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Könyvtáravató
a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály
Mûszaki Karán

A 2007. október 26-ai könyvtári megnyitó ün-
nepségen nagy örömünkre közel kétszáz vendég,
könyvtárosok, egyetemi vezetõk, tanárok, a má-
sodik kari PhD-konferencia magyar és külföldi
vendégei, a televízió és a rádió képviselõi is jelen
voltak, együtt ünnepelték a könyvtárosokkal az
új épület átadását, a könyvtár megnyitását.

Az ünnepséget Fischerné Dárdai Ágnes, a
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
fõigazgatója vezette. Üdvözlõ szavai után elõ-
ször Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegye-
tem rektora mondott köszöntõ beszédet, majd
Mecsi József, a kar dékánja köszöntötte a meg-
jelenteket, méltatta az új könyvtárat, hangsú-
lyozva annak fontosságát a kar tudományos és
oktató munkájában. Külön elismeréssel szólt a
könyvtárosoknak a költözés során végzett ne-
héz, de kitartó és jó munkájáról, név szerint is
megköszönve nekik a kiváló munkát. A nem-
zeti színû avatószalag jelképes átvágása után
Pintér László könyvtárigazgató adott rövid
történeti áttekintést, illetve prezentációjában
Kazánháztól a könyvtárig címmel bemutatta
az építés fázisait, majd a tervekrõl beszélt –
az idõhiány miatt csak néhány szóban. (A PhD-
konferencia hallgatóinak szekcióülésekre kel-
lett menniük!)

A megnyitó állófogadással fejezõdött be.
Délután az egyetemi könyvtár vezetõi könyv-

társzakmai napot tartottak, ahol elõadások hang-
zottak el a számítógépes adatbázisok könyvtári
felhasználásának módszereirõl, továbbá az egye-
temi könyvtár fõigazgató asszonya az Európa
Kulturális Fõvárosa projektjei között kiemelt
fontosságú tudásközpontról, illetve az egyetemi
könyvtár abban elfoglalt helyérõl, a tudásköz-
ponttal kapcsolatos terveirõl beszélt, míg fõigaz-
gató-helyettese, Szellõné Fábián Mária az EISZ
helyzetérõl és jövõjérõl tartott összefoglalót.

A szakmai nap után az érdeklõdök az idén
elkészült nagy régészeti föltárást, a Cella
Septichorát tekinthették meg közösen.

A megnyitó örömével, illetve tudásgyarapí-
tással eltöltött nap után izgatottan vártuk az elsõ

igazi kölcsönzési napot is, amely azonban, saj-
nos, egy (újabb) csúnya beázás miatt csúszott,
csak az olvasótermet tudtuk kinyitni, így „év-
könyvünkben” a megnyitó napjául november 5-
ét, hétfõt jegyezhetjük fel.

Tekintettel arra, hogy Pintér László beszéde
teljes terjedelmében nem hangozhatott el a meg-
nyitón, azt alább írott-szerkesztett változatban
elérhetõvé tesszük:

„Tisztelt dékán úr, tisztelt könyvtári fõigaz-
gató asszony, tisztelt egyetemi vezetõink, PhD-
konferenciavendégek, kedves mindnyájan!

Nagy örömmel vártuk ezt a napot, nagy me-
legséggel tölt el mindnyájunkat az a jólesõ ér-
zés, hogy itt, ebben a szép új könyvtárban fo-
gadhatjuk kedves mindnyájukat. Nagy melegség-
gel tölt el minket továbbá, hogy idetaláltak, hi-
szen könyvtárunk ebben az évben – mivel mel-
lettünk a PPP-s rekonstrukció zavartalanul foly-
tatódik ünnepélyünk elõtt, alatt és után is – nyu-
godtan pályázhatna a legnehezebben megköze-
líthetõ könyvtár címre. És nagy melegséggel
töltene el minket a meleg is, ha meleg lenne
könyvtárunkban, azt viszont a PÉTÁV még a
megnyitónkra sem biztosította...

