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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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Az elsõ napon a program színhelye a Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár volt, ahol hangulatos
kultúrmûsor után Aros János alpolgármester szí-
vélyesen üdvözölte a vendégeket, majd megnyi-
totta a tanácskozást. A bodrogközi magyar kis-
települések képviseletében Zvolenskó Gabriella
királyhelmeci igazgató is köszöntötte a jelenlé-
võket.

 A plenáris ülésen elõször Tóth Elek, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium vezetõ fõtaná-
csosa adott részletes tájékoztatást a magyar
könyvtárügy 2008–2013-ra tervezett stratégiájá-
ról. A jelenlegi helyzetkép, az eddigi eredmé-
nyek és gondok ismeretében vázolta fel a könyv-
tárak huszonegyedik századi jövõképét, az átfo-
gó célokat, a kiemelt részterületeket, pl. a hatá-
ron kívüli könyvtárakkal való együttmûködés
formáit és a tervek megvalósításához szükséges
pénzügyi forrásokat. Ezután Hölgyesi Györgyi
osztályvezetõ Szolgáltatások – határok nélkül
címmel az Országos Széchényi Könyvtár, a
Könyvtári Intézet és más könyvtárak interneten
elérhetõ korszerû szolgáltatásait, a különféle
adatbázisokat mutatta be, amelyek a könyvtáro-
sok szerzeményezõ, tájékoztató munkájának el-
engedhetetlen segédeszközei. A fogyatékkal élõ
olvasóknak készült könyvtárat, valamint a gyer-
mekirodalmi adatbázist a jelenlévõk figyelmébe
ajánlotta.

Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Váro-
si Könyvtár igazgatóhelyettese hatásos elõadá-
sában a szlovákiai kis könyvtárak nehéz helyze-
tét és a könyvtárak jövõképét elemezte. Vélemé-
nye szerint a szakkönyvek digitalizálása alapo-
san megváltoztatja a könyvtárak feladatkörét,
szerepét és az olvasás jelentõségét. Zvolenskó
Gabriella a királyhelmeci Kulturális Központban
folyó sokszínû tevékenységrõl, regionális és
nemzetközi rendezvényeikrõl, a térség magyar-
lakta kistelepüléseinek könyvtárait segítõ mód-
szertani terveikrõl számolt be.

Halász Magdolna könyvtárigazgató a Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár másfél évtized alatt felvi-
déki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és szlovéniai
könyvtárosokkal, könyvtári szaktekintélyekkel,
civil szervezetekkel létrejött szakmai, baráti kap-
csolatait mutatta be. Halász Péter, a kassai Vá-
rosi Ifjúsági Könyvtár igazgatója az olvasó és
nem olvasó gyermekek körében végzett tudomá-
nyos kutatómunka eredményeirõl számolt be.
Véleménye szerint a gyermekek körében az olva-

sás igénye folyamatosan csökken, az internetezés,
a videózás nagy népszerûségnek örvend. A felmé-
rés szerint a nem olvasó gyermekek nagy része az
utcán „lötyög”, nagy veszélyt jelent számukra a
drogozás, a fiatalkori bûnözés. Segítõ kezet nyújt-
hat nekik a könyvtáros, a könyvtár olvasószervezõ
tevékenysége és a vonzó rendezvények.

A programot záró szakmai mûhelymunka
keretén belül A mesék csodálatos világa cím-
mel Krenyitzkyné Sárosi Krisztina gyermek-
könyvtáros vezetésével hangulatos bemutató fog-
lalkozás részesei lehettek a jelenlévõk.

A nemzetközi konferencia másnap Borsiban,
a Mûvelõdés Háza nagytermében folyatódott.
Szegedy Mária, a könyvtár vezetõje szívélyes
üdvözlése után meghatóan szép irodalmi, zenei
mûsort hallgathattunk meg. Ezután Bóstránsky
János György, Borsi polgármestere rövid tájékoz-
tatást adott a település múltjáról, jelenérõl, a jövõ-
beni tervekrõl, majd megnyitotta a konferenciát.

