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Harmincéves a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete

Pest Megyei Szervezete

Harmincéves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Pest Megyei Szervezete. Vezetõségünk úgy
döntött, hogy e jeles eseményt az érdi Csuka Zol-
tán Városi Könyvtárban, szakmai nappal összekö-
tött közgyûlés keretében ünnepeljük meg. A ta-
nácskozás címe, témája a Behálózott irodalom lett.

 Konferenciánkat a levezetõ elnöknek,
Bazsóné Megyes Klárának, egyesületünk elnö-
kének és egyben az érdi könyvtár vezetõjének
üdvözlõ szavai nyitották meg. Köszöntötte az
egybegyûlteket Segesdi János, Érd városának
alpolgármestere is. Ezt követõen nagyon kedves
eseménnyel indítottunk: most került elõször át-

adásra a Nagy Ferenc-díj.  Nagy Ferenc a Buda-
keszi Könyvtár és Információs Szolgálat igazga-
tója volt, az MKE Pest Megyei Szervezete egy-
kori vezetõségi tagja, késõbb elnöke. Munkássá-
ga emlékének megõrzésére alapította a díjat szer-
vezetünk, melyet a késõbbiekben a pest megyei
könyvtárosok napján adnak majd át. A Nagy
Ferenc-díjat az a bármelyik könyvtáros munka-
körben dolgozó kolléga kaphatja meg, aki az
alábbi kritériumoknak megfelel:

– nem töltötte még be a 35. életévét,
– minimum három éve megszakítás nélkül

tagja az MKE Pest Megyei Szervezetének,
– aktívan részt vesz az egyesület életében,

valamilyen szervezési, lebonyolítási, elõadói stb.
munkát végez,

– szakmai munkája kiemelkedõ.
A díjazott kolléga oklevelet kap, és pénzdíj-

ban részesül. Nagy örömünkre szolgált, hogy
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Nagy Ferenc özvegye jelen lehetett körünkben,
amikor is a Pest Megyei Önkormányzat képvise-
letében Török Vincze István adta át a díjat Orosz

Ágnesnek, a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ munkatársának. Ezúton is
gratulálunk Áginak!

Az ünnepélyes pillanatok után következtek a
szakmai elõadások, melyek témái mind a „behá-
lózott irodalom” körül forogtak: mik a legfonto-
sabb feladataink rohamosan változó világunkban,
hogyan, milyen eszközökkel tudunk megfelelni
ezeknek az új kihívásoknak. Engedje meg, ked-
ves olvasó, hogy ne ismertessem részletesen az
elõadások tartalmát, inkább csak néhány érde-
kességet ragadjak ki belõlük, vagy pedig isme-
retterjesztõ jelleggel, minimális szinten bemu-
tassak egy-egy szóba került szolgáltatást. Aki
ismeri, használja õket, attól elnézést kérek a fe-
lesleges információk miatt, de úgy gondolom,
említésre és népszerûsítésre méltó kezdeménye-
zések.

Konferenciánk elsõ elõadását Gereben Ferenc

(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta az
olvasáskultúra múltjáról és jelenérõl. Nem sok
biztatót mondott nekünk a felmérések eredmé-

nyei és mutatott tendenciái alapján, de azt hi-
szem, ez a helyzetkép egyetlen gyakorló könyvtá-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. október • 5

rost sem lepett meg. Hiszen azért is terveztük a
tanácskozást ebben a témakörben, hogy segítsünk
egymásnak, miben, milyen irányban, milyen új
módszerekkel tudjuk visszacsalogatni és megtarta-
ni olvasóinkat, könyvtárhasználóinkat. Érdekes volt
a hazai és a határon túli magyarok olvasási szoká-
sainak összehasonlítása, s mosolyt csalt az arcokra,
mikor a kérdésre, hogy a világ szinte bármely pont-
ján élõ magyarok között mit vallanak a legmegha-
tározóbb magyar irodalmi élménynek, szinte kó-
rusban válaszoltuk, hogy „az Egri csillagokat”. A
felmérés igazolta tapasztalatainkat.

Gereben tanár úr után Sudár Annamária (Or-
szágos Széchényi Könyvtár Magyar Elektroni-
kus Könyvtár – OSZK MEK) beszélt nekünk
lelket gyönyörködtetõ hévvel és stílusban a tar-
talomszolgáltatásról, az értéknövelt honlapokról,
és ezek kapcsán az olvasáskultúráról, hasznos
ötletekkel szolgálva a kis munkacsoportja tevé-
kenységének eredményeképpen létrejött-létrejö-
võ produktumok bemutatásával. Eredeti szakmá-
ját (pedagógus) nem megtagadva néhány szem-
léletes példával adott ötleteket, hogyan lehet egy-
egy színvonalas internetes lapra becsalogatni
például a középiskolásokat. Ez tulajdonképpen

nagyon egyszerû, hiszen a mai gyerekek nagy
többsége rengeteg idõt tölt az internet elõtt, s
szívesebben old meg olyan feladatokat, végez
olyan kutatómunkát, melyhez anyagot itt talál-
hat. A mi munkánk – pedagógusoké és könyvtá-
rosoké – „mindössze” annyi, hogy felhívjuk a
figyelmüket az értékes lapokra. Hívjuk fel a fi-
gyelmüket, mutassuk meg ezek használatát, vagy
adjunk olyan feladatokat, melyeket az általunk
hasznosnak ítélt lapok segítségével oldhatnak
meg. Ilyen például a Jeles napok (http://
jelesnapok.oszk.hu), melyen, mint a neve is mu-
tatja, magyar és nemzetközi ünnepekrõl, évfor-
dulókról tájékozódhatnak az érdeklõdõk. A lap
fõ célja, hogy segítse az iskolai munkát, a tan-
órák színesítését, a kutatómunkákat, az ünnepsé-
gek és vetélkedõk anyagának összeállítását. Egé-
szen új, október elsejétõl indult az OSZK mul-
timédiás honlapja Mátyás királyról (http://
matyasmesek.oszk.hu), mely színvonalas, színes
külsejével már az egészen fiatal korosztály képze-
letét is leköti. Ez a lap kiváló példa arra, hogyan
köthetjük össze a modern technikát a könyvtárral,
hiszen a rajta található bibliográfia ösztönzést ad-
hat olvasóinak a könyvtár felkeresésére.
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A délutáni beszámolókat Tamás Kincsõ

