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Laci 

Fülöp Ágnes 

Elment. Hosszan elhúzódó betegsége ellenére 
váratlanul, hiszen nagyon fiatal volt a halál
hoz. Bármilyen gondok, bajok gyötörték is, 
nem hagyta, hogy legyűrjék, hogy akadályoz
zák bármiben. Ezért aztán azokban sem merül
hetett fel a legrosszabb lehetőség, akik kö
rülvették. Tele volt tervekkel, feladatokkal. 
Újabb és újabb nemzedékeket kívánt bevezet
ni a XXI. századi könyvtárosság rejtelmeibe, 
tovább akarta finomítani az ETO-konkordan-
ciát, egyszerűen csak virágokat szeretett volna 
ültetni - és persze minél jobb lapot adni az ol
vasók kezébe. 

Bölcs derűvel szemlélte maga körül a vilá
got, néha kuncogva nevetett olyasmin is, amin 
más inkább bosszankodott volna. Megbolon
dult a nyomtató munka közben és csak köpkö
di újra meg újra ugyanazt az oldalt? Másoknak 
ez csupán idegesítő időveszteséget jelentett 
volna, ő azonban meglátta a humoros oldalát, 
ugyanakkor pedig a maga szisztematikus, ala
pos módján keresni kezdte a hiba okát, hogy 
mielőbb elhárítsa. Az emberi korlátoltság mi
att tudott néha morogni egy kicsit, inkább ma
gában, empatikus lénye azonban ezen is fölül
kerekedett. 

Képtelen vagyok itt az érdemeit méltatni, 
nézzék el nekem. Túl hosszú ideig, több mint 
tizenkét évig dolgoztunk szorosan együtt a 
Könyvtári Levelező/lapon ahhoz, hogy beér
hetném a szokásos fordulatokkal, jobbakat pe
dig nem tudok kitalálni. Laci egyszerűen pó
tolhatatlan a lapnál, nélküle már nem lesz 
ugyanaz. Hiszen nem egyszerű munka volt 
számára a lapkészítés, nem úgy fogott hozzá 
hónapról hónapra, mint egy mihamarabb el
végzendő, lerázandó feladathoz. Teljes szívvel 
élte meg a könyvtárosságot, figyelt arra, mi 
történik a szakmában, hozta a híreket, gyakran 
meg is írta azokat a témákat, melyek különö
sen foglalkoztatták. Leginkább a számítógépe
sítés, internet, integrált könyvtári rendszerek 
világa, de korántsem merült ki ebben az ér
deklődése. A könyvtáros lét etikai kérdései 
ugyanolyan fontosak voltak számára, mint a 
könyvtári honlapok minősége vagy az ETO-

konkordancia iránti érdeklődés hiánya. Nem 
érti, mondta legutolsó találkozásaink egyikén, 
hogy miért a csekély számú jelentkező ETO-
ügyben, amikor a szakmának ezzel olyan esz
köz van a kezében, ami nemhogy elavulna az 
internet erősödő térhódításával, hanem egyre 
nagyobb lesz a jelentősége. 

Nem lesz több hír, több cikk tőle, mostantól 
nélküle kell folytatnunk. Emlékét azon
ban megőrizzük, magunkban és ezeken a lapo
kon is. • 

I 
Fejős László 
(1951-2009) 

Bartos Éva 

„Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló. 
De nincs már." 

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd) 

Az első megdöbbenésünk az évszámok láttán tör 
elő: lehetetlen, hogy 58 éves volt! Laci a mi sze
münkben - ahogy szokták mondani - kortalan 
volt. Habitusának megnyilvánulásai, amibe bele
fért gyermekien nyílt, barátságos mosolya, be
lefértek a kedves csipkelődések és kiskamaszos 
tréfálkozások, nem engedték őt megöregedni. 

A másik egybehangzó döbbenet: a váratlan 
eltávozás. Ezt most mindannyian így érezzük, 
pedig akik a közelében éltünk, tudtuk, hogy na
gyon beteg. Nem vettünk erről tudomást, mint 
ahogy ő sem akart tudomást venni. „Tiltakozni 
és akarni" láthattuk őt, ahogy Ady Endre versé
ben olvashatjuk, „megmaradni betegnek, de él
ni, de élni." Évről évre súlyosbodott az állapo
ta, de mindenre tudott megoldást, technikait, 
orvosit, emberit. Élni és dolgozni akart, nem 
meghalni. Hihetetlen munkatempót diktált ma
gának, mintha csak tudta volna, mennyi az az 
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Laci 

Fülöp Ágnes 

Elment. Hosszan elhúzódó betegsége ellenére 
váratlanul, hiszen nagyon fiatal volt a halál
hoz. Bármilyen gondok, bajok gyötörték is, 
nem hagyta, hogy legyűrjék, hogy akadályoz
zák bármiben. Ezért aztán azokban sem merül
hetett fel a legrosszabb lehetőség, akik kö
rülvették. Tele volt tervekkel, feladatokkal. 
Újabb és újabb nemzedékeket kívánt bevezet
ni a XXI. századi könyvtárosság rejtelmeibe, 
tovább akarta finomítani az ETO-konkordan-
ciát, egyszerűen csak virágokat szeretett volna 
ültetni - és persze minél jobb lapot adni az ol
vasók kezébe. 

Bölcs derűvel szemlélte maga körül a vilá
got, néha kuncogva nevetett olyasmin is, amin 
más inkább bosszankodott volna. Megbolon
dult a nyomtató munka közben és csak köpkö
di újra meg újra ugyanazt az oldalt? Másoknak 
ez csupán idegesítő időveszteséget jelentett 
volna, ő azonban meglátta a humoros oldalát, 
ugyanakkor pedig a maga szisztematikus, ala
pos módján keresni kezdte a hiba okát, hogy 
mielőbb elhárítsa. Az emberi korlátoltság mi
att tudott néha morogni egy kicsit, inkább ma
gában, empatikus lénye azonban ezen is fölül
kerekedett. 

Képtelen vagyok itt az érdemeit méltatni, 
nézzék el nekem. Túl hosszú ideig, több mint 
tizenkét évig dolgoztunk szorosan együtt a 
Könyvtári Levelező/lapon ahhoz, hogy beér
hetném a szokásos fordulatokkal, jobbakat pe
dig nem tudok kitalálni. Laci egyszerűen pó
tolhatatlan a lapnál, nélküle már nem lesz 
ugyanaz. Hiszen nem egyszerű munka volt 
számára a lapkészítés, nem úgy fogott hozzá 
hónapról hónapra, mint egy mihamarabb el
végzendő, lerázandó feladathoz. Teljes szívvel 
élte meg a könyvtárosságot, figyelt arra, mi 
történik a szakmában, hozta a híreket, gyakran 
meg is írta azokat a témákat, melyek különö
sen foglalkoztatták. Leginkább a számítógépe
sítés, internet, integrált könyvtári rendszerek 
világa, de korántsem merült ki ebben az ér
deklődése. A könyvtáros lét etikai kérdései 
ugyanolyan fontosak voltak számára, mint a 
könyvtári honlapok minősége vagy az ETO-

konkordancia iránti érdeklődés hiánya. Nem 
érti, mondta legutolsó találkozásaink egyikén, 
hogy miért a csekély számú jelentkező ETO-
ügyben, amikor a szakmának ezzel olyan esz
köz van a kezében, ami nemhogy elavulna az 
internet erősödő térhódításával, hanem egyre 
nagyobb lesz a jelentősége. 

Nem lesz több hír, több cikk tőle, mostantól 
nélküle kell folytatnunk. Emlékét azon
ban megőrizzük, magunkban és ezeken a lapo
kon is. • 

I 
Fejős László 
(1951-2009) 

Bartos Éva 

„Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló. 
De nincs már." 