Hosszú története van annak a negyvenöt éves
idõszaknak, amíg idáig eljutottunk. Hosszú és
bonyolult történet, mely minden bizonnyal meg-
ér majd egy értõ-elemzõ tanulmányt, azonban itt
és most az ünneplésnek van a helye, nem vala-
milyen adat- és számhalmazzal terhes értekezés-
nek. Nem is untatnám ilyennel önöket a világért
sem. Engedjenek meg azonban egy rövid átte-
kintést: Honnan indultunk? Hogyan jutottunk ide?
Hová tartunk?

Kerek évfordulót mindig lehet találni, ha ah-
hoz akarja kötni az ember az éppen aktuális
eseményt. Nos, mi is tudunk kerek évfordulóról:
1962-ben, tehát éppen negyvenöt éve alapították
könyvtárunk jogelõdjét, a pécsi Felsõfokú Vegy-
ipari Gépészeti Technikum könyvtárát, a Rókus
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utcai épületben. 1968-ban aztán – mivel a Buda-
pesti Felsõfokú Technikum telephelyének szû-
kössége már nem tette lehetõvé az ottani fõisko-
lai fejlesztést – az Építési és Városfejlesztési
Minisztérium döntése nyomán Pécs egyik leg-
szebb részén kezdték építeni a Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolát, melyet 1970-ben adtak át, s
az 1970-1971-es tanévben indult meg itt, e kies
vidéken az új épületben az oktatás. Ugyanakkor,
1970-ben telepítették ide a könyvtárat is a Ró-
kus utcából. Innen számolva éveinket, ez a har-
minchetedik évfordulónk, tehát, ha fiatal hölgy-
ként szeretném bemutatni a könyvtárat, ezt a
számot mondanám…

A Boszorkány úton, a földszinti tanácsterem-
bõl és a mellette levõ szobákból kialakított he-
lyiségekben kezdett mûködni az ide áthelyezett
könyvtár. Nem leszek sértõ elõdeinkre nézve,
nem mondom el, miért kellett ehhez a megol-
dáshoz folyamodni.

A könyvtár akkori alapterülete négyszázhúsz
négyzetméter volt. Késõbb a raktározási gondok
megoldására Dexion-Salgó polcrendszerû raktárt
építettek ki a földszinten, átadták a tömör (gör-
dülõs) raktárt, végül az 1990-es évek elejére
kialakult az a könyvtárnak a szó hagyományos
értelmében nem nagyon nevezhetõ »könyvtárte-
rem-együttes«, ahonnan ide költöztük. Mibõl állt
ez? A kar területének különféle emeletein, épü-
letrészeiben egy olvasóterem, egy központi rak-
tár, egy dexion raktár, egy tömörraktár, két iro-
da, két kisraktár. (Az egyik a könyvtárosok kö-
zött csak »kukkintó« néven szerepelt, mert olyan
kicsi volt, éppen csak be lehetett kukkintani,
bemenni már alig tudott az ember, a másik – az
ismételt be- és elázások miatt – a »rothasztó«
nevet kapta a »keresztségben«.) A felsorolt he-
lyiségek összes alapterülete ötszázhatvan négy-
zetmétert tett ki, s ezt az alapterületet növelni a
rekonstrukció elõtti körülmények között legföl-
jebb csak sci-fibe illõ módszerekkel lehetett
volna.

A már-már teljesen megalázó helyzettõl csak
az mentett meg minket, hogy a felsorolt helyisé-
gek »szem elõtt lévõ« részét, a helyzet tarthatat-
lanságát érzõ kari vezetés és a központi könyv-
tár segítségével mind lakályosabbá és moderneb-
bé tudtuk tenni.

Jelentõs változást hozott a könyvtár életében,
amikor a fõiskola 1995-ben egyesült a Janus
Pannonius Tudományegyetemmel. Ekkortól lé-

pett be a kar az egységes számítógépes hálózat-
ba, 1997-ben ennek következményeként lehetett
megkezdeni a számítógépes feldolgozó munkát,
ekkortól kezdve lett láthatóvá könyvtárunk a
külvilág számára a számítógépes katalógusokon
és kicsivel késõbb a honlapon keresztül, ennek
következménye lett, hogy elérhetõkké váltak
számunkra is az országos konzorciumokban elõ-
fizetett számítógépes adatbázisok.

