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Akiktõl a legtöbbet kértek 2006-ban
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A legtöbbet kérõ könyvtárak (összesített adatok 2006-ban)
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Nagykátán (Pest megye, 13 ezer lakosú kisváros, kistérségi központ) új épület-
be költözik a Radnóti Miklós Városi Könyvtár. A régi pártházat átépítették. Tágas,
világos helyiségeket alakítottak ki (némelyik ablaka nem nyitható) új tetõvel és
tetõtéri kiállító teremmel, lifttel, sok új számítógéppel, tömörraktárral. Az avatás
várhatóan a március 15-ei városi ünnepséghez kapcsolódóan lesz.

(Forrás: Király Istvánné könyvtárigazgató)
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MûhelyMûhelyMûhelyMûhelyMûhely

Az informatikus
könyvtáros alapképzési

szak a magyarországi
felsõoktatásban*

A magyarországi felsõoktatás reformja az Európai
Unió trendjeihez, normáihoz való igazodás szán-
dékával zajlik; ez az ún. bolognai folyamat, va-
gyis az Európai Felsõoktatási Térség kialakítása.
A reform közvetlenül érintette, érinti a hazai
könyvtárosképzést is.

Az átalakítás kedvezõtlen idõpontban érte el
képzõhelyeinket. A XXI. század elsõ éveiben
ugyanis már át kellett esni egy belsõ átszervezé-
sen, amelyrõl két magas szintû jogszabály rendel-
kezett:

– a 129/200l. sz. Korm. rendelet a felsõokta-
tásban a bölcsészettudományi és egyes társadalom-
tudományi alapképzési szakok képesítési követel-
ményeirõl (a képesítési kormányrendeletek sorá-
ban);

– a 77/2002. sz. Korm. rendelet a felsõoktatá-
si alapképzési szakok képesítési követelményei-
nek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegé-
szítésérõl.

Éppen csak, hogy végrehajtottuk a tanrend
módosítását, a kreditrendszerû értékelés bevezeté-
sét, illetve finomítását (a Debreceni Egyetem, il-
letve akkor még KLTE TTK már 1994-ben – kí-
sérletképpen – átállt a kreditrendszerre), amikor
hozzá kellett fogni az ún. bolognai folyamatból
adódó strukturális és tartalmi reform elõkészítésé-
hez. E folyamat lényege (röviden): megszûnik a
duális szerkezet, a fõiskolai és egyetemi képzés
különbsége, és ehelyett – néhány kivétellel – line-
áris, többciklusú képzés folyik. Mégpedig a kö-
vetkezõképpen: hároméves alapképzési (vagy an-
golosan bachelor, BSC, BA) szakon (fõiskolákon
és egyetemeken egyaránt), majd erre épülve – jóval
kisebb létszámban és csak néhány felsõoktatási

intézményben, elsõsorban az egyetemeken – a
kétéves mester (vagy master, MA) szakon. A har-
madik ciklus marad a most is létezõ tudományos,
vagyis doktori (PhD) szint. (Ezeken kívül a felsõ-
oktatás rendszerébe tagolódik a kétéves felsõfokú
szakképzés és számos továbbképzõ, speciális prog-
ram, amelyek nyilván létrejönnek majd a mi szakte-
rületünkön is, de egyelõre még nem állnak a gondol-
kodás középpontjában.) A vonatkozó 252/2004. (VIII.
30.) Korm. rendelet szerint az alapszak egyenértékû
a korábbi fõiskolai végzettséggel (illetve fordítva: a
korábbi fõiskolai oklevél megfelel az alapképzési
szakon szerzett oklevélnek); a mester szak egyenér-
tékû a korábbi egyetemi végzettséggel (illetve for-
dítva: a korábbi egyetemi diploma megfelel a mester
szakon szerzett diplomának).

Az említett 2001-es kormányrendelet értelmé-
ben az egységesen (azaz valamennyi könyv-
tárosképzõ intézményben) informatikus könyvtá-
ros szaknak nevezett fõiskolai és egyetemi szakok
sorsa az elõkészítés kezdeti szakaszában meglehe-
tõen ijesztõen alakult. A szakma és a tanszékek
képviselõinek megkérdezése nélkül az illetékes
bizottság az informatikus könyvtáros szak meg-
szüntetését tervezte, illetve elõbb a magyar alap-
képzési szak egyik szakirányaként emlegette, majd
meglepõ és nehezen indokolható módon a magyar
képzési ágba sorolta, alárendelten a magyar szak-
nak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma könyvtári osztálya (majd fõosztálya), a szak-
mai érdekképviseleti szervek – mindenekelõtt a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) meg az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ), va-
lamint a közös oktatási-képzési munkacsoportjuk
– és a tanszékek, továbbá a nagyobb, meghatározó
intézmények összefogtak, és kivételesen szoros
egységben, közösen léptek fel a szak megmentése
érdekében. Mellõzve most a külföldi tapasztala-
tokra, a nemzetközi trendekre, az európai uniós
elvárásokra hivatkozó és a könyvtári tevékenység,
a tágabban felfogott információszolgáltatás hazai
tradícióit és mai igényeit, a könyvtár- és informá-
ciótudomány interdiszciplináris jellegét hangsúlyo-
zó érvek sokaságának ismétlését, csak a végered-
ményt rögzítjük. Erõfeszítéseink sikeresek voltak
(ebben hervadhatatlan érdemei vannak Hiller Ist-

ván akkori kulturális miniszternek), az informati-
kus könyvtáros szak megmaradt, mégpedig önálló

* Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Taná-
csának 2007. január 16-án tartott ülésén.
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szakként, amelynek fõ kritériuma, hogy közvetle-
nül lehet rá jelentkezni. Ugyancsak komoly elõre-
lépésnek tarthatjuk, hogy a szakot a társadalomtu-
dományi képzési területhez, azon belül a társada-
lomismeret képzési ághoz sorolták be. (Közbeve-
tõleg: az ideális helye az informatika képzési te-
rületen belül lenne.) Talán nem túlzás állítani, hogy
az elmúlt években ez tekinthetõ szakmánk egyik
legnagyobb eredményének; ezen belül a szakmai
érdekképviselet egyik legnagyobb eredményének
is. Az informatikus alapképzési szak léte feltétle-
nül hozzájárulás szakmánk tekintélyének, rangjá-
nak emeléséhez. Ugyanakkor társadalmi igényt elé-
gít ki, kétszeresen is. Egyfelõl az információk
szervezése és szolgáltatása (könyvtárakban vagy
más információszolgáltató helyeken) iránt több
irányból is határozott igény fogalmazódik meg,
talán elég a gazdasági, a politikai és a kulturális
(ezen belül az oktatási) szféra, a közigazgatás
különbözõ területeire, a tömegtájékoztatásra utal-
ni; a szakképzés hozzájárulhat a digitális esély-
egyenlõség biztosításához, az élethosszig tartó
tanulás megvalósulásához is. Másfelõl a három-
éves informatikus könyvtáros alapképzési szak ún.
piacképes oklevelet, tényleges szakképzettséget ad:
a végzett hallgatók elhelyezkedésére – éppen az
elõbbiekbõl fakadóan – reális esély mutatkozik.
(Közbevetõleg: a hajdani négy-, illetve ötéves
bölcsész-, természettudományi és más szakok

nagy gondja, hogy milyen kifutást, azaz milyen
elhelyezkedési esélyt villantsanak fel a jelent-
kezõk elõtt.)

A könyvtárosképzésben részt vevõ felsõfokú
tanintézetek (egyetemek és fõiskolák) 2004 õszén
közösen dolgozták ki (a Könyvtári Intézet közre-
mûködésével) és nyújtották be (2004. november
10-ei keltezéssel) a Magyar Akkreditációs Bizott-
sághoz (MAB) az informatikus könyvtáros szak
létesítési kérelmét. Ebben jeleztük a mester szak
létesítésének és indításának szükségességét és esé-
lyét, egy tervezetet mellékeltünk is. A jóváhagyás
– amely elsõsorban a képesítési követelmények és
a kredittáblázat jóváhagyását jelentette – után az
intézmények külön-külön terjesztették elõ a szak-
indítási kérelmet. Bizonyos zökkenõk után mind-
egyik felsõoktatási intézmény elnyerte a szakindí-
tás jogát. (A bonyolult és igencsak szigorú felté-
telekrõl idõ hiányában most nem volna szerencsés
szólni.) 2006. szeptember 1-jén már mindegyik
egyetemen és fõiskolán az egységes követelmé-
nyek szerint szervezett informatikus könyvtáros
alapképzési szakon (rövidebb nevén: BSc szakon)
folyik az oktatás, nappali és számos helyen leve-
lezõ tagozaton (Egerben távoktatási formában is).

Az informatikus könyvtáros alapképzési sza-
kon a MAB által jóváhagyott és az akkori Okta-
tási Minisztérium által elfogadott program és ké-
pesítési követelmények alapján történik a tanítás.

közös képzési modul (a társadalomismeret képzési ág
többi alapképzési szakjával együtt) 6–10 kredit

(kommunkációs készségfejlesztés; bevezetés a filozófiába; bevezetés a szociológiába;
kutatásmódszertan; anyanyelvi képességfejlesztés stb.)
alapozó modul 12–15 kredit

(bevezetés a könyvtár- és információtudományba; a kommunikációelmélet alapjai;
olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia; informatikai alapismeretek; írás-, könyv-, sajtó- és
könyvtártörténet)
szakmai törzsmodul 54–62 kredit

(formai feltárás, dokumentumleírás; osztályozási rendszerek, információkeresõ nyelvek, tartalmi
feltárás; könyvtártan; a könyvtári menedzsment alapjai; tájékoztatás, információforrások;
információelmélet, adatbázis-építés és -kezelés, könyvtárgépesítés; információs rendszerek; hálózati
ismeretek)
szakmai gyakorlat 10 kredit

szigorlat 6 kredit
(két kötelezõ szigorlat)
pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit
szakirányú modul 35–50 kredit

szabadon választható szakmai tárgyak 6–12 kredit

szabadon választható tárgyak 9–12 kredit

szakdolgozat 15 kredit

A létesítési kérelemben megfogalmazott kreditelvárások:
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A képzés hat féléves (hároméves), és az oklevél
megszerzésének döntõ feltétele 180 kredit teljesí-
tése. (L. táblázat.)

Néhány megjegyzés okvetlenül idekívánkozik
kiegészítésül, illetve magyarázatul.

a) A vonatkozó kormányrendelet és a MAB
irányelvek bizonyos hányadban (20–30%-ban)
megengedik a most vázolt sémától való eltérést:
egyrészt a modulok kreditszámaiban, másrészt a
tantárgyak megnevezésében, és a megszabott ke-
reteken belül lehetõség van itt nem jelzett tárgyak
beiktatására is. Tapasztalataink szerint ezekkel a
lehetõségekkel a képzõ intézmények éltek is. Saj-
nálatos tény, hogy az egyetemek és fõiskolák tan-
rendje és tantárgyi tematikája csak elvétve férhetõ
hozzá az interneten, ezért az MKE, az IKSZ, az
MKE és az IKSZ közös oktatási-képzési munka-
csoportja, továbbá a Könyvtári Intézet közös le-
vélben kérte a képzõhelyeket, hogy honlapjukon
tegyék közzé a tanrendet és a tantárgyi tematikát,
a Könyvtári Intézet pedig felajánlotta, hogy meg-
teremti a linkes kapcsolatot.

b) Az új alapképzési szak leginkább a ko-
rábbi (és még kifutóban lévõ) fõiskolai szakhoz
hasonlítható. A kétszakos képzésben is 180 kredit
a minimum, amit teljesíteni kell az oklevél elnye-
réséhez, vagyis jó esetben (ha itt írja a szakdolgo-
zatot) 95, de ennél kevesebb jut (a szabadon vá-
lasztható értelmiségi tárgyak miatt) a szakra. Most
viszont a teljesen szabadon választható tárgyak, a
szakmánk elsajátításához igen kedvezõ közös kép-
zési modul és a pedagógiai-pszichológiai modul
összesen 25–32 kreditet visz el, vagyis 155–160
kredit marad a kifejezetten szakmai tárgyak okta-
tására; mint láttuk, a szakmai gyakorlat is kellõ
súllyal szerepel. (Az egyes tárgyakon belül az
elméleti és gyakorlati stúdiumok kimutatása szét-
feszítené e tájékoztató kereteit, hiszen tanszéken-
ként is vannak eltérések).

c) A pedagógiai és pszichológiai modult
azért kellett beiktatni kötelezõ jelleggel, mert a
252/2004. kormányrendelet a társadalomismeret
képzési ág mindegyik alapképzési szakját – így az
informatikus könyvtáros szakot is – ún. tanárké-
pes szaknak minõsítette, vagyis olyan szaknak,
amelyre tanári mester szak építhetõ.

d) A kormányrendelet szorgalmazza az egyes
alapképzési szakokon belül szakirányú modulok
szervezését, indítását. Ez mintegy rímel szakmánk
régóta megfogalmazott óhajára, amely a képzési
idõben sürgette bizonyos speciális képzések foly-
tatását, más szóval: szakirányú oklevelek megsze-
rezhetõségét. A kormányzati szándék és a szak-

mai törekvés összhangban állt az egyetemek és
fõiskolák több éve dédelgetett tervével, és a már
megkezdett kísérletek eredményes folytatását ígér-
te. (A kérdésre egyébként más fórumon még cél-
szerû visszatérni!)

Az informatikus könyvtáros alapképzési szak
vitathatatlan elõnye, hogy a rendelkezésre álló
idõkeretben jól felkészült információs szakembe-
reket képezhet, bocsáthat ki, akikben a szakmai
identitástudat is hamarabb elmélyülhet. Nagy kér-
dés, sokszor és sokunk által elmondott, leírt ag-
gály viszont, hogy nem jelent-e ez a képzési szer-
kezet visszalépést a sokáig mûvelt és preferált
kétszakos képzéssel szemben. A tapasztalatok
egyelõre csekélyek, hiszen még az elsõ féléven
sem jutottunk túl. Mindazonáltal érdemes lesz majd
erre a problémára odafigyelni. Mint ahogy a kép-
zõ intézmények máris megtették, a mester szak
elõkészítésének szakaszában.

Elõbb azonban térjünk vissza a szakirányok
ügyére. Már a 2006/2007. tanévre szóló felsõokta-
tási felvételi tájékoztató is tartalmazta – legalább-
is az intézmények többségénél – az informatikus
könyvtáros szakon meghirdetett szakirányokat. A
lista a nemrég közreadott 2007/2008. tanévi tájé-
koztatóban némileg bõvült. Csak egy intézmény
van, amely sem tavaly, sem az idén nem jelezte a
szakirányt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem.
(A szakirány szervezése nem kötelezõ feladat.) Ha
sorra vesszük (az intézmények betûrendjében ha-
ladva) az írásban is hozzáférhetõ megnevezéseket,
eléggé változatos kép tárul elénk:

• Berzsenyi Dániel Fõiskola (Szombathely):
bróker és informatika menedzsment, nyilvános és
iskolai könyvtár;

• Debreceni Egyetem Informatikai Kar: weblap-
szerkesztõ (újbóli kérelem elõtt: gyermekkönyvtá-
ri);

• Eötvös József Fõiskola (Baja): iskolai könyv-
táros;

• Eszterházy Károly Fõiskola (Eger): informá-
ció bróker; iskolai könyvtári; web-publikátor;

• Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Fõiskolai Kar: digitális könyvtári; köz-
könyvtári;

• Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõ-
iskola (Debrecen): iskolai könyvtári;

• Nyíregyházi Fõiskola: információs menedzs-
ment;

• Pécsi Tudományegyetem: információs mûvelt-
ség pedagógiája; sajtó-média-könyvkiadás;

• Szegedi Tudományegyetem (és Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar): információs menedzs-
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ment; iskolai és közkönyvtári; különgyûjtemények;
kiadói; tartalomszolgáltatás; régi könyves; euró-
pai uniós;

• Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai
Kar: információ menedzsment; gyermek- és isko-
lai könyvtári.

Már szó esett arról, hogy a könyvtáros szakma
nem mond – mert nem mondhat – le a mester szak
megszervezésérõl sem. A felsõoktatási alap- és
mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási
rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) sz. Korm.
rendelet megjelenése után a képzõ intézmények
némelyike hozzáfogott a létesítési kérelem össze-
állításához. Sajnálatos tény, hogy ez a kormány-
rendelet hátrányosan érintette a szakmánkat. Elté-
rõen a 252/2004. sz. kormányrendelettõl, a tanár-
képzési jogosultságot nem adta meg az informati-
kus könyvtáros szaknak, vagyis továbbra sincs
lehetõség a könyvtáros-tanár mester szak megin-
dítására, illetve a könyvtáros-tanár oklevél meg-
szerzésére, holott erre igen nagy igény lenne.
(Kissé furcsa, hogy megmaradt a hasonló jellegû
informatikatanár, lehet képezni mûvészettörténet-
tanárokat, egészségfejlesztõ tanárokat, bábjátékta-
nárokat, hon- és népismeret-tanárokat stb. – hogy
csak néhány példát szemezgessünk az igencsak
tarka listáról.) Természetesen a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete és a két szakmai ernyõszer-
vezet igyekezett lépéseket tenni a hátrányos
kormányrendelet módosítására, de pillanatnyi-
lag nincs tudomás arról, hogy ez eddig ered-
ményre vezetett volna. (Talán ismét Hiller Ist-
ván minisztertõl várhatjuk a megoldást.)

