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pot szervezni, ahol az egyes könyvtárakban fel-
merülõ problémákat meg lehet beszélni, egymás-
tól tanácsot lehet kérni. Hasznos volt az is, hogy
a hasonló munkakörben dolgozók megismerhet-
ték egymást, így ezután közvetlenül is megke-
reshetik kérdéseikkel kollégáikat. Felvetõdött az
az igény is, hogy jó lenne, ha valamely intéz-
mény vagy szakmai szervezet létrehozna egy régi
könyves levelezõlistát, hogy egymást tudjuk tá-
jékoztatni, segíteni, illetve meg tudjuk vitatni a
felmerülõ kérdéseket.

Villám Judit

Balassagyarmatra szólt
a meghívó
Immár harmadik alkalommal hívta – március 24-
ére – konferenciára a könyvtárosokat a Madách
Imre Városi Könyvtár. A kétnapos találkozónak
Közkönyvtárak a XXI. században volt a címe, de
a szakkönyvtárosok sem unatkozhattak, hiszen
szó volt többek között információs társadalom-
ról, stratégiai tervezésrõl, etikai kódexrõl.

A könyvtár 1989-ben nyitotta meg kapuit,
Reimholz Péter tervei szerint épült. Nagyon ba-
rátságos, vörös téglás, ívekkel, kupolával, kiszö-
gellésekkel teli épület, belül is tégla és fa, öröm
ide belépni…

Piatrik Valéria, a konferencia szervezõje kö-
szöntötte a szép számban megjelent kollégákat,
majd átadta a szót Lombos István polgármester-
nek. A köszöntõ szavakból kiviláglott, hogy
Balassagyarmat önkormányzata és maga a pol-
gármester elkötelezett híve a kultúrának, és ba-
rátja, segítõje, jó fenntartója a könyvtárnak.
Balassagyarmat történetérõl elmondta, hogy való-
színûleg már a kelták is lakták ezt a vidéket. Az
Ipolyon való átkelésre alkalmassága miatt a terület
forgalmi csomópontnak számított, és így a meden-
ce központja lett. Az idõk folyamán feldúlták a
tatárok és a törökök, de mindig talpra tudott állni.
A trianoni béke vetett véget a fejlõdésének – bátor
polgárai ugyan kiûzték a megszálló cseh csapato-
kat, s ezzel kiérdemelték a Civitas Fortissima, azaz
a legbátrabb város címet –, csak a hatvanas évek
második felében, az új gazdasági mechanizmus
idején került ismét felszálló ágba. Ma Nógrád
megye nyugati részének a központja.

Az elsõ elõadás Az információs társadalom a
mai Magyarországon címmel hangzott el Mol-
nár Szilárd igazgatótól (Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ). Az intézet 1998-ban
jött létre, hogy az információs társadalom kuta-
tói hátterét adja. Az elõadó elmondta, hogy az
eddigi, dinamikusnak látszó fejlõdés megtorpant.
További fejlõdés tapasztalható az iskolások, a
vállalkozók és a gyerekes családok körében, vi-
szont a kistelepülések felzárkózása nagyon las-
sú, és nagyon rossz a helyzet a nyugdíjasok és a
romák körében. Sokáig úgy tûnt, hogy anyagi
okai vannak a lemaradásnak, de sokkal jelentõ-
sebbek a kulturális gátak, azaz az érdektelenség,
a motiváció hiánya. A kistelepüléseken sorra tûn-
nek el a közösségi helyek, ahol az emberek ins-
pirálhatnák egymást. Ennek ellensúlyozására
beindulóban van az IT mentori szolgáltatás. Az
IT mentor szociális munkás és informatikus egy-
szerre, aki ismeri a helybelieket, tud rájuk hatni,
és a segítségükre tud lenni olyan hivatali ügyek-
ben, amelyeket az interneten keresztül is el lehet
intézni – ehhez például elektronikus aláírást fog-
nak kapni. (Akit ez a téma bõvebben is érdekel,
látogasson el a http://www.it-mentor.hu vagy a
http://www.telefalu.hu honlapra.)