Minden fejlõdés ellenére jól látszott azonban,
hogy a vázolt helyzet sokáig nem tartható, a
2005-ben történt egyetemi karrá válás és az ez-
zel párhuzamosan egyre sürgetõbbé váló épület-
rekonstrukció a könyvtár helyzetének megoldá-
sát is szükségessé tette.

A tervezõk és a rekonstrukciót elõkészítõ
szûkebb szakértõi csoport fejébõl kipattant az
»isteni szikra«: kerüljön a könyvtár a már évti-
zede kihasználatlan kazánház helyére. Ha azt
mondjuk, XXI. századi történetünk 1997-ben, a
számítógépes hálózatba történt belépésünkkel
kezdõdött, azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy a
történetnek ez az »isteni szikra« a slusszpoénja,
így állhat most önök elõtt teljes pompájában az
új könyvtár. Mondhatnánk némi malíciával: így
ért szerencsés véget a kazánházból a könyvtárba
vezetõ út.

Mit jelent ez a két szó most: új könyvtár? Az
ünnepre való tekintettel is, most csak jó dolgo-
kat sorolok: jó, hogy dolgozik a könyvtárban hét
könyvtáros és egy informatikus, jó hogy van
kétszintes épület, kilencszáz négyzetméternyi
területen hetvenezer kötet könyv, harmincezer
szabvány ötezer bekötött-tékázott folyóirat évfo-
lyam, száznyolcvanféle magyar, tizennyolc kül-
földi folyóirat, huszonhét olvasói, nyolc dolgo-
zói számítógép, ötvenöt munkahely, olvasóterem,
szabadpolcos terem, gyors internet, számítógé-
pes adatkezelés – katalógus és kölcsönzés – és
vannak szinte az összes tudományterületet átöle-
lõ adatbázisaink, s fõként jó annak örülnünk,
hogy mindez egy helyen van! Jó, hogy ez a tá-
gas és szép új könyvtár korszerû tereket ad új
tervek megvalósításához. Jó, hogy kapcsolatunk
a kar és a könyvtár vezetésével kiváló: viszony-
lag ritka, de lényegre törõ megbeszéléseken tu-
dunk dönteni a komolyabb kérdésekrõl, a helyi
ügyek intézését viszont ránk bízzák. A jó kap-
csolatot egy oldalról vezetõink segítõkészsége
és problémaérzékenysége is élteti. Köszönet ezért
is és az új könyvtárért is.
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S ha most az Oscar-díj gálákat utánozva min-
denkinek köszönetet szeretnék mondani, aki ezt
a »díjat«, az új könyvtárat nekünk tervezte, kivi-
telezte, akkor nagyon hosszú lenne a sor, de azért
engedjenek meg néhány személyre szóló köszö-
netet itt is elmondanom: köszönet az egyetem és
a kar vezetésének, dékán úrnak, dékánhelyettes
uraknak és asszonynak, akiknek volt bátorságuk
ebbe a hatalmas munkába belevágni, azt az óri-
ási kockázatot vállalni, amellyel több évtizedre
új irányt szabtak a fõiskola tevékenységének,
kiharcolták az egyetemi karrá alakulást, megin-
dították ezt az építkezést, melyben a könyvtár-
nak olyan nagy helyet szántak.

Köszönet a központi könyvtár vezetõinek,
hogy nem csak szakmai, de pénzügyi, anyagi
támogatást is nyújtottak munkánkhoz, s mindig
érezhettük kitüntetõ figyelmüket ezen a kiemelt
projekten. Köszönet a »kazánházból-könyvtár«
ötlet atyjának – ismereteink szerint Sztranyák Fe-

renc úrnak –, aki a költözésben és mindenféle
egyéb nehézségek legyõzésében is a legnagyobb
segítségünkre volt. Köszönet a tervezõknek,
Bachman tanár úrnak és tanítványainak, Rohoska

és Hutter uraknak, akik nem csak nekünk tervez-
tek valamit, hanem figyeltek is ránk, jobbító
javaslatainkat sok esetben el- és megfogadták.
Köszönetet mondunk a kivitelezõ Strabag mû-
vezetõinek, akikkel vitáink is voltak és talán lesz-
nek is még, de bízunk a sikeres végkifejletben,
hiszen eddig õk is mindig hajlandók voltak érte-
ni, befogadni jogos kérdéseinket, igényeinket.

