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A Nagykanizsai Kistérség
Könyvtárellátási

Szolgáltató Rendszer
elõzményei, kiépülése,

mûködési tapasztalatai
Nagykanizsa kistérségéhez Zalakaros város és 46,
többnyire alacsony lélekszámú település tarto-
zik. E térség könyvtári ellátásában már az 1950-
es évektõl jelen voltak olyan könyvtári rendsze-
rek, melyek a könyvtári ellátás valamely terüle-
tén kívántak elõrelépni. E kezdeményezések
azonban csak a könyvtárellátás két elemét érin-
tették: a dokumentumellátást és a módszertani
tevékenységet. E két területen folyamatos a te-
vékenység ma is.

A Nagykanizsai Kistérség Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer ezeknél többet, könyvtár-
ellátási szolgáltatást kínál a településeken élõk-
nek. Megszervezése során természetesen felhasz-
nálta a korábbi évek együttmûködési tapasztala-
tait, mind módszertani, mind dokumentumellátási
téren, de új könyvtári szolgáltatásokat is helybe
vitt, a KSZR-t kialakító koncepció és jogsza-
bályok szándékainak megfelelõen. Megjelennek
e KSZR-ben a könyvtári információellátás mai
követelményekhez igazodó, internet alapú for-
mái, megjelenik a legkisebb településen is a tá-
jékoztatás, mely addig csak a térség központi
szolgáltatásai közt volt elérhetõ. Könyvtári
dokumentumellátás tekintetében is teljesebb ez
a rendszer, hiszen sokkal jobban alkalmazko-
dik a helyi igényekhez, a dokumentumokhoz
való jutás ideje is sokkal gyorsabb a korábbi,
ellátórendszeri terminusokhoz képest, s meg-
jelenhetnek újabb dokumentumfajták is ebben
az ellátásban.

Elõzmények

1951-tõl körzeti könyvtári ellátás. Elsõsorban
módszertani tevékenység és letéti állományok
kihelyezése. Nagykanizsa mellett a kistérség

nagyobb településeinek könyvtárai vállalták e
feladatokat, mint például Gelsén, Zalaszent-
balázson.

1976-tól szervezõdött meg az Ellátó Rend-
szer, melyben a részt vevõ települések a szerze-
ményezés és dokumentumellátás terén mûköd-
tek együtt. Ennek keretében 2004-ben a Halis
István Városi Könyvtár 28, a kistérségéhez tar-
tozó településre és 5, nem a saját kistérségéhez
tartozó településre szállított negyedévente friss
dokumentumot. Az együttmûködés kereteit éves
szerzõdések biztosították a településekkel, e szer-
zõdésekben szerepelt az a forrás is, melyet a
település a dokumentumellátásra fordított. A
beszerzett dokumentumállomány elõbb cserele-
tétként mozgott a települések között, majd letéti
állománnyá vált. Az 1976 és 2004 között mûkö-
dött Ellátó Rendszer természetesen épült bele a
mozgókönyvtári ellátásba.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Táru-
lása megalakulásakor felvállalta a könyvtári
ellátás közös megoldását is, hogy a társulás-
hoz tartozó településeken megvalósuljon egy
egységes, internetes szoftver támogatásával
mûködtetett, a települések nagyságrendjét,
szükségleteit figyelembe vevõ könyvtári és
információs szolgáltató rendszer. Ezt a rend-
szert nevezzük ma Nagykanizsai Kistérség
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (NK-
KSZR-nek).

Az NK-KSZR mûködése 2005-ben

Az NK-KSZR szolgáltatásait a korábbi együtt-
mûködésekre alapozva 2005. február 15-étõl
végzi a kistérség területén, 47 településen. A
könyvtárellátás differenciált formában történik,
a kistérség településeinek igényei szerint. Az
ellátás elemei:

I. Nagykanizsai Kistérségi (Könyvtári) Adat-
kezelõ Rendszer,

II. Mozgókönyvtári ellátás
a) Rendszeres (negyedévenkénti) dokumen-

tumellátás
b) Teljes könyvtárellátási szolgáltatás
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A www.nagykar.hu szolgáltatásait minden
településen biztosítjuk, rendszeres dokumen-
tumellátást 33 település igényelt 2005-ben. 2006-
ban e települések köre hárommal növekedett. 28
település (a települések 60%-a) a negyedévi
dokumentumellátást, 8 település (a települések
17%-a) pedig a teljes könyvtárellátási szolgálta-
tást igényli 2006-ban.

Dokumentumforgalom
Az NK-KSZR létrehozásának egyik fõ célja a

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása az
NK-KSZR-hez tartozó településeken. Ennek több
formája is kialakult az NK-KSZR-ben. Mind a
48 ellátott településre eljuttatjuk a kért dokumen-
tumot, a lehetõ legrövidebb idõn belül. A moz-
gókönyvtári ellátásban elektronikus úton és szál-
lítással is hozzájuthattak dokumentumokhoz a
kistérségi települések lakói.

Táblázatunk e formák során a települések lakói
által a település könyvtári szolgáltatóhelyén kézbe
vett, kikölcsönzött, illetve a negyedévi rendsze-
res dokumentumellátás keretében kiszállított
dokumentumok számát összesíti.

A további 14 település alkalomszerû doku-
mentumszállítást igényelt a szolgáltató könyv-
tártól. 2005-ben a szolgál-
tató könyvtár állományából
és az NK-KSZR állomá-
nyából több mint 5200 friss
eredeti dokumentum fordult
meg a településeken. E do-
kumentumokból és a

könyvtárak saját állományából a negyedévi cse-
rét fogadó (28) és a teljes könyvtárellátási szol-
gáltatást (5) igénylõ könyvtárakban 2261 regiszt-
rált könyvtárhasználó (az itt lakók 12%-a) 16 696
dokumentumot kölcsönzött saját településén.

Állománygyarapodás
A jó minõségû könyvtári szolgáltatások egyik

alapfeltétele a friss, jó, megfelelõ ütemben gya-
rapodó, gondozott állomány. A dokumentumok
vásárlására fordított összeg az összes mozgó-
könyvtári költség (3 081 591 Ft) 45%-át tette ki
2005-ben.

A mozgókönyvtári ellátás két új eleme:
a www.nagykar.hu és a teljes
könyvtárellátási szolgáltatás

www.nagykar.hu

A www.nagykar.hu mind a 48 település szá-
mára elérhetõ ma már. Ez 2005-ben több, mint
30 ezer városkörnyéki, 51 ezer nagykanizsai, azaz
81 ezer, a társulás területén élõ lakos internet

alapú ellátását jelentette. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az
elektronikus dokumentumcse-
rét (a mozgókönyvtári ellátás
egyik elemét), az ODR-hez
csatlakozást mind a 48 tele-
pülés viszonylatában képes
megoldani a szolgáltató
könyvtár.

Látogatottság

A www.nagykar.hu látoga-
tottsági adatait összegzõ táblá-
zatunkban tapasztalható növe-
kedés mellett meg kell említe-
nünk, hogy a szolgáltató könyv-
tár másik honlapja, a www.
halisnagykanizsa.bibl.hu látoga-

tottabbá vált a mozgókönyvtári ellátás hatására, rész-
ben az ott elérhetõ on-line katalógus (melyet a

www.nagykar.hu 
2005. június 1.–

december 31. 
2006 január 1.–

március 31. 
Növekedés 

Honlap látogató  (f ) 2501 5602 3101 
Honlap látogatás 

(alkalom) 
4838 7319 2481 

Jelszóval rendelkez  
használó 

204 299 95 

A dokumentumforgalom típusa 

Száma 2005. 
február 15. és 
december 31. 

között 

Száma 
2006 

január 1. 
és április 
30. között

Összesen  
a KSZR  

m ködése óta 

A dokumentum-
elérési formák 

%-os megoszlása 
a KSZR 

m ködése óta  
% 

A www.nagykar.hu nyilvános felületén 
keresztül kikölcsönzött (letöltött) do-
kumentum 

1883 7679 9562 
 

50 
 

A kistérség 48 településén a www. 
nagykar.hu jelszóval védett felületén 
keresztül kikölcsönzött (letöltött) do-
kumentum 

866 757 1623 8 

A kistérség településeir l érkezett, a 
Könyvtári Adatkezel  Rendszerben 
(KAR-ban) dokumentált egyedi doku-
mentumkérés kapcsán eljuttatott doku-
mentum 

92 206 298 2 

A kistérség 28 településén a negyedévi 
rendszeres dokumentumellátás keretében 

5000 714 5714 30 

A kistérség 5 településén a teljes könyv-
tárellátási szolgáltatás keretében 

286 1800 2006 10 

 8127 11 642 19 203 100 
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www. nagykar.hu fel is kínál, illetve használ a
könyvtárközi kérések során), részben az itt is fel-
lelhetõ helyi identitású holnaptartalmak (például a
kanizsai kincsesláda oldalai) fokozottabb használa-
ta miatt. 2005-ben 89 800-an, 2006. április 30-áig
31 ezren töltötték le a www.halisnagy kanizsa.
bibl.hu honlapot.

Szolgáltatások a www.nagykar.hu-n

A www.nagykar.hu-nak természetesen vannak
olyan általános szakmai szolgáltatásai, melyek a
rendszert mûködtetõ internetes, számítógépes
szakemberek és menedzsment számára jelennek
meg. Ilyen a minden mozzanatra kiterjedõ sta-
tisztika, melynek egy része lehet publikus csak,

ilyen a folyamatos szoftverkarbantartás, a tarta-
lomfejlesztések technikai hátterének, technoló-
giai kívánalmainak biztosítása, a rendszer folya-
matos frissítése és összehangolása, ennek érde-
kében az internet-technológia fokozott figyelem-
mel kísérése. Az alábbiakban a fontosabb szol-
gáltatásokat mutatjuk be.

Elektronikus dokumentumok kérése és a
kérések adminisztrációja, kapcsolat

az ODR-hez

Az NK-KSZR-hez tartozó könyvtárak ma
utazás nélkül, a KAR-on belüli kéréssel tudnak
hozzájutni a szolgáltató könyvtár vagy a szol-
gáltató könyvtáron keresztül más könyvtárak

A dokumentumb vülés típusai 

 

A dokumentumgyarapodás forrása példány 
A társuláshoz tartozó, nyilvános könyvtárral rendelkez  28 település befizetéseib l 1312 
2005. évi normatív támogatásból 1101 
2004. évi csereletétb l forgó mozgókönyvtári állomány 2500 
2005-ben a szolgáltató könyvtár állományából dokumentumkérésre forgó állomány 
(könyvtárközi kérések, saját ajánlatok) 

300 

 5213 
 
A szolgáltatásb vülés mutatói 

 

Helyben 2005. február 15. el tt is elérhet  
könyvtári szolgáltatások 

Helyben 2005. február 15. után elérhet  
szolgáltatások 

Helyben lév  csekély számú és témakör , 
kevéssé frissül  állomány 

Ingyenes hozzáférés a szolgáltató könyvtár 250 
ezres állományához, teljes archivált dokumen-
tumgy jteményéhez, egyéb szolgáltatásaihoz és a 
magyarországi könyvtárak állományához a szol-
gáltató könyvtár ODR-szolgáltatásán keresztül 

Negyedévi állományfrissítés az 
ellátórendszer keretein belül 

A dokumentumállomány frissítése és gyarapítása 
minimálisan negyedévente, igény szerint s r bben; 
a teljes kör  ellátást igényl k esetében hetente 

Módszertani, szakmai segítség személyesen 
vagy telefon segítségével, id szakos oktatása 
a kistérség könyvtárosainak    

Folyamatos módszertani segítség elektronikus 
kommunikációval (cseveg ) nagyon rövid id  alatt, 
személyesen, folyamatos oktatása a kistérség könyv-
tárosainak 

Csak igények, elgondolások szintjén jelen 
lév  szolgáltatások 

Kistérségi információs rendszer a www.nagykar.hu-n: 
eseménynaptár, kistérségi honlaprendszer, kistérség-
ben elérhet  közérdek  dokumentumok elektronikus 
közzététele 
Kistérségi elektronikus kommunikációs rendszer a 
www.nagykar.hu védett felületén (a KAR-ban): 
szakmai cseveg , üzenet, dokumentumkérésre szol-
gáló felületek 
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dokumentumaihoz. A kérést a központ fogadja,
feldolgozza regisztrált módon. Több esetben a
kérés szakmai körüljárást, úgynevezett referensz
interjút indokol, ezt a segítséget  a kistérségi
település könyvtárosa és a szolgáltató könyvtár
szakapparátusa együtt oldja meg minden indo-
kolt esetben.

Az elektronikus dokumentumküldésnek több
elõnye is van:
– a dokumentum gyorsan, akár a kérés napján
jut rendeltetési helyére,
– elektronikusan továbbalakítható formátumban,
– útja független a dokumentumszállítás rendjétõl,
– ugyanaz az elektronikus dokumentum egyszerre
több kérést is teljesíthet,
– gyors, költségtakarékos és sokoldalú hasznosí-
tásra alkalmas megoldás.

Természetesen szükséges a technikai fogadó-
készség: az internetes kapcsolat, az információ
fogadására, átalakítására alkalmas eszközpark.

2005-ben 13 település-
rõl 92 dokumentumkérés,
2006 január 1. és április
30. között 9 településrõl
206 dokumentumkérés ér-
kezett a Halis István Vá-
rosi Könyvtárhoz, ezek
mindegyikét teljesítette
vagy elektronikus úton,
vagy a dokumentum ki-
szállításával.

A www.nagykar.hu – a digitális könyvtár

Nyilvános felületen azon dokumentumok ér-
hetõk el, melyekkel kapcsolatban szerzõi jogi
probléma nem merülhet fel.

A jelszóval védett egységes könyvtári felüle-
ten minden archivált dokumentum elérhetõ, hely-
ben használható.

A megtekintés és a letöltés egyszerû techni-
kát igényel, azonban ezt az egyszerû technikát is
oktatjuk. Az elektronikus dokumentumok – a
gazdaságosan tárolható képméret és a gyors,
kisebb kapacitású géppel való letölthetõség ér-
dekében – többnyire DjVu formátumban elérhe-
tõk, a KAR-on belül teljes szövegû (automata
szövegfelismerõvel, javítás nélkül létrehozott)
leírással.

A nyilvános felület kedveltségét mutatja, hogy
2006 elsõ negyedévében majdnem 4,5-szer annyi-
an tekintettek meg és 4-szer annyian töltöttek le
dokumentumot a nyilvános felületen, mint 2005-
ben. A védett felület használatának aránya a
dokumentumok megtekintése esetében negyedé-
re, a dokumentumletöltések esetében harmadára
csökkent. E számok együtt azt jelzik, a nyilvá-
nos felületre kedvelt dokumentumok kerültek,
illetve a nyilvános felület használata dinamiku-
san növekszik.

Elektronikus dokumentum – könyvtári
dokumentum

Minden olyan fájl, mely külön egységet ké-
pez, elektronikus dokumentumnak számít. A
könyvtári dokumentumok gyakran több összefû-
zött elektronikus dokumentumból (képfájlból,
hangfájlból, videofájlból) állnak. Ezek az össze-
függõ dokumentumok egy mappában vannak

Dokumentumforgalom a www.nagykar.hu-n
 

 2005.  június 1–december 31. 2006.  január 1–március 31. 

Dokumentumok 
A 

nyilvános 
felületen 

A 
jelszóval 

védett 
felületen 
(KAR-
ban) 

A jelszóval 
védett felület 

használati 
aránya % 

Összesen 
A 

nyilvános 
felületen 

A 
jelszóval 

védett 
felületen 
(KAR-
ban) 

A jelszóval 
védett 
felület 

használati 
aránya % 

Összesen 

Elérhet  fájlok száma 2519 10 955 100 10 955 2779 11 180 100 11 180 
Elérhet  mappák száma 69 278 100 278 76 324 100 324 
Megtekintett fájlok száma 8111 2297 22 10 408 37 080 1789 5 38 869 
Letöltött fájlok száma 1883 866 32 2749 7679 757 10 8436 

 

2006. április 30-án elérhet  dokumentummappák száma 

 

A könyvtár egységeinek neve Mappák száma 
 Nyilvános felület Jelszóval védett terület 

Könyvespolc 70 300 
Hangtár 0 16 
Képtár 6 7 
Mozgóképtár 0 1 
 76 324 
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elhelyezve. Vannak olyan gyûjtõmappák, ahol egy
adott témához kapcsolódó több könyvtári doku-
mentum érhetõ el. Könyvtári dokumentumként
számolva az archivált könyvdokumentumaink kö-
zül 2005-ben a nyilvános felületen 89 dokumen-
tumpéldány volt lekereshetõ, míg a védett felüle-
ten 278 könyvtári dokumentum szerepelt.

A 89 könyvtári dokumentum 69 mappában
volt elérhetõ a nyilvános felületen.

Dokumentum megtekintése,
letöltése, feltöltése

Az elektronikus dokumentumok megtekinté-
se és letöltése (azaz elektronikus másolat készí-
tése saját célra) a www.nagykar.hu nyilvános és
jelszóval védett felületén egyaránt lehetséges.

Megtekintés = helyben olvasás. Az elektroni-
kus dokumentumok megtekintése a könyvtár
olvasótermi használatához hasonló.

Letöltés = dokumentumkölcsönzés. Az elekt-
ronikus dokumentumok letöltése a könyvtári
kölcsönzéshez hasonló, azonban az elektronikus
dokumentumnak az eredeti példánya a kölcsön-
zés során is mindig a digitális könyvtár polcán
(gépében) marad.

Feltöltés = dokumentum „ajándékozása”,
„szerzeményezés”. A feltöltésnek két formája
van. Az egyik a nyilvános felületen történhet, a
másik a KAR-ban, a védett felületen. A doku-
mentum minõsítése (védett, nem védett), törlése
vagy módosítása viszont – a rendszer biztonságos
mûködése érdekében – az általános hozzáférések-
nél jóval magasabb jogosultsági szinteken folyhat.

2006-ban 1071 dokumentumot töltöttek fel,
többnyire a szolgáltató könyvtár digitalizálási
tevékenységébõl fakadóan. E tevékenység a leg-
nagyobb értéket a helyi identitású tartalmak
(könyvek, folyóiratok teljes terjedelmû elektro-
nikus változatának) hozzáférhetõvé tételével
hozza létre.

Elektronikus kommunikáció:
csevegõ és üzenetküldés a nyilvános felületen

A  www.nagykar.hu-t használók kommuniká-
ciójára alapvetõen két forma kínálkozik. Az egyik
az e-mail küldés, melyre van mód a nyilvános és
a védett felületen is.  A kommunikáció másik,
általunk a kistérségi szakmai kommunikációban
elsõdlegesnek tekintett és javasolt formája „egy-
idejûsége” miatt a védett felület csevegõ szol-
gáltatása.

Kistérségi információs szolgáltatások:
eseménynaptár, hirdetõ, társalgó, kívánságfal

A kistérség információs helyévé is válhat a
www.nagykar.hu, s ennek legfõbb elõnye a
gyorsaság, valamint a költség- és környezetkí-
mélõ, nem papír alapú kommunikáció lehet.
2006. január 1-jétõl április 30-áig 172 ese-
ményt töltött fel 14 feltöltõi jogosultsággal
rendelkezõ.

