vetélkedõ képviseleti irodalomesz-
ményekre: az avantgárdra, a proletárirodalomra,

a népi irodalomra. A korai József Attila-lírának
pedig azért fontos környezete, mert könnyebben
felismerhetõvé válik József Attila politikai köl-
tészetének sajátossága is, ha megismerjük azt a
konvenciókészletet, amelyet használt és amely-
tõl elrugaszkodott.

Kappanyos András Egy tehetséges ügyeskedõ
címû elõadásából két gondolatot emelünk ki: az
egyik, hogy Kassák soha nem stilizálta barátság-
gá kapcsolatát József Attilával; a másik pedig
Karinthy Frigyes József Attila, az elképesztõ címû
szövegének említésén keresztül jelzi, hogy Jó-
zsef Attila az avantgárdban (különösen a dadaiz-
musban) keresett szellemi otthont magának.

Bókay Antal egyetlen verset, az 1924-ben
keletkezett József Attila hidd el kezdetût elemez-
te. A klasszikus mûvészi Self-reprezentáció, az
arc eltûnése figyelhetõ meg az avantgárd irány-
zatokban. Az avantgárd metonimikus technikát
a szomszédos jelrokonságok szétszakítása, szét-
feszítése jellemzi, az Én-sokszorozódás a saját
névhez való megtöbbszörözõdõ viszonyban is
megjelenik. A szétesett Self mögött csak a Téli
éjszaka idõszakában jelennek meg az erõs struk-
túrák, de ezzel a költõ már maga mögött is hagyja
avantgárd korszakát.

Seregi Tamás következett ezután József Atti-
la és a népiesség címû elõadásával. Rendkívül
összefogottan beszélt az avantgárdnak arról a
vonulatáról, amely a népies költészetben találta
meg a gyökereit. József Attilára így hatott Ady,
Tersánszky, Bartók Béla, Kassák Lajos. Villon
neve a városi folklórral kapcsolatban került elõ.
A chanson mûfajában fedezi fel József Attila a
népiességet. (Szabados dal) A népmûvészet és a
proletármûvészet között nem érzékelt éles határt
a költõ, sõt úgy gondolta, hogy a proletármûvé-
szetnek a népmûvészetbõl kell kifejlõdnie.
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T. Varga Zoltán a Szabad ötletek…-rõl mint
talált szövegrõl, a szabad asszociációk önmûkö-
dõ írással való lejegyzésérõl beszélt, felvetve azt
a kérdést, vajon az így létrehozott szöveg tekint-
hetõ-e kötött mûalkotásnak. Igen, a szürrealisták
kedvelt módszere önértéket hozhat létre.

Varga Péter Szocializmus vagy retorika címû
elõadásában a tartalom és a forma problematiká-
jával foglalkozott, és azzal, hogy vajon szónoki
avagy munkásversnek tekinthetõk-e a költõ po-
litikai költészetének darabjai. Ehhez az Iroda-
lom és szocializmus címû esztétikai alapvetést
hívta segítségül.

Az elõadásokat egy kerekasztal-beszélgetés
követte, amelyben Veres András átfogó képet
adott a József Attila-emlékévrõl. A költségvetési
megszorításoknak köszönhetõen 2006-ra áthúzó-
dó emlékév több tudományos hozadékkal is járt.
Ötszáznál is több tanulmány született a költõrõl.
Az új, a versváltozatokat önálló versként tekintõ
kritikai kiadás is ennek az évnek az eredménye.
Jelentõs reprint-kiadásokkal gazdagodott a Jó-
zsef Attila-irodalom. Angol, német, orosz és fran-

cia nyelvû versválogatások és tanulmánykötetek lát-
tak napvilágot. A József Attila-kultusz kevésbé
szerencsés következményeként a „Hogyan halt
meg…”-kérdést említette, pozitívumként viszont a
megzenésített versekrõl és a sok embert megmoz-
gató szavalóversenyekrõl beszélt. Az Eszmélet az
életmû kulcsversévé vált. 2006 júniusában egy
konferencia keretében kerül sor a József Attila-
emlékév eredményeinek tudományos értékelésére.

