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E-learning 2.0? 

Tapasztalatok a Moodle-rendszerben 

informatikai kurzusokon1

Egy jó tanár a lehetõ legváltozatosabb mód-
szerekkel igyekszik információt és ötleteket 
adni hallgatóinak, hogy gondolkodásra
serkentse õket.

(Terry Tooth)

Bevezetés

Tizenkét éve tanítok a Szegedi Tudományegye-
tem Könyvtártudományi Tanszékén informati-
kai tárgyakat. Az Internet nyújtotta lehetõségek
már az elsõ években nagy elõnyt jelentettek a
távolság áthidalására, különösen a levelezõ
hallgatók esetében. Szívesen válaszoltam kér-
déseikre e-mailben, és bizonyos feladatmegol-
dásokat is e-mailben kértem az összes hallga-
tótól. Egyes kurzusokon a hallgatók számára
kijelölt tárhelyre tölthették fel a feladataikat.
Tananyagaimat az Egyetemi Könyvtár web-
szerverén elhelyezett honlapomról tölthették le.
Két évvel ezelõtt a fenti lehetõségek mellett

több különbözõ tárhelyen is elhelyeztünk a kur-
zusainkhoz kapcsolódó oldalakat. Docuwiki-
honlapot nyitottunk a témáinkhoz tartozó alap-
fogalmak összegyûjtésére, szerkesztésére és
megosztására. Ugyanazon az ingyenes szerve-
ren telepítettem Joomlát kifejezetten arra a cél-
ra, hogy fotóalbumunk legyen egyrészt szem-
léltetõ fotókhoz, másrészt a hallgatók megadott
szempontok szerint készített képeihez. Ezeken
a honlapokon már korlátoztuk a hozzáférést: a
felszín publikus volt, de az igazán tartalmas ré-
szekhez csak a kurzusok hallgatói és én fértünk
hozzá.
2008 februárjában lehetõséget kaptam a

könyvtári szerverre telepített Moodle aktív
használatára. A rendszer már korábban is fel-
keltette az érdeklõdésemet, és szintén ingyenes
szerveren kísérleteztem vele. Így azonban szak-
értõ informatikus segítségével könnyebb dol-
gom volt, tisztán csak az oktatási anyagokra és

a rendszer adminisztrációjára koncentrálhat-
tam. A korábban „netszerte” szétszórt különbö-
zõ jellegû oktatási oldalainkat egyetlen rend-
szeren belük használhattuk és bõvíthettük. Az
oktatás továbbra is elsõsorban hagyományos
keretek közt zajlott, a Moodle-keretrendszer in-
kább csak helyet biztosított a tananyagaim elhe-
lyezésére és a hallgatóktól elvárt állományok
egy helyen tartására. Éreztem, hogy ennél jóval
több lehetõséget rejt, csak sokkal több idõt kell
szánnom az alapos kitanulmányozásra.
Az igazán nagy fordulat ez év februárjában

következett be, amikor egy viszonylag hirtelen
jött munkahelyváltás következtében megszûnt
az a lehetõségem, hogy napközben is oktathas-
sak a tanszéken. A kurzusaimat már kijelölték,
csak idõpont-módosítást kértem, és minden
kurzust az esti órákra tettünk át. Hamar kide-
rült, hogy ez így nem lesz túl hatékony, sem a
hallgatóknak, sem nekem nem tûntek ideális-
nak ezek az idõpontok. Szerencsére ebben a fél-
évben csak honlapszerkesztést és digitális kép-
szerkesztést oktattam nappalis és levelezõs
hallgatóknak. Mindkét tárgy alkalmasnak tûnt a
távoktatásra. Ezért felajánlottam hallgatóimnak
ezt a lehetõséget, õk pedig láthatóan boldogan
elfogadták.
Ugyanebben a félévben egy szerencsés

„véletlennek”2 köszönhetõen jelentkeztem egy
angol informatika szaknyelvi tanfolyamra3, ami
szintén a Moodle-keretrendszerben szervezõ-
dött, így abban a szerencsében részesültem,
hogy egyszerre oktatóként és hallgatóként is
gyûjthettem tapasztalatokat.
A cikk keretében az ebben a félévben megélt

élményeimet szeretném összefoglalni, és lehe-
tõség szerint tanulságokat levonni.

Távoktatás

Ha a tanuló és az oktató távol van egymástól,
megfelelõ közvetítõ eszközökre van szükségük a
folyamatos és kölcsönös kapcsolattartáshoz. A ta-
nítási folyamat távirányítással mûködik.4 A tan-
anyag (oktatócsomag) gondos, pontos megterve-
zése és a feszes, meghatározott munkatempó biz-
tosítása egyaránt rendkívül fontos. A lépések fel-
adatsorokkal és önellenõrzéssel irányíthatók. 

M û h e l y

✒  Vida Andrea



A levelezõ oktatás nem tekinthetõ távoktatás-
nak, de a távoktatás egyik eszköze lehet a leve-
lezés is. Ma már megfelelõ technikák bizto-
sítják az azonnali, egyidejû kapcsolattartást 
oktató és hallgató(k) között. A rádió, majd a te-
levízió feltalálása gyors és nagyobb távolságra
kiterjedõ ismeretterjesztést tett lehetõvé, de az
információáramlás egyirányú volt. A XX. század
vége felé már audio- és video-telekonferenciák
tették lehetõvé az egyidejû és többirányú kom-
munikációt, a személyi számítógép elterjedése
pedig végképp szabad utat nyitott a gyors és ru-
galmas adattovábbításhoz, ami a mai távoktatás
alapja. Az Internet megjelenésével még számos
újabb eszközt nyertünk, a fejlõdés pedig roha-
mos és megállíthatatlan. Az ezredforduló kör-
nyékén a Web2.0 megjelenése és elterjedése
olyan paradigmaváltást hozott, amin még min-
dig számos szenvedélyes vita folyik, de a jelen-
ség létezése vitathatatlan.5

E-learning (2.0?)

Témánk szempontjából szintén tisztázásra szo-
ruló alapfogalom az ún. e-learning2.0. Lénye-
gében az ún. web2.0-s eszközök, tehát a szoci-
ális oldalak, megosztást szolgáló eszközök 
alkalmazását jelenti a távoktatásban, kilépve a
meglévõ keretrendszerbõl.6 Tekintsük át rövi-
den a ma uralkodó négy legfõbb tanuláselméle-
tet, és ennek megfelelõen a tananyag elõkészí-
tésénk kívánalmait!

Természetesen a távoktatás során is a fenti el-
méletek optimális kombinációja tûnik a legha-
tékonyabbnak. Bármilyen tanulási folyamat el-
sõ szakaszában célravezetõbb a hagyományos
oktatási módszerek alkalmazása. A tanár fel-
adata, hogy megtanítsa tanítványainak a kurzus
alapjait. Utána, biztos alapokon állva, egyre in-
kább képesek lesznek önálló egyéni vagy cso-
portmunkára. A tanár szerepe átalakul: tutor-
ként az a feladata, hogy a lehetséges irányokat
mutassa meg tanítványainak, így irányítsa õket
az önálló munkában.7

Felmerül még az a kérdés, hogy el kell-e külö-
nítenünk a valós térben, illetve az ún. kibertér-
ben történõ oktatást. Érdemes-e vitát nyitni ar-
ról, melyik jobb közeg a tanításhoz?8 Tapaszta-
lataink szerint az a legjobb, ha felváltva alkal-
mazzuk a hagyományos és a hálózatalapú mód-
szereket. A tanár feladata nemcsak egyoldalú
információátadás, hanem a szükséges egyéb ké-
pességek fejlesztéséhez is segítséget kell nyúj-
tania.
A távoktatás folyamatosan aktív részvételt igé-

nyel oktatótól és hallgatótól egyaránt. Módszere-
sen, hétrõl hétre el kellett látnom tanítványaimat
a szükséges oktatási anyagokkal. Elengedhetet-
lenül fontos a kiadott hallgatói feladatok folya-
matos ellenõrzése és értékelése, ezzel párhu-
zamosan a megkövetelt hallgatói aktivitás 
folyamatos figyelése és értékelése. (Közvetlenül
a félév elején pontokba szedtem a hallgatóknak,
hogy világosan lássák, mi minden lesz a félévi
összértékelés alapja.)

Közösségi funkciók

A Web2.0 egyik legfontosabb jellemzõje a kö-
zösségi élet. A közösségteremtés alapja az in-
formációáramlás, kommunikáció; egymás köl-
csönös segítése.9

Oktatási kísérletünkben a csoportszervezés
alapja a kurzus. Az önkéntesség kevéssé érvé-
nyesül, bár a téma közös. A társaság tagjai ke-
véssé ismerik egymást személyesen, mivel kü-
lönbözõ egyetemi csoportokból tevõdnek össze.
Emiatt nehezen nyílnak meg egymás elõtt a vir-
tuális térben. A félév végére, legnagyobb örö-
mömre, sokat oldódik a kezdeti gátlásosság,
hallgatóim többsége magabiztosabban és ruti-
nosan viselkedik, különösen a kis létszámú 
csoportban. Szintén örömmel láttam, hogy fo-
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Tanuláselmélet

Behaviorista: „mit” tanítsunk, a tényekre
koncentrál.
A tanulás észrevehetõ változásokat okoz a
viselkedésben.

Kognitív: „hogyan”tanítsunk, a módszerek-
re, alapelvekre koncentrál. A tanulás belsõ
folyamat. Akkor a leghatékonyabb, ha a ta-
nulók nagyobb összefüggésbe tudják he-
lyezni az anyagot, és megismerik a saját
személyüknek szóló jelentését.

Konstruktivista: „miért”: a tanulók saját
személyes valóságuknak megfelelõen ér-
telmezik, személyre szabják a kapott infor-
mációt és a világot. 

Konnektív: „kikkel”: tanulóközpontú, háló-
zatalapú szemlélet a digitális világban.

Tanyagelõkészítés

Mérhetõ eredmények, folyamatos vissza-
jelzés, tesztek
Tananyag: lineáris rendben épül egymásra,
ismert ➠ ismeretlen

Memória-központúság
érzékelés ➠ megértés ➠ rövid távú
memória à hosszú távú memória
Alapfogalmak és kapcsolataik egy témán
belül
„információs térkép-generáció” ➠ a tanu-
lók ösztönzése a kapott információ önálló
rendezésére

Tanár: tanácsadás, útmutatás, figyelemmel
kísérés, ellenõrzés 
Tanulók: önálló feldolgozás, összefüggés-
be ágyazás
Gyakorlati helyzetmegoldások, személyre
szabottság. interaktivitás, együttmûködés,
egymás értékelése 

Konstruktív módszerek + hálózati kapcso-
latok, együttmûködés . 
A Web2.0 eszközeinek felhasználásával
„kapcsolatokra épülõ tudásmegosztás”



kozatosan egyre több segítséget nyújtottak egy-
másnak aszerint, hogy ki-ki melyik területen
mozgott otthonosabban.

Felmerülõ problémák
Kommunikációs nehézségek

1. Aszinkron kommunikáció: Bár az elektroni-
kus eszközök lehetõvé teszik az egyidejû kom-
munikációt is, az eltérõ idõbeosztások miatt
óhatatlanul csúszással osztjuk meg egymással a
gondolatainkat. Sokkal pontosabban kell fogal-
mazni a tananyagban, és biztosítani kell annak
lehetõségét, hogy bármikor visszakérdezhes-
sünk, pontosíthassunk. Nem feltétlenül rám várt
ez a feladat, elsõsorban a hallgatóknak hagytam
lehetõséget arra, hogy elõször egymás közt
igyekezzenek tisztázni a homályos pontokat, az
„elõrébb járóktól” vártam el, hogy segítsenek
társaiknak a mindannyiunk számára látható fó-
rumon. Én csak késõbb léptem be a beszélge-
tésbe, ha szükségesnek láttam a pontosítást.
2. „Egy a sokhoz” vagy „sok a sokhoz?”: Jel-

legzetes kommunikációs forma a közösségi 
oldalakon, hogy több szálon is folyhat a „be-
szélgetés”: privát üzeneteket is válthat két fél,
fórumon is véleményt cserélhetnek egyszerre
többen is. Az internetes levelezõlistákkal, fóru-
mokkal egyidõs megfigyelés, hogy a virtuális
közösségekben mindig csak néhány igazán ak-
tív tag van jelen, a többség a lurker, azaz „hall-
ga-tag” kényelmes szerepkörében érzi jól 
magát. Ez az oktatási környezetben még foko-
zottabban érvényesül. A tanév elsõ félévének
végén, akkori tapasztalataink összegzésekor, ta-
nítványaim saját bevallásuk szerint azért voltak
erõsen passzívak a kurzusfórumokon, mert „ke-
véssé ismerik egymást, és szégyellik egymás
elõtt az esetleges tudatlanságukat”. Ahhoz,
hogy ennek az ellenkezõjérõl meggyõzzem
õket, szívós kitartásra és több félévre van szük-
ségem, lehetõleg ugyanazzal a társasággal. 
3. Nonverbális elemek hiánya: A személyes

kapcsolatot természetesen semmi nem pótol-
hatja, ezért ragaszkodtam hozzá, hogy bizonyos
idõközönként rendszeresen találkozzunk a
meghirdetett helyen és idõpontban. A virtuális
térben pedig a „szakadék áthidalását” szolgál-
hatják a jól ismert emotikonok és a folyamatos
kölcsönös visszajelzések egymásnak. Az órák
idõpontjában minden alkalommal online ügye-

letet tartottam, így biztosítva lehetõséget a hall-
gatóknak a privát jellegû kapcsolatfelvételre.
Lehetõség lett volna néhány fõs konferenciabe-
szélgetésre is, de ezt a formát egyetlenegyszer
sem igényelték, és Skype-on, Gtalkon is csak
néhány alkalommal kerestek fel.
4. Szövegalapú és multimédiás tananyag:

A változatosságot számos dokumentumtípussal
elérhetjük a tananyagtól függõen. Vigyázni kell
azonban arra, hogy a hallgatók ne fulladjanak
bele a túlzott információáradatba. Mindig meg-
felelõ idõt kell biztosítanunk az aktuális tan-
anyag értelmezésére és tisztázására
5. Visszajelzés félreértelmezése: Nehezen ba-

rátkoznak a hallgatók azzal a gondolattal, hogy
a munkát kísérõ folyamatos oktatói értékelés
nem ront a félév végi jegy átlagán: a folyamat a
lényeg, nem az egyszer-egyszer produkált
„eredmény”. A visszajelzés célja, hogy rámu-
tasson az esetleges hiányosságokra, hogy tuda-
tosítsa, hol kell még pótolni, többet gyakorolni.
A félév során szerzett tudásról az utolsó dolgo-
zatban adnak számot. A félév során végzett fo-
lyamatos munka csak javíthat ezen az értéken,
teljesen függetlenül a „részeredményektõl”.

Pszichológiai nehézségek

1. Bizonytalanság: 
a. Az elektronikus környezet kihívásai gyakran

még az informatikus hallgatókat is elbizonyta-
lanítják. Gyakran meglepõdve tapasztaltam, 
néhányan mennyire idegenkednek az új mód-
szerektõl, ellenállnak az újfajta készségeket
igénylõ oldalak használatának megtanulásának,
inkább elõszeretettel menekülnek a passzivitás
hamis biztonságába. MEGOLDÁS: folyamatos
bátorítás az oktató részérõl, önértékelés, egy-
más értékelése, bátorítása.
b. Mivel nem tartózkodunk egy térben,

elszigeteltségérzet is fokozhatja a bizonytalan-
ságot. 
c. Az idõbeosztás problémáját késõbb részlete-

zem. Az ebbõl fakadó hamis szabadságérzet
könnyen vezethet halogatáshoz, ami azt ered-
ményezi, hogy ijesztõ mértékben felhalmozód-
hatnak a megoldásra váró feladatok. Ez is fo-
kozhatja a bizonytalanság érzését. MEGOL-
DÁS: folyamatos optimális idõgazdálkodás.
Ehhez külön biztosítottam egy általam kidolgo-
zott segédanyagot annak, aki igényelte.
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2. Személytelenség: 
a. Olykor – a személyes kapcsolat híján – az

oktatótól kapott útmutatás nem elég egyértel-
mû. A személytelen környezetben még fonto-
sabb az egyéni odafigyelés minden hallgatóra.
Ezt elõsegítheti az egyéni profilban a személyes
érdeklõdési kör leírása, a folyamatos kölcsönös
kommunikáció változatos formákban, és a fo-
lyamatos visszajelzés, értékelés, biztatás – egy-
szóval a folyamatos kapcsolattartás. 
b. Szolidaritás hiánya. Szintén a személytelen

környezet veszélye az egymás iránti közömbös-
ség: „Tudom, de nem akarom megosztani ve-
led, a tanárnak az a dolga, hogy…” MEGOL-
DÁS: folyamatos ösztönzés együttmûködésre a
tanárral és egymással. Nagyobb létszámú cso-
portban kifejezetten pozitív eredményt hozhat,
ha kisebb létszámú csoportoknak részfeladato-
kat dolgozunk ki.
3. Idõbeosztás:
Az egyik legkényesebb pont. A távoktatás

nagy elõnye és egyben óriási csapdája is a sza-
bad idõbeosztás lehetõsége. Folyamatos, követ-
kezetes odafigyelést igényel az oktató és a hall-
gató részérõl egyaránt. Túl könnyû halogatni a
felkészülést, a feladatmegoldásokat – nemcsak
a diákoknak, hanem a tanárnak is felkészülni az
óráira, kijavítani a feladatokat, folyamatos
visszajelzést biztosítani! Számomra az igazi ne-
hézséget az a csoport jelentette, amelyben 57
hallgatót kellett tanítanom. Ebben a csoportban
szinte képtelen voltam arra, hogy folyamatosan
frissítsem a tananyagot, hétrõl hétre új feladato-
kat dolgozzak ki, ezeket a kiadott határidõ sze-
rint következetesen értékeljem is – természete-
sen egyéb teendõim mellett. A csoportnak csak
egy töredéke volt aktív a félév során – de mi lett
volna, ha mindenki egyforma lelkesedéssel vett
volna részt a kurzuson? Az optimális csoport-
létszám nem lehet több 15 fõnél, ahogy koráb-
bi kurzusaimon is tapasztaltam.