Köszönet a szállítómunkásoknak is, akik a
fizikai munka terhének java részét átvették tõ-
lünk. Köszönet jár utoljára, de nem utolsósor-
ban, nagy-nagy köszönet, kollégáimnak, mun-
katársaimnak, a könyvtárosoknak, köszönet
azért a kitartásért, amelyet a sokszor kilátásta-
lannak tûnõ helyzetben mutattak, amikor a
raklapok bontásával foglalkoztunk, amikor
dolgoztak akkor is, amikor még csak három
üres iroda volt itt, amikor még egyáltalán nem
látszott a mai nap fénye. Névsorban mondom,
senkit nem szeretnék elõbbre-hátrébb sorolni:
köszönet Balogh Krisztián informatikusnak,
Borbély Szilvia tájékoztató könyvtárosnak,
Lehmann Györgyi kölcsönzõ könyvtárosnak,
Lõcsei Erika feldolgozó és kölcsönzõ könyv-
tárosnak, Sasváry Lászlóné tájékoztató könyv-
tárosnak, Somogyvári Mária kölcsönzõ könyv-
tárosnak, Vargáné Gáspár Noémi folyóiratos

könyvtárosnak, könyvtárközi kölcsönzõnek és
minden adminisztrációk ismerõjének. Köszön-
jük, köszönöm szépen.

Hogy lássák, mirõl is van szó, mirõl beszélek
én, mutatok néhány képet a munka megkezdése
óta eltelt  majdnem egy évbõl.

(További képek a következõ webhelyen lát-
hatók: http://www.lib.pte.hu/konyvtarrol/konyv
taraink/pmmk/pmmkhirek/PhotoStory2.wmv)

Még néhány mondatot engedjenek meg a ter-
veinkrõl.
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Az én jelszavam, hogy ne mondjam, könyv-
tárosi »ars poeticám« hosszú-hosszú könyvtáros
éveim alatt szinte közhelyes volt: »Szeresd és
szerettesd meg a könyvet, olvass és olvastass
minden nap!« Ezen hosszú ideig nem változta-
tott semmi: hangrögzítés, képrögzítés, magneto-
fonszalag, hanglemez, fénykép, mikrofilm, moz-
gókép, televízió, videó ostromát állta a könyv-
tár, bár sokan mondták: ezek majd csökkenteni
fogják az olvasás iránti vágyat, egyre jobban fogy
majd az érdeklõdés a könyv, az írott szó után.
Nem így történt: a papíralapú információhordo-
zók tartották magukat és uralták a tudás és infor-
máció világát.

