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tikai Intézet Könyvtár Tanszékének fõiskolai
docense Periodikák a szakirodalmi információ-

ellátásban címû elõadása következett. Az elõ-
adó ecsetelte a periodikumok fontosságát, jelle-
mezte az e-periodikumokat keletkezésük, célkö-
zönségük, használati költségeik, tartalmi mély-
ségük szerint. Harmadik elõadóként e sorok író-
ja mutatta be a MATARKA adatbázist és szol-
gáltatást, amely idén lett hatéves. Különösen a
legújabb fejleményekre tért ki, a tavaly beindult
cikkmásolat-küldésre, az Akadémiai Kiadóval
kötött szerzõdésre, melyre alapozva megindult
az angol nyelvû akadémiai folyóiratok tartalom-
jegyzékeinek automatizált átvétele, valamint a
kibõvült statisztikákra. Az utolsó délelõtti elõ-
adó, Vajda Henrik, a Könyvtártudományi Szak-
könyvtár munkatársa, Folyóiratok a könyvtártu-

dományi tájékoztatásban címmel beszélt a
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban a folyóira-
tok terén tapasztaltakról.

Finom ebéd után egyik vendégünk, Tóth Fe-

renc Tibor, az OSZK tájékoztatási igazgatója,
nem betervezett programként pár szóban ismer-
tette az OSZK terveit a másolatküldés megújítá-
sával kapcsolatban, majd a program szerinti hi-
vatalos elõadások következtek. Hatvani István,
a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárának munkatár-
sa, A MATARKA használata a Nyíregyházi Fõ-

iskolán címmel arról beszélt, hol és kik használ-
ják leginkább az adatbázist. Minkó-Csontos Anna,
a szegedi TIK tájékoztatási csoportvezetõje a
Szegedi Tudományegyetem Könyvtárában vég-
zett felmérésnek – MATARKA-felhasználói szo-

kások az SZTE Egyetemi Könyvtárban – igen
tanulságos eredményeirõl számolt be, melyek
hasznosak lehetnek a további munka szempont-
jából: mely szakterületeket érdemes fejleszteni,
hol kellene változtatni stb. Utolsóként Szikoráné

Rendes Marianna, szintén a Nyíregyházi Fõis-
kola könyvtárából, Folyóiratok a HIK-ben cím-
mel a fõiskola könyvtárának folyóirataival kap-
csolatban részletes és kimerítõ körképet adott a
HIK-ben (Hallgatói Információs Központ) folyó
tájékoztató és egyéb munkákról. Különösen ér-
dekes volt, amit az igénykeltésrõl mondott, ar-
ról, hogyan lehet több látogatót becsalogatni a
könyvtárba.

Az összes elõadás prezentációja megtalálható
a http://www.matarka.hu/other/dok.php oldalon
képekkel együtt.

Burmeister Erzsébet

Vállalati szakkönyvtári
szolgáltatások intranetes
megjelenítési lehetõsége

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Könyvtáros Szekciónak a Magyar Posta új köz-
ponti irodaházában 2008. június 11-én tartott
mûhelybeszélgetését a fontos témának és a gyö-
nyörûen kialakított új könyvtárnak köszönhetõ-
en a szokottnál is nagyobb érdeklõdés kísérte.

A résztvevõk között a vállalati, intézményi
könyvtárak sok területe képviseltette magát, mint
pl. a vendéglátó postán kívül a Richter, a Chinoin,
az EGIS, a KSH, az MNB, a Magyar Telekom,
az NHH, a VÁTI, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem és az Országgyûlési Könyvtár munka-
társai.

A Magyar Posta Központi Szakkönyvtára, a
Richter Gedeon Szakkönyvtára és az INFODOK
Kft. által üzemeltetett Magyar Telekom Infotéka
ötletes, a vállalati tudásmegosztó kultúrába jól
beépült megoldásokat mutatott be, kitérve a bel-
sõ portálon való megjelenés technikai és szerve-
zési hátterére is. Láttunk pályázatfigyelõ (és
annak eredményességét is nyilvántartó!) adatbá-
zist, konferenciafigyelõ, cikkrendelõ, saját ter-
minológiai szótár megoldásokat, valamennyit a
könyvtár szervezésében, sokszor az integrált
könyvtári rendszer és a belsõ intranet „összehá-
zasításával”. Kitûnõnek találtuk az elõfizetett
adatbázisok használatát segítõ útmutatók, ingye-
nes próbalehetõségek elérését biztosító ügyfél-
barát szolgáltatást is.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy nem
lehet eléggé (és elég sokszor) hangsúlyozni, hogy
mennyire sokat jelent az intranetes megjelenés a
könyvtárak (el)ismertsége és szolgáltatásaik
mérhetõ kihasználtsága szempontjából. A siker
egyik fõ eszköze a könyvtár vezetõjének és
munkatársainak politikus igazodása a vállalati
kultúrához, illetve a részvétel lehetõségének
megszerzése ennek alakításában. Nagyon fontos
a megfelelõ kapcsolat kialakítása a kulcsterüle-
tekkel, mint a humánerõforrás, a kommunikáció
és az információtechnológia, a képviselõikkel
való viszonyon nagyon sok múlik!