Eszközeink, technológia
Alkalmazott eszközeink

1. Moodle
2. Közösségi oldalak
a. Slideboom
b. Diigo
c. Box.net
d. Google Dokumentumok

3. Kommunikációs csatornák
a. Kurzusfórum
b. Privát üzenetváltás
c. Blog
d. Gtalk, Skype

A Moodle-ban rejlõ számos lehetõséget ké-
sõbb részletezem.
A Slideboom (és a Sharenet) közösségi meg-

osztó helyek, kifejezetten power point prezen-
tációk megosztására: részben a tananyagaim,
részben a hallgatók referátumainak publikálá-
sára használtuk.
YouTube: oktató videók megosztása. Egyrészt

technikai gyorssegély céljából készítettem a
hallgatóknak egyszerû bemutató videókat a se-
gédoldalaink használatához, pl. diigo-regisztrá-
ció és -használat; másrészt tananyagokat tettem
fel rövid, szemléltetõ videoformátumban.
Diigo: a kurzus témájához illõ, a hallgatók re-

ferátumaihoz csatolt, ill. valamiért figyelemre
méltónak tartott linkek gyûjtése és megosztása
egymással. A diigón külön csoportokba rende-
zõdhetünk a kurzusaink szerint. A beküldött hi-
vatkozásokat egymás számára is kommentál-
hatjuk, értékelhetjük.
Itt említem meg a box.netet, ami dokumen-

tummegosztó hely, hasonlóan a Google Docu-
mentshez. Valójában csak akkor fordultam 
ehhez az oldalhoz, amikor a Moodle-rend-
szerünkbe feltöltött pdf-dokumentumok valami
technikai probléma miatt elérhetetlenné és le-
tölthetetlenné váltak.
A Google Dokumentumok – és egyéb Google-

szolgáltatások – is kimeríthetetlen tárházát
nyújthatnák a felhasználási lehetõségeknek, de
ebben a félévben csak kevésszer éltünk ezekkel.
Speciálisan a HTML-szerkesztés kurzuson az
ûrlapelemek egyszerû és könnyed szemlélteté-
séhez jó hasznát vettük. Egyúttal valódi fel-
mérést is végeztem a hallgatók körében, a 
kurzusunkhoz kapcsolódó éppen aktuális kér-
désekrõl. (Óraszervezés.)
A Moodle kurzusfórumokon az aktív-inaktív

tagok aránya hasonló a spontán szervezõdésû
fórumokéhoz (20:80). Ez azt jelenti, hogy ha
szükséges, minden egyes tagot külön ösztönöz-
ni kell, egyéni feladatok és csoportmunka el-
végzésével, referátumok megkövetelésével. Ez
is az értékelés része, mint ahogy az aktív segít-
ségnyújtás is. (Internetes közösségekben is álta-
lános jelenség a „potyautasok” jelenléte, akik
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csak letöltenek, de nem osztanak meg saját tar-
talmakat.) Oktatási kísérletünkben szerettem
volna kiküszöbölni ezt a jelenséget amennyire
lehet, vagyis aktív információmegosztásra ösz-
tönözni hallgatóimat.
Gtalk, Skype: a valóságos (elég késõ esti!)

órák idõpontjában mindig „online ügyeletet”
biztosítottam a hallgatók számára, ha egyéni ta-
nácsadást – vagy két-három fõs konferenciabe-
szélgetésben csoportos megbeszélést – igényel-
nének. (Ám ritkán élnek a lehetõséggel.)

Moodle

A Moodle nyílt forráskódú, szabad szoftver, az
ún. ELS, e-learning system, azaz elektronikus 
oktatási rendszerek családjába tartozik. Bõsé-
ges szakirodalma elérhetõ Magyarországon is,
a MoodleMoot közösség pedig folyamatosan
biztosít értékes szakmai tanácsokat, fórumokat,
konferenciákat azoknak, akik mélyebben ér-
deklõdnek a rendszer használata iránt. Modulá-
ris szerkezetû. Az oldal elrendezése blokkrend-
szerû, így az egyes tartalmak egyéni igény 
szerint szabadon átrendezhetõk. A CMS (tar-
talomkezelõ)-rendszerekben megszokott mó-
don, eltérõ szinteken szabályozhatók a felhasz-
nálói szerepkörök, engedélyek. Kurzusaim
minden esetben egyéni, e-mailben történõ re-
gisztrációt igényelnek. Minden egyes kurzus-
hoz csak egyedi kulccsal léphetnek be a regiszt-
rált felhasználók, tehát a kurzusok csak az arra
jogosult felhasználók számára átjárhatók.
A Moodle nemcsak a tananyag tárolását és

megosztását teszi lehetõvé, hanem mindazokat
a közösségi funkciókat is betölti, amelyek a
korszerû távoktatásban elengedhetetlen fontos-
ságúak. Különbözõ moduljai az ehhez szüksé-
ges képességek fejlesztéséhez is hathatós segít-
séget nyújtanak. Rugalmasan átjárható, számos
külsõ, az e-learninghez hasznosítható webes
szolgáltatás beágyazható, így pl. a fentebb em-
lített Slideshare-re vagy Youtube-ra feltett mul-
timédiás anyagok is. A tananyagokat heti bon-
tásban helyeztem el, a megfelelõ multimédiás
anyagokat jól követhetõen mindig az aktuális
tananyaghoz köthettem.
Tanárként felbecsülhetetlen értéket tulajdoní-

tok annak, hogy a Moodle-ban nyomon követ-
hetem a hallgatói tevékenységet, folyamatosan
rögzíthetem a teljesítményeket.10 A félév elején

meghatározott követelményrendszerem szerint
számos különbözõ szempont teljesítését elvár-
tam a hallgatóktól, ezek párhuzamos és 
objektív értékelését segítette a teljesítmények
folyamatos rögzítése és a hallgatói munka ál-
landó nyomon követése, valamint a minden te-
vékenységhez hozzárendelhetõ pontozás lehe-
tõsége.
Számonkérési és idõzíthetõ vizsgáztatási lehe-

tõségek is rejlenek a rendszerben, ezeket az elõ-
zõ félévben próbáltam ki és alkalmaztam. 
Beépített kommunikációs szolgáltatásai 

(e-mail, chat, fórumok, blog) azt a folyamatos
közösségi aktivitást segítik elõ, amit idáig úgy-
szólván minden fejezetben megemlítettem, és
ami a távoktatás nehézségeinek áthidalását
szolgálja.
Mint fent említettem, a személytelenség is

gondot okozhat a távoktatásban: a Moodle-
rendszer többféle módon biztosít lehetõséget e
csapda elkerülésére: a regisztrált felhasználók a
személyes profil gondos kitöltésével számos
olyan információt is megadhatnak magukról
ún. címkézéssel,11 ami esélyt adhat közös ér-
deklõdés felfedezésére, ami közösségerõsítõ, és
ezáltal motiváló erõ lehet.
A folyamatos visszajelzést a feladatfelöltés,

kérdõív-kitöltés, lecke, teszt biztosíthatja, és a
hallgatók egymás feladatait is értékelhetik. Ta-
pasztalataim szerint ez csak olyan környezetben
mûködhet igazán jól, ahol már jól ismerik egy-
mást a hallgatók, és feloldódtak egymás elõtt a
gátlásaik. Viszont feltétlenül hasznosnak tartot-
tam az erõszakmentes kommunikáció és objek-
tív bírálatkifejtés készségeinek fejlesztését is
ily módon.
A szótár- és fogalomépítés eszköztárát is jól

tudtuk alkalmazni, oktató és hallgatók egyaránt. 
A lexikon-szócikk formájában megadott alap-
fogalmak automatikusan hivatkozásként visel-
kednek, és szómagyarázatként megjelennek a
fórumbejegyzésekben és a wiki-szócikkekben
egyaránt.

Szükséges környezet

Apache- és php-szerver, MySQL adat-
báziskezelõ. A könyvtári szerveren Linux ope-
rációs rendszer alatt fut. A felhasználó gépén
bármelyik böngészõ alkalmas a futtatására,
csak engedélyezni kell a Javascript és a cookie-k

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július • 7



8 • Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július

használatát. Ajaxos alkalmazások teszik még
kényelmesebbé pl. a blokkok szabad mozgatá-
sát. Jelenleg az 1.9.5-ös verziónál tart a fejlesz-
tés (2009. május), és a magyar fejlesztõ csapat
folyamatosan gondoskodik a mindig aktuális
magyar nyelvû verziókról is.12

„Amikor a hóhért…”

Amint tanulmányom elején említettem, ebben a
félévben lehetõségem nyílt hallgatóként részt
venni egy fejlesztési stádiumban lévõ angol in-
formatika szaknyelvi kurzuson is a Leonardo
innováció transzfer projekt keretében. Nem
csak maga a kurzus témája izgatott, hanem az
is, hogy hallgatóként is megismerhetem belül-
rõl a Moodle-rendszer mûködését. Gyakorlat-
ban is átélhettem a teljesen ismeretlen emberek
közötti együttmûködést. Ebben a projektben va-
lóban hasonlóság-alapú kapcsolat állt fenn a
résztvevõk között, akik nemcsak teljesen isme-
retlenek egymás számára, de még csak nem is
egy ország tanulói és tutorai. A félév során a
szabadon választott egyéni feladat megoldása
alapján a tutorok alakítottak ki kisebb csoporto-
kat a közös portfolio létrehozására.
A tanfolyam során nemcsak az angol nyelvtu-

dásom és informatikai szakszókincsem bõvült,
hanem olyan értékes tapasztalatokat is szerez-
hettem, amiket saját kurzusaimban oktatóként
is hasznosíthattam. Ezen kívül – éppen a közös
érdeklõdés mentén – értékes kapcsolatokra is
szert tettem, magyar, román, bolgár kollégákkal
és tutoraimmal együttmûködve.

Összegzés

A kis létszám (max. 15 fõ) ideálisnak bizonyult.
A képszerkesztés kurzus több közös, személyes
órát igényelne. A honlapszerkesztés csoportban
inkább a túl nagy létszám okozott problémát, a
tananyag jól átadható távoktatási formában is.
Természetesen nem minden tárgy alkalmas ar-
ra, hogy távoktatási formába ültessük. 
(A készségtárgyak pl. nem.) A nyelvek (angol
informatikai szaknyelv) oktatása is kiválóan
mûködhet, igényesen felépített szöveges és
multimédiás tananyaggal, sokoldalúan összevá-
logatott feladattípusokkal és színvonalas oktató
gárdával, tutorokkal.
Végül hadd mondjak köszönetet hallgatóim-

nak, akik végtelen türelemmel és jó szándékkal
igyekeztek részt venni ebben a kísérletben, ve-
lem együtt megtapasztalva a jó oldalak mellett
a buktatókat is. Köszönöm a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) Egyetemi Könyvtár
informatikusainak, hogy helyet és szakértõ se-
gítségnyújtást biztosítottak nekem a Moodle ki-
tapasztalásához, az SZTE Könyvtár-Informa-
tika Tanszéknek, hogy megértõen fogadták a 
kísérlet bevezetését. Sokat köszönhetek a Leo-
nardo projekten belül tutoraimnak és csoport-
társaimnak. Külön köszönöm a magyar
Moodle-közösségnek és „webkettes barátaim-
nak” a folyamatos tanácsadást és segítségnyúj-
tást a fórumokon és a privát csatornákon. ■

Jegyzetek

1 Az elõadás elhangzott a Szegedi Tudomány-
egyetem BTK Kari Konferencia Könyvtártudo-
mányi Szekciójában, 2009. április 29-én. Power
Point prezentációját l. Irodalom.
2 A „véletlen” ez esetben tipikusan „e-lear-
ning2.0” jelmezt öltött: a Moodle-közösség fó-
rumán értesülhettem errõl a lehetõségrõl.
3 Precise Project angol informatikai szaknyelv
tanfolyam informatika oktató szaktanároknak. „A
Leonardo innováció transzfer projekt (PRECISE)
keretében, nemzetközi partnerségben… egy elekt-
ronikus tananyagot és e-képzést fejlesztünk,
melynek célja az informatika tanárok és oktatók
angol szaknyelvi továbbképzése. Keressük azokat
az informatika (IT) tanárokat, akik szeretnék an-
gol nyelvi tudásukat fejleszteni elsõsorban a szak-
nyelvi szövegértés, szókincsbõvítés és kommuni-
káció területén.” (körlevél 2009. január 15.)
4 Csoma Gy.
5 Vö. Szûcs V. – Vida A. 2007: elõadásunkon
nem rögzítettünk „végleges” meghatározást a
web2.0-ról, csak elemeztünk néhány definíciót,
igyekeztünk összefoglalni praktikus lényegét:
közösségteremtés, kölcsönös tudásmegosztás, új
kommunikációs csatornák, portálok, blogok,
twitter google-szolgáltatások. A távoktatásban
pedig épp ezeket az eszközöket alkalmazzuk.
6 2008 novemberében a MoodleMoot konferen-
cia egyik legfõbb témája éppen az e-learning2.0
volt. Mindaz, amit ott gyakorlati példákon ke-
resztül is megtanulhattam, erõs alapot nyújtott
késõbbi munkám kidolgozásához. L. Papp Gy.
és Vágvölgyi Cs.



7 Kulcsár Zs.
8 „A kibertér szembeállítása a fizikai térrel:
téves megkülönböztetés. Sok kapcsolat mûkö-
dik mindkét térben egyszerre. Nem online vi-
lágban léteznek, csak online eszközöket alkal-
maznak a fizikai távolság áthidalására. A szá-
mítógép-alapú kommunikációs eszközök
használata kiegészíti, elõsegíti a személyes
kapcsolatokat, nem pedig helyettesíti. Minél
erõsebb a személyek közti kapcsolat, annál
több eszközt használnak a kapcsolat fenntar-
tására.” B. Wellman.
9 Vö. Vályi G. 
10 Vö. Szoldán A. 
11 Szintén tipikus web2.0 jellegzetesség, l. tag
= címke
12 Szoldán A.
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Kedves Kollégák!

Kérjük, hogy cikkeiket formázatlanul, képei-
ket, ábráikat külön, nyomdai felhasználásra
alkalmas minõségben küldjék a szerkesztõ-
séghez.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük.

KLL



A mozgókönyvtári ellátás 
eredményei Somogy megyében

Elõzmények

2008 õszén egy szakmai tanácskozás keretében
Fehér Miklós egy három megyére –  Bács-Kis-
kun, Baranya és Zala – kiterjedõ vizsgálatot mu-
tatott be a tapolcai városi könyvtárban. (Fehér
Miklós: A többcélú kistérségi társulások mozgó-
könyvtári feladatellátásának normatív támoga-
tására biztosított forrás hasznosulásának vizs-
gálata a statisztika lehetõségeivel. Elhangzott 
A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásának
modelljei Veszprém megyében címû szakmai
konferencián, Tapolcán, a Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeumban, 2008. október 13-án.)
A Könyvtári Intézet munkatársa azt tanulmá-
nyozta, hogyan hasznosult a kistelepüléseken a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe (KSZR)
bekerült új központi forrás: a mozgókönyvtári
normatív támogatás. E vizsgálódás tapasztalata-
iból született aztán a gondolat, illetve az igény,
hogy Somogy megyére vonatkozóan is készül-
jön hasonló elemzés. 
A vizsgálat alapjául egy kérdõívet készítettem,

amelyet a megye azon városi könyvtárosai kap-
tak meg, akik mozgókönyvtári szolgáltatást vé-
geznek a kistérségükben.  Ezúton is köszönöm a
segítségüket, hogy a statisztika elkészítésén túl
még ennek kitöltésére is volt energiájuk. 
Mint tudjuk, a könyvtárak mûködését az 1997.

évi CXL. törvény szabályozza. A törvény 64. §-a
kimondja: „A települési és megyei könyvtári ellá-
tás a helyi önkormányzatok kötelezõ feladata.”
E feladat végrehajtása történhet:
– önálló, intézményként mûködtetett könyvtár-

ral,
– önkormányzatok közti társulás formájában

(szintén önálló intézmény fenntartásával),
– nyilvános könyvtár könyvtári szolgáltatásai-

nak megrendelésével (könyvtári szolgáltató
hely).
A törvény végrehajtásához komplex programot

dolgoztatott ki az akkori Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztálya a
stratégiai munkabizottsággal. E program a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

nevet kapta. A koncepciót tartalmazó elõterjesz-
tést a 2005. január 10-ei miniszteri értekezlet fo-
gadta el.  
A program kiemelten foglalkozik a kistelepülé-

seken élõ lakosság könyvtári ellátásával. 
A KSZR megvalósulása révén a kistelepülése-
ken élõk a könyvtári rendszer egésze által 
nyújtott szolgáltatásoknak lesznek a részesei. 
A KSZR esély arra, hogy a kistelepüléseken
élõk is hozzájussanak a számukra fontos infor-
mációkhoz, esély arra, hogy a vidékfejlesztés a
könyvtári területen is megvalósuljon.
Miért olyan fontosak a kistelepülések?

2003. évi adatok:
Magyarország 3615 önálló könyvtárának
– 10%-a városokban és a fõvárosban található,
– 90%-a községekben.
A községeket vizsgálva: 
5000 lakos feletti: 1%
3000–5000 lakosú: 6%
1000–3000 lakosú: 32%
1000 lakos alatti: 61%. 

A községekben élõ lakosságnak tehát majdnem
kétharmad része kistelepülésen él.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mû-

ködtetésének forrásai: 
Mibõl is finanszírozható ma a településeken a

könyvtári ellátás?
1. Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi fel-

adatok normatívája:  
2009: 1061 Ft/fõ településenként
A községi önkormányzatok számára ez a lakos-

ságszám alapú támogatás sajnos elég alacsony,
hiszen egy 1000 lakosú település esetén alig
több mint 1 millió forintról van szó. Ebbõl kell a
településen a közmûvelõdési és a közgyûjtemé-
nyi feladatokat ellátni. Somogyban az önkor-
mányzatok többsége még ennyihez sem jut hoz-
zá, hiszen a községek átlagos népessége 700 fõ.
2. Megyei közmûvelõdési és közgyûjteményi fel-

adatok: 
2009: 87 776 570 Ft + 350 Ft/fõ
Ehhez a forráshoz a megyei önkormányzat jut

hozzá. Ebbõl kell fenntartania a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi (könyvtári, levéltári, múze-
umi) intézményeit. Somogyban ez az összeg
mintegy 201,5 millió Ft. Könnyen látható, hogy
csak ebbõl a forrásból nem lehet az intézménye-
ket sem mûködtetni, nemhogy területi feladato-
kat ellátni.
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3. Érdekeltségnövelõ támogatás (könyvtár, köz-
mûvelõdés, múzeum): 2009: 710 millió Ft
Ehhez a támogatáshoz csak a nyilvános könyv-

tárak jegyzékén szereplõ önálló könyvtárak vagy
közvetve  a nagyobb könyvtártól szolgáltatást
megrendelõ települések juthatnak hozzá. Az évi
710 millió forintból a települések ráfordításuk
arányában részesülhetnek. Amennyiben egyenlõ
arányban osztották volna fel az összeget, az arra
jogosult községek Somogyban 50-50 000 Ft-hoz
jutottak volna.
Jól látható tehát, hogy amelyik település komo-

lyan vette a színvonalas könyvtári szolgáltatás
mûködtetését, annak a saját zsebébõl is jócskán
hozzá kellett tennie az illetményekhez. Éppen
emiatt volt nagy jelentõsége, hogy 2005-tõl a
könyvtári ellátás finanszírozásába egy új tétel
került be, amely államilag garantált támogatás: a
2004-ben megalakult többcélú kistérségi társulá-
sok által lehívható mozgókönyvtári normatív tá-
mogatás. E támogatás elnyerésének pedig az a
feltétele, hogy a társulás vegye fel feladatai közé
a mozgókönyvtári ellátást, és kistérségenként
minimálisan négy önkormányzat rendeljen meg
nagyobb (városi vagy megyei) könyvtártól
könyvtári szolgáltatást. 

