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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.