A mester szakkal kapcsolatban a legfõbb prob-
léma a bemenetel. A létesítési kérelem összeállí-
tásában közremûködõ tanszékek úgy döntöttek,
hogy a belépésre három, illetve négyféle módot
kínálnak, és ehhez igazodóan a képzés három
sávban folyik majd. Az elsõ és kézenfekvõ meg-
oldás: az alapképzési szakról, illetve annak szak-
irányáról egyenes út vezet a specializált prog-
ramhoz. A második sáv tulajdonképpen kettõ:
az egyikre azok jelentkezhetnek, akik más alap-
képzési szakot végeztek, de közben (a három év
alatt) teljesítették az informatikus könyvtáros
szakon felajánlott ötven kreditet (amely az ala-
pozó és szakmai törzsmodul tárgyaiból áll
össze), így továbbra is szakirányban folytathat-
ják tanulmányaikat a mester szakon; a másikra
szintén felvehetõk a más alapképzési szakon ok-
levelet szerzett hallgatók, de nekik az újabb két
év alatt vagy elõtt kell az imént említett ötven
kreditet (amelyet a könnyebbség kedvéért a böl-

csészektõl átvett kifejezéssel minor szaknak neve-
zünk) teljesíteni, ennélfogva a mester szakon szak-
irányú tanulmányokat nem folytathatnak. A har-
madik sávra azok íratkozhatnak be, akik más mes-
ter szakon végeztek (vagy korábban más egyetemi
diplomát szereztek), vagyis õk sem lehetnek ré-
szesei a szakirányú képzésnek. A vázolt és elsõ
látásra kissé bonyolultnak tûnõ szisztéma nagy
elõnye – legalábbis szerintünk –, hogy valamit
átmenthet a mostani és igencsak jól bevált két-
szakos képzésbõl. Erre ugyanis a tudományos
és szakkönyvtárakban, de a nagyobb közkönyv-
tárak szaktájékoztató szolgálatában is nagyon
nagy szükség van.

A mester szak létesítési kérelme elkészült. A
2005-ös kormányrendelet lehetõséget ad arra, hogy
ezzel egy idõben egy intézmény a szakindítási
kérelmet is benyújtsa. A tanszékek közös állás-
pontja és kérése alapján erre a Debreceni Egye-
tem Informatikai Kara vállalkozik. Az indítási
kérelem – a humán informatika (tartalomszolgál-
tatás) nevet viselõ MA programra – szintén össze-
állt, és az intézményi szenátusnak a közeli napok-
ra kitûzött ülése és várhatóan kedvezõ állásfogla-
lása után el is küldik a MAB-hoz. A jóváhagyásig
a dokumentumok részletei nem publikusak.

Talán indokoltnak látszik néhány mondat a
levelezõ képzésrõl is. Az alapképzési szak kap-
csán már elhangzott, hogy az egyetemek és fõ-
iskolák többsége 2006-ban levelezõ tagozatot is
indított; erre a szokott módon, érettségivel lehet
jelentkezni. Egyelõre, amíg a mester szak léte-
sítési és indítási engedélye meg nem születik,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájá-
rult a korábbi kiegészítõ levelezõ tagozatok in-
dításához. Tehát azok, akik korábban szerezték
vagy az idén szerzik fõiskolai könyvtáros vagy
informatikus könyvtáros oklevelüket, még erre
a levelezõ tagozatra jelentkezhetnek. (Néhol fo-
gadják a más egyetemi vagy fõiskolai szakon
végzetteket is.) Mihelyt a mester szak beindul,
a kiegészítõ levelezõ képzés nyilván áttolódik,
átterelõdik erre a szakra. Szükséges viszont is-
mételni: a korábbi egyetemi könyvtár szakos
vagy informatikus könyvtáros diploma egyenér-
tékû a majdani mester szakos informatikus
könyvtáros oklevéllel.

Végezetül a doktori képzést is említsük meg. A
könyvtár- és információtudomány fejlettségi szint-
je, szakmánk presztízse megkívánja, sõt megkö-
veteli, hogy a már ma is népszerû PhD-képzés
megmaradjon, sõt bõvüljön.

Bényei Miklós
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Egy nemzetközi kapcsolat
folytatása

2005-ben az Eötvös József Fõiskola Könyv- és
Médiatára pályázati támogatást nyert a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumától.
Ekkor kezdõdött a két város – Baja és Pélmo-
nostor –, illetve a két könyvtár kapcsolata.

Az együttmûködés folytatódott annak köszön-
hetõen, hogy a Pélmonostori Városi Könyvtár
és a Horvátországi Magyarok Központi Könyv-
tára támogatást kapott a Horvát Kultúrminisz-
tériumtól. Az Eötvös József Fõiskola Könyv- és
Médiatára és a Pélmonostori Városi Könyvtár A
könyvtár tradícionális és jelenkori aspektusai

címmel közös rendezvényt szervezett. Két hely-
színen, két program keretében vártak érdeklõdõ-
ket a könyvtárak. Az elnyert pályázat biztosítot-
ta azt, hogy szakmai, kulturális és információs
nemzetközi tapasztalatcsere történhetett.

E projekt keretében az elsõ találkozás Ba-
ján, 2006. október 3-án, az Eötvös József
Fõiskolán valósult meg. Majorné Bodor Ilo-

na, az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Mé-
diatárának igazgatója nyitotta meg a rendez-
vényt, Albertné Herbszt Mária rektorhelyettes
a fõiskola vezetõsége részérõl üdvözölte a je-
lenlévõket és bemutatta az elõadókat, majd a
Pélmonostori Városi Könyvtár igazgatónõje,
Marija Kretic Nad néhány mondatban köszön-
tötte a hallgatóságot.

A bajai rendezvény keretében két elõadót is-
merhettünk meg: Steklács Jánost, a kecskeméti
fõiskola docensét és Stohl Róbertet, a bajai fõ-
iskola oktatóját, s betekinthettünk tudományos
munkájukba. Steklács János elõadásában (A funk-

cionális analfabétizmus fogalma, természete,

fõbb jellemzõi) az írás, olvasás funkcionális ké-
pességével foglalkozott és ezzel kapcsolatos iz-
galmas felmérésekrõl számolt be. Stohl Róbert
(Régi könyvek a könyvtárban) felhívta figyel-
münket arra, hogy az elektronikus információk
elterjedése ellenére is milyen nagy jelentõségük
van a régi könyveknek, a nyomtatott formátumú
információknak.

A program keretében Válogatás a magyaror-

szági horvát kiadványokból címmel kiállítást
szervezett a könyvtár, mely két héten át a széles
körû olvasói közönség számára is látogatható volt
a fõiskola könyvtárában. A kiállítás a horvát
könyv, tankönyv és periodikum jelenét mutatta
be. Elsõsorban a Croatica Kiadó kiadványait is-
merhették meg az érdeklõdõk, ezen kívül a fõis-
kola legújabb horvát szak- és szépirodalmát,
valamint az intézmény horvát lektorainak és
oktatóinak jegyzeteit, könyveit.

A vendégek a nap folyamán a horvát bázis-
könyvtárat és a zsinagóga csodálatos épületét is
megtekintették az Ady Endre Városi Könyvtár-
ban. Egy dunai hajókirándulás keretében szak-
mai beszélgetéssel, információcserével zárult a
tartalmas szakmai nap.

A második találkozás egy csodálatos környe-
zetben, az Európai Tájközpont Kopácsi-rét Ter-
mészetparkban zajlott október 25-én. Három
szakmai elõadás hangzott el igen sokfelõl össze-
sereglett hallgatóság elõtt, hiszen többféle könyv-
tár több városból (Pélmonostor, Pécs, Eszék,
Mohács, Baja, Valpovo) képviseltette magát.

Az elsõ elõadásban – A jelenkori iskolai

könyvtárosság – Galic Sanja betekintést nyújtott
az eszéki III. Gimnázium Könyvtárába. Az Új-

ságok azonosítása, regisztrációja, hozzáférés

biztosítása, megóvása és megõrzése. Külföldi

tapasztalatok címû elõadásban Mokriš Svjetlana

felvázolta a problémákat és bemutatta a
digitalizációhoz kapcsolódó programokat, melye-
ket a skandináv országokban, valamint Nagy-
Britanniában alkalmaznak. Sztanáné Babics Edit

A jövõ olvasói – a könyvtárak jövõje címû elõ-
adásában hangsúlyozta: ahhoz, hogy a gyerekek
értõ olvasóvá váljanak, nem szabad lemondani a
korai személyiségfejlesztésükrõl, azt minél elõbb
el kell kezdeni. Az információs társadalomban
nagy szerepük van a könyvtáraknak abban, hogy
a gyerekek boldogulni tudjanak az alapvetõ kész-
ségek megszerzésével és az információkhoz való
hozzájutással.

Kiállítást szerveztek a vendéglátók, amely
lehetõvé tette, hogy a résztvevõk megismerjék
az eszéki Szlavóniai Múzeumot.
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Az egész napos program a Kopácsi-rét foga-
dóközpontjában folytatódott, ahol Baranya – a

természet gyöngye címmel egyedülálló természeti
környezetet mutatott be Klaricic Veg Darija, amit
filmvetítés követett. Végül hajókiránduláson
vettünk részt a Duna Dél-Baranya árterületén
folyó mellékágán.

A pélmonostori és a bajai könyvtár is meg-
tesz mindent annak érdekében, hogy sikeres
pályázatokat nyerjenek, amelyek a késõbbiekben
lehetõvé teszik a szakmai együttmûködés folyta-
tását, minél több résztvevõ konzorciumi tagként
történõ bevonásával.

Majorné Bodor Ilona

A helyismereti munka
aktuális kérdései

(Egy tanácskozás a rendezõ
szemszögébõl…)

2006. november 10–11-én a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központ adott helyet az
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete õszi
tanácskozásának. A téma és a hely nagyon sok
érdeklõdõt vonzott városunkba, hiszen egy felújí-
tott épületben, esztétikus környezetben fogadhat-
tuk az érdeklõdõ könyvtárosokat. Az elnökség fel-
kérésének eleget téve készültünk arra, hogy méltó
hátteret biztosítsunk a tartalmi munkának.

A két nap során többféle téma került feldol-
gozásra, megbeszélésre. Skaliczki Judit fõosztály-
vezetõ-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisz-
térium – OKM) Stratégia, minõség, helyismeret

címmel tartott átfogó helyzetelemzést.
Néhány gondolat az elõadásból: Az

európai és hazai keretek között milyen
szerepe van a helyismereti munkának?
Önbecsülésünk egyik fontos alapköve.
Minden állományban egyedi a helyisme-
ret, ez adja a könyvtárak közötti külön-
bözõséget. Egyre jobban felértékelõdnek
a nemzeti kulturális értékek, ezért az
egyik fontos feladat az, hogy a gyûjte-
mény az európai és az országos tarta-
lomszolgáltatás szerves része legyen, hoz-
záférhetõvé váljon. Hozzáférés – digita-
lizálás. Különös tekintettel az egyedi ál-
lományokra. Az európai norma szerint
hatékony, elfogadott, szükséges és al-

kalmazható szol-
gáltatás legyen a
könyvtárakban. A
minõségi munka
alapkövetelménye
pedig a megfelelõ-
en képzett, felké-
szült könyvtáros-
ok foglalkoztatása
a könyvtárakban.

Bartos Éva

(igazgató, Könyv-
tári Intézet) a
szakemberkép-
zés helyzetérõl
tartott tájékozta-
tást. Beszédében
hangsúlyozta a
helyismereti mun-
ka fontosságát,
mintegy utalva az
elõzõ elõadás
tartalmára. A globalitás és a lokalitás szó köré cso-
portosított anyagban különös hangsúlyt kapott a
belsõ erõforrások mozgósítása, az érzelmi és értel-
mi egymásrautaltság, az identitástudat, az egymás-
rautaltság. A közkönyvtáraknak elévülhetetlen sze-
repük van a helyi kultúra megõrzésében. A fõ mon-
danivaló természetesen a könyvtárosképzés egyál-
talán nem problémamentes helyzete volt. A hely-
ismereti képzésrõl, ami különösen érdekelte a je-
lenlévõket, sajnos semmi biztatót nem tudott mon-
dani az igazgató asszony. Míg az elõzõ elõadás a
bizakodást, a reményt ébresztette a hallgatóság
körében, addig az utóbbi a lehangolódást.
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Sajnos a két elõadó nem tudott részt venni a
további munkában, de elõadásuk hangulatától
nem tudtak szabadulni a jelenlévõk. A két nap
mûhelymunkájára mindenképpen rányomta bé-
lyegét. Mint ahogyan máskor is lenni szokott,
ezután a gyakorlati munkára terelõdött a szó. A
program elõkészítõi több aktuális probléma meg-
tárgyalását tûzték napirendre. A megtapasztalt
ismeretanyag átadása, megbeszélése, értékelése
minden helyismereti könyvtáros figyelmét fel-
keltette. Az elõadók mindannyian gyakorló hely-
ismereti könyvtárosok voltak, vagy e terület
vezetõi egy-egy nagyobb intézményben.

Gáncsné Nagy Erzsébet (a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese) a helyis-
mereti munka kérdõíves felmérésének lehetõsé-
geirõl szólt. Az elõadó több éve foglalkozik
különbözõ felmérésekkel. Most egy városi és két

megyei könyvtár adatai alap-
ján, a munka során összegyûlt
tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal. A mondaniva-
lója középpontjában a haszná-

ló–könyvtáros–gyûjtemény

kapcsolata állt. Kiemelt fi-
gyelmet szentelt a követelmé-
nyeknek, illetve az azoknak
való megfelelésnek.

Elõadásához szervesen kap-
csolódott Orbánné Kalmár Ju-

dit (a soproni városi könyvtár
igazgatója) elõadása, aki az
internetes eszközök könyvtári
munkafolyamatokban való al-
kalmazásáról szólt. Az ma már

nem kérdés, hogy a könyvtárosoknak jól
kell alkalmazniuk a technikát. Internet,
blog, MSN, Skype stb. a mindennapi
munkánk segítõi, akár a rendelésre, akár
az olvasókkal való kapcsolattartásra vagy
más egyébre gondolunk. A használók-
nak minden lehetõséget meg kell adni a
könyvtárral való kapcsolattartásra, a
gyorsabb elérhetõségre. Meg kell adni a
visszacsatolás lehetõségét is. Többek
között ezek voltak a soproni kolléganõ
fõ gondolatai.

Az elsõ nap utolsó elõadását Gu-

lyás Erzsébet (Jászberény, Városi
Könyvtár és Információs Központ) tar-
totta. Könnyû helyzetben volt, mert

élõben szemléltethette az elmondottakat. A fel-
újított épületben önálló helyet kapott helyisme-
reti gyûjtemény a könyvtár egyik leglátogatot-
tabb részlege. A kor követelményeinek megfele-
lõ technikai eszközök nagyban segítik az itt fo-
lyó mûhelymunkát.

Az elõadások sorában másnap délelõtt megis-
merkedhettek az érdeklõdõk a JaDox elektronikus
könyvtári rendszerrel. Kármán László (Szeged,
Ikron Kft.) az elmélet szintjén tájékoztatta a hall-
gatóságot a témáról, Vincze Andrea (békéscsabai
megyei könyvtár) e rendszer bevezetésérõl és a
használatban szerzett tapasztalatairól szólt.

Ezután újra két gyakorló könyvtáros követke-
zett. Takáts Béla (szolnoki megyei könyvtár) az
aprónyomtatványok teljes szöveges keresésének
megvalósításáról szólt, a tõle megszokott
könnyed stílusban, de nagyon sok információ-
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val. Sándor Tibor (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár) a Budapest Gyûjteményben található apró-
nyomtatványok és fényképek digitalizálási gya-
korlatáról tájékoztatta az érdeklõdõket. Az elõ-
adás címe is figyelemfelkeltõ volt: A barkácso-

láson túl, a professzionalizmuson innen. Az utób-
bi két elõadásban az õszi konferencia fõ témája,
az aprónyomtatványok kerültek elõtérbe. Termé-
szetesen a feldolgozásuk, bemutatásuk, haszná-
latuk és a digitalizálásuk. Mindkét elõadó a gya-
korlatban szerzett tapasztalatait mutatta be.

Mit lehet elmondani a kétnapos konferenciá-
ról összegzésképpen? Felkészült elõadók szín-
vonalas elõadásokat tartottak. A mai technika
minden lehetõségét alkalmazva színesítették
mondanivalójukat, nem hallgatva el a napi mun-
ka során összegyûjtött jó vagy rossz tapasztalato-
kat. A figyelmes közönség érdeklõdéssel, kellõ
odafigyeléssel követte az eseményeket, erre lehe-
tett következtetni a kérdések és válaszok sorából.
(A konferencián készült fotók még megtekinthetõk
a www.c3.hu/~libjbereny honlapon.)

Végül a rendezõ szemszögébõl néhány gon-
dolat. Nekünk, jászberényi közkönyvtárosoknak,
sokat jelentett ez a konferencia. Könyvtárunk
történetében elõször rendezhettünk országos szak-
mai eseményt. Lokálpatriótaként örülök annak,
hogy két napig, és remélhetõleg azután még egy
ideig, Jászberényrõl, a Jászságról beszéltek Sop-
rontól Debrecenig és Gyuláig több könyvtárban.
Ebben az idõben a figyelem ránk irányult a vá-
rosban is. Több helyi intézmény, szervezet, vál-
lalkozó segített nekünk abban, hogy vendégeink
jól érezzék magukat ebben a szép alföldi kisvá-
rosban. Megtisztelte rendezvényünket városunk
alpolgármestere, ami azt is jelentette, hogy a
város vezetése figyelemmel kíséri és támogatja
az intézmény munkáját. Személyesen nem va-
gyok a szekció tagja, de szerencsémre sikerült
velük több esetben találkoznom. Nagyra értéke-
lem azt a tevékenységet, melyet a sokféle érdek-
lõdést tanúsító kollégák saját településükön ki-
fejtenek a helyismereti munka terén. A két nap
során a komoly feladatok mellett jutott idõ a
baráti kapcsolatok ápolására is. Közös ebéd,
vacsora, éjszakába nyúló beszélgetések, város-
nézõ séta, múzeumlátogatás színesítette a prog-
ramot. Rendkívül jó hangulatú csapatot ismer-
hettünk meg. Öröm volt körülöttük tevékenyked-
ni, s jó volt házigazdának lenni.

Szabó Jánosné Taczman Mária

A kisebbségi
önkormányzatok országos
gyûjteményeirõl
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) 2006.
december 13-án megszervezte a Kisebbségi ön-

kormányzati könyvtárak Magyarországon címû,
egész napos szakmai konferenciáját. A nemzeti-
ségi témakörben szervezett könyvtárszakmai
konferencia az intézményben már hagyományos,
ugyanis minden év utolsó hónapjában, a kisebb-
ségek napja alkalmából megrendezzük.