Baranya megye könyvtáraiban felejthetetlen
élményeket nyújtó elõadóestek, szavalatok, mû-
sorok hangzottak el. Egy kiadvánnyal könyvtá-
runk is hozzájárult a közös nemzeti emlékezet-
hez: Szeretném, ha vadalmafa lennék : gyermek-
rajzok József Attila születésének 100. évfordu-
lója alkalmából / [a szerk. biz. tagjai Kalányos
Katalin et al.] ; [kiad. a Csorba Gyõzõ Megyei
Könyvtár] Pécs : Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár, 2005.

Ez a konferencia pontot tett a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár József Attila-emlékévhez kap-
csolódó programsorozatának végére is.

Kisszabóné Trapl Ivett – Kiss Zoltán

Elnökségi hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006.
április 5-én tartotta elnökségi és tagozatvezetõi
ülését.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályáza-
tán szövetségünk 35 millió forint támogatást
kapott a 2006. évi Összefogás program országos
megvalósítására. A jelenlévõk egyetértettek ab-
ban, hogy a program profi szintû lebonyolítása
érdekében szükséges egy bizottság felállítása,
mely ütemezi és felügyeli a rendezvényt. Az
IKSZ elnöke javasolta, hogy a hét régió képvi-
selõje (ahol a kiemelt rendezvények zajlanak),
valamint a pályázat írói, Ramháb Mária, Szlatky
Mária és Fodor Péter legyenek a bizottság tag-
jai, az elsõ találkozót pedig április 12-én tartsák.

Ezután a jelenlévõk egyeztették a közgyûlés
(május 11., OSZK) programját, valamint a váro-
si tagozat dunántúli képviselõjének azt megelõ-
zõ választását.

Az IKSZ által adományozandó elismerés átdol-
gozott javaslatát ismertette Kiss Gábor alelnök,
melyet az elnökség  kiegészített. A felkért bizott-
ság elkészíti a kitüntetésre vonatkozó szabályzat
tervezetét, melyet a májusi közgyûlés elé terjeszt.

Fodor Péter a jelenlévõkkel ismertette a Kárpát-
medencei könyvtárosok és könyvtáros szakmai
szervezetek május 28. és 30. között Csongrádon
rendezendõ  találkozójának tervezett programját és
annak rendelkezésre álló jelenlegi forrását.

Az elnökség ezután döntött, hogy ebben az
évben kit javasol kitüntetésre.

Virágos Márta kérte az IKSZ támogatását a
tudományos és szakkönyvtárak 2008-ban Magya-
rországon rendezendõ nemzetközi találkozójához,
a Liber konferenciához, amelyet az elnökség
elõzetesen támogat.

Végül Szlatky Mária ismertette az elnökség-
gel a május 20. és 24. között sorra kerülõ dániai
szakmai tanulmányút programját, amelyen
Szlatky Mária, Ramháb Mária, Virágos Márta
és Jehoda Imola vesz részt. (-mi-)

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyûlése

Újra Kecskemétre hívja, várja Önt és érdeklõdõ barátait, munkatársait a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE), az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Katona József Megyei Könyvtára.

A vándorgyûlés témája: Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi közszolgál-
tató szerepe

A rendezvény idõpontja: 2006. július 27–29.
További információt a Katona József Könyvtár honlapján találnak.
http://www.kjmk.hu/vgy.asp

Kitüntetési javaslatok

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 21/A. § alapján a Széchényi Ferenc-díj a közgyûjtemé-
nyi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozha-
tó, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgo-
zásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat. A díjat augusztus 20-án adja át a
nemzeti kulturális örökség minisztere. Kérjük, hogy a 2006. évi Széchényi Ferenc-díj adomá-
nyozására javaslataikat 2006. május 25-éig (a postára adás dátuma) küldjék el az NKÖM
Könyvtári Fõosztályára (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) Kérjük, a borítékra írják rá:
„Széchényi Ferenc-díj”.