Aztán eljött a számítógép és az internet kora
– és minden megváltozott. Az írás-, olvasáskul-
túra hanyatlani kezdett, napjainkban pedig saj-
nos olyannyira háttérbe szorul, hogy egyesek már
a könyvtár létjogosultságát kérdõjelezik meg.
Sokan – természetesen a számítógépre gondolva
– azt mondják: minek a könyvtár, hiszen itt van
az az asztalomon. Nem nagyon lehet tiltakozni
ellene: be kell látni, ma a »hagyományos« könyv-
táros, aki csak a könyveket, folyóiratokat ismeri,
mindinkább háttérbe szorul. Azok a könyvtárak,
amelyek nincsenek a világhálón, amelyekben
nincs számítógép és internet, ma sorra eltûnnek.
Mit lehet ilyenkor tenni? »Amit nem tudsz meg-
akadályozni, annak állj az élére« – tartja a De
Gaulle-nak tulajdonított mondás. A könyvtáro-
sok sem tehettek-tehetnek másként, s ha nem is
állnak-álltak a változások élére, hiszen nem adat-
bázis-fejlesztõk, számítógépes szakemberek, ha-
nem könyvtárosok, azért erõsen figyelik a szá-
mítógépes lehetõségeket, újdonságokat, megta-
nulják használni és kihasználni azokat, hogy jobb
és tudósabb alkalmazói legyenek azoknak, mint
könyvtáraik látogatói. Hogy megint és újra tud-
janak segíteni eligazodni: csak most már a távo-
li, virtuális információk között (is), ugyanúgy,
mint azt eddig a »csak« materiálisan elérhetõ,
helyben lévõ, papíralapú dokumentumok között
tették.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Néhányat is-
mertetek az elvégzett és elvégzendõ feladatok
közül. Technikai fejlesztésben pl. azt, hogy amíg
1997-ben összesen négy számítógép volt a
könyvtárban s a könyvtárosok azok közül is csak
egyet használtak, továbbá a számítógépes háló-
zat vezetékei nem jutottak el a könyvtárba, egyet-
len számítógép sem volt a hálózatra kötve, addig

ma, alig tíz évvel késõbb, huszonhét internetre
kapcsolt számítógép (az év végére harminchét
lesz!) áll az olvasók rendelkezésére (közülük hat
a számítógépes katalógusban levõ keresést biz-
tosítja), és vezeték nélküli internet is használha-
tó a könyvtárból… Ha körülnéznek, adatokat sem
kell mondanom, szemmel is pontosan érzékelhe-
tõ, mirõl beszélek. Azt természetesen önök nem
láthatják, de higgyék el (hiszen tapasztalhatják
is), a könyvtárosokban is végbement egy óriási
változás: megtanulták ezeknek az eszközöknek
az alkalmazását, s ma már – egy informatikus
kollégával erõsödve – ugyanolyan természetes
egyszerûséggel használják õket munkájuk során,
mint tíz évvel ezelõtt a katalógusokat…

Célunk lett valamiféle »hibrid« könyvtár ki-
alakítása, amelyben a hagyományos, papíros
dokumentumok mellett egyre nagyobb szerepet
játszanak a számítógépes-internetes adatbankok
is, vagyis helyben könyvtárként, virtuálisan in-
formációközvetítõként mûködünk. A távoli adat-
bázisok elérése-használata mellett fontos a helyi
adatbázisok kialakítása is. A Magyarországon is
a legnagyobbak közé tartozó szabványtárunkban
történõ kereséshez egy számítógépes adatbázist
készítettünk: abban megtalálható és egyben a vi-
lághálón is kereshetõ összes szabványunk cím
és szabványszám szerint, s az adatbázist az új
szerzemények feldolgozásával folyamatosan fris-
sítjük, bõvítjük. Oktatjuk a hallgatókat az adat-
bázisok, számítógépes katalógusok használatára:
már ebben a félévben, a »félkész« könyvtár ol-
vasótermében több mint száz fõnek tartottunk
könyvtárhasználati órát. Gyakorlatokat tartunk az
egyetem könyvtár szakos hallgatóinak. Új adat-
bázis építését tervezzük: a hozzánk járó folyó-
iratok tartalomjegyzékét igyekszünk tartalom,
cím és szerzõ szerint visszakereshetõvé tenni
számítógépen.

Az új helyen új munkánk is lesz: ezentúl
nálunk helyezik el végzõseink a szakdolgozata-
ikat, sõt, a költözéssel a régieket is megkaptuk.
Raktározásuk, formai és tartalmi föltárásuk ke-
mény munkafeladat lesz a jövõben.