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd) 

Az első megdöbbenésünk az évszámok láttán tör 
elő: lehetetlen, hogy 58 éves volt! Laci a mi sze
münkben - ahogy szokták mondani - kortalan 
volt. Habitusának megnyilvánulásai, amibe bele
fért gyermekien nyílt, barátságos mosolya, be
lefértek a kedves csipkelődések és kiskamaszos 
tréfálkozások, nem engedték őt megöregedni. 

A másik egybehangzó döbbenet: a váratlan 
eltávozás. Ezt most mindannyian így érezzük, 
pedig akik a közelében éltünk, tudtuk, hogy na
gyon beteg. Nem vettünk erről tudomást, mint 
ahogy ő sem akart tudomást venni. „Tiltakozni 
és akarni" láthattuk őt, ahogy Ady Endre versé
ben olvashatjuk, „megmaradni betegnek, de él
ni, de élni." Évről évre súlyosbodott az állapo
ta, de mindenre tudott megoldást, technikait, 
orvosit, emberit. Élni és dolgozni akart, nem 
meghalni. Hihetetlen munkatempót diktált ma
gának, mintha csak tudta volna, mennyi az az 
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idő, amivel még rendelkezik. Mérnöki pontos
sággal fejezte be, az élet által engedélyezett ha
táridőre, hatalmas feladatát: az ETO-kiadás 
szerkesztési munkálatait, valamint az azt köve
tő és kiegészítő konkordanciajegyzéket. Csak a 
szakmai partnerekkel való ünnepi munkaérte
kezlet maradt el, arra már nem kerülhetett sor. 

Szemünk előtt egy élet teljessége és példája. 
A nagyon mélyről, nagyon nehéz körülmé

nyek közül induló fiatal gyerek sok-sok erőfe
szítés és elszántság árán haladt tudatosan előre. 
Számtalan akadály téríthette volna el, számta
lan esetben feladhatta volna terveit és választ
hatta volna a könnyebbik utat. De a „tiltakozni 
és akarni" attitűd egész életén végigkísérte. 
S élete minden állomásából megőrzött valamit, 
beépítve egyre gyarapodó tudásába, gazdagodó 
egyéniségébe. A korai fizikai munka, az üzem
mérnökség, a kiadványszerkesztői tevékenység, 
az írói ambíciók, a könyvtárosság, az informa
tikai érdeklődés, az oktatási tapasztalat - mind
mind megőrződött, beépült és valami magasabb 
rendű szintézisbe szerveződött. 

Ennek a szintézisnek az eredményeként telje
sedett ki szakmai elhivatottsága a két nagy 
egyetemes rendszer, az ETO és a tezaurusz 
gondozásában, melyet az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a Könyvtári Intézetben végzett. 
„Az ő szakmai hozzáértése volt a záloga annak, 
hogy ez a két nemzeti rendezőrendszer és vele 
a két nemzeti érték megmaradjon" - írta főhaj
tással Ungváry Rudolf. 

Emberi kiteljesedését a különböző szinteken 
folytatott oktatói tevékenységében tapasztalhat
tuk, melyet állandó megújítási-megújulási 
ambícióval, fáradhatatlan segítőkészséggel és 
végtelen önzetlenséggel valósított meg. Kollé
gaként pedig olyan értékeket képviselt, ame
lyek egyre inkább hiánycikknek számítanak 
piacosodó, egymás iránt közömbösödő vilá
gunkban: figyelmesség, szolidaritás, empátia, 
szeretet. Nem véletlen, hogy a márciusi intéze
ti napunkon éppen neki adtunk át egy fair play-
díjat, közakarattal. 

Már nem vehette át viszont április 30-án, a 
Széchényi-emléknapon, a húszéves törzsgárda
oklevelét, de két évtizedes jelenléte az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban, munkatársai és ta
nítványai körében, nem múlhat el nyomtalanul, 
sem szakmailag, sem emberileg. 

Példáját, emlékét megőrizzük. • 

Fejős László 

Szilánk 

Egyszer majd 
te is előveszed 
gyerekkori képed, 
hogy emlékezz 
egy kicsit 
régen-volt 
tisztaságodra, 
mert árnyként 
kísér, 
míg élsz 
becsapottságod 
lemoshatatlan 
terhe, 
mely minden 
napoddal 
nehezebb lesz, 
s már késő 
az ébredés 
s a lázadás is 
egyre reménytelenebb. 

Adósság 

Míg legalább tízszeresen 
fizethetem vissza 
a kapott jót és örömöt, 
homlokom nem szalad 
ráncba a gondtól; 
de ha csak kilencszeresére 
futja erőmből, 
már csak remegve nyúlok érte, 
félve, 
hogy egyszer majd 
ennyire se telik, 
s akkor már 
nem érdemes, 
és nem szabad 
semmit 
elfogadnom tőletek. 
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M ű h e l y 
Webkettes szolgáltatások 

alkalmazásának lehetőségei 
a zenei könyvtári munkában 

Zsoldos Mar ianna 

Az internet gyökerei a hatvanas évekig nyúl
nak vissza, amikor is a katonai fejlesztések át
kerültek a civil szférába. A KutatóCentrum és 
a MASMI Hungary Piackutató Intézet felmé
rése szerint ma már a magyar háztartások fele 
rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ingyene
sen hozzáférhető oktatási intézményekben, 
munkahelyeken, teleházakban, könyvtárakban 
is. Nagyon sokan használják, beiratkozott és 
potenciálisan megszólítható olvasóink is. Nél
külözhetetlen a könyvtárak jelenléte. 

1989-ben dolgozta ki a webnek (World 
Wide Web, világháló), azaz az egymással 
hiperlinkekkel összekötött dokumentumok 
interneten működő rendszerének az alapelveit 
Tim Berners-Lee, a CERN, a részecskefizikai 
kutatások európai szervezete munkatársaként. 
A második generációs web megjelenését pedig 
2004-re teszik. Magát a web 2.0 (webkettő) ki
fejezést Tim O'Reillynek, az O'Reilly Media 
cég alapítójának tulajdonítják, aki az inter
netes gazdaság újraéledését értette alatta. 
A webkettő nem új web, hanem új szemlélet, a 
meglévő technológiák használatának újragon
dolása vagy újszerű alkalmazása: a web-
használat és a webszolgáltatások újabb, ma
gasabb szintjét jelenti. A web mint platform 
jelenik meg, felesleges sok szoftvert megvenni 
és telepíteni, hiszen számos online alkalma
zást használhatunk, amihez egy böngésző ele
gendő. A webkettő főbb jellemzői a teljesség 
igénye nélkül: együttműködő web, azaz kö
zösségi együttműködés, tudásmegosztás, a 
szolgáltatások és tartalmak létrehozásában va
ló aktív részvétel, újrafeldolgozás (remix), 
címkézés (tagelés), azaz a felhasználók maguk 
címkézik fel tartalmaikat (tartalmat leíró 
„kulcsszavak"), ezáltal minél több szempontú 
visszakeresést tesznek lehetővé. 

A webkettőre szerzői jogi szempontból a 
Creative Commons, azaz a megengedő szerzői 
jogok a jellemzőek, különböző licencek teszik 
lehetővé, hogy a szerzői jogot megtartva, má
sok terjesszék, bemutassák, másolják és inter
neten közzétegyék az adott szerző alkotását, 
amennyiben betartják az általa meghatározott 
feltételeket (pl. a szerzőt szükséges megjelölni, 
nem kereskedelmi célú felhasználás, nem mó
dosítható munka, hasonlósági licenc). A „pub-
lic domain" pedig a köznek történő felajánlást 
jelenti (közvagyon), ahol „nincsen jog fenn
tartva". 