A 3/1999. (II. 24.) sz. NKÖM rendelet 20. § alapján a Szinnyei József-díjat évente hat olyan
könyvtáros kaphatja meg, akik hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, és tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlõdését segítették elõ. A díjat augusztus
20-án adja át a nemzeti kulturális örökség minisztere. Kérjük, hogy a 2006. évi Szinnyei
József-díj adományozására javaslataikat 2006. május 25-éig (a postára adás dátuma) küldjék
el az NKÖM Könyvtári Fõosztályára (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) Kérjük, a borítékra
írják rá: „Szinnyei József-díj”.

EU-s pályázatíró tréning

A KultúrPont Iroda ismét megrendezi az EU pályázatíró tréninget. A képzés során a kulturális
területen tevékenykedõ szervezetek számára a sikeres nemzetközi pályázatok megírásához és
lebonyolításhoz nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretek ajátíthatók el.

A jelentkezéshez uniós ismeretek szükségesek.
Különleges ajándék: az elsõ 15 jelentkezõnek postán küldjük az Inclusive Europe? Horizon

2020 nemzetközi konferencia kiadványát.
A tanfolyam idõponja: 2006. május 3–5.
Jelentkezés és további információ a részvételrõl, kedvezményekrõl:
Muzsik Szilvia, tel.: (1) 413-7573
E-mail: palyazatiro@kulturpont.hu, link: http://www.kulturpont.hu/pit.php
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Pályázati felhívás
„Az év fiatal könyvtárosa” elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghirde-
ti „Az év fiatal könyvtárosa” pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év
alatti (az idén az 1973-ban vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakorló
könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. június 15.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (Budapest, Hold u. 6. 1054).
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma

írásbeli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli
ajánlását. Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium
dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE
és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium
ajánlása a szaklapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi
tanulmányutakra benyújtott pályázatok elbírálásánál.

Bakos Klára Dr. Fodor Péter
az MKE elnöke az IKSZ elnöke

Pályázat az 1956-os forradalom emlékére

…egy nép azt mondta: „Elég volt!”
Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról

címmel a Magyar Olvasástársaság pályázatot hirdet

Két kategóriában várunk írásmûveket: a 11–14 évesektõl 2–3 oldal terjedelmû,
a 15–18 évesektõl pedig 3–5 oldalnyi fogalmazásokat.

Célunk, hogy diákjaink, gyermekeink, unokáink, tanítványaink a lehetõ leg-
hitelesebb ismereteket, élményeket gyûjtsék össze a XX. századi magyar tör-
ténelem legnagyszerûbb eseményérõl, s errõl maguk összefoglalóan írjanak,
beszéljenek. Hisszük és valljuk, hogy aki a múltat nem ismeri, az a jövõt sem
értheti, nem érdemli. Nemzetünk, országunk jövõje a múltból táplálkozik, arra épül, ha az nem
merül feledésbe. Ezért tehát nem válhatunk közömbössé, méltatlanná elõdeink önfeláldozó
tetteihez, szenvedéseihez, vértanúságához. Nem tehetjük értelmetlenné tízezrek, százezrek ál-
dozatát!

Arra kérjük a pályázókat, hogy beszélgessenek az idõsebb generáció még élõ tagjaival!
Keressenek korabeli, eredeti dokumentumokat, látogassanak el a nevezetes helyszínekre!

Az értékelés folyamán elõnyben részesül az egykori szemtanúk, résztvevõk személyes meg-
szólaltatása, céljaik, élményeik, gondolataik, az események lejegyzése, megõrzése, közzététele.

A dolgozatok beérkezését legkésõbb 2006. május 30-áig, a Magyar Olvasástársaság,
Budapest OSZK 1827 címre várjuk. (A borítékon, a levélben a név és a lakcím jól olvasha-
tóan legyen feltüntetve!) Ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. november 3-án, az Országos
Széchényi Könyvtárban (közgyûlésünk keretében). A pályadíjak összege 200 000 forint érté-
kû könyvadomány.
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Együtt – egymásért! Kommunikáljunk még sikeresebben!