Új jelszavunk lett: »Használd az internetet,
de tanulj a könyvekbõl! Alkalmazd a számítógé-
pet, ha gyors információt akarsz, de olvass köny-
veket, folyóiratokat, ha a rád ömlõ információt
át akarod látni, jól akarod használni!«

Nem lehet más tervünk: meg kell felelni az
új kihívásoknak, fel kell tárni, a tanárok, hall-
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gatók számára elérhetõvé, használhatóvá kell
tenni mindazt az ismeretet, amire nekik az in-
formációs sztrádáról szükségük lehet, ugyan-

akkor biztosítani kell számuk-
ra továbbra is a munkájukhoz
szükséges könyveket, folyó-
iratokat. És ennyiben a könyv-
tár a régi maradt, hiszen ré-
gen is, ma is ismeretek köz-
vetítése a célja. Csak régeb-
ben sokkal kisebb számú és
fajtájú dokumentum és doku-
mentumhordozó ismerete, át-
tekintése volt szükséges a köz-
vetítéshez…

Ehhez kapcsolódva pedig be-
fejezésül, ennek az ünnepnek a
fényében, szeretném kérni azt
az egyetem, a kar és a központi
könyvtár vezetõitõl, ne felejt-
kezzenek meg késõbb sem a
Pollack könyvtárról. Terveink
megvalósításához, melyeknek
egy részét fentebb ismertettem,
az kell, hogy a könyvtárra irá-
nyuló, a múltban és a jelenben
is megmutatkozó segítõkészsé-
gük folyamatosan fönnmarad-
jon a jövõben is.

Persze, félnünk nem kell,
hiszen kiváló vezetõink mellett
olyan támogatóink vannak, mint
Topping professzor úr, aki a
tavalyi PhD-konferencián száz
könyvet jutatott könyvtárunk-
nak, vagy mint Iványi Miklós

professzor és Iványi Amália

professzorasszony, akik nemes
hagyománnyá tették a könyv-
adományozást, hiszen éppen a
tegnapi napon, az idei PhD-kon-
ferencia megnyitóján adták át
az asztalon látható köteteket
könyvtárunknak. És ne feledjük
azt sem megemlíteni, hogy sa-
ját munkájuk fekszik mind-
egyikben! Gratulálunk önöknek
és köszönjük szépen, professzor
asszony, professzor urak!

Reményik Sándor a Temp-

lom és iskola c. versében azt
írja:

»Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!«
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Tisztelt hölgyek, urak, én most befejezésül a
vers refrénjében emlegetett két szent helyet egy
újabbal kiegészítve azt mondom, azt kérem: »Ne
hagyjátok a könyvtárat sem!«

Az írók, költõk azért (is) olyan fontosak, mert
pontosabban és szebben tudják elmondani azt,
amit mi, »halandók« csak nehezen, sokszor pon-
tatlanul, nehézkesen vagyunk képesek megfogal-
mazni. Szóljon tehát helyettünk a költõ, akinél szeb-
ben kevesen írtak a könyvrõl.”

Pintér László

(A vers, amelynek elmondására Balogh Mó-

nika készült, idõszûke miatt szintén kimaradt a
programból, ezért most közöljük.)

EGY LÁNY A VILLAMOSBAN

Fiatal lány volt, ám ölébe ejtett
Szemmel már úgy ült, mint dús terhü nõ,
Ki révedezve sejti már a rejtett
Jövõt, mely szíve alján csendbe nõ,
Maga körül minden zajt elfelejtett,
Lesiklott róla Gond, Tér és Idõ
Körötte durva, lármás utasok

Tolongtak, s õ csak ült és olvasott.
Néztem hevült arcocskáját merengve:
Ki tudja, milyen sötét hivatal
Felé viszi szegény leányt a zengve
Robogó, zsúfolt, sárga ravatal?
De addig még övé a betûk lelke,
A kopott regény minden szava dal:
Grófnõvé szépül, herceg lejt feléje,
S féltérden helyezi szívét eléje.
S megáldottam magamban ócska könyvét;
Ó, mert lehet akármi ponyva bár,
Letörli egy sorsocska árva könnyét,
S a vad világ többé nem oly sivár:
Egy árnyalattal tûrhetõbb, egy gyöngéd
Sóhajjal jobb, nem fáj úgy élni már –
Egy rossz író is így érhet föl tisztelt
Rendû és rangú harminchat minisztert!
Ó, hadd rontsák hát mások a világot,
Politikák, jelszavak és hadak!
Csak a tollakat ne fogja meg átok,
Írók kicsinyje s nagyja, rajta csak!
Isten szívét nem bizta, csak tirátok,
S míg ég és föld bús rommá omlanak,
Hû könyveinkben daloljon a lélek

Vigaszos daccal: mégis szép az élet!