A szakmai program Prókai Margit, a miskol-
ci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár csoport-
vezetõje elõadásával kezdõdött, amely alapos
módszertani útmutatást nyújtott a könyvtár állo-
mányalakító munkájához, a teljes körû állomány-
revízió végrehajtásához. Ezután Barta Lívia szak-
elõadó könyvtáros a királyhelmeci Regionális
Könyvtár tevékenységérõl adott részletes tájékoz-
tatást. Urbán Istvánné, a háromhutai könyvtár
vezetõje a sárospataki kistérség legkisebb (szlo-
vák) települési könyvtárában folyó sokszínû és
eredményes munkát mutatta be.

A nemzetközi konferencia félnapos kirán-
dulással zárult. Elzarándokoltunk a borsi kas-
télyhoz, fejet hajtottunk Zrínyi Ilona és II. Rá-
kóczi Ferenc emléke elõtt. Bodrogszentesen
felkerestük a környék legszebb román stílus-
ban épült templomát. Megcsodáltuk a per-
benyiki Majláth-kastélyt, a felújított ebédlõ
freskóit, a Róth Miksa mûvészi munkáját di-
csérõ kápolna ólomüveg ablakait, berendezé-
sét és a természetvédelmi parkot.

A kétnapos tanácskozás a zempléni és a bod-
rogközi magyar kistelepülési könyvtárak jövõ-
beli együttmunkálkodásának biztosítéka.

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a testvérkap-
csolat keretén belül vállalta a borsi Községi
Könyvtár dokumentumállományának felülvizsgá-
latát, a teljes körû állományrevízió végrehajtá-
sát, néhány magyar nyelvû dokumentum letétbe
adását. A királyhelmeci Módszertani Központtal
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együttmûködve szeretnénk, ha az ott élõ magya-
rok olvasási igényének kielégítéséhez segítséget
nyújthatnánk. A magasabb szintû információk fo-
gadása és közvetítése informatikai eszközök be-
szerzésével és az interneteléréssel valósítható meg.
Ehhez szponzori támogatásra lenne szükség.

Halász Magdolna

Konferencia
a könyvtárosmesterségrõl

Az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének Könyvtártudományi Tanszé-
ke és a Kar Hallgatói Önkormányzata (HÖK)
közös szakmai rendezvényt szervezett 2007. no-
vember 15. és 16. között I. Masters of Library
Science Conference címmel. A hagyományterem-
tõnek szánt eseményen a plenáris ülések mellett
a résztvevõk különbözõ szekciókban cserélhet-
tek véleményt, majd a második napon az együt-
tes munka eredményeit osztották meg a szekció-
vezetõk az érdeklõdõkkel. Szóba került a könyv-
tárügy, a felsõoktatás és a digitális jogok kérdé-
se mellett a K2 tendencia is.

Stummer Jánosnak, az ELTE BTK HÖK al-
elnökének, a konferencia egyik fõszervezõjének

köszöntõjét követõ megnyitójában Dezsõ Tamás
dékán az ELTE BTK könyvtárügyének helyze-
térõl számolt be, megemlítve, hogy az központi
forrásból még sokáig nem fog tudni fejlõdni, így
a kiesõ források helyett újakat (pl. pályázat) kell
szerezni. A reformfolyamatra emlékeztetõ kon-
ferenciacímet emelte ki Sebestyén György pro-

fesszor, az ELTE Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének igazgatója. A „master” szó
ugyanis a mester fogalmán, valamely tudomány
mesteri fokon ûzésén kívül utal a bolognai fo-
lyamatra is. Véleménye szerint a konferencia ékes
bizonyítéka annak, hogy az információ minden
részét átszövi a könyvtárosmesterség és a könyv-
tárosságot az információ, így válhat a könyvtár
az információs társadalom alapintézményévé.

Digitális jogok a fájlcserélõk
világában

A szellemi termékek tárgyiasult gondolatok,
amelyek most elszabadultak – kezdte az Elad-
juk, megveszik, eladják, elveszik (?) szekció be-
vezetõjét Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár igazgatója. A fájlcse-
rélõk alkalmazását nem vallják be az emberek, a
könyvtárak pedig csak archiválás céljából má-
solhatnak, de nem terjeszthetnek, a könyvtárkö-
zi kölcsönzés másolatban szolgáltatását kivéve.
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