helyezkedik el, és támogatói feladatokat lát el.
Feladata az információs igények gyors, pontos,
teljes körû és gazdaságos kielégítése, az információgyûjtés és -feltárás, az információforrások
felkutatása és értékelése, illetve a felhasználóképzés. Ezen tevékenységek ellátásához a munkatársaktól naprakész tudást, a továbbképzéseken való folyamatos részvételt, számítástechnikai ismereteket, nyelvtudást és jó kommunikációs készséget, nyitottságot, marketingorientált
gondolkodásmódot és a munkában való innovatív és aktív részvételt várnak el.
A szakmai napon a nagy számban megjelent
érdeklõdõk a továbbiakban Zöld Annától, az
Addecco Kft. irodavezetõjétõl a különféle álláskeresési stratégiákról hallhattak összefoglalót,
majd Szmrekovszkyné Farkas Éva, a BDF könyvtárának fõtanácsosa saját tapasztalatait osztotta
meg a hallgatósággal A hallgatók szakmai gyakorlatainak szerepe az elhelyezkedésben címmel
megtartott beszámolójában.
A „hivatalos” programsorozatot tréningek
zárták: Szabó Endre az álláskereséshez ajánlott
kommunikációs stratégiákat, Thész Gábor pedig
karrierépítési tanácsokkal szolgált.
Hasonlóan a napközbeni rendezvényhez, a
napot megkoronázó szakest is sikeres volt, hiszen a szervezõk véleménye szerint „ennyi
könyvtáros hallgató még sosem szórakozott egy
helyen”. A vetélkedõkkel színesített összejövetelen hirdettek eredményt a néhány nappal korábban megrendezett Digitális erõd elnevezésû
játék kiötlõi is. A tanszék egyik oktatójának,
Ördögné Kovács Mónikának a kezdeményezése
és a könyvtár munkatársainak együttmûködése
révén „digitális erõddé” változott a fõiskola Regionális Felsõoktatási Forrásközpontjának épülete. Az interaktív kalandjátékon informatikus
könyvtáros hallgatókból álló csapatok vettek
részt, amelyeknek meg kellett találniuk egy kódot, így szabadulhattak csak ki az erõdbõl. A
hatékony információkeresési képességet és a
könyvtári jártasságot igénylõ feladatok próbára
tették a résztvevõk képességeit. Egyebek mellett
a titkosírás megfejtése, az olvasóteremben az oda
nem illõ tárgyak utáni kutakodás, illetve a Nemzeti Audiovizuális Archívumban fellelhetõ televízió-mûsorban elhangzott információ megszerzése mind azt a célt szolgálta, hogy a játékosok
a következõ feladatra „léphessenek”, végül pedig kijussanak a digitális erõdbõl. A játék sike8

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. június

rét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szervezõk a jövõben a fõiskola összes hallgatójának
meg kívánják rendezni.
Kleinhappel Miklós

Könyvtári partnerség
a felsõoktatásban
Szombathelyen május 8-án rendezték meg Vas
megye könyvtárainak, könyvtárosainak tizenharmadik szakmai napját, amelynek a Berzsenyi
Dániel Fõiskola múlt év novemberében átadott
Regionális Felsõoktatási Forrásközpontja szolgált helyszínéül. A szakmai nap témája a könyvtári partnerség a felsõoktatásban volt.
Az elõadások apropóját a digitalizálás elõtérbe kerülése adta, az ezzel kapcsolatban felmerülõ lehetõségeket és problémákat járták körbe a
szakemberek. Az elhangzottak felölelték az országos digitalizálási projekttõl kezdve a szerzõi
jogi kérdéseken át a már mûködõ digitális könyvtárak bemutatásáig a teljes problémakört. Szó
esett a felsõoktatásban zajló átalakulásokról, illetve a könyvtárosképzésnek az új, megváltozott
digitális környezetre, annak kihívásaira adott válaszairól.
Az érdeklõdõ kollégákat Iker János, a Regionális Felsõoktatási Forrásközpont vezetõje köszöntötte, majd röviden ismertette a bolognai

folyamat lényegét, hangsúlyozva az élethosszig
tartó tanulás, a versenyképesség és az ebbõl fakadó innovációs készség jelentõségét. Emlékeztetett arra az európai uniós elvárásra, amely szerint 2008 után a tagállamokban a felsõoktatási
tananyag 40%-a digitálisan elérhetõ legyen.
Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója A XXI. század könyvtári
kihívása – hagyományos és/vagy digitális hozzáférés címmel tartott elõadást. Saját szociológiai
felméréseit, külföldi példákat és a WTO ajánlását egybevetve az „is-is” megoldást tartja elfogadhatónak, kiemelte a megtartó finanszírozás,
valamint az integritást erõsítõ szakmai képzés
elengedhetetlenségét.
Az információszerzés technikai sokszínûsége,
parancsoló szükségessége kikerülhetetlenné tette a kérdéskör jogi tisztázását. Szerzõi jog a
könyvtárakban címû lendületes áttekintésében
Kabai Eszter, az ARTISJUS Magyar Szerzõi
Jogvédõ Iroda Egyesület jogásza fókuszált a
könyvtárakat érintõ jogszabályokra. Elõadása
után konkrét kérdésekre válaszolt, aktuális problémák elvi megoldásában segített.
Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) munkatársa az országos digitalizálási projekt prioritásait ismertetve emberi
tartalommal töltött meg olyan, már-már unalmas,
jelmondatokká silányuló alapvetéseket, mint:
– több digitális tartalom = több használó;
– a digitális írástudás mint alapkompetencia;
– az egész életen
át tartó tanulás;
– a kultúra és az
oktatás szoros kapcsolata;
– esélyegyenlõség a hozzáférésben.
Hangsúlyozta,
hogy a digitalizálás
komplett folyamat,
nem cél. Ennek szellemében ismertette a
2007 és 2013 közötti stratégia alapelveit, a koordinációt, a
kiemelt programokat
és a hosszú távú terveket.