Molnár Szilárd, az Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ igazgatója
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Mélyül a digitális megosztottság. Megtudhat-
tuk, hogy a magyar átlagos internetezõ négy éve
használja a hálót. A széles sávú internet haszná-
lata viszont EU-s összehasonlításban is kiemel-
kedõ. A felmérések szerint a legtöbben könyv-
tárban, teleházban, internetkávézóban használják
a világhálót. Az is kiderült, hogy téves az az
állítás, miszerint az internetezõk társadalmi élete
beszûkül, éppen ellenkezõleg: több kapcsolatot
teremtenek a hálón keresztül, amelyekbõl sze-
mélyes ismeretség is alakulhat. A kis posták
bezárásával kapcsolatban Molnár Szilárd angliai
és írországi példákra utalt, ahol szintén foglal-
koztak a gondolattal, de ott elõször csak próba-
képpen zártak be egyet-kettõt. Meglepõdve ta-
pasztalták, hogy a közösségi terek megszûntével
a közösségi ethosz, a közösségi érzés villám-
gyorsan elpárolgott, és az eredeti állapot vissza-
állítása után csak nagy sokára rendezõdtek vissza
az érzelmek. Szerencsére van Magyarországon
jó példa is, ilyen Csákberény, ahol az egész fa-
luban kiépítették a wifihálózatot, és elektronikus
közigazgatás van. A közháló fejlesztésének kon-
cepciója szerint bõvíteni kell a nyilvános, a
közösségi hozzáférési pontokat, ezek pedig a
legjobb helyen könyvtárakban, teleházakban

vannak, ahol tanfolyamokat tarthatnak, támogat-
hatják, segíthetik a rászorulókat. Ma még öt és
fél millió felnõttet nem ér el az internet Magya-
rországon!

Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár igazgatója azzal a riasz-
tó mondattal kezdte Megnövekedett igények és
feladatok a közkönyvtárakkal szemben címû elõ-
adását, hogy sok diáktól hallotta már: az oktatók
azt állították, hogy a friss irodalom 95 százaléka
megtalálható az interneten. Az állításban van
igazság – folytatta az elõadó –, de ahhoz rendel-
kezni kell belépési jogosultságokkal a különbö-
zõ teljes szövegû adatbázisokhoz. Emlékeztetett
továbbá a hét másodperces szabályra, amely sze-
rint ha valaki hét másodpercen belül nem találja
meg az információt a keresett honlapon, tovább-
lapoz. Hogy lehet így tudást szerezni? Milyen
mélységû tudást lehet így szerezni? Az igazga-
tónõ szerint a versenyképes könyvtárnak segíte-
nie kell az élethosszig tartó tanulást, kulturális
központnak kell lennie, széles körû médiakínálat
mellett információs központként kell üzemelnie,
a szocializáció és a társadalmi integráció intéz-
ményének kell lennie, térségi, nemzeti és világ-
méretû funkcionális rendszerek tagjává kell
emelkednie. Röviden, a könyvtárnak a köz javát
kell szolgálnia, tehát használói közül nem zárha-
tó ki senki, mégis leginkább a középrétegekre
kell építenie, mert belõlük áll a könyvtárhaszná-
lók zöme.

Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala
megyei könyvtárakban címmel tartott szenvedé-
lyes elõadást Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója. Az igen jó
elõadói stílusnak köszönhetõen ízes képet kap-
tunk a Zala megyei könyvtári élet szépségeirõl
és buktatóiról. Felhívta a figyelmet – és én jó
szívvel továbbadom – a könyvtáruk által össze-
állított Nevezetes zalaiak címû életrajzi lexikon-
ra, amely a http://www.dfmk.hu/zalaiak honla-
pon érhetõ el.

A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs
program címmel Bódi Györgyné, a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója az
Észak-magyarországi Közkincs Bizottság meg-
alakulásáról és munkájáról beszélt. A Közkincs
program keretében települések, régiók könyvtá-
rai, közmûvelõdési intézményei pályázhatnak,
hogy segítséget kérjenek közkulturális feladata-
ik ellátásához, bõvítéséhez.