(OSZK) kezdte, aki megismertetett bennünket a
HUMANUS-sal, a Humántudományi Tanulmá-
nyok és Cikkek adatbázisával. A HUMANUS
feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elekt-
ronikus humántudományi (rész)dokumentumok
– azaz idõszaki kiadványok vagy tanulmánykö-
tetek részeként megjelent dokumentumok – tel-
jes körû bibliográfiai feldolgozása, tartalmi fel-
tárása, rendszerbe foglalása. On-line tartalomfel-
táró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordok-
ból épülõ rendszert elektronikus úton bocsátja a
szolgáltatást igénybe vevõk rendelkezésére, így
biztosítja azok magas szintû, rendszerszerû hoz-
záférhetõségét.

Ezután a Petõfi Irodalmi Múzeum két mun-
katársa következett. Bánki Zsolt a múzeum hely-
zetérõl, digitális korunkban felmerülõ problémá-
iról beszélt, valamint elektronikus szolgáltatása-
ikat és fejlesztéseiket ismertette meg velünk.
Elõadásától kedvet kapva másnap ellátogattam a
PIM honlapjára, és egy igen változatos, tartal-
mas szolgáltatással találtam magam szemközt.
Például: tudták önök, hogy egy új honlapot ta-
lálhatunk az említett keretek között Márai Sán-
dor emlékére? Vagy hogy Reneszánsz IWIW-
et szerveztek a honlap szerkesztõi, ahova a Bu-
dapesti Történeti Múzeum hetven új szócikket
hozott ajándékba? Vagy hogy a Mûvészeti és
Relikviatár anyagából képes ízelítõt kaphatunk
a lap hasábjain: megtekinthetõ többek között
Csapó Etelkének, Petõfi szerelmének báli ci-
pellõje, Ady Endre szabadkõmûves táskája
vagy Petõfi Sándor attilája, amelyben a Pilvax
egyik vezéregyéniségévé vált, s amelyben részt
vett az 1840-es évek pesti reformmozgalmá-
ban stb.? Ha nem, Bánki Zsolthoz csatlakozva
én is javaslom a honlap s rajta keresztül a
múzeum felfedezését!

Szakmai tanácskozásunk következõ fél órájá-
ban a Digitális Irodalmi Akadémiáról, szervezõ-
désének és mûködésének elveirõl, feladatairól,
céljairól hallgathattunk beszámolót Radics Péter

tolmácsolásában. Az akadémia hálózatos megje-
lenítésre irányuló digitális könyvtár, célja, hogy
a kortárs magyar irodalom legjava és annak egy-
re bõvülõ köre egységesen kezelt adatbázisban
legyen elérhetõ és ezzel megismerhetõ az érdek-
lõdõk számára a világ bármely pontján. Népsze-
rûsíti a kortárs magyar irodalmat, segíti a ki-
emelkedõ alkotások eljuttatását szélesebb közön-

séghez. Fontos célkitûzése az is, hogy a közön-
ség számára nyújtott internetes szolgáltatás hite-
les, minõségi szövegekkel történjen. 1998. júni-
us 2-án 39 taggal alakult meg, taglétszáma je-
lenleg 69 fõ. Az alapításban azok az élõ írók,
költõk vehettek részt, akiket 1998-ig Kossuth-

díjjal, illetve a Magyar Köztársaság Babérko-

szorús Írója/Költõje címmel tüntettek ki. 1999-
tõl kezdõdõen a DIA tagjai maguk választanak
évente egy írót, költõt tagjaik sorába. Az élõ
tagok száma nem lehet harmincnál kisebb, illet-
ve negyvennél nagyobb. Mûködésének megíté-
lésekor az sem utolsó szempont, hogy a DIA
keretében olyan íróink, költõink is egy asztalhoz
ülnek, akik e szervezõdés nélkül nemigen ten-
nék meg ezt.

Tanácskozásunk délutáni részét Liskáné Fóthy

Zsuzsa (Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központ) kolléganõnk zárta, aki a minden-
napjainkban zajló, gyakorlati tájékoztatás, a gyors
információszolgáltatás és az irodalomkutatás
helyzetét foglalta össze számunkra – természe-
tesen saját tapasztalati alapján.

Ünnepélyes keretek között kezdtük a napot, s
úgy is zártuk le. Elnökünk köszöntötte az egye-
sületünkbe frissen belépett tagokat, és azokat a
fiatal könyvtárosokat, akik egyidõsek szerveze-
tünkkel. Ezután Biczák Péter, a Pest Megyei
Könyvtár igazgatója zárszavában szólt néhány
szót az elmúlt harminc évrõl, s megemlékezett
arról a néhány kollégáról, aki sajnos már nem
lehetett itt velünk, de az évek során jelentõs
szerepet játszott abban, hogy 2008-ban születés-
napot ünnepelhessünk.

A tanácskozást az elmaradhatatlan és közked-
velt kötetlen beszélgetéssel fejeztük be.

Nida Judit 

Képek: Kovács-Sebestyén Erzsébet