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója és a dunaújvárosi József Attila Városi Könyvtár országos
gyerekkönyvtáros konferenciát szervez 2006. május 12–13-án a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.

Régi tervünk – de a nagy könyvvel és a népmese napjával kapcsolatos újfajta együttmûködés,
mellyel szinte behálóztuk az egész országot, még jobban megerõsített bennünket abban –, hogy együtt
vizsgáljuk meg a tapasztalatokat, ötletbörzét tartsunk, újabb akcióterveket dolgozzunk ki országos
összefogásokra. Továbblépve pedig neves szakemberek segítségével megismerkedünk a
gyerekkönyvtáros munka marketingjével, a sikeres kommunikáció eszközeivel (pl. arculattervezés,
figyelemfelhívó, jól mûködõ honlapok, reklámtevékenység, médiakapcsolatok kiépítése, hatékony pr-
munka, szponzorok keresése, megnyerése). A hazai tapasztalatokat külföldi példákkal is kibõvítjük.

A pályázat támogatásával szeretnénk meghívni közénk határontúli könyvtárosokat is, akikkel mun-
kakapcsolatot építhetünk ki, és az õ tapasztalataikat is meghallgatjuk.

Várjuk a könyvtárostanárokat is, akikkel tovább erõsíthetjük a jó kapcsolatot, bepillanthatunk
munkájukba, terveikbe.

Nem utolsósorban várjuk a gyermekkönyvtáros mûhelyek vezetõit is, hogy megyei együttmûködé-
sükrõl, módszertani munkájukról beszámoljanak.

Felkérésünket elfogadta Polán Ernõné gyerekkönyvtáros (József Attila Városi Könyvtár), Érdi
Szabó Márta, a Cimbora címû mûsor fõszerkesztõje, Sándor Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje,
Rohonczi István képzõmûvész, Stricker Sándor közmûvelõdési szakértõ, Sarlós Gábor pr-cégvezetõ,
Kiss Katalin, az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyarországi Egyesületének titkára,
Teveli Judit pr-szakértõ és Bondor Erika, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke.

Egyéb program: „Hidd el, jó úton jársz, ha a könyv a legjobb cimborád” – meséktõl a cimborákig,
kötött és kötetlen foglalkozások. Bemutató foglalkozást láthatunk cimborás gyerekekkel. A foglalko-
zást vezeti, egyéb cimborás klubokkal való együttmûködésrõl beszél Törökné Antal Mária dunaújvá-
rosi gyerekkönyvtáros és Kálnay Adél írónõ.

Kulturális fakultatív programként megtekintjük a József Attila Városi Könyvtárat, annak Gyerek-
könyvtárát, az Intersica Múzeumot tárlatvezetéssel, és a Duna-parti szoborparkot. A Bartók Kamara-
színház és Mûvészetek Házában pedig színházi elõadással várnak.

A konferencia helyszíne:
József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.
Munkásmûvelõdési Központ konferenciaterme, Dunaújváros, Apáczai Csere János u.11.
A megnyert pályázati pénz sajnos most nem teszi lehetõvé, hogy az eddigi támogatási lehetõségek-

kel éljünk. Bár a maximálisan kérhetõ 500 ezer Ft-ot megnyertük, de ezt kiemelten a határontúli
könyvtárosok és az elõadók költségeire, valamint terembérletre és egyéb, a konferenciával kapcsolatos
kiadásokra kell fordítanunk. Talán kárpótol benneteket a tavalyi év során felhasznált 5 millió 200 ezer,
amit a nagy könyves programjainkra fordíthattunk. Minden nehézség ellenére úgy döntöttünk, hogy
ebben az évben is megtartjuk konferenciánk. Természetesen, ha már látjuk, hogy hány határontúli
könyvtáros érkezik, akkor a megmaradt pénzbõl segíteni tudjuk azon könyvtárosokat, akiket végképp
nem támogat a munkahelyük. Ezen okból a részvételi díj megfizetésétõl eltekintünk, megpróbáljuk
más forrásból kigazdálkodni, hogy ezzel is valamelyes könnyítést adjunk. Megértéseteket kérjük ebben
a témában.