A normatív támogatás mértéke a következõ-
képpen alakult az évek során:
2005: 1 096 500 Ft/település
2006: 1 228 300 Ft/település
2007: 1 300 000 Ft/település
2008: 1 300 000 Ft/település
2009: 1 180 000 Ft/település

Az alábbiakban azt vizsgálom a statisztika esz-
közeivel, hogy kimutatható-e ezen többletforrás
hasznosulása Somogy megye kistelepülésein is.  

A vizsgálat

Vizsgálati szempontjaim hasonlóak Fehér Mik-
lóséihoz, hiszen ezek azok az adatok, amelyek a
legjobban mutatják a könyvtárak mûködési 
körülményeit és a mûködés eredményeit. Az
elemzéshez én is a 2004. évi statisztikai adatokat
vettem alapul, mivel ekkor még önálló intéz-
ményként mûködött a könyvtárak többsége. Ezt
az adatsort hasonlítottam a 2008. év adataihoz.
Ekkor már szolgáltatóhelyrõl beszélünk és nem
könyvtárról. Olyan szolgáltatóhelyrõl, amelyet
szintén a települési önkormányzat tart fenn, de a

könyvtári szolgáltatást már egy nagyobb, fejlet-
tebb szolgáltató könyvtár biztosítja, és amely el-
látás szervezéséhez a többcélú kistérségi társulás
igénybe vette a mozgókönyvtári normatívát.
Összetettebb képet kapunk a könyvtári szolgál-

tatóhelyek négyéves fejlõdésérõl, ha nemcsak
korábbi teljesítményükhöz mérjük a növekedést,
hanem a nem KSZR ellátási formában mûködõ
nyilvános könyvtárak teljesítményével is össze-
hasonlítjuk. Ez utóbbi kontrollhalmazba én is
azokat a településeket válogattam, amelyek
nagyságrendileg a KSZR halmazba is beleille-
nének.
A megállapításokat a 2004. év eredményeihez

viszonyítottam, ezeket az eredményeket 100%-
nak véve állapítottam meg a változást. A vizsgá-
lat összesen 14 szempontra terjedt ki: 
1. A lakónépesség számának alakulása 2004–

2008 viszonylatában:
A megye lakossága a 2004-es évhez viszonyít-

va 3%-kal csökkent. A KSZR-tagok esetében és
a kontrollcsoport esetében ugyanez a tendencia
figyelhetõ meg, nincs lényeges eltérés.
2. A mûködõ könyvtárak és könyvtári szolgál-

tatóhelyek száma ugyanezen idõszak alatt:
A 158 szolgáltatóhely közül 2004-ben 83% mû-

ködött, 2008-ban pedig 97%. Csak azért nem
100%-os ez az adat, mert több településen több
évtizedes kihagyás után a normatíva segítségével
éppen most folyik a könyvtárhelyiség kialakítása.
Az 53 önálló könyvtár közül (kontrollcsoport)

2004-ben 85% mûködött, 2008-ban csak 83%.
Itt már tetten érhetõ, hogy az egyre nehezebb
gazdasági helyzetben, a csökkenõ finanszírozás
mellett pluszforrással, a mozgókönyvtári norma-
tívával nem rendelkezõ önkormányzatok elõször
a kulturális szolgáltatásokról mondanak le.
3. Felújítás, korszerûsítés, tatarozás volt a szol-

gáltató helyek 32%-ában, az önálló könyvtáraknál
pontos adat nem állt rendelkezésre, csak becsülni
tudtunk: 11–12%-ában újult meg a könyvtár he-
lyisége.
4. A könyvtári bútorzat részben vagy egészében

megújult a szolgáltató helyek 37%-ában. Az
önálló könyvtárak esetében itt is csak becsülni
tudunk: 6–7%-ra tesszük azon könyvtárak szá-
mát, ahol új bútorzatra is tellett a fenntartó jóvol-
tából.
5. Az alapterület alakulása a négy év alatt: 

A trend itt egységesen növekvõ, de meglepõ mó-
don az önálló könyvtárak alapterülete növeke-
dett jobban, 26%-kal, a KSZR-tagkönyvtáraké
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„csak” 11%-kal. Itt a statisztikai adat valószí-
nûleg nem teljesen megbízható, hiszen emlé-
kezzünk rá, az évek során többféleképpen értel-
meztük a könyvtári alapterületet: hol csak a 
kizárólag könyvtári célú területet kérte a sta-
tisztika, hol az egész bruttó alapterületet a mel-
lékhelyiségekkel, kiszolgálóhelyiségekkel,
közlekedõkkel együtt.
6. A heti nyitvatartási órák számának alakulá-

sa 2004 és 2008 között. A KSZR halmazba tar-
tozó szolgáltatóhelyek esetében a nyitvatartási
idõben 20%-os növekedés figyelhetõ meg, míg a
kontrollcsoportnál stagnálás, illetve enyhe csök-
kenés tapasztalható a nyitvatartási idõben.
A nyitva tartás bõvülése érthetõ, ha a könyvtári

szolgáltatás bõvülésérõl, megújulásáról, a kor-
szerû technika elterjedésérõl is beszámolhatunk.
Ezen  könyvtári szolgáltatóhelyek esetében pe-
dig éppen errõl van szó, mint ahogy az a továb-
bi adatokból kiderül.
7. Az éves gyarapodás darabszámának alakulá-

sa 2004 és 2008 között. A szolgáltatóhelyekre
összesen 121%-kal több friss dokumentum jutott
2008-ban, mint 2004-ben. Ezen idõszak alatt az
önálló könyvtárakba viszont 6%-kal kevesebb.
Ha ezt átlagosan egy-egy szolgáltatóhelyre vetít-
ve nézzük, akkor egy-egy szolgáltatóhely (akkor
még persze önálló könyvtár!) 2004-ben átlag 79
dokumentummal gyarapodott, 2008-ban viszont
már átlagosan 151 darabbal. 

Az önálló intézményként tovább mûködõ
könyvtárak viszont 2008-ban már csak átlag
126 db friss könyvtári dokumentumot tudtak
vásárolni.

8. További szemléletes adat lesz a kurrens idõ-
szaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyó-
iratok) példányszámának alakulása 2004 és
2008 között. Amíg 2004-ben a késõbb szolgál-
tatóhelyekké vált könyvtárakban alig-alig né-
hány helyen tudtak folyóiratra elõfizetni, addig
2008-ban a szolgáltató könyvtárak kiemelt fi-
gyelmet fordítottak erre a területre, és szép
számmal fizettek elõ a kiskönyvtáraknak idõ-
szaki kiadványra. Ennek köszönhetõen 271%-
os példányszám-növekedés figyelhetõ meg
ezen a területen, és ma már csak néhány szol-
gáltatóhelyen nem elérhetõ még ez a doku-
mentumtípus. Az önálló könyvtárak esetében
12%-kal csökkent a beszerzett folyóiratok
mennyisége.

9. A helyben lévõ állomány nagyságának ala-
kulása 2004 és 2008 között. A kiskönyvtárakban
általában nem az állomány nagyságával volt
gond, hanem sokkal inkább a frissességével, 
aktualitásával. A KSZR tagkönyvtárainál már
megfigyelhetõ a kísérlet az állományok megtisz-
títására, hiszen 2004 és 2008 között 4%-kal
csökkent a könyvtárak dokumentumállománya,
azzal együtt is, hogy közben egyre több friss do-
kumentumhoz jutottak. A szolgáltató könyvtárak
szakemberei bátrabban, hozzáértõbben merték
az elavult irodalmat selejtezni. Sajnos ez a ten-
dencia az önálló könyvtáraknál már nem figyel-
hetõ meg: ezen idõszak alatt 5%-kal tovább nõtt
a könyvtárak dokumentumállománya, mindez
pedig az egyre csökkenõ friss gyarapítás mellett!
Sajnos még mindig tartja magát az a nézet, hogy
„ha már új könyvekre nem telik, akkor legalább
a régieket ne selejtezzük ki”.
10. A használók számára fenntartott számítógé-

pek és internet-hozzáférések számának alakulá-
sa 2004 és 2008 között. Mind a két vizsgált cso-
portnál mind a számítógépek számában, mind az
internet-hozzáférések számában dinamikus nö-
vekedés figyelhetõ meg. A fenntartók megértet-
ték, hogy ma már a könyvtárak fejlõdése, rend-
szerben való mûködése, együttmûködése nem
képzelhetõ el a számítógép és az internet nélkül,
attól függetlenül. A KSZR-szolgáltatást igénybe
vevõ települések szolgáltatóhelyein a számítógé-
pek száma 157%-kal, az internet-hozzáférések
száma pedig 259%-kal növekedett. Az önálló
könyvtáraknál kicsit szerényebb ez a növekedés:
36%, illetve 142%. Mindez a rendelkezésre álló
források nagyságával függ össze, arra vezethetõ
vissza. A mozgókönyvtári normatívából a szol-
gáltató könyvtárak, de az önkormányzatok is je-
lentõs összegeket költöttek az informatikai fej-
lesztésre, ami a gyorsabb információcsere egyik
alapja is.
11. Az érvényes regisztrációval rendelkezõ

használók számának alakulása 2004 és 2008 kö-
zött. Ennél az adatnál a trend nem egységes, el-
lentétes irányú. A szolgáltatóhelyek esetében
2004 és 2008 között 22%-os csökkenés figyelhe-
tõ meg, a 14 éven aluliaknál még erõsebb a csök-
kenés: 26%-os. Az önálló könyvtáraknál viszont
6%-os, illetve 2%-os növekedés látszik.  Összes-
ségében csökkenõ tendenciát mutat ez az adat a
megyére vonatkozóan, és az országos adatokat
tekintve is.  Mivel a szolgáltatást megrendelõ te-
lepülések átlagosan kisebbek (595 fõ/település),
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mint az önálló könyvtárat mûködtetõk (725
fõ/település), magyarázható ez a nagyarányú
csökkenés az óvodák, iskolák megszûnésével is
a településeken, illetve a lakosság elöregedé-
sével. 
12. A személyes könyvtárhasználatok számának

alakulása 2004 és 2008 között. Míg a regisztrált
használók száma csökken, addig a könyvtár-
használatok száma örvendetesen nõ. Ez is orszá-
gos trend, viszont a KSZR-tagok viszonylatában
jóval erõteljesebb a növekedés, 54%-kal többet
használják a szolgáltatóhelyeket 2008-ban, mint
2004-ben. Az önálló könyvtáraknál ez a növeke-
dés jóval mérsékeltebb, 12%-os. A 14 éven alu-
liak esetében ez a mutató a KSZR-tagoknál
23%-kal nõtt, az önálló könyvtáraknál szeré-
nyebb mértékben, csak 2%-kal. Még erõtelje-
sebb a különbség, ha az elõzõ adattal vetjük ösz-
sze: a 22%-kal kevesebb használó „produkálta”
ezt az adatot. Látható, hogy oda koncentrálódik
több használat, ahol jobb, frissebb a dokumen-
tumállomány, és többféle dokumentumtípus, to-
vábbá korszerûbb technika áll rendelkezésre.
13. A kölcsönzött dokumentumok számának

alakulása. A csökkenõ dokumentumkölcsönzé-
sek trendjét a KSZR szolgáltatóhelyei sem tud-
ták megfordítani, legfeljebb mérsékelni tudták a
negatívum mértékét. A szolgáltatóhelyek eseté-
ben 20%-os a csökkenés, az önálló könyvtárak-
nál viszont 23%-os. A 14 éven aluliak esetében
sajnos még erõsebb csökkenést mutat: 29%-ot.
14. A helyben használt dokumentumok számá-

nak alakulása 2004 és 2008 között. A KSZR
szolgáltatóhelyeinél 39%-kal nõtt a helyben
használt dokumentumok száma. A 14 éven aluli-
aknál is 10%-os növekedés mutatható ki. Az
önálló könyvtárakat vizsgálva viszont nagymér-
tékû csökkenés mutatható ki. 20%-kal kevesebb
helyben használat történt 2008-ban, mint 2004-
ben, a 14 éven aluliak esetében még nagyobb a
csökkenés, 29%-os.  
Kiegészítõ mutatók:
Amikor a szolgáltató könyvtárak segítségét

kértem a fenti vizsgálathoz, akkor a számítógép-
ellátottságon kívül kértem adatokat arra vo-
natkozóan is, hogy még milyen eszközökkel
gyarapodtak a szolgáltatóhelyek, amióta a moz-
gókönyvtári normatív támogatáshoz hozzájut-
nak. Nem volt teljes az adatszolgáltatás, két 
városi könyvtár nem tudott adatokat adni. Ennek
ellenére elmondható, hogy a szolgáltatóhelyek
harmada gyarapodott fénymásolóval, kétharma-

da nyomtatóval, egyötöde televízióval és szken-
nerrel, és néhány helyen van külön CD- és DVD-
lejátszó is. 

Összegzés

Összefoglalva a fenti vizsgálat adatait megálla-
píthatjuk, hogy a mozgókönyvtári normatív tá-
mogatást igénybe vevõ szolgáltatóhelyek az
önálló könyvtárakhoz képest szembetûnõbb
eredményt mutattak fel Somogy megyében is:
– a nyitva tartás növekedése terén a különbség

20%,
– a gyarapodás darabszáma terén a különbség

127%,
– a kurrens folyóiratok példányszáma terén a

különbség 283%,
– a számítógépek száma terén a különbség

121%,
– az internet-hozzáférések terén a különbség

117%,
– a személyes könyvtárhasználat terén a kü-

lönbség 42%,
– a 14 éven aluliak könyvtárhasználata terén a

különbség 21%,
– a helyben használt dokumentumok terén a

különbség 59%,
– a 14 éven aluliak által helyben használt doku-

mentumok terén a különbség 39%.
A fentebb vázolt statisztikai mutatók egyértel-

mûen bizonyítják azt, amit már Fehér Miklós is
megállapított: bizonyos települési nagyság ese-
tében, bizonyos keretek között nem feltétlenül
önálló intézmény fenntartásával lehet csak meg-
oldani a hatékonyabb könyvtári ellátást. Társulás
keretei között szolgáltatás megrendelésével, a
rendelkezésre álló anyagi források hatékonyabb
felhasználásával eredményesebb és magasabb
színvonalú könyvtári szolgáltatást lehet az adott
településen megvalósítani. 
Az öt éve kialakított Könyvtárellátási Szolgál-

tató Rendszerhez Somogy megyében 2008-ban
158 település csatlakozott. Még vannak a me-
gyében olyan kistelepülések, amelyek potenciá-
lisan számba vehetõk mint KSZR-szolgáltatást
igénybe vevõk. ■

Elhangzott A kistelepülések mozgókönyvtári el-
látásának gyakorlata Somogy megyében címû
szakmai tanácskozáson, Kaposváron, a Megyei
és Városi Könyvtárban, 2009. április 7-én.
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Bibliográfiai mûhelyek a társada-
lomtudományi tájékoztatásért

A fenti címmel rendezett országos konferenciát
2009. június 17-én, az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSZK) a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója
közel százfõs közönség elõtt.
A konferencia szándéka szerint egy tíz évvel

ezelõtt, 1999 októberében megtartott rendez-
vény (Tájékoztatás: információs források a hu-
mán- és társadalomtudományokról) folytatásá-
nak tekinthetõ. Tíz év után ismét képet kívánt 
adni egyrészt arról, hogy a társadalomtudo-
mányok egyes ágainak nagy hagyománnyal ren-
delkezõ szakbibliográfiai mûhelyeit milyen kér-
dések foglalkoztatják, másrészt arról, hogy 
milyen új kezdeményezések születtek, illetve
vannak születõben a kevésbé ismert tematikájú
bibliográfiák és adatbázisok területén, kitekintve
az együttmûködési kezdeményezésekre és lehe-
tõségekre is. A konferencia célja az volt, hogy a
bibliográfiákat és adatbázisokat mint a tájékoz-
tatás forrásait mutassa be. A konferencia kereté-
ben emlékezett meg a szekció arról is, hogy hat-
van éve indult el a szakmai (gazdasági, mûszaki,
könyvtári, mezõgazdasági és orvostudományi)
dokumentációs tevékenység Magyarországon, és
akkor jöttek létre az elsõ dokumentációs intéz-
mények. A rendezvényre meghívást kaptak az
érintett „utódintézmények” képviselõi, egy ré-
szük elõadással is.
Az elõadások legtöbbje a Könyvtári Figyelõ

egyik hamarosan megjelenõ számában lesz ol-
vasható, itt csak összefoglalót adunk. (Az érdek-
lõdõk az elõadások vetített képeit az MKE TTSZ
honlapján a www.mke.oszk.hu Szervezetek/
/Társadalomtudományi Szekció menüpont alatt
érhetik el.)
Az elsõ elõadás történelmi visszapillantás volt

egy hatvan éve történt eseményre, az Országos
Dokumentációs Központ létrehozására Kégli 
Ferenc, az Országos Széchényi Könyvtár nyu-
galmazott osztályvezetõje segítségével, aki a

szekció felkérésére elvállalta, hogy a tõle meg-
szokott alapossággal utánanéz az akkor történ-
teknek. Az elõadást hosszas kutatómunka elõzte
meg a Könyvtári Intézet Könyvtörténeti és
Könyvtártudományi Szakkönyvtárának anyagá-
ban. Bár a téma egyeseknek elõzetesen meglehe-
tõsen száraznak tûnhetett, az elõadás rendkívül
érdekesnek és színesnek bizonyult, többek kö-
zött azért, mert a könyvtártörténet adott korsza-
kának szereplõit is felidézte, valamint az akkor
létrejött szakmai központok jogutódait – a mai
szakkönyvtárakat – is megnevezte.
Redl Károly arról számolt be, hogyan születtek,