A webkettőre eszpee megfogalmazása a leg
szimpatikusabb számomra: „Régóta meglevő 
technológiák (újra)felfedezése (AJAX), átér
telmezése (podcast), összekötése (mashup), 
sőt, a mennyiség átfordulása minőségbe (főleg 
a sávszélességé). Oldalak helyett alkalmazá
sok, egy mindenkinek helyett mindenki min
denkinek jellegű tartalomkészítés, design 
helyett tartalom. És persze hype is, annál na
gyobb üzlet a web, hogy figyelmen kívül 
hagyja a fejlődését a pénzszektor. Ezeken túl 
persze leginkább mint a rakendroll: vagy ér
zed, vagy nem, és mint sok más dolog: attól, 
hogy nem hiszel benne, még létezik." 

A webkettes szolgáltatásokat a könyvtárak, 
köztük a zenei könyvtárak, zenei részlegek is 
felhasználhatják munkájuk során. Szeretnék 
néhány ilyen szolgáltatást bemutatni, amit én 
is használok, főleg a Hangtárnok (hangtarnok. 
klog.hu), az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei 
gyűjteményének blogja révén. 

RSS 

A Really Simple Syndication (nagyon egysze
rű hírszolgáltatás) rövidítése, melynek lényege, 
hogy nem kell naponta végiglátogatni kedvenc 
oldalainkat, hanem egyetlen helyen össze
gyűjtve jelennek meg kedvenc weboldalaink, 
blogjaink friss hírei. 

Vannak telepítést igénylő és webes felületű 
hírolvasók, utóbbiak közül a Google Readert 
használom (http://www.google.com/reader), 
melynek „Share" funkciója révén megosztha
tom az általam érdekesnek talált híreket egy-
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idő, amivel még rendelkezik. Mérnöki pontos
sággal fejezte be, az élet által engedélyezett ha
táridőre, hatalmas feladatát: az ETO-kiadás 
szerkesztési munkálatait, valamint az azt köve
tő és kiegészítő konkordanciajegyzéket. Csak a 
szakmai partnerekkel való ünnepi munkaérte
kezlet maradt el, arra már nem kerülhetett sor. 

Szemünk előtt egy élet teljessége és példája. 
A nagyon mélyről, nagyon nehéz körülmé

nyek közül induló fiatal gyerek sok-sok erőfe
szítés és elszántság árán haladt tudatosan előre. 
Számtalan akadály téríthette volna el, számta
lan esetben feladhatta volna terveit és választ
hatta volna a könnyebbik utat. De a „tiltakozni 
és akarni" attitűd egész életén végigkísérte. 
S élete minden állomásából megőrzött valamit, 
beépítve egyre gyarapodó tudásába, gazdagodó 
egyéniségébe. A korai fizikai munka, az üzem
mérnökség, a kiadványszerkesztői tevékenység, 
az írói ambíciók, a könyvtárosság, az informa
tikai érdeklődés, az oktatási tapasztalat - mind
mind megőrződött, beépült és valami magasabb 
rendű szintézisbe szerveződött. 

Ennek a szintézisnek az eredményeként telje
sedett ki szakmai elhivatottsága a két nagy 
egyetemes rendszer, az ETO és a tezaurusz 
gondozásában, melyet az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a Könyvtári Intézetben végzett. 
„Az ő szakmai hozzáértése volt a záloga annak, 
hogy ez a két nemzeti rendezőrendszer és vele 
a két nemzeti érték megmaradjon" - írta főhaj
tással Ungváry Rudolf. 

Emberi kiteljesedését a különböző szinteken 
folytatott oktatói tevékenységében tapasztalhat
tuk, melyet állandó megújítási-megújulási 
ambícióval, fáradhatatlan segítőkészséggel és 
végtelen önzetlenséggel valósított meg. Kollé
gaként pedig olyan értékeket képviselt, ame
lyek egyre inkább hiánycikknek számítanak 
piacosodó, egymás iránt közömbösödő vilá
gunkban: figyelmesség, szolidaritás, empátia, 
szeretet. Nem véletlen, hogy a márciusi intéze
ti napunkon éppen neki adtunk át egy fair play-
díjat, közakarattal. 

Már nem vehette át viszont április 30-án, a 
Széchényi-emléknapon, a húszéves törzsgárda
oklevelét, de két évtizedes jelenléte az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban, munkatársai és ta
nítványai körében, nem múlhat el nyomtalanul, 
sem szakmailag, sem emberileg. 

Példáját, emlékét megőrizzük. • 

Fejős László 

Szilánk 

Egyszer majd 
te is előveszed 
gyerekkori képed, 
hogy emlékezz 
egy kicsit 
régen-volt 
tisztaságodra, 
mert árnyként 
kísér, 
míg élsz 
becsapottságod 
lemoshatatlan 
terhe, 
mely minden 
napoddal 
nehezebb lesz, 
s már késő 
az ébredés 
s a lázadás is 
egyre reménytelenebb. 

Adósság 

Míg legalább tízszeresen 
fizethetem vissza 
a kapott jót és örömöt, 
homlokom nem szalad 
ráncba a gondtól; 
de ha csak kilencszeresére 
futja erőmből, 
már csak remegve nyúlok érte, 
félve, 
hogy egyszer majd 
ennyire se telik, 
s akkor már 
nem érdemes, 
és nem szabad 
semmit 
elfogadnom tőletek. 
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M ű h e l y 
Webkettes szolgáltatások 

alkalmazásának lehetőségei 
a zenei könyvtári munkában 

Zsoldos Mar ianna 

Az internet gyökerei a hatvanas évekig nyúl
nak vissza, amikor is a katonai fejlesztések át
kerültek a civil szférába. A KutatóCentrum és 
a MASMI Hungary Piackutató Intézet felmé
rése szerint ma már a magyar háztartások fele 
rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ingyene
sen hozzáférhető oktatási intézményekben, 
munkahelyeken, teleházakban, könyvtárakban 
is. Nagyon sokan használják, beiratkozott és 
potenciálisan megszólítható olvasóink is. Nél
külözhetetlen a könyvtárak jelenléte. 

1989-ben dolgozta ki a webnek (World 
Wide Web, világháló), azaz az egymással 
hiperlinkekkel összekötött dokumentumok 
interneten működő rendszerének az alapelveit 
Tim Berners-Lee, a CERN, a részecskefizikai 
kutatások európai szervezete munkatársaként. 
A második generációs web megjelenését pedig 
2004-re teszik. Magát a web 2.0 (webkettő) ki
fejezést Tim O'Reillynek, az O'Reilly Media 
cég alapítójának tulajdonítják, aki az inter
netes gazdaság újraéledését értette alatta. 
A webkettő nem új web, hanem új szemlélet, a 
meglévő technológiák használatának újragon
dolása vagy újszerű alkalmazása: a web-
használat és a webszolgáltatások újabb, ma
gasabb szintjét jelenti. A web mint platform 
jelenik meg, felesleges sok szoftvert megvenni 
és telepíteni, hiszen számos online alkalma
zást használhatunk, amihez egy böngésző ele
gendő. A webkettő főbb jellemzői a teljesség 
igénye nélkül: együttműködő web, azaz kö
zösségi együttműködés, tudásmegosztás, a 
szolgáltatások és tartalmak létrehozásában va
ló aktív részvétel, újrafeldolgozás (remix), 
címkézés (tagelés), azaz a felhasználók maguk 
címkézik fel tartalmaikat (tartalmat leíró 
„kulcsszavak"), ezáltal minél több szempontú 
visszakeresést tesznek lehetővé. 