Kistérségi egyedi (települési, tematikus)
honlapok, internetes tartalmak létrehozása

A www.nagykar.hu-ban módja van a kistér-
ség egyes könyvtárainak saját egyedi honlap
készítésére is, természetesen ez már nem jár
további költségekkel, csak a megfelelõ képzés-
ben való részvétellel.

A településre vonatkozó közhasznú, tu-
risztikai, gazdasági, tudományos informáci-
ók, a település legszebb részeit bemutató
fotók, a település vállalkozásainak és civil
szervezeteinek bemutatkozása egyaránt meg-
jelenhetnek itt. Minden, amit a település fon-
tosnak tart magáról elmondani. 2006. ápri-
lis 30-áig 9 kistelepülési, illetve település-
részi, 2 intézményi és 12 tematikus holnap-
változat, összesen 23 holnapvariáció elké-
szítése és feltöltése indult el.

Hivatkozásjegyzék

A hivatkozásjegyzék tulajdonképpen temati-
kus és annotált linkgyûjtemény létrehozásának
lehetõségét nyújtja a www.nagykar.hu használói
számára.

A teljes könyvtárellátási szolgáltatás

A társulás a mozgókönyvtári ellátásra for-
dítható normatívát 5 olyan település után igé-
nyelhette 2005-ben, amely 2004-ben nem sze-
repelt a nyilvános könyvtárak jegyzékén és
2005-tõl a könyvtári szolgáltatás megrendelé-
sével kívánta teljesíteni jogszabályi kötelezett-
ségeit.

A társulás által pályázott normatív támoga-
tást felhasználva 2005-ben Balatonmagyaród,
Börzönce, Gelsesziget, Kilimán, Pat látta el
lakóit a Halis István Városi Könyvtártól mint
szolgáltató könyvtártól megrendelt – a moz-
gókönyvtári szolgáltatás keretében mûködõ –
teljes könyvtárellátási szolgáltatással.
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A teljes könyvtárellátási szolgáltatás keretében
elvégzett és elvégzendõ feladatok

Az elvégzett feladatokat a településekkel kö-
tött könyvtárellátási szerzõdések rögzítik. E szer-
zõdések értelmében a szolgáltató könyvtár az
alábbi feladatokat látja el a települések könyvtá-
ri szolgáltatóhelyein:

– Folyamatosan gondoskodik mindazoknak
a kereskedelmi forgalomba kerülõ dokumentu-
moknak a beszerzésérõl, amelyek a községi
szolgáltatóhelyek gyûjtõkörébe beillenek, illetve
az adott településen élõk érdeklõdésére számot
tarthatnak. A beszerzésen túl elvégzi a dokumen-
tumok szakmai elvárásokhoz igazodó nyilván-
tartását, feldolgozását.

– Heti rendszerességgel rendelkezésre bocsát-
ja a friss dokumentumkínálatot (könyv, CD, CD-
ROM, videó) és a könyvtárhasználók által kért
dokumentumokat. A kölcsönzést lebonyolítja a
szolgáltató könyvtár TextLib integrált könyvtári
rendszerében.

– Szervezi a szolgáltatóhely könyvtárközi
kölcsönzését. Lehetõséget ad arra is, hogy a te-
lepülésen élõk hozzáférhessenek a Halis István
Városi Könyvtár gyûjteményéhez és szolgáltatá-
saihoz.

– Könyvtári szaktájékoztatás biztosít heti
rendszerességgel a nyitvatartási idõben.

– Mûködteti a www.nagykar.hu internetes
könyvtári szolgáltató rendszert, használatát ok-
tatja a település lakói számára.

– Koordinálja és segíti – helyi fontosságú
dokumentumokkal, szakmai tanácsadással, oktatás-
sal – a települési-könyvtári honlap fejlesztését.

– Folyamatosan figyelemmel kíséri a szol-
gáltatóhely mûködési feltételeinek alakulását, és
a felmerülõ nehézségekrõl tájékoztatja a telepü-
lési önkormányzatot. Az önkormányzat felkéré-

se alapján elvégzi a szolgáltatóhely mûködteté-
sével kapcsolatos részletes szakmai-módszertani
elemzést, vizsgálatot is.

– Igény szerint segíti a szolgáltatóhelyet és
az általa közvetített szolgáltatásokat népszerûsí-
tõ tájékoztató szerkesztését, illetve szervezi a
könyves ünnepekhez (ünnepi könyvhét, gyermek-
könyvhét) kötõdõ helyi rendezvényeket.

– A fenntartó önkormányzat egyetértésével
kihasznál minden olyan pályázati lehetõséget,
amely módot ad a szolgáltatóhely állományának
fejlesztésére, a rendelkezésre álló dokumentum-
gyarapítási keret bõvítésére.

– Az adott év végén elvégzi a szolgáltatóhely
munkájához kapcsolódó statisztikai adatgyûjtést.
Írásban tájékoztatja a települési önkormányzatot
könyvbeszerzési támogatásának felhasználásáról,
a szolgáltatóhely tevékenységének és helyzeté-
nek alakulásáról.

E településeken – a településsel kötött együtt-
mûködési megállapodás elõírásai szerint – az
ellátás rendszerszerû mûködését biztosító do-
kumentumok leltári nyilvántartását – akár a
szolgáltatóhelyen áll az rendelkezésre, akár más
formában – a Halis István Városi Könyvtár végzi.
A községi szolgáltatóhely ugyanakkor jogot nyer a
részére biztosított dokumentumok használatára.

A könyvtárak heti nyitvatartási idejének egy
részében (minimum heti 2 órában) van jelen a
teljes könyvtárellátási szolgáltatás a településen.
A nyitvatartási idõben minden településen ott a
segítõ, aki biztosítja a szolgáltatóhely megfelelõ
technikai körülményeit (nyitás, fûtés, világítás
stb.). A nyitvatartási idõk kölcsönös megállapo-
dás alapján, a település igényeinek messzemenõ
figyelembe vételével alakultak ki.

A szolgáltatás eredményét mutató táblázata-
ink három állapotot rögzítenek: a szolgáltató-
helyeken a teljes könyvtárellátás 2005. évi, illet-

Település 

Lakosság 
száma  

2005. január 
1-jén 

Regisztrált 
olvasó  
2005  

január 1–
október 20.  

Regisztrált 
olvasó 2005. 
október 20–
december 

31. 

Regisztrált 
olvasó 
2006.  

január 1–
április 30. 

Kölcsönzött 
dokumentum 

2005-ben 

Kölcsönzött 
dokumentum 

2006  
január 1– 
április 30.  

Balatonmagyaród 529 8 50 59 114 890 

Börzönce 77 3 10 15 32 291 
Gelsesziget 267 3 16 18 75 188 
Kilimán 261 2 9 13 43 346 
Pat 247 2 32 34 120 739 
 1381 18 117 139 384 2454 
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ve 2006. évi mûködéséhez kapcsolódó forgal-
mat, az ezt megelõzõ 2005. évi forgalmat jelení-
tettük meg benne. A teljes könyvtárellátás  a
szolgáltatóhelyek környékére is élénkítõen ha-
tott: a balatonmagyaródi könyvtárba galamboki
és zalakomári, a börzöncei könyvtárba zala-
szentbalázsi lakosok is járnak.

2005-ben 99 olvasóval növekedett olvasótá-
borunk az 1381 lakos körében, 2006-ban (április
30-áig) újabb 22 olvasóval gyarapodtunk!

A statisztikai mutatók – s személyes tapasztala-
taink is – azt bizonyítják, a kistérség informálódá-
sában paradigmaváltás következhet be a kistérségi
könyvtári és információs rendszer teljes kiépítésé-
vel. A helyi közösségszervezés és a térségi identi-
tás terén is nagy elõrelépést jelent az NK-KSZR
létrehozása, mûködtetése és fejlesztése.

Czupi Gyula–Kardos Ferenc

Tizenöt évvel
az utolsót követõen

megjelent
az ETO új kiadása

Az örömteli hír gyors bejelentése után vessünk
röpke visszapillantást az ETO elmúlt majd’ ne-
gyedszázadára!

1982-ben megszûnt az ETO FID által mû-
ködtetett fejlesztési rendszere, szerepkörét a
Hágában megalakult UDC Consortium vette át.
1983-ban Magyarországon is megváltozott a ki-
adás rendszere. Megszûnt a Szabadalmi Hivatal
addigi kiadásokat koordináló szerepe. A szer-
kesztõk – Babiczky Béla és Schneller Károly –,
valamint a közremûködõk szûkebb csoportja
intézménytõl függetlenül is folytatták a munkát,
követte a változásokat és dolgozott a középki-
adás elõkészítésén. 1991-ben az Országos Mû-
szaki Információs Központ és Könyvtár
(OMIKK) és a Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ (KMK) közös kiadásában megje-
lent az ETO hivatalos magyar nyelvû középki-
adása, úgy, hogy a kéziratot számítógépes adat-
állományba dolgozták fel az OMIKK-ban, s ebbõl
készült a nyomdai anyag. Az adatbázist azonban
– sajnálatos módon – megsemmisítették azt kö-
vetõen, hogy a belõle nyert szövegfájlt átadták a
Fényszedõ Üzemnek, s megszûnt az a csoport

is, amely ezt a munkát végezte. A KMK ETO-
referense, Rónai Tamás megszerezte és archi-
válta azt a változatot, amely a Fényszedõ olasz
szövegszerkesztõjének konverzióit és tördelési
utasításait tartalmazza, errõl azonban akkor is
tudni lehetett, hogy érdekes kuriózum mindössze,
ebbõl adatbázist teremteni újból nem lehet.

1993-ban az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) karöltve az ETO továbbfejlesztése
szervezeti és anyagi alapjainak megteremtése
érdekében országos konferenciát rendezett a
nagyobb könyvtárak igazgatóinak és feldolgo-
zó fõmunkatársainak részvételével. A szerve-
zeti keret, egy létrehozandó ETO-iroda kiala-
kítására a konferencia elõkészítõi négy válto-
zatot terjesztettek elõ, ezek között olyan is
akadt, amely szerint az iroda mûködtetõje a
kulturális kormányzat vagy valamely szakmai
szervezet (az MKE, vagy az akkori nevén
Könyvtári és Informatikai Kamara [KIK], mai
szervezetében Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség [IKSZ]), de nonprofit alapítványi vagy
könyvtári társulás keretében is elképzelhetõ-
nek látták volna az ETO hazai gondozását. A
tanácskozás résztvevõi végül az OSZK-t és a
KMK-t kérték, hogy legyen a fejlesztési iroda
létrehozója, gazdája.
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1995-ben a Nemzeti Kulturális Alap egymil-
lió forintos egyszeri támogatásával a fejlesztési
iroda (az OMIKK után újra) számítógépes adat-
bázisba vitte az ETO 1991-es kiadását, amely
alapul szolgált a konzorciumtól megvásárolt
adatbázis teljes, a középkiadás kétszeresének
megfelelõ adattartalmú MRF (Master Reference
File), valamint a megváltozott, új és törölt re-
kordok fordítás utáni átvezetésére, ami 1997 ta-
vaszán meg is kezdõdött.

A KMK által 1997 õszén összehívott alkal-
mazói fórumon Barátné Hajdu Ágnes és Fejõs
László beszámolt az ETO-korszerûsítés magyar-
országi helyzetérõl, majd az ezt követõ években
minisztériumi támogatást kérve, illetve pályáza-
tokon kísérelte meg a további munkákhoz szük-
séges pénzt megszerezni. Eredménytelenül.

1999 novemberének végén megjelent a Ka-
taliston a szakmai véleményeket kérõ levél Csapó
Edit és Fejõs László aláírásával arról, kell-e a
magyar könyvtáraknak a honosított ETO. A sok-
sok hozzászólás összegzése (amely a 3K 2000.
márciusi számában jelent meg Kell-e még az
ETO? címmel) azt igazolta vissza, amiben a
szakmai vita kezdeményezõi reménykedtek: az
ETO-ra szükség van, az ETO-ban rejlõ rendsze-
rezõ elvet nemcsak átörökíteni, de folyamatosan
frissíteni, gyarapítani kell, s ehhez minden szük-
séges eszközt, lehetõséget meg kell keresni és
találni is.

Támogatás híján azonban ez nem volt meg-
oldható, hiszen az adatbázisért és frissítéseiért
fizetni kellett, s a jelentõs számú változás hono-
sítása is csak megfizetett külsõ bedolgozók al-
kalmazásával volt elképzelhetõ. Erre az egyszeri
pályázati támogatás csak átmeneti idõre adott
fedezetet. 2000 februárjában ugyan a nemzeti
könyvtár fõigazgatója, Monok István az ETO-
korszerûsítésben részt vevõ munkatársakkal foly-
tatott megbeszélésen arra tett ígéretet, hogy az
OSZK saját költségvetésébõl fedezi a munka
2000 szeptemberére várható befejezésének, az
MRF adatbázis-frissítés elõfizetésének és az
1999–2000. évi változások december végéig
befejezõdõ átvezetésének költségeit.

Áttekintve az ETO-honosítás készültségi szint-
jét a Könyvtári Intézet akkori vezetõsége megle-
põ döntést hozott. Idõlegesen leállíttatta az átve-
zetési munkákat azzal, hogy új finanszírozási
forrás bevonása után az ne átszerkesztéssel, ha-
nem az eredeti konzorciumi adatbázis teljes jel-

zettartományának változtatás nélküli átvételével
és fordításával készüljön. A döntés hátterében
az állt, hogy egyértelmûvé vált: az „egyszerû”
honosítás szintû ETO-gondozás finanszírozása
sem lesz könnyen megoldható a késõbbiekben,
ráadásul az átszerkesztés sajátosan egyedivé te-
szi a magyar ETO-t, a konzorciumi változások
átvétele viszont nem igényli rendszeresen szak-
területi szakértõk bevonását. Az ETO szerkeze-
tében bekövetkezett nagy arányú változásokhoz
képest a magyar ETO állapota nem ígérte a gyors
befejezést, miközben kiderült, 2000-ben is to-
vábbi tetemes módosulás történt az alapnak te-
kintett UDC MRF adatbázisban.

Miért beszélünk jelentõs változásról? Azt
követõen két évvel is, hogy elkészült az 1991-
ben megjelent magyar ETO középkiadás, még a
teljes kiadás füzeteibõl is megjelent néhány.
Amikor a középkiadás adatbázisba rögzítése

Tinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugár

Eileen FitzGerald arról ír Olvasásigény – fiatal
felnõttek tolonganak a könyvtárban (A Need to
Read) címmel a Connecticut-állambeli Danbury on-
line újságjában (http://news.newstimeslive.com)
2006. április 21-én megjelent cikkében, hogy az
1998-ban kezdõdött Harry Potter-mánia nyomán
mára jócskán megnõtt a tizenévesek olvasási
kedve. Az USA-ban ma kb. 40 millió tinédzser
van, akikkel tele vannak a könyvtárak – ez alól
Danbury város közgyûjteményei sem kivételek.

A fiatal felnõttek (angol szociológiai terminusa:
young adults) ma a fõ célcsoport; számukra egyre
több könyv jelenik meg. 2003 júniusában ez a
korcsoport 1418 könyvet vett ki a városi
könyvtárból, 2005 júniusában az általuk köl-
csönzött mûvek száma 2424-re emelkedett.
Amerika-szerte megfigyelhetõ, hogy a könyvtári
tér elrendezését is esetenként az ifjúsági irodalom
iránti megnövekedett igény miatt módosítják. A
könyvkiadók szintén reagálnak az idõk szavára,
és évek óta ezen a területen a legaktívabbak.
Ennek a korcsoportnak saját könyvtári egyesülete
van, a Young Adult Library Services Association.
A Fiatal Felnõttek Könyvtári Szolgáltatásai
Egyesület a hagyományos összamerikai könyv-
tárprogramok hónapjában, áprilisban rendszeresen
olvasási hetet tart, amelyen 2004-ben 1300
könyvtár, 2005-ben pedig már 4600 könyvtár vett
részt. Az idén a kilencedik ilyen rendezvényre kerül
sor. A közmûvelõdési könyvtárak a gyerekrészleg
mellett immár tinédzser-sarkot is fenntartanak, sõt,
évek óta létezik tinédzser-ellátó könyvtárosi pozíció
(teen services librarian) is. (Bánhegyi Zsolt)
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zajlott 1996–1997-ben, már látszott, hogy a se-
gédtáblázatokban olyan mértékû a változás, hogy
a régi jelzetállományt nem is érdemes bevinni
az adatbázisba. A fõtáblázati jelzetek száma kb.
29 500 volt. Ezek kiegészültek a mutatókötetbõl
átmentett szerkesztett elemekkel.

Csak becsült adatunk van a konzorcium 1992-
es induló jelzetszámáról: 58 és félezerre tehetõ,
közel 30 ezerrel volt több a magyar ETO gépi
adattárában lévõnél. Ám a konzorciumnál már
1993-ban komoly revízió alá vették az állományt,
aminek eredményeként az 1993 és 1998 között mó-
dosult vagy újként alkotott jelzetek száma 16 328,
a megszûnteké, illetve áthelyezetteké 5046 volt,
ez 21 327 jelzetnyi, a különbséggel összesen 51 és
félezernyi ellenõrizendõ, esetleg fordítandó jelzetet
jelentett, amiben komoly hányadot képviseltek az
új alkalmazási példák és magyarázatok. Ez volt az
alapja a magyar adatbázis átszerkesztésének.

Lendületet az adott a munkának, hogy a
Könyvtári Intézet tíz százalékkal részesedhetett
az OSZK tezauruszépítési támogatásából, ez az
összeg elegendõ volt a 2000-es módosulásokkal
kiegészített adatbázis megnevezés mezõjének
fordításához, s ez a változat részévé lett a Köz-
tezaurusznak.

A következõ lépés a további adatbázismezõk
(alkalmazási példák, magyarázatok stb.) lefordí-
tása volt. Ez több menetben zajlott. A hiányzó

A Microsoft szokásos éves Mobile & Embedded fejlesztõi
konferenciáján mutatta be Windows CE operációs rend-
szerének legújabb kiadását. Az új, 6-os verziószámú,
elsõsorban mobil és beágyazott eszközökbe szánt rendszer
minden korábbi kiadásnál könnyebb fejlesztést és jobb
erõforráskihasználást kínál a programozóknak, illetve a
felhasználóknak.

Az új Windows CE legfontosabb újítása a fejlesztõk
szempontjából az, hogy – egy beépülõ modul segítségével
– közvetlenül a Microsoft Visual Studio 2005 rendszerébõl
lehet hozzá alkalmazásokat fejleszteni, így a programozók
kényelmes környezetben, már megszerzett ismereteiket
felhasználva készíthetnek az új platformon futó programokat.

A Windows CE 6 másik fontos újítása a rendszer
magjának jelentõs átdolgozása, aminek köszönhetõen a CE
az eddigi 32 helyett nagyjából ezerszer annyi, több mint 32
ezer folyamat párhuzamos kezelésére lesz képes, és akár 2
GB operatív memóriát is vezérelhet.

