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számítógép címû elõadásában szembesített ön-
magunkkal. Arról beszélt, hogy õ mint könyv-
tárlátogató milyennek lát minket, számára mit
jelent a könyvtárosság. Hogyan nyilvánulnak meg
szerepeink: humanista-nevelõ, liberális szolgál-
tató, vagy szociális munkás, karitatív, szociális
támogató, vagy számítógépes menedzser. A
könyvtáros személyiségével is dolgozik – mondta
–, együtt fedezi fel a világot a könyvtárhaszná-
lóval, a gyermekkel, tanítva tanul. Megszívle-
lendõ mondata: „Gyermekkoromból a könyvtá-
rosra emlékszem, aki ott volt.” Az is tanulságos,
amit a változásokból és kihívásokból adódó
stresszhelyzetekkel szembeni pszichológiai im-
munrendszer (ki)fejlesztésérõl mondott. Szavai
már a konferenciát követõ tréninget készítették
elõ. Elõadását egy idézettel zárta (a beszámoló
élére mottónak is helyezhettem volna): „Az
ember azt szereti, amiért fárad, és azért fárad,
amit szeret.” (Fromm).

A rendezvényhez a Nemzeti Kulturális Alap
nyújtott támogatást.

Litauszky Györgyné

A mindennapi
kommunikáció

és az elektronikus
kommunikáció hatása

a mindennapokra

Határon túli magyar
könyvtárosok VII. továbbképzése

Nyíregyházán

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében szeptember 24. és 28. között részt
vehettem – tíz kollégámmal együtt – a határon
túli magyar könyvtárosok hetedik nyíregyházi
továbbképzésén. Több program torlódása miatt
elõször bizonytalan volt részvételem, de végül
elfogadtam  a meghívást. Örülök, hogy így dön-
töttem. Állíthatom, ez az idõ életem egyik leg-
hasznosabban eltöltött periódusa volt.

Kövér Tibor és Kovács Ferenc

Puky Istvánné kommunikációs tréninget vezet

Schmercz István

Éva Erzsébet
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Érkezésünk napján, vasárnap délután részt
vettünk Nyírkátán egy jótékonysági elõadáson,
amit a református templom felújításának megse-
gítésére szerveztek. Pregitzer Fruzsina mûvész-
nõ bûvölt el bennünket gyönyörû elõadói estjé-
vel. Ezután Kovács Ferenc (Oslo) író, költõ,
mûfordító egy norvég költõ magyarra fordított
verseskötetét mutatta be Fázsy Anikóval, a Nagy-
világ fõszerkesztõjével, a kötet kiadójával együtt.

Este közös vacsorán vettünk részt a Kárpát-
aljai Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítvány
hét alapító tagjával. Eredményekrõl, tervekrõl
beszélgettünk. Bár ez minket – nem kárpátal-
jaiakat – kevésbé érintett, mégis kellemes volt
az együttlét. Sok ötletet kaptunk, fõleg azt a
szervezettséget illetõen, ami a könyvtárosokat
ott jellemzi. Hétfõtõl aztán nem gyõztük fel-
dolgozni a rengeteg információt. Éva Erzsébet

mentálhigiénikus tartott elõadást a kommuni-
káció pszichológiai oldalairól. Megtanultuk, mi
a személyközi kommunikáció, a viselkedéskul-
túra, melyek a viselkedéskultúra technikai ele-
mei. A passzívak, mint a fellépés, az elõzé-
kenység, a pontosság, a lelkiismeretesség, a
figyelmesség, az önuralom stb., és az aktívak,
mint a bemutatkozás, a kéznyújtás, a megszó-
lítás. Aztán a következõ elõadáson – melynek
címe: Amit az elektronikus kommunikáció el-

lopni készül a könyvtáraktól – Kövér Tibor

(Országgyûlési Könyvtár) döbbentette meg a
társaságot azzal, hogy kettétépett egy köny-
vet, amire mindenki felszisszent. Erre õ meg-
kérdezte, így reagálunk-e arra is, ha a delete
gombbal kitörlünk valamit a számítógépbõl.
Egybehangzóan válaszoltunk nemmel. Az nem
okoz ilyen rémületet. Nos, õ ezzel akarta érzé-
keltetni, milyen szerepe és fontossága van a
könyvnek az emberek életében a számítógép-
hez képest. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban részt
vettünk Kovács Ferenc Északi fuvallat – ízelí-

tõ a skandináv és a skandináviai magyar iro-

dalomból címû elõadásán, majd meglátogat-
tuk a felújított Nyíregyházi könyvtárat.