A webkettőre szerzői jogi szempontból a 
Creative Commons, azaz a megengedő szerzői 
jogok a jellemzőek, különböző licencek teszik 
lehetővé, hogy a szerzői jogot megtartva, má
sok terjesszék, bemutassák, másolják és inter
neten közzétegyék az adott szerző alkotását, 
amennyiben betartják az általa meghatározott 
feltételeket (pl. a szerzőt szükséges megjelölni, 
nem kereskedelmi célú felhasználás, nem mó
dosítható munka, hasonlósági licenc). A „pub-
lic domain" pedig a köznek történő felajánlást 
jelenti (közvagyon), ahol „nincsen jog fenn
tartva". 

A webkettőre eszpee megfogalmazása a leg
szimpatikusabb számomra: „Régóta meglevő 
technológiák (újra)felfedezése (AJAX), átér
telmezése (podcast), összekötése (mashup), 
sőt, a mennyiség átfordulása minőségbe (főleg 
a sávszélességé). Oldalak helyett alkalmazá
sok, egy mindenkinek helyett mindenki min
denkinek jellegű tartalomkészítés, design 
helyett tartalom. És persze hype is, annál na
gyobb üzlet a web, hogy figyelmen kívül 
hagyja a fejlődését a pénzszektor. Ezeken túl 
persze leginkább mint a rakendroll: vagy ér
zed, vagy nem, és mint sok más dolog: attól, 
hogy nem hiszel benne, még létezik." 

A webkettes szolgáltatásokat a könyvtárak, 
köztük a zenei könyvtárak, zenei részlegek is 
felhasználhatják munkájuk során. Szeretnék 
néhány ilyen szolgáltatást bemutatni, amit én 
is használok, főleg a Hangtárnok (hangtarnok. 
klog.hu), az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei 
gyűjteményének blogja révén. 

RSS 

A Really Simple Syndication (nagyon egysze
rű hírszolgáltatás) rövidítése, melynek lényege, 
hogy nem kell naponta végiglátogatni kedvenc 
oldalainkat, hanem egyetlen helyen össze
gyűjtve jelennek meg kedvenc weboldalaink, 
blogjaink friss hírei. 

Vannak telepítést igénylő és webes felületű 
hírolvasók, utóbbiak közül a Google Readert 
használom (http://www.google.com/reader), 
melynek „Share" funkciója révén megosztha
tom az általam érdekesnek talált híreket egy-
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részt ismerőseimmel, másrészt megadhatom 
bárkinek a megosztott híreim URL-jét 
(www.google.com/reader/shared/000822609  
33307656132), sőt widgetként is beilleszthe
tem blogomba, így több száz zenei oldal, 
blog általam érdekesnek talált híreit közvetít
hetem. Ennél is tovább megy a TurulMeme, 
amely a megosztások megosztója (turul-
meme.com), legfrissebb híreire feliratkozva 
mások által érdekesnek talált híreket is meg
oszthatok, így ismerve meg újabb és újabb ol
dalakat. 

Wikik és a Wikipédia 

A wikik szabadon szerkeszthető ismerettárak. 
A legismertebb a Wikipédia elnevezésű webes 
enciklopédia, melyen már több mint 12 millió 
szócikk olvasható és szerkeszthető (kb. 15 
millió felhasználó szerkeszti) 265 különböző 
nyelvű változatban. A magyar nyelvű Wiki-
pédiának is már több mint 124 ezer szócikke 
van. A magyar Wikipédia zenei tárgyú cikkei 
között segít eligazodni a Wikipédia zenei por
tálja, amit olvashatunk, szerkeszthetünk, s ter
mészetesen ajánlhatunk olvasóinknak, akár 
egy ének-zenei tárgyú házi feladat elkészítésé
hez is. 

Magunk is készíthetünk wikit egyszerűen, a 
PBworks (korábban PBwiki) segítségével. 
A FSZEK reneszánsz wikije így készült 
(reneszansz.pbworks.com), s tanítványaimmal 
mi is gyakoroltuk használatát (http://zene. 
pbworks.com). 

Nagyon hasznosak a zenei könyvtári mun
kában a wiki formában épülő, public domain 
kottákat tartalmazó oldalak. Ha nincs meg 
részlegünknek a felhasználó által keresett kot
ta, ez is egyik útja lehet igényei kielégítésé
nek. Nézzünk pár példát! 

2008. június 30-án újraindult a világ egyik 
legnagyobb, wiki rendszerű virtuális kottatára, 
a The International Music Score Library Pro
ject, jelenleg The IMSLP/Petrucci Music 
Library néven, mely public domain („köz
kincs") zeneműveket tartalmaz. Kb. 17 731 kot
ta található s tölthető le pdf-formátumban. 
Végső célja, hogy összegyűjtse az összes pub
lic domain kottát. A kortárs zeneszerzőket is 
arra bátorítja, hogy osszák meg műveiket. Egy 
adott zeneműre kattintva elérhetünk biográfiai 

adatokat, műjegyzékeket, diszkográfiát. Kö
zösségi színtér is szeretne lenni, ahol az adott 
zenével kapcsolatos gondolatokat, elemzése
ket meg lehet osztani (http://imslp.org/  
/wiki/Main_Page). Nagyon keresettek a kórus
kották is, public domain kóruskottákat, szöve
geket, fordításokat, zeneszerzők biográfiai 
adatait találjuk a ChoralWikin (www.cpdl.org/  
/wiki/index.php/Main_Page). A dalszövegek 
szintén sok ember érdeklődésére tartanak szá
mot. A LyricWiki (http://lyricwiki.org/  
/Main_Page) közösen épül, s nemcsak külön
böző nyelvű dalok szövegeit olvashatjuk rajta, 
hanem információt kapunk az előadóról, al
bumról, sőt a dallal kapcsolatos linkek segítsé
gével eljuthatunk azokra az oldalakra, ahol 
meghallgatható, megnézhető stb. Bár nem 
wikirendszerű, de közösségi a magyar Zene
szöveg.hu (www.zeneszoveg.hu), ahol már 47 
ezer magyar dalszöveget, 2823 előadóról in
formációkat, a dalokhoz tartozó videókat talá
lunk, sőt néhány dal kottája is megvásárolható, 
letölthető. Az oldal kibővült külföldi dalszöve
gekkel is, amelyeket a felhasználók dalszöveg
fordítással egészíthetnek ki. 

Ajánlott public domain kottagyűjtemények 
még: Musopen Public Domain Sheet Music, 
Mutopia Project, Werner Icking Music 
Archive, Wikifonia. 

A zenei tájékoztatás talán egyik legnehe
zebb területe, ha bejön egy olvasó s eldúdol 
egy dallamot, hogy mi is ez. Ezen a problémán 
segíthetnek az alábbi oldalak. 

Dallamfelismerők 

Musipedia: dallamok, melódiák, zenei témák 
kereshető, szerkeszthető és bővíthető gyűjte
ménye (www.musipedia.org). Midomi: beépí
tett melódia- és beszédfelismerő szoftvere 
megpróbálja beazonosítani a mikrofonba el
énekelt, eldúdolt dalt, de elég, ha szöveges in
formációt adunk meg. Saját zeneszámokat is 
rögzíthetünk, amelyeket aztán a felhasználók 
véleményezhetnek (www.midomi.com). 

WatZatSong: ha a fejünkben van egy dallam 
és nem tudjuk, mi az, harminc másodpercben 
bejátsszuk vagy mikrofonba dúdoljuk, és a 
többi regisztrált tag megpróbálja kitalálni, mi 
is az a dal - nagyon jó szórakozás is egyben 
(www.watzatsong. com). 
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Közösségi könyvjelzőzés (linkmegosztás) 

Online linktárakat hozhatunk létre, azokat a 
linkeket gyűjthetjük össze, amelyek haszno
sak, érdekesek a zenei könyvtári munkában. 
Minden egyes linkhez rövid leírást, és ami 
még fontosabb, címkét (tagét) lehet fűzni, lát
ványos címkefelhő formában beilleszthetjük a 
blogunkba. Az általam s még két zenei könyv
tár által használt szolgáltatás a del.icio.us: 
h t t p : / / d e l i c i o u s . c o m / z e n e i k o n y v t a r , 
http://delicious.com/RobinsonMusicLibrary, 
http://delicious.com/AMRLibrarian. 