A résztvevõk nagyon sok hasznos informáci-
óra tettek szert, hiszen bár a vállalati szakkönyv-
tárak szolgáltatási profilja sok esetben hasonló,
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de a fenntartók információtechnológiai környe-
zete, kulturális sajátosságai eltérnek egymástól,
így mindig lehet ötleteket meríteni új szolgálta-
tások bevezetésére, megoldások modernizálásá-
ra másoktól.

Az õszre tervezett következõ mûhelybeszél-
getés témája a dokumentumbeszerzési költségek
kezelése, megosztási gyakorlata lesz, ami fõleg
a következõ évi költségtervezés idõszakában
remélhetõleg sokakat érdekel majd.

Kóródy Judit

Szenzációs siker volt
a múzeumok éjszakája1

Újabb rekord dõlt meg az idei múzeumok éjsza-
káján, hiszen több mint 330 ezren vettek részt a
programokon országszerte. Ráadásul ez a láto-
gatói szám csak elõzetes adat, hiszen még min-
dig folyamatosan érkeznek be a jelentések a
minisztériumba.

„Az elsõ hazai múzeumok éjszakáját 2003-
ban rendeztük meg. Akkor pár ezer látogatója
volt, tavaly pedig már 235 ezren jöttek el” –
mondta Hiller István még a rendezvény elõtti

sajtótájékoztatón. A tárca vezetõje egyúttal re-
ményét fejezte ki, hogy idén még többen lesz-
nek, hiszen ismét nõtt a részt vevõ múzeumok
száma is: Budapesten 70, vidéken pedig 160
helyszínt kereshettek fel az érdeklõdõk. A minisz-
ter és a szervezõk reményei valóra váltak: a jelen-
leg rendelkezésre álló adatok szerint idén Buda-
pesten több mint 162 ezren, vidéken pedig több
mint 170 ezren zarándokoltak el a múzeumokba.

Az európai nagyvárosok hagyományait követ-
ve 2003 óta Magyarországon is az év leghosszabb
napjához, Szent Iván napjához legközelebb esõ
szombat éjszakán rendezik meg a múzeumok
éjszakáját. Késõ éjszakáig lehetett megtekinteni
a jelenlegi nagy kiállításokat, de a tárlatlátogatá-

sokon kívül számos aktív program is várta az
érdeklõdõket este hattól hajnal kettõig.

Tûzzsonglõrködés, tánc- és színielõadások,
különleges performanszok, zenei mûsorok és ér-
dekes beszélgetések izgalmas egyvelege zajlott or-
szágszerte a múzeumok éjszakáján – köztük szá-
mos olyan programmal, amelyet ezen az estén ki-
fejezetten a Reneszánsz év 2008 keretében rendez-
tek meg.

Idén az üzleti világ is felfedezte a rendez-
vényt: a tárca és a Pannon közötti megállapo-

dás értelmében a cég volt
a rendezvény fõtámogató-
ja. Az együttmûködésnek
köszönhetõen az eddigiek-
nél lényegesen nagyobb
összeget lehetett az ese-
mény kommunikációs kam-
pányára fordítani, ami szin-
tén hozzájárult a látogatói
csúcs megdöntéséhez.

A Múzeumok éjszakája
összköltségvetése a Pannon

támogatásának köszönhetõen idén szintén re-
kordot döntött, hiszen elérte az 55 millió fo-
rintot.1 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldaláról

A részt vevõ intézmények számának növekedése

* Becsült adat.   ** Nem végleges adat

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Budapesti résztvev k 20 29 31 49 60 70 

Vidéki résztvev k - - 16 44 96 160 

Összesen 20 29 47 93 156 230 

 

  2003* 2004 2005 2006 2007 2008** 

Budapesti látogatók 30.000* 47.403 79.300 140.394 152.000 162.689* 

Vidéki látogatók - - 37.000 63.413 83.000 170.222* 

Összesen 30.000* 47.403 116.300 203.807 235.000 332.911* 

A látogatók számának növekedése