(Tóth Árpád)

„Ciki a cigi”
A statisztikai adatok szerint nemcsak a dohányzás kipróbálása, de a
rendszeres cigarettázás kialakulása is egyre fiatalabb életkorban
következik be. Nagyon fontos tehát, hogy olyan véleményformáló
élmények érjék a gyermekeket, amelyek hatására késõbb minél
kevesebben próbálják ki a cigarettázást, kevesebben szoknak rá a
dohányzásra.

2007. október 26-án a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárában Gábor Edina, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) fõigazgatója bemutatta a könyvtár
részére átadott érintõképernyõs számítógépet és a „Ciki a cigi” hon-
lapot, Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke pedig ismertette
az OEFI és az IKSZ megállapodása alapján a könyvtárak részvételét
az országos dohányzásmegelõzési programban

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Óvodai és iskolai
dohányzásmegelõzési  programjának keretében „Ciki a cigi” (http:/
/www.cikiacigi.hu) címmel a dohányzás megelõzését és a leszokást
elõsegítõ honlapot indított az öt–nyolc, a kilenc–tizennégy és a
tizenöt–húsz éves korosztályok számára. A honlapon a hasznos in-
formációk mellett játékok és a dohányzás egészségkárosító hatásait
bemutató illusztrációk, animációk is megjelennek.

A honlapon kapcsolódást találhatunk az OEFI honlapjának óvo-
dai és iskolai dohányzásmegelõzéssel foglalkozó részeihez, ahol
lehetõség van a programokra való on-line jelentkezésre és regiszt-
rációra (Regisztráció – http://reg.oefi.hu), valamint a dohányzás-
megelõzési játék cédé programja (http://www.oefi.hu/color/
megeloz3.htm) is letölthetõ.

Az OEFI Dohányzásmegelõzési Óvodai Programja speciális pre-
venciós nevelési feladatot vállal a korai életszakaszban: az óvodás-
korú gyermekek egészségének védelmét tûzte ki célul, ami a do-
hányzás megelõzésére, a káros szenvedély kialakulása ellen irá-
nyul. A program alapját képezi egy olyan játékszoftver, amelynek
segítségével öt különbözõ színes, érdekes játékkal lehet játszani:
kirakós, kifestõ, párkeresõ, fogócska, interaktív rajzfilm.

A játékszoftver kétféle formában érhetõ el:
– A Dohányzásmegelõzési interaktív számítógépes játék 5–

10 éves korú gyermekek részére címû CD-ROM az OEFI honlapjáról
letölthetõ, illetve az ott található jelentkezési lap kitöltésével isko-
lák számára térítésmentesen igényelhetõ.

– Érintõképernyõs számítógépek az általános iskolákban,
könyvtárakban.

Annak érdekében, hogy a program, valamint a játékok az óvo-
dákon és iskolákon kívül is eljuthassanak a gyerekekhez, az OEFI
kétezer CD-ROM-ot juttat el térítésmentesen a magyar közkönyvtá-
rak számára. Ezeket a könyvtárakban a gyerekek használhatják,
játszhatnak vele, sõt ki is kölcsönözhetik. Az OEFI a magyar könyv-
tárak számára egy érintõképernyõs számítógépet is eljuttat, amely
országszerte a könyvtárak gyermekrészlegei között „vándorol” majd.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában elhelyezett
eszköz a késõbbiekben többek között a Dagály utcai, a kõbányai,
az Ugocsa utcai és az Üllõi úti könyvtárak után Pest megye könyv-
táraiba vándorol tovább. További információ:

Demjén Tibor projektvezetõ, tel.: (1) 312-5020,
e-mail: nihptohp@c3.hu,
web: http://www.oefi.hu/color/
Kardos Anikó, tel.: (30) 944-4619
Kocsis Lajos, tel.: (30) 456-5656
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