Az új rendszerrel mûködõ eszközök megjelenése a
kereskedelmi forgalomban azonban csak a jövõ évben
várható. (Forrás: PC-fórum)

fordításokat ugyanaz a szakfordító–könyvtáros há-
zaspár készítette, aki a megnevezés mezõt is fordí-
totta. Ezt követõen szakterületekre bontva könyv-
tári szakemberek vették gondozásba a rekordokat,
majd lektorálás következett, minden munkafolya-
mat a számítógépes adatbázisban zajlott.

Az adatbázisból kinyert, megjelenítendõ jel-
zetelemek kiadványba szerkesztésére a Könyv-
tári Intézet a szegedi Scriptum Informatika Rt.-
vel kötött szerzõdést. Ez a cég számos saját fej-
lesztésû szövegellenõrzõt is „bevetett” a nyers
szöveganyag szûrésére. A nyomdai kéziratba
ennek ellenére és minden korábbi, gondos ellen-
õrzés ellenére a korrektúra során nagyon sok
javítás került, ami nem fért bele a céggel kötött
szerzõdés anyagi keretébe, ezért a nyomdai elõ-
készítés befejezõ munkálataira és a mutató teljes
tördelésére, nyomdai elõkészítésére a Könyvtári
Intézetben került sor.

A 62 056 jelzet táblázati része két kötetben,
843+554 oldalon, mutatója 843 oldalon jelent
meg 2006 májusának végén. Noha kívánatos lett
volna, lehetetlen volt ezzel egy idõben közread-
ni a konkordanciajegyzéket, amelynek megjelen-
tetése a nagy tömegû változás miatt rendkívül
fontos és sürgõs. „Elõlegként” a táblázati rész-
ben minden új jelzet után Új jelzet! Bevezetés:
… megjegyzés jelzi, ha a jelzet új, és megadja a
bevezetés, illetve az utolsó módosítás dátumát is.

Az ETO nem szabvány! A teljes kiadás füze-
teit mint szabványokat a Szabványügyi Hivatal
2001. október 1-jei hatállyal visszavonta, az
1990-es ETO-t pedig eleve szabványmegjelölés
nélkül adták ki. Az új kiadás a UDC Consortium
engedélyével és publikációs számával jelent meg.

A magyar változatban közremûködõk és a
közreadó tisztában vannak azzal, hogy az elvég-
zett munka minden igyekezetük ellenére sem
lehet hiba nélküli, ezért várják a használók ész-
revételeit, hogy ezeket hibajavításként a konkor-
danciajegyzékben közzétehessék.

A papírkiadás példányszámát a Könyvtári
Intézet elõzetes igényfelmérés alapján becsülte
meg, a bejelentett igényeken túli példányokra
megrendelést a Könyvtári Intézet oktatási osztály,
Budapest, Budavári Palota F-épület, 1827 postai
vagy az oktat@oszk.hu e-mail címen várnak.

A táblázatok kötetenkénti ára 4500, a muta-
tóé 5000, a három kötet együttes ára 12 000 Ft,
amihez postai szállítás esetén ennek díja járul.

Fejõs László
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1 Bartos Éva: A központi segítségnyújtás lehetõségei a
kistérségi együttmûködésben. In: Könyvtári Levelezõ/lap,
2006. 4. sz. 5. p.

Kistérségi tanácskozás
Miskolcon
Többcélú kistérségi társulások a települési ellá-
tásban címmel 2006. április 4-én és 5-én szak-
mai tanácskozást szervezett a miskolci II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár. A két nap témája
a kistérségi könyvtári ellátás hátterének megvi-
lágítása, a Borsod megyei bibliobuszos és moz-
gókönyvtári ellátás gyakorlati tapasztalatainak
megismerése volt. A regionális fórumra Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébõl a többcélú kistérségi
társulások vezetõit, megyei és települési ön-
kormányzatok döntéshozóit, és nem utolsó sor-
ban az aprófalvak könyvtári ellátásával foglal-
kozó könyvtárosait hívtunk meg. A kétnapos
tanácskozáson a megyei, valamint a hevesi és a
szabolcsi kollégák mellett a határon túli magyar
könyvtárosok is részt vettek.

A 2004. évi CVII. törvény, majd az ezt köve-
tõ 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet értelmében
a folyamatosan megalakuló többcélú kistérségi
társulások vállalhatták a mozgókönyvtári ellátás
feladatát is. A könyvtári ellátás új formáinak,
szervezeti kereteinek kialakításához megszület-
tek a jogi lehetõségek, s a kistérségi társulások
közös feladatellátását ösztönzõ rendeletekkel a
feladatellátáshoz szükséges források is biztosí-
tottnak tûnnek. A települési könyvtári ellátás
területén rendkívül jelentõsnek számító források
megjelenése ellenére a változások nehezen,
mondhatjuk óvatosan indultak/indulnak el egy
korszerûbb szolgáltatás megvalósulásának irányá-
ba. A témával kapcsolatos március végi gyulai
konferencián Bartos Éva a könyvtárosok szem-
léletváltozásának igényét is szorgalmazta: „Ta-
nulási folyamat részesei vagyunk, szükséges a
problémalátás és az új szempontú megközelítés
képessége, hogy megújulni is képesek legyünk.
Most együtt él a megszokott, begyakorolt régi
forma és a kialakulóban lévõ új. Ne csodálkoz-
zunk, ha azt vesszük észre magunkon, hogy re-
agálásaink bizonytalanok, ha nem ismerjük fel
ennek okát és nem hangoljuk át gondolkodás-
módunkat, szemléletünket.”1

Tanácskozásunk elõzetes programjának kiala-
kításakor meggyõzõdésünkké vált, hogy a meg-
oldás kulcsát csak a tapasztalatok kicserélésével,
majd összegzésével találhatjuk meg. A konfe-
rencia szervezése során reméltük, hogy a téma
idõszerûsége nagy érdeklõdést vált majd ki a
döntéshozók körében is. A valóság azonban rá-
cáfolt bizakodásunkra. A regisztrált jelentkezõk
között csak azon települések döntéshozóit fedez-
tük fel, ahol már beindult a mozgókönyvtári el-
látás, illetve folyamatban van annak vállalása. A
gyakorlati elõadásokat megelõzõen fontosnak
tartottuk, hogy a meghívottak általános tájékoz-
tatást kapjanak az Európai Unió térségünket érin-
tõ pályázatairól, megismerkedjenek az Észak-
magyarországi Régió fejlesztési programjával is.

Az elsõ elõadást Török Zoltán, az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
programigazgatója tartotta. Bevezetõ elõadásá-
ban elmondta, hogy az élhetõ környezet és élet-
minõség biztosításához szükséges forrásokhoz a
jövõben csak a térségi együttmûködés szorgal-
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mazásával és annak elõtérbe helyezésével, majd
az EU által kiírt pályázatok maximális kihaszná-
lásával juthatunk.

Ezt követõen A többcélú kistérségi társulások
mûködésének tapasztalatai, a továbbfejlesztés
irányai címmel Kópiás Bence, a Belügyminisz-
térium fõtanácsosa összefoglalta a többcélú kis-
térségi társulások megalakításának elõnyeit, hát-
rányait és az ebbõl levonható tanulságokat. Pre-
zentációjában az utolsó, 2005. novemberi adat
szerint az országban 158 többcélú kistérségi és 7
területfejlesztési társulás alakult, melyek elsõd-
legesen a finanszírozási feltételként szereplõ fel-
adatok ellátását vállalták. A 2005. március 15-
éig pályázatot benyújtó többcélú társulások kö-
zül 108 átlagosan 83 millió forint normatív
mûködési támogatást kapott. Feladatbõvítést
2005-ben 46 társulás vállalt a 108-ból, és továb-
bi 39 kistérségben újonnan alakult többcélú kis-
térségi társulás. Az idei évre a többcélú kistérsé-
gi társulások normatív támogatására 15,4 milli-
árd forint áll rendelkezésre. A területfejlesztési
szempontból leghátrányosabb 48 kistérség fel-
zárkóztatására további 10 milliárd forintot bizto-
sít a Belügyminisztérium.

Itt fontos megjegyezni, hogy az elmúlt három
évben Borsod-Abaúj-Zemplén megye azon több-
célú kistérségi társulásai, amelyek a mozgó-
könyvtári feladatokat is vállalták – nyolc kistér-
ségben – több mint 283 millió forint forráshoz
jutottak.

A konferencia következõ elõadását Turóczi
Bertalan kistérségi jegyzõi referens, a Miskolci
Kistérség Többcélú Társulás munkatársa tartot-
ta. A kistérségi társulások szerepe a közszolgál-
tatások biztosításában címû elõadásában az 1990-
es években újjáalakult közigazgatási rendszer
jellemzõirõl, ellentmondásairól szólt részletesen.
A közigazgatásban megjelenõ korszerûsítési
igény okai között nem csupán az Európai Uniót
említette, hanem azt is, hogy ez a rendszer las-
san finanszírozhatatlanná válik. A települések
jelentõs részében ellátatlan feladatok halmozód-
tak fel. Szólt a korábban 1586 helyi tanácsot
felváltó, jelenleg a települési szintre koncentráló
3092 önkormányzatot magában foglaló önkor-
mányzati rendszer gondjairól is, a többcélú kis-
térségi társulások megalakulásainak körülménye-
irõl. A jogi keretek mellett a természetesen je-
lentkezõ gazdasági kényszer hatással volt az
önkormányzatok közötti együttmûködés haté-

konyságára. Arról is szólt, hogy miért nem ala-
kult ki a nagyobb és a kisebb lélekszámú telepü-
lési önkormányzatok között a szükséges munka-
megosztás. Az ellentmondások között említette
például azt a tényt is, hogy az egyre nagyobb
számban városi címet kapott települések jelen-
tõs része nem tudott kezdeményezõ erõvé válni,
mert anyagi erõforrásait saját fejlesztésére kel-
lett fordítania. Bemutatta az új típusú együttmû-
ködési forma kialakításában jelentõs szerepet
vállaló, a Belügyminisztérium IDEA tanácsadó
testületén belül kialakított munkacsoportot is. Az
elõadó említette, hogy a jogalkotók elõször kö-
telezõ társulási formában gondolkodtak, de a
kétharmados többséget igénylõ alkotmánymódo-
sítás és az önkormányzati törvény módosítása
körüli nehézségek miatt ösztönzõ rendszerrel
próbálják elérni a kistérségi társulások megala-
kulását.

A társulásoknál az együttmûködés kötelezõ
területei között az oktatás-nevelés, a szociális
feladatok, az egészségügyi feladatellátás, a terü-
letfejlesztés és a belsõ ellenõrzés szerepeltek, a
szintén normatív támogatásban részesíthetõ, vál-
lalt feladatok csoportjában pedig a mozgókönyv-
tári szolgáltatatás is. A társulási hajlamot legin-
kább visszafogó tényezõk közé sorolta, hogy a
települési önkormányzatok féltik önállóságukat.
A forrásrendszer bizonytalan volta mellé társul
még a különbözõ támogatások elvi elvesztésétõl
való félelem. Ugyanakkor egy felelõsségteljes
munkát végzõ önkormányzat nem mondhat le a
társulások nyújtotta, magasabb színvonalon tör-
ténõ feladatellátásról, a többletforrások bevoná-
sának lehetõségérõl, valamint az eddig ellátatlan
feladatok megoldásának esélyérõl. A kistérségi
szint nem szûkíti, hanem bõvíti a lehetõségeket.

Az elõadás záró gondolatában megjegyezte,
hogy a többcélú társulás akkor lesz életképes, ha
legalább kistérségi szinten alkalmas lesz felszá-
molni azt a gyakorlatot, hogy ahány település,
annyiféle színvonal. A cél a közel azonos élet-
helyzet, közel azonos esély a közigazgatási terü-
let minden állampolgára számára.

A konferencia második részében, a rendkívül
informatív elméleti elõadások ellenpólusaként, az
elõadók a mozgókönyvtári ellátás Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei gyakorlati tapasztalatairól szól-
tak. A délutáni elsõ elõadást az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás mozgókönyvtári munkáját
bemutató Kércsi Tibor tartotta. A Városi Mûve-
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lõdési Központ és Könyvtár igazgatója „képes
riportban” számolt be az encsi kistérségben 2006.
január 22-én, a magyar kultúra napján elindított
bibliobuszos könyvtári szolgáltatásról. A körül-
belül kétezer dokumentum szállítására képes,
könyvtári célra átalakított, Volkswagen típusú
biblio-mikrobusz üzemeltetõje az Encsi Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár.

A helyi igényekhez alkalmazkodva a jármûvön
a könyvek mellett – térítés ellenében – DVD-k és
videokazetták is kölcsönözhetõk. A jármû he-
tente jár, összesen 16 települést lát el, és min-
denhol körülbelül fél órát tölt. Kércsi Tibor
említést tett a mozgókönyvtári ellátás másik for-
májáról, a letéti rendszerû könyvtári ellátásról.
Az Encsi Kistérségi Társulás azon településein,
ahol van könyvtári szolgáltatás fogadására al-
kalmas hely vagy már korábban is mûködött
könyvtár, a városi könyvtár munkatársai – szin-
tén a helyi igények figyelembe vételével – új
gyûjtemény kialakításába kezdtek. A mozgó-
könyvtári célra fordítható jelentõs összegbõl fi-
atal, diplomás munkatársakat alkalmaztak. Az
encsi városi könyvtár könyvtárosainak irányítá-
sával elõször állományellenõrzést végeztek, majd
új polcok és egyéb könyvtári bútorok vásárlásá-
val igényes közösségi színteret alakítottak ki. A
mozgókönyvtári ellátással foglalkozó szakmai
tanácskozásokon ezek az elért eredmények
talán nem számíthatnának különleges tettnek.
Kércsi Tibor a projekt eredményeként elmond-
ta, hogy míg 2004-ben az encsi kistérség 34
községének 59%-ában nem volt könyvtári el-
látás, 2006-ra csupán 9%-ról – három telepü-

lésrõl – mondható el ugyanez. Elérendõ cél-
ként megfogalmazta, hogy egyetlen olyan te-
lepülés se legyen, ahol nem lehet hozzáférni
helyben könyvtári szolgáltatásokhoz. A könyv-
tárbusz beindításán túl a kistérségi együttmû-
ködés tíz, nyilvános könyvtári jegyzéken nem
szereplõ könyvtári szolgáltatóhely mozgó-
könyvtári ellátását, szakmai gondozását is

magára vállalta.
A szendrõi Városi Könyvtár ál-

tal mûködtetett bibliobuszos könyv-
tári ellátásról az intézmény vezetõ-
je, Liptákné Spisák Beáta számolt
be. Az ötletes grafikával ellátott
mikrobusz több mint egy éve –
2005. január 1-jétõl – járja az uta-
kat, már messzirõl felhívja magára
a figyelmet. A Bódva völgyében 26
településen nyújt könyvtári szolgál-
tatásokat. Az Edelényi Többcélú
Kistérségi Társulás és Szendrõ Vá-
ros Önkormányzata között létrejött
megállapodás alapján a kisbusz üze-
meltetését a Szendrõi Közmûvelõ-
dési Központ és Könyvtár végzi.

A kisbusz kéthetente keresi fel a kistelepülé-
seket, és a „fedélzetén” körülbelül ezer doku-
mentummal – többnyire könyvekkel – szolgálja
a lakosságot. A szolgáltatás háttérmunkájáról is
szólt az elõadó. A könyvtárbusz a hét négy nap-
ján közlekedik, az ötödik napon a telephelyen
karbantartás, állománycsere zajlik. A települése-
ken egy-egy órát tartózkodik.

Tekintve, hogy a kistérség elöregedõ falvai-
ban sok a nyugdíjas és e mellett magas a mun-
kanélküliek aránya, nem jelent problémát, hogy
a bibliobusz kizárólag munkaidõben jár.

A Földgömb címû folyóirat március-áprilisi
számában jelent meg a Betûbe szedett látkép a
Gömör-Tornai-karszt magyarországi falvairól
címmel Tamáska Máté szociológus írása. Tanul-
mányában a szendrõi bibliobusz létérõl, jelentõ-
ségérõl tesz említést. „Leginkább a kötelezõ ol-
vasmányokat kölcsönzik. Divatosak még a nõi
magazinok, fõleg amelyekben receptek is van-
nak. De ma éppen Márait viszünk egy öreg bá-
csinak, akit a Felvidékrõl telepítettek ki – mond-
ja a könyvtáros, még néhány Egri csillagok kö-
tetet helyez el a kisbusz hátsó felében kialakított
polcokon, majd volánhoz ül és elindulunk a szer-
dai útvonalon: Meszes, Rakacaszend, Viszló,
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2 Tamáska Máté: Betûbe szedett látkép a Gömör-Tornai-
karszt magyarországi falvairól. In: A Földgömb, 2006. 2.
sz. 51. p.

Debréte, Tornaszentjakab, Komjáti, végül vissza
a fõúton a térségi központnak számító ötezres
kisvárosba, Szendrõre. A nagyobb helyeken két
megálló is van, de ez a ritkább…”2

A világszép falvacskák, majd A szegénység
rabjai, a Halódó falvak, A kilátástalanság agresszi-
vitása, az Idõutazás a múltba, A megújulás remé-
nye címû fejezet nemcsak a tájra és az itt élõ
emberek életére hívja fel a figyelmet,
hanem a szendrõi könyvtárosok elis-
merést kiváltó munkájára is.

A kis kitérõ után térjünk vissza a
konferencia következõ elõadásához,
melyet Bánfalvi Lászlóné, az ózdi
Városi Könyvtár vezetõje tartott. Az
Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás
mozgókönyvtári ellátásáról szólva
elmondta, hogy a kistérség terüle-
tén 29 települési könyvtár mûködik,
melybõl 3 városi, 5 önálló és 21
szolgáltatási szerzõdéssel rendelke-
zik. A települések száma is 29, ezért
a három éve – 2004-tõl – mûködõ
könyvtári szolgáltatási rendszerrel az
ózdi kistérségben a könyvtári ellá-
tás száz százalékosnak mondható. A 21 szolgál-
tató helyen a mozgókönyvtári ellátás letéti rend-
szerét alkalmazzák. A kiszállított dokumentumok
mellett a kulturált környezet kialakítására is tö-
rekedtek. Bútorokkal, polcokkal és számítástech-
nikai eszközökkel szerelték fel a szolgáltató-
helyeket. Minden könyvtári szolgáltatást meg-
rendelõ településre vásároltak folyóiratokat is,
nemcsak könyveket. A hagyományos könyvtári
szolgáltatások mellett egyéb szolgáltatásokat is
felajánlottak. Így a helyi igények figyelembe
vételével több rendezvényt is kiközvetítettek. Az
igazgatónõ az általa felsorolt eredményeket ké-
pekkel illusztrálta. A jelenlegi ellátási rendszer,
mint mondta, 2006 végéig mûködik. A jövõre
vonatkozó terveikrõl közölte, hogy a három vá-
rosi könyvtárral – Ózd, Putnok és Borsodnádasd
– egy közös kistérségi lelõhelyadatbázist hoznak
létre, amely a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár Corvina rendszeréhez kapcsolódik majd.

Ezek a városok 2005-tõl a megyei könyvtár
integrált könyvtári rendszeréhez csatlakoztak.