Közösségi oldalak 

Néhány közösségi oldalon regisztráltuk zenei 
könyvtárunkat - pl. iwiw (klub: BSK Zenei 
Könyvtár), itt felhasználóinkat, ismerőseinket pró
báljuk összegyűjteni, értesítjük őket a kiemelt 
üzenőfalon híreinkről, újdonságainkról. A 
MySpace-en jellemzőbb a zenekarokkal való kap
csolattartás (www.myspace.com/hangtarnok). 
Használhatjuk akár újabb közösségi oldal létreho
zására a Ning szolgáltatásait. Úgy gondolom, ahol 
emberek vannak, közösség alakul ki, legyünk jelen 
mi is, és alkalmas pillanatban szólítsuk meg őket. 

Médiamegosztás 

Nagyon fontos, hogy fotózzunk, videózzunk 
minden könyvtári eseményen, s ezt osszuk is 
meg olvasóinkkal. Ehhez segítséget a képmeg
osztó és videómegosztó oldalak adnak. A kép-
megosztók közül mi a Flickr és a Picasa ingye
nes szolgáltatásait vesszük igénybe, ahová 
feltölthetjük könyvtárunk fotóit, mások meg
nézhetik, véleményezhetik az adott képeket, 
persze a blogunkra, honlapunkra is beilleszt
hetők e képek (www.flickr.com/photos/hang- 
tarnok; www.flickr.com/photos/cimlibrary). 

Fotóinkat feldobhatjuk, izgalmasabbá, szí
nesebbé tehetjük az online ún. slideshow ké
szítők segítségével, ahol animálhatjuk a képe
ket, effekteket, zenét stb. adhatunk hozzá. Mi 
cédéújdonságainkat, azaz az új cédék borítóit 
a Slide (http://www.slide.com) segítségével 
tesszük látványosabbá. A másik általunk hasz
nált eszköz a Moblyng (www.moblyng.com), 
ahová pl. az I. Egri Diák-NET konferencia ké
peit töltöttem fel igen látványos formában. 

Tegyük viccesebbé, érdekesebbé könyvtá
runk képeit, rendezvényeinek plakátjait, a 
cédéborítókat, és még számos izgalmas dolgot 
készíthetünk pl. a Big Huge Labsen, amit az
tán egyszerűen fel is tölthetünk a Flickr-re 
(http://bighugelabs.com/flickr). 

A számos videómegosztó oldal közül mi leg
gyakrabban a YouTube-ot használjuk, nem azért, 
mert a legjobb, hanem azért, mert a legtöbben lá
togatják. Profilunkra (www.youtube.com/user/  
/Hangtarnok) a zenei gyűjteményünk bemutat
kozó filmjét, jeles napokhoz (pl. ballagás, 
anyák napja, tanévnyitó, nyugdíjas búcsúztató 
stb.) kapcsolódó hangulatos zenei ajánlókat, 
zenei korszakokat (középkor, reneszánsz, ba
rokk) bemutató kisfilmeket tettünk föl. Ezeket 
akár digitális táblán is felhasználhatják a peda
gógusok. 

A YouTube másik szempontból azért is 
hasznos, mert rengeteg zene megtalálható raj
ta, amit lejátszhatunk az érdeklődőknek, ha 
gyűjteményünkben nincs meg. 

Zenei tárgyú könyvtári prezentációink meg
osztására is van lehetőség, ezekre a szolgáltatá
sokra hívjuk fel használóink figyelmét is, hiszen 
a mi prezentációnkon kívül (www.slideshare.net/  
/hangtarnok) találhatnak pl. a pedagógusok is 
hasznos bemutatókat. 

Lehetetlen, hogy egy zenei gyűjteményben 
minden zene meglegyen, felhasználóink ízlé
se, érdeklődése nagyon szerteágazó. Ha a ke
resett zene nincs meg, szolgáltathatjuk azt a 
különböző webkettes zenei szolgáltatások se
gítségével, melyeknek száma napról napra 
nő. Kikeressük, s meghallgathatja (stream-
ing), néhol le is töltheti a keresett számot. 
Ezek közösségi oldalak, sőt némelyik még íz
lésünket is számon tartja, és más zenéket is 
ajánl nekünk vagy felhasználóinknak, olvas
hatunk az előadóról, diszkográfiát találha
tunk stb. Blogunkra, honlapunkra is beilleszt
hetők a zenék. Ajánlott oldalak: Last.fm 
(www.last.fm/), Imeem (www.imeem.com/), 
Deezer (www.deezer.com/hu). 

Hasznos lehet a Classic Cat (www. 
classiccat.net), az ingyenes klasszikus zenét 
keresők paradicsoma. Zeneszerzők és műve
ik, előadók, hangszerek, műfajok szerinti 
bontásban gyűjti össze azokat az oldalakat, 
ahonnan letölthetők az egyes klasszikus 
művek. 
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részt ismerőseimmel, másrészt megadhatom 
bárkinek a megosztott híreim URL-jét 
(www.google.com/reader/shared/000822609  
33307656132), sőt widgetként is beilleszthe
tem blogomba, így több száz zenei oldal, 
blog általam érdekesnek talált híreit közvetít
hetem. Ennél is tovább megy a TurulMeme, 
amely a megosztások megosztója (turul-
meme.com), legfrissebb híreire feliratkozva 
mások által érdekesnek talált híreket is meg
oszthatok, így ismerve meg újabb és újabb ol
dalakat. 

Wikik és a Wikipédia 

A wikik szabadon szerkeszthető ismerettárak. 
A legismertebb a Wikipédia elnevezésű webes 
enciklopédia, melyen már több mint 12 millió 
szócikk olvasható és szerkeszthető (kb. 15 
millió felhasználó szerkeszti) 265 különböző 
nyelvű változatban. A magyar nyelvű Wiki-
pédiának is már több mint 124 ezer szócikke 
van. A magyar Wikipédia zenei tárgyú cikkei 
között segít eligazodni a Wikipédia zenei por
tálja, amit olvashatunk, szerkeszthetünk, s ter
mészetesen ajánlhatunk olvasóinknak, akár 
egy ének-zenei tárgyú házi feladat elkészítésé
hez is. 

Magunk is készíthetünk wikit egyszerűen, a 
PBworks (korábban PBwiki) segítségével. 
A FSZEK reneszánsz wikije így készült 
(reneszansz.pbworks.com), s tanítványaimmal 
mi is gyakoroltuk használatát (http://zene. 
pbworks.com). 

Nagyon hasznosak a zenei könyvtári mun
kában a wiki formában épülő, public domain 
kottákat tartalmazó oldalak. Ha nincs meg 
részlegünknek a felhasználó által keresett kot
ta, ez is egyik útja lehet igényei kielégítésé
nek. Nézzünk pár példát! 