A következõ nap megismerkedtünk Puky

Istvánné Zsuzsával, aki újra gyerekké varázsolt

Puky Miklós és Pregitzer Fruzsina

Puky Miklós

Pregitzer Fruzsina Nyírkátán

Kovács Ferenc (Osló) 
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bennünket kommunikációs játékaival, gyakor-
lataival. Mindenki felszabadultan játszott, ne-
vetett, és így jobban megismertük egymást.
Schmercz István az elektronikus kommuniká-
ció szociálpszichológiai aspektusairól beszélt.
Megtanultuk, hogy mik lehetnek az informá-
cióközvetítés eszközei. Azt is, hogy a digitális
kódok egyértelmûen jelölik a tartalmat (pl. a
beszéd), az analóg kódok az eseményekkel
függvény-kapcsolatban vannak és a kommuni-
káció ideje alatt egyfolytában változnak. Az
elõadásban szó volt a kommunikációs csator-
nák típusairól és a metakommunikációról, va-
lamint a mobiltelefonokról mint az elektroni-
kus kommunikáció talán legnagyobb teret hó-
dító eszközeirõl. Az elõadó beszélt az internet
hatásáról az emberek életére és viselkedésére.
Megfigyelhetjük például, hogy a gyerekek már
nem kommunikálnak, különleges nyelvezetet
és rövidítéseket használnak sms és e-mail írá-
sakor. Ennek következtében elszegényedik, si-
lányul a szókincsük, s a mindennapi kommu-
nikációban is ezt a stílust használják. Emiatt
korlátozódik közöttük az interakció, torzulnak
az információk. Különösen tetszett az elõadás-
nak az a része, amikor az internet lélektani
hatásairól volt szó. Az éterrõl, ahol az embe-
rek kommunikálnak, ismeretségeket kötnek,
amelyek kihatnak mindennapi életükre is. Po-
zitív hatásnak tekinthetõ, hogy bõvül az isme-
retségi körük, nõ az esélye újabb kapcsolatok
kialakításának. Ugyanakkor negatív hatása,
hogy pótcselekvés lehet és menekülés a reá-
lisból egy virtuális, elképzelt világba. Érdekes
volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy az
interneten mindenki olyan fényben tüntetheti
fel magát, ami neki a legelõnyösebb, s ennek
a következménye az lehet, hogy igénytelenné
válnak az emberek a kapcsolatok kialakítása-
kor, társak, barátok megválasztásakor. Éva
Erzsébet bemutatta Bagdy Emõke Pszihofitness

címû filmjét, amibõl megtanulhattuk, hogy a
nevetés milyen jótékony hatással van ránk és
környezetünkre, valamint azt is, mit vált ki
embertársunkban az, ha rámosolygunk.

Az utolsó napon megismerhettünk egy szen-
vedélyes biológust, Puky Miklóst, aki Komplexi-

tás – környezet – kommunikáció címmel tartott
elõadást.

Ez idõ alatt megtanultam olyan dolgokat
magamról és az emberekhez való kapcsolatok-

ról, amelyek a hazajövetelem után megváltoz-
tatták a magam és a könyvtár többi dolgozója
viselkedését és az olvasókhoz való hozzáállá-
sát. A magasan képzett elõadóknak, a résztve-
võknek és a szervezõknek köszönhetõen olyan 
kis csapat kovácsolódott össze e pár nap alatt,
amelynek tagjai, ha egy helyen dolgoznának,
sikercsapatot alkotnának. Nagyon fontosnak
tartom az ilyen találkozókat, mert így nekünk,
akik nem az anyaországban vagyunk magyar
könyvtárosok, lehetõségünk adódik tanulni
magyarországi könyvtárosoktól. Mondhatnám,
ötleteket lopunk tõlük, melyeket lehetõsége-
inkhez mérten alkalmazni tudunk itthon is.