A beszámolót követõ kerekasztal-beszélgetést
Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa
vezette. A beszélgetésben Kenyéri Katalin fõta-
nácsos a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma képviseletében, valamint Venyigéné Mak-
rányi Margit, a megyei könyvtár igazgatója vett

részt. A hozzászóló kollégák segítséget kértek a
többcélú kistérségi társulásokkal való megálla-
podások elkészítéséhez. A kérdezõk egy
iratmintatár összeállítására gondoltak. Kenyéri
Katalin és Fehér Miklós is ígéretet tett ennek
elkészítésére. További gyakorlati kérdések is el-
hangzottak, mint például az, hogy a kistérségi
ellátásba bevont dokumentumok kinek a nyil-
vántartásába kerülnek, milyen bélyegzõvel kell
ellátni õket, a kistérségivel vagy a szolgáltató
könyvtáréval stb. A válaszolók részérõl egyér-
telmû volt, hogy a szolgáltató könyvtár nyilván-
tartásában kell szerepelnie, de jelölni kell, hogy
mozgó könyvtári állományhoz tartozik.

A konferencia másnapján az Encsi Többcélú
Kistérségi társuláshoz tartozó településekre in-
dultunk.

A tapasztalatcsere elsõ állomása Szászfa volt,
ahol az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
bibliobuszának szolgáltatásait tekinthettük meg,
majd a krasznokvajdai Községi Könyvtárba szer-
vezett találkozóra siettünk. A médiában a tele-
pülésrõl többször negatív szenzációként elhang-
zott híreket nem követték az igazán nagy nyilvá-
nosságot is megérdemlõ események. Például
ilyen lehetett volna a település könyvtárának be-
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mutatása is, amelyet nem kis nehézség árán si-
került átadniuk a könyvtárhasználók számára.
Ebben úttörõ szerepet vállalt a könyvtáros,
Mitróné Kádár Éva, aki a településen és vonzás-
körzetében élõ lakosság könyvtári ellátásáért évek
óta példaértékû szakmai tevékenységet végez. A
könyvtárról, hivatásáról, gondjairól beszélt a je-
len lévõ kollégáknak: „29 éve vagyok könyvtá-
ros, 19 éve dolgozom községi könyvtárban.
Krasznokvajdán 1995-tõl teljesítek szolgálatot.
Fõállású könyvtáros vagyok, a munkámat egy
hatórás technikai dolgozó segíti. Az intézmény
fenntartója az 560 lakosú Krasznokvajda község
önkormányzata, de 1998 óta további hat közeli,
még kisebb település is hozzájárul a költségek-
hez a közmûvelõdési normatívájának átadásával
(Büttös, Kány, Perecse, Szászfa, Pamlény,
Keresztéte). Az intézmény részben önállóan gaz-
dálkodó. A könyvtár által használt helyiségek
alapterülete 120 négyzetméter. A hét öt napján
tartunk nyitva (9 és 17 óra között), szeptember-

tõl júniusig minden szombaton
délelõtt is várjuk a látogatókat (9-
tõl 12-ig). Dokumentumbeszerzési
keretünk az utóbbi években 250
ezer forint körül volt, amit a mi-
nisztériumi érdekeltségnövelõ tá-
mogatással egészítettünk ki (éven-
te 80–100 ezer Ft). 2003-tól isko-
lai könyvtári feladatokat is ellá-
tunk a hét település által fenntar-
tott, helyben mûködõ általános
iskola és óvoda vonatkozásában.
Olvasóink száma évente 150–200
fõ. Könyvtárunk az elsõk között
került fel a nyilvános könyvtárak
jegyzékére. Közel kilencezer do-
kumentummal rendelkezünk, me-

lyek értéke megközelítõleg hárommillió forint.
Újabban ez a gyûjtemény a megyei könyvtár által
biztosított letéti állománnyal egészül ki. A teljes
dokumentumállomány (1998-tól) számítógépen
is fel van dolgozva, amit saját magam végeztem.
Négy korszerû számítógép áll a látogatók ren-
delkezésére. Interneteléréssel 1999-tõl rendelke-
zünk, a településen elsõként. 1998 óta közösségi
irodaként is szolgál a könyvtár: lehetõséget biz-
tosítunk fénymásolásra, fax küldésére, fogadásá-
ra, számítógép használatára, szövegszerkesztés-
re, internetezésre. Három éven át a még egyetlen
számítógépünkön készítettük helyi újságunk, a
Vajdi Csevegõ számait. Helyismereti gyûjtemé-
nyünket igyekszünk sokrétûen gazdagítani. A fel-
sõoktatásban tanulók körében népszerûvé vált a
könyvtárközi kölcsönzés. Részt vettünk A nagy
könyv programban. Eddigi eredményeinkhez nagy-
ban hozzájárult, hogy minden pályázati lehetõsé-
get igyekeztünk megragadni: 1997-ben elnyertük a
Könyvtárpártoló Önkormányzat címet (1 millió Ft),
1998-ban a könyvtár biztonságtechnikai felszerelé-
sére (160 ezr Ft), 1998-ban könyvtári bútorokra
(250 ezer Ft), 2003-ban az IHM-ITP 3/K Esély a
felzárkózásra kiírásán (három számítógép könyv-
tári közösségi használatra – 1.100 ezer Ft), 2003-
ban a Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba
pályázaton (a könyvtár épületének felújítására – 12
millió Ft) kaptunk támogatást. Sajátos helyzetben
van könyvtárunk több szempontból is, s ez megne-
hezíti a munkát. Iskolánkba és óvodánkba a gyere-
kek hét településrõl járnak (autóbusszal), mondhat-
ni kaputól kapuig. Az iskola elég messze van a
könyvtártól, és az iskolások majd mindegyike nap-
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közis. (Nehézkes a gyerekek könyv-
tárba járása, így a könyvtárnak kelle-
ne hozzájuk mennie, az iskolában vi-
szont nem nagyon van alkalmas he-
lyiség.) Ezért feljárok az iskolába köl-
csönözni a tanítás és a napközis tanu-
lóidõ közötti órákban, hetente két-há-
rom alkalommal, a kölcsönzendõ
könyveket is magammal szállítva. Má-
sik nagy gondom a könyvtár állami
finanszírozása. Nagyon méltánytalan-
nak tartom, hogy azok a községi
könyvtárak, amelyek éveken át nagy
nehézségekkel küszködve igyekeztek
felkapaszkodni a nyilvános könyvtá-
rak jegyzékére, most csekély lehetõsé-
gekhez juthatnak. A szolgáltatást meg-
rendelõ települések támogatása mellett méltányos-
nak tartanám, ha az önálló könyvtárak például több
pályázati lehetõséget, költségvetésben rögzített
garanciákat, az érdekeltségnövelõ támogatás ér-
tékálló összegét kaphatnák.”

Krasznokvajdai kolléganõnk elgondolkodtató,
bizonyára vitára sarkalló beszámolóját követõen
kedves vendéglátásban volt részünk.

A szervezett program legnagyobb ellensége
mindig az idõ, amely nem kímélt meg bennün-
ket sem a rohanástól. A szalonnai református
templom ódon falai közül áradó nyugalom jól
esett mindannyiunknak.

Utunk utolsó állomása Szendrõ volt. A Köz-
mûvelõdési Központ és Könyvtár munkatársai
már várták a kollégákat. Szíves invitálásukra
megnéztük a Kékfestõház Múzeumot, a Csáky-
kastélyban mûködõ városi könyvtári és iskola-
történeti kiállítást is. Ezt követõen a kastély
udvarán mindenki a valóságban is láthatta az
Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás biblio-
buszát. A tapasztalatcserén szerzett benyomása-
iról Gosztonyi Enikõ, a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa
gondolatait idézem, melyekbõl megismerhetjük
az út során szerzett élményeit, benyomásait:
„Számtalan országos és regionális konferencián
hallottam már a bibliobuszos ellátás elméletérõl
és egyre több hazai gyakorlati tapasztalatáról.
Bevallom, kissé szkeptikusan fogadtam a beszá-
molókat arról, hogy mennyire nagy népszerû-
ségnek örvend ez az ellátási forma egy-egy kis-
térség településein, számomra tündérmesének
tûnt, hogy viszonylag rövid idõ alatt sikerült

elfogadtatni, megszerettetni a kistelepülésen élõk-
kel. Ám a szakmai tapasztalatcsere során – több
érdekes program mellett – lehetõségem nyílt saját
szememmel meggyõzõdni arról, hogy igenis van
létjogosultsága ennek az ellátási formának. Jó
volt látni az encsi kistérséghez tartozó, Isten háta
mögötti kistelepülésen, a nagyjából kétszáz la-
kosú Szászfa kisközségben, hogy a mozgóposta,
mozgóboltok, jégkrémes autók után egy könyv-
tárbusz megjelenése is megmozgatja az ott élõ
embereket, felkelti érdeklõdésüket, hétrõl-hétre
várják, s aktívan használják is. Mindez azért volt
hasznos számomra, mert a munkám során szer-
zett negatív tapasztalatok, visszautasítások, fa-
lakba való ütközések leküzdéséhez rengeteg erõt
adott, bizakodással töltött el a jövõre nézve. Igen,
így is lehet csinálni! Mindehhez csak gratulálni
tudok!”

A tapasztalatcserén nélkülözhetetlen segítõnk
Laki Lukács László, az edelényi Városi Könyv-
tár elõzõ igazgatója volt. Vezetésével a csodála-
tos csereháti táj kultúrtörténeti emlékeirõl szóló
ismereteinket újra feleleveníthettük. Tartalmas
napot magunk mögött tudva, jó érzéssel indul-
tunk vissza Miskolcra.

A munkámhoz nyújtott önzetlen segítségért
köszönettel tartozom Gosztonyi Enikõnek, a
nyiregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, valamint Mitróné Kádár Évának, a
krasznokvajdai Községi Könyvtár munkatársának.

A programot a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatta.

Gulyás Lászlóné
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A tizedik

Április harmadikán, immár tizedik alkalommal,
Halász Magdolna, a Zrinyi Ilona Városi Könyv-
tár igazgatója tanácskozásra hívta Sárospatakra
a felvidéki, a kárpátaljai,a szerbiai és az erdélyi
magyar könyvtárosokat. Gondolom, mindnyájunk
nevében írhatom:  nagy-nagy örömmel fogadtuk
el a meghívást, hiszen reméltük – nem reméltük,
tudtuk! –, hogy ez alkalommal is, akárcsak ed-
dig minden találkozáson, sokat fogunk gazda-
godni szakmai ismeretekben, a sajátos, de mégis
közös gondok, tapasztalatok, eredmények  meg-
osztásának hasznában és örömében, lélekerõsítõ
élményekben. És így is történt.

Az elõadók – a találkozó meghirdetett köz-
ponti témájával összhangban (Könyvtárak és
könyvtárosok  a huszonegyedik században) azok-
ról a kérdésekrõl, feladatokról, kihívásokról szól-
tak – történeti beágyazásban olykor –, amelye-
ket a huszonegyedik század állít az anyaországi
és határon kivüli könyvtárosok elé.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) fõigazgatója, szemléletesen vázolta fel –
képekkel, táblázatokkal illusztrálva – az általa ve-
zetett intézmény eddig megtett útját, feladatait, a
Wenckheim-palotába történõ beköltözését, korsze-
rû és sokszínû szolgáltatásait, az igénybe vevõk
számának fokozatos növekedését, a fõváros és a
különbözõ típusú könyvtárak közötti információ-
cserében betöltött kiemelkedõ szerepét.

A Magyar könyvtárosok etikai kódexét kidol-
gozója, Papp István, a FSZEK ny. fõigazgató-
helyettese mutatta be. Remélhetõleg a kódex
categoricus imperativusként fogja meghatározni a
huszonegyedik század magyar – nemcsak anyaor-
szági! – könyvtárosainak magatartását, munkáját.

Bényei Miklós, a Debreceni Egyetem docen-
se, A helyi szellemi értékek megõrzésének és köz-
vetítésének jelentõsége címmel színvonalas elõ-
adást tartott a helyi értékek szerepérõl, fontossá-
gáról, gyûjtésérõl, feltárásáról, amelyek a helyi
döntések, tervezések, a helytörténeti kutatómun-
ka és könyvtári tájékozató munka elengedhetet-
lenül fontos segédeszközei.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg Pintér
Katalin fõigazgató-helyettes elemzõ tájékoz-
tatását is, amelynek Az európai uniós külön-
gyûjtemények szerepe a közkönyvtárakban volt
a címe. Megtudhattuk, hogy az Országgyûlési

Könyvtárban egyedülálló európai uniós gyûj-
temény áll az unió iránt érdeklõdõk rendelke-
zésére. A Miniszterelnöki Hivatal EU Kom-
munikációs Fõosztálya (korábban a Külügy-
minisztérium – a szerk.) már több éve pályá-
zati támogatással segíti az EU-s külön-
gyûjteménnyel rendelkezõ városi, községi
könyvtárak állománybõvítését és a rendezvé-
nyek szervezését is.

Hajnal Jenõ, a zentai Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézet igazgatója a vajdasági

Késik a Zsolnay
kulturális negyed

Késnek azok a pécsi beruházások, melyek az
Európa kulturális fõvárosa pályázathoz kapcso-
lódnak. Nem írták még ki az öt kulcsprojekt,
köztük a regionális könyvtár nemzetközi tervpá-
lyázatát, sõt, a könyvtárnak még az elhelyezése
sem dõlt el végleg. A döntéselõkészítéssel meg-
bízott társaság egyik tagja szerint a tervpályáza-
tot a városnak még a nyár folyamán ki kell írnia
ahhoz, hogy tartani tudják az ütemtervet. (For-
rás:  Magyar Hírlap)



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. június • 19

könyvtárosok KAPOCS nevû szervezetét, az
összefogás, az összetartozás biztosítékát, an-
nak feladatait, szolgáltatásait és kiadványait
mutatta be.

Kiss Jenõ, a sepsiszentgyörgyi Kovászna
Megyei Könyvtár igazgatója, a Romániai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az
erdélyi magyar bibliotékák nehéz helyzetét és
a könyvtárakban folyó helyismereti tudomá-
nyos kutatómunka problémáit taglalta.

Simon András, az MTA SZTAKI könyvtári in-
formatikusa a KözTéka integrált könyvtári rend-
szer egyik kifejlesztõje és forgalmazója a rendszer
felépítését, mûködését, használatát mutatta be.

A hagyománynak megfelelõen a határon kivüli
magyar könyvtárosok tudományos munkáiból
ezen a tanácskozáson két megjelent új könyvvel
ismerkedhettek meg a jelenlevõk. Tóth-Báthori
Erzsébet könyvtáros, az újvidéki Magyar Szó
munkatársa Csáky S. Piroskának, az újvidéki
egyetem nyugalmazott professzorának – aki saj-
nos nem lehetett jelen a tanácskozáson – Köny-
vek világában címû tanulmánykötetét mutatta be.
Halász Magdolna pedig Fülöp Máriának és
Ferencz Klárának, a Maros Megyei Könyvtár nyu-
galmazott könyvtárosainak Bibliografia local� ret-
rospectiv�  a Jude�ului Mureº = Maros megye
retrospektív helyismereti könyvészete címû, a me-
gyei könyvtár 1945 elõtti állományát helyismereti
szempontból feltáró mûvét ismertette.

A programban szerepelt volna egy kassai ki-
rándulás – hiszen száz éve hozták haza II. Rákó-
czi Ferenc hamvait –, de sajnos a vajdasági és a
kárpátaljai kollégáinknak ehhez nagyon nehezen
beszerezhetõ vízumra lett volna szükségük. Ezért
a szervezõk – nagyon helyesen, mindnyájunk

egyetértésével – lemondták a kassai kirán-
dulást, s a Nagy Fejedelem sírja helyett
sárospataki szobrát koszorúztuk meg.

Természetesen a „kötelezõ“ borkóstolás
sem maradhatott el a Rákóczi pincében, s az
igen jó hangulatú  ünnepi vacsora és a jubi-
leumi torta sem.

A második napon pedig egy zempléni
kiránduláson vettünk részt, leróttuk ke-
gyeletünket Széphalomban Kazinczy Ferenc
emléke elõtt, megcsodáltuk a részben már
helyreállított füzérradványi kastélyt, gyönyör-
ködhettünk a hollóházi porcelánokban.

 Együttlétünk jó hangulatát csak az ár-
nyékolta, hogy néhány kollégánk – talál-

kozóink mindenkori rendszeres résztvevõi – sze-
mélyes problémája miatt nem jöhetett el.

Köszönet Halász Magdinak azért a kitartásért,
amellyel ezt a számunkra nagyon sokat jelentõ
találkozót tizedszer is megrendezte. Mivel fe-
jezhetnénk ki legjobban köszönetünket és elis-
merésünket? Azzal, hogy alig várjuk a tizenegye-
dik tanácskozást.

Fülöp Géza
Marosvásárhely

Bibliografia local  re

trospectiv   a Jude ului Mure  
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Olvasásfejlesztés és
könyvtárpedagógia
az esélyteremtésért

Olvasásfejlesztés és könyvtárpedagógia az esély-
teremtésért címmel tartotta tavaszi szakmai nap-
ját a Könyvtárostanárok Egyesülete az Országos
Széchényi Könyvtárban a Könyvtári Intézet (KI)
együttmûködésével. A könyvtárostanárokon kí-
vül meghívottak voltak a gyermekkönyvtárosok,
magyartanárok is.

A vendéglátók bemutatkozásával kezdõdött a
nap. Hangodi Ágnes, a KI Oktatási Osztályának
vezetõje bemutatta a szakkönyvtár szolgáltatása-
it. A legújabb, könyvtárostanárok számára külö-
nösen hasznos tanfolyamok ismertetésén túl a
megújult honlapot (www.ki.oszk.hu) is megis-
merhettük.

Bauer Béla szociológus, a Mobilitás Ifjúság-
kutatási Iroda igazgatója az Ifjúság 2004 prog-
ram kutatásai alapján beszélt az ifjúság kulturá-
lis és mûvelõdési szokásairól. Helyzetfeltáró,
átfogó képet kaptunk, a teljes vizsgálatból rész-
letesebben a kulturális fogyasztás, a szabadidõ,
médiafogyasztás, kulturálódási, mûvelõdési szo-
kások adatait ismerhettük meg.

Örömmel hallgattuk Nagy Attila olvasásszo-
ciológus elõadását, melynek címe: Kiváltság vagy
esélyteremtés? Az olvasásfejlesztés „felettébb
szükséges voltáról”. A kutatási eredmények ér-
tékelése mellett a „kigázoláshoz” is kaptunk út-
mutatást, (nem) köte-
lezõ olvasmány aján-
lást is (Daniel Pennac:
Nemkötelezõ olvas-
mány). Szó esett a sta-
tisztikák szükségessé-
gérõl, célokat, felada-
tokat megmutató sze-
repérõl, arról is hogy
a használható tudás
megteremtésében, az
egyén versenyképessé-
gének javításában nem
kis feladat vár a
könyvtárosokra.

Nagy érdeklõdés
elõzte meg Cserne
Isván A kudarche-

gyen túl. A stresszkezelés szerepe az olvasási
képesség fejlesztésében címû elõadását is. A
pszichiáter kutatásaira, gyakorlatára hivatkoz-
va megerõsítette, amit egyre gyakrabban ta-
pasztalunk az iskolai könyvtárakban: az olva-
sási problémák nagy része nem olvasástechni-
kai hiba, hanem a gyermek pszichés állapotá-
val indokolható elkerülõ magatartás. Az elõ-
adás többünk figyelmét ráirányította az új
módszerre.