újulnak meg és válnak az internet segítségével
széles körben hozzáférhetõvé az Országgyûlési
Könyvtár által épített, jól ismert szakirodalmi
(magyar jogi, külföldi jogi) és sajtóadatbázisok
(PRESSDOK, HUNDOK, Világpolitikai infor-
mációs adatbázis).
A negyvenéves magyar szociológiai bibliográ-

fia hagyományairól és megújulásáról szólt
Karbach Erika (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
– FSZEK) elõadása. Felhívta a figyelmet a
FSZEK Szociológiai Gyûjteményének honlap-
ján kínált sokrétû tájékoztatási szolgáltatásokra 
is, amelyek a bibliográfiai mûhely munkájára
épülnek.
A Budapesti Corvinus Egyetem Központi

Könyvtár képviseletében került sor Nagy Zsu-
zsanna elõadására Információs köztér, tájékozta-
tás és az egyetemi könyvtárak változó feladatai
címmel. A közgazdasági szakbibliográfiai mun-
ka múltja és a legfontosabb bibliográfiák felidé-
zése után sorra vette az 1990-es és a 2000-es
évek változásait, majd rátért az egyetemi könyv-
tárak feladataira, létjogosultságára, és arra, hogy
mit tehetnek a könyvtárak anyaintézményük 
sikeres önmegjelenítésének támogatása érde-
kében.
A délelõtti program utolsó elõadásában Len-

csés Ákos (KSH Könyvtár) adott bevezetést a 
hazai és nemzetközi statisztikai bibliográfiai for-
rásokba, kitérve arra is, milyen szerepet játsza-
nak a tájékoztató könyvtáros munkájában. Elõ-
adásában felhívta a figyelmet a KSH Könyvtár
kiadványainak fontosságára is.
A délutáni ülésen elõször Csík Tibor foglalta

össze az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
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Múzeumnak (OPKM) – amely több mint ötven
éve gondozza a pedagógiai szakbibliográfiák kü-
lönbözõ formáit – a neveléstudomány és az 
oktatásügy területén végzett bibliográfiai tevé-
kenysége történetét és aktuális kérdéseit. 
A könyvtárak együttmûködésében épülõ adatbá-
zisok között a MOKKA-ról, a HUMANUS-ról,
a Magyar Digitális Képkönyvtárról és a tanköny-
vek feldolgozásában az OSZK-val történõ mun-
kamegosztásról (felsõoktatás: OSZK, közoktatás:
OPKM) is szólt. Kitért az OPKM pedagógiai
szakmai tevékenysége keretében szerkesztett 
segédletekre, idõszaki és monografikus kiadvá-
nyokra is, amelyek egy része az iskolai könyv-
tárügyet támogatja.
Papp Anna Mária az Országos Idegennyelvû

Könyvtár nemzetiségi és dokumentációs osztály
képviseletében jött el a konferenciára, hogy be-
mutassa, hogyan válaszol az intézmény a gyorsan
változó információs igényekre (a kulcsszavak:
távhasználat, digitális tartalom, együttmûködés).
Kifejtette, hogy a kooperációnak köszönhetõen a
bibliográfiai rendszerben fokozatosan megvaló-
sulhat a tudományterületek teljes körû lefedése;
az azonos elvek alapján történõ, részletes tartal-
mi és formai feltárás; a teljes szöveg szolgáltatá-
sa. Ezáltal ki lehet küszöbölni az átfedéseket; az
együttmûködés a szakma számára állandó kihí-
vással jár, és a szakmai fejlõdés lehetõségét hor-
dozza; a felhasználó egységes, értéknövelt, az
igényeknek megfelelõ szolgáltatáshoz jut hozzá.
Jobst Ágnes (Állambiztonsági Szolgálatok Tör-

téneti Levéltára) egy olyan vállalkozásról számolt
be, amely a tudományos kutatók és a hétköznapi
emberek érdeklõdését egyaránt felkeltheti. Elõ-
adásában az Állambiztonsági bibliográfia (1945–
1990) elõkészületeit, kezdeti szakaszát foglalta
rendszerbe, és a felmerülõ dilemmákat is megosz-
totta hallgatóival.
A szakbibliográfiai tevékenységgel foglalkozó

korábbi szakirodalmi dokumentumok (többek
között Fügedi Péterné: Kurrens nemzeti szakbib-
liográfiáink elemzése, A bibliográfiai konferen-
ciák anyagai – legutóbb 1990-ben, Vajda Erik
megvalósíthatósági tanulmánya) közül mind-
egyik – keletkezésének idõpontjától függetlenül
– az együttmûködés fontosságát emelte ki. 
Az utolsó elõadásban Tamás Kincsõ a bibliográ-

fiai mûhelyek együttmûködésének lehetõségérõl
szólt az OSZK-nak a könyvtárak együttmûködé-
sével megvalósuló bibliográfiai vállalkozását, a

HUMANUS adatbázist, mégpedig annak újabb
eredményeit bemutatva – tömörségre törekedve
és igen célratörõen. A HUMANUS adatbázisban
végzett közös munkát több elõadó is említette, és
Tamás Kincsõ is többször utalt a könyvtártudo-
mányi dokumentáció és kiadvány-elõállítás pél-
dájára, amely szintén a HUMANUS adatbázisban
folyik.
Még ez az idõvel jól gazdálkodó, egész napos

konferencia sem vállalkozhatott a tárgyalt bibli-
ográfiák és adatbázisok olyan alapos kritikai
elemzésére, mint amilyen a társadalomtudomá-
nyi adatbázisokról jelent meg a Tudományos és
Mûszaki Tájékoztatás Adattármustra rovatában
(a 2007. évi 1. számban). Ehhez más mûfajú ösz-
szejövetelekre, mûhelybeszélgetésekre vagy
szemináriumokra lenne szükség. Erre lenne is
igény; ezt jelezte az elõadásokat követõ kerekasz-
tal-beszélgetés, és ezt mutatják a szervezõkhöz
beérkezett visszajelzések. Ha sikerül megfe-
lelõ partnerekre találni, lesz folytatása a rendez-
vénynek. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július • 15

Gutenberg Könyvesiskola

A Gutenberg Könyvesiskola 2009 szeptem-
berében tizennyolcadszorra indítja el egy-
éves, nappali tagozatos könyvkereskedõi
szakképzési évfolyamát. 

Olyan érettségizett, 22. évüket még be nem
töltött fiatalokat várunk (idén még az 1987-
ben születetteket is), akik érdeklõdnek a
könyv, az irodalom, a történelem iránt, akik
nem jutottak be felsõoktatási intézménybe,
de szeretnének egy tartalmas évet eltöltve
megismerkedni egy változatos, mozgalmas,
szép szakmával.

Alapítványi iskolánk a Hatágú Síp Ala-
pítvány fenntartásában tandíjmentesen mû-
ködik.

Mivel iskolarendszerben (mint egy gimnáziu-
mi 5. év) oktatunk, mindazok a juttatások
(családi pótlék, diákigazolvány és a ma már
létfontosságú egészségbiztosítás) járnak hall-
gatóinknak, amelyek a korábbi tanévekben.

Információ: www.konyvesiskola.hu



Zenei könyvtárosok találkozója
Egerben

„...a világ minden nagytökéletességû hangszere
közül csak az egyszerû cimbalom az én kedves
hangszerem”

(Gárdonyi Géza)

Az év közben általában Budapesten megtartott
szakmai programok zárásaként a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Zenei Szerve-
zete nyár eleji, kétnapos találkozóját az idén jú-
nius 4-én és 5-én Egerben rendezte. 
Az ily módon már hagyományosnak mondható,

szakmai és az adott helyszín kulturális, történel-
mi és idegenforgalmi nevezetességeit bemutató
programok bõvebb alkalmat adnak az egymástól
távolabb élõ és dolgozó kollégáknak a találko-
zásra, kapcsolataik erõsítésére. A szervezésben
és az elõadások helyszínének biztosításában a
2008-ban Az Év Könyvtára kitüntetésben része-
sült Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár
munkatársai, köztük Zsoldos Marianna, a Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjtemény vezetõje, igen
nagy segítséget nyújtottak.
Az elsõ nap délutánján az utazás utáni felfrissü-

lést követõen megismerkedtünk a könyvtárral.
Elõször az elõadásoknak helyet biztosító Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjteménnyel, amely jelenleg
a könyvtárral szomszédos épületben mûködik. 
A könyvtárnak ebben az önálló szervezeti egysé-
gében jól megférnek egymás mellett a változatos

stílusú zenei, a gyerekeknek szóló, illetve a kü-
lönbözõ nyelvekhez kapcsolódó hangzó és szö-
veges dokumentumok. A három helyiségbõl álló
terület lehetõséget nyújt az elmélyülésre, böngé-
szésre, közösségi eseményekre egyaránt. Ezt kö-
vetõen a fõépületet tekintettük meg, ahol a
könyvtári terekben tett sétánk a helytörténeti
gyûjteményben ért véget. Itt Guszmanné Nagy
Ágnes várt bennünket az egri helytörténet jeles,
elsõsorban zenei dokumentumaival. Így láthat-
tuk többek között a Zsasskovszky-testvérek né-
hány Egerben kiadott zenepedagógiai kiadvá-
nyát, egy XVII. századi énekeskönyvet és Dankó
Pista nótáinak gyûjteményét. 
A könyvtárlátogató sétából visszatérve a zenei

gyûjteményben Tõzsér Istvánné Géczi Andrea
elõadását hallgattuk meg A minõségmenedzs-
ment elmélete és gyakorlati megvalósulása a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
címmel1. A könyvtár igazgatója – korábban ma-
ga is zenei könyvtáros – azt a mintegy tízéves
utat vázolta fel, amelynek során a könyvtár veze-
tése és munkatársai a minõségmenedzsment el-
veinek megismerésével, elfogadásával és gya-
korlati alkalmazásával átalakították munkájukat,
felülvizsgálták a könyvtár mûködését. A könyv-
tárvezetõ a változás, átalakulás legfontosabb
momentumaiként emelte ki az egységes alapel-
vek, irányelvek és elképzelések kidolgozását, a
rendszerszemléletû gondolkodást, a megfelelõ
dokumentációt. Mindezekhez folyamatos és ma-
gas szintû önképzés járul. A könyvtár életének és
munkájának alapját a használók igényeinek
megismerése és érvényesítése jelenti. A változta-
táshoz elengedhetetlen a helyes önismeret – az
állapotfelmérés, majd a stratégiai terv egyes ele-
meinek kidolgozása. A napi munka során a fo-
lyamatos értékelés nagyban hozzájárul az átala-
kuláshoz, megújuláshoz. A szüntelen változás az,
ami állandó – szögezte le az elõadónk. Helyesnek
és követendõnek tartja a munkakörök idõnkénti
változtatását – így az olvasókkal, illetve a doku-
mentumokkal való találkozást többféle oldalról
élhetik át a kollégák. Nagyon támogatja a munka-
társak továbbképzését és a továbbképzések tanul-
ságainak, legfontosabb ismereteinek megosztását
a többiekkel, illetve a megfelelõ közösség kialakí-
tását csapatépítõ tréning segítségével is. 
A könyvtár életében jelentõs szerepet játszanak

a médiakapcsolatok, és ezen keresztül a közön-
ségnek, a város lakóinak folyamatos tájékoztatá-
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sa a könyvtár munkájáról. Ez jelenti azt is, hogy
a siker, az eredményesség motivációs tényezõ-
ként szintén beépíthetõ az intézmény munkatár-
sainak pozitív önértékelésébe. Jelentõs a helyi
társintézményekkel – könyvtárakkal, iskolákkal
– kiépített kapcsolat is. Az arculatformálás külsõ
eleme az egységes megjelenés: visszatérõ szí-
nek, betûtípus, logó a honlapon, levélpapíron,
szórólapon. Nagyon fontosnak tartja az igazgató
asszony a gyerekek, különösen a sérült gyerekek
támogatását a nekik szóló programokkal.
Az elõadás után Avraam Vasilios gitármûvész és

Szeredi Andrea (altfurulya) elõadásában Heinz
Kratochwil hattételes, bonyolult ritmusokat tartal-
mazó, jó összjátékkal elõadott Suite-jét élvezhet-
tük. A muzsikát követõen rövid zarándoklat várt
bennünket: az egri vár területét bejárva Gárdonyi
Géza egykori lakóházához, a mai emlékmúzeum-
hoz sétáltunk el. Egy kiránduló osztály gyerekcsa-
patát elõre engedve a kertben kezdtük el az ismer-
kedést a házzal és Gárdonyival. Szalainé Király Jú-
lia muzeológus szívbõl jövõ, érdekes történetekkel
teli vezetésével feltárult elõttünk az író egri életé-
nek néhány fontos eseménye. Láttuk a szobát, a
tárgyakat, amelyek írás közben körülvették. Érdek-
lõdve figyeltük a titkosírással írt napló sorsát, meg-
csodáltuk a könyvtárat, a pipatóriumot, a hangsze-
reket. Gárdonyi autodidakta módon tanult meg he-
gedülni és zongorázni, így ezek az instrumentu-
mok is mindennapi társai voltak. A múzeumban ta-
lálható cimbalom egykor Dankó Pistáé volt, akinek
néhány nótájához Gárdonyi írta a szöveget.
A napot barátságos hangulatú közös vacsorával

zártuk.
A második nap egy beszámolóval kezdõdött. A közel-

múltban a zenei szervezet készített egy felmérést
a közmûvelõdési könyvtárak zenei gyûjtemé-

nyeirõl, ennek a kérdéssornak az eredményeit,
tapasztalatait ismertette Gulyásné Somogyi
Klára.2 A felmérésben a megyei könyvtárak és
néhány városi könyvtár, illetve a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár és az Országos Idegennyelvû
Könyvtár zenei gyûjteménye vett részt. (E két
utóbbi gyûjtemény kissé „kilóg” a sorból, mert
helyzetüknél és hagyományaiknál fogva átmene-
tet képeznek az általános zenei gyûjtemény és a
szakkönyvtár között.) A kérdések részben a
gyûjteményekkel kapcsolatos szervezeti megol-
dásokra, részben a gyûjtõkörre és a szolgáltatá-
sokra vonatkoztak. A válaszokból többek között
kiderült, hogy a „zenei részlegeket” a könyvtá-
rak nagy részében „zenei gyûjteménynek”
(38%-ban), illetve médiatárnak (23%-ban) neve-
zik. A kétféle megfogalmazás különbsége más-
más szemléletet tükröz: az egyik inkább a tartal-
mi, a másik a formai, a hordozókra utaló megkö-
zelítést mutatja. Az ettõl eltérõ megnevezések
között elõfordul még például a zenei könyvtár,
az audiovizuális és számítógépes részleg vagy a
hagyományosnak tekinthetõ fonotéka név is. 
A különbözõ dokumentumtípusok közül elsõ he-
lyen a CD-ket gyûjtik, ezt követik a zenei témá-
jú könyvek, a DVD-k, a hangoskönyvek és a ze-
nei folyóiratok. A kotta, mint a legjellemzõbb-
nek mondható zenei dokumentum, a hatodik he-
lyen áll ebben a sorban. Ez az arány részben az
olvasók érdeklõdését, részben – fõleg a kották-
nál – az anyagi keretek szûkösségét is mutatja. 
A különbözõ zenei mûfajok és stílusok arányát
tekintve változatos képet kapunk: a legtöbb he-
lyen a „klasszikus” zenét gyûjtik legfontosabb-
ként, de a népzene, a világzene és a pop-rock is
jelentõs helyet foglal el. Érdekes kiemelnünk azt
is, hogy a válaszadó könyvtárak mintegy felében
szeretnék módosítani a különféle stílusok ará-
nyát. Az olvasói igények alapján a nép- és világze-
nei felvételeket, a musicalt, illetve a pop-rock zenét
gyûjtenék az eddigieknél nagyobb arányban. Meg-
fogalmazódott ugyanakkor olyan vélemény is,
amely szerint a könnyû mûfajt nem érdemes túlsá-
gosan elõnyben részesíteni, hiszen napjainkban az
internetrõl sok minden letölthetõ. 
A beszámolót és a kialakult beszélgetést köve-

tõen meglátogattuk a Fõegyházmegyei Könyvtá-
rat. Szabó Dénes imponáló anyagismerettel ve-
zetett bennünket: izgalmas, érdekes elõadásából
sokat tudtunk meg a könyvtár történetérõl, a
gyûjteményrõl és a barokk könyvtárteremrõl.
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Eszterházy Károly püspök egy Egerben megnyi-
tandó, négyfakultásos egyetem céljaira szánta a
gyûjteményt. Az egyetem akkor nem jöhetett lét-
re, a könyvtár azonban 1793 decemberében
megnyílt, így a pécsi Klimó könyvtár mellett az
ország második nyilvános könyvtára lett. 
A könyvtár legféltettebb kincsei közé tartozik
többek között az Isteni színjáték 1415-bõl szár-
mazó latin fordítású kódexe Zsigmond királynak
szóló ajánlással, Mikes Kelemen törökországi
leveleinek eredeti kézirata és az egyetlen Ma-
gyarországon található, 1787 augusztusából
származó Mozart-levél.
Befejezésül az egri Bazilika Hild József tervei

alapján megépült monumentális épületét csodál-
tuk meg. A kétnapos programot a könyvtárban
szendvicsekkel és beszélgetéssel zártuk. Jól érez-
tük magunkat Egerben, köszönjük a Bródy Sán-
dor Könyvtár szíves vendéglátását, segítségét a
tartalmas programok megszervezésében! ■

1 Az elõadás megtekinthetõ: www.slideshare.
net/hangtarnok/minsgmenedzsment-az-egri-
brdy-sndor-knyvtrban?type=presentation

2 Ezúton szeretnénk megköszönni minden vá-
laszadó könyvtárnak a segítséget és a közremû-
ködést. A felmérés részletesebb elemzését a ké-
sõbbiekben egy tanulmányban szeretnénk meg-
jelentetni.

Vándorgyûlés pedig legyen!