Kérésünk: Nagyon szívesen vesszük, ha a cimborás gyerekek jutalmazására tudtok egy kis aján-
dékot hozni (könyv, a könyvtárotokra jellemzõ propagandaanyag, kézmûves tárgy, játék stb.).

Információ:
Budavári Klára szekcióelnök
Tel.:  (1) 291-2575/könyvtár; mobil: (30) 236-568; e-mail: remek@citromail.hu
Budavári Klára Szécsenfalviné Lukács Mária igazgató
MKE Gyerekkönyvtáros Szekció elnöke József Attila Városi Könyvtár

Tel.: (25) 423-952; e-mail: jak@jakd.hu
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Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
és a Bibliográfiai Szekció XIII. Országos Tanácskozása

Békéscsaba, 2006. július 12–14.

A tizenharmadik országos tanácskozást Békéscsabán rendezzük meg

Kulturális örökség és turizmus
Könyvtárak európai uniós projektekben

címmel

A konferencia tervezett programja:

14.00 Köszöntõk.
A Kertész Gyula-díj átadása
A tanácskozást megnyitja Varga Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke
Elnököl: Takáts Béla, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szekciójának elnöke

14.30 Kovácsné Bíró Ágnes (fõosztályvezetõ-helyettes, NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály): Magyarország
csatlakozása a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos UNESCO egyezményhez

16.00 Rob Davies (tudományos koordinátor): The European Digital Library — a local and thematic view.
(Az Európai Digitális Könyvtár – a helyi kulturális értékek szemszögébõl)

17.00 Mizsei Zsuzsanna (fõosztályvezetõ, NKÖM Kulturális Turizmus Osztály): Helyi értékek – kulturális
turizmus

 
2006. július 13. csütörtök

8.30 Köteles Lajos (intézetigazgató, Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi Intézet): A helyi kultúra
szerepe a területfejlesztésben

9.00 Ioannis Trohopoulos (igazgató, Városi Könyvtár, Veria, Görögország): Helyi kulturális értékek egy
európai uniós projektben

9.30 Kármán László (informatikus, iKron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): Tartalom, technika, design
10.30 Korreferátum I.: Ambrus Zoltán (igazgató, Békés Megyei könyvtár): Körös-Maros kulturális örökség

projekt
11.00 Korreferátum II.: Mándli Gyula (igazgató, Katona Lajos Városi Könyvtár)
11.30 Kovács András Bálint (igazgató): A NAVA projekt a felhasználás oldaláról
14.00 Szakmai tanulmányút: Békéscsaba – Mezõberény – Bélmegyer-Fáspuszta – Vésztõ-Mágor – Békés

(Tájjellegû vacsora a szabadban) – Békéscsaba

2006. július 14. péntek

8.30 Kertész Éva (muzeológus, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága): Békés megye védett kastélykertjei
9.00 Andó György (igazgatóhelyettes, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága): A soknemzetiségû régió
9.30 Erdész Ádám (igazgató, Békés Megyei Levéltár): „Az ismeretlen múlt felfedezõi” – a megye

histográfiája a XVIII. század elsõ felétõl az 1900-as évek elejéig
10.00 Elnöki összefoglaló, fórum

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Ambrus Zoltán igazgató
Békés Megyei Könyvtár

A tanácskozás részletes programja és a jelentkezési lap a Békés Megyei Könyvtár honlapján május 1-jétõl
olvasható és letölthetõ. Jelentkezéseket postai úton 2006. május 31-éig fogadunk.
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Válogatás Csingiz Ajtmatov életmûvébõl

címmel nyílt kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Átriumában április 19-én.
A tárlat május végéig lesz megtekinthetõ.

Beckettre emlékeznek Kõbányán

2006. április 6-ától a Kõbányai Szabó Ervin Könyvtár Artotékájában
Samuel Beckett emlékkiállítás tekinthetõ meg Olejnyik Ágnes grafikusmûvész alkotásaiból.