A szakmai nap második felében a jó gyakor-
lat bemutatása került elõtérbe. Kalcsits Jánosné
szaktanácsadó, a XXII. Kerületi Pedagógiai
Kabinet vezetõje az alsó tagozatosok számára
szervezett Kis könyvbarát vetélkedõt mutatta be.
Az ötlet megszületésérõl, az évek óta tartó fo-
lyamatról, a feladatlapok szerkesztésének fon-
tosságáról is beszélt.

A hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolából
érkeztek legkedvesebb elõadóink. Melykóné Tõ-
zsér Judit könyvtárostanár, közoktatási szakértõ
két tanítványával a tudományos diákköri munka
könyvtárhasználati és információs hátterérõl tar-
tott – nem csak a vetített képek miatt – színes és
élvezetes elõadást. Az önképzõköri tehetséggon-
dozás könyvtárhasználati eszközökkel, a könyv-
tárban nem csak eredményes, de a nagyon élve-
zetes is lehet! Errõl gyõztek meg valamennyiün-
ket a Játék szerepe a tanulásban témát igénye-
sen feldolgozó gyerekek.

Szakközépiskolások olvasási és könyvtárhasz-
nálati szokásairól beszélt a debreceni Juhászné
Belle Zsuzsa könyvtárostanár. Az Erdey-Grúz
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Az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja a
zentai Zyntharew együttes és a Thurzó
Lajos Közmûvelõdési Központ kezdemé-
nyezésére jött létre 1995-ben a budapesti
Kaláka együttes nagyfokú szakmai támo-
gatásával. A fesztivál elsõdleges célja a
fiatalok lírai és zenei anyanyelvének erõsí-
tése és fejlesztése, valamint az a szándék,
hogy minél több fiatal figyelmét felkeltse
az igényes és értékes vajdasági magyar
kortárs költészet és dallamanyag iránt.

A fesztivált ebben az évben május 20-
án és 21-én tartották meg. (Forrás: www.
vmmi.org.yu)

Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakkö-
zépiskolában végzett felmérésének eredményeit,
tanulságait ismertette.

A programot lezáró kerekasztal-beszélgetés
résztvevõi gyermekirodalmi és szakmai lapok
képviselõi voltak. Hock Zsuzsanna a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje
kérdezte a vendégeket a lapkiadás örömeirõl és
nehézségeirõl, valamint iskolai könyvtárakhoz
fûzõdõ saját élményeikrõl.  A beszélgetõtársak
Emmer Gáborné (Iskolakönyvtáros), Jáki Lász-
ló (Könyv és Nevelés), Rigó Béla (Kincskere-
sõ), Sándor Csilla (Csodaceruza), Szávai Ilona
(Fordulópont) voltak.

A nap folyamán jutott idõ az egyesület 2005.
évi történéseirõl és idei terveirõl szóló beszámo-
lók  számára is Bondor Erika, Tóth Józsefné,
Zseli Klára, Szakmári Klára, Hock Zsuzsanna
vezetõségi tagok jóvoltából.

A konferenciával egy idõben a helyszínen
megtekinthettük a Könyvtári Intézet Mesél –
Olvas – Olvass – Olvasok – Olvasom címû ki-
állítását, amellyel a szervezõk a tudatos olvasó-
vá válás útját kívánták felvázolni kapcsolódó
kiadványok segítségével.

Rakonczás Szilvia
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Nyugati magyar irodalmi lapok
1956–1989

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2006. június 1-
jén a könyvtár Fogadótermében konferenciát
tartott, amelyet Fodor Péter fõigazgató nyitott
meg.
Elõadások:
Az Új Látóhatár szerkesztése
Borbándi Gyula irodalomtörténész, az Új Látóhatár
szerkesztõje
A párizsi Irodalmi Újság történetébõl
Méray Tibor újságíró, az Irodalmi Újság fõ-
szerkesztõje
Az Irodalmi Újság lengyel tárgyú írásai
Gömöri György irodalomtörténész, nyugalmazott
egyetemi tanár
A Magyar Füzetek szerkesztése
Kende Péter újságíró, szociológus
Zárolt kiadványok a nemzeti könyvtárban 1946-1989
Somogyi Pálné, az Országos Széchényi Könyvtár
nyugalmazott fõosztályvezetõje
Az 56-os emigráns irodalom és sajtó hatása 1989-ig
Pomogáts Béla irodalomtörténész
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Kodolányi napok
a Kodolányi könyvtárában

A könyvtáros szakma igen gazdag programaján-
lattal jelentkezett a tavaszi hónapokban. Szinte
fel se lehet sorolni, hogy hány helyszínen, mennyi
könyvtár vagy intézmény szervezett elõadást,
konferenciát, kiállítást, szakmai napot Budapest-
tõl Szombathelyig, Kaposvártól, Miskolcig. A
szervezõk között közkönyvtárak, egyetemek,
fõiskolák, és egyéb szervezetek voltak. Ugyan-
ekkor zajlott az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) szokásos éves küldöttközgyûlése
szintén szakmai elõadásokkal, és még nem is
említettem a Könyvfesztivál háromnapos program-
sorozatát. A választék szinte zavarba ejtõ volt, csak
az a baj, hogy nem lehet egyszerre mindenhova
eljutni, pláne, ha túl sûrûre sikerül a szervezés.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtárát se
kerülte el a tavaszi „rendezvényáradat”, ezek
közül szeretnék néhányról beszámolni.

Könyvtárunk 2005-ben Európai Dokumentá-
ciós Központ címet kapott (korábban Európai
Tanulmányi Központként mûködött). Az Euró-
pai Unió Bizottsága Európai tavasz címmel fel-
hívást adott ki rendezvények, vitafórumok szer-
vezésére elsõsorban középiskolák részére márci-
us 21. és május 9. között. Az akció célja az volt,
hogy felkeltsék a fiatal generáció érdeklõdését
az Európai Unió szervezeteinek megismerésére,
azokra a lehetõségekre, amelyeket a közös Euró-
pa nyújthat számukra.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtára kö-
zös vetélkedõt szervezett a Kodolányi János Kö-
zépiskolával. A választást az is indokolta, hogy
ebben a középiskolában európai uniós fakultáció
keretében ismerkednek az unióval a diákok.

Több szempontból is érdekes volt a verseny.
Részben azért, mert a fõiskolásokkal ellentétben
a középiskolások – még a 9-10. osztályosok is –
mozgósíthatók voltak a játékra, érdekes volt az
is, hogy a különbözõ korosztályok felkészültsé-
ge mennyiben eltérõ, illetve hasonló. A pedagó-
gusok is lelkesen vettek részt a rendezvényen.

A kérdéseket a fõiskolai könyvtár egyik mun-
katársa állította össze, konzultálva a középiskola
európai uniós ismereteket tanító tanárával. Mi-
vel több mint ötven diák jelentkezett, két ver-
seny zajlott le egymás után, korosztályok szerin-
ti csapatokkal. A kérdések változatosak, szóra-
koztatók és játékosak voltak. Remek ötlet volt
egy-egy ország jellemzõ ismertetõjegyeinek
összeválogatása, vagy az újonnan csatlakozók
himnuszainak felismerése.

Azt hiszem, mindnyájan jól szórakoztunk és
tanultunk: a játékosok, a szurkoló osztálytársak,

a zsûri, a játékvezetõk és mi, a házigazdák. Ennek
a vetélkedõnek csak nyertesei voltak, mindenki
kapott oklevelet, könyveket, kisebb-nagyobb
ajándéktárgyat. A gyõztes csapatok egy európai
uniós tortát kaptak, amelyet térkép és a tagor-
szágok zászlói díszítettek.

Számunkra a legfõbb tanulság az volt, hogy
két intézmény összefogásával lehet tartalmas, a
diákoknak is vonzó programot szervezni.
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Május 8–9-én szerveztük a már hagyományos
könyvtári konferenciát. Az elsõ nap témája a
könyvtári teljesítmény mérése volt. Ehhez kap-
csolódtak a második napi elõadások is a könyv-
tári menedzsment kérdéseirõl. A konferencia
anyaga a könyvtár honlapján megtalálható:
www.kodolanyi.hu/lib.

A következõ nagy esemény a Könyvtári Inté-
zet munkatársainak látogatása volt május 15-
én, melynek célja a könyvtár megismerésén túl
a minõségbiztosítás tanulmányozása volt. Ez a
megtisztelõ érdeklõdés igazi kihívást jelentett
számunkra. Mit tudunk mi mondani errõl a té-
máról azoknak a szakembereknek, akik 2003-
ban kidolgozták a Teljesítménymutatók a magyar
könyvtári rendszerben címû anyagot?! Ráadásul
a Könyvtári Intézet honlapján szinte hetente je-
lennek meg olyan tanulmányok, amelyek a napi
munkához nélkülözhetetlenek, és akkor ezek a
munkatársak hozzánk jönnek tapasztalatcserére?

Mit lehet ilyenkor tenni? Elõször is jólesõ
büszkeséggel sürgõsen tudattuk a fõiskola veze-
tõségével, hogy a látogatás nemcsak a könyvtár-
nak szól, és felkértük õket a vendégek üdvözlé-
sére. A fõiskola rektora és a tudományos
rektorhelyettese beszámolt az alapítványi fõis-
kola mûködésérõl, jelenlegi helyzetérõl és a fel-
sõoktatást érintõ folyamatos megújulásról. A
minõségbiztosítás területén igen intenzív mun-
kát folytat a fõiskola, 2003-ban Fejér Megyei
Minõségi Díjat, 2004-ben Iias Shiba-díjat nyert.
(A pályázati anyagokban a könyvtárhálózat ada-
tai is szerepelnek.)

A szakmai program a könyvtár történetének
ismertetésével, a gyûjtõkör, az állomány kialakí-

tásának, a munka szervezésének kérdéseivel,
budapesti és siófoki fiókkönyvtári hálózatával,
számítógépes rendszerével, a könyvtári honlap
bemutatásával és még egyéb kérdésekkel folyta-
tódott. A könyvtár meghatározó szerepet tölt be
a fõiskola életében és szervezetében. Ehhez az
elmúlt több mint tíz évben nagyon sokat kellett
dolgozni, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a
könyvtári munka nincs mindig reflektorfényben,
és igazán csak akkor hiányzik egy könyvtár, ha
véletlenül zárva van.

Délután a székesfehérvári Püspöki Könyv-
tárat és Levéltárat látogatták meg a kollégák.
A gyönyörû püspöki palota igen gazdag õs-
nyomtatvány-gyûjteménnyel és levéltári ritka-
ságokkal rendelkezik. Sajnos nincs olyan dí-
szes könyvtárterme, mint a híres mûemlék
könyvtáraknak, viszont levéltáros kalauzunk
szakértelmét és hozzáértését bármely könyv-
táros megirigyelhetné.

A 44 ezer kötetes könyvtár rendkívül gazdag
és felfedezetlen, leginkább õsnyomtatványairól
híres – bár található itt négy kódex is, köztük a
XIV. századi Arisztotelész-kódex. Vidéken eb-
ben a könyvtárban van a legtöbb õsnyomtatvány,
502, Magyarországon összesen 7100 ilyen könyv-
ritkaságot õriznek. A könyvtár 166 mûvet szám-
láló régi magyar gyûjteményének legértékesebb
kincse Balassi Bálint Istenes énekeinek 1665-ös
kassai kiadása.

Igaz, hogy a napi könyvtári munkák mellett a
sok színvonalas rendezvényre csak részben tud-
tunk eljutni, viszont házigazdaként is sok érde-
kes tapasztalatot szerezhettünk, ráadásul az elõ-
adók és a vendégek helybe jöttek.

Beniczky Péterné
könyvtárvezetõ
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Árvizi napló 2006

Eredeti és hiteles dokumentum
a 2006 márciusi árvíz vésznapjairól

az esztergomi Helischer József
Városi Könyvtárban

Március 29., szerda
Délelõtt 10 órától elsõfokú árvízvédelmi ké-

szültség. Felszedjük a szõnyegeket odalent, a
gyerekkönyvtárból felhozzuk a 2005-ös bekötött
folyóiratokat, amiket ott alul hordtunk be az
épületbe. A két lenti páncélszekrényt kirámol-
juk, tartalmuk a Helischerbe kerül. Nem tudom,
mekkora a vízállás, de a Duna elérte a meder
sziget felõli szélét.

Bindics István volt kompkapitány információ-
ja: reggel 5,24 volt a vízállás. Óránként 3 cm-t
emelkedik. Honapra kb. 5,80 lesz.

Megjött a vízmû levele. 600–630-nál lezárják
a szigeti szennyvízátemelõt, tehát minden szige-
ti intézmény bezárandó. A jegyzõvel beszéltem,
mihelyt erre kerül a sor, be kell jelentenem tu-
domásulvételre.

A vízmû vezetõje: kb. 6,30 lesz az ár.
Horváthné Hetvesi Marianna a katasztrófavéde-
lemtõl telefonálta ugyanezt: tetõzés 600–630 kö-
zött. (Tõle tudtam meg – mert nem emlékeztem
pontosan –, hogy 2002-ben 7,71 volt a tetõzés.
Ez azt jelenti, hogy kb. 680–690-nél kezd el ne-
künk beszivárogni a víz. 600-nál válik másodfo-
kúvá az árvízvédelmi készültség.

Bindicstõl délutáni információ: továbbra is 2-
3 cm-t emelkedik a víz óránként. Valószínûleg
holnap délelõtt fog tetõzni.

Március 30., csütörtök
7.30-kor telefonáltak a vízmûtõl, hogy 10 és

12 között lezárják a szigeti szennyvízátemelõt,
tehát ma nem nyitunk ki. A Duna vízállása ek-
kor: 5,80.

9 óra felé a vízmûtõl és az önkormányzattól
kérdezték, pakolunk-e már. Ha a 2002-es tetõzés
alatt 80 cm-rel van a víz, pakolni kell!!!

Szabó Imre gázkazánszerelõt hívtam, egy órán
belül itt volt. Mondta, nem kell a kazánt felci-
peltetni, õ kiszedte belõle azt a valamit, aminek
ártana a víz.

11-kor Rafael Balázs (újságíró, 24 óra) tele-
fonált, hogy Bindics István (és a „hajósok”) örül-

tek, hogy ilyen komolyan számítok a tájékozta-
tásukra, ilyen komolyan veszem, és azt üzenik,
hogy még egy méter biztosan jön. Akkor kb.
6,80, 6,90 lehet a tetõzés… Tehát: holnap dél-
elõtt pakolunk. Az aljegyzõnek jelentettem, hogy
a héten már nemigen tudunk kinyitni.

16 órakor 6,20.
Délután ferences diákok és a Roma Kft. Se-

gítségével mindent felpakoltunk. Semmi mozdít-
ható nem maradt lent a gyerekkönyvtárban és az
öltözõben, valamint a lépcsõ alatti kis helyiség-
ben, semmi fél méternél alacsonyabban. Érdek-
lõdtem, áramtalanítják-e a szigetet. Állítólag nem
fogják.

Március 31., péntek
Reggel 8-kor 6,45. 2-án reggelre van kilátás-

ban a tetõzés, egyelõre 7,10-et jósolnak. Órán-
ként 3,8 cm-rel jött az éjjel. Bindics szerint ma
estére biztos a 6,80. Homokzsákokat kértem a
lenti két csatornanyílásra (olvasói WC, lépcsõ
alatti beépített helyiség), a gyerekkönyvtár elé
és a gyerekkönyvtár bejáratához.

Fél 12-kor megjelent az interneten a mai víz-
állásjelentés. Bindics úr és Harsányi úr (a hajó-
állomás vezetõje) szerint a vízállás jelenlegi
helyzete alapján tetõzés kb. szombat este vagy
éjjel, 7,10, 7,15 körül. 30–40 cm magas homok-
zsákok kellenek! Éjfélkor kb. 6,80 lesz.

12-kor 6,55 volt a vízállás.
Nincs telefonunk.
Fél egy felé Rafael Balázs járt itt, fényképe-

zett, átmentem vele a Zeneiskolába – még nem
volt benn náluk a víz.

13 órakor Monostori Imre (a megyei könyv-
tár igazgatója) telefonált (a mobilomon ért csak
el), kell-e segítség, õ szívesen küld nekünk egy
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brigádot, akár a visszapakoláshoz is, csak idõ-
ben szóljunk. Istenem, de rendes!

14.30-kor korábbi kérésemre kiiktatták a ri-
asztót, mivel nem tudhatni, mikor lesz áram-
talanítás. (Állítólag nem is lesz, mert egy veze-
téken vagyunk a fürdõvel, ami mûködik.)

16 órára befejezték az épület körbe homok-
zsákozását.

Felhívtam Major Tamás villanyszerelõt, hogy
jöjjön az épületet áramtalanítani (a sörök nem
lesznek hidegek…). Estefelé tud jönni.

16 órakor 6,66.
18 órakor 6,72.
19 óra körül végre sikerült az épület áram-

talanítása. Nagyon nehéz volt. Nincs egy fõkap-
csoló, amivel mindent ki lehet iktatni. Össze-
vissza futnak a vezetékek, követhetetlen. Major
Tamás nagyon sokat dolgozott. Elemlámpával
világítottam neki, miközben egyenként húzogat-
ta ki a biztosítékokat, mindegyik után némileg
csodálkozva, hogy még életben van… Kérdezte,
miért van ilyen erõsségû amperünk. (225, ha jól
emlékszem.) Fogalmam sincs!!!

Felfedeztem, hogy a kazánból a gyerekkönyv-
tárba átvezetõ fûtéscsõ lyuka (???) alján víz van.
Szóltam Sipos úrnak (az árvíz önkormányzati
koordinátora), jött és betömte. (Felmosóruhákkal,
törülközõkkel, szaknévsorokkal, újságokkal és
iszonyatos erõfeszítéssel zseblámpa fényénél.)
Kilenc után haza Nórával. (Hosszabb ideig Zsu-
zsa volt bent, Marcsi, Panni benéztek, Nóra reg-
gel, este jött.)

Április 1., szombat
Vízállás reggel 8-kor 7,02.
A víz bent van. Sms-ben jelentettem a helyze-

tet Sipos úrnak. A gyerekkönyvtári bejáratnál és
az öltözõ részen szinte bugyog befelé. A tegnap
este fáradságosan betömött lyuk is vízben áll.
Megkönnyeztem. 8 óra 20 perc van.

10.15-re összefüggõ víz borítja az alsó szin-
tet. Kb. 1 centiméternyi, egyenletes. A gyerek-
könyvtárban két helyen is buzgárra leltem.

10.40-kor az E.ON-tól (Gyõrbõl) Balogh Ta-
más hívott, hogy lekapcsolják-e az épületünket
az áramról. Mondtam, hogy igen, noha az intéz-
mény már áramtalanítva van. Így hát az oszlo-
pon is kikapcsoltak, ahonnan befelé jön az áram
– jobb ez így. Ha vissza kell kapcsolni, kb. egy
órán belül meg tudják csinálni.