2008. június 30-án újraindult a világ egyik 
legnagyobb, wiki rendszerű virtuális kottatára, 
a The International Music Score Library Pro
ject, jelenleg The IMSLP/Petrucci Music 
Library néven, mely public domain („köz
kincs") zeneműveket tartalmaz. Kb. 17 731 kot
ta található s tölthető le pdf-formátumban. 
Végső célja, hogy összegyűjtse az összes pub
lic domain kottát. A kortárs zeneszerzőket is 
arra bátorítja, hogy osszák meg műveiket. Egy 
adott zeneműre kattintva elérhetünk biográfiai 

adatokat, műjegyzékeket, diszkográfiát. Kö
zösségi színtér is szeretne lenni, ahol az adott 
zenével kapcsolatos gondolatokat, elemzése
ket meg lehet osztani (http://imslp.org/  
/wiki/Main_Page). Nagyon keresettek a kórus
kották is, public domain kóruskottákat, szöve
geket, fordításokat, zeneszerzők biográfiai 
adatait találjuk a ChoralWikin (www.cpdl.org/  
/wiki/index.php/Main_Page). A dalszövegek 
szintén sok ember érdeklődésére tartanak szá
mot. A LyricWiki (http://lyricwiki.org/  
/Main_Page) közösen épül, s nemcsak külön
böző nyelvű dalok szövegeit olvashatjuk rajta, 
hanem információt kapunk az előadóról, al
bumról, sőt a dallal kapcsolatos linkek segítsé
gével eljuthatunk azokra az oldalakra, ahol 
meghallgatható, megnézhető stb. Bár nem 
wikirendszerű, de közösségi a magyar Zene
szöveg.hu (www.zeneszoveg.hu), ahol már 47 
ezer magyar dalszöveget, 2823 előadóról in
formációkat, a dalokhoz tartozó videókat talá
lunk, sőt néhány dal kottája is megvásárolható, 
letölthető. Az oldal kibővült külföldi dalszöve
gekkel is, amelyeket a felhasználók dalszöveg
fordítással egészíthetnek ki. 

Ajánlott public domain kottagyűjtemények 
még: Musopen Public Domain Sheet Music, 
Mutopia Project, Werner Icking Music 
Archive, Wikifonia. 

A zenei tájékoztatás talán egyik legnehe
zebb területe, ha bejön egy olvasó s eldúdol 
egy dallamot, hogy mi is ez. Ezen a problémán 
segíthetnek az alábbi oldalak. 

Dallamfelismerők 

Musipedia: dallamok, melódiák, zenei témák 
kereshető, szerkeszthető és bővíthető gyűjte
ménye (www.musipedia.org). Midomi: beépí
tett melódia- és beszédfelismerő szoftvere 
megpróbálja beazonosítani a mikrofonba el
énekelt, eldúdolt dalt, de elég, ha szöveges in
formációt adunk meg. Saját zeneszámokat is 
rögzíthetünk, amelyeket aztán a felhasználók 
véleményezhetnek (www.midomi.com). 

WatZatSong: ha a fejünkben van egy dallam 
és nem tudjuk, mi az, harminc másodpercben 
bejátsszuk vagy mikrofonba dúdoljuk, és a 
többi regisztrált tag megpróbálja kitalálni, mi 
is az a dal - nagyon jó szórakozás is egyben 
(www.watzatsong. com). 
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Közösségi könyvjelzőzés (linkmegosztás) 

Online linktárakat hozhatunk létre, azokat a 
linkeket gyűjthetjük össze, amelyek haszno
sak, érdekesek a zenei könyvtári munkában. 
Minden egyes linkhez rövid leírást, és ami 
még fontosabb, címkét (tagét) lehet fűzni, lát
ványos címkefelhő formában beilleszthetjük a 
blogunkba. Az általam s még két zenei könyv
tár által használt szolgáltatás a del.icio.us: 
h t t p : / / d e l i c i o u s . c o m / z e n e i k o n y v t a r , 
http://delicious.com/RobinsonMusicLibrary, 
http://delicious.com/AMRLibrarian. 

Közösségi oldalak 

Néhány közösségi oldalon regisztráltuk zenei 
könyvtárunkat - pl. iwiw (klub: BSK Zenei 
Könyvtár), itt felhasználóinkat, ismerőseinket pró
báljuk összegyűjteni, értesítjük őket a kiemelt 
üzenőfalon híreinkről, újdonságainkról. A 
MySpace-en jellemzőbb a zenekarokkal való kap
csolattartás (www.myspace.com/hangtarnok). 
Használhatjuk akár újabb közösségi oldal létreho
zására a Ning szolgáltatásait. Úgy gondolom, ahol 
emberek vannak, közösség alakul ki, legyünk jelen 
mi is, és alkalmas pillanatban szólítsuk meg őket. 

Médiamegosztás 

Nagyon fontos, hogy fotózzunk, videózzunk 
minden könyvtári eseményen, s ezt osszuk is 
meg olvasóinkkal. Ehhez segítséget a képmeg
osztó és videómegosztó oldalak adnak. A kép-
megosztók közül mi a Flickr és a Picasa ingye
nes szolgáltatásait vesszük igénybe, ahová 
feltölthetjük könyvtárunk fotóit, mások meg
nézhetik, véleményezhetik az adott képeket, 
persze a blogunkra, honlapunkra is beilleszt
hetők e képek (www.flickr.com/photos/hang- 
tarnok; www.flickr.com/photos/cimlibrary). 

Fotóinkat feldobhatjuk, izgalmasabbá, szí
nesebbé tehetjük az online ún. slideshow ké
szítők segítségével, ahol animálhatjuk a képe
ket, effekteket, zenét stb. adhatunk hozzá. Mi 
cédéújdonságainkat, azaz az új cédék borítóit 
a Slide (http://www.slide.com) segítségével 
tesszük látványosabbá. A másik általunk hasz
nált eszköz a Moblyng (www.moblyng.com), 
ahová pl. az I. Egri Diák-NET konferencia ké
peit töltöttem fel igen látványos formában. 

Tegyük viccesebbé, érdekesebbé könyvtá
runk képeit, rendezvényeinek plakátjait, a 
cédéborítókat, és még számos izgalmas dolgot 
készíthetünk pl. a Big Huge Labsen, amit az
tán egyszerűen fel is tölthetünk a Flickr-re 
(http://bighugelabs.com/flickr). 

A számos videómegosztó oldal közül mi leg
gyakrabban a YouTube-ot használjuk, nem azért, 
mert a legjobb, hanem azért, mert a legtöbben lá
togatják. Profilunkra (www.youtube.com/user/  
/Hangtarnok) a zenei gyűjteményünk bemutat
kozó filmjét, jeles napokhoz (pl. ballagás, 
anyák napja, tanévnyitó, nyugdíjas búcsúztató 
stb.) kapcsolódó hangulatos zenei ajánlókat, 
zenei korszakokat (középkor, reneszánsz, ba
rokk) bemutató kisfilmeket tettünk föl. Ezeket 
akár digitális táblán is felhasználhatják a peda
gógusok. 

A YouTube másik szempontból azért is 
hasznos, mert rengeteg zene megtalálható raj
ta, amit lejátszhatunk az érdeklődőknek, ha 
gyűjteményünkben nincs meg. 

Zenei tárgyú könyvtári prezentációink meg
osztására is van lehetőség, ezekre a szolgáltatá
sokra hívjuk fel használóink figyelmét is, hiszen 
a mi prezentációnkon kívül (www.slideshare.net/  
/hangtarnok) találhatnak pl. a pedagógusok is 
hasznos bemutatókat. 

Lehetetlen, hogy egy zenei gyűjteményben 
minden zene meglegyen, felhasználóink ízlé
se, érdeklődése nagyon szerteágazó. Ha a ke
resett zene nincs meg, szolgáltathatjuk azt a 
különböző webkettes zenei szolgáltatások se
gítségével, melyeknek száma napról napra 
nő. Kikeressük, s meghallgathatja (stream-
ing), néhol le is töltheti a keresett számot. 
Ezek közösségi oldalak, sőt némelyik még íz
lésünket is számon tartja, és más zenéket is 
ajánl nekünk vagy felhasználóinknak, olvas
hatunk az előadóról, diszkográfiát találha
tunk stb. Blogunkra, honlapunkra is beilleszt
hetők a zenék. Ajánlott oldalak: Last.fm 
(www.last.fm/), Imeem (www.imeem.com/), 
Deezer (www.deezer.com/hu). 