A szóban forgó konferencia célja a rendszer-
váltás után a kisebbségi önkormányzatok által
létrehozott könyvtárak anyanyelvû gyûjteménye-
inek bemutatása volt a tágabb értelemben vett
könyvtári szakma számára, és ezáltal a kölcsö-
nös megismerés, a szakmai párbeszéd, az
interkulturális tanulás ügyének elõsegítése. Az
önkormányzati gyûjteményekrõl – fõleg újsze-
rûségük miatt – kevesen tudnak, ezért fontos ezek
történetének, az állományok összetételének, il-
letve a könyvtárral kapcsolatos jövõbeli tervek-
nek az ismertetése a könyvtárszakma és a poten-
ciális olvasóközönség számára.

A tanácskozáson összesen hét meghívott elõ-
adó vett részt: Avanesián Alex, a Magyar Rádió
Zrt. regionális és nemzetiségi mûsoraiért felelõs
fõszerkesztõ-helyettese, az Európai Örmény Szö-
vetség Fórumának elnöke; Sutarski Konrád, az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma
és Levéltára megbízott igazgatója; Varga Tibor,
az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Doku-
mentumtár fõmunkatársa; Szabados  Anna, a
Szlovák Dokumentációs Központ igazgatója;
Novacsek Vojnics Kornél, a Szerb Országos Ön-
kormányzat könyvtárának vezetõje; Hartyányi

Jaroszlava, az Országos Ukrán Önkormányzat el-
nöke; Ambach Mónika, a Magyarországi Német
Kulturális és Információs Központ igazgatója.

A konferenciát Mender Tiborné, az OIK fõ-
igazgatója nyitotta meg, a program moderátora
Lukács Zsuzsanna, az OIK Nemzetiségi és Do-
kumentációs Osztályának vezetõje volt. A kon-
ferencián részt vettek könyvtáros szakemberek,
a kisebbségi önkormányzatok kulturális terüle-
ten tevékenykedõ munkatársai, hivatalok, kisebb-
ségkutató intézetek képviselõi, valamint könyv-
tárhasználók.
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Az elsõ elõadás az örmény írásbeliség ezer-
hatszáz évérõl szólt, és egy egészen rendkívüli
kiállítás illusztrálta, nevezetesen az örmény be-
tûket ábrázoló, Lázár Imola képzõmûvész által
alkotott tûzzománc képanyag. „Megismerni a
bölcsességet és az intelmet, felfogni az értelem-
nek beszédét” – így hangzik magyar fordításban
az az örmény mondat, amelyet Meszrop Mastoc
(360–440), az örmény ábécé megalkotója elõ-
ször írt le örmény betûkkel a IV. század elején.
A mondat a Biblia Példabeszédeinek elsõ sora, s
mindenkor aktuális. Az örmény kereszténység
és írásbeliség szorosan kapcsolódik egymáshoz.
A kereszténység terjesztése során jelentkezett az
ábécé megteremtésének szükségessége, s az ábécé
létrejötte feltétele és egyben katalizátora volt egy
hihetetlenül gazdag és másfél évezreden át vi-
rágzó keresztény irodalom kialakulásának. Az
örmény írás balról jobbra haladó, fonématükrö-
zõ betûírás, amely a magánhangzókat is külön
betûvel jelöli. A meszropi ábécé 36 betûs. Az itt
élõ örménység igen nagy mennyiségû könyvvel
rendelkezik, de sajnos olyan helyiségük még
nincs, ahol ez az anyag könyvtári gyûjtemény-
ként funkcionálhatna.

Avanesian Alex,

a Magyar Rádió Zrt.

Regionális

és Nemzetiségi

Szerkesztõségének

fõszerkesztõ-helyettese,

az Európai Örmény

Szövetség Fórumának

az elnöke

Sutarski elnök úr elõadása országos áttekin-
tést nyújtott a hazánkban lévõ lengyel, illetve
lengyel vonatkozású állományokról, amelyekben
a legérdekesebbek a lengyel hungarikák és a ma-
gyar polonikák, de nincsenek még kellõképpen
rendszerezve. A nyilvántartás fajtáit illetõen kézi
és számítógépes nyilvántartás van minden könyv-
tárban külön-külön, de nincs országos hálózat,
ezt kellene szorgalmazni. A gyûjtemények kü-
lönbözõ intézményeknél, szervezeteknél találha-
tók, a rendszerezés pedig nyelv szerinti és téma-
körök szerinti. Lengyel s lengyel vonatkozású
dokumentumok találhatók a nagyobb könyvtá-
rakban (például Országos Széchényi Könyvtár –
OSZK –, OIK, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
– FSZEK) és a többi megyei, mûszaki, mezõ-

gazdasági könyvtárban; egyetemek lengyel tan-
székeinél (ELTE, Pázmány, Debrecen, Pécs); ma-
gyarországi lengyel szervezeteknél, valamint ma-
gángyûjteményekben. (Összesen körülbelül 39
ezer kötet.) A legnagyobb állomány a Lengyel
Intézetben található – 12 ezer kötet –, az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtárban 5,9 ezer, a Bem
Egyesületben 4,9 ezer, az ELTE-n nyolcezer, az
OSZK-ban 5,7 ezer dokumentum van. Egyéb
intézmények, ahol ezer alatti a könyvek mennyi-
sége: FSZEK, Szent Adalbert Egyesület és a
Magyarországi Lengyelség Múzeuma. Az elõ-
adó szerint kutatási kezdeményezések szüksége-
sek: történelem és távlatok.

Sutarski Konrad, az

Országos Lengyel

Kisebbségi Önkormány-

zat elnöke, a Magyar-

országi Lengyelség

Múzeuma és Levéltára

megbízott igazgatója

Varga Tibor el-
mondta, hogy az Or-
szágos Roma Könyv-
tár, Levél- és Doku-
mentumtár jelenleg 50 ezer dokumentumot tar-
talmaz, és vásárlásokból, ajándékozásokból állt
össze. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a doku-
mentumtár fejlesztésére, ugyanis a cigányság tör-
ténelmét szeretnék feltárni és a kutatók rendel-
kezésére bocsátani. Az intézmény látogatottsá-
gát illetõen egyelõre erõteljesebb az érdeklõdés
a nem cigányok részérõl.

Szabados Anna a Szlovák Dokumentációs
Központ tevékenységérõl az alábbiakat adta elõ.
A központot 2003-ban alapították, TextLib rend-
szerben dolgoznak. Elsõsorban könyvtári tevé-
kenységet végeznek, tehát a szolgáltatás és a
magyarországi szlovákokra vonatkozó informá-
cióterjesztés a legfontosabb feladat. A költség-
vetésük megfelelõ, Szlovákiában is vásárolnak.
Folyamatosan kapcsolatot tartanak a közkönyv-
tárakkal, települési könyvtárakkal, rendszeresek
a szakmai tanácskozások, tapasztalatcserék. Az
állomány összetétele: szépirodalom, módszerta-
ni és könyvtártörténeti anyagok, médiatár, tudo-
mányos munkák. A nemzetiségi lét megõrzése
és dokumentálása érdekében hagyatékok meg-
szerzésére is törekednek.
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Szabados Anna,

a Szlovák Dokumentációs

Központ igazgatója

A Szerb Országos Önkormányzat igen szép
és értékes gyûjteményérõl Novacsek úr szolgál-
tatott adatokat. Jelenleg több mint négyezer kö-
tetbõl áll a gyûjtemény, amelyet egy igen pon-
tos, minden bibliográfiai adatot tartalmazó kézi
katalógus tükröz s tár fel. A számítógépes fel-
dolgozás most kezdõdött el. Az állomány elsõ-
sorban szerb nyelvû könyvanyagból áll, és ki-
lencven százaléka az anyaországból származó
ajándék. A könyvtár harmincöt szerb nyelvû
folyóiratot tud az érdeklõdõk kezébe adni. Száz-
nyolcvan beíratkozott olvasójuk van, akik közül
harminc–negyven az állandó látogató. Egyre in-
kább növekszik az egyetemista vagy fõiskolás
látogatók száma.

Az Országos Ukrán Önkormányzat Margian
Saskievicsrõl elnevezett könyvtára 2002 febru-
árjában nyílt meg. A beszerzésben komoly prob-
lémát jelent, hogy a kiadványok kilencven szá-
zaléka most is oroszul jelenik meg, tehát csak
tíz százalék az ukrán nyelvû dokumentum. A
gyarapítás formái: vásárlás, családi hagyatékok,

ajándékok, adományok, ame-
lyek Ukrajnából és Kanadából
származnak. Igen fontos a ma-
gyarországi ukránokról szóló
könyvek gyûjtése. Az állo-
mányból négyezer mû feldol-
gozása már megtörtént, ezer-
ötszáz cím pedig még feldol-
gozásra vár. A gyûjtemény
összetételét illetõen a legtöbb
a gyermekirodalom és a
nyelvkönyv, majd – nagyság-
rendi sorrendben – a történe-
lem, a szépirodalom, a népis-
meret, a vallási kiadványok, a
nyelvészet, valamint a ma-
gyarországi nemzetiségek ki-
adványai, illetve a róluk szó-

ló mûvek. A könyvtár még nem kapta meg az
intézményi besorolást.

A Magyarországi Német Kulturális és Infor-
mációs Központ és Könyvtár gyûjteményét öt-
ezer fölötti kötet képezi. Származási források és
összetétel: a Német Szövetség, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata, a magyar-
országi németek saját kiadványai, külön-
gyûjtemények és pályázati támogatások. A kuta-
tási tevékenységben nagyon lényeges a család-
fakutatás. Az olvasókör összetétele: magyaror-
szági németek, egyetemisták, tanárok és szerve-
zett utazásokon részt vevõ kirándulók.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a kon-
ferencia megszervezésével azt kívánta elérni,
hogy a könyvtárosok és az érdeklõdõ olvasók
megismerjék a nemzetiségi önkormányzati
könyvtárak anyanyelvû gyûjteményeit, a könyv-
tárak igénybe vehetõ szolgáltatásait, jövõbeli
fejlesztési irányvonalait, és ezáltal növekedjék
az irántuk való érdeklõdés. A bemutatkozó
könyvtárak vezetõi számára ez lehetõséget te-
remt a pozitív visszajelzésre, megerõsíti bennük
munkájuk fontosságának tudatát, az anyanyelv-
ápolást illetõen újabb célok megvalósítására ser-
kenti õket.

Lukács Zsuzsanna
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Földi Tamás
1930–2007

2007. január 31-én, életének 78. évében elhunyt
Földi Tamás, akit elsõsorban a tudományos tájé-
koztatással, a dokumentáció- és információpoli-
tikával  foglalkozó szakemberként ismertünk meg
könyvtáros körökben. 1965-tõl aktívan bekapcso-
lódott a FID (Nemzetközi Dokumentációs Szö-

vetség) munkájába, majd a szervezet megszûné-
sének körülményeirõl is õ tudósított a TMT-ben
(Búcsú a FID-tõl.. 48. évfolyam, 2001. 4. szám).
Tudományszervezõ munkája során az ETO rend-
szerének nemzetközi gondozását és képviseletét
is vállalta.

A UDC Consortium megalakulása óta folya-
matosan tagja volt a tanácsadó testületnek. Halá-
la nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi könyv-
táros társadalom nagy vesztesége is.

Lipták Pál
Kossuth-díjas könyvtáros,
festõmûvész, könyvkiadó,

mûgyûjtõ
1922–2007

Lipták Pál édesapja nyomdokain haladva kita-
nulta a szabóságot, majd 1950-tõl az akkor ala-
kult Körzeti Könyvtár munkatársa, vezetõje lett.
1952-ben már az õ irányításával jött létre az
ország elsõ megyei könyvtára. Ennek az intéz-
ménynek 1985-ig a magyar közkönyvtárügyet fo-
lyamatosan megújító, alkotó igazgatója volt.
1954-ben az elsõ szabadpolcos könyvtár létreho-
zásáért Kossuth-díjjal tüntették ki. Az önálló gye-
rekkönyvtár, a zenei könyvtár jelzi szakmai in-
novációs munkáját. Nevéhez, munkásságához
fûzõdik a megye városi és községi könyvtárai-
nak létrehozása, és késõbb esztétikailag is igé-
nyes megújítása.

A hetvenes évek elején kezdett foglalkozni az
új megyei könyvtári épület tervezésével, aminek
eredményeként 1985-ben felépült az akkor nem-
zetközileg is elismert és méltatott új épület.
Nyugdíjba vonulását követõen még több mint
ötven, igen értékes képzõmûvészeti, elsõsorban

grafikai kiállítást rendezett, az általa megálmo-
dott artotéka gyûjteményhez kapcsolódóan.

Elismert könyvkiadó volt, aki a magyar iro-
dalom jeleseinek szerepeltetésével kiadta a Poesis
Hungarica két sorozatát, valamint a Graphica
Hungarica képzõmûvészeti albumsorozatot.

Festõmûvészként állandó résztvevõje volt a
megyei és országos tárlatoknak. Népmûvészeti
és képzõmûvészeti gyûjteménye az ország legje-
lesebb mûgyûjtõi közé emelte.

Munkássága minden szálával városához, Bé-
késcsabához kötõdött, melynek egyik szellemi
meghatározója, urbánus hagyományainak tovább-
vivõje volt és életmûvével maradt is.

Könyvtár 2.0 – használókkal a használókért

A ‘könyvtár 2.0’ természete a könyvtár alapvetõ
hagyományára és küldetésére alapul: a társadalom
szereplõi által elõállított információhoz való
hozzáférés, megosztás és felhasználás a társadalom
céljai szerint.
Így a 2.0-ás könyvtár valóban a demokrácia
alappillére.
....
A 2.0-ás könyvtár nem a keresésrõl, hanem a
megtalálásról szól. Elfogadja, hogy az emberek az
információt nem egymagukban keresik és használják
fel, hanem közösségbe ágyazottan.

Forrás: http://www.gmconsulting.hu/inf/fooldal/

fooldal.php
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Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...

Régi-új igazgató
egy régi-új könyvtár élén,
avagy egy új könyvtártípus
születése

1975 óta dolgozom az akkor még Nagy Lajos
Városi Könyvtár névre hallgató kalocsai könyvtár-
ban. Az elmúlt huszonhét év alatt majd minden
munkakörben dolgoztam a könyvtárban. Voltam
olvasószolgálatos, módszertanos és több mint ti-
zenhárom évig feldolgozó könyvtáros. A könyv-
tárigazgatói beosztást elsõ alkalommal 1993-ban
nyertem el. Igazgatóságom tiszavirág életû volt,
mert a fenntartó 1995. november 1-jei hatállyal
Városi Közmûvelõdési Intézmények néven össze-
vonta a város valamennyi közmûvelõdési intézmé-
nyét. Ebben az egyesült vegyimûvek

jellegû intézményben volt mûvelõ-
dési központ, könyvtár, múzeum,
levéltár, képzõmûvészeti gyûjte-
mény, késõbb televízió is. Az integ-
rált intézmény igazgatója a korábbi
mûvelõdési központ igazgatója lett,
engem meghatározatlan idõre igaz-
gatóhelyettesnek neveztek ki, és továbbra is a
könyvtár vezetõje maradtam. Az összevonást kö-
vetõ idõszak a városi könyvtár lassú, de biztos
leépülésének idõszaka volt. Személyes konfliktu-
saim sohasem voltak az igazgatóval, jó volt köz-
tünk a munkakapcsolat, de nyilvánvaló volt, hogy
a könyvtár a másodrendû intézmények sorába tar-
tozott a mûvelõdési központ mögött, annak ellené-
re, hogy az integrált intézmény tagintézményei
megtartották szakmai önállóságukat. Úgy nézett ki,
hogy a fent vázolt helyzet örök idõkre fennmarad.
De nem így történt…

A változás lehetõségét a 2004 õszén megszüle-
tett kalocsai Tomori Pál Fõiskola alapítása terem-
tette meg. A fõiskolát, amely közgazdasági, pénz-
ügyi és EU-s ismereteket oktat, a Kalocsai Felsõ-
oktatási és Szolgáltató Kht. alapította, amelyben
negyven százalékos részesedéssel érdekelt volt a
kalocsai önkormányzat is. A fõiskola, annak rend-
je-módja szerint, megkapta az akkreditációt, és 2004

õszén megkezdõdött az elsõ szemeszter. Költség-
kímélési okok miatt az alapítók elhatározták, hogy
a fõiskola nem alapít saját könyvtárt, hanem az
önkormányzat és a fõiskola közös fejlesztésével a
városi könyvtárt teszik alkalmassá a fõiskolai
könyvtári ellátás biztosítására. A kialakult új hely-
zetet jó alkalomnak láttam a könyvtár hanyatló
állapotának gyökeres megváltoztatására. Felvettem
a kapcsolatot a fõiskola rektorasszonyával, aki
megbízott a könyvtár fejlesztési tervének elkészíté-
sével. Az elkészített fejlesztési tervet megvitatta a
fõiskola vezetése, majd a közös jóváhagyás után a
polgármester elé terjesztettük.

Az elképzelés lényege az volt, hogy a könyv-
tár önálló jogállású intézményként a fõiskola
anyagi támogatásával kialakítja a fõiskolai
könyvtári ellátáshoz szükséges szakkönyvállo-
mányt és megteremti a hallgatók számára szük-

séges informatikai hátteret. Köz-
ben könyvtári berkekben tájéko-
zódtam az ilyen új típusú, közmû-
velõdési és fõiskolai könyvtári
ellátási feladatokat egyaránt ellátó
könyvtár létrehozásának lehetõsé-
gérõl. Két városban, Békéscsabán
és Gyöngyösön foglalkoztak ha-

sonló tervekkel, de valamilyen ok miatt ezek csak
tervek maradtak. Felvettem a kapcsolatot a mi-
nisztérium Könyvtári Fõosztályával is. A fõosztály
munkatársai melegen támogatták a kalocsai kezde-
ményezést. Egyrészt örültek annak, hogy egy vá-
rosi könyvtár ismét önállóvá válik, másrészt örül-
tek a közmûvelõdési és a fõiskolai könyvtári ellá-
tás egyfajta integrációjának, amely kisebb városok-
ban alkalmazható, mindenképpen költségkímélõ ha-
tású lesz.