A kiállítás hûen tükrözi Beckett mûveinek hangulatát egy-egy jellemzõ részlet bemutatásával.
A könyvtárban és honlapunkon az író életérõl, mûveirõl, a centenáriumi év hazai és külföldi

programjairól is hasznos tájékoztatók találhatók.
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetõ meg május 9-éig.

Kõbányai Szabó Ervin Könyvtár
1102 Budapest, Szent László tér 7–14.

http://www.fszek.hu/?tPath=/konyvtaraink/kelet-pesti_regio/szent_laszlo_ter_7-14_
Samuel Beckett a FSZEK honlapján:

http://www.fszek.hu/emlekev/2006/samuel_beckett

A HARGITA MEGYEI KÖNYVTÁR  pályázatot  hirdet
A CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ címmel

Korhatár nélkül bárki pályázhat, maximum négy A/4-es oldal terjedelmû prózai mûvel
(esszé, tanulmány, személyes élménybeszámoló). Jeligével ellátott pályázatokat fogadunk el,

a pályázó nevét és címét zárt borítékban feltüntetve.
A pályázatot egy példányban kell elküldeni levélben vagy elektronikus úton

2006. május 10-éig.
Cím: Hargita Megyei Könyvtár  530104 Csíkszereda, Szabadság tér 16.,

illetve info@bibliohr.topnet.ro
Személyesen is leadható a könyvtár mûvészeti-történelmi részlegén: Csíkszereda, Vár tér 2.

Tel.: 00 40 266 371 790
A pályázatokat szakmai zsüri bírálja el. A legjobb írások szerzõi értékes könyvjutalomban
részesülnek. Az ünnepélyes díjkiosztás 2006. május 26-án 17-órakor lesz a Mikó-várban.

TÉPETT PLAKÁTOK, VIZES VARIÁCIÓK

Birkás Babett – Földalatti és M. Kass Judit – Vizes Variációk
címû kettõs kiállítása látható az Egyetemi Könyvtár aulájában.

.
Birkás Babett textiltervezõ. Képeinek forrása a nagyvárosok metrómegállóiban látható letépett óriás-
plakátok. Pontosabban az a folyamat, ahogy egy felületen a különbözõ vizuális információt hordozó
lapok egymásra kerülnek, egymást eltakarják, majd egy idõ után elvesznek egyes elemek, és ami a
legfelsõ rétegbõl hiányzik, azt az alatta lévõ pótolja. A képsorozat darabjai a lecsupaszítottság és
eltûnés eltérõ fázisait örökítik meg. A kiállítás anyaga papír, akril- és temperafesték.

M. Kass Judit a Képzõmûvészeti Fõiskola tanári szakán végzett, több önálló kiállítást rendezett.
Képein a természet vagy annak átírt változata szerepel, de absztrakt kompozíciót is kiállít. Alkotásai
javarészét papíron, olajfestékkel készíti, de gyakran használ monotípiás megoldásokat vagy vegyes
technikákat is.

A kiállítás ingyenesen látogatható. Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Megtekinthetõ: 2006. május 12-ig. Szervezõ: ELTE Egyetemi Könyvtár
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Vésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterekVésnökök és mesterek
Iskolaérmek

az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyûjteményébõl

A kiállítás megtekinthetõ: 2006. március 20-ától május 31-éig.

Az OPKM májusig látogatható idõszaki kiállítása az
érmészet egy speciális területével, az iskolaérmek történe-
tével, elkészítésük folyamatával foglalkozik.A tárlók és
enteriõrök a XVII. századtól napjainkig öt éremtörténeti
korszakon (reneszánsz, barokk, klasszicista, szecessziós,
modern) vezetik végig a látogatót.

Az iskolaérem az emlékérem egyik mûfaja, mely az
iskolák jubileumát, tanárait, igazgatójukat, illetve névadó-
jukat jeleníti meg. Az iskolaérem a reformáció „terméke”.
Magyarországra a felvidéki német polgárok közvetítésé-
vel került.