A Pannon Egyetem Könyvtárából Mód Rudolf, a digitális kiadó irányítója a jegyzetellátás
veszprémi gyakorlatát szemléltette. A DigiTool
elektronikus dokumentumokat tároló és szolgáltató program felhasználásáról kapott részletes
információt a hallgatóság.
Szintén mûködõ szolgáltatási rendszert mutatott be Markója Szilárd, a Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központ és Könyvtár vezetõje. Statisztikai hivatkozásait, a könyvtár törekvéseit (XML-formátum, szoros együttmûködés a Sulinet Digitális Tudásbázissal, dedikált
hálózat kiépítése) tekintve példaértékûnek tartjuk a munkájukat.
Murányi Péter, a Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének
tanszékvezetõje A könyvtárosképzés szerepe a
digitális környezetben címmel színes, személyes
hangvételû történeti áttekintést nyújtott a szombathelyi képzésrõl és vázolta a tanszék terveit.
Utolsó elõadóként Barki Katalin, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtárának igazgatója
kiemelte, hogy az új épület nyújtotta lehetõségek, az infrastruktúra bõvülése egy nehéz körülmények között, szétszórtan mûködõ szolgáltatási struktúra koncentrálását, megújítását jelentik.
A szakmai napot bezáró Pallósiné Toldi
Márta örömét fejezte ki a részt vevõ aktív és
nyugdíjas könyvtárosok, könyvtárszakos hallgatók érdeklõdését tapasztalva, és felhívta a figyel-
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met a jövõ évi tanácskozás témájára, az iskolai
könyvtárak helyzetére, feladataira.
Az elõadásokat követõen került sor az új
könyvtárépület megtekintésére, konzultációkra. A
szakmai anyag összefoglalása, illetve az eseményrõl készült képek elérhetõk a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtárának honlapján: http://www.bdtf.hu/konyvtar.
Kocsis Zsoltné

Az OSZK
az ünnepi könyvhéten
Az idei ünnepi könyvhét Ráday utcai részében
hagyományteremtõ céllal az Országos Széchényi Könyvtár is bemutatkozott.
Június elsején ’56-os könyvkiállítás nyílt a
Kocsiszínben, a Ráday utca 18. sz alatt, a helytörténeti kiállítástól kölcsönkapott teremben.
A kiállításon a 2006-ban megjelent közel háromszáz 1956-os témájú könyvbõl mutattak be
százat, továbbá egy reprezentatív válogatást a
korabeli sajtóanyagból és az OSZK zárolt gyûjteményébõl másolat formájában, valamint néhány
külföldi kiadványt.
Az 1956-os hírlapok teljes gyûjteménye CDROM és a Történeti Interjúk Tára által összeállított 1956-os DVD is kedvezményes áron volt
kapható a könyvhét egész ideje alatt.

10

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. június

Megvalósult tervekrõl
és új feladatokról
Ez év május 25-én a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Bibliográfiai Szekciója és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészettudományi Kar Könyvtára és Nyelvészeti Intézete
közös szervezésében tartották a Bibliográfiai
mûhelymunka a PPKE Bölcsészettudományi
Karon címû mûhelykonferenciát Piliscsabán.
A példaértékûen megszervezett rendezvényen
hat igényesen elkészített elõadást hallhattunk,
amelynek nagyobbik része konkrét bibliográfiai
munkálatokról szólt. Ilyen volt Dudás Anikó
egyetemi adjunktus informatikus könyvtárosnak,
a PPKE Nyelvészeti Intézete munkatársának elõadása, amely Szõnyi Éva, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának elnöke, a konferencia szakmai programjának moderátora és Nagy László, a kar dékánja üdvözlõ
szavai után hangzott el. Témája a PPKE Bölcsészettudományi Kar publikációs adatbázisának öt
éve. Elmondta, hogy az adatbázis építésével az
intézményi és személyi tudástõke reprezentálása
és dokumentálása, valamint annak egységes szerkezetû közzététele és – szükség esetén – az adatszolgáltatás a cél. Bibliográfusi kihívásnak nevezte a feladatot, mivel olyan bázist kell létrehozni, amely a tudománymetriai elemzések alapjául is szolgálhat.
Az adatbázis
történetérõl szóló
részben értesülhettünk arról, hogy
2002-ben merült
fel az igény a kiépítésére, és alapos
elõkészítõ munka
elõzte meg a munka megkezdését.
Megvizsgálták,
hogy létezik-e országos koncepció,
van-e megfelelõ
szabadterjesztésû
szoftver, létezik-e
közös, távbevitelû
rendszer stb. Nem
csak az internetes
közzétételt tervez-