Ezt a szlogent is választhatta volna a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár és az Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete, amikor emlék-
ülést szervezett a negyven évvel ezelõtti elsõ, 
tatai vándorgyûlés emlékére.
Az évek alatt többször fölmerült a lehetõség,

hogy esetleg ritkábban, két- vagy hároméven-
ként kellene csak összehívni a magyar könyvtá-
rosok legnagyobb létszámú, valamilyen módon
minden rétegét érintõ rendezvényét. Az egyesü-
let vezetõsége azonban mindig úgy döntött –
megfelelve az elvárásoknak is –, hogy minden
évben megtartja ezt a nem kis szervezési erõfe-

szítést igénylõ összejövetelt: a könyvtáros társa-
dalom elvárta, hogy vándorgyûlés pedig legyen,
minden évben legyen!
Negyven éve tehát minden évben összegyûlünk

valahol az ország egyik könyvtára, illetve az
MKE valamelyik szervezete, szekciója szervezé-
sében.
Az elsõ, Tatán megrendezett vándorgyûlésre

emlékeztünk június 19-én. A mintegy nyolc-
van–kilencven fõnyi résztvevõt a város polgár-
mestere, Michl József köszöntötte. A szakmai
program felölelte a történeti visszaemlékezése-
ket, de foglalkozott a szakma aktualitásaival, ki-
hívásaival is.
Márkusné Sinkó Ildikó könyvtárigazgató üd-

vözlõ szavai után a mostanság Tatán könyvtáros-
ként dolgozó színmûvész, Petrozsényi Eszter
Ment-e a könyvek által a világ elébb címû vers-
összeállítását hallgattuk meg.
Az összeállítás címére reflektálva Papp István

Ment-e a világ elõbbre a vándorgyûlések által?
címmel adott színes összefoglalást a vándorgyû-
lések történetérõl. Avatottabb elõadót nehéz lett
volna találni: Papp István a legtöbb vándorgyû-
lésnek résztvevõje, szervezõje volt, már csak an-
nak okán is, hogy az MKE fõtitkári megbízatá-
sát is ellátta egy idõben. Bár az elõadásában
meglengette „zászlainkat a mindenkori egyesü-
leti vezetõk elõtt”, saját magát azonban szeré-
nyen kivonta e körbõl, ezért hadd mondjam ehe-
lyütt: köszönet neki is!
Az elõadás érintette a nehézségeket, a nyári

idõpont miatt szinte mindig fennálló „hõség-
helyzetet”, a helyszínek kiválasztásának gondját,
aktualitását, a társadalmi figyelem fölkeltésének
nehézségeit. Végigtekintette a találkozók szak-
mai témaválasztását, mennyiben változott a jel-
legük a negyven esztendõ alatt, megvizsgálta,
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✒ B. Megyes Klára



láthatunk-e összefüggést a politikai változások
és a szakmai problémafölvetések között.
Papp István úgy gondolja, a címben megfogal-

mazott kérdésre „igen” a válasz. A tanácskozá-
sok erõsítették a szakmai öntudatot, az összetar-
tozás érzését, „hozzájárultak ahhoz, hogy a
szakmai innováció és megújulás teret nyerjen,
hogy felfelé mozduljon a ranglétrán a szakma
presztízse”. (Az elõadás olvasható a Könyvtári
Figyelõ 2009/3 számában.)
Papp István történeti áttekintése után az MKE

elnöke, Bakos Klára, a XXI. századi magyar
könyvtárügy feladatait, kihívásait foglalta ösz-
sze. Beszélt arról, hogy a ma könyvtárában a di-
gitális és a Gutenberg-galaxis együtt él: elsõsor-
ban továbbra is a könyvekre, a papíralapú doku-
mentumokra alapozva kell a tudástársadalom
igényeinek megfelelni úgy, hogy a bennük talál-
ható információ korszerû módon, akár távolról is
elérhetõ legyen! Kitért arra Bakos Klára, hogy a
2008 és 2013 közötti idõszakra vonatkozó
könyvtári stratégia ezt is megcélozza: a könyvtár
gyûjteményét idõtõl és tértõl függetlenül elérhe-
tõvé kell tennünk! Beszélt arról, hogy mi a fele-
lõsségünk a gyerekek könyvtárhasználóvá, olva-
sóvá, internethasználóvá nevelésében.

Érintette a pénzügyi
feltételek, támogatások,
pályázatok adta lehetõ-
ségeket, illetve az ezek
elmaradásában rejlõ ve-
szélyeket is.
Az elõadást követõen a

hozzászólásokból az de-
rült ki, hogy a tanácsko-
záson részt vevõk között
többségben vannak olya-
nok, akiknek könyvtára
elesett a legutolsó nagy

pályázati támogatástól. Látnunk kell, hogy egy
idõ után a „könyvtárosi optimizmus”, a pozitív
életszemlélet nem elégséges: anyagi háttér is kell
ahhoz, hogy korszerû könyvtárat tudjunk fönntar-
tani a használók érdekében.
Az ebédszünet után a megyei témájú elõadások

következtek. Márkusné Sinkó Ildikó a tatai ván-
dorgyûlés megszervezésérõl, elõzményeirõl, tar-
talmáról és érdekességeirõl beszélt – nem kife-
lejtve pl. azt a tényt, amit már Papp István is em-
lített, hogy az útiköltség Pestrõl Tatáig oda-visz-
sza huszonöt forint volt, hogy a turistaszállóban
tizennégy forintért is lehetett szálláshelyet kap-

ni. Azt, hogy mekkora büszkélkedésre adott okot
az akkor frissen átadott, korszerû épület. (Föl-
nézve a színházterem plafonjára, körbejárva a
házat, sajnos el kell mondanunk, hogy a negyven
év erõsen meglátszik rajta.)

Kissné Anda Klára, az MKE Komárom-Eszter-
gom Megyei Szervezetének titkára szervezetük
negyvenéves történetét ismertette. Az elsõk kö-
zött megalakult területi szervezetrõl beszélve az
elõadó nem hallgatta el a gondokat, a feszültsé-
geket, az esetlegesen elõforduló eredménytelen-
ségeket sem. De az utóbbi években ismét fellen-
dülõ egyesületi munka azt mutatja, hogy civil
szervezetként is tehetünk a könyvtárügy korsze-
rûsítéséért.
Az elõadások után emléktáblát avattunk az épü-

let falán az 1969-es vándorgyûlés tiszteletére. 
A helyi református gyülekezet fúvószenekará-
nak hangjai kíséretében Bakos Klára leleplezte a
táblát, mely valóban méltón örökíti meg a negy-
ven évvel ezelõtti eseményt. Valaki úgy fogal-
mazott mellettem: ez az elsõ emléktáblája az
egyesületnek.
A tataiak kedvességének köszönhetõen a vá-

rosnézés is egyszerûen (és kevés fáradsággal)
megoldódott: a dottó, a városi kisvonat körbe-
vitt bennünket. Gyüszi László helytörténész
könyvtáros szakszerû vezetése biztosította,
hogy a gazdag történelmi múltú kisváros termé-
szeti-történeti értékei maradandó emléket hagy-
janak bennünk. 
Legközelebb, ha információt kell Tatáról szol-

gáltatnunk, keresnünk az olvasónak, személyes
benyomásunkat is hozzátehetjük. Talán ez is a
korszerû, naprakész könyvtár feladata. ■
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Bakó László 1937–2009

Gyászol a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyv-
tár közössége. Június 2-án itt hagyott bennünket volt
munkatársunk, Bakó Laci (mi a könyvtárban így hív-
tuk), intézményünk nyugalmazott bibliográfusa,
helyismereti fõtanácsosa.
Kollégánk feleségével, Bakó Teréziával – õ is kollé-

gánk volt –, Márton fiával és Katalin leányával (õ a
BME OMIKK könyvtárosa) 1987-ben települt át
Magyarországra.
1937-ben született Csíkszentsimonban. 1955-ben

szerzett tanítói oklevelet. A katonai szolgálat letölté-
se után a könyvtárosi pályát választotta. 1960-tól az
Erdõszentgyörgyi Járási Könyvtár munkatársa lett.
Itt szerzett könyvtárosi képesítést.
1968-ban családjával hazament Csíkba, Csíkszere-

dába költözött. Itt a Hargita Megyei Könyvtár bibli-
ográfus fõkönyvtárosa lett.
1984-ben Keresztszemesek címmel jelent meg kö-

zös munkája feleségével, Bakó Teréziával.
Szabad idejében gyökérszobrászattal és fafaragással

foglalkozott.
Áttelepülésükkor a városunk melletti Kisszállásra

jöttek. Bakó László az ottani ÁMK Könyvtárának
munkatársa volt 1987. június 15-étõl augusztus 15-éig.
1987. augusztus l6-án tudtam felvenni a kiskunhala-
si könyvtárba – a város akkori vezetõinek segítségé-
vel plusz álláshelyet kapva – bibliográfusi, majd
helyismereti feladatokkal is megbízva.
Gyorsan beilleszkedett közösségünkbe és a város

kulturális életébe. Új színfolttal gazdagította könyv-
tárunkat, városunkat. Hivatása mellett nálunk is foly-
tatta a gyökérszobrászatot és a fafaragást. Kiskun-
halason és a környezõ községekben, városokban is
voltak igen sikeres kiállításai.
1994-ben fõtanácsosi címet adományoztam neki te-

vékenysége elismeréseként. 1998-ban vonult nyug-
díjba, de naponta bejárt hozzánk. Reggeli kávéját ná-
lunk fogyasztotta el, majd átolvasta a napi sajtót,
megjelenésekor a 3K-t, a Könyvtári Levelezõ/lapot.
Élethivatásától nem szakadt el.
Két éve elvesztette szeretett feleségét. Ez megrop-

pantotta, egészségi állapota egyre rosszabb lett, de
bíztunk benne, hogy unokái visszahozzák életkedvét.
Megrendülve kaptuk a hírt, hogy városunk kórházá-
ban elhunyt.
Emlékét megõrizzük, és átadjuk az utánunk követ-

kezõ generációnak. ■
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✒ Varga-Sabján Gyula
Az MKE elsõ tiszteletbeli tagjai

Ez év júniusában tiszteletbeli tagoknak nyújt-
hattuk át a tagsági kártyát. Olyan könyvtáros
kollégáknak, akik ugyan „rendes” tagjaink is
lehetnének, de – külföldiek lévén – ez a lehetõ-
ség valahogy eddig nem került fókuszba.
Ugyanakkor, ha alaposan végigolvassuk a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) alapsza-
bályát, látjuk, hogy tiszteletbeli tagokat is vá-
laszthatunk, nyilvántarthatunk. Az alapszabály
elfogadása óta azonban eddig egyetlen egyszer
sem választottunk tiszteletbeli tagot, így ez
most nagyon fontos esemény volt az egyesület
életében. Nézzük elõször, hogyan is szól a tag-
ságról a mi „alapjogszabályunk”!
– Az egyesület egyéni tagja lehet bármely ma-

gánszemély, aki annak céljait elfogadja és azok
érdekében kész a jelen alapszabály szerinti kö-
telességeit teljesíteni.
– Az egyesületnek nem magyar állampolgárok

is tagjai lehetnek.
– A könyvtárügy és a szakirodalmi informáci-

ós szolgáltatások területén kiemelkedõ munkát
végzõ természetes személy tiszteletbeli taggá
választható.
Mindezen feltételeknek megfelelt az a két

könyvtáros kolléga, aki 2009. június 17-én elõ-

✒ Bazsóné Megyes Klára

Solmosi Márta
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ször vehette át a tiszteletbeli tagságról szóló
oklevelet, illetve az MKE tagsági kártyát. Az
elõírásnak megfelelõen az elnökség választotta
meg a tagokat – mégpedig a Pest Megyei Szer-
vezet javaslata alapján. A továbbiakban a Pest
Megyei Szervezet vezetõjeként írok róluk, ki-
csit talán elfogultan is – hiszen nem véletlenül
javasoltuk õket tiszteletbeli tagnak.

Két szlovákiai, felvidéki kolléga kapta meg el-
sõként a tiszteletbeli tag címet: Solmosi Márta,
az Ipolysági Városi Könyvtár és Szilágyi Márta,
az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igaz-
gatója.
Szakmai kapcsolataik mindkét országban ki-

válóak, sokat tesznek a felvidéki és a magyar-
országi könyvtárak jó együttmûködéséért.
Mindketten részt vesznek a Mándli Gyula által
irányított programban, mely a Pest megyei és a
dél-felvidéki könyvtárak szakmai együttmûkö-
désérõl szól. Solmosi Márta ennek a program-
nak a felvidéki vezetõje. Szilágyi Márta az ér-
sekújvári könyvtár igazgatójaként elsõsorban a
Pest Megyei Könyvtárral állt szoros kapcso-
latban.
Mindketten motorjai a kapcsolatépítés tágítá-

sának. Az érdi könyvtárral ennek jegyében jött
létre egy sajátos együttmûködés. Immár máso-
dik esztendeje vándorkiállításon mutatják be az
érdi gyerekek mai magyar költõk verseihez ké-
szült illusztrációit. (Az idén felvidéki költõk
verseit illusztrálhatták a gyerekek.)

Mindketten többször tartottak elõadást szak-
mai konferenciákon. Az MKE vándorgyûlései-
nek állandó résztvevõi. Emellett a Pest Megyei
Szervezet és a Helyismereti Szervezet tanács-
kozásain is részt vesznek, nem egyszer munka-
társaikkal együtt.
Szilágyi Márta egyben a Szlovákiai Magyar

Könyvtárosok Egyesületének vezetõségi tagja.
Tevékenysége elismeréseként Solmosi Márta

2007-ben, Szilágyi Márta 2008-ban kapott
MKE Emlékérmet.
Nagy örömünkre az idei Pest Megyei

Könyvtárosnapon, június 17-én, Visegrádon ve-
hette át a „két Márta” a dokumentumokat. Meg-
tisztelt bennünket és õket is Bakos Klára, az
MKE elnöke, hiszen – ünnepélyes keretek kö-
zött – õ adta át az általunk készíttetett díszes
okleveleket, valamint a tagkártyákat.
Mi, Pest megyeiek, akik évek óta dolgozunk

velük, nagyon örülünk, hogy tiszteletbeli tagok
lettek a „Márták”! Szeretjük õket – nemcsak
kollegiálisan, hanem emberileg is. Számítunk
további munkájukra. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k

Szilágyi Márta



Múzeumok éjszakája 
– a könyvtárban is!

„2009. június 20-án, a Múzeumok éjszakáján
nyitott kapukkal várjuk az érdeklõdõket 16–24
óráig a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Központi Könyvtárában és a Megyeháza épületé-
ben mûködõ Közigazgatási Szakkönyvtárunk-
ban.”
„Ez az éjszaka más, mint a többi... a könyvtár-

ban is!!!” – hirdettük plakátokon, osztogattuk
szórólapokon a Dobó téren, tettük közhírré hon-
lapunkon, juttattuk el az egri médiához, s hallot-
tuk vissza a helyi rádiók mûsoraiból.
Könyvtárosainktól nem idegen, sõt már-már

megszokottá kezd válni, hogy a hagyományos
könyvtári szolgáltatásokon túl rendhagyó hely-
színeken, idõben és körülmények között, kihí-
vást jelentõ szituációkban is népszerûsítsék az
olvasást, a könyvtárat. Ezért aztán nem sokat
töprengtünk azon, hogy befogadjuk-e kolléga-
nõnk, Oroszi Kata ötletét: ne csak szemlélõi le-
gyünk a Múzeumok éjszakája országos rendez-
vénysorozatnak, hanem tárjuk ki kapuinkat és
váljunk cselekvõ résztvevõivé az eseményeknek.
Annál is inkább, mert minden adottságunk meg-
van hozzá… Mert mit is nyújthatunk?
Eger egyik legszebb barokk mûemléképülete,

az 1770-es években épült Nagypréposti palota az
otthonunk, mely impozáns méretû, csehboltoza-
tos tereivel, a széles lépcsõsort kísérõ, kõbõl 
faragott korlátaival, a helyi vasmûvesség mûvé-
szi remeklését dicsérõ kovácsoltvas erkélyével,

ablakrácsaival és az ódon hangulatú kapualjban
kialakított galériájával minden belépõt lenyûgöz. 
Ugyancsak mûemléképületben, velünk szem-

ben, a Megyeháza épületében mûködik Közigaz-
gatási Szakkönyvtárunk, melynek eredeti tölgy-
fa berendezése párját ritkítja.
A szolgáltatási környezet vonzásán felül itt is,

ott is vannak mûkincseink, évszázados könyvrit-
kaságaink, melyek a mindennapok könyvtárláto-
gatásai során beolvadnak a sok-sok polc doku-
mentummal tömött sûrûjébe, s csak idõnként ve-
tül rájuk figyelem. Most itt az alkalom, hogy
megmutassuk muzeális értékeinket! Ez tehát az
adottságunk. Ugyan nincs forrás elõadásokra,
koncertekre, játékokra – vettük számba lehetõsé-
geinket –, de amink van, az sem kevés, ha igé-
nyes, vonzó köntösbe öltöztetjük.
A galériában összegyûjtöttük és Évszázados

könyvritkaságaink címmel, idõrendi csoportokat
alkotva, tárlókban kiállítottuk muzeális könyve-
ink legszebb darabjait. Azonban azt is fontosnak
tartottuk, hogy remélt vendégeink ne csak az
üvegen át csodálják a dokumentumokat, hanem
kézbe is vehessék õket, belelapozhassanak a ré-
gi kiadványokba. Ezért aztán a kihelyezett asz-
talkákra is kerültek a népszerûbb témákat bemu-
tató könyvekbõl, s az est folyamán attól sem 
riadtunk vissza, hogy egy-egy óhajtott doku-
mentumot kiemeljünk a vitrinekbõl. Az asztalok
mellé pedig székek kerültek, hogy kényelme-
sebbé tegyük a betérõk itt-tartózkodását.
A fali installációkon kódexlapok lenyomatait

mutattuk be, de a modern technikát sem mellõz-
tük. A látványos képi élményekre szomjazók ré-
szére nagy képernyõn nonstop pergett az Egri
Anzix, régi képeslapgyûjteményünk digitalizált

változata. Látogatóink nagy
örömmel fedezték fel a lapok
között lakóhelyük hajdani
környezetét, miközben egész
éjjel szólt a szélesre tárt ka-
pukon az utcára is kiszûrõdõ,
csalogató, reneszánsz és ba-
rokk zene. 
Természetesen vendégein-

ket egy percre sem hagytuk
magukra. Felkészült munka-
társaink nemcsak az épület,
de a könyvritkaságok törté-
netében is folyamatosan ka-
lauzolták az érdeklõdõket. 