A kiállítást egy mûterem részlet nyitja, melyben a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemtõl kapott gipszminták,
festõállvány, rajzbak, valamint az egyetem ötödéves hall-
gatójának, Bessenyei Bencének a krétarajzai láthatók.

A kiállítás enteriõrök megjelenítésével vonja be a láto-
gatót az éremkészítés folyamatába vagy éppen produktu-
mába.

A Magyar Pénzverõ Rt.-nek (a körmöcbányai verde szakmai jogutódjának) köszönhetõen
verõtövekkel, hiteles szerszámokkal, az utóbbi idõ emlékérmeivel, gipszmintáival felszerelt
vésnökmûhely is látható.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a modern, mai éremmûvészet bemutatására.
A legkülönlegesebb a zárófal. Itt két éremmûvész, Szabó Virág és Bohus Áron munkáit

csodálhatjuk meg, hogy konstatáljuk: az éremkészítés, a mintázás, a vésnökmesterség nem kap
nagyon nagy reklámot, de napjainkban is virágzik.
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Rendezvénynaptár 2006

Dátum   Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

V. 2. Bp., OSZK Szakmai nap 
IKSZ Megyei Könyvtári 
Tagozat 

IKSZ 

V. 3–6.  Sárospatak Tanulás – könyvtár – Internet 
PUBLIKA, Zrínyi Ilona 
Városi Könyvtár 

városi könyvtár 

V. 4. Bp., OSZK 
Olvasásfejlesztés  
és könyvtárpedagógia  
az esélyteremtésért 

Könyvtárostanárok 
Egyesülete 

ktep@chello.hu 

V. 8–9. Székesfehérvár A könyvtári teljesítmény mérése 
Kodolányi J. F iskola 
Könyvtára 

beniczkyne@uranos. 
kodolanyi.hu 

V. 11. Bp., OSZK Az IKSZ közgy lése IKSZ M. Móré Ibolya 

V. 16. Kaposvár Könyvtárak a kialakuló régiókban 
Megyei és Városi 
Könyvtár, Közkönyvtári 
Egylet 

megyei könyvtár 

V. 17. 
Hódmez -
vásárhely 

Workshop a használhatóságról PUBLIKA városi könyvtár 

V. 29–
30. 

Csongrád 
Kárpát-medencei könyvtárosok 
konferenciája 

Csemegi Károly Városi 
Könyvtár 

városi könyvtár 

VI. 17–
24. 

Veria 
(Görögország) 

Regionális együttm k. könyvtárak 
elektronikus szolgáltatásaihoz 

PUBLIKA   Billédi Ibolya

VI. 26–
28. 

Szeged 
Az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése közgy lése 

EKE   Ásványi Ilona

VII. 12–
14. 

Békéscsaba  Helyismereti konferencia
MKE Helyism. Könyvt. 
Szerv. és BMK 

Litauszky Györgyné 

VII. 27–
29. 

Kecskemét Az MKE vándorgy lése 
MKE, Katona József 
Könyvtár 

http://www.kjmk.hu/ 
vgy.asp  

VIII. 7–
10. 

Bp., ELTE 
kongresszusi 
központ 

A Nemzetközi Olvasástársaság 
kongresszusa 

Magyar Olvasástársaság 
Nagy Attila 
www.hunra.hu 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos Idegennyelv  
Könyvtár 

OIK 

IX. 27. 
Nyíregyháza, 
megyei 
könyvtár 

Könyvtárfejlesztés, regionális 
együttm ködés – könyvtárellátási 
szolgáltató rendszer 

Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

Zselinszky Lászlóné 

IX. 30. Békéscsaba A népmese napja 
Magyar Olvasástársaság, 
megyei kvt. 

Nagy Attila, 
megyei kvt. 

X. Budapest Fórum a szakmai érdekvédelemr l PUBLIKA Billédi Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK 
Magyar Olvasástársaság 
közgy lése 

Magyar Olvasástársaság Nagy Attila 
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