A 2005-ös év nagyjából el is telt az elõkészü-
letekkel. Az önkormányzat elfogadta a fõiskola
és a könyvtár elképzelését, amely alapfeltétel-
nek tekintette, hogy a városi könyvtár csak önál-
ló intézményként tudja teljesíteni új feladatát.
Abban is egyetértettek az érintettek, hogy a
könyvtár eddigi elhelyezése sem alkalmas új
feladatainak ellátására, nagyobb alapterületû
könyvtárépületre van szükség. Jelenleg a könyv-
tár két, egymástól távolabb lévõ épületben mû-
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ködik. Az egykori zsinagógából 1963-ban átala-
kított könyvtárépületbõl 1977-ben kiköltözött a
gyermekkönyvtár a mûvelõdési központ épüle-
tébe, ahol új részlegként megalakult a hangzó
dokumentumok gyûjteménye is. A gyermek-
könyvtárt 1991-ben az olvasóterem is követte. A
két helyen mûködõ könyvtár már régóta helyhi-
ánnyal küszködött, így a fõiskolai célokat szol-
gáló, a közmûvelõdési könyvtárakénál lényege-
sen nagyobb közgazdasági állomány és az olva-
sók számára kialakítandó új számítógépes mun-
kaállomások elhelyezésére a jelenlegi körülmé-
nyek között nincs lehetõség.

Elõször a könyvtár státusának rendezésére ke-
rült sor. Mivel a kulturális alaptörvény az intéz-
mény-összevonást, illetve -szétválást miniszteri vé-
leményhez kötötte, ki kellett kérni az akkori mi-
niszter, Bozóki András véleményét is. A miniszter
úr melegen támogatta az új könyvtár alapításának
tervét. A kalocsai polgármesterhez intézett levelé-
ben többek között a következõket írta: „Levelébõl

örömmel értesültem arról, hogy ismét önálló intéz-

ményként fog mûködni Kalocsán a városi könyv-

tár, ellátva a fõiskolai könyvtári ellátás feladatait

is. […] remélem, hogy a fõiskola és a városi könyv-

tár együttmûködése, ez az országosan is egyedül-

álló megoldás, példaértékû lehet.”

A szükséges szakvélemények beérkezte után a
kalocsai önkormányzat 2006. március 1-jei hatállyal
a Városi Közmûvelõdési Intézmények, Könyvtár
és Televízió intézményt megszüntette, és helyette
két intézményt alapított. Az egyik, a Városi Köz-
mûvelõdési Intézmények, Múzeum és Televízió
megmarad integrált intézménynek, a másik, a
könyvtár Tomori Pál Városi és Fõiskolai Könyvtár

néven mûködik. A könyvtár alapító okirata két
ellátandó alaptevékenységet jelölt meg: közmûve-

lõdési könyvtári tevékenység és fõiskolai könyvtári

ellátás. A képviselõ-testület a könyvtáralapítással
együtt pályázatot írt ki a könyvtárigazgatói állásra,
és a pályázati eljárás befejezéséig megbízott az igaz-
gatói teendõk ellátásával. Rendkívül jelentõs szak-
mai kihívásnak tekintettem a könyvtár átszervezé-
sét, ezért megpályáztam az igazgatói állást, amit
2006. július 1-jétõl öt éves idõtartamra el is nyer-
tem. Közben a könyvtár elhelyezésének kérdése is
rendezõdni látszott. A kalocsai kórház nagyarányú
rekonstrukciója következtében kiürült a rendelõin-
tézet egyik épülete, amely, megfelelõ átalakítás után,
alkalmas lesz a könyvtár befogadására. Az 1980-
ban épült háromszintes, vasbetonvázas épület hasz-

nos alapterülete 120 m2-rel nagyobb, mint a jelen-
leg használt helyiségek összes alapterülete. Az át-
alakítás kb. 37 millió forintba kerül, amihez 26
millió vissza nem térítendõ támogatást nyert a város,
a hiányzó összeget pedig saját erõbõl fedezi. A
költözés 2007 második félévében várható.

Az elmúlt év folyamán a könyvtár és a fõiskola
együttmûködési szerzõdést kötött. A szerzõdés
szabályozza a fõiskolai könyvtári állomány kiala-
kítását, tervszerû gyarapítását, a tanszéki kézikönyv-
tárak kialakítását és gyarapítását, a számítástechni-
kai fejlesztéseket, a kapcsolattartást a könyvtár és
a fõiskola között, a könyvtárhasználatot és a fõis-
kolai könyvtári ellátás költségeinek biztosítását. Ez
utóbbi a fõiskola által fizetendõ könyvtártámoga-
tás kiszámításának módját és mértékét jelenti. A
könyvtártámogatás fejkvóta rendszer szerint törté-
nik, ami a fõiskola hallgatóinak létszámától függ.
A fejkvóta mértékét, jobb híján, az Új Könyvek-
ben referált szakkönyvek átlagárából és az egy
olvasóra jutó állománygyarapításra fordított, több-
szörös viszonyításon keresztül kapott viszonyszám
alapján számoltuk ki. Késõbb a fejkvóta nagyságát
a ténylegesen a fõiskolai könyvtári állomány gya-
rapítására fordított összeg alapján határozzuk meg.
A nagyobb fejlesztések (pl. informatika) fedezetét
a könyvtár (vagy a fenntartó önkormányzat) és a
fõiskola közösen állja. A fõiskolai könyvtári állo-
mány kialakítását más módon is elõsegítjük. Sike-
rült jó kapcsolatot kiépíteni a Corvinus Egyetem
könyvtárával, amely felajánlotta fölöspéldányait,
ebbõl a fölöspéldány-állományból a fõiskola egyik
tanára kiválogatta a szükséges könyveket. Pályá-
zott a könyvtár a „Budapest Bank az oktatásért és
a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványnál állo-
mánygyarapításra. Ezen a pályázaton 200 ezer fo-
rintot nyertünk. A könyvtár és a fõiskola lehetõsé-
gei szerint figyeli és megpályázza azokat a pályá-
zati kiírásokat, amelyek hozzájárulhatnak a könyv-
tár új feladatainak megvalósításához.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt két és az elõt-
tünk lévõ néhány év a kalocsai városi könyvtár
életében sorsdöntõ változás kezdetét jelenti. Meg-
újulhat a könyvtár, és e megújulás révén korsze-
rûbb könyvtári ellátáshoz juthatnak a város la-
kosai is és a Tomori Pál Fõiskola hallgatói is. A
Kalocsán történõ könyvtári változások, remélhe-
tõleg, egy új könyvtártípus születésének kezde-
tét jelentik, és példaként állhatnak a Kalocsához
hasonló nagyságrendû iskolavárosok elõtt is.

 Asbóth Miklós
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Bõvülõ és megújuló
könyvtárépület
Kiskunfélegyházán

2006. november végén megkezdõdött Kiskun-
félegyházán a Petõfi Sándor Városi Könyvtár új
épületszárnyának építése. 2007. január 22-én, a
magyar kultúra napján az alapkövet is elhelyez-
ték. Ennél szebb napot nem is választhatott vol-
na a város az ünnepséghez!

A félegyházi fanfár elhangzása után Kállainé

Vereb Mária igazgató köszöntötte a szép szám-
ban érkezett vendégeket. Ficsór József polgár-
mester beszédében elmondta: a városi önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2005. április 14-ei
ülésén döntött arról, hogy a Petõfi Sándor Váro-
si Könyvtár rekonstrukciójára és bõvítésére álla-
mi címzett támogatási igényt nyújt be. A kor-
mányzati támogatásnak köszönhetõen 2006. feb-
ruár 13-án a parlament kedvezõ döntést hozott.
A törvényjavaslatból Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának igényét 394 259 000 forint
címzett támogatással jóváhagyta, amelyhez a
teljes összeg15%-át, azaz 69 575 000 forintot az
önkormányzat biztosítja.

Az épület egyedi országos mûemléki véde-
lem alatt áll Hattyúház néven. Petõfi Sándor
édesapjának egykori fogadója és mészárszéke
volt, klasszicista stílusban épült 1819-ben. Na-
gyobb rekonstrukciójára (utoljára)1966-ban ke-
rült sor.

A város központjában a bõvülõ és megúju-
ló épületben korszerû, lehetõség szerint min-
den igényt kielégítõ kulturális komplexumot:
könyvtárt, kiállítótermet és rendezvénytermet
építenek meg. A tervdokumentációs anyag sze-
rint a tagolt, szakaszolható, épített adottsága-
iban jól elváló épületegyüttes a könyvtár szo-
rosan vett szerepkörén túl alkalmassá válik
egyéb közmûvelõdési és közösségformáló
funkciók ellátására is. Ilyenek (például) a fel-
nõttoktatás, a továbbképzések, a kiállítások, a
kisebb koncertek és elõadások.

A földszinten kap helyet (többek között) az
újság- és folyóirat-olvasó, a kölcsönzõtér, az

olvasóterem és a
kávézó. Az eme-
leten helyezkedik
el a gyermek-
könyvtár. A meg-
újuló Hattyúház
ad helyet a mé-
diatárnak, a hely-
ismereti gyûjte-
ménynek és az internetes részlegnek. Az ed-
dig külön épületben lévõ gyermekkönyvtár és
a raktár az új épületbe költözik. A több mint
háromszoros alapterület-növekedés lehetõvé
teszi tanulóhelyek kialakítását is. A két épü-
letrészt összekötõ szárny kapcsolja egybe. A
fogyatékosok számára a könyvtárba való beju-
tást, a közlekedést lejtõs rámpák és lift bizto-
sítják. Ez az épülettömb együttesen szolgálja
majd nemcsak a város lakosságát, hanem a
térségében élõk igényeit is.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével
Farkas Mária építészmérnököt és cégét, a
Domiporta Építész Stúdió Kft.-t bízták meg. A
tervezés folyamán könyvtárszakmai segítséget
Urbán László könyvtártervezési szakértõ nyújtott.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a négy
pályázó közül a kiskunfélegyházi Elõszer Kft.
szerepelt eredményesen közel 400 millió forin-
tos nagyságrendben tett ajánlatával.

Az építés elõkészítõ munkái 2006. november
végén kezdõdtek meg, a földmunkák és a pince-
tömb kiemelésével és a szigetelés elkészültével
vált lehetõvé az alapkõ letétele.

A kivitelezõ 2007. október 30-áig vállalta a
bõvítmény megépítését, amely mintegy 1500
m2 hasznos alapterületû lesz. A könyvtár a
jelenlegi helyérõl novemberben átköltözik, ezt
követõen lehetõvé válik a mûemlék épület
Hattyúház külsõ és belsõ rekonstrukciója is. A
teljes épületkomplexum, amely összesen 2000
m2 lesz, 2008. szeptember végére készül el.

Az alapkövet Talapka István apát úr szentelte
meg, és zárásként Veres Péter Én nem mehetek
el innen címû versét hallgatták meg az ünnep-
ségre érkezett vendégek.

Kállainé Vereb Mária
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Kitüntetések

A magyar kultúra napján Hiller István miniszter
és Schneider Márta szakállamtitkár Bibliotéka

Emlékérem-díjat adományozott:
Bánfalvi Lászlónénak, az ózdi Városi Könyv-

tár igazgatójának, a modellértékû kistérségi
könyvtári ellátás megszervezéséért,

Beck Ivánnénak, az Országos Széchényi
Könyvtár nyugalmazott könyvtárosának, több
évtizedes bibliográfiai tevékenységéért és a
hungarikakutatás terén kifejtett munkásságáért,

Biczák Péternek, a szentendrei Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának, a fiatal könyvtáros nem-
zedék támogatása és a magyar könyvtárosság
hivatástudatának elmélyítése érdekében végzett
több évtizedes szervezõ tevékenységéért,

Dán Krisztinának, a Fõvárosi Pedagógiai In-
tézet nyugalmazott könyvtárosának, a magyar
iskolai könyvtárak fejlesztéséért, az iskolai
könyvtárügyben kifejtett több évtizedes tevékeny-
ségéért,

Gyõrfi Csabánénak, a Pécsi Városi Könyvtár
igazgatóhelyettesének, a városi könyvtár korsze-
rûsítéséért végzett tevékenységéért,

Keveházi Katalinnak, a Szegedi Tudomány-
egyetem, Egyetemi Könyvtár osztályvezetõjének,
a könyvtári katalogizálás automatizálása és a régi
könyvek tudományos feltárása érdekében vég-
zett kiemelkedõ munkájáért,

Koltay Klárának, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár fõigazgató-helyette-
sének, az Országos Dokumentumellátási Rend-
szer lelõhely-nyilvántartó adatbázisának kidolgo-
zásáért és folyamatos fejlesztéséért,

Lukács Zsuzsannának, az Országos Ide-
gennyelvû Könyvtár osztályvezetõjének, a nem-
zetiségi könyvtári ellátás területén végzett kivá-
ló szakmai munkájáért,

Poós Lászlóné Schmidt Veronikának, a Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Fõiskolai Kar Elektronikus Könyv-
tár vezetõjének, kiemelkedõ szakmai munkájáért,

Szilágyi Sándorné Zsigó Juditnak, a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgató-
helyettesének, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
könyvtárügyének koordinálásáért, a települési
könyvtárak korszerûsítéséért.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány A Magyar
Kultúra Lovagjává avatta Vraukóné Lukács Ilo-

nát, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár munkatársát. Az alapítvány az
anyaországi és a határon túli kisebb-nagyobb
közösségek érdekében kifejtett munkát ismeri el
a kitüntetõ cím adományozásával, ezúttal külö-
nös tekintettel a nemzetközi kulturális kapcsola-
tok fejlesztésére.

Várpalotán Szelestey László Nívódíjat kapott
Volekné Temesi Zsuzsanna, a Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtár fõkönyvtárosa.

Az idén Csics Gyula, a Városi Könyvtár igaz-
gatója vehette át a „Tatabánya Kultúrájáért” dí-
jat a Közmûvelõdés Házában megrendezett ün-
nepségen.

Sósné Karacsonyi Mária, a szegedi Somogyi-
könyvtár zenei szaktájékoztatója Szeged város
Kölcsey Emlékérmét vehette át.

Csurgó Város Közmûvelõdési Díját kapta a
csurgói Városi Könyvtár kollektívája.

Minden kitüntetettnek szívbõl gratulálunk, és
további munkájukhoz sok erõt, jó egészséget
kívánunk!

A Könyvtári Intézet oktatási osztályán
(oktat@oszk.hu) ismét megrendelhetõ, ill.
megvásárolható az Egyetemes Tizedes Osz-
tályozás táblázatának és mutatójának új ki-
adása.

Háttértár-(ét)vágy

Miközben a nemzeti könyvtár digitalizálási terveit lapoz-

gatom, a gigantikus tárolóhely-terveken merengek.

A 80-as évek végén, amikor még élt a Cocom-lista, s

ez alól nem kivételként az OSZK-nak is be kellett érnie

négygigabájtos háttértárral, ami az akkori számítások

szerint teljes állományának gépi katalógusából felerészt

tudott (volna) tárolni, megtanultunk spórolni, programo-

zók és programalkalmazók egyaránt.

Most ún. fulltext- (teljes szövegû) állományokról van

szó, nem kirívó tehát a tervben lévõ évenkénti 8 TB

(terabájt), vagyis 8 ezerszer  és mégegyszer ezerszer egy-

millió karakter (írásjel).

(Egyébiránt e lap havi anyaga is elfért hajdanán egy

40 megabájtos háttértáron, ma 800-on terpeszkedik.)

Hova vezet(het) e növelkedés? Meg kell barátkoznunk

új jövevényszavakkal a terabájt után. Jön majd a peta-, az

exa-, a zetta- és a jotta-bájt. Jottányi aggályom sincs,

hogy nem kell rá húsz évet várni. Talán már 5 év múlva

minimum egy petabájtos pendrivom lesz...

f.l.
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Kõrösi Csoma Sándor
hagyatéka a világhálón,

avagy hogyan segítették
az ideiglenesen Indiában
állomásozó britek
az ujgurok észak-kínai földjére
igyekvõ székely-magyart
tibetisztikai stúdiumaiban

Új drágakõvel gazdagodott a magyar elektroni-
kus tartalmak birodalma: a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára Keleti Gyûjteményében
féltve õrzött Csoma-hagyaték a világ bármely
szegletébõl elérhetõ közkinccsé vált. Az Akadé-
miai Könyvtár honlapjának (http://www.mtak.hu)
->Digitális források ->Digitális gyûjtemény címû
almenüjében hozzáférhetõvé vált adatbázist 2006.
november 14-én a Könyvtár Vasarely Termében
mutatták be a nagyközönségnek.

Az összejövetel köszöntésére felkért szakér-
tõ, a keletkutatás egyik hazai kiválósága, Róna-

Tas András akadémikus örömét fejezte ki, mond-
ván, hogy a Kõrösi-anyag elektronizálásával egy
régi adósság került törlesztésre, mindez Csoma
születésének 222. esztendejében. Megemlékezett
Ligeti Lajosról, aki az orientalista külön-
gyûjteményt még 1929-ben megálmodta, majd
akadémiai vezetõi posztjain szívós kitartással el-
érte felállítását 1951-ben. (Itt már érdemes azt is
megjegyezni, hogy Ligeti volt az, aki a Duka
Tivadar által az MTA Könyvtárának ajándéko-
zott Csoma-hagyatékot elsõként ismertette 1933-
ban a Tou’ng Pao címû folyóiratban megjelent
cikkében.) Értékelte a ’Keleti’ elsõ két vezetõjé-
nek, Rásonyi Gyulának és Bese Lajosnak a
tibetisztikai állománnyal kapcsolatos munkássá-
gát, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Rákosi
börtönét megjárt, korán elhunyt Nagy Lajos
Gyula, a Duka-féle anyag elsõ katalógusának
készítõje ma az orientalisztika méltatlanul elfe-
ledett alakja. Róna-Tas ismeretlen részletekkel
is szolgált, amikor felidézte kalandjait az MTA
Könyvtárában õrzött tibetisztikai korpusz tekin-

télyes, Mongóliából származó részének hazaho-
zatalában: 1956-ban ugyanis Kõhalmi Katalin-
nal és Kara Györggyel együtt egy tanulmányút
során lehetõségük nyílt arra, hogy mongóliai lá-
makolostorokból származó könyvek, kéziratok
százait hivatalos engedéllyel külföldre – jelesül
Magyarországra – szállítsák. A köszöntõt köve-
tõen Dévényi Kinga, a projekt felelõse, a Keleti
Gyûjtemény mai vezetõje méltatta a Pro
Bibliotheca Alapítvány támogatását és Láng

Klára közremûködését a digitalizálási munká-
ban. Beszélt a Duka-anyag könyvtári feldolgo-
zásáról is, amelyhez a Nemzeti Kulturális Alap-
nál nyert pályázat biztosította a pénzügyi for-
rást. A hagyaték strukturált feldolgozására, kata-
logizálására egy, az Aleph-rendszerben a célnak
megfelelõen átformált, a Kézirattárban már ki-
próbált (HUNMARC-alapú)
ûrlapot alkalmaztak – ennek
az albázisnak a nagysága ma
megközelítõleg nyolcszáz
rekord. Ezután Orosz Ger-

gely, a Csoma-gyûjtemény
kurátora – és Kelecsényi Ág-

nessel együtt a webes anyag
összeállítója – részletesen is-
mertette a hálóra kikerült
anyagot. Domsa Károlyné, az Akadémiai Könyv-
tár nyugalmazott vezetõje, aki az on-line-kiadást
kezdeményezte, köszöntõ szavait Áprily Lajos
A zarándok címû, Kõrösi emlékének szentelt ver-
sének felolvasásával zárta. 