Hasznos lehet a Classic Cat (www. 
classiccat.net), az ingyenes klasszikus zenét 
keresők paradicsoma. Zeneszerzők és műve
ik, előadók, hangszerek, műfajok szerinti 
bontásban gyűjti össze azokat az oldalakat, 
ahonnan letölthetők az egyes klasszikus 
művek. 
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B lógok 

A blog szó a webnaplóból rövidült: Web+log 
(napló) = weblog, majd weblog ^ we blog ^ 
blog, melyet mi is kiválóan hasznosíthatunk 
könyvtári területen. A magyar könyvtári blo-
gok gyűjtőhelye a klog (könyvtár + blog = 
klog): http://klog.hu. Érdemes végignézni 
mindegyiket, rengeteg ötletet adnak. Ha vala
kinek kedve támad blogolni, kipróbálhatja ma
gát, először gyakorolhat valamelyik ingyenes 
blogszolgáltatónál: freeblog.hu, blog.hu, 
blogter.hu, blogspot.com, wordpress.com. 

Összegyűjtöttem a zenei könyvtári blogokat, 
figyelem őket rendszeresen. Néhányból remek 
tippeket lehet nyerni, legtöbbjük amerikai. Ma
gyar vonatkozásban a Kávészünetet, az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtár blogját említsük 
meg Zeneműtára révén: http://oik.klog.hu/  
/category/zenemutar. Bár nem blog, de példa
mutató oldal a Békés megyeiek virtuális zenei 
könyvtára Gellért Mária szerkesztésében: 
www.zeneikonyvtar.hu. 

Kifejezetten magyar zenei könyvtári blog az 
általam szerkesztett Hangtárnok, az egri 
Bródy Sándor Könyvtár zenei gyűjteményé
nek blogja. Mire is használható? 

Friss információk a zenei könyvtárról, gaz
dag illusztrálási, figyelemfelkeltési lehetőség, 
újdonságok közzététele színes formában, 
online referensz lehetősége (pl. Meebo), érde
kes, hasznos oldalak ajánlása, közvetlen kom
munikáció az olvasókkal hozzászólás, ajánlás, 
szavazás formájában, s persze közösséget for
málhat és erősíthet, linkek adatbázisunkra, 
cédélistáinkra, a könyvtár honlapjára, tudato
síthatjuk létünket, népszerűsíthetjük részle
günk szolgáltatásait. Használjuk a webkettőt, 
mert értünk van! • 

Az előadás elhangzott a XVI. Budapesti Nem
zetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában, 
az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének 
szervezésében 2009. április 24-én. 

A prezentáció megtekinthető: 
http.V/hangtarnok. klog. hu/2009/04/25/ 
/webkettes-szolgaltatasok-alkalmazasanak-
lehetosegei-a-zenei-konyvtari-munkaban 

Magyar történeti alkotmány 

A magyar történeti alkotmány mintegy százöt
ven éve jelent meg utoljára egységes szerke
zetben. A most napvilágot látott, hiánypótló 
mű tárgya szerves része a magyar politikai 
kultúrának, állam- és jogtörténetnek, államfi
lozófiának. 

A munka elvégzésére Zétényi Zsolt vállalko
zott a Magyarországéit Egyesület felkérésére. 

A könyv 1137 oldal terjedelmű, ebből 180 ol
dalt a bevezető tanulmány tesz ki, majd a „szo
kásjog" rövid megidézését követi az 1848. évig 
keletkezett „sarkalatos törvények" sorolása, az 
1222. évi törvénycikkekkel (Aranybulla) kez-
dődőleg. Az „alkotmányos jelentőségű törvé
nyek" (1867-1944) után következnek a „jelen
tősebb közjogi törvények 1944-ig. A törvények 
tárgykör szerinti felsorolása mellett a kötetet 
külön-féle mutatók egészítik ki, és angol nyel
vű, részletesebb összefoglaló is olvasható. • 

A Történeti Alkotmány: Magyarország ősi alkotmánya 
/szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Zétényi Zsolt 

Budapest: Magyarországért Kulturális Egyesület, 2009 

Budai-díjat kapott a Helikon 

Budai-díjat kapott a Helikon Kiadó Hangzó He
likon sorozatának legújabb, Radnóti-kötete a 
XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. 

A Helikon Kiadó 2004-ben indította útjára 
sorozatát a Kaláka együttes Kányádi című köte
tével, amely a költő 75. születésnapjára jelent 
meg. „A vers az, amit mondani kell" - állítja 
Kányádi Sándor a sorozat első kötetében. A ma
gyar költészet nagyjai - Kányádi Sándor, Ady, 
Petőfi, Arany, Kosztolányi, József Attila, 
Faludy, Radnóti, Dsida Jenő, Csokonai - szólal
nak meg a verseskötetekhez mellékelt cédéken, 
olyan neves előadók tolmácsolásában, mint a 
Kaláka és a Sebő együttes, Sebestyén Márta, 
Pálya Bea, Ferenczi György, Kátai Zoltán, Cseh 
Tamás, Nóvák János, Heidl György, Lovasi 
András, Gerendás Péter, Kobzos Kiss Tamás, 
Both Miklós, a Villő Énekegyüttes és a Misztrál 
együttes. • 
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N a p l ó 
Könyvtárak az életen át tartó 

tanulás szolgálatában 

Nemes Erzsébet 

A Publika Magyar Könyvtári Kör a szentend
rei Pest Megyei Könyvtár közreműködésével 
2009. március 25. és 29. között szakmai prog
rammal, workshoppal egybekötött tanulmányi 
utat szervezett. Az ötnapos program gazdag és 
színes eseményeit a Pest Megyei Könyvtárban 
megrendezett workshop nyitotta meg. 

Biczák Péter könyvtárigazgató megnyitójá
ban Móricz Zsigmond 1929-ben elhangzott 
csecsei ünnepi beszédéből idézett. „Elfog jön
ni az idő, amikor Európa testéről lehullanak a 
mondvacsinált politikai, gazdasági korlátok, s 
akkor ez a föld összekötő kapocs lesz Nyugat 
és Kelet között. Ha a magyar okos, felvilágo
sult, erős, határozott nép lesz, akkor ebben az 
Európában igen nagy szerep vár a nemzetre. 
Azért élek, azért dolgozom, hogy ezt az okos
ságot, felvilágosodást munkáljam, elősegít
sem." Móricz gondolata méltó bevezetése volt 
az ezt követően elhangzó előadásoknak. 

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója 
E-képzés az Európai Unió könyvtáraiban című 
előadásában nemzetközi kitekintést tett. 
A 2000-ben megtartott lisszaboni EU-csúcsta-
lálkozón stratégiai célként fogalmazódott meg, 
hogy az unió 2010-re a legdinamikusabb tu
dásalapú társadalommá váljon. Nagy mértékű 
az iskolai kudarc, nem növekszik a humán erő
forrásra beruházott keret. Jellemzőek az isko
lai lemorzsolódások, a tanárhiány, a felnőttek 
csekély részvétele az oktatásban, rosszak a 
mutatók. Ennek megváltoztatására koherens 
LLL (lifelong learning, azaz egész életen át 
tartó tanulás) stratégiát kell kidolgozni. 