22 • Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július

✒ Kárpátiné Ézsiás Edit



S ha valaki a földszinti galériából egy éjszakai
könyvtártúrára vágyott, annak sem volt akadá-
lya. A séta során megismerkedhetett a hangula-
tos olvasói terekkel és a könyvtári szolgáltatások
sokszínûségével.
A túra egyébként is számos meglepetést tarto-

gatott. Mód nyílt újságok, könyvek olvasgatásá-
ra, internetezésre, adatbázisokban való keresgé-
lésre, és aki e késõ éji órán a látottak nyomán
késztetést érzett a könyvtárral való közelebbi
kapcsolat kialakítására, térítés nélkül beiratkoz-
hatott. Sokakat felvillanyozott ez az ünnepi le-
hetõség, s az éjszaka közel négyszáz látogatója
közül minden harmadik élt is a kedvezõ alka-
lommal. Boldogan vették át a Múzeumok éjsza-
kája aprócska logójával díszített új olvasójegyü-
ket, melynek felavatása az elsõ kölcsönzésekkel
többnyire meg is történt.
Fantasztikusan gyorsan elszaladó, eseménydús,

hangulatos, emlékezetes éjszaka volt! Óriási
igény fogalmazódott meg a látogatókban a sze-
mélyes kommunikációra, a meghitt beszélgeté-
sekre, a többletinformáció befogadására. Jó ér-
zés volt eleget tenni a mindent megismerni, tud-
ni vágyók kíváncsiságának, de – mi tagadás – jó
érzés volt látni az emberek arcán az örömet, az
elismerést is.
Ez volt az elsõ múzeumok éjszakája intézmé-

nyünkben, de korántsem az elsõ könyvtári éjsza-
ka, rendhagyó nyitva tartás, rendhagyó program.
Noha most a középpontban muzeális értékeink
álltak, de a könyvtári szolgáltatások megmutatá-
sa tette teljessé a kínálatot, s a hihetetlenül for-
galmas éjszaka sikeréhez, úgy gondolom, hozzá-
járultak az elõzõ éjszakák és nappalok sikeres
eseményei is. ■
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A modern magyar kereskedelmi 
plakát legjobbjai a spanyolországi

Valenciában

Június 4-én A modern magyar kereskedelmi
plakát, 1924–1942 címmel kiállítás nyílt a va-
lenciai MuVim-ban (Felvilágosodás és Mo-
dernség Múzeumában). A tárlat 102 mûvészi
plakátot mutat be az Országos Széchényi
Könyvtár gyûjteményébõl. A két világháború
közötti magyar plakátmûvészet alkotásait eddig
nem látott nagy számban mutatja be a reprezen-
tatív válogatás.
A húszas, harmincas évek kiemelkedõ magyar

plakátjait felsorakoztató tárlat a 2001-ben létre-
hozott MuVim-nak ahhoz a kiállítási sorozatá-
hoz csatlakozik, mely a közép-európai országok
szellemi-mûvészeti mûhelyeit térképezi fel a ter-
vezõgrafika tükrében. 
A cseh és a lengyel alkalmazott grafika, dizájn

és plakátmûvészet bemutatása után került sor a
két világháború közötti magyar plakátra. Ma-
gyarországra elsõsorban a külföldön világhírre
szert tett Moholy-Nagy László és Kassák Lajos
hívja fel a figyelmet, s most lehetõvé válik annak
bemutatása, hogy a két nagy mester és a nemzet-
közi konstruktivizmus más ismert magyar sze-
replõi – mint Bortnyik Sándor és Molnár Farkas
– tevékenysége nyomán milyen robbanásszerû
átalakuláson ment át a magyar vizuális kultúra.
A kiállítás nyomán újabb fontos alkotók kerül-
hetnek be a köztudatba, mint Berény Róbert,
Irsai István, Csemiczky Tihamér, Radó György
és a Macskássy-testvérek. Kiderül, hogy
Vasarely Vásárhelyi Gyõzõ néven Bortnyik Sán-
dor tanítványa volt a Mûhely nevû grafikai ma-
gániskolában. 
A kiállítást háromnyelvû – spanyol, magyar és

angol – katalógus kíséri, Bakos Katalin tanulmá-
nyával és magyar mûvészek és kritikusok kora-
beli, emblematikus írásaiból összeállított do-
kumentumválogatással, továbbá valamennyi 
kiállított mû egész oldalas reprodukciójával. 
A Spanyolországban megjelent katalógus Ma-
gyarországon is megvásárolható lesz.
A további komoly érdeklõdésnek köszönhetõen

2009 õszén a plakátokat Sevillában mutatják be.
A magyar közönség a reprezentatív kiállítást
2010 õszén tekintheti meg Budapesten. ■
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A Társadalomtudományi szekció
szakmai kirándulása, látogatás
Tarnóban

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekció folytatva 2003-
tól évente megrendezett szakmai kirándulásait,
2009 májusában Dél-Lengyelország magyar em-
lékeit kutatta fel. Megtekintettük a XIX. század
elején magyar szentek képeivel telefestett
orawkai templomot, a történelmi Magyarország
legészakibb várát, a nedeci (vagy dunajeci) vá-
rat, jártunk Frigyesvágása (lengyelül: Frydman)
településen, meglátogattuk a Szent Kinga által
alapított ószandeci (Stary Sacz) kolostort, felke-
restük a przemysli magyar katonatemetõt. Az
egykori nyugat-galíciai városokat is bejártuk:
Tarnót, Jaroslawot, Lancutot, Przemysl-t. 
A magyar–lengyel kapcsolatok talán ma is

Tarnóban élnek a legerõsebben. Köszönhetõ ez a
város díszpolgárának, Lippóczy Norbertnek

(1902–1996), aki 1929-tõl Tarnóban nyitott to-
kaji borkereskedést, ott alapított családot. A há-
ború kitörésekor az NKVD letartóztatta, tizen-
négy évet töltött kényszerûségbõl a Szovjetunió-
ban. 1953-tól ismét Tarnóban élt, 1956-ban társ-
alapítója és egyben tiszteletbeli elnöke lett a
Tarnói Magyarbarátok Társaságának, a forrada-
lom idején százhuszonöt liter vért, két vagon
élelmiszert és ruhanemût gyûjtött össze Buda-
pest szenvedõ lakosainak. Már a háború elõtt
gyûjtött népi üvegfestményeket, hucul kerámiá-
kat és szakrális faragványokat (ezeket a tarnói
Egyházi Múzeumnak ajándékozta). A Bem Jó-
zsef tábornokra és a Bem–Petõfi kapcsolatra vo-
natkozó összegyûjtött dokumentumait a tarnói
múzeum õrzi. 1957-tõl az ex libriseket is gyûj-
tötte, ebbõl a tarnói múzeum mellett a budapesti
Magyar Mezõgazdasági Múzeumnak is adomá-
nyozott, mint ahogy a családjától örökölt tokaji
bor-etiketteket is. Bibliofil is volt, 1925-tõl gyûj-
tötte a finn nemzeti eposznak, a Kalevalának a
különféle kiadásait, melyekbõl ötvenöt példányt
adott át a városi könyvtárnak. Születésének szá-
zadik évfordulóján emléktáblát avattak volt la-
kóházán.
Utunk során a Lippóczy Norbert Kalevala-

kollekcióját is õrzõ tarnói városi könyvtárral,
illetve annak gyûjteményeivel ismerkedtünk
meg. A Julius Slowacki Városi Könyvtárat
1908-ban alapították, tavaly ünnepelte fennál-
lásának századik évfordulóját. A központi
könyvtárban
és a hozzá
tartozó ti-
zenegy fiók-
könyvtárban
ö s s z e s e n
428 ezer kö-
tet található,
évente 42
ezer beirat-
kozott olva-
sója van, na-
ponta ezer-
k é t s z á z a n
keresik fel
az intézmé-
nyeket.

K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k

✒ Villám Judit



Megérkezésünkkor magyar nyelvû újsággal
kedveskedtek nekünk, a „Tarnówi Hírek”-bõl
kaptunk példányokat is. Ez év márciusában nagy
ünnepség volt a városban Bem József földi ma-
radványai hazaszállításának nyolcvanadik évfor-
dulója tiszteletére, ekkor nyomtatták a lapot a
magyar vendégek tiszteletére, s a könyvtárban
Bem József életérõl színvonalas kiállítást ren-
deztek, melyet mi is megnéztünk.
A könyvtár jelene mellett megismerkedhettünk

régi könyves gyûjteményével is, melyben
XVI–XVIII. századi lengyel és idegen nyelvû
kiadványok mellett XVIII–XIX. századi kézira-
tok, térképek és kották is fellelhetõk. A gyûjte-
mény alapját Sanguszko herceg családjának
könyvtára képezte, ebbõl mutattak érdekes mû-
veket. A könyvtár legöregebb kötete Jan Laski
törvénykönyve (Statuty) 1506-ból, ami gyakor-
latilag a Hármaskönyv lengyel megfelelõje (Jan
Laski: Commune incliti Poloniae Regni privi-
legium constitutionum et indultuum publicitus
decretorum… Kraków, 1506.), amelyben a len-
gyel parlament elsõ ábrázolása is fellelhetõ.
Több, a XVI–XVII. században, szintén Krakkó-
ban nyomtatott könyvet is megismertettek ve-
lünk, így például: Kronika Polska (1597), (len-
gyel nyelvû) Biblia (1599), Szymon Syreniusz:

Zielnik herbarzem z iezyka Lacinskiego zowia…
(1613). A ritkaságok közül Tasso: La Geruza-
lemme Liberata, Velence 1745. címû kötetét mu-
tatták meg (a MOKKA-R adatbázis szerint ebbõl
a kötetbõl Magyarországon is csak egy van).
Kincseikrõl a könyvtár századik születésnapjára
kiadványt is megjelentettek, melyet csoportunk
ajándékba kapott. (A kötet a Könyvtári Intézet-
ben hozzáférhetõ). 
Tarnóban még számtalan további magyar emlé-

ket láthatunk. A Petõfi téren álló székelykaput
2001-ben, az ostrolenkai csata százhetvenedik
évfordulója alkalmából ajándékozta Tarnónak az
Írott Szó Alapítvány és Sepsiszentgyörgy városa.
A téren található Petõfi szobra és körülötte az er-
délyi csaták kopjafái. A városban született és itt
is nyugszik Bem tábornok, akinek kétnyelvû
(lengyel és magyar) emléktábla van a szülõháza
helyén álló házon, szobra a városfal mellett, ma-
uzóleuma a városi parkban egy tó közepén. 
A Tarnówi Magyarbarátok Társaságának házán
idõsebb Antall József emlékét õrzi egy tábla, ar-
ra emlékezve, hogy 1939-ben sok tarnói lakos
menekült Magyarországra. A márciusi ünnepség
alkalmával kiállították a városközpontban a
nagyszebeni csatáról rajzolt ún. Erdélyi körkép
másolatát, melybõl a tarnói múzeumban õrzik 
a világon a legtöbb darabot. Örömmel olvastuk a
tarnói látnivalók többnyelvû eligazító tábláit, itt
természetes, hogy a magyar emlékekre magyar
nyelven is felhívják az odalátogatók figyelmét. ■
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Ki kicsoda Erdélyben?

Tíz év után újra kiadják az erdélyi magyar ki 
kicsodát. A nagyváradi BMC kiadó tervei szerint
tízezer adatlap kerül a kötetbe. Azoké, akik tevé-
kenységükkel hozzájárulnak a nemzeti tudat meg-
õrzéséhez, a magyar közösség erõsítéséhez. Benne
lesznek az alapítványok és más civil szervezetek
is.  „Új generációk foglalták el helyüket az erdélyi
magyar közösségben, úgy gondolom, hogy az õ
életpályájukat is be kell mutatni, és az elsõ két ki-
adás sikere igazolta, hogy erre a kiadványra szük-
ség van” – hangsúlyozta Stanik István, a BMC 
kiadó igazgatója. A kötetben olyanok is szerepel-
hetnek, akik külföldön élnek, de munkásságuk 
Erdélyhez kötõdik.

(Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=53780)
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Irodalmi határátkelés
Három város – három ország – egy Európa

A fenti címet Antall István, a Magyar Rádió iro-
dalmi fõszerkesztõje adta annak a programsoro-
zatnak, amellyel a nyolcvanadik ünnepi könyv-
hétre készült könyvtárunk, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.
Ugyanis az ünnepi könyvhét több mint nyolc-

vanesztendõs történetében elsõ alkalommal kez-
dõdött szinte egy idõben az ünnepségsorozat az
Európai Unión kívüli Beregszászon, Kárpátal-
ján, Szatmárnémetiben, a Partiumban és Nyír-
egyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Ebben az idõben a világ különbözõ magyar kö-
zösségeiben élõ, de a tájhoz kötõdõ írók, költõk,
esszéírók, publicisták is képviseltették magukat
megyénkben Norvégiától Izraelig.

Nem véletlen, hogy immár hagyományos mó-
don néhány nappal korábban kezdõdtek és né-
hány nappal késõbb fejezõdtek be az ünnepi
könyvhét régióbeli, határon túli rendezvényei,
hiszen a magyar irodalom, az irodalom- és mû-
vészettörténet és a magyar könyvkiadás jelentõs
személyiségei az országos eseményre, a Vörös-
marty térre hivatalosak a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztõk Egyesülése által megjelölt
idõponban. Jelen esetben június 4. és 8. között.

Vagy azért, mert ünnepi kötetük van, vagy
„csak” azért, mert ez kiváló fóruma is az írótár-
sadalomnak.
A gazdag kínálat színvonaláról több mint száz,

a magyar szellemi életet reprezentáló vendég
gondoskodott tucatnyi színpadi és zenei produk-
ció, képzõmûvészeti kiállítás keretében.
A határátkelés gondolata nem újkeletû könyv-

tárunkban. A rendszeres és egyre szorosabbá vá-
ló könyvtárszakmai kapcsolatokon túl a magyar
irodalom határtalanságát hangsúlyozó progra-
mokat is rendszeresen szervezünk. Például a
Nagy könyv címû olvasás-népszerûsítõ kam-
pányba is intenzíven igyekeztünk bekapcsolni a
határon túl élõ nemzettársainkat; nem csak a sza-
vazásba, hanem rendhagyó irodalomórákat vit-
tünk az iskolákba, önálló irodalmi esteket pedig
különbözõ mûvelõdési házakba a Felvidékre,
Kárpátaljára és Szatmárba. Összesen tizenhárom
alkalommal. Ötödik alkalommal hívtunk a me-
gyei könyvheti rendezvények nyitó ünnepségére
díszvendéget határon túlról is, aki az anyaorszá-
gi vendéggel együtt a határon túl élõ, alkotó írók
és költõk nevében köszönti a könyv ünnepét.
Szintén ötödik alkalommal szervezzük a Magyar
irodalom határok nélkül címmel felolvasóestün-
ket, ahol megyebeli, megyénkbõl elszármazott,
határon túli vagy oda kötõdõ, de a világ vala-
mely más sarkában élõ írók és költõk mutatkoz-
nak be, olvasnak fel legkedvesebb, vagy éppen
legfrissebb írásaikból; összesen hat-hét fõ egy
alkalommal. Az elmúlt három évben minden
könyvhéten fogadtunk onnét vendégeket, s aján-
lottunk ki anyaországi írókat, költõket határon
túli iskolákba, könyvtárakba. Nem elsõ alkalom,
hogy a kárpátaljai Irka c. gyermeklap olvasói,
diákszerzõi számára szervezett karácsonyi ün-
nepségen, vagy gyermeknapon szervezünk, vagy
adunk mûsort. Most a Kárpátaljai Magyar Isko-
lai Könyvtárakért Alapítvány és a Varangy Ak-
ciócsoport Egyesület ajándékát, egy Békakon-
certet vittünk ajándékba. 
Második alkalommal mutatkoztak be könyvtá-

runkban felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és termé-
szetesen megyebeli képzõmûvészek együtt. 
A Kárpátok tavasza sorozatcímet viselõ kiállítá-
son tavaly festményeket, most grafikai munká-
kat láthattak az érdeklõdõk. Idén is e kiállítás

S z o m s z é d o l ó

✒ Vraukóné Lukács Ilona

Vári Fábián László
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volt a nyitóprogram, a programsorozat záró ese-
ménye pedig a csíkszeredai székhelyû Pallas-
Akadémia Kiadó bemutatkozása volt.

Ha a fenti programokon részt vevõk számát
nézzük, látható, igen kiterjedtek a könyvtár iro-
dalmi kapcsolatai Észak és Kelet felé egyaránt.
Terveink között szerepel továbbá egy olyan író-
találkozó szervezése, ahol a környezõ országok-
ban élõ írók jöhetnének össze, nemzetiségi hova-
tartozástól függetlenül. A közös kapocs a 
magyar nyelv: írnak azon a nyelven, vagy fordí-
tanak arra a nyelvre, vagy éppen arról a nyelvrõl,
hogy megismertessék saját népük irodalmával a
miénket, a mi nyelvünkön íródottakat a sajátjuk-
kal. Bízunk abban, hogy ezen a módon is hozzá-
járulunk a minél természetesebb, zökkenõ-
mentesebb egymás mellett éléshez.
Ezen elõzmények után szinte természetes volt,

hogy ezt a kerek évfordulót is úgy ünnepeljük
meg, hogy minden eddiginél emlékezetesebb le-
gyen a határainkon túl élõk számára. Ezt úgy
véltük megvalósíthatónak, ha olyan eseményt 
kínálunk fel részükre, mely biztos, hogy mély
nyomokat hagy bennük. Így terveltük ki, hogy
megkeressük azt az anyaországi írót/költõt, aki
vállalja, hogy mindhárom helyszínenre ellátogat,
ott elõadást tart, beszélget az ottani olvasókkal.
Erre a mindenhol hiteles anyaországi alkotóra
Jókai Anna személyében akadtunk. Mind
Szatmárban, mind Kárpátalján, s természete-
sen megyénkben is egyértelmûen elfogadták, 
s nagy-nagy szeretettel várták.
Június 2-án 17 órakor Szatmárnémetibe kísér-

tük az írónõt. Ott a németi református egyház-
község gyülekezeti termébe hirdették meg a 

találkozót, de hamar kiderült, hogy a kb. százöt-
ven fõt kényelmesen befogadó hely kicsinek bi-
zonyult. A szemközti református templomba
mentünk át, hogy mindenki beférjen. A helyszín
önmagában is méltóságot parancsoló volt, s az a
rengeteg ember... Közöttük, ha nem is nagy há-
nyadban, de voltak azért fiatalok, a középisko-
lás, illetve egyetemi korosztályt képviselõk is,
de leginkább már az ötvenes korosztály, vagy az
ennél idõsebbek. Ennek hátterét jól ismerjük, de
a tömeg, az érdeklõdés, az igény a magyar szó-
ra, az igaz, tiszta, szép magyar beszédre meg-
volt. S ez felemelõ. 
Az ünnepi esemény része volt egy együttmûkö-

dési megállapodás hitelesítése is, amit a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szatmár
Megyei Fiókszervezete és a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány képviselõi lát-
tak el kézjegyükkel. Valójában egy több évre
visszatekintõ rendszeres kapcsolat megerõsítése
volt ez az esemény.
Nagyon szép élményekkel indultunk hazafelé.

Köszönet a szervezõmunkáért Muzsnay Árpád-
nak, az Erdélyi
Magyar Közmûve-
lõdési Egyesület
alelnökének és Si-
pos Miklós espe-
resnek!
Másnap Bereg-

szászba indultunk,
ahol a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskola
elnöke, Orosz Ildi-
kó, és Soós Kál-
mán rektor volt a
házigazdánk. A fõ-
iskola Gyõr termé-
ben az érdeklõdõk
száma az elõzõ napihoz hasonló volt, jóval meg-
haladta a kétszáz fõt.
Szatmárnémetiben Egyed Emese, Beregszász-

ban Vári Fábián László költõ köszöntötte az ünne-
pet az ott élõ alkotók és a magyar nyelvet hûen
ápolók nevében, az írónõ ünnepi beszéde után.
Mindkét városba kísérõnkül szegõdött Kovács

Katáng Ferenc is, aki nyíregyházi születésû, de
jelenleg Norvégiában élõ költõ, mûfordító, grafi-
kus. Nyíregyházán õ szólt a határainkon kívül al-
kotó magyarok nevében.

