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lõként mûködött az épület. A korrekt elszámolás
a beépített almérõk leolvasása alapján történik.
Csak a telekommunikációs berendezések (tele-
fon, internet, kábeltévé) csatlakoznak közvetle-
nül a szolgáltatókhoz.

A könyvtárban hét könyvtáros és egy takarító
dolgozik. Korábban is ennyi volt a létszám, de a
több szolgáltatóhely miatt a munkaszervezés
eléggé nehézkes volt. Az új épületben rugalmas
munkaszervezéssel lehet megoldani a szolgálta-
tások zökkenõmentes mûködését.

Az új könyvtárépület építése és a költöztetés
2007. november végére készült el. A hivatalos
átadás 29-én volt. A városi önkormányzat az új
könyvtárban tartotta aznapi közgyûlésének elsõ
napirendi pontját, amely a könyvtár átadása volt.
Az átadásra meghívták a tervezõket, a kivitele-
zõk és a költöztetõk képviselõit. A munkatársak
és az olvasók néhány hónapos ismerkedés, bela-
kás után hamar megszerették az új könyvtárt,
amely jóval kulturáltabb és modernebb körül-
ményeket biztosít az ott dolgozók és a haszná-
lók számára.

Asbóth Miklós

Nyugdíjas könyvtáros
a Wikipedia magyar
híressége

A magyar Wikipedia-közösség aktív tagja Pata-

ki Márta, a leghíresebb magyar on-line enciklo-
pédista. A tízmilliomodik Wikipedia-szócikk
szerzõje 1943-ban született. Mûvelõdéstörténész,
könyvtáros, a sajtótörténet doktora. Szegeden él
és a személyi számítógépek hõskorában, a nyolc-
vanas évek elsõ felében vette az elsõ gépét. A
közösségi lexikon magyar változatának nagyjá-
ból 300 fõs szerkesztõgárdájához nyugdíjazása
után, 2007 elején csatlakozott. Több tucat szó-
cikket írt már, és ezernél is több bejegyzés szer-
kesztésében mûködött közre.

A tudástár magyar változata a http://hu.
wikipedia.org/ címen mûködik 2003 óta. A szó-
cikkek száma már 91 ezer felett van, és az állo-
mány bõvülésének üteme alapján a százezredik
magyar nyelvû címszó megszületése idén tavasz
végén, nyár elején várható. (Forrás: MTI)
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Élménybeszámoló
a Bod Péter
Könyvtárhasználati
versenyrõl

Ebben az évben abban az élményben lehetett
részem, hogy részt vehettem a Bod Péter
könyvtárhasználati verseny döntõjében mint
zsûritag.

Hogy miért is volt ez öröm számomra? Azért,
mert sok lelkes és jól felkészült fiatalt láthattam,
akik magabiztosan használták a könyvtári esz-
közöket. Jó volt találkozni a felkészítõ tanárok-
kal, akik talán jobban izgultak, mint diákjaik.

A budapesti döntõ írásbeli és szóbeli meg-
méretésén megtapasztalhattam, hogy egy jól átgon-
dolt és elõkészített verseny mennyire jól mûködik,
zökkenõmentesen, flottul zajlanak az események.

A versenyzõk két rangos évforduló témájából
készültek. A reneszánsz és a Nyugat köré cso-

portosították a szervezõk a kérdéseket. Az írás-
beli feladatlap változatos, ötletes kérdései sokfé-
le területen vizsgálták a fiatalok felkészültségét.
Történelmi események sorrendbe állítása, mûvé-
szeti, építészeti alkotások helyszínének megálla-
pítása szerepelt a feladatok között. Mátyás ki-
rály kortársainak ismeretérõl, a történelmi kor-
szak eseményeirõl, földrajzi, valamint könyvtári
gyakorlati ismeretekrõl számot adó kérdések is
szerepeltek a tesztlapon.

A tesztlap összeállítóinak gondosságát, pre-
cízségét dicséri a megoldási kulcs elkészítése,
melynek segítségével könnyen és gyorsan lehe-
tett értékelni a feladatlapokat.

Az is tetszett, hogy a felkészítõ tanárok elkí-
sérték diákjaikat. Amíg a gyerekek dolgoztak, a
tanárok hasznos programon vehettek részt. Az
írásbeli ideje alatt fontos szakmai kérdésekrõl
elõadást hallgattak, tapasztalatcserét folytattak,
a szóbeli idõpontjában pedig könyvtárlátogatást
szervezett számukra a Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet munkatársa, Hock Zsuzsanna.