Jobban a középpontba kell helyezni ezt a 
programot, két irányba kell nyitni. El kell 
mozdulni a nem formális tanulás felé, na
gyobb súlyt kell fektetni az iskolarendszeren 
kívüli tanulásra. Magyarországon keveset tet
tünk ez ügyben. Az informális tanulás jelentő
ségét nálunk még nem ismerik el, csak a bizo
nyítvány számít. Az életen át tartó tanulást 

nemcsak az oktatási intézmények, hanem a 
könyvtárak, levéltárak, múzeumok is támogat
ják. A könyvtár tipikusan ilyen hely, de ezt a 
közvéleményben is tudatosítani kellene. 
A könyvtárat mint intézményt, mint tanulásra 
alkalmas helyet kell reklámozni, elfogadtatni. 
Olvasókörök, népfőiskolák működjenek itt, le
gyen minél több szerzői est, legyenek rendez
vények. Mindazt a tapasztalatot, amit megsze
reztünk, át kell alakítanunk tudatos módszerré. 
A lehetőség a könyvtárak kezében van. 

Skaliczki Judit főosztályvezető-helyettes, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári 
osztályának vezetője a hazai lehetőségekről be
szélt. E-tanulás a könyvtárakban, stratégia, 
UMFT, pályázatok című előadásában kiemelte, 
hogy a tudásalapú társadalomban társadalmi 
kereslet van a képzés és az oktatás iránt, ezért is 
szükséges, kell foglalkoznunk vele. Szólt az e-
tanulás társadalmi elismeréséről. Partnerségi 
kapcsolat kell a fejlesztés megvalósulása érde
kében a magánszféra és a közszféra - közokta
tás, felsőoktatás, könyvtárak - között. 

Az e-tanulásnak számtalan eszközét sorolta 
fel: infokommunikációs technológia, tévé, 
internet, képernyőtelefon, széles sávú hozzáfé
rés, webszolgáltatások folyamatos fejlesztése 
mint formai eszközök. 

A hazai lehetőségekről szólva beszélt a for
mai és tartalmi fejlesztésekről, a megvalósítás
hoz szükséges finanszírozási forrásokról. Ki
emelte az országos könyvtárfejlesztési straté
gia 2008-2013 portál programját, amelyben 
megfogalmazódott az átfogó cél az e-tanulást 
segítő tartalomhoz is. 

Megfelelő tudással és kompetenciákkal ren
delkező szakemberek , kellenek, szükséges a 
nem formális, informális tanulás támogatása, 
az IKR infrastruktúra kiterjesztése, a web-
alapú szolgáltatások kiterjesztése, a könyvtári 
portál kialakítása a használók bevonásával, új 
technológiák, elektronikus szolgáltatások ki
alakítása. 

A cél - a felnőttképzés, az életen át tartó ta
nulás támogatása. 

Végül szólt a finanszírozási forrásokról, az 
EU-s pályázatokról, a TIOP (Társadalmi inf
rastruktúra operatív program) és TÁMOP (Tár-
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B lógok 

A blog szó a webnaplóból rövidült: Web+log 
(napló) = weblog, majd weblog ^ we blog ^ 
blog, melyet mi is kiválóan hasznosíthatunk 
könyvtári területen. A magyar könyvtári blo-
gok gyűjtőhelye a klog (könyvtár + blog = 
klog): http://klog.hu. Érdemes végignézni 
mindegyiket, rengeteg ötletet adnak. Ha vala
kinek kedve támad blogolni, kipróbálhatja ma
gát, először gyakorolhat valamelyik ingyenes 
blogszolgáltatónál: freeblog.hu, blog.hu, 
blogter.hu, blogspot.com, wordpress.com. 

Összegyűjtöttem a zenei könyvtári blogokat, 
figyelem őket rendszeresen. Néhányból remek 
tippeket lehet nyerni, legtöbbjük amerikai. Ma
gyar vonatkozásban a Kávészünetet, az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtár blogját említsük 
meg Zeneműtára révén: http://oik.klog.hu/  
/category/zenemutar. Bár nem blog, de példa
mutató oldal a Békés megyeiek virtuális zenei 
könyvtára Gellért Mária szerkesztésében: 
www.zeneikonyvtar.hu. 

Kifejezetten magyar zenei könyvtári blog az 
általam szerkesztett Hangtárnok, az egri 
Bródy Sándor Könyvtár zenei gyűjteményé
nek blogja. Mire is használható? 

Friss információk a zenei könyvtárról, gaz
dag illusztrálási, figyelemfelkeltési lehetőség, 
újdonságok közzététele színes formában, 
online referensz lehetősége (pl. Meebo), érde
kes, hasznos oldalak ajánlása, közvetlen kom
munikáció az olvasókkal hozzászólás, ajánlás, 
szavazás formájában, s persze közösséget for
málhat és erősíthet, linkek adatbázisunkra, 
cédélistáinkra, a könyvtár honlapjára, tudato
síthatjuk létünket, népszerűsíthetjük részle
günk szolgáltatásait. Használjuk a webkettőt, 
mert értünk van! • 

Az előadás elhangzott a XVI. Budapesti Nem
zetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában, 
az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének 
szervezésében 2009. április 24-én. 

A prezentáció megtekinthető: 
http.V/hangtarnok. klog. hu/2009/04/25/ 
/webkettes-szolgaltatasok-alkalmazasanak-
lehetosegei-a-zenei-konyvtari-munkaban 

Magyar történeti alkotmány 

A magyar történeti alkotmány mintegy százöt
ven éve jelent meg utoljára egységes szerke
zetben. A most napvilágot látott, hiánypótló 
mű tárgya szerves része a magyar politikai 
kultúrának, állam- és jogtörténetnek, államfi
lozófiának. 

A munka elvégzésére Zétényi Zsolt vállalko
zott a Magyarországéit Egyesület felkérésére. 

A könyv 1137 oldal terjedelmű, ebből 180 ol
dalt a bevezető tanulmány tesz ki, majd a „szo
kásjog" rövid megidézését követi az 1848. évig 
keletkezett „sarkalatos törvények" sorolása, az 
1222. évi törvénycikkekkel (Aranybulla) kez-
dődőleg. Az „alkotmányos jelentőségű törvé
nyek" (1867-1944) után következnek a „jelen
tősebb közjogi törvények 1944-ig. A törvények 
tárgykör szerinti felsorolása mellett a kötetet 
külön-féle mutatók egészítik ki, és angol nyel
vű, részletesebb összefoglaló is olvasható. • 

A Történeti Alkotmány: Magyarország ősi alkotmánya 
/szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Zétényi Zsolt 

Budapest: Magyarországért Kulturális Egyesület, 2009 

Budai-díjat kapott a Helikon 

Budai-díjat kapott a Helikon Kiadó Hangzó He
likon sorozatának legújabb, Radnóti-kötete a 
XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. 

A Helikon Kiadó 2004-ben indította útjára 
sorozatát a Kaláka együttes Kányádi című köte
tével, amely a költő 75. születésnapjára jelent 
meg. „A vers az, amit mondani kell" - állítja 
Kányádi Sándor a sorozat első kötetében. A ma
gyar költészet nagyjai - Kányádi Sándor, Ady, 
Petőfi, Arany, Kosztolányi, József Attila, 
Faludy, Radnóti, Dsida Jenő, Csokonai - szólal
nak meg a verseskötetekhez mellékelt cédéken, 
olyan neves előadók tolmácsolásában, mint a 
Kaláka és a Sebő együttes, Sebestyén Márta, 
Pálya Bea, Ferenczi György, Kátai Zoltán, Cseh 
Tamás, Nóvák János, Heidl György, Lovasi 
András, Gerendás Péter, Kobzos Kiss Tamás, 
Both Miklós, a Villő Énekegyüttes és a Misztrál 
együttes. • 
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N a p l ó 
Könyvtárak az életen át tartó 

tanulás szolgálatában 

Nemes Erzsébet 

A Publika Magyar Könyvtári Kör a szentend
rei Pest Megyei Könyvtár közreműködésével 
2009