Jókai Anna

Egyed Emese



E két utunkat hagyományteremtõ szándékkal
szerveztük, aminek teljes anyagi hátterét Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés elnöke biztosította. Ezúton is köszönet il-
leti érte!
A fentiekben, umeglehetõsen vázlatosan jelzett

programok is bizonyítékai annak, hogy miként a
zene, a képzõmûvészet, az irodalom sem ismer
határokat!
Természetesen számos más programunk is

volt a bõ két hét alatt, csak mint újszerût s
egyedit, ezt a szálat szerettük volna hangsú-
lyozni.
A korábbi évekhez hasonlóan folytatni kíván-

tuk a megye irodalmi hagyományainak erõsí-
tését is. A közelmúltbeli Krúdy-évforduló
kapcsán kézenfekvõ volt, hogy azok (mármint
az évfordulók) elmúltával is érdemeikhez mél-
tón ápoljuk nagyjaink emlékét. Ezért hívtunk
meg egy Krúdy-kutatót Bezecky Gábor iroda-
lomtörténész személyében, s vendégünk volt a
Kalligram Kiadó is, mely kiadó az ötven köte-
tesre tervezett Krúdy életmûsorozat gondo-
zója.
A Hétkrajcár Kiadó az új Móricz novelláskö-

tetét mutatta be.
Vannak rendszeresen visszatérõ események a

könyvhét során. Ilyen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete területi szervezetének szakmai napja,
a Bessenyei Irodalmi Társaság ünnepi ülése, az
Add az idõd! Add a hangod! címû felolvasónap
a vak és gyengénlátó társaink megsegítésére az
önkéntesek napjával összekapcsolva.
S mindig vannak újak, könyvheti aktualitások,

vagy csak a könyvhét ürügyén szervezett progra-
mok. Mindegyiket képtelenség lenne felsorolni,
de azért néhány nevet a vendégeink sorából szí-
vesen megosztok az olvasókkal a már fent jelzet-
teken kívül: Tóth Erzsébet, Körösi Zoltán,
Grecsó Krisztián, Kurucz Gyula, Vasy Géza,
Szalma Edit, Pomogáts Béla, Gáspár Ferenc,
Erdélyi Lili Ada, Oláh András.
S végül örömmel osztom meg a hírt, miszerint

Nyírbátorban útjára indult a Nyírbátori könyv-
ünnep-sorozat, rendkívül gazdag, színes prog-
rammal. Bízunk benne, hogy lesz folytatása,
mint ahogy könyvtárunk több éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ programjainak s annak is,
amit az idén indítottunk hagyományteremtõ
szándékkal – ami valójában e sorok megírására
ösztönzött. ■
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Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár
könyvritkaságai

Hiánypótló könyvet jelentetett meg az egri Líceum
Kiadó. A szerzõ az Eszterházy Károly Fõiskola
épületében található, barokk stílusú Fõegyház-
megyei Könyvtár könyvritkaságaiból szedett
össze egy nagyobb csokorra valót, és ezeket
szakértõ tolmácsolásban mutatja be ebben az el-
lentmondásoktól feszülõ kötetben. A kezdemé-
nyezésre feltétlenül szükség volt már, hiszen en-
nek a felbecsülhetetlen értékû könyvtárnak a
több száz éves állományáról eddig érdemleges,
hasonló terjedelmû összefoglalás nem készült
még. A könyvanyag jelenlegi legavatottabb is-
merõje, Surányi Imre, úttörõ jellegû lépésre
szánta el magát: évtizedek kitartó munkája során
átlapozta és katalogizálta a bibliotéka körülbelül
60 ezer kötetes, régi könyvekbõl álló gyûjte-
ményrészét. Sok könyvet alaposabban is áttanul-
mányozott, így olvasmányélményei alapján ön-
kéntelenül is olyan tendenciák bontakoztak ki
szeme elõtt, amelyeket a szakirodalom is több-
ször csak sejtetni enged, vagy ha ki is jelent ró-
luk valamit, az igazolás, az alátámasztás kedvé-
ért sohasem árt hozzá újabb példák felsorakozta-
tása sem. Erre kiváló példákkal szolgál ez a 
tudós szorgalommal megírt mû. Legyen itt elég
csupán egyetlen mûvelõdéstörténeti összefüggés
kiemelése. A szerzõ a kora újkori kiadói gyakor-
lattal kapcsolatban, éppen Hartmann Schedel
(1440–1514) nürnbergi orvos 1800-nál is több
metszettel díszített, 1493-ban megjelent világ-
krónikájának bemutatása során, ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy a metszetes könyveknél
ugyanazokat a dúcokat idõnként más-más fel-
irattal látták el, és így értékesítették õket. Ebbõl
következett aztán, hogy ugyanaz a metszet ábrá-
zolt különféle városokat, ami félreértések soro-
zatát szül(het)te a késõbbiekben (vö. 129. oldal).
A 166 középkori kéziratos és kora újkori nyom-

tatott mûvet többnyire incipittel és címlappal be-
mutató könyv szép keresztmetszetét adja egy kö-
zel 250 éves könyvtár állományának. A szerzõ
mintegy az emberi élet leképezésének, korabeli
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könyvekben történõ lecsapódásának, illetve ezek
modern kori bemutatásának szenteli könyvét.
Mindennek a kezdetét természetesen a transz-
cendens megragadása és értelmezésének lehetõ-
ségei jelentik, ennek fényében kerül sor a kötet
egynegyedét kitevõ „biblikus” részre. Ennek ke-
retében mintegy negyven írásmûvet elemez a
szerzõ a bibliafordításoktól kezdve a keresztény
szentek és tudósok, valamint a középkori szent-
beszédgyûjteményeken át az egyháztörténeti
forráskiadványokig és a protestantizmus alapve-
tõ munkáiig. Egyetlen mû erejéig a „vallás torz-
képe: a babona” és a boszorkányság is terítékre
kerül (86-87. oldal). Ezt követi egy tizenkét-
tizenkét mûismertetésbõl álló blokk, amely a
gondolkodó és az alkotó embert állítja elõtérbe 
a filozófiában és a mûvészetekben. Ebben a jelen
antológia szerzõje az ókortól a XIX. század ele-
jéig élt auktorokhoz társítja reminiszcenciáit és
kommentárjait, miközben magyar, sõt nem egy-
szer egri vonatkozásokat is kiemel, melyek szer-
vesen csatolják a magyar kultúrát is az európai
kultúrkörhöz – tanúbizonyságát adva ezzel, hogy
az Európai Unió egyáltalán nem új találmány
nemhogy kulturális, de még politikai értelemben
sem! A következõ nagyobb egységet az Életünk
tere: a Föld és az univerzum cím alá rendeli a
szerzõ, melynek keretében (harmincnál is több
mû példáján) földrajzi, kartográfiai, csillagásza-
ti, kozmológiai, technikai és orvostudományi
kuriózumokat, érdekességeket vonultat fel. A tá-
gabb térbõl közelítve szûkebb életterünk, Ma-
gyarország és Eger felé Surányi Imre közel
negyven nyomtatvány segítségével tárja fel a
Kárpát-medence, azaz a történeti Magyarország
földrajzát, történetét, jogrendszerét, majd (egy
kivétellel) külön kitér a magyar szépirodalom
XVIII–XIX. századi, elsõ kiadású remekmûvei-
re, tanügyi rendeleteket, tankönyveket és barokk
kori egyetemi vizsgakönyveket vesz górcsõ alá,
míg végül eljut a magyar orvosi életrajzi bibliog-
ráfiákig és végpontként az orvoslás kérdéséig
Eger városában. A legutolsó nagy tematikus egy-
séget a „könyvtárhasználatot, olvasást és a tudo-
mányos kutatást segítõ könyvféleségek” (vö.
243. oldal) bemutatása teszi ki. Találkozunk itt
enciklopédiákkal, bibliográfiákkal, szótárakkal,
illetõleg a mindennapi életben használatos, a tár-

sas és a gazdasági életben való tájékozódást
könnyebbé tevõ nyomtatványokkal (tizennégy
tétel). Az egész válogatást ismét egy teológiai
munka zárja le, keretet adva ezzel a gyûjtemény-
nek, és pontot téve az egész antológiára.
A szubjektív válogatáson alapuló kötet elõsza-

vában az alábbi kijelentés olvasható: „A szerzõ
nem restelli bevallani, hogy nem feltétlenül új is-
mereteket nyújtó mûvet kívánt tudományos
igénnyel bemutatni, s hogy nem idegen tõle bi-
zonyos didaktikai szándék sem” (vö. 5. oldal).
Érdemes körüljárnunk ennek a mondatnak az
egyes részeit. Ami az új tudnivalók esetlegesen
feltételezett hiányát illeti, azzal kapcsolatban azt
kell mondanunk, hogy a szerzõ pusztán szerény-
ségbe burkolózik. Igenis szép számmal kapunk
újabb vagy újra napvilágra hozott, legalábbis a
közember számára ismételten hozzáférhetõvé
tett ismereteket a kötetben. Így tudjuk meg pél-
dának okáért, hogy Egerben õrzik azt az 1394-
bõl származó „Miskolczi-féle misekönyvet”,
amely tartalmazza a legkorábbi, biztosan Ma-
gyarországon és biztosan magyar ember által al-
kotott könyvillusztrációt (vö. 34–35. oldal).
Vagy értesülhetünk arról, hogy a Fõegyházme-
gyei Könyvtár ritkaságai közé tartozik az a XV.
század elsõ felében készült Dante-kódex, amely
az Isteni színjáték olasz lírai szövegének latin
nyelvû prózafordítása mellett unikumként meg-
õrzött egy Luxemburgi Zsigmond német-római
császárnak (1410–1437) és magyar királynak
(1387–1437) szóló ajánlást is (a Vatikáni Könyv-
tárban és a British Múzeum Könyvtárában õrzött
egy-egy példány nem tartalmazza ezt a részt –
vö. 102–105. oldal). Külön érdekességnek szá-
mít, hogy a XIX. század elején megjelent Dió-
szegi Sámuel (1761–1813) debreceni református
lelkész és a Lúdas Matyit szerzõ Fazekas Mihály
(1766–1828) költõ közös botanikai (!) munkája
Magyar fûvész könyv (Debrecen, 1807) címmel,
amely a manapság is használatos növénynevek
magyar tudományos nómenklatúráját teremtette
meg. Külön mentalitás- és könyvtártörténeti ada-
lék, hogy ez a munka igen hamar ritka könyvvé
vált, hiszen a Diószegi által vezetett parókia pin-
céjében a könyvek kétharmadát belakmározták
az egerek (vö. 225. oldal). Nagyszerû tudomá-
nyos teljesítményként kell értékelnünk, hogy a
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szerzõ külön hangsúlyt fektet a hungarica és az
Agriensia, azaz a magyar és az egri vonatkozá-
sok kiemelésére. Tudtán kívül csatlakozik így az
Országos Széchényi Könyvtár által régóta koor-
dinált, könyves hungarica anyagok regisztrálását
végzõ, hivatásosokból és „külsõsökbõl” álló kis-
számú csapathoz, és nem egy esetben olyan új-
donságról számol be, amely eddig ismeretlen
volt a hazai szakemberek elõtt is (pl. a 195. és a
229. oldalon). A könyv talán legnagyobb érde-
mét éppen ebben a tényben kell látnunk: tudós
szorgalommal gyûjti össze a regionális és helyi
vonatkozású adatokat, szépen gazdagítva ezzel a
helytörténeti gyûjteményt alkotó bibliográfiai té-
telek sorát.
A „tudományos igény” vonatkozásában ambi-

valens helyzettel találta magát szemben a recen-
zens. A mû – kiállítását tekintve – alapvetõen
népszerûsítõ kiadvány, azaz nem tartalmaz szö-
vegközi hivatkozásokat, lábjegyzeteket, és a tu-
dományos apparátusból hiányzik a szakirodalom
felvonultatása is. A fõszöveg sem ragaszkodik
általában a kötött, szárazabb tudományos stílus
elvárásaihoz. Viszont a szerzõ sok esetben nem
tud elszakadni korábbi szakirodalmi olvasmá-
nyaitól, és a fõszövegbe bújtatva megadja a hi-
vatkozások többé-kevésbé azonosítható lelõ-
helyét is (vö. például a 65., a 207. és a 215. ol-
dalon). Ezt a felemás megoldást érdemes lenne
egy következõ, tudományos igényû kiadásban
megszüntetni, vagy pedig a népszerû kiadásból a
rejtett hivatkozásokat is kihagyni.
A „didaktikai szándék” megjelenése egyértel-

mû az egész kiadványban. Az egyszerûen fogal-
mazott mondatok, a többnyire magyarázatokkal
ellátott terminus technicusok, a rengeteg kép és
a hozzájuk tartozó, általában rövid szöveges le-
írások, valamint az érdekes, figyelemfelkeltõ,
sokszor magyar vonatkozású momentumok ki-
emelése a hatalmas mennyiségû szöveganyagból
minden bizonnyal sok olvasót vonzanak majd.
Ugyancsak a könyv várható népszerûségét se-

gítheti elõ az az Egon Friedellre vagy Ráth-Végh
Istvánra emlékeztetõ stílus – hogy csak a legis-
mertebbeket soroljam elõ –, amelynek jellemzõ-
je, hogy a szerzõ kiváló érzékkel ragadja meg az
egyediséget, a kuriózumot, tehát azokat a karak-
terisztikus jegyeket, amelyek érdekessé tehetik a
régi dolgokat a ma embere számára, így 
akár még kedvet is kaphat az olvasáshoz is. 
Nem merül el mélyen a filozófia, a vallás vagy 

például a biológia világában, hanem csak a szük-
séges mértékig érinti az egyes területeket. To-
vábbi értéke a munkának, hogy többször tudo-
mánytörténetileg jelentõs, ám manapság csak
igen ritkán emlegetett mûveket állít ismét reflek-
torfénybe, és próbálja meg újra beemelni a köz-
tudatba pl. Sartori Bernardnak (1735–1801) a 
magyar filozófiai nyelv megteremtésére tett kísér-
letét (Magyar nyelven filosofia. Eger, 1772.) – vö.
100–101. oldal. Nem puszta karitatív szolgálat ez
a szerzõ részérõl, hanem igen méltánylandó tett,
hiszen egy-egy ilyen elfeledett munka felemlege-
tésével akár az eddig kialakított tudományos-tu-
dománytörténeti kép átgondolására is serkent-
het. Ezenkívül felhívja a figyelmet többek között
a magyar kulturális emlékezet fenntartását táplá-
ló olyan nyomtatványokra is, mint például a
Gerhard Mercator (1512–1594) és Jodocus
Hondius (1563–1612) által készített, kozmográfi-
ai elmélkedéseket is tartalmazó hatalmas atlaszra,
amely attól válik igazán fontossá számunkra,
hogy a kötéstábláján latin nyelvû, aranyozott pon-
colással az alábbi, az egykori tulajdonlást jelzõ
szöveg olvasható: „Rákóczi György, Erdély feje-
delme, az Úr 1632. évében”. Szintén fontosnak
tartom kiemelni: a jelen könyv olvasásakor egyér-
telmûvé válik, hogy az egri Fõegyházmegyei
Könyvtár számtalan, mára már ritkaságszámba
menõ, éppen ezért szinte hozzáférhetetlen editio
princepset, azaz elsõ kiadást õriz, ami igen fontos
tudnivaló akár a „laikusok”, akár a kutatók szá-
mára.
A munka érdemei mellett nem szabad elhall-

gatni azt a tényt, amely miatt a recenzió elsõ
mondatában az „ellentmondásoktól feszülõ” jel-
zõs szerkezetet használtam. Amíg a tartalom, a
mondanivaló nagyon emberi, sokszor mélyen-
szántó és igen kidolgozott, addig a formáról ez
már egyáltalán nem mondható el. Mind a techni-
kai, mind a nyelvi megszerkesztettség igen sok
kívánnivalót hagy maga után. Anélkül, hogy
részletekbe bocsátkoznék, néhány példával il-
lusztrálom csupán a nagyszámú hibák egyes tí-
pusait. A több száz elgépelési, helyesírási, fogal-
mazási és mondatszerkesztésbeli hibára nem kí-
vánok most konkrétan kitérni. Több esetben
olyan félreérthetõ és a történelmi hûségnek meg
nem felelõ, anakronisztikus adatokra bukka-
nunk, amelyek javítása a késõbbiekben minden-
képpen szükséges volna. Így például amíg a fõ-
szövegben VII. Kelemen (1378–1394) pápáról
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hallunk, addig tulajdonképpen VIII. Kelemenrõl
(1592–1605) kellene, hogy szó essék (vö. 21. ol-
dal). Igen szemet bántó az is, amikor az idén ép-
pen százhatvanadik évfordulóját ünneplõ ma-
gyar forradalom és szabadságharc évszáma
1948–1949-re módosul (vö. 200. oldal). Nem
egyszer találkozunk félkész fordításokkal is a
szövegben, amikor egy-egy mondatban például
német szavak maradnak: a 201. oldalon szereplõ
„Infanterie-Regimentet” érdemes lett volna a
magyarosabb „gyalogezred” szóval helyettesíte-
ni. A személynévmutatóban végzett szúrópróba-
szerû ellenõrzés eredményeként elmondható,
hogy a hivatkozott oldalszámok nem mindig áll-
nak összhangban a fõszövegbeli elhelyezkedé-
sükkel (vö. pl. Bayer, Bizschoff, Pyrker stb.).
Több név nem szerepel a mutatóban (pl.
Trestyánszky D. – így feloldatlanul a fõszöveg-
ben). Sokszor kimaradnak az utalók, és még
földrajzi nevek is becsúsznak a személynevek
közé (pl. Erlau/Eger). A földrajzi nevek mutató-
járól hasonló észrevételek tehetõk. A tárgymuta-
tóban elõfordul olyan szócikk is, amelyhez nincs
oldalszám rendelve (pl. Candide). A szerzõk és
mûvek jegyzékében igen sok és a fõszövegben
olvashatóktól eltérõ gépelési, helyesírási hiba ta-
lálható. A tartalommutatóban például oldal-
számok elcsúszására lehet figyelmes a körülte-
kintõ olvasó (pl. 242/243. oldal). Összességében
a munka azt a látszatot kelti, mintha az utolsó el-
lenõrzési, átolvasási, lektorálási fázis kimaradt
volna. Amennyiben nem ez történt, úgy egy fel-
tételezhetõ technikai malõr következtében egy
korábbi szövegváltozat került el a nyomdába.
Végsõ soron azt lehet elmondani a jelen kiad-

ványról, hogy az olyan mûvelõdés- és mentalitás-
történeti adalékoknak köszönhetõen, amelyek
nem kapcsolódnak feltétlenül szorosan a bemuta-
tott mûvekhez, a könyv hozzáadott értéke igen
magas. A közeljövõben mindenképpen érdemes
lenne nagyobb példányszámban és két változat-
ban, egy népszerûsítõ és egy tudományos formá-
ban is kiadni, hogy a különféle érdeklõdésû és
igényû olvasók egyaránt örömüket lelhessék en-
nek az alapvetõen kiváló könyvnek a tanulmányo-
zásában.