Civitas Fortissima – Párkányi Raab Péter alkotása
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A konferencia utolsó elõadója Hangodi Ág-
nes (a Könyvtári Intézet munkatársa és tõsgyö-
keres balassagyarmati) – aki egyben a szakmai
nap levezetõ elnöke is volt – mint a magyar
könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására
alakított munkabizottság titkára lépett a mikro-
fon mögé. A bizottság összetételérõl és a kódex
megalkotásának lépéseirõl számolt be a hallga-
tóságnak.

A szakmai program után városnézés, a Palóc
Múzeum, illetve a Helytörténeti Gyûjtemény
megtekintése következett. Sétánk során megcso-
dálhattuk Párkányi Raab Péter szobrászmûvész
Civitas Fortissima-emlékmûvét.  Vendéglátóink
megmutatták a könyvtár régi épületét is – ma
Városi Képtár, Szabó Vladimir festõ, grafikus
állandó kiállítása látható itt –, amely kúria jelle-
gû épület, Munk Dezsõ tervei alapján épült 1913-
ban. Este a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
kápráztatta el a jelenlevõket virtuóz tánctudásá-
val. Szombaton szakmai kirándulásra indultunk
Szklabonyára, Mikszáth Kálmán szülõfalujába.
A gyerekkori házát most újították fel (januárban
volt az átadó ünnepség), és szép kiállítás nyílt
benne Mikszáth életútjáról és a palócokkal való
kapcsolatáról. Értõ és lelkes kalauzolásban volt

részünk, mindnyájan nagyon élveztük. A kirán-
dulás második állomása Alsósztregova volt,
Madách Imre nyomában jártunk. A kastély 1964
óta múzeum, itt vannak kiállítva Zichy Mihály-
nak, Kass Jánosnak és Nagy Zoltánnak Az em-
ber tragédiájához készített illusztrációi is. Ma-
dách síremléke 1936 óta a kastély parkjában, a
domboldalban van, fölötte Riegel Alajos monu-
mentális Ádám-szobrával.

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat ezen a két szép, napsütéses, kicsit
hûvös tavaszi napon. Azt hiszem, mindannyiunk
nevében mondhatom: köszönöm szépen!

Benczekovits Beatrix

„Szellemtágító”
irodalmi konferencia
könyvtárosoknak
A Pest Megyei Könyvtár 2006. április 12-én tíz
órára a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központba hívta a könyvtárosokat. S õk jöt-
tek, még messze földrõl is: Gyõrbõl, Sopronból,
Debrecenbõl, de legtöbben azért mégis Pest
megye könyvtáraiból. Biczák Péter megyei
könyvtárigazgató beköszöntõjében arra hívta fel
a hallgatóság figyelmét, hogy ne a megszokott
szakmai képzésre készítsék elõ fülüket és agyu-
kat, hanem nyitott és teljes lélekkel forduljanak
néhány órára az irodalom felé.

A „Szellemtágító” címen meghirdetett rendez-
vény alcíme ugyanis ez volt: irodalmi konferen-
cia. A könyvtáros számára a szépirodalom is napi
munkájának része, de inkább csak felületesen
érintkezik az irodalmi mûvekkel: vásárol, tájé-
koztat, rendszerez. Az irodalomra mint mûalko-
tásra, a világ mûvészi megismerésének forrására
már nincs ideje figyelni. A sok informatikával,
vezetéstechnikával, szolgáltatástervezéssel, minõ-
ségbiztosítással, Európai Unióval, pályázatírás-
sal és kistérségi ellátással kapcsolatos tovább-
képzés után most néhány órára csak a költészet-
tel foglalkozhattunk.

Mindkét elõadó, Szõke György (Miskolci
Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Is-
kola) és Ferencz Gyõzõ (ELTE BTK Angol-
Amerikai Intézete) irodalomtörténeti munkássá-
ga mellett egyetemen is tanítja az irodalmat.
Konferenciánk céljai között szerepelt, hogy meg-
ismertessük az õ személyüket, munkásságukat,

Ádám – Riegel Alajos alkotása




