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4 Kiss Danuta: Szakmai CD-ROM és on-line
adatbázisok: http://larix.emk.nyme.hu/E42-107/
dox/szakmai_2007.02.pdf (2007. november 14.)
5 A Magyar Szabadalmi Hivatal által az iparjog-
védelmi információk terjesztésére, hasznosításá-
ra alakult szabadalmi könyvtár – Patent Library.
6 Az érintõképernyõs terminál a Magyar Hivata-
los Közlönykiadó termékének, a Magyar Hiva-
talos Jogszabálytárnak az információs pultra
készített változatát tartalmazza. Megtalálható rajta
a hatályos jogszabályok teljes és naprakész szö-
vegállománya, amelynek aktualizálását a Közlöny-
kiadó rendszeres (napi) távfelügyelettel biztosítja.

Helyismereti szakmai nap
Miskolcon

A helyismereti tevékenység sokunk szívügye itt
az észak-keleti régióban is. Én magam múzeumi
könyvtárosként is gyakran találkozom e terület
szépségeivel és buktatóival. A napi munka során
gyakran kérdések, ötletek, gondolatok merülnek
fel bennünk, melyeket idõnként jó megbeszélni
a kollégákkal. Erre nyílt lehetõség Miskolcon, a
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban 2007.
november 26-án.

A helyismereti irodalom gyûjtése a megyei
könyvtár egyik fontos feladata. A könyvtár meg-
alakulásától kezdve kiemelten kezelte a helyi
irodalmat, így az eltelt évtizedek alatt az össze-
gyûlt dokumentumokból összeállt az intézmény
egyik jelentõs különgyûjteménye. E szakmai
napon négy elõadást hallhattunk, melyek e terü-
let kérdéseit boncolgatták, bemutatva a konkrét
eredményeket, ugyanakkor továbbgondolkodás-
ra is ösztönözvén a jelenlévõket.

Elsõként a könyvtár igazgatónõje, Venyigéné
Makrányi Margit foglalta össze az intézmény
kiadványpolitikáját. Röviden jellemezte az elmúlt
öt évtized kiadványtermését, majd részletesen be-
szélt a Borsodi Kalászolás címû új kiadványsoro-
zatukról. A sorozat célja, mint azt elnevezése is
sugallja: szemezgetés, tallózás, válogatás. Váloga-
tás a helyi szellemi értékekbõl, a helyi alkotók mun-
káiból. A sorozat eddig megjelent négy kötete sok-
színû mind tartalmilag, mind formailag. Bár a szer-
kesztõk törekedtek az egységes arculat kialakításá-
ra, pont a sokszínûség miatt erre nem volt igazán
lehetõségük. A köteteket a sorozati cím, a közös
kiadói elgondolás és a helyismereti téma köti össze.

Az eddig megjelent mûvek a következõk: 1. Halá-
szi Aladár: Magvak a porban (2005) 2. Gulyás
Lászlóné – Sziklavári Károly: Operajátszás Mis-
kolcon, 1954–2004. Az operatársulattól az opera-
fesztiválig (2006) 3. „Hûséggel szeretnõk ezt az
örökséget hordozni”: az 1956-os forradalom ese-
ményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szöveg-
gyûjtemény a középiskolák számára (2007) 4. Bán-
falvi Lászlóné: Az ózdi könyvtárkultúra története
(2007).

A szakmai nap egyetlen vendég elõadója Takáts
Béla, a szolnoki megyei könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettese volt. Elõadása a Corvina integrált
könyvtári rendszer tar-
talmi feltárásának lehe-
tõségeit járta körbe
(Szembenézés és útkere-
sés alcímmel). A tartal-
mi feltárás kulcskérdései
a tárgyszavak. A helyis-
mereti gyûjtemények
speciális tárgyszavakat
igényelnek, melyeket
függetleníteni kell az ál-
talános tárgyszavaktól. A
tárgyszavak kihatnak az
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olvasók kiszolgálására is. Könyvtáron belül a sze-
mélyes kapcsolat következtében kiküszöbölhetõk a
problémák, de könyvtáron kívül a különbözõ kere-
sõkben (Google, Startlap stb.) nagy a szórás a ta-
lálati listákban. Egy érdekes elgondolást is felve-
tett Takáts Béla. Mi lenne, ha az ablakos keresési
lehetõség mellett egy tematikus keresési lehetõsé-
get is felkínálnának a könyvtárak a felhasználók-
nak, azaz egy tematikus Corvina-keresõt!?