10.45-kor Bindics Istvánnal beszéltem, õ most
7,20-ra „limitál” a tetõzésnél. Gátõrház – õket
hívom mindig az aktuális vízállásért: 7,08 a je-
lenlegi állás. Pontos információjuk a tetõzésrõl
még nincs.

12.10-kor a kazánban 11 cm víz, a gyerek-
könyvtári fogasoknál 5,5 cm.

16.30: kazánban 18 cm, elõtérben 14 cm.
Vízállás: 7,20. A gátõrház szerint hétfõ hajnal-
ban tetõzik 7,40–7,50 körül. Sms Sipos úrnak,
kéne homokzsák még, oda, ahova 2002-ben is
tettünk, a gyerekkönyvtárból felvezetõ lépcsõ
fölé, a raktár ajtajához, valamint a kazán és a
raktár átjáróhoz. Válasz mindezidáig nem érke-
zett.

Erika lánya, Noémi 17 óra után bement a
városházára az üzenettel, hogy kellenek a ho-
mokzsákok. Válasz: mindenki a gáton van, nagy
a baj. Nincs se homok, se zsák, se ember…

Meszes Balázs tanácsa nyomán az 520-000
szám 3-as mellékét hívom kétségbeesve. (Ka-
tasztrófavédelem.) Fel sem vette a mellék.

19.10: elõtér 18 cm, kazán 22 cm.
19.30-kor Sipos úr járt itt, körülnézett, meg-

esküdött, hogy nem jön be a víz a raktárba, nem
kell bentre homokzsák. (Afféle kényszereskü,
vigasztaló eskü volt, jól is esett, el is hittük.) De
baj esetén a lent lévõ folyóiratokat (a raktárban
a földön lévõk, amiket lejjebbrõl oda mentet-
tünk) fel kell hordani.

18 óra: 7,21. Gátõrház szerint: tetõzés 2-án
hajnalban, 7,30–7,50.

Április 2., vasárnap
Nóra bejegyzései: 00.10: raktárlépcsõnél: 28,5

cm, elõtérnél 25 cm. A gumicsizmámba totál
befolyt a víz, mezítláb mentem haza! (Ja, van
papucsom…) Valahonnan – fogalmam sincs,
honnan – egy polcnyi könyv beleesett a vízbe,
ezeket Andreával kipecáztuk, radiátorra, felsõbb
polcokra raktuk.1 óra: Van homokzsák! A pol-
gárõrség emberei a helyükre is rakták! 1.30:  Már
nem mentem le vizet mérni, de azt mondták,
hogy még jön… sok…

7.40: Megmérni én sem tudom, mert nem
tudok átmászni a homokzsákokon. (Bravó, Nóra!)
A gátõrház szerint a jelenlegi vízállás 7,36. Tart-
ják a tetõzésre vonatkozó limitet: 7,40–7,50.

Fogi bejegyzése:  10.45: a szaknévsorok alatt
még 19 cm van, ami nincs víz alatt. A magyar
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nyelvjárások atlaszáig 36 cm van, ami nincs víz
alatt (a raktár és a kazánház között).

11 óra: Hát, nõ, nõ… Mérni nem tudunk, nem
tudok átvergõdni a homokzsákokon.

12 óra: A vízállás 7,43. Tetõzés holnap estére
7,60–7,70.

14.35: Nincs mese, feljebb kell hurcolkodni.
15 órára ferences gyerekek jönnek, felpakoljuk,
ami a raktárban a földön van. Nórát, Pannit,
Marcsit hívtam be. Zsuzsit (takarítónõ) nem tud-
tam elérni, nem veszi fel a mobilját.

Panni bejegyzése: 15.30-kor Tóth Gábor te-
lefonált a Polgármesteri Hivataltól, kell-e segít-
ség?! Ma lehet kérni: 18-ig Valek Anita (tele-
fonszáma), 24-tõl Borz Tibor (telefonszáma), 06-
tól Kollár Miklós (telefonszáma). Portaszolgálat
hétfõtõl!

Andrea bejegyzése: 15 órakor tíz neveletlen
ferences diákkal felpakoltunk mindent a folyó-
iratolvasóba (megj.: ezt ugyanis szabadon hagy-
tuk, reménykedve még, hogy a 4-ei Cseh Tamás-
rendezvényünket megtarthatjuk ott… – V. E.).
17 óráig dolgoztunk (köztük egy ideig Andrea,
Dénes, kis Meszes Balázs, valamint nagy Me-
szes és én). Utána söröztünk, egy kis konyak,
nem is lehetett olyan kicsi, mert Eszter néni azt
mondta, hogy „nohmális” „normális” helyett,
pedig különben nem raccsol. Sipos Sándor elér-
hetetlen. Helyette „sajnos” Tóth Gáborral tartjuk
a kapcsolatot.

18 órakor 7,48. A gátõrház szerint tetõzés
holnap este 7,70–7,80. Lent voltunk a gyerek-
könyvtárban, combig ért a víz, a gumicsizmánk-
ba persze befolyt. Elképzelhetõ, hogy a tetõzés
nagyobb lesz, mint 2002-ben! (Gátõrház.)

Fogi bejegyzése: 19.45: szaknévsor alatt 11
cm, 27 cm A magyar nyelvjárások atlasza alatt.

Április 3., hétfõ
Ha jól emlékszem, ezen a délelõttön járt itt az

RTL Klub Híradó és a Kossuth Rádió Napköz-
ben mûsora. Nem mernék megesküdni rá, ezt
nem jegyeztem fel.

6 óra: 7,60.
A Kossuth Rádió szerint: „…eddig mért leg-

magasabb fokon tetõzik kedden…” Budapestre
8,60-at ígértek. Szabó Imre gázkazánszerelõ itt
volt, mondta, hogy mielõtt az épület újra áram
alá kerül, feltétlenül szóljunk neki, mert a kazán
félig víz alatt van. Meszes Balázs iskolája segít,
mert még feljebb kell költözni. Fel kell hozni a

raktár legalsó polcainak könyveit is. Körbejár-
tuk Nórával a víz alatti részeket (gyerekkönyv-
tár, öltözõ, raktár), és kiderült, hogy pl. a presens
polchoz a kazánban kb. 3 cm közel van a víz.
Nosza, Sipos úrnak telefon. Mindjárt itt volt,
hívott tûzoltókat, katasztrófavédelmiseket.

Két tûzoltóval elõször a kazánból mentettük
fel a presenseket (mi voltunk a vízben, a raktár-
ban Balázs gyerekei vették át láncban). Aztán
kinyitottam a gyerekkönyvtár oldalajtaját (nem
volt könnyû, kívülrõl feszítették a homokzsákok
meg a víz, de sikerült), csónakok jöttek be, így
pakoltuk a gyerekkönyvtárban és az öltözõben
le a következõ polcokat. Én túlzott óvatosság-
nak tartottam a dolgot, de a tûzoltók kerek perec
megmondták, hogy õk most vannak itt, késõbb
nem tudnak jönni, és még jöhet víz jócskán.
Combig érõ csizmákban dolgoztunk, négy tûzol-
tó, két közmunkás, meg én. Naná, hogy én vol-
tam a legkisebb, nekem ezen a csizmán keresz-
tül is bejött a víz, még a… szóval mindenem
vizes lett. A víz hét fokos. Nem számoltam, de
jó két órát biztos benne töltöttünk – ha nem
többet. Reményi Laci (a zeneiskolából) is jött
egy csónakkal – három csónak fordult, ki a gye-
rekkönyvtár oldalajtaján, ki a „partra”, ami most
már csaknem a járda, onnan láncban adogatva
kerültek be a könyvek végig a szabadpolcok közé.
Közvetlenül ezután „exkluzív” riport az Eszter-
gom tévének…

12 órakor 7,62. Tetõzés éjszakára, 7,70.
18.07: mérni nem tudom, de szemmel látha-

tóan nõtt a raktárban. A jelenlegi állás 7,65. A
limit maradt: éjszaka tetõzik 7,70-nel.

Gátõrház információja: éjfélkor 7,67 volt,
azóta nem nõ. Enyhe apadás tapasztalható.

Április 4., kedd
Kossuth Rádió reggel 7-kor: „…a Duna víz-

állása meghaladta az eddig mért legmagasabb
szintet, azóta 10 cm-t nõtt…” Szám nem hang-
zott el.

Nóra bejegyzése: 8 óra. Kívülrõl úgy tûnik,
nem lett magasabb, de bent a raktárban mégis
emelkedett a vízszint. Raktárban lépcsõknél há-
tul 9 cm, elöl (elsõ polc) 7,5 cm. (Ezt nem egé-
szen értem. Mihez képest? – V. E.) Kint nincs
nagy vízmozgás, a víz „tiszta” – talán enyhe
apadás is látszik.

Marcsi bejegyzése: 8.45. Túl nagy a csend.
Olyan, mintha jó kis búvóhelyet talált volna itt
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nálunk a Duna, és nem tágít tõlünk. Az öltözõ
egyik radiátoránál valami folyamatosan buboré-
kol ki a vízbõl. Állat? Vagy folyik a radiátor?
Vagy buzgár?

Budapestnél eddig sosem mért magasságon
tetõzött (déli 12 órás hírek), 8,58-cal. Ugyan-
csak 12 óra, Esztergom Tévé: 7,59-en áll a víz,
és 7 fokos.

13.45: Hol vannak az elemlámpák? Ja, meg-
vannak. Raktárban hátul 8,5 cm a víz.

Panni bejegyzése: Itt voltam 14 óra 00. A
biciklitároló tetején volt a víz! (Talán 2 cm-t
apadt.)

Április 5., szerda
Kossuth Rádió 7 órás hírek: 8,61-gyel tetõ-

zött Bp-nél 4-érõl 5-ére virradó éjjel.
Gátõrház: reggel 8-kor 7,53.
9.30: Eltûnt a víz a raktárból! Büdös van és

hideg, 15 fok.
Marcsi bejegyzése: 10.10. Karcos a levegõ,

köhögtetõs. (Még mindig buzog a radiátor mel-
lett.)

Fogi bejegyzése: 15 órakor a raktár + lépcsõ-
feljáró szinte száraznak mondható.

16.10: Úgy bizony! Apad! Állítólag lassú,
folyamatos apadás várható, és ha jön is újabb
árhullám, nem éri el a korábbi tetõzést (városhá-
zi értesülés).

Április 6., csütörtök
Nóra bejegyzése: 8.10. Semmi érdekes. Han-

gyák mászkálnak a pulton és hideg van.
10 órakor 7,30 a vízállás. Hangyák továbbra

is másznak. Borzasztó! Elkeserítõbb a helyzet,
mint tetõzéskor…

Április 7., péntek
10.20: Gátõrház szerinti vízállás 6,92. Hol-

nap reggelre már csak 6,60 körül lesz. Az étke-
zõben és konyhában van még egy kis víz, de
különben megy le. Siralmas! A vízmûvesekkel
beszéltem (itt sétáltak), a hét vége száraz lesz,
néhány napig tuti nyugalom és apadás. Szerin-
tük el lehet kezdeni a rendbehozatalt. (?)

Marcsi bejegyzése: 11.10. Nagyon hideg van.
Valószínûleg buzgár vagy valami volt az öltö-
zõnkben valóban, mert csak onnan nem ment ki
a víz.

16.10: Csak kesergek, mint kapitány elsüllyedt
hajója romjai között… Eltakarodott a víz, az

öltözõ talaja még nedves, a régi széntárolóban
még néhány milliméter csillog. Egyébként las-
san szárad…

Fogi bejegyzése: 17.30. Sok hangya. Sok bûz.
Sok hideg.

Április 8., szombat
9.35: Kinyitom az ablakokat, ahova odaférek

különösebb életveszély nélkül. Hadd szellõzzön.
Kinyitottam a páncélszekrényeket is, lent is né-
hány bukót. És van egy csomó kérdésem! Ki
viszi el a homokzsákokat? Mikor? Ki fertõtle-
nít? Mikor? Mikor lehet visszaáramosítani? Mi-
kor lehet befûteni? Ki fog kimeszelni? További
kérdésem volna: „Pálinkát mérnek-e már?” Mi
lesz velünk?

13.10: Sipos úrral bejöttünk, körbenéztünk.
Azt mondta, mindent nyissunk ki ma és holnap.
Ehhez persze ügyelet kell az épületbe. Beszél-
tünk slagozásról, fertõtlenítésrõl – azt mondta,
intézkedik. Meszelést kell majd még elintézni,
nagytakarítást – és persze a visszapakolást…
Megszerveztük az ügyeletet nyolcadikára és ki-
lencedikére tíztõl este hatig.

Április 9., vasárnap
Csiri bejegyzése: 10 órára bejöttem. Kinyi-

tottam az ajtókat és az ablakokat, hogy a huzat
szárítson és vigye a bûzt. Jó kis munka vár ránk!

Panni bejegyzése: 13.15. Érdeklõdés! Mikor
nyit a könyvtár? Nem tudtam válaszolni.

Nóra bejegyzése: 16.45. Hideg van, büdös,
iszap és hangyák. A folyóiratraktárban még van
víz. Ahogy körülnéztem, nagyon elkeseredtem:
mi vár még itt ránk!!!???

Ági bejegyzése: 17 óra. Miközben a hangyák-
kal viaskodtam, lepecsételtem és beírtam az új-
ságokat. Borzasztó, szörnyû, ami itt van. Bezár-
tam mindent, a gyerekkönyvtár bejárati ajtajá-
nak a lakatját nem találtam, csak a másik zárral
zártam be.

Április 10., hétfõ
Nóra bejegyzése: 7.55. Baromi hideg van!!!

Amit tudtam, kinyitottam, de nem fértem hozzá
mindenhez. Vágom és hajtogatom a meghívókat
(Eperjes, ápr. 19.). A gyerekkönyvtár lakatkul-
csát nem találtam, így az ablakokat nyitottam ki.

9 órakor itt találkoztunk. További ügyeletet
szerveztünk a szellõztetés miatt este 6-ig. Vil-
lanyszerelõ, gázszerelõ 9.30-kor megjött. Szól-
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tam az E.ON-nak, hogy jöhet az áram az oszlop-
ról. A két szerelõ elment, akkor kell visszahív-
nom õket, mikor visszakaptuk az áramot. E.ON
azt mondta, még a mai nap folyamán. (Kikap-
csoláskor ugyan azt mondták, hogy ha bejelen-
tem, kérem vissza, egy órán belül meglesz. Eh-
hez képest fél tízkor szóltam, most 12.15.)

Itt voltak 12.45-kor végre; 14 órakor lett áram,
15 órakor lett fûtés! Az internet viszont nem megy.

Április 11., kedd
Rájöttem! Az internet nyilván azért nem megy,

mert nincs telefonunk sem! Tegnap 15 órakor
Csiri már beszélt az INVITEL hibabejelentõvel
– ezt én ma 10-kor megismételtem. Azt mond-
ták, még ma délelõtt megcsinálják. Nos, akkor
elválik, lesz-e internet!

Tegnap felhívtak a városházáról; ma 10 körül
jönnek megnézni, mit kell fertõtleníteni.

11.10: Itt voltak a fertõtlenítõk. Holnap 8-kor
jönnek. Pár óra múlva utánuk lehet takarítani.

Du. 5-kor még mindig nem volt telefon, újra
hívtam a hibabejelentõt, utánanézett, azt mond-
ta, péntekre vagyunk kiírva, mert modemcserék
kellenek. Nagyon pipa lettem. Azt mondtam,
ragaszkodom hozzá, hogy holnap legyen telefo-
nunk.

Április 12., szerda
Ma reggel 8.45-kor hívtam Bors Nórát, az

INVITEL üzletkötõjét, akivel személyesen kap-
csolatban állunk. Nagyon kemény voltam vele
is, mondtam, hogy ha nem lesz telefonunk még
a nap folyamán, kénytelen leszek véget vetni az
együttmûködésünknek, és más szolgáltató után
nézni. Megígérte, hogy visszahív, amit tíz perc
múlva meg is tett. Nem csak mi vagyunk telefon
nélkül, újságolta, hanem az egész sziget és a
Dunakanyar egy része is. Víz alá került valami
fontos elosztójuk. Nagyon sajnáltam, de mond-
tam, hogy ez az õ bajuk. Megígérte, hogy dél-
után 3 körülre lesz vonalunk.

13 órakor bejött mindenki, lepakoljuk a gye-
rekkönyvtár fal melletti polcait, hogy holnap
kezdõdhessen a meszelés.

14.15-kor észleltük, hogy végre van telefon!
És internet is!

A gyerekkönyvtárban lepakoltuk a könyveket
a földre (fóliára), a fali polcokról. A vízbe ful-
ladt könyvekrõl jegyzék készült, az elázott köny-
veket kidobtuk.

Április 13., csütörtök
8.00: Elkezdték bent a meszelést. Két nap alatt

meglesz. Kedden reggel 8 órától nekilátunk a
gyerekkönyvtári polcokat letisztítani, visszaten-
ni, a földön lévõ könyveket rápakolni, hogy le-
hessen slagozni; szerdán reggel 8-tól jön segít-
ség a lenti takarításhoz. (Városháza.)

Április 14., péntek
8.00: Folytatódik a meszelés. A Sipos úr által

bedugaszolt lukat lehetetlenség „kidugaszolni”.
(Ez igen, Sipos úr!) Ügyeletben vagyunk itt ma
is, mint tegnap, 8-tól 6-ig két órás váltásokban.
Sok a telefonos érdeklõdõ. A festõnek (Szabó
Zoltán) megmutattam a lépcsõfeljárót is, ami
sérült, mikor homokzsákokat tett ide a markoló.
Hoz mûkövest.

Ja, a villanyszerelõvel megcsináltattam a gye-
rekkönyvtári lógó armatúrákat, hogy meszelés
után ne piszkoljon ott vele. Még nincs minden
áramkör visszaállítva, száradnak a konnektorok.

Április 15., szombat
16.15: Március 29-e óta ez lenne az elsõ nap,

hogy nem kéne bejönnöm, hisz ma nem történik
semmi, nincs itt senki. Mégsem bírom ki, bejö-
vök. Meleg és tiszta mész-szag fogad, de a lát-
vány továbbra is riasztó. Nagyszombat, holnap
húsvét vasárnap. Azt hiszem, keddig tényleg nem
jövök már be.

Április 18., kedd
8.00: Mindenki itt van, elkezdtük lent a taka-

rítást a meszelés után. Felpakoljuk a könyveket
a gyerekkönyvtár padlójáról, egyelõre különö-
sebb raktári rend nélkül, hogy lehessen a padlót
rendesen feltisztítani. Aztán: slagozás! Õrült
munka, slag, víz, vízsöprés, iszap, homok, mész
földörzsölése…. Konyha, étkezõ teljes rendbeté-
tele (Panni, Nóra). Rengeteget, rengeteget dol-
goztak a lányok!

11 órától vissza van állítva valamennyi áram-
kör. Szóltam a riasztósoknak, hogy lehet jönni a
riasztót visszaüzemelni.

Április 19., szerda
8.00: Mindenki itt van. 8.30-kor Balázs gye-

rekei (mármint diákjai) jöttek, a gyerekkönyv-
tár, konyha visszapakolása van folyamatban,
közben asztalos járt itt, polcokat kell még ren-
delnünk. Tisztul a felnõtt olvasótér. Egyre több
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a hely. 10-kor takarítónõk jöttek, folytatódik a
lenti takarítás, aminek nagy, legmocskosabb ré-
szét tegnap a lányok megcsinálták.

10 óra körül megjöttek a GRANSEC-esek,
mától a riasztó is mûködik. Egyelõre nem hasz-
náljuk, nagy még a nyüzsgés itt.

Du. 5-tõl a Zöldházban Eperjes. Nagy siker!

Április 20., csütörtök
8.00: Mindenki itt van. Ma ismét jöttek a

Városházáról a takarítók. Tíz fiút kértem Bánhidy
Vajktól a ferencesektõl. Láncban hordjuk a he-
lyükre a folyóiratokat és a gyerekkönyvtári köny-
vek egy részét, valamint a presenst. Sorban még
nincsenek, csak fenn a polcon – a gyerekkönyv-
tári könyvek ömlesztve a polcokon és a földön.
Kemény fizikai munka mindannyiunk számára.
A csajok fantasztikusan dolgoznak, noha nagyon-
nagyon fáradtak. Le a kalappal!

Április 21., péntek
8.00: Mindenki itt van. Dolgozunk, dolgozunk,

dolgozunk és dolgozunk. A gyerekkönyvtári
könyvek mára mind lekerültek, a raktár alsó
polcaira is folyamatosan hordjuk vissza – elõbb
azonban itt, a folyóirat-olvasóban tesszük sorba
õket, a hideg földön kuporogva. Embertelen
munka. Alig élünk.

Április 22., szombat
8.00: Ma ugyan szombat, de dolgozunk – az

idegennyelvû könyvekkel teli dobozok végre
mind a Zöldház padlására kerülnek; tegnap már
részben áthordta õket Zsuzsa, ma én folytatom.
Úgy értem, én a kocsimmal, a cipekedést megint
Vajk gyerekei végzik. Közben Tibor válogatja a
régi könyvek, Helischer-anyag dobozait; azokat
Horváth Pista fogadja be a Balassa Múzeumba.
Érdemes lett volna megszámolni, hány doboz
került ki az épületbõl! Azt hiszem, nagyon sok,
és úgy örülök, hogy megszabadultunk tõlük!
Tudom, hogy megvannak, jó helyen vannak – és
a következõ árvíznél már nem okoznak gondot!
Tegnap megérkeztek a megrendelt polcok a gye-
rekkönyvtárba. Nagyon jól néznek ki.

Április 23., hétfõ
Ez az utolsó nap a napló szerint. A kézírásos

füzetben okt. 23-át írtam… Tudatalatti elírás. Ez
az a nap, mikor a megyei könyvtárból négy
kedves, pihent, szakszerû segítség érkezik –

köztük Zsike, az igazgatóhelyettes. És jönnek,
holnap, kedden is jönnek, az Isten áldja meg
õket… Nélkülük nem haladnánk így!

A mai nappal rendben van a kazán, a raktár,
az öltözõ – gyönyörû rend és tisztaság minden-
hol. Eszméletlen, mit dolgoznak ezek a lányok!
De már van látszata!

Ám a gyerekkönyvtárban még nem lehet le-
tenni a szõnyegeket, undorító, szürke penészt
virágzik a kõ… Ki tudja, meddig?

Igen, van látszata… Még három keményen
végigdolgozott nap, és május 2-án nyitunk. Min-
denkinek köszönet a segítségért – április 29-ére
a könyvtár szebben ragyog, mint új korában!

Várady Eszter

Gyermeknapi
ajándékmûsor Tégláson
Remekbe szabott, felejthetetlen elõadást láthat-
tak a Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz-
mény szervezésében, a Polgármesteri Hivatal
támogatásával a téglási kisiskolások.

A szegedi GRIMM-BUSZ Színház társulata
fergeteges hangulatot varázsolt a Városi Moziba
Bogaras mese címû zenés, vidám mesejátéká-
val, nevetést csalva nemcsak a gyerekek, de a
felnõttek arcára is.

Zümmögi Zozó, a kétbalkezes önjelölt kar-
mester, a nyolcadik pötty után áhítozó Katica és
a kapzsi Prücsök Tücsök története magával ra-
gadta a gyerekeket, akik tapssal, hangos bizta-
tással, éljenzéssel szurkoltak a gyengéknek, így
segítettek legyõzni és megleckéztetni a gonoszt.

Reméljük, máskor is megörvendeztethetjük kis
nézõinket a kitûnõ társulat játékával!

Tompa Tiborné
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Tehetséggondozás –
verseny –

hagyomány és megújulás
1766, Nagyszeben: Bod Péternek, Magyarigen
lelkészének munkája nyomán megjelenik az elsõ
magyar nyelvû irodalmi lexikon, a Magyar
Athenas.

1993: Ugrin Gáborné, a Bod Péter Társaság
elnöke megfogalmazza egy tehetséggondozó
könyvtárismereti verseny gondolatát, amelyet
Zsoldos Jánosné, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium könyvtárostanára – már korábbi,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenytapasz-
talatai alapján – életre hív.

2001-ben a versenyt már négy korcsoport
számára hirdették meg, hála a verseny életébe
idõközben bekapcsolódóknak, jelesül az azóta
megszûnt KÁOKSZI munkatársának, Benkõ Ilo-
nának (aki ma is oly féltõ szeretettel és odaadás-
sal kíséri figyelemmel a verseny eseményeit),
valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete volt
és mai vezetõinek.

Azóta is fájdalmunk, hogy az utóbbi három
esztendõben mind az 5-6. évfolyam, mind a 11-
12. évfolyam számára elmaradt a hivatalos, or-
szágos meghirdetésû verseny.

2006: A Magyar Athenas megjelenése 240.
évfordulójának évében, a Könyvtárostanárok
Egyesületének szakmai támogatásával, a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet szervezésében zajlott le
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bod
Péter országos könyvtárhasználati verseny. A
hagyományos írásbeli fordulók után 2006. ápri-
lis 28-án Székesfehérvárott mérték össze tudá-
sukat a legjobbak. Témájuk – kapcsolódva 1956
évfordulójához – az ötvenes évek második fele
mûvészeti életének egy-egy pontja volt.

A versenyzõk az információszerzés, -rend-
szerezés képességérõl, a könyvtárban való jár-
tasságukról, a szakkönyvek, kézikönyvek, ke-
resõrendszerek használatának magas színvona-
lú képességérõl tettek tanúbizonyságot. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy a versenyt elindí-
tó Zsoldos Jánosné megyei szaktanácsadóként
több sikeres kollégát és diákot nevelt föl a
könyvtárostanári szakmának, hiszen az idén is
négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák volt
a döntõben!

Bizonyára Bod Péter is elégedett lenne azzal
a 16 diákkal, aki az ez évben indult tanulók közül
a döntõbe került, s akinek munkáját a székesfe-
hérvári Sziget utcai könyvtárban oly örömmel és
elismeréssel kísérte figyelemmel a kilenctagú
zsûri. A versenynek helyet adó könyvtár vezetõ-
je, Kalincsákné Molnár Zsuzsanna méltó teret
biztosított a számunkra oly fontos eseménynek.

Varga Zsuzsanna, a Fejér megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgáltató Intézet igazgatóhe-
lyettese a felkészítõ tanárok számára szervezett
programot, amíg a diákok versenyeztek. Köszön-
jük Bondor Erikának, a Könyvtárostanárok Egye-
sülete elnökének, hogy vállalta a fotós szerepét,
s így a verseny teljes menete „nyomon követhe-
tõ” mindenki számára.

A díjátadás pillanatait tette ünnepélyessé a
helyszín, s Szabó Gábor elnök jelenléte, könyv-
tártámogató kedves szavai. Kremnitzky Gábor, a
Fejér megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszol-
gáltató Intézet igazgatója nemcsak jelenlétével
támogatta az országos verseny gyõzteseinek fo-
gadását – köszönet érte.

Mielõtt a gyõztesek eredményeit a Könyv-
tári Levelezõ/lap hasábjain is közölnénk, hadd
mondjak köszönetet a versenybizottság tagja-
inak, valamint minden megyei pedagógiai in-
tézetnek, versenyszervezõiknek, s nem utolsó
sorban a verseny kiemelt támogatóinak: a
Könyvtárellátó Kht. vezérigazgatójának, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
fõigazgató asszonyának, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnökének, a Kossuth
Kiadó vezérigazgatójának, a Flaccus könyvki-
adó ügyvezetõ igazgatójának.

A 2005–2006.évi Bod Péter országos könyv-
tárhasználati verseny döntõjének eredményei :

I. kategória
I. helyezés: Luxl Dóra Bersek J. Általános

Iskola és Alapfokú Mûv. Okt. Int., Kõszeg, ta-
nára: Nagyné Kovács Ildikó

II. helyezés: Boros Eszter Békés Városi Dr.
Hepp F. Általános Iskola, Békés, tanára: Veress
Béla Károlyné

III. helyezés: Pólya Málna Krúdy Gyula Gim-
názium, Nyíregyháza, tanára: Kalydy Zsuzsanna

II.kategória
I. helyezés: Felföldi Rita Sancta Maria Le-

ánygimnázium és Kollégium, Eger, tanára: Csató-
né Poczok Katalin
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II. helyezés: Takács Eszter Kanizsai Dorottya
Gimnázium, Szombathely, tanára: Szentgyörgy-
váriné Kovács Éva

III. helyezés: Füredi Andrea Bolyai J. Gy-
akorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely,
tanára: Horváthné Szandi Ágnes

Végezetül:
Három éve egyre szorosabb kapcsolatba ke-

rültem a versennyel, amelynek tisztelettel gon-
dolok minden valamikori „védnökére”. Köszö-
net Ugrin Gábornénak, hogy fölfedezte újra szá-
munkra Bod Pétert, s megtalálta Zsoldos Jánosné
könyvtárostanárt. Köszönet Zsoldos Jánosnénak
a több évtizedes lelkesedésért. Köszönet a ver-
senyzõknek, a felkészítõ tanároknak. Mert ha
mindannyian „csak” annyit teszünk a könyv-
tárostanári hivatásért, amennyit Bod Péter szavai
sugallnak, nemcsak a verseny, de a könyvtárostanári
hivatás is fönnmarad: „Mert valamiképpen a hazá-
nak ártani nem szabad, azonképpen annak nem
használni, mikor lehetne, nagy vétek.”

Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértõ

(Fõvárosi Pedagógiai Intézet)

Tékásklub a fõvárosban
Május utolsó hétvégéje, a nemzetközi gyermek-
nap adta az ötletet, hogy a fõváros iskolai könyv-
tárainak legfõbb használóit hívjuk találkozóra a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet elõadótermébe.

Azokban a sorokban, amelyekben máskor
könyvtárostanár kollégáim ülnek, most tanítvá-
nyaik közül a legjobbak, a legérdeklõdõbb diá-
kok foglaltak helyet. Május 26. nevezetes dátum
lett az életükben, életünkben, hiszen megalakult
a fõvárosi Tékások Klubja.

Mit takar az elnevezés? Mivel foglalkoznak a
klubtagok? A kiindulópontot az az osztály-
könyvtárosi rendszer adta, amelyet magam is né-
hány éve kialakítottam a Városmajori Gimnázium
könyvtárostanárként. Örömömre szolgált, hogy a
diákok között volt több olyan is, aki maga is
osztálykönyvtárosi feladatokat vállalt iskolájában.

Az osztálykönyvtárosok azok a diákok, akik
az iskola osztályai és az iskolai könyvtár között
kapcsolatot tartanak. Tájékoztató, ötletadó sze-
repük mellett aktívak az iskolai könyvtár min-
den tevékenységében. Feladataikról, lehetõsége-
ikrõl beszélgettünk a fõvárosi középiskolák di-
ákjaival.

A klubfoglalkozás keretében a felhasználók
megfogalmazták, milyen is az ideális könyvtár
az iskolában:

– nagy terei több könyvtári funkciónak helyet
adnak,

– az elmélyült tanulás mellett a halk együtt-
gondolkodásra, sõt közös játékra is módot biz-
tosítanak,

– alkalmasak délutáni, tanórán túli elõadások,
rendezvények megtartására.

Az ifjú könyvtárbarátok szerint számukra a
legfontosabb: legyenek a könyvtárak az iskolá-
ban otthonosak, mindig hívogatóak! A könyvtá-
ri dokumentumok legyenek tiszták, és a legfris-
sebb könyvkínálat, folyóirat is kerüljön az állo-
mányba! Természetesen legyenek CD-k, DVD-k,
CD-ROM-ok, az „olvasásukhoz” szükséges esz-
közök is álljanak az ifjú olvasók rendelkezésére!
A könyvtárostanár pedig legyen megértõ, ked-
ves személyiség!

Az iskolai könyvtárról alkotott képük a kor-
szerû, valóban a XXI. század szellemiségének
megfelelõ információs szolgáltató központot
vetítette elénk. Jó volt hallani, hogy mindaz,
amire mi, könyvtárostanárok vágyunk, a diá-
kok oldaláról is elvárás az iskolai könyvtárak-
kal szemben. Számunkra is fontos a jól alakít-
ható tér, és nagy örömünkre szolgált, hogy a
diákok is észreveszik a hiányzó friss doku-
mentumokat, a szakadt könyveket… Bizony
sokan vagyunk, akik évek óta nem vagy alig
tudunk állományt fejleszteni, köttetni. (A
modern ismerethordozókat már nem is emlí-
tem.) Ami pedig a megértõ, barátságos
könyvtárostanár képét illeti – ez nem kerül
pénzbe, ez rajtunk múlik.

A Tékások Klubjának alapító tagjai megálla-
podtak abban, hogy évente legalább kétszer ta-
lálkoznak, s a klubtagok vállalták az iskolai
könyvtárak világnapjának fõvárosi szintû meg-
rendezését, amelynek szervezéséhez már hozzá
is fogtak. Örömünkre szolgált, hogy a diákok
kezdeményezték, legyen saját oldalunk a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet honlapján, ahol könyv-
ajánlások, folyóirat-ajánlások is megjelennek
majd a klubtagok tollából.

Nézze el nekem a beszámoló olvasója, hogy
idõnként az egyes szám többes számmá lett, hi-
szen a Tékások Klubjának megszervezésében
Suller Zoltán és Terdik István könyvtárostanár
kollégám is részt vett.
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A klub alakuló ülése azt mutatta, hogy a fõvá-
ros oktatási intézményeinek vezetõi is  igen fon-
tosnak tartják az iskolai könyvtárakat, s ez minket,
szervezõket igen jólesõ érzéssel töltött el.

Folytatás? Természetesen szeptemberben, az új
tanévben – amikor szívesen teremtenénk kapcsola-
tot olyan iskolai könyvtárakkal az országban, ahol
mûködik osztálykönyvtárosi közösség…

Hock Zsuzsanna

Könyvrestaurálás,
állományvédelem
a Nógrád megyei

könyvtárban
Szakmánkban az információhordozók gyors üte-
mû fejlõdését tapasztaljuk, ugyanakkor egyre
nagyobb gondot jelent a régmúlt – fõleg írásos
– dokumentumainak megõrzése a következõ ge-
nerációk számára. Megõrzési szempontból foko-
zott minden olyan könyvtár felelõssége, mely-
nek állományában kimagasló értéket képviselõ
gyûjteményegységek vannak. Szakmai kívánal-
mak indokolják, hogy a dokumentumok megfe-
lelõ állapotát biztosítsuk, eredetiben való meg-
õrzésükhöz, hiteles bemutatásukhoz pedig szük-
ség lehet helyreállításukra is.

Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával kezdõdött meg az a több lépcsõ-
ben megvalósítandó dokumentum-helyreállító

munka, mely a helyismereti gyûjtemény komplex
állományvédelmét tûzte ki célul. A helyi értéke-
ket hordozó dokumentumok védelme, jövõben
is értékes tartalmuk megmentése nemcsak az
intézmény közvetlen érdeke, a feladatot a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat Közgyûlése is kez-
dettõl fontosnak tartja és pályázati önrész válla-
lásával folyamatosan támogatja.

A program megvalósításában korrekt és igé-
nyes partnerekre találtunk a szentendrei ARS
ALBA restaurátor mûhely munkatársaiban, min-
denekelõtt vezetõjük, Schramkó Péter személyé-
ben. Együttmûködésünk 1998-ban kezdõdött a
kiemelkedõ megyei alkotók hagyatékának hely-
reállításával.

Elsõként a Madách-hagyatékból restauráltat-
tuk Az ember tragédiája régi, ritka kiadásainak
több példányát, majd a Mikszáth-örökség leg-
fontosabb darabjainak helyreállítása következett.

Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatéka s en-
nek restaurált kötetei összetett értéket képvisel-
nek. Egyrészt reprezentálják a XIX. századi
magyar prózairodalom fejlõdésvonalát a népies
elbeszélésektõl a romantikus szépprózai munká-

kon át a nagyregényekig. Másrészt dokumentál-
ják prózairodalmunk mûfajteremtõ alkotójának,
Mikszáth Kálmánnak mûvészi pályaszakaszát. S
mindezeken túl a kötetek kiadás- és könyvtörté-
neti, könyvmûvészeti szempontból is jelentõs ér-
tékhordozók, olyan nagy múltú kiadói mûhelyek-
bõl kerültek ki, mint az Athenaeum, a Révai, a



34  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. június

Franklin, a Singer és Wolfner, és olyan mûvészi
illusztrátorok alkotómunkáját dicsérik, mint
Keményffi Jenõ vagy Jankó János. Helyreállítá-
suk után ritkabecsû köteteinket újra eredeti szép-
ségükben mutathattuk be, tárhattuk látogatóink elé.

A tavalyi évben pedig a szakirodalom került sor-
ra a helyismereti gyûjtemény gerincét alkotó, a tör-

ténelmi Nógrád értékeit sokoldalúan feltáró kéziköny-
vekkel, monográfiákkal, forráskiadványokkal. Ez a
gyûjteményegyüttes mintegy felöleli a megyével
foglalkozó rendkívül gazdag szakirodalmat, bemu-
tatva a megye történelmének különbözõ szakaszait,
hiteles helyzetábrázolást adva a feudalizmus idejétõl
egészen a századfordulós viszonyokig. Az újonnan
restaurált kötetek között találhatók – egyebek között

– Werbõczi „Hármaskönyve” 1775-bõl, Fényes
Elek országleírása 1836-ból, a megyetörténet ki-
emelkedõ darabjai, a múlt századi elsõ magyar
nyelvû megyei monográfia, az országos nagy so-
rozat részeként napvilágot látott vármegyetörté-
net, az 1860-as, antikváriumi és kézikönyvtári
ritkaságnak számító családtörténeti adattár, valamint
a nevezetes nógrádi irodalmárok, Madách Imre és
Mikszáth Kálmán életét és munkásságát feldolgozó
monográfiák. E maradandó értékû, nagyszabású tör-
téneti és irodalomtörténeti vállalkozások mindmáig
megyénk legfontosabb történeti forrásai, korabeli his-
tóriájának, földrajzának, gazdaságának összefoglalá-
sai. Olyan alapmûvek, amelyek mindössze néhány
példányban maradtak fenn, gyakorlatilag mára már
csaknem hozzáférhetetlenek.