Néhány nappal a hazatérésem után telefonon
beszéltem Vraukóné Lukács Ilonával, a tovább-
képzés szervezõjével, és kérdezte, mit csinálok:
visszatért-e minden a régi kerékvágásba. Mire
én azt válaszoltam, hogy a mi könyvtárunkban –
a Nagykárolyi Városi Könyvtárban – már nem
úgy lesz ezután, ahogy eddig volt, mert más szem-

Valeán Erika, a beszámoló írója

A résztvevõk egy csoportja
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szögbõl látom az egész könyvtár jövõjét, és min-
dent megteszek azért, hogy ez megvalósuljon.

Külön köszönöm valamennyi résztvevõ ne-
vében a színházi elõadást és a többi szabadidõs
programot is! Nagyon bízom abban, hogy lesz
máskor is lehetõségünk találkozni mind vendég-
látóinkkal, mind pedig azokkal a három külön-
bözõ országból érkezett kollégákkal, akikkel
olyan szép és tartalmas öt napot töltöttünk együtt.

Valean Erika

Sárospatak–
Bodrogszerdahely

2006. október 17-én és 18-án harmadik alkalom-
mal találkoztak a zempléni és szlovákiai magyar
kistelepülések könyvtárosai. A kétnapos össze-
jövetelnek két színhelye volt: a sárospataki Zrí-
nyi Ilona Városi Könyvtár és a bodrogszerda-
helyi ÁMK Könyvtára.

A nemzetközi konferencia központi témája a
kistérségek könyvtári ellátása volt.

A tanácskozás sárospataki programját hangu-
latos zenei és irodalmi mûsor indította. Késõbb
Halász Magdolna könyvtárigazgató nagy szere-
tettel köszöntötte a könyvtárosokat, a vendége-
ket, és megnyitotta a konferenciát. A plenáris
ülés Kopcsay Ágnes elõadásával kezdõdött. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium címzetes
vezetõ fõtanácsosa A kistelepülések ellátása Ma-

gyarországon címmel alapos elemzést adott a
minisztérium 2005-ben elfogadott könyvtári fej-
lesztési koncepciójáról, a Könyvtárellátási Szol-

gáltató Rendszerrõl (KSZR). „A KSZR célja,

hogy a kistelepülésen élõk igényüknek megfelelõen

közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a hatékony

és minõségi könyvtári szolgáltatásokhoz.”

A jelenlévõk megfelelõ tájékoztatást kaptak a
szolgáltatást fogadók és közvetítõk szerinti ellá-
tási formákról, megismerhették a KSZR kapcso-
latrendszerét, mûködési infrastruktúráját, a haté-
kony mûködtetés forrásait, a felmerülõ költsége-
ket és néhány kistérség példaértékû könyvtárel-
látási rendszerét is.

A tanácskozásra elfogadta felkérésünket Nagy

Attila, a Könyvtári Intézet olvasáskutatója. Hir-
telen megbetegedése miatt Az olvasás szerepe és

jelentõsége a huszonegyedik században címû elõ-
adását sajnos nem hallgathattuk meg.

Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese a kelet-szlovákiai kis-

térségi könyvtári ellátás tapasztalatairól számolt
be. Szlovákiában az 1990-es évek elején kezdõdött
el központi támogatásból a községi könyvtárak
fejlesztése. A járásokban mûködõ városi könyvtá-
rak módszertanos munkatársai segítették a hozzá-
juk tartozó könyvtárakban a dokumentumállomány
rendbetételét, fejlesztését, új szolgáltatások beve-
zetését, rendezvények szervezését, a könyvtárosok
rendszeres továbbképzését. A koncepció megvaló-