A helyismereti gyûjtemény munkatársai, Bede
Katalin és Vinnai Gabriella a helyismereti do-
kumentumok tartalmi feltárásának gyakorlati
kérdéseit és tapasztalatait mutatták be. Bede
Katalin a megyei sajtófigyelés történetét össze-
gezte 1956-tól napjainkig. A sajtófigyelés 1956-
ban a tájcikk-katalógussal kezdõdött, majd kiad-
ványformátum és cédulakatalógus következett,
míg végül a technikai fejlõdés következménye-
ként megjelentek az adatbázisok. Az új technika
új megközelítést, egyre teljesebb és komplexebb
feltárást tett lehetõvé úgy bibliográfiai, mint ana-
litikus szinten. A sajtócikkek után Vinnai Gab-
riella a könyvek és tanulmányok feldolgozását
mutatta be. Sok hasznos segédlet felsorolása
mellett a helyi gyakorlatot tárta a hallgatóság
elé. A helyismereti könyvtárosok rengeteg infor-

mációval, adattal egészítik ki az elvileg már kész
rekordokat. A részletes tárgyszavazás, a minél
pontosabb authority rekordok készítése mind a
felhasználók érdekeit szolgálja.

A szakmai nap utolsó elõadója Székelyné
Forintos Judit gyûjteményvezetõ volt, aki a
Borsodi Digitális Könyvtár (www.rfmlib.hu/
digitkonyvtar) indulásáról és eddigi eredménye-
irõl számolt be. A digitális könyvtár 2005-ben
kezdte meg mûködését – a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakkollégiuma pályázatának
köszönhetõen –, s a történeti kutatás szempont-
jából fontos, romló fizikai állapotú, gyakran
keresett könyveket és folyóiratokat, valamint
a könyvtár alkotómûhelyében készült saját ki-
adványokat tartalmazza. Az Országos digitali-
zálási terv (2007–2013) pontosan megfogal-
mazza a könyvtárak teendõit és feladatait.
Fontos, hogy megfelelõ együttmûködõ partne-
rek és pályázati lehetõségek is legyenek. E
tekintetben szerencsés együttmûködés alakult
ki a kassai Jan Bocatius Könyvtárral, mely
intézmény a történeti kutatás szempontjából
értékes és csak náluk meglévõ mûveket bo-
csátott a miskolci könyvtár rendelkezésére. A
dokumentumok egy részét képként, más részét
szövegként digitalizálták, s bennük a teljes
szövegû keresés is lehetséges. A jövõ feladata
– az anyagi háttér biztosításával – újabb doku-
mentumok digitalizálása és archiválása.

A szakmai napon többször is felhívás hang-
zott el egy hiánypótló mû, nevezetesen a Me-
gyei Életrajzi Lexikon elkészítésére. Talán a
Borsodi Kalászolás egy következõ ékes darabja
lehetne ez a kötet?

Hideg Ágnes

Kistérségi nemzetközi
konferencia a sárospataki

Zrínyi Ilona Városi
Könyvtárban és a borsi

Községi Könyvtárban

A királyhelmeci Bodrogköz és Ung-vidék Kul-
turális Központ, a sárospataki Zrínyi Ilona Vá-
rosi Könyvtár és a borsi Községi Könyvtár 2007.
november 8-án és 9-én a Zempléni és a szlovákiai
magyar kistelepülések interkulturális konferenciá-
ját rendezte meg Sárospatakon és Borsiban.
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