Surányi Imre: Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár
könyvritkaságai. Válogatás a 11–19. századokban megje-
lent kéziratos és nyomtatott mûvek közül. Lektorálta:
Löffler Erzsébet. Eger: Líceum Kiadó, 2009. 297 p. ISBN
978-963-9894-15-0

A fõváros könyvtárának története

Budapest közkönyvtára, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, mint országos szakkönyvtár, mint a fõ-
város egyik, ha nem a legnagyobb közmûvelõdé-
si intézménye, a könyvtár történetét bemutató ki-
advány megjelentetésével ünnepelt, tisztelte meg
olvasóit megalakulásának 100. évfordulójára. 
A kétkötetesre tervezett, a kezdetektõl 1998-ig
terjedõ idõszak eseményeit bemutató kötetekbõl
az 1. kötet 2004-ben, az évforduló évében jelent
meg. A nagy gonddal készült kétkötetes történeti
monográfia elsõ kötetét, a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtárnak ajándékozott A fõváros
könyvtárának története I. kötet 1945-ig c. kiad-
ványt az „alapító könyvtárnak” tisztelettel beírás-
sal dedikálta Katsányi Sándor, a szerzõ. Amikor
Kõrösy Józsefrõl, a Fõvárosi Statisztikai Hivatal
és annak könyvtára elsõ igazgatójáról készült ta-
nulmányhoz gyûjtöttem anyagot, Katsányi Sán-
dor e könyve alapmû volt számomra.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadásában

megjelent mû már címében és elõszavában is ígér-
te, hogy lesz folytatása a kötetnek. 2009. március
11-én került sor A fõváros könyvtárának történe-
te 1945–1998 címû kiadvány, a 2. kötet bemuta-
tására. Ennek a kötetnek Katsányi Sándor mellett
társszerzõje is van, Tóth Gyula személyében. 
A második kötet bevezetõjében olvashatjuk, hogy
az eredeti tervek szerint együtt jelent volna meg a
két kötet. A könyvtár 1945 utáni történetének
megírására Kiss Jenõ, a könyvtár nyugalmazott fõ-
igazgatója kapott megbízást, aki az 1945–1979
közötti periódust vállalta, az 1980–2000. évek be-
mutatására pedig Futala Tibort kérte fel. A szakma
két nagy öregje nem tudta a vállalt munkát elvé-
gezni, elmentek közülünk. A félbeszakadt munkát
Katsányi Sándor és Tóth Gyula fejezte be.
Jó így együtt kézbe venni a két kötetet, hiszen

így vált teljessé a kép a könyvtárról, és szeret-
ném most, így együtt a két kötetet áttekinteni,
bemutatni.
A könyvtár történetének 100 évébõl 1980-ig

fogja át az eseményeket Katsányi Sándor, aki a
kezdetektõl 1945-ig terjedõ idõszak krónikáját is
megírta, az 1980-tól 30 év történetét pedig Tóth
Gyula tollából olvashatjuk.

✒ Nemes Erzsébet



Az elsõ kötetben megismerhetjük a könyvtár
megalakulásának elõzményeit, Pest és Buda
könyvtári nyilvánosságának kialakulását, egy fõ-
városi könyvtár mint általános közmûvelõdési
könyvtár létrehozására való törekvéseket.
Ez az a korszak, amely a fõváros könyvtárügyé-

nek egyik eseményekben bõvelkedõ, legizgalma-
sabb idõszaka volt. Katsányi Sándor elfogulatlanul
mutatja be a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár elõ-
történetét, alapítását és ebben a Fõvárosi Statiszti-
kai Hivatal és Kõrösy József, valamint a Fõvárosi
Könyvtár és Toldy László szerepét, a Statisztikai
Hivatal vezetõjének, egyben a könyvtár igazgató-
jának, Kõrösy Józsefnek és a tõle a Statisztikai Hi-
vatal könyvtárában könyvtárnoki státust kapó Sza-
bó Ervinnek a munkásságát, majd a századforduló
táján született kezdeményezéseket a városi, fõvá-
rosi nyilvános könyvtár megteremtésére.
Részletesen olvashatunk egy-egy jelentõsebb

korszakot felölelve az újjászervezéstõl a korsze-
rûen mûködõ társadalomtudományi könyvtárig,
korhû képet hagyva a fõváros mûvelõdés- és
könyvtárügyérõl is.
Az 1893–1903 közötti, majd az 1903–1909 kö-

zötti idõszak is az átszervezésekrõl és újjászer-

vezésekrõl, a fentebb említett két könyvtár egye-
sítésérõl, majd szétválásáról és egy új könyvtár,
egy új fõvárosi könyvtár születésérõl, alapításá-
ról szól. Erre az idõszakra, 1904-re datálják a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár megalapítását.
A következõ fejezetben az 1910-es évek ese-

ményeirõl, a városi könyvtár új modelljének ki-
alakításáról, ezt követõen a nyilvános könyvtár
alapjainak megszilárdulásáról, a könyvtárpalota
tervezésérõl, a központi könyvtár mellett a fiók-
könyvtárak mûködésérõl olvashatunk.
Az 1914–1918 közti idõszak a Szabó Ervin-i

korszak lezárulása. Külön fejezetet szentel a szer-
zõ a könyvtár tevékenységének a Tanácsköztársa-
ság idõszakában. Majd a váltás, a konszolidáció
idõszaka következik, a Budapest Gyûjtemény és a
Keleti Gyûjtemény, a fiókhálózat alakulása, a sze-
mélyzeti munka, a társadalmi kapcsolatok újra-
szövése, egy átmeneti korszak lezárulta a fejezet
fõbb állomásai.
A Wenckheim-palota történetével kezdõdik a

következõ fejezet, ahol a hálózatépítõ törekvé-
sekrõl, a központi könyvtár és a hálózat állomá-
nyának alakulásáról, információközvetítõ, 
olvasmányközvetítõ szerepérõl, politikai szerep-
vállalásokról, könyvtárpolitikáról olvashatunk.
Az 1. kötet a könyvtár II. világháború alatti

életérõl, mûködésérõl szóló fejezettel, Buda-
pest és a Wenckheim-palota ostrom alatti sorsá-
val zárul.
A Budapest Gyûjtemény képanyagával gazda-

gon illusztrált kötet végén, fejezetenkénti bon-
tásban, gazdag jegyzetanyagot, kronológiát, név-
mutatót, tárgymutatót találunk.
A 2008 végén megjelent, ez év márciusában bemu-

tatott második kötet követi az elsõ kötet szerkezetét.
Az ország sorsában, történetében jelentõs mér-

földkövek a könyvtár életében is megmutatkoz-
nak. Az elsõ fejezet az 1945–48 közötti koalíciós
évekrõl számol be, a romeltakarítástól kezdõdõ-
en, a könyvtár szerepérõl, a mûködési keretek
változásáról, az új mûvelõdéspolitikáról, a dol-
gozók „kicserélésérõl” ír tárgyilagosan a szerzõ.
A kultúrforradalom és diktatúra fejezetben a
könyvtár megváltozott szerepvállalásáról, 
a korszak egészét jellemzõ paradigmaváltásról,
politikai légkörrõl, a felsõ vezetés teljes kicse-
rélõdésérõl olvashatunk. A továbbra is kronoló-
giai sorrendben haladó eseményeket követve az
1956-os forradalomig terjedõ idõszakban bekö-
vetkezett átrendezõdésekrõl, visszarendezõdé-
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sekrõl, változásokról, ezt követõen a Kádár-
rendszerbeli koncepciókról, számonkérésekrõl
van szó. Nagyon izgalmas volt számomra ezeket
a fejezeteket és a késõbbieket már úgy olvasni,
mint kortársa, részese az eseményeknek, és egy
könyvtár történetén keresztül visszatükrözõdni
látni közeli múltunkat. Az 1960-as évek a differen-
ciáltabb szolgáltatások felé mutattak, míg a 70-es
évek kapcsán új stratégiákról, szemléletváltásról,
változásról, a szociológiai szolgáltatások kibonta-
kozásáról, könyvtárakról és vezetõkrõl, raktározási
problémáktól és eredményekrõl számol be.
Egyre több olyan kollégs bukkan fel, akit a szak-

ma nagy öregének tekintünk, de már munkatár-
sunk, vagy tanárunk volt, a közelmúlt eseményei-
nek átélõjeként, részeseként. Katsányi Sándor a
közkönyvtárak ideálképének korszakonkénti vál-
tozását így fogalmazza meg tömören: az ötvenes
években a hálózati elvárás az „agitáló könyvtár”
volt, a 60-as években a „nevelõ könyvtár” lett, a
70-es években a szolgáltatások széles skáláját
nyújtó, differenciált könyvtári rendszer megte-
remtése lett a stratégiai cél. A könyvtár fennállá-
sának 75. évfordulójának évével, az 1979-es év
eseményeivel záródik a Katsányi Sándor által írt
rész.
Az egészen közeli múltról talán még nehezebb

tárgyilagos képet rajzolni, de ez sikerült Tóth
Gyulának, aki az 1980-as évektõl tárja elénk a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár mintegy 20 év-
nyi eseményeit, egészen 1998-ig.
Két nagy fejezetben mutatja be ezt az idõszakot.

A visszatérés a Szabó Ervin-i alapokhoz és a kor-
szerûsítés részben szemléletváltásról, a reform-
korszakról, a rendszerváltás éveirõl és az új 
központi könyvtár elõkészítésérõl ad számot. 
A másik nagy felölelõ rész a könyvtár mûködését 
mutatja be. Itt a feltételek alakulásáról, az állo-
mányról, az olvasókról, a szolgáltatásokról és a
szakgyûjteményekrõl, a könyvtár kapcsolatairól
ír. A sok küzdelem, nehézség ellenére személyes
megtapasztalói lehettünk, hogy e korszakot lezá-
róan kulturális területen példátlanul magas támo-
gatási összeget kapott a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár a régi palotaépület és a hozzá csatlako-
zó két épületszárny átépítésére. Az átépítés és a
rekonstrukció megvalósult, és mint a kötet tartal-
mi részét záró kitekintésben olvashatjuk, 2004-
ben a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár méltó mó-
don ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. 
Ezt a kötetet névmutató, kronológia, kiadványjegy-

zék és bibliográfia, valamint statisztikai adatok teszik
teljessé. A lábjegyzetek mindkét kötetben jelentõs
forrásanyagot tartalmaznak. Az illusztrációkat a
könyvtár Budapest Gyûjteményébõl válogatták.
Katsányi Sándor dedikációja „az alapító könyv-

tár” mai munkatársait büszkévé teszik, hogy a Fõ-
városi Statisztikai Könyvtár gyûjteményének
nagy része alapja lehetett a mára világvárosi köz-
mûvelõdési könyvtárrá nõtt Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárnak és olyan könyvtárost adott a szak-
mának, mint Szabó Ervin. A két szerzõ, Katsányi
Sándor és Tóth Gyula igazán olvasmányos, néha
anekdotázó stílusban, ugyanakkor tárgyilagosan,
alapos forráskutatással alátámasztva tárja elénk
egyik legjelentõsebb könyvtárunk, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár történetét. A kétkötetes mû
fontos és hiánypotló adalékául szolgál a magyar
könyvtártörténetnek.

Katsányi Sándor: A fõváros könyvtárának története
(Katsányi Sándor; [közread. A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár]. - Budapest: FSZEK, 2004. 1. köt., 1945-ig. -
2004. - 420 p.: ill.
Katsányi Sándor – Tóth Gyula: A fõváros könyvtárának
története (Katsányi Sándor; Tóth Gyula; [közread. A Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár]. - Bp: FSZEK, 2008. 2. köt.,
1945–1998. – 2008. 526 p.: ill.
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T u d j o n  r ó l a !

Az EU megtorpedózhatja 
a Google Books projektet

Az Európai Bizottság szeptember 7-én meghallgatást
tart annak tisztázására, hogy miként érinti az európai
szerzõk jogait az amerikai Google tavaly októberben, az
Egyesült Államokban kötött egyezsége egy elektronikus
könyvtár létrehozására.

A megállapodás értelmében a Google 125 millió dol-
lárt fizet az amerikai szerzõk és kiadók szervezeteinek
azért, hogy könyvtári könyvek millióit szkennelhesse be
és tegye elérhetõvé az interneten. A jogtulajdonosok fel-
vételüket kérhetik a Google regiszterébe azért, hogy ré-
szesülhessenek az eladásokból és elõfizetésekbõl. 

A megállapodás egy per eredményeként született, ezért
csak a Google Books névre keresztelt szolgáltatás ottani
felhasználóira vonatkozik. Vagyis az Egyesült Államo-
kon kívül csak keresni lehet majd a digitalizált könyvek
között, illetve részleteket elolvasni belõlük. 

Az egyezménynek ennek ellenére is az Egyesült Álla-
mokon messze túlmutató hatásai lehetnek, hiszen a
Google külföldi szerzõk mûveit is digitalizálná.

(Forrás: VG Online)

Kiállítás a Somogyi-könyvtárban

A tisztelet tisztelete – a világ vallásai a Somo-
gyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében
címmel nyílik kiállítás kedden a Somogyi-
könyvtár földszintjén. A különbözõ vallások és
vallási kultúrák az ókortól a XIX. századig íve-
lõ bemutatatása a könyvtár muzeális gyûj-
teményébõl válogatva készült – öt évszázad 
kiemelkedõ szépségû, illusztrált, egyedi
könyvremekeit kiállítva. A tárlat október 22-éig
(vasárnap kivételével minden nap, a szabadtéri
játéknapokon este 9 óráig) ingyenesen látogat-
ható. A kiállítást, amely az Európa Kulturális
Fõvárosa Pécs 2010 programsorozat hivatalos
r e n d e z vé ny e ,
Gyulay Endre, a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
nyuga lmazo t t
püspöke, Sze-
ged díszpolgára
nyitotta meg.

Benedek Elek 
a mûvelt, olvasott nemzetért

Ezzel a címmel 2009. szeptember 21-én az OFI
– Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
kamarakiállítást rendez és emlékülést tart Be-
nedek Elek nevelésügyi, gyermekirodalmi
munkásságáról, születésének 150. évfordulója
alkalmából.

Az emlékülés tervezett témái:
• olvasó- és irodalomkönyvek,
• meseíró,
• történelemkönyvei,
• gyermek- és ifjúsági lapok szerkesztõje,
• oktatáspolitika a XIX–XX. század fordulóján.

Információ: 
Borostyániné Rákóczi Mária 
rmaria60@t-online.hu

Pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség június 8-án
meghirdette a DAOP-2009-5.1.2/D, a DDOP-
2009-4.1.1/B, az ÉAOP-2009-5.1.1/G, valamint
az ÉMOP-2009-312/D kódszámú funkcióbõvítõ
városrehabilitációs témájú pályázatokat a kom-
plex programmal segítendõ leghátrányosabb
helyzetû kistérségek települései számára.

A pályázatok keretében támogatható többek
között könyvtárak, kulturális, mûvelõdési
épületek, színházak, múzeumok külsõ felújítása,
átalakítása, bõvítése, korszerûsítése; egyes
pályázatoknál a helyiségek, belsõ terek láto-
gatóbarát kialakítása.

Beadási határidõ: 2009. november 30.

Részletek az NFÜ honlapján: www.nfu.hu/
/megjelentek_a_funkciobovito_varosrehabilitaciot_
_tamogato_palyazatok



Fejlesztési lehetõségek a TÁMOP kapcsán

9. országos ODR-konferencia 
Tatabányán a József Attila Megyei Könyvtárban

2009. október 12.

11.00–11.05 Megnyitó 
Monostori Imre igazgató (József Attila Megyei Könyvtár)

11.05–11.45 MOKKA-ODR továbbfejlesztés, TÁMOP
Bánkeszi Katalin projektvezetõ (OSZK)

11.45–12.10 Elektronikus dokumentumküldés – egy vizsgálat tapasztalatai
Tóth Andrea könyvtári szakreferens (OSZK)

12.10–12.30 ODR és ARIEL tapasztalatok egy határon túli könyvtárban
Papp József (Muraszombat)

12.30–12.50 Könyvtárközi kölcsönzés a KSH Könyvtárában
Rettich Béla fõtanácsos (KSH Könyvtár)

13.00–14.00 Közös ebéd

14.00–15.00 Hozzászólások, problémák megvitatása

15.00 Könyvtári integrált rendszerek – mûhelymunka a fejlesztõkkel
eCorvina, EX-LH, TEXTLIB, SZTAKI-Monguz, IqSys, Szirén, Szikla

Eseménynaptár 2009

Dátum

IX. 15.

IX. 21.

IX. 25.

X. 2.

X. 5–12.

X. 11. 

X. 12.

X. 12.

X.

Hely

Bp., Mérei Int.

Bp., OPKM

Bp., OIK

Gyõr

országszerte

országszerte

Tatabánya

Rendezvény

Könyvtárostanárok szakmai napja:
Elvárások

Benedek Elek-emlékülés

Nyelvek európai napja

Olvasó gyermek

Országos nagyi könyvtári napok

Könyves vasárnap

Összefogás-zárókonferencia

MOKKA-ODR konferencia

Konferencia a társadalomtudományok 
információs forrásairól

Rendezõ intézmény

Könyvtárostanárok
Fõvárosi Mûhelye

OPKM

OIK

Galgóczi Könyvtár

IKSZ

IKSZ, könyvtárak

IKSZ

JAMK

MKE Társadalom-
tudományi Szekció

Információ

Hock Zsuzsanna
hock.zsuzsanna@fppti.hu

Borostyániné Rákóczi Mária
rmaria60@t-online.hu

Nagy Imréné
nagy.imrene@oik.hu

www.gevk.hu

iksz@oszk.hu
összefogás-honlap

összefogás-honlap

összefogás-honlap

Fátrai Erzsébet
fatme@jamk.hu

www.mke.oszk.hu
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