A jelenleg restaurálásra váró anyag egy nagy
értékû különgyûjtemény könyvritkaságait tar-
talmazza, melyet Praznovszky Mihály nemré-
giben adományozott könyvtárunknak. A Mik-
száth-különgyûjtemény jelentõs része pótolha-
tatlan, egyedi példány. Egy-egy kötete a kora-
beli könyvmûvészet és képzõmûvészet kiemel-
kedõ darabja, olyan különlegességek, melyek
megõrzése nemzeti feladat is. Javításukra az
idén kerül sor, szintén a szentendrei mûhely-
ben. Helyreállításukkal nemcsak a könyvtár
helyismereti gyûjteményének állapota, állaga
javul majd – s így a hagyományozás, a megõr-
zés, a szakmai felhasználás esélye nõ –, de le-
hetõség teremtõdik arra is, hogy e mûtárgyak a
szélesebb közönséghez szóljanak.

A restaurátor szakemberek közremûködésé-
vel évek óta tartó értékmegõrzõ s egyben ér-
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tékteremtõ tevékenység eredményeképpen ron-
gált dokumentumaink újra kézbevehetõk, kutat-
hatók, a jelen és a jövõ könyvtárhasználói szá-
mára hozzáférhetõk. A restaurálási munkát sze-
retnénk folytatni, ehhez szükségünk van pályá-
zati segítségre. Reméljük, lesz a jövõben is lehe-
tõségünk további gyûjteményegységeket bevon-
ni, hiteles bemutatásukat biztosítani.

Gecse Zsuzsanna

A HUNGARNET
Egyesület tavalyi éve

Az egyesület éves rendes közgyûlését május
9-ikére, az MTA SZTAKI tanácstermébe hívták
össze. Napirenden szerepelt a 2005. évi szakmai
tevékenység, gazdálkodás és közhasznúsági je-
lentés, valamint ugyanezekrõl az egyesület fel-
ügyelõ bizottságának tájékoztatása, továbbá a
2006. évi gazdálkodási terv.

Az egyesület életének változatlanul legfonto-
sabb eleme együttmûködése a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra-fejlesztési Programmal (NIIF).
Noha a pénzügyi feltételek, források meglehetõ-
sen szûkösek voltak, az elmúlt évre tervezett
mûszaki feladatok mindegyikét sikerült megol-
dani. Kiemelkedik ezek közül a kapcsolódás az
európai kutatási-oktatási gerinchálózat új gene-
rációjához, a GEANT-2-höz, amiben a sávszé-
lesség 10+10 Gbps-re emelkedett (felerészt
internet-protokoll, illetve végpontok közötti de-
dikált forgalom). Fontos megjegyezni, hogy a
belföldi forgalmat is az európai élvonalnak meg-
felelõ, 10 Gbps sávszélesség jellemzi.

Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûkö-
dõ hazai számítógép-hálózat által kiszolgált in-
tézmények és felhasználók köre lefedi a teljes
magyar tudományos, felsõoktatási és közgyûjte-
ményi közösséget. Nyilván ez magyarázza, hogy
a taglétszám alig változott az elmúlt évben, 700

fölötti az intézményi és 1000 fölötti az egyéni
kutatói taglétszám, a hálózat a tagintézmények-
ben ténylegesen mintegy 600 ezer felhasználót
szolgál ki.

Sikeresek az NIIFP-vel közösen szervezett
networkshopok, a 2005. évit Szegeden, mintegy
400 résztvevõvel rendezték meg, 100 elõadás
hangzott el.

A Microsoft 1995 óta teszi lehetõvé a
HUNGARNET rendes tagintézményei közül a
felsõoktatási, közgyûjteményi, akadémiai és or-
szágos kutatóintézményi körnek a Microsoft
Akadémiai Select licenckedvezményt, amely je-
lentõs, szoftvercsaládtól függõen 70–90%-os ár-
engedményt jelent más disztribútorok kínála-
tával szemben. A jelenlegi szerzõdés 2006. már-
cius 6-ától 2009. március 30-áig érvényes, en-
nek alapján a Hungarnet a Központi Szolgáltatá-
si Fõigazgatóság alvállalkozójaként adhat li-
cenceket.

A vaskos, mintegy 50 oldalas éves beszámo-
lóból a továbbiakban a HUNGARNET könyvtá-
ri vonatkozású elemeit emeljük ki.

A Könyvtári Szakosztály (HEKSZ) szerepe
az elmúlt években megváltozott: az általános,
mindent átfogó érdekérvényesítés helyett inkább
a mindenkit érintõ generális érdekek és projek-
tek tartoznak feladatkörébe.

A Magyar Elektronikus Könyvtár régi felüle-
te és archív anyaga számára ma is az NIIF köz-
ponti szervere ad helyet, az OSZK szerverén 2003
óta létezik az új változat, s tükörszerver mûkö-
dik Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban,
ezek összes forgalma negyedmillió, a MEK 2.0
szerver látogatóinak száma 5 536 575 fõ volt
2005-ben. A MEK tavalyi gyarapodása ajándé-
kozás útján 1029 tétel volt, az összes dokumen-
tumszám 3310-re emelkedett.

Az Eleketronikus Periodika Archívum és
Adatbázis (EPA) 825 címet tartalmazó állomá-
nyát 851 345-en látogatták az elmúlt évben.

A 2001-ben indult SZEZAM szaktudományi
portál preferált szakterületei: számítástudomány,
fizika, egészségügy, könyvtártudomány. Az NIIF
szervere ad helyet a MOKKA-nak, amely NIIF-
projekt is egyben.

A HEKSZ közremûködött az Oktatási Minisz-
térium Elektronikus Információszolgáltatása
(EISZ) elõkészítésében, amely az egész felsõok-
tatás számára nyújt külföldi adatbázis- és e-
journal-szolgáltatást. (FL)

A Window of Sanghai elnevezésû projekt segítségével
könyveket kapott ajándékba az Országos Széchényi Könyvtár
Sanghaj városától. A néhány éve útjára indított kezdeménye-
zés célja, hogy a Sanghaj Könyvtárat összekösse más orszá-
gok nagy könyvtáraival, és egyúttal valamiféle kulturális hidat
képezzen Kína és a világ többi része között. Az adomány
tizenegy doboznyi értékes könyv, mely a kínai kultúrát, mûvé-
szetet, mindennapokat mutatja be. (forrás: Magyar Nemzet)
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Rákoskeresztúri könyvtár

A XVII. kerület, mint az egyik legnagyobb fõ-
városi kerület, öt közigazgatásilag önálló nagy-
községbõl jött létre 1950. január 1-jén. A kerület
– és a vonzáskörzet – mintegy 80 ezer fõs lakos-
ságának könyvtári ellátását a központi település-
részen, Rákoskeresztúron, az Újlak utcai iskolá-
ban kialakított XVII/4. sz. Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár biztosította.

A tagkönyvtár 21 évig mûködött „ideiglenes”
helyén. 2006 júniusában egy új könyvtárat ve-
hetnek birtokba a használók – a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár hálózatfejlesztési stratégiájában
megfogalmazott szakmai alapelveknek megfele-
lõen, a fõvárosi és a kerületi önkormányzat tá-
mogatásával. Az új könyvtár a kerület központi
részén elhelyezkedõ Fuchs-kastélyban nyitja meg
kapuit, minden lakos által könnyen megközelít-
hetõ helyen.

A felújított és könyvtári célra alkalmassá tett
kastély külsõ megjelenésében, funkciójában és
szolgáltatási sokszínûségében megfelel a legkor-
szerûbb könyvtári követelményeknek, és új kul-
turális gyülekezõhely lesz a kerület életében. Ha-
gyományos funkciói mellett – a már elért szol-
gáltatási szintet megtartva –, információs feladat-
körrel bõvülve tölti be közkönyvtári szerepét.

A háromszáz négyzetméteren jobb, kulturál-
tabb és modernebb körülmények között fogad-
juk jelenlegi és jövõbeli olvasóinkat: bõvítjük
eddigi szolgáltatásainkat, gazdagítjuk a kölcsö-
nözhetõ dokumentumok választékát, és a kor-
szerû informatikai infrastruktúrával lehetõség
nyílik az elmélyült tanulásra, a tájékoztatás és az
információszerzés elektronikus bázisainak eléré-
sére, és a közkönyvtárak egyik legfontosabb fel-
adatának, a rekreációnak a biztosítására.

A korszerû, esztétikus környezetben több mint
20 ezer (nyomtatott és audiovizuális) dokumen-
tum kölcsönözhetõ, a kézikönyvtári részben le-
xikonok, adattárak, szakkönyvek és folyóiratok
segítségével lehet kutatni, tanulni vagy kikap-
csolódni. A könyvtár rendelkezésre álló állomá-
nyát megsokszorozza az internet: hat munkaál-

lomás biztosítja a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár teljes dokumentum-adatbázisának, nagy-
könyvtári on-line katalógusainak és más, külön-
bözõ adatbázisoknak a közvetlen elérését.

A könyvtár sokszínû használói körét gazdag
programsorozat is várja, ezzel is hangsúlyozni
kívánjuk az új könyvtár népszerû, családias jel-
legét. A különbözõ korosztályok részére folya-
matosan szervezünk tanulást és/vagy munkát,
valamint kikapcsolódást támogató rendezvénye-
ket. Külön szabadidõs és tematikus klubfoglal-
kozásokat rendezünk a gyermekeknek: a legki-
sebbeknek óvodai órákat és mesedélutánokat, a
kisiskolásoknak pedig „könyvtári tanulószobát”.

A Fuchs-kastélyban mûködõ könyvtár mint
egy külsõ megjelenésében is vonzó, belsõ elren-
dezésében is modern és esztétikus intézmény
biztosítja a kölcsönzés és a helyben használat
feltételeit nemcsak a használóknak általában, de
akadálymentesített közlekedési útvonalaival a
mozgássérültek, valamint a babakocsival érke-
zõk részére is.

Rákosmente polgárai számára olyan új könyv-
tár nyílik, amely a korábbinál kulturáltabb kör-
nyezetben fogadja régi és új használóit, biztosít-
va a modern információs technológia eszközrend-
szerének és eredményeinek széles körben való
alkalmazását.
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Konferencia az iskolai könyvtári szakértõi munkáról
A Fõvárosi Pedagógiai Intézetben (1088 Budapest, Vas u. 8–10.) 2006. augusztus 30-án sorra kerülõ konferencia foglalkozni kíván az alábbiakkal:

• Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos jogszabályok és változásaik
• A szakértõi és szaktanácsadói jogszabályi háttér
• Az iskolai könyvtári szakfelügyelet tapasztalatai, jövõje
• Az iskolai könyvtári szakértõi munka etikai kérdései (díjazása, dokumentációja)
• Az iskolai könyvtárak alapdokumentumai (elvárások és a valóság)
• A könyvtárostanárok oktatási tevékenységének vizsgálati lehetõségei
• A szakértõi tevékenység feltételei, megújításának dokumentációja
• A szakértõi munka megítélése a szakértett intézmények által

Jelentkezési határidõ: 2006. július 25.
Részvételi díj: 10 000 Ft, amelyet a jelentkezési lap visszaigazolása után kérünk  befizetni.
Jelentkezni lehet írásban a a következõ adatok megadásával:a résztvevõ neve, elérhetõsége (cím, telefon, e-mail), munkahelyének neve,

címe, telefonja, pontos számlázási cím,  fizetés módja (átutalás vagy csekk), amelyet kérünk a fenti határidõig Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai
szakértõ részére (1088 Budapest, Vas u. 8–10.) eljuttatni.

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Felhívás Füzéki István emlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat alapított. Az emlékérmet minden évben az

a könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben, években a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy
tudományok terén. A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni. A díjnak ebben az esztendõben különös jelentõséget ad az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud, tegyen javaslatot 2006. szeptember 15-éig és küldje
azt meg indoklással együtt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete címére. (1055 Budapest, Hold u. 6.) (A Füzéki István Emlékérem alapító okirata
a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi számának 27-28. oldalán olvasható.)

Mûfordítás-pályázat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és a könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából hagyo-
mányteremtõ szándékkal mûfordítói pályázatot hirdet fiatal, önálló kötettel nem rendelkezõ mûfordítók számára.

A pályázatra Philiph Larkin Leave címû (a könyvtár weblapján – www.oik.hu – olvasható és letölthetõ) versének magyar
fordítását várja a 3 tagú zsûri (Lator László költõ, mûfordító, Takács Ferenc, az ELTE Anglisztikai Tanszékének docense, mûfor-
dító, kritikus, irodalomtörténész és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Pályadíjak: I. díj: 50 000 Ft, II. díj: 30 000 Ft, III. díj: 20 000 Ft
A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályamûveket 2006. szeptember 1-jéig várjuk 4 példányban a könyvtár címére:
ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR, 1462 Bp., Pf.: 469, „Mûfordítás-pályázat”.
Kérjük, mellékeljék nevüket és címüket egy lezárt borítékban a pályamûvükhöz. Egy pályázó több pályamûvet is beküldhet.
A pályázat eredményhirdetése, értékelése és ünnepélyes díjátadója 2006. szeptember 26-án lesz a könyvtárban (Budapest, V.

kerület, Molnár u. 11.). További információk: Virág Bognár Ágota, tel.: (1) 318-3688/407, e-mail: virag.agota@oik.hu
Támogatók:
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Felhívás a népmese napja megrendezésére 2006. szeptember 30-án

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek
elfelejtését, háttérbe szorulását. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl
kapott, élethosszig értékes, érvényes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy folytassuk a 2005-ben elindult kezdeményezést, amely szerint minden év
szeptember 30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját, a népmese napjaként tiszteljük. A népmese napjának 2006-os központi
rendezvényét Békéscsabán szervezzük meg, de a tavalyi nagy sikerû megmozduláshoz hasonlóan az idén is szeretnénk országossá bõvíteni
a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónõket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszeretõ gyere-
keket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyarok, mind más népek meséi felé.

2006. szeptember 30. szombatra esik. Kézenfekvõnek látszik, hogy ezt a véletlent tudatosan fordítsuk a magunk javára, s ebben
az évben a gyerekek melletti legfontosabb „célcsoportjainkat”, a leendõ és gyakorló szülõket, nagyszülõket szólítsuk meg. Hívo-
gassuk, bátorítsuk õket a csatlakozásra, a mesék élvezetes hallgatására, megtanulására, örömteli elmondására!

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondó-
inkról, mesegyûjtõinkrõl és a mesékbe szõtt bölcsesség máig érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is használható
tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább
egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy
megfelelõ pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.

Baráti szeretettel kérjük minden kedves, ez ügyben elkötelezett kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát és e-mail címét jelezze
Nagy Júliának (julianagy@gradatio.hu vagy julia.nagy@tokaj.hu), honlapunk (www.hunra.hu) szerkesztõjének, aki az akció létét
s az e-mail, illetve az esetleges egyedi honlapok segítségével annak tartalmát ugyancsak visszakereshetõvé, megismerhetõvé teszi
minden érdeklõdõ számára. Segítsük, bátorítsuk egymást az ötletek, módszerek nyilvánosságával!

Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!
Magyar Olvasástársaság

Kódexeink világa – felbecsülhetetlen értékû nemzeti kincsek

A kiállítás válogatás a budapesti Egyetemi Könyvtár kódexállományából. Dióhéjban
mutatja be az európai írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúr-
kincset, s az abban fellelhetõ világi és vallásos szövegtípusokat. Az anyagot Knapp
Éva, az Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtárának osztályvezetõje válogatta.

A budapesti Egyetemi Könyvtár kódexállománya 137 latin, 7 arab, 2 török, 2
etióp, 2 perzsa, 11 szláv, 8 magyar, 6 német, valamint 4–4 görög és olasz nyelvû
kódexet õriz. Több „nemzeti ereklye” található köztük, így például a korvinákon
kívül a nyolc magyar nyelvû kódex, közöttük a Ráskai Lea domonkos apáca által
másolt Cornides-kódex. A kódexgyûjtemény egyik része a feloszlatott magyarországi

szerzetesrendek könyvtáraiból vagy ajándékként került az Egyetemi Könyvtárba, a másik részét, 35 kódexet II. Abdul Hamid török
szultán 1877-ben mint korvinákat ajándékozta a budapesti egyetemistáknak. A könyvtárban õrzött kódexek hosszú idõ óta a hazai
és a nemzetközi kutatás, valamint a közérdeklõdés középpontjában állnak.

Helyszín: V. kerület, Budapest Ferenciek tere 6., Egyetemi Könyvtár, díszterem
Megtekinthetõ: 2006. július 7-éig
A kiállítás a kódexgyûjtemény egészébõl válogat, annak tematikus áttekintésére vállalkozik. Ez mindenekelõtt azt jelenti, hogy

az európai írásbeliség mintegy tizennégy évszázadát reprezentáló kultúrkincs itt õrzött részét úgy mutatjuk be, hogy benne minél
hiánytalanabbul fellelhetõk legyenek az ismert világi és vallásos szövegtípusok. A kötetek jelentõs része a XV. században, a
kódexirodalom virágkorában készült. A csaknem teljes egészében restaurált kódexgyûjtemény kiválasztott darabjai mellett a láto-
gatók megismerkedhetnek a gyûjteményhez tartozó kódextöredék-állománnyal is.
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Rendezvénynaptár 2006

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

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 

VIII. 30. 
Bp., F városi 
Pedagógiai Intézet 

Iskolai könyvtári szakért k konferenciája F városi Pedagógiai Intézet 
hock@fovpi.hu, 
(1) 3382-
156/132 

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 

X. 2–9. 
Komárom-Esztergom 
megye 

Könyvtári napok A megye könyvtárai 
József Attila 
Megyei 
Könyvtár 

X. 4. Bp., FSZEK Összefogás – Könyvtárak a tudástársadalomért FSZEK, IKSZ M. Móré Ibolya 

X. 5. Veszprém 
Összefogás – Könyvtárak az innovációs 
társadalomért 

Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 5. Budapest, KSH 
Leíró statisztika mint a helytörténet forrása. 
Fényes Elek- emlékülés  

KSH Könyvtár és Levéltár, 
MST, MKE 

KSH Könyvtár 
és Levéltár 

X. 7.  Nyíregyháza 
Összefogás – Könyvtárak a játékos 
társadalomért 

Móricz Zsigmond Városi és 
Megyei Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 8.  Nyíregyháza Könyves vasárnap 
Móricz Zsigmond Városi és 
Megyei Könyvtár, IKSZ, 
Magyar Rádió 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Eger 
Összefogás – Könyvtárak az egészséges 
társadalomért 

Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Tatabánya ODR-konferencia 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

József Attila 
Megyei 
Könyvtár 

X. 10.  Szombathely 
Összefogás – Könyvtárak az információs 
társadalomért 

Berzsenyi Dániel Könyvtár M. Móré Ibolya 

X. 12. Szolnok 
Összefogás – Könyvtárak az esélyteremt  
társadalomért 

Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 13. Kecskemét 
Összefogás – Könyvtárak a sikeres 
társadalomért 

Katona József Könyvtár M. Móré Ibolya 

X. 14. Szekszárd 
Összefogás – Könyvtárak a kultúra 
sokszín ségéért 

Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK A Magyar Olvasástársaság közgy lése Magyar Olvasástársaság Nagy Attila 
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