Befejezésül Sajó Tamás, a Studiolum vezetõ-
je, aki az MTA Könyvtára tiszteletbeli ’külsõ
munkatársaként’ már több digitalizálási projek-
tet (Teleki-kiállítás, Pápai Páriz Ferenc) megter-
vezett és elkészített, bemutatta legújabb összeál-
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lítását, az on-line Kõrösi-hagyatékot, amely a
magyar mellett angol és spanyol változatban is
ugyanott megtekinthetõ.

Nézzünk bele a weben hozzáférhetõ, arányos
felépítésû, gazdagon illusztrált és esztétikus gyûj-
teménybe – elsõsorban Orosz Gergely értõ tol-
mácsolását követve. A történelmi részek sajátos-
sága, hogy a balra és középen futó szövegek mel-
lett az illusztrációk a jobb oldali sávon láthatók.
Mögöttük a hátteret függõlegesen lefelé végtele-
nítetten korabeli katonai – tehát kellõen részle-
tes – térképekbõl vett területábrázolások alkot-
ják, ahol Kõrösi életének fõ helyszínei, Kõröstõl
Dardzsilingig, jelölve vannak. Egyes pontokon
tudós utódok, Baktay Ervin és Stein Aurél tibeti
tájakon készített fotói (pl. a zanglai és a pukhtali
kolostor) ékesítik az összeállítást. Az illusztráci-
ók zöme kis körömkép formájában van elhelyez-
ve, ezek illedelmesen várják a klikkelést, amellyel
közepesen nagyított formátumban megtekinthe-
tõk, de a lemezre mentés lehetõsége révén a
képeket tetszõleges méretre tudjuk nagyítani.

A Kõrösi élete címû fejezet illusztrációi kö-
zött a keleti utazását megelõzõ helyszínek, a
Háromszék megyei szülõfalu, Kõrös (mai nevén
Csomakõrös) temploma, a Nagyenyedi Kollégi-
um épülete láthatók – Temesvár és Zágráb azért
szerepel a térképen, mert ezekben a városokban
tanulmányozta Kõrösi az ószlávot és a szláv
nyelveket. Az elsõ portré Salamon Cesar Malant
ábrázolja, aki a Bengáli Ázsiai Társaság fõtitká-
raként Csomától tanult tibetiül. Csoma neki adta
tibeti gyûjteményét, õ évtizedekkel késõbb Duka
Tivadarnak ajándékozta – Dukától került végle-
ges helyére, a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárába.

Kõrösi mint a nagyenyedi protestáns kollégi-
um, a Bethlenianum tanulója ún. ’gratistaként’
ingyen oktatásban részesült – ám ennek kemény
munka volt az ára. Huszonkét évesen végzett,
majd kiemelt továbbtanulóként, ’akademitaként’
még a hercegi ösztöndíjat is elnyerte: ’principista’
lett, aki egyúttal az alsósok tanára. Hét éven át
filozófiát és teológiát tanult – ekkor, tanárai
között találkozott elõször a magyarság õstörté-
netét az ujgurokkal összekötõ elmélettel. 1816-
ban ösztöndíjjal ment Németországba: Göttingen
egyetemére már latin, görög, héber, francia és
román tudással érkezett. Tárjuk föl az ’angol kap-
csolatot’ Göttingába kerülésével kapcsolatban!
Duka meséli el, hogy a Rákóczi-szabadságharc

alatt a császári csapatok támadása nyomán ro-
mossá vált enyedi iskolaépület nyomorúságos
sorsán az segített, hogy Pápai Páriz Imre angliai
útja során Anna királyné és a Canterbury érsek
tudomására hozta a kollégium siralmas állapo-
tát. A templomokban a hitsorsosok részére meg-
hirdetett gyûjtés tizenegyezer fontot jelentett, ami
a kollégium helyzetét hosszú évekre rendbe hoz-
ta. Egy évszázaddal késõbb, 1816-ban e pénz
tõkéjébõl a kollégium elöljárói ösztöndíjat alapí-
tottak a diákok számára, amelyet Kõrösi az el-
sõk között nyert el. Göttingenben tanítványa lett
J. G. Eichhornnak, a modern bibliakritika atyjá-
nak, akitõl arabot és törököt tanult. Eichhorn hívta
föl a figyelmét az arab források fontosságára a
magyar õstörténettel kapcsolatban.

Az ujgur-elméletet egy másik professzora, J.
H. Klaproth révén ismerte meg. 1818-ban újra
Nagyenyeden volt – ekkor fogalmazódott meg
benne a keleti utazás terve. Az ellenzõk mellett
volt egy lelkes támogatója is, mégpedig a híres
nyelvtudós, Gyarmathi Sámuel. Az õ javaslatára
utazott el Horvátországba, ahol az ószlávot és a
szláv nyelveket tanulmányozta – ugyancsak a
magyar õstörténet megismeréséhez elengedhetet-
len korai szláv források miatt. A másik ok Duka
szerint az volt, hogy eredetileg Oroszországon
át, Odessza, Moszkva és Irkutszk irányában akar-
ta megközelíteni Észak-Kínát.

1819 novemberében kelt útra kelet felé, s
hagyta el végleg Magyarországot. Indokairól
1820. december 21-én Teheránból írt levelébõl
értesülünk: célja az õshaza feltalálása, a Közép-
Ázsiában ’hátramaradt magyarok’ meglelése és
az ujgurokkal való rokonság bebizonyítása volt.
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Ekkor még a gyors eredmény reményében így
fogalmazott: „..és rövid idõ alatt meg bizonyít-
hatom, hogy nem helytelen fundamentumon épült
az én meg gyõzõdésem”. Útjának addigi részle-
teirõl Charles Pratt Kennedyhez, a brit indiai
hadsereg századosához, Szabáthu ügyvivõjéhez
1825. január 28-án írt tizenhárom oldalas  leve-
lében számolt be (Duka Tivadar ezt a levelet –
sok mással együtt – a kalkuttai Foreign Office-
ban találta és ott készített róla másolatot.) Csoma

Bukarest és Szófia érintésével Konstantinápoly
felé vette útját, az arab forrásokat szerette volna
ott tanulmányozni. Járvány miatt azonban nem
jutott el Sztambulba, így elhajózott Alexandriá-
ba. Onnan is járvány kergette tovább, s Bejrút,
Ciprus, Kosz, Rodosz, Latakia, Tripoli, Aleppo,
majd Bagdad érintésével 1820 októberében ért
Teheránba. Teheránban a brit nagykövet és test-
vére, Henry és George Willock támogatását él-
vezte – angolját tökéletesítette és perzsa nyelvet
is tanult. 1821 tavaszán folytatta útját Buhara,
Kabul, Peshavar felé. Találkozott a napóleoni
hadsereg két egykori tisztjével, a fancia Allard-
ral és az olasz Venturával, velük utazott tovább
Lahorba. 1822 májusában Lehbe indult, de
visszafordult Lahorba – itt és ekkor találkozott
William Moorcrofttal, az angol katonaorvossal
és utazóval. További életét meghatározó pillanat
volt ez: a tibeti ösztönzést Moorcrofttól kapta,
aki az elsõ, Tibetrõl szóló könyvet ajándékozta
neki. Ez a nevezetes kötet az 1762-ben Rómá-
ban kiadott Alphabetum Tibetum volt, amelynek
szerzõje a pápai misszionárius és ágoston-rendi
szerzetes, A. A. Giorgi.

Csoma – mivel a háborús körülmények miatt
képtelen volt Közép-Ázsia felé utazni – elhatá-
rozta, hogy perzsa tudása közvetítésével tibetiül
fog tanulni. Moorcrofttól engedélyt kapott a
helyszíni tanuláshoz, az angol ajánlásával érke-
zett 1823 júniusában Szangsz rgyan Phun-cog

(más átírással: Szangje Püncog) lámához, jöven-
dõ mesteréhez, a zanglai kolostor apátjához.
Csoma 16 hónapot töltött Zanglában: igen sa-
nyarú körülmények között tanulta itt a tibeti
nyelvet és irodalmat a lámától. Kennedyhez írt
második, 1825. májusi levelének tanúsága sze-
rint tanulmányának tárgya elsõsorban a Bka’ ’gjur

és a Bstan ’gjur, a tibeti kánon, illetve az indiai
és tibeti tudósok által a IX. században összeállí-
tott szanszkrit-tibeti szójegyzék, a Mahávjutpatti

volt. A másfél éves idõszak alatt megtanult tibe-
tiül, áttanulmányozta az irdatlan méretû, 325
kötetre rúgó tibeti irodalmat, s amellett harminc-
ezer szavas szójegyzéket állított össze. Ma sem
tudjuk, miért kellett elhagynia Zanglát – több
kutató szerint a hûvös idõ elõl menekült –,  tény,
hogy 1824. október 22-én Szabáthuba ment, ahol
az angolok hûvös magatartása nagyon rosszul
esett neki. (Baktay Ervin kutatásai szerint az
angol hatóságoknak az idõközben megváltozott
politikai viszonyok miatti óvatossága az erõsödõ
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orosz és szikh tevékenységre vezethetõ vissza.)
Végül a britek mégis támogatást nyújtottak neki
– ettõl kezdve Csoma a britek szolgálatában állt.

Második tibeti útján,1825-ben Kõrösi Csoma
Zangszkár felé vette útját, Phugtal kolostorában
folytatta mesterével a tanulást. 1826 augusztusá-
ban H. H. Wilsonnak, a Bengáli Ázsiai Társaság
titkárának panaszkodott, hogy a láma elhanya-
golja, nem halad a tanulással. 1827 januárjában
visszatért Ladakba.

Újabb, harmadik tibeti tartózkodása – ezúttal
a kanami kolostorban – 1827 õszétõl 1830 õszé-
ig tartott: ekkor búcsút vett a lámától. 1831-tõl
Kalkuttában élt, itt kezdte meg mûvei kiadását.
A Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárosaként dol-
gozott, a nepáli brit követ, Hodgson által gyûj-
tött több mint ezer tibeti könyv katalogizálását
végezte. Az Asiatic Researches címû évkönyv-
ben és a társaság folyóiratában, a Journal of the

Asiatic Society of Bengalban jelentek meg az
írásai. 1834 kiemelkedõ fontosságú esztendõ –
ekkor jelent meg a tibeti szótára és a tibeti nyelv-
tana is. Könyveibõl 25-25 példányt küldött Ma-
gyarországra; visszaküldte a támogatására össze-
gyûjtött pénzt, sõt, saját megtakarított pénzét is,
amelybõl Nagyenyeden diákokat támogató ala-
pítványt létesített. Idõközben 1833-ban levelezõ
tagjává választotta a Magyar Tudós Társaság,
1834-ben pedig a Bengáli Ázsiai Társaság tisz-
teletbeli tagja lett. Az egyetlen hiteles portrét
Schöfft Ágost festõ készítette róla Kalkuttában
1840-ben. 1842-ben újra útra kelt – a magyar
õshaza felkutatásáról még ekkor sem tett le:
Észak-Kínába igyekezett, az ujgurok földjére.
Útközben azonban láz verte le a lábáról,
Dardzsilingben megbetegedett, és április 11-én a
korábban szerzett maláriától meghalt. Síremléke
a Himalaja lábánál fekvõ Dardzsiling temetõjé-
ben van.

A Kõrösi munkássága címû fejezet a tudo-
mányos hátteret igyekszik megvilágítani. Isme-
retes, hogy eredeti célja az õshaza, a magyarság
homályba veszõ múltjának feltérképezése volt –
s kitûzött célját nem sikerült elérnie. Idegen
kultúrák felé nyitott természete azonban hozzá-
járult ahhoz, hogy Csoma egy terra incognitának
számító terület felfedezésére adja a fejét – így
lett a tibetisztika megalapítója. Életmûve 25 ta-
nulmány és három monográfia – a 341 oldal
terjedelmû tibeti szótár, a 240 oldalnyi tibeti
nyelvtan, valamint a szanszkrit-tibeti szójegyzék,

a IX. századi buddhista terminológiai szótár, a
Mahávjutpatti angol megfelelõkkel kiegészített
változata. Tibeti szótára fõ forrásául szolgált H.
A. Jäschke 1881-ben Londonban, és S. C. Das
1902-ben Kalkuttában kiadott szótárának. Cik-
kei, tanulmányai közül említsük meg az 1834-
ben a tibeti gyógyászat alapvetõ munkáját, a
Négy Tantrát tárgyaló írását. Dolgozatait Duka
Tivadar gyûjtötte egybe és adta ki 1885-ben
Budapesten. A Mahávjutpatti angol fordítása csak
nagy késéssel, 1910-ben jelent meg Kalkuttában
nagy tisztelõje, az angol E. Ross Denison szer-
kesztésében. Csoma teljes életmûvét Terjék Jó-
zsef szerkesztésében az Akadémiai Kiadó jelen-
tette meg 1984-ben.

A több alfejezetbõl álló Csoma gyûjtemény a
következõ menüpont. Kõrösi Csoma Sándor csak-
nem negyven tibeti nyelvû kötetbõl álló könyv-
tára – ahogy már szó volt róla – a Bengáli Ázsi-
ai Társaság fõtitkárához, S. C. Malanhoz került:
Csoma tibetire tanította Malant, és ajándékba adta
neki könyvtárát. Malan 1883-ban az egész gyûj-
teményt Dukának adományozta, s tõle került vé-
gül a Magyar Tudományos Akadémiára. A
könyvtár két részre oszlik, az ún. Alexander-
könyvekre, és a fanyomatok, kéziratok Csoma
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által vásárolt és gyûjtött állományára. Az Ale-
xander-könyveket Kõrösi kérésére a tibeti szer-
zetesek állították össze; a kérdés-felelet formájú
összeállítás a tibeti irodalom, tudomány, világ-
kép összegzése népszerû, egyszerûsített formá-
ban. A nagyobb munkák kivonatait tartalmazó
Alexander-könyvek Csoma elsõ tibeti útja során
készültek. A tibetisztika számára kevés tudomá-
nyos értékkel bírtak e népszerû írások – Terjék
szerint ’csacska tanulmányoknak’ mondták eze-
ket maguk a lámák –, ám egyediségük okán
számunkra örökbecsû, Kõrösihez vezetõ forrá-
sok. Az elsõ, Csoma no. 3 jelzetû Alexander-
könyv, amelynek címe A (különbözõ) filozófiai

rendszerek tengerére szálló hajó, a buddhista
filozófia sajátosságait boncolja. Csoma egyik
kérdése így hangzik: ’Mi a buddha szó jelenté-
se?’ A második (Csoma no. 4a-d jelzetû) Ale-
xander-könyv címe Az indiai-Rúm országbeli

Szken dha kérdéseinek feleletei. Az ’indiai-Rúm
országbeli’ a fordító szerint rómait, azaz európa-
it jelent, ’Szken dhar’ pedig Szkander, vagyis
Sándor. Az önmagának még keleti útja elõtt a
Szkander bég (Sándor úr) nevet kitaláló Kõrösi
itt olyan kérdésekrõl érdeklõdik a lámáktól, hogy:
’Hogyan keletkezett a világ?’ A harmadik
(Csoma no. 6a-b jelzetû) Alexander-könyv
gyógyászati és csillagászati kérdéseket tárgyal, a
negyedik (Csoma no. 8 jelzetû) központi témája
pedig a nyelvtan, a metrika és az irodalom.

A második, azaz 4. sz. Alexander-könyv ve-
zet át minket a Buddhista kozmológia on-line

kiadás címû menüponthoz – hiszen itt látható a
negyven kéziratos oldalra terjedõ mû fakszimi-
léje. Ám nemcsak az eredeti mû digitalizált vál-
tozata ez, ahol a fölsõ sorban látható mini-képe-
ken navigálva az egyes oldalak közepes, illetve
nagyméretû változataiban gyönyörködhetünk,
hanem a képek alatt két hasábban párhuzamosan
láthatjuk a tibeti szöveg latin betûs átírását és
magyar, illetve angol fordítását. A Tibeti szótár

és nyelvtan cím alatt fakszimile-részleteket talá-
lunk Kõrösi két, Kalkuttában a Baptista Misszió
Nyomdája által 1834 február, illetve 1834 de-
cember dátummal közreadott fõ munkájából. Itt
a tibetisztika két alapmûvének elõszavát olvas-
hatjuk, amelyekben a tudós a szokásos, elsõsor-
ban a brit indiai kormányzatnak szóló köszönet-
nyilvánításokon túl a tibeti stúdiumokról, saját
utazásairól is szóló érdekes részletekkel szolgál.
A következõ fejezet címe: Duka Tivadar, Csoma

elsõ életrajzírója. A Felvidékrõl származó,
Dukafalvi és kucsini Duka Tivadar a Csoma-
hagyaték áthagyományozásában játszott fõszere-
pe mellett a XIX. század lebilincselõ alakja. Az
eperjesi evangélikus kollégium, majd a sárospa-
taki református kollégium diákja volt, 1846-tól a
pesti királyi táblánál jurátus volt, az egyetemen
jogi diplomát szerzett. A szabadságharcban Gör-
gey mellett mûködött, majd Világos után kül-
földre ment – 1853-ban elsõ magyarként angol
orvosi diplomát szerzett Londonban. Indiai szol-
gálatra jelentkezett, friss angol állampolgárság-
gal a brit bengáliai hadsereg alorvosa lett. 1854-
ben, Kalkuttába való érkezése után kezdte meg
a Kõrösi életére vonatkozó adatok és mûvek
összegyûjtését. Állomáshelye 1856-tól tizenegy
évig Mungir volt, ahol perzsául tanult, magyarra
fordított kisebb mûveket, és orvosi tanulmányo-
kat írt. Gazdagította a magyarországi természet-
tudományos gyûjteményeket, 1863-ban lett az
MTA levelezõ tagja. Rövid idõre hazatért, szék-
foglalójának címe: A Gangesz delta földrajzi és

éghajlati leírása.
Több indiai városban teljesített szolgálatot,

orvosi, nyelvészeti közleményeket adott ki. Már
nyugdíjas korában, 1882-ben érkezett hozzá az
MTA felkérése Csoma életrajzának megírására.
1883-ban ismét Indiába ment, a Bengáli Ázsiai
Társaság levéltárában tizenhat, a Külügyminisz-
tériumban harminc Kõrösire vonatkozó levelet
talált. Itt értesült arról, hogy Malan, Csoma egyet-
len tanítványa Angliában él. Fölkereste Malant
és rábeszélte, hogy a Csomától kapott harminc-
hat tibeti könyvet, köztük az Alexander-könyve-
ket adományozza a magyar akadémiának.

A nevezetes Csoma-biográfia végül 1885-
ben jelent meg. A Budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá avat-
ta Duka Tivadart, s a Royal Asiatic Society
vezetõ tisztségviselõje is volt. A dél-angliai
Bournemouth-ban telepedett le, ott halt meg
1908-ban – hagyatéka az MTA Könyvtára Ke-
leti Gyûjteményében található. A Duka életé-
rõl szóló fejezetet Arany János, Munkácsy stb.
Dukához írt leveleinek másolatai illusztrálják.
Köztük Malan 1885. április 5-ei levele, amely-
ben Malan így írt:  „Kõrösi adta nekem ezeket
a könyveket 1839-ben és én azóta az õ emléke
kedvéért õriztem. Ám úgy látom, a budapesti
egyetem alkalmasabb helye lenne azoknak a
kincseknek.”
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A fejezeten belül három mû teljes szövegû
on-line változatát olvashatjuk: a Londonban
1885-ben Theodore Duka néven megjelent Life

and Works of Alexander Csoma de Kõrös címû,
167 oldalas angol nyelvû életrajzot, a Körösi

Csoma Sándor dolgozatai címû,  Budapesten
1885-ben megjelent 161 oldalas magyar nyelvû
életrajzot, valamint a Duka Tivadar emlékezete

címû, 1913-ban megjelent írást, amelynek szer-
zõje egy másik, angollá – sõt, sirré – lett ma-
gyar, Stein Aurél.

 A Tibeti gyûjtemény címû fejezet a Csoma-
gyûjtemény melletti egyéb tibeti kincseket jele-
níti meg. A gyûjtemény megalapozója Ligeti
Lajos volt a ’30-as években, amikor mongóliai
kutatóútjáról tibeti fanyomatokat is hozott haza,
és azokat az MTA-nak ajándékozta. A gyorsan
gyarapodó, fõleg ajándékozás útján növekvõ ál-
lomány mai nagysága megközelítõleg hatezer
tétel. Ahogy a bemutató ünnepségen is elhang-
zott, a tibeti gyûjtemény java Mongóliából szár-
mazik, s a domináns dge lugsz pa rend szerze-
teseinek munkái. A Dalai láma szerzetesrendjé-
rõl van szó – õk voltak ugyanis a XVI–XIX.
századi mongóliai térítés fõ alakjai. Az egykori

indiai és kínai
nyelvbõl tibetire
fordított szent
iratokat mongol-
ra fordították,
megalkotva ezzel
a tibeti kánon, a
Kandzsur (tibeti
Bka’ ’gjur) és a

Tandzsur (tibeti Bsztan ’gjur) mongol változa-
tát. A tibetisztikai állomány kéziratokat, tibeti
könyvnyomtatási technikával fa nyomódúcokról
készült blokknyomatokat tartalmaz. A kéziratok
zöme a XIX. századból és a XX. század elejérõl
származik. A nyomtatott könyvek Tibetben,
Labrang kolostorában, illetve Pekingben, a man-
dzsu császárok fõvárosában készültek – témájuk
átfogja a tibeti buddhista mûveltség széles tarto-
mányát.

A weben most közzétett Kõrösi-összeállítás
menüpontja még a Bibliográfia, s az angol és
spanyol nyelvû változathoz vezetõ linkekkel
zárul.

***
Kõrösi Csoma Sándor csillag a magyar nép

és a nemzetközi tudomány egén. Bár nincs mos-
tanában kerek évfordulója, ízig-vérig modern tör-
ténelmi alak, aki a formálódó új nemzedékeknek
is példaképe lehet. Akárcsak kortársa, a szintén
erdélyi Bolyai János, aki a nem-eukleideszi geo-
metriával a ’semmibõl új világot teremtett’,
Csoma is a semmibõl, iszonyatos erõfeszítések,
megpróbáltatások árán és rendületlen szorgalom-
mal teremtette meg a tibetisztika sosemvolt, új

tudományát. A kisszerû loká-
lis és az elsodró globális el-
lentéte-feszültsége között át-
ívelõ hidat képez: egy apró kis
falucskából, lokális közössé-
gébõl kilépve – Baktay Ervin
szép könyvcímével a ’messze-
ségek vándoraként’ – a világ
más tájékán örök idõkre szó-
ló, globális érvényû tudomá-
nyos felfedezõ munkájával
került a világtudomány halha-
tatlanjai közé. Sorsának érde-
kes vonása, hogy utazásának
valódi, eredeti célját, a magya-
rok õshazájának felkutatását
nem érte el – még utolsó pró-
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bálkozása, a feltételezett rokon ujgurok földjére
való eljutás sem sikerült –, ám a rengeteg tanu-
lás, tizenhét nyelv elsajátítása kárba nem veszett:
Tibet és a tibeti kultúra megismertetése, a világ
tudományos közvéle-
ménye elé tárása uni-
verzális értékû teljesít-
mény.

Nem felesleges
hangsúlyozni az an-
golság kiemelkedõ
szerepét Csoma életé-
ben. A nagyenyedi
kollégium Kõrösi által
elnyert ösztöndíja az
egy évszázaddal ko-
rábbi, a romos kollé-
gium számára szerve-
zett angliai gyûjtésbõl
befolyt pénzbõl eredt.
Az angolt hibátlanul
elsajátító Kõrösi min-
den munkáját angolul
írta, dolgozatai indiai

brit közvetítéssel jelentek meg, s
élete fordulópontjain rendre ango-
lokkal találkozott. Moorcrofttól
kapta az elsõ tibeti könyvét, s
Archibald Campbell volt az, aki
halálos ágyán szemét lefogta és a
sírnál a vallási megemlékezést tar-
totta. Befejezésül álljon itt a
dardzsilingi síremlékrõl a Széche-
nyi-hagyatékban lévõ kép Széche-
nyi István által írt körfelirata:
’Egy szegény árva magyar, pénz és

taps nélkül, de

elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve...

bölcsõjét

kereste a Magyarnak, és végre össze-

roskadt

fáradalmai alatt. Vegyetek példát, ha-

zánk nagyjai és

gazdagjai, egy árva fiún, és legyetek

hû magyarok

tettel, nem puszta szóval, áldozati

készséggel és nem

olcsó fitogtatással.’

Bánhegyi Zsolt

Kõrösi Csoma Sándor szülõfaluja, Csomakõrös
temploma, elõtte Kõrösi Csoma Sándor szobra
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Külföldi könyv-
és könyvtárszakmai

tapasztalatok:
Spanyolország

Nemzetközi könyvtári és könyvszakmai kapcso-
latok kialakítását és kibõvítését tûztük ki célul
az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) an-
gol, német és spanyol nyelvi referenseként ak-
kor, amikor megcéloztuk a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) nemzetközi kapcsolatok témájú
pályázatát.

Úgy gondoltuk, különösen az utóbbi néhány
év intenzív erõfeszítései után, meg kell tapasz-
talnunk, hol tartunk az európai uniós könyvtárak
sorában.

Az OIK gyûjtõkörét tekintve eredeti nyelvû
szépirodalmi és humán gyûjtõkörû szakkönyvtár
– a világ több mint hatvan nyelvén gyûjt anya-
gokat. Állományfejlesztéssel fogalkozó könyv-
tárosokként a technikai lehetõségekkel élve vir-
tuálisan igyekszünk részt venni egy-egy célország
kulturális életében, nyomon követjük irodalmi
újdonságait, nyelvi, országismereti, zenei, kultu-
rális háttéranyagainak sokféle hordozón való
megjelenését, igyekszünk tájékozódni az adott
ország könyvkultúrájáról, könyvtári életérõl.

Közhely azonban, hogy a mégoly intenzív
virtuális jelenlét sem ér fel a valóságossal, s hogy
a helyszínen megszerezhetõ információk, a sze-
mélyes kapcsolatépítés semmi mással nem he-
lyettesíthetõ.

Az NKA pályázati lehetõségével élve, elõze-
tesen a budapesti kulturális intézetek tanácsait is
igénybe véve, ottani szempontból is jelentõs
könyvtárakat látogattunk meg – esetenként a
nemzeti könyvtárat –, valamint részt vettünk
nyelvterületünk legfontosabb könyvvásárán, így
angol és német referens munkatársaim a Frank-
furti Könyvvásáron, spanyol gyarapítóként jó-
magam a madridin (amelyet minden második
évben Barcelonában rendeznek).

A könyvvásárokhoz igazítva a tanulmányút
megszervezését, idõben a spanyolországi prog-

ramommal indult a projekt, 2006 szeptemberé-
ben. Három különbözõ könyvtártípusban tervez-
tem látogatást: közkönyvtárban, felsõoktatási és
nemzetközi hatáskörrel rendelkezõ szakkönyv-
tárban. A szervezési munkák a rendkívül rövid
határidõt tekintve intenzíven folytak azért, hogy
mindhárom intézményben fogadjanak a kollégák.

Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina

A Biblioteca Regional de Madrid Joaquín
Lenguina azaz a Joaquín Leguina közéleti sze-
mélyiségrõl elnevezett madridi regionális könyv-
tár igazgatója, Carmen Belén Llera Cermeno

asszony meghívásának az érkezés napja késõ
délutánján tettem eleget. Az elsõ tanulság mind-
járt az volt, hogy a repülõtéri adminisztráció,
valamint a kitûnõen szervezett és óriási kiterje-
désû, de folyamatosan újított, s a célállomásnál
épp felújítás miatt zárva tartó metró miatt a le-
hetõ legnagyobb sebességre ösztökélt taxival
sikerült csak idõben a helyszínre érkeznem, ahol
megvárt a láthatólag erõs megfázással küszködõ
kolléga, és – utólag is hálás vagyok neki – rész-
letesen elkalauzolt a gyönyörû épületben.

A könyvtár szerepének megértéséhez a spa-
nyol könyvtári rendszer áttekintésére volt szük-
ség. Helyesebb lenne rendszerekrõl beszélni,
hiszen a kulturális és intézményi felépítmény
különbözõségei miatt számos, nálunk nem léte-
zõ könyvtártípus rendezõdik valamilyen tevé-
kenység vagy szolgáltatás során egymáshoz.

A regionális könyvtártípus létrejöttének jogi
alapja tulajdonképpen az 1978-as új alkotmány,
amelynek felhatalmazásával Spanyolország terü-
letét lefedve tizenhét autonóm közösség alakult,
mindegyik a maga közigazgatási adminisztráci-
ójával. Az autonómiák központi könyvtárai – a
nemzeti könyvtár egyes feladatait átvéve – a
korábbi állami könyvtári hálózat központi intéz-
ményeire épültek, gyakran ugyanabban az épü-
letben. Ennek számos elõnye volt, a gazdasági-
akon kívül az, hogy a valamikori központi álla-
mi könyvtárak a kötelespéldányok miatt tekinté-
lyes retrospektív állománnyal rendelkeztek. Az



30  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007.február

állomány növekedése miatt azonban ezen regio-
nális központi könyvtárak új épületeket kapnak,
gyakran építészetileg érdekes, rehabilitált objek-
tumban.

Jó példa erre a törekvésre a meglátogatott köz-
ponti könyvtár is, amely – archívum párjával
együtt – az Aquila sörgyár hajdani épületében
kapott helyet. Nemesen egyszerû anyagok: az
eredeti épület restaurált téglafalai és fa alkalma-
zása jellemzik az új épület belsejét, modern és
vidám színû kiegészítõ könyvtári bútorokkal. Az
eredeti helyén meghagyott ipari mûemlék sárga-
réz sörfõzõ gépészeti elemei modern szobor-
együttesként is megállnák a helyüket.

A tízezer négyzetméteren elhelyezkedõ könyv-
tár kb. 370 ezer könyvvel, 2170 folyóiratcím-
mel, tekintélyes hangzóanyaggal és videóval, va-
lamint 206 olvasóhellyel rendelkezik. Utóbbi
azért jelentõs, mert a könyvtár nem kölcsönöz.
Alapfeladata szerint gyûjti, megõrzi és szolgál-
tatja a madridi autonóm közösség írott kulturális
örökségét, gyûjti Madrid város és az autonómia
nyomtatott és bármilyen más hordozón megje-
lent kiadványait, feladata a bibliográfiai termés
feldolgozása és terjesztése, valamint a régió köz-
könyvtári hálózatának szakmai irányítása. Fon-
tos állományrésze a Madridi Gyûjtemény, azaz
a régióval foglalkozó, helyben vagy bárhol má-
sutt megjelent valamennyi dokumentum, 80 ezer
egység a VII. századtól napjainkig. Könyvtártudo-
mányi gyûjtemény, referensz állomány, Euro-
biblioteca, folyóirattár és automatizált kardexben
tárolva médiatár és térképtár. Katalógust épít a mad-

ridi régió írott nemzeti öröksége anyagá-
ból, amely más – magán- és közösségi
gyõjtemények anyagával egyetlen, a nem-
zeti könyvtár felügyelte országos közös
katalógusba kerül. Szintén közös felület-
rõl érhetõ el a város közkönyvtárainak
teljes anyaga a nagyközönség számára.

Az elõbb felsorolt feladatai miatt –
mint az autonóm közösségek többi köz-
ponti könyvtára is az országban – bizo-
nyos értelemben a terület nemzeti
könyvtárát jelenti.

Mint ahogy másutt a világban és
nálunk is, intenzív kapcsolatot ápolnak
a használóval. Könyvtárismertetõ anya-
gaik tanulságosak és dekoratívak, na-
gyon alaposan, szintenként adnak infor-
mációt az ott elérhetõ szolgáltatásokról

(ezt más könyvtárnál is tapasztaltam). Számos ren-
dezvényt, kiállítást szerveznek, mint errõl a gazdag
ismertetõ anyag tájékoztat a beíratkozási térben,
ahol egyébként az aktuális évfordulót ünneplõ, a
magyar olvasó számára sem teljesen ismeretlen író,
Pío Baroja kiállítása fogadta a látogatót.

Mint a többi meglátogatott könyvtárban,
munkájukat stratégiai terv alapján szervezik
hosszú távon, már a korábbi években is alkal-
mazván a TQM elveit. A minõségbiztosítással
kapcsolatos információk viszont általában nem
szerepelnek a honlapon, vagy csak a használók
bizonyos szintjei érik el.

A közkönyvtári „csúcsszerv” meglátogatása
mellett mód volt az egyik kerületi közkönyvtár-
ban is tapasztalatokat gyûjteni, mivel a LIBER
nemzetközi könyvvásár irodalmi rendezvényei
közül nem is egyet ott rendeztek meg. Világos
színeivel, szintenként elkülönülõ, rámpás meg-
közelítésû gyermek- és felnõttrészlegével, a sza-
badpolcon való tartalmi tájékozódáshoz tervezett
ETO-táblázat szellemes elrendezésével, az ingye-
nes internethasználók nagy számával – a spa-
nyol könyvtárhasználatban nem jelenik meg a
pénz a használó részérõl, a reprográfiai szolgál-
tatáson kívül minden ingyenes – nagyon ottho-
nos benyomást keltett.

Még egy nagyon figyelemre méltó könyvtár-
típussal találkoztam, az ún. bibliometróval. Az
óriási metróhálózat utasainak szól a nagyobb állo-
másokon lévõ kölcsönzõ pavilon. Egy hétre lehet
kölcsönözni, az anyag elsõsorban szépirodalom, és
semmi lektûr. Hasonló népszerûsítõ ötlettel talál-
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koztam néhány éve a barcelonai metróban könyv-
automata képében, ahol színvonalas irodalmat
lehetettt vásárolni zsebkönyv kiadásban.

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

(UNED) Biblioteca Central

A Nemzeti Távoktatási Egyetem Központi
Könyvtárának kiválasztása szintén spanyol
könyvtáros ismerõseim javaslatára történt, úgy
építészetileg, mint szervezettségét tekintve az
ország egyik elismert könyvtára.

A fenntartó intézmény, a Távoktatási Egye-
tem gyakorlatilag az ország legnagyobb egyete-
me, hatvanegy városban van oktatási központja.
Az egyetem könyvtári egységei a pszichológiai
és a mûszaki, valamint a szóban forgó központi,
de tanszéki könyvtárai nincsenek.

Külön tanulmányt érdemelne az egyetemi
városnegyedben tíz éve épült könyvtárépület a
maga arénára emlékeztetõ, körkörös elrendezé-
sével, szintenkénti, szakonként elkülönülõ olva-
sótermeivel, amelyek – a könyvtáros kollégák
felvilágosítása szerint – szerencsére mentesek az
ilyen szerkezeti elrendezésre jellemzõ hibától:
rendben van az akusztikájuk, nincs zavaró áthal-
lás a körívek egyik oldaláról a másikra. A gyûj-
temény maga élõ cáfolata annak a szerencsére
egyre ritkábban hallható téves elképzelésnek,
hogy nem kell könyvtár, hiszen minden rajta van
az interneten. A távoktatási egyetem négyszáz-
ezres könyvtári egységgel, háromezer kurrens
papír alapú, és 13 029 elektronikus folyóirattal,
206 adatbázissal, jelentõs egyéb hordózón meg-
jelenõ hangzó anyaggal és tizenötezer mikrofilm
címmel rendelkezik, s vizsgaidõszakban immár
szombaton és vasárnap is 9-tõl 21 óráig szolgál-
tat. Az egyetem az oktatáshoz, tanuláshoz szük-
séges segédanyagot részben a központi könyv-
tár, részben a helyi központok könyvtárai révén,
részben pedig a honlapjáról jelszóval elérhetõen
biztosítja, ez utóbbit kizárólag a tanulmányok-
nak megfelelõ szinthez szabva. A méregdrága,
magánszemélynek megfizethetetlen adatbázisok
és folyóiratok elõfizetését a könyvtár itt is, mint
nálunk és mindenütt a világon, más intézmények-
kel együtt, konzorciumba szervezõdve oldja meg.

Spanyol jellegzetesség, hogy kevés, de nagy
teljesítményû integrált könyvtári rendszert hasz-
nálnak, ez esetben az Unicorn nevût. A központi

könyvtár számos spanyol egyetemmel együtt építi
a decentralizált, technikailag központosított,
REBIUN nevû közös katalógust.

Az intézmény igazgatója, María Jesús López

Manzanedo asszony (országosan elismert szak-
tekintély) engedélyezte, hogy a pincétõl a padlá-
sig bejárjam az épületet, a látogatást a kedves
kísérõ kollégával a könyvtár csodálatos panorá-
májú tetõteraszának kávézójában fejeztem be.

Instituto Cervantes. Biblioteca
Central

(A Cervantes Intézet Központi
Könyvtára)

A világon jelenleg hatvanhat tagintézetettel ren-
delkezõ, kultúrmissziót teljesítõ oktatási és kul-
turális központ Magyarországon 2004-ben nyi-
totta meg kapuit.

Központi könyvtárának meglátogatása már
elhelyezkedése miatt is élmény. A központ
ugyanis látogatásomkor a Madridtól mintegy
harminc kilométerre található kisvárosban, Alcalá
de Henáresben volt, mely Cervantes szülõváro-
sa. Háza ma látogatható múzeum, ugyanúgy, mint
a város egyéb nevezetességei, például az 1483-
tól folyamatosan mûködõ középkori kórház,
valamint az eredeti építészeti elemekkel rendel-
kezõ, 1601-bõl származó, Corral de Comedias
nevû, ma is aktív színház.

Történelmi, kultúrtörténeti szempontból is
egyedülálló jelentõségû a város: az 1499-ben
alapított Universidad Complutense volt az elsõ
modern értelemben vett egyetem, amelyet a
századok folyamán a spanyol irodalom és
kultúra nagy alakjai látogattak.

A Cervantes Intézet szigorú szépségû köz-
ponti épülete a középkorban nemes ifjak isko-
lája volt, s immár többek között a tanártovább-
képzés és az alkalmazott nyelvészet központ-
ja, korábbi funkcióját a fõváros frekventált
helyén kialakított pompás épület veszi át.

Az intézet könyvtárai közel hatszázezer do-
kumentummal rendelkeznek, és nagyjából évi
ötszázezer kölcsönzést intéznek. Rendkívül
esztétikus és állandóan megújuló honlapja a
különféle felkészültségû használó számára – a
kezdõ nyelvtanulótól kezdve a hispanistáig –
nyújt hasznos információkat, a tagintézetek és
könyvtáraik számára természetesen külön fej-
lesztett honlapokkal.
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Az Absys integrált könyvtári rendszer a
világhálózat teljes könyvtári anyagát kezeli. A
központ könyvtári anyagából számomra a
könyvtártudományi gyûjtemény volt a legiri-
gyeltebb. Ana Cristina Gonzalo kolléga és a
munkatársak segítségével a látogatás villanás-
nyi ideje alatt sikerült némi ismeretet szerez-
nem arról a hatalmas munkáról, amit egy ilyen
óriási szervezet könyvári ellátásának mene-
dzselése jelent.

Mindhárom könyvtárlátogatás alkalmával
örülhettem, hogy a kollégák kivétel nélkül
jártak már Magyarországon, s a magammal
vitt angol nyelvû OIK ismertetõfüzet szé-
pen felújított könyvtárunkat ábrázoló fény-
képfelvételei láttán meglepõdtek, elismeré-
süket fejezték ki.

Sajnálatos azonban, hogy – ily közel az
obligát turista útvonalhoz – információ hí-
ján a könyvtárunkba látogatás lehetõsége föl
sem merült. A Cervantes intézetbeli kedves
kollégákkal mindenenesetre megegyeztünk,
hogy legközelebbi látogatásukkor sor kerül
erre is.

LIBER Nemzetközi
Könyvvásár: Madrid

A könyvvásárok, könyvfesztiválok – összehason-
líthatatlan hangulatukkal, az óriási mennyiségû,
szebbnél szebb kiadvánnyal, a számos rendez-
vénnyel és nem utolsósorban a könyves kollé-
gákkal való találkozásokkal – a gyarapító könyv-
tárosok számára a szakmai élet legemlékezete-
sebb eseményei. Ünnepei a könyvnek, a könyv
embereinek egyaránt.

A spanyol nyelvû könyvkiadás legfontosabb
helyei a világon a hispán félszigeten kívül Me-
xikó és Argentína. Latin-Amerika talán legna-
gyobb könyves rendezvénye Mexikó második
legnagyobb városában, Guadalajarában van min-
den év decemberében. Ez a könyvvásár egyaránt
szól a szakmának és a nagyközönségnek. Az
egyetemi város tanulóifjúsága rendezõi szerepet
vállal, a vásár a lakosság imponálóan nagy ré-
szét és sok rétegét szólítja meg. Kitüntetett ven-
dégek az Amerikai Egyesült Államokból érkezõ
könyvtárosok, számukra, mint különösen fontos
potenciális vásárlóknak, külön VIP-program ké-
szül többek között azért is, mert 2050-re az USA

legnagyobb „kisebbsége” valószínûleg a spanyol
ajkú etnikum lesz.

Ugyancsak külön figyelem illette meg a madri-
di LIBER amerikai vendégeit is. A spanyol könyv-
kiadás piaca három kontinensen található, Európa
harmadik, a világ negyedik legnagyobb könyvex-
portáló országa. 2005-ös adatok: 729 kiadó és ki-
adói egyesülés évi 69 600 címet adott ki, 321 mil-
lió 469 ezer példányban, 2 milliárd 399 millió eurót
forgalmazva. A könyvtermés legnagyobb része,
23,8%-a tankönyv (nem egyetemi), 21,4%-a iro-
dalom, 10,5%-a társadalom- és humán tudomá-
nyok, 9,6%-a gyermek- és ifjúsági irodalom, 7,6%-
a lexikon, szótár, 7,2%-a ismeretterjesztõ mû.

A 2006. szeptember 27. és 29. között meg-
rendezett könyvvásár 6200 négyzetméterén tizen-
öt országból – többek között Argentínából, Bra-
zíliából, Chilébõl, Egyiptomból, Franciaország-
ból, az Egyesült Államokból, Indiából, Olaszor-
szágból, Marokkóból, Romániából és a díszven-
dég Kolumbiából – háromszázharminc standon
nyolcszáz kiadó jelent meg. A könyvvásár a
szakmának szólt, nem kizárva a nagyközönsé-
get, de a tényleges vásárlás lehetõsége nélkül. A
résztvevõk kiadók, terjesztõk, írók, irodalmi
ügynökök, könyvtárosok, tanárok, grafikusok,
könyvmûvészek voltak ötvenhét országból.

A vásárhoz kapcsolódó számtalan rendezvény
egyikén szó esett a bevásárlóközpontok és köny-
vesboltok közötti élesedõ versenyrõl, az export-
ban tapasztalható kis visszaesésrõl, a zsebkiadá-
sok számának emelkedésérõl, olvasási és könyv-
vásárlási adatokról. Meglepett, hogy a legkeve-
sebbet a 65 évesnél idõsebbek olvasnak, viszont
logikus, hogy a legtöbbet az egyetemisták, egyéb-
ként az évi átlag a hét mû. A nagyvárosban élõk
elõnyben vannak e téren is, talán ezért is érde-
kes, hogy a könyvvásár egyik díját egy kis,
mintegy ezer lelkes falusi könyvtár „stábja” kapta
(!), a teljes települést megmozgató könyvtári
programjáért.

A díszvendég Kolumbia gazdag irodalmi prog-
ramokkal és szép standdal volt jelen, és valódi
kolumbiai kávéval kényeztette a látogatókat. Az
elõadásokon képet kaphattunk arról a hihetetlen
erõfeszítésrõl, amit az ország anyagi lehetõsége-
ihez, földrajzi nehézségeihez képest a könyvkul-
túra, a könyvtárfejlesztés terén tesz. Santiago
Gamboa, Yolanda Reyes, Iván Hernández, Evelio
José Rosero, Darío Jaramillo és nagyon sok más
jeles író szerepelt a város különbözõ pontjain
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megrendezett irodalmi délutánokon, ahol az ol-
vasó képet kaphatott arról, hogy a mágikus rea-
lizmus, az erõszak-irodalom után milyen a mai
kortárs kolumbiai próza és líra.

A vásár záró rendezvénye a Casa de Americas
palota presszóteraszán rendezett kötetlen költõi-
zenei est volt, ahol kolumbiai írók és zeneszer-
zõk darabjai mellett egy Bartók-mû is felcsen-
dült a madridi éjszakában – lírai átívelés a ha-
zatéréshez.

Konklúzió

A szakmai út elõkészítésekor átgondoltuk, hogy
milyen szempontokat kívánunk tanulmányozni a
könyvtárlátogatások során. Az ott tapasztaltak
azonnal átrendezték ezt a listát.

Kívülrõl befelé haladva, laikusként, nagyon
egyszerû és elegáns épületeket láthattam, kevés
nemes anyagot ésszerûen alkalmazva. Az egyet-
len, amit véletlenül sem: a posztmodern stílust.
Semmi kis timpanon, szobrocskák, historizálás.
Régi elemek szépen felújítva és mellé a hiper-
modern praktikum jellemzi úgy a könyvtárépü-
leteket, mint az egyéb középületeket, beleértve a
számomra különösen tetszetõs, irdatlan nagy
barajasi négyes terminált, amelyrõl ottjártamkor
nem is sejtettem, hogy nem sok idõ múlva az
izgalmas, óriási modern épület egy terrorakció
miatt két szerencsétlen ecuadori fiatal halálának
színtere lesz. Kevés, nagy teljesítményû integ-
rált könyvtári szoftvert alkalmaznak, osztott ka-
talógusokat építve, adott esetben egyetlen felü-
leten megoldva a keresést.

A könyvtári minõségbiztosítás elveinek és
gyakorlatának alkalmazása természetes, s hogy
képben voltam, az köszönhetõ az OIK-beli erõ-
feszítéseinknek, valamint a kecskeméti, minõség-
menedzsmenttel foglalkozó tanfolyamnak. A
könyvtári marketing nagyon erõs, a szolgáltatá-
sokat a használói szint várható elvárásaihoz iga-
zítják. Nagyon alapos, használócentrikus, város-
térképpel, könyvtártérképpel ellátott könyvtár-
használati tájékoztatókat láttam, úgy a honlapon,
mint papír formátumban.

A könyvtár által fizetendõ szerzõi jogdíjak
tekintetében a szaksajtóban is megjelenõ óriási
vita volt az Európai Unióval, sok tekintetben igen
meggyõzõ könyvtáros érvekkel, de sajnos nem
értek célt. Uniós pályázatokban egyik megláto-
gatott könyvtár sem vett részt.

Ami gyarapító könyvtárosként számomra fon-
tos volt, hogy az adatbázisok és folyóiratok be-
szerzése ún. pályázat útján, konzorciumokba szer-
vezõdve történik, de a könyveké két forrásból:
nyelvterületenként nagy disztribútorok útján és
közvetlenül a kiadóktól. A kiadók, terjesztõk az
itthon megszokottnál nagyobb figyelmet szen-
telnek a könyvtárosoknak, felismervén, hogy
jelentõs vásárlási potenciált jelentenek. A már
említett könyvvásári díj is ezt jelképezi.

A könyvtárosi hivatást a partner könyvtáro-
sok megbecsültnek tartották – vagy legalábbis
nem panaszkodtak –, a könyvtárosok kb. tizenöt
éve szakmájukban tudományos minõsítést nyer-
hetnek. Mindenütt megemlítették, hogy a mun-
katársak rendelkeznek diplomával – ezen
könyvtártípusokban ez természetes is.

Összefoglalva, bár számos könyvtári témába
(pl. digitalizálás) a rendelkezésre álló idõ szû-
kössége miatt nem volt idõ betekintésre, a minõ-
ségbiztosítási és közönségkapcsolati erõfeszíté-
sek ugyanolyan hangsúlyt kapnak ott is, mint
nálunk. Gyakorlatilag nem volt olyan szakmai
téma, amit valamilyen szinten ne gyakorolnánk,
vagy legalábbis ne tudnánk róla itthon a kollé-
gáimmal az OIK-ban, a spanyol könyvtári ta-
pasztalatok és a kapcsolatfelvételek mellett ezt
tartom a tanulmányút legnagyobb eredményének.

Radnai Margit

Kapcsolatépítés
a csatornán innen és túl

2006 októberében a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásának köszönhetõen három
könyvszakmai programon vettem részt az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtár képviseletében.
Októberben kiutazhattam a Frankfurti Könyv-
vásárra, ahol India volt a díszvendég, majd a
British Libraryben találkoztam a gyarapítással
foglalkozó kollégákkal, és egyúttal ellátogattam
a cheltenhami irodalmi fesztiválra. A látogatá-
sok alkalmával betekintést nyertem a könyvpiac
és az angol nyelvû irodalom egy-egy szeletébe.

A Frankfurti Könyvvásár nemcsak azért volt
fontos számomra, mert India volt a vendég or-
szág, a vásár az angolszász világ legjelentõsebb
könyvszakmai találkozója, ahol évrõl évre kö-
rülbelül ezernyolcszáz angol nyelvû dokumentu-
mokkal foglalkozó kiadó vesz részt. A legtöbb
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kiadó ugyan már az
interneten keresztül
is elérhetõ, ennek
ellenére számos
olyan kisebb vagy
kevésbé reklámo-
zott kiadóra talál-
tam a vásár helyszí-
nén, amely jelentõ-
sebb szerephez jut-
hat könyvtárunk
angol nyelvû állo-
mányának gyarapításában. Emellett több olyan
programon vettem részt, ahol India sokszínû iro-
dalma és a mai Indiát foglalkoztató társadalmi
kérdések kaptak központi szerepet.

A sok mindent magában foglaló Today’s In-

dia címet adták az eseményeknek. Igaz és mo-
dern képet igyekeztek sugallni az országról, s
erre egy kétezer négyzetméteres pavilon adott
lehetõséget. India sokszínû jellegét leginkább a
nyelvek sokaságán keresztül igyekeztek bemu-
tatni, a több száz nyelv és a több ezer dialektus
helyett inkább a „hivatalos” nyelvekre helyez-
vén a hangsúlyt (egyes források huszonnégy ilyen
nyelvrõl tesznek említést).

Alkalmam nyílt meghallgatni egy-két beszél-
getést, melyek rávilágítottak az indiai embereket
(legalábbis a könyvvásáron megjelenteket!) fog-
lalkoztató problémákra. A beszélgetések részt-
vevõi, akik láthatóan otthonosan mozognak a
nyugati világban, a migrációs kérdések mellett
az oktatás, a nõk és a gyerekek helyzetét tartot-
ták megvitatásra érdemesnek. A migrációs kér-
dések kapcsán elsõsorban a globalizáció hatása
és az indiai emberek identitását, gondolkodás-
módját befolyásoló tényezõk vetõdtek fel.

Az angol nyelven alkotó írók széles körben
ismertek, ezért azok is hangsúlyt kaptak a prog-
ramok során, akik a hivatalos nyelvek valame-
lyikén alkotnak (bár egyes vélemények szerint
még mindig érezhetõ volt az angol nyelvet hasz-
nálók dominanciája), mint például Shafi Shauq,
Mahasweta Devi, Ajeet Cour, U.R. Anan-
thamurthy, Kiran Nagarkar.

Frankfurti utamat a londoni követte. A Bri-
tish Libraryben tett látogatásom célja a kapcso-
latfelvétel mellett a könyvtár gyarapítási tevé-
kenységének megismerése volt. A Modern Bri-
tish Collection vezetõje a gyûjteményfejlesztést
általánosságban mutatta be, idõnként kiemelve

egy-egy területet akár érdekessége, akár proble-
matikussága miatt. Az elõbbire a brit költészet
különleges (például gyufaskatulya nagyságú) kö-
teteit, az utóbbira a webarchívum összeállítását
tudnám példaként felhozni.

Az American Collection gyarapítással foglal-
kozó kollégája egyebek mellett azokat a számá-
ra elengedhetetlen fontosságú kiadványokat mu-
tatta be, amelyek a szerzeményezõi munkájában
segítségére vannak (például ABPR: American
Book Publishing Record).

Pár napos angliai látogatásom alkalmával a flan-
cosnak mondott Cheltenhambe is sikerült eljutnom.
A Cheltenham Literature Festivalt ötvenhetedik al-
kalommal rendezték meg. Tíz napja alatt három-
százötven program közül válogathatott és négyszáz-
ötven szerzõvel találkozhatott a látogató. Az idei
rendezvény központi témája az identitás volt. Kik
vagyunk? Mit jelent kortárs brit írónak lenni? Ilyen
és ezekhez hasonló kérdések merültek fel a beszél-
getések során. A fesztivál meghatározó élménye
volt számomra olyan kortárs brit verseket meghall-
gatni, melyek többnyire a költõk tolmácsolásában
hangoztak el.

Összességében véve elmondhatom, hogy a
vásáron és az irodalmi fesztiválon való részvétel
hozzájárult az angolszász könyves világról alko-
tott ismereteim bõvítéséhez, emellett sikerült kap-
csolatot létesítenem a világ egyik legjelentõsebb
könyvtárának munkatársaival, akik munkám so-
rán késõbb is segítségemre lehetnek.

Balázs Tímea

Frankfurtról másképp

Ketten képviseltük az Országos Idegennyelvû
Könyvtárt (OIK) 2006 októberében Frankfurt-
ban kolléganõmmel, Balázs Tímeával. Néhány
benyomást szeretnék megosztani az olvasókkal
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a Német Nemzeti Könyvtárban tett látogatásunk-
ról, továbbá a Frankfurti Könyvvásáron szerzett
tapasztalataimról.

A Német Nemzeti Könyvtár (Deutsche
Nationalbibliothek) történelmi okoknál fogva
rendkívül érdekes szervezeti felépítéssel mûkö-
dik. A második világháborút követõen majdnem
egy fél évszázadon keresztül gyakorlatilag két
német nemzeti könyvtár létezett, a Frankfurt am
Mainban (NSZK) és a Lipcsében (NDK) széke-
lõ könyvtárak egyaránt nemzeti könyvtárként mû-
ködtek. Az egyesítés után megmaradt ez a két
könyvtár, viszont a feladatokat megosztották. A
szervezeti felépítésbõl látszik: adott egy közös
fõigazgató, központi igazgatóság, továbbá közös,
központi bibliográfiai szolgáltatások mûködnek.
Nem túl hosszú ideje (2006 júniusa óta) viseli a
közös intézmény a Deutsche Nationalbibliothek
elnevezést. Értelemszerûen mi a frankfurti rész-
legnél tettünk látogatást október 5-én. Az elõze-
tes megbeszélés szerint fogadott bennünket Bar-

bara Schenk, a szerzeményezés felelõse. A
Schenk asszonnyal folytatott beszélgetésünk so-
rán sikerült némi ismereteket szereznünk szerze-
ményezési munkabeosztásukról, feladatkörükrõl,
lehetõségeikrõl. Természetesen megmutatták az
egész könyvtárépületet (az új, 1996-ban átadott,
erre a célra tervezett épületrõl van szó!), és pró-
báltunk a lehetõ legtöbbet megismerni munkájuk-
ból – nem csak a szerzeményezés terén.

A frankfurti
könyvvásáron im-
már harmadik alka-
lommal volt szeren-
csém részt venni és
– mint mindig – ez-
úttal is mély benyo-
másokat hagytak
bennem a szerzett ta-
pasztalatok. Óriási
könyv- és rendez-
vénykínálatból válo-
gatva igyekeztem a
német nyelvû stan-
dok, kiadók, terjesz-
tõk újdonságait fel-
deríteni.

A német standok
között lehetõségem
nyílt egy kicsit kö-

zelebb jutni a legújabb trendekhez, kapcsolatot
teremteni eddig ismeretlen kiadókkal, nyilván
nem elhanyagolva a régi partnereket sem. A kü-
lönféle helyszíneken, standoknál és pódiumbe-
szélgetéseken öt napon keresztül folyamatosan
zajló rendezvények tömegébõl kiemelve „saját
szememmel és saját fülemmel” láthattam, hall-
hattam a legújabb német nyelvû irodalom ismert
és ma még kevésbé ismert személyiségeit. Iro-
dalmi és politikai trendekrõl folyó viták tanúja
lehettem.

Mindeközben egyetlen alkalmat sem szalasz-
tottunk el, mindenhol és mindig említést tettünk
az OIK létezésérõl, a keretek adta lehetõségeken
belül igyekeztünk bõvebben tájékoztatni vendég-
látóinkat könyvtárunk mûködésérõl és egyálta-
lán a magyar könyvtárügyrõl.

Schaffler Maria

Köszönjük eddigi támogatását, és kér-
jük, segítse továbbra is személyi jöve-
delemadója 1%-ával az Informatikai
és Könyvtári Szövetség könyvtárak
érdekében végzett közhasznú tevé-
kenységét.
Számlaszámunk:
11705008-20422031

az IKSZ elnöksége
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Egy hiánypótló kézikönyv
megjelenésére

Nagy örömmel és
nagy várakozással
vettem kézbe Se-
bestyénné Horváth
Margit Kistelepü-

lési könyvtárosok

kézikönyve címû
munkáját, melynek
alcíme: Útmutató a

k iskönyv tárban

végzett munkához.

Módszertanos-
ként és szakfel-
ügyelõként is ta-
pasztalom, hogy
évtizedek óta hiányzik a szakmai fogódzó a kis-
községek megbízási díjas könyvtárosainak. A leg-
különbözõbb iskolázottságú és képzettségû em-
berek látják el ezt a feladatot. Többnyire jó szán-
dékkal kezdenek hozzá, azonban honnan tudnák,
hogy fogjanak a könyvtári munkához és mit
várnak tõlük. Pedig alapismeretek nélkül a helyi
lehetõségeket sem tudják felkínálni, nem is szól-
va más, nagyobb könyvtárak szolgáltatásainak
közvetítésérõl. Ma már csak elvétve vannak alap-
fokú tanfolyamok, nincs instruáló módszertan, a
megbízási díjas könyvtárosokhoz nem jut el a
szakirodalom és a szaksajtó.

Utoljára 1990-ben jelent meg A könyvtár ke-

zelése (szerk.: Katsányi Sándor), mely jól hasz-
nálható tankönyve volt elsõsorban a fõfoglalko-
zású könyvtárkezelõknek, asszisztenseknek. Saj-
nos már régen nem kapható ez sem. A közben
eltelt idõ társadalmi változásai, a kulturális tör-
vény és a követõ jogszabályok, az informatika
térhódítása, a számítástechnika rohamos elterje-
dése jelentõsen megváltoztatta a könyvtári ellá-
tás rendszerét és gyakorlatát, míg a kiskönyvtá-
rak kezelését alig. Sebestyénné Horváth Margit
gazdag tapasztalatokkal rendelkezõ, régi mód-
szertanos, aki felismerte az igényt, és már ko-
rábban, 1993-ban és 1999-ben szerkesztett jegy-

zeteket az alapfokú könyvtári ismeretek elsajátí-
tásához, melyeket a zalai (és szomszédos me-
gyék) könyvtárosai nagy haszonnal forgattak. A
mostani kiadványban némiképp mûfajt váltott:
jegyzet (tankönyv) helyett kézikönyvet írt, mely-
ben a kétféle mûfaj sajátosságai keverednek.

A kezdõ könyvtárosok talán könnyebben bol-
dogultak volna a munkáltató jellegû tankönyv-
vel, míg a gyakorló könyvtárosok sokszínû prob-
lémáiknak inkább a kézikönyvben tudnak utána-
nézni. Ez utóbbi funkciót erõsíthette volna a
terjedelmi korlátok miatt kimaradt tárgymutató.

A kézikönyv megközelítése korszerû, friss,
megfelel a XXI. század igényeinek és elvárása-
inak. „Az elméleti részeket igyekeztem rövidre
fogni, és elsõsorban a könyvtári részfeladatok
megoldásának gyakorlati lépéseihez útmutatást
adni” – ír szándékáról a szerzõ.

A kézikönyv felépítése, szerkezete világos, jól
áttekinthetõ. Ebben segít a mû elején a tartalom-
jegyzék is. Fõ fejezetei: 1. Információ, doku-
mentum, könyvtár; 2. Állomány, gyûjtemény,
gyûjtõkör; 3. Állományfeltárás; 4. Olvasószol-
gálat; 5. A könyvtárügy és könyvtári rendszer
Magyarországon; 6. Települési könyvtárak finan-
szírozása, mûködtetése; 7. Kiskönyvtárak me-
nedzsmenttevékenysége. Történetiségükbe és
rendszerbe ágyazza a szerzõ a könyvtárakat és a
könyvtári munkát. Beilleszti a hagyományos is-
meretek közé az elektronikus dokumentumokat
és adatbázisokat, az internetet és az ODR-t,
megfogalmazza a KSZR, a többcélú kistérségi
társulás, a minõségbiztosítás, a menedzsment és
a marketing könyvtári lehetõségeit. Míg az 1–4.
fejezet a könyvtár mûködésének technológiájá-
ban igazít el, addig az 5–6. fejezet inkább az
önkormányzatoknak és az ellátás szervezõinek
segít, és megmutatja a fejlõdés irányát.

A kézikönyvön végigvonulnak a kulturális
törvény könyvtárakra vonatkozó elõírásai, vala-
mint az egyes munkafázisokra vonatkozó jog-
szabályok (állományellenõrzés, akadálymentesí-
tés, munkaszerzõdések stb.) – nagyon praktiku-
san az adott témakörhöz csatlakoztatva. A kézi-
könyv egyes fejezeteinek végén irodalomjegy-
zék segíti a további tájékozódást.
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Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a
könyvtárban minden az olvasók ellátásáért törté-
nik, ezért a legfontosabb terület az olvasószol-

gálat. Sebestyénné tapasztalatból tudja, hogy ma
a könyvtárhasználat legfõbb motivációja a tájé-
kozódás, az információszerzés, ezért ezt helyezi
a fejezet középpontjába. Gyakorlati ismereteket
nyújt a kézikönyvtár helybenhasználatához, a
tájékoztatás és internethasználat igénybevéte-
léhez, a könyvtárközi kölcsönzéshez. Még több
segítséget jelentett volna a szakképzetlen könyv-
tárosoknak, ha részletesebben bemutatta volna a
könyvtárhasználók igényeit, a tájékoztató kérdé-
sek típusait, és ezekhez rendelte volna az adekvát
stratégiát és tájékoztatási eszközöket. A szerzõ
megfogalmazza, hogy az ellátásból mennyit kell,
mennyit tud a kiskönyvtár vállalni, hogyan és hon-
nan kaphatnak további segítséget az olvasók. Fel-
hívja a figyelmet a megyei és országos könyvtárak
szolgáltatásaira és elérhetõségükre. Sajnos sok kis-
könyvtár infrastruktúrája ezt még nem teszi könnyen
lehetõvé (nemcsak számítógép, de telefon sincs, és
a megfelelõ szakismeret is hiányzik).

Kicsit mostohán bánik a kézikönyv az olva-
sók és a könyvtárhasználat jellemzõivel, az ol-
vasók–könyvtárosok kapcsolataival, a szépiroda-
lom ajánlásával. „Kárpótlásul” önálló fejezetben
foglalkozik a gyermekolvasókkal, a hátrányos
helyzetûek ellátásával és a helyismereti tevékeny-
ség lehetõségeivel a kistelepüléseken.

Világosan és érthetõen fogalmaz a könyvtá-
rak szervezeti és mûködtetési kérdéseiben, és az
ÁMK-k, a kettõs funkciójú könyvtárak, a kistér-
ségi társulások és hagyományos ellátási rend-
szerek problémáiban. Érzékelteti az ellátás fo-
lyamatban lévõ változásait, és felhívja a figyel-

met az új lehetõségekre. Ezeket az ismereteket
jól hasznosíthatják a fenntartó önkormányzatok
és a szervezõ könyvtárosok is.

A kistelepülések könyvtárosai legtöbbször
készen kapják a helyzetet.

Összességében jól hasznosítható segítséget
kaptak nemcsak a kisközségek könyvtárosai,
hanem a velük foglalkozók is. Minden elismerés
megilleti Sebestyénné Horváth Margitot, akinek
volt ereje és ideje (valószínûleg a szabad idejé-
bõl) a megírására a rohanó és zsúfolt hétközna-
pok között is. Jól tette a Könyvtári Intézet, hogy
felkarolta a jó ügyet és a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtárral közösen pályázott a
kiadás anyagi fedezetére. Remélhetõleg olyan
példányszámban sikerült megjelentetni, amely
kielégíti a tényleges igényeket. A hasznos kiad-
ványt jó szívvel ajánlom a könyvtárosok, különö-
sen az aprófalus megyék könyvtárosai figyelmébe!

Balogh Ferencné
Sebestyénné Horváth Margit: Kistele-

pülési könyvtárosok kézikönyve. Útmu-
tató a kiskönyvtárban végzett munká-
hoz. [Budapest, Könyvtári Intézet, Deák
Ferenc Megyei Könyvtár, [2006]. 108 p.

Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. A Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete és a szentesi
könyvtár egy hiánypótló kortárslexikon kiadá-
sának anyagi lehetõségérõl tárgyal. A terve-
zett kötet egyelõre az elõkészítés stádiumá-
ban van, és Magyar könyvtáros ki kicsoda
lesz a címe. A szakmai szervezet illetékes
vezetõje, Bényei Miklós szerint az elképze-
lés megvalósulása érdekében a pályázati
lehetõségeket kellene kihasználni, s akkor
elkezdõdhetne a munka.

(Forrás: Délmagyarország, Mikulás Gábor)

Mi kell az olvasónak?
– Felhasználóbarát könyvtári

szolgáltatások

címmel érdekes programot kínál a Budapesti Tavaszi
Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja április 13-án, pén-
teken 12.30 és 14.30 között.

Elõadó: Bánkeszi Katalin, Országos Széchényi
Könyvtár.

Ma már egy könyvtár mûködése nem korlátozód-
hat az épület falain belülre. Egyre nagyobb igény mu-
tatkozik az internetes megjelenésre, a szolgáltatások-
nak a nyitva tartási idõn túli elérésére. De még ez is
kevés... A technikai eszköztár gyors változásával, bõ-
vülésével nem könnyû lépést tartani, de nem is olyan
nehéz, mint ahogy azt elsõ pillanatban gondolnánk.
Megnézünk néhány példát arra, hogy lehet szorosabb-
ra fûzni a kapcsolatot az olvasókkal (és a még nem
annyira olvasókkal). Egy kis nyitottsággal könnyen
alkalmazhatjuk a korszerû webes eszközöket, ezzel is
elõsegítve, hogy maradéktalanul eleget tehessünk alap-
vetõ feladatunknak: az információ közvetítésének, az
olvasók jobb kiszolgálásának.

Skaliczki Judit (OKM) a Portálprogramot ismerte-
ti: Könyvtári stratégiai fejlesztési célok 2007-2013
között, a XXI. századi könyvtárhasználó könyvtárá-
nak kialakítása céljából címmel.

(Fonyó Istvánné)
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) elnökségének és a képviselõ-testület tag-
jainak 2007. évi elsõ ülésén, január 31-én Fodor

Péter elnök tájékoztatta a megjelenteket az IKSZ-
ben bekövetkezett változásról: M. Móré Ibolya

2007. január 15-ével távozott a szövetségtõl, a
munka, a kézipénztár és az eszközök átadása-
átvétele rendben megtörtént. Feladatait átmene-
tileg Csulákné Angyal Katalin látja el.

A tisztújító közgyûlésre (2007. április 26.)
Fonyó Istvánné jelölõbizottsági elnök vezetésé-
vel megalakult a jelölõbizottság. Tagjai: Király

Istvánné, Varga-Sabján Gyula és Ignácz Józsefné.
A jelölõlista elkészítésének határideje: 2007.
február 28.

Az Összefogás-pályázattal kapcsolatban Fo-
dor Péter elmondta: a programbizottság –
amely 2006-ban Ramháb Mária vezetésével
alakult – változatlan összetétellel mûködik.
2007-re az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség ismételten meghívást kapott a Nemzeti
Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégiumától.

A pályázatot a tavalyi szlogennel nyújtotta
be: Könyvtárak összefogása a társadalomért –
Könyvtárba mentem, gyere utánam! A pályá-
zat címe: Nagy olvasásshow, egyik kiemelt
rendezvénye a Könyves vasárnap Debrecen-
ben, amelynek aktualitást ad majd az új me-
gyei könyvtár. Formálódnak a tervek egy új
olvasási mozgalom indítására „Nyisd ki a
könyvet!” címmel.

A Könyvtárügyért elnevezésû díjjal 2007-ben
egy egyén és egy intézmény munkáját köszöni
meg a szervezet a tavaszi közgyûlés alkalmából.
E célból megalakult a díj odaítélésére az elsõ
kuratórium, amelynek két évre (egyhangú sza-
vazással) Kiss Gábort választották elnökéül.
Öttagú kuratórium kezdi meg mûködését, amely-
nek felhívására az IKSZ tagjai március 20-áig
tehetnek javaslatot a díjazottakra.

Fodor Péter megbeszélést folytatott Bakos

Klárával, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) elnökével, és etikai bizottság létrehozá-
sáról döntöttek, amelybe az IKSZ Virágos Már-

tát delegálja.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Akkreditációs Bizottságába új tago-
kat kell javasolnia az Informatikai és Könyvtári
Szövetségnek is. Az elnökség egyhangú szava-
zással Bényei Miklós, Bertalanné Kovács Piros-

ka és Egyházi Tiborné jelölését fogadta el.
A Neumann János Számítógéptudományi

Társaság ismét felkérte az IKSZ-et, hogy vegyen
részt az Internet Fiesta megrendezésében (2007
márciusa). A szövetség pályázatot nyújt be a
szervezésre, és egyúttal kéri a tagkönyvtárakat,
hogy helyi programok szervezésével járuljanak
hozzá a rendezvény sikeréhez.

Cs. Angyal Katalin

FELHÍVÁS
kitüntetési javaslatra

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2006-ban díjat alapított a magyar könyvtár-
ügyben és a szövetség munkájában kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó természetes és jogi
személyek tevékenységének elismerésére.

A díj elnevezése:
– A KÖNYVTÁRÜGYÉRT – Informati-

kai és Könyvtári Szövetség
Formája:

– oklevél és kisplasztika, melybõl évente
kettõ adományozható

Az elismerésre javaslatot tehetnek:
– az IKSZ tagjai és tagozatai
Az elismerésre zárt borítékban, részletes

indoklással kell javaslatot tenni. A levelet az
IKSZ titkárságához (1054 Budapest, Hold u.
6.) kell címezni, a borítékon megjelölve: A
KÖNYVTÁRÜGYÉRT.

Benyújtási határidõ: 2007. március 23.
A díj odaítélésérõl az elnökség által fel-

kért öttagú bizottság dönt.
A díj átadása a tavaszi közgyûlésen (2007.

április 26-án) történik.
Budapest, 2007. február 14.

Az IKSZ Elnöksége
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Pályázati felhívás

„Az év fiatal könyvtárosa” elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) a pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghir-
deti „Az év fiatal könyvtárosa” pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év alatti
(az idén az 1974-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakorló könyvtáros
kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 15.

Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.).
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írásbeli,

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

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

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

Bakos Klára dr. Fodor Péter

az MKE elnöke az IKSZ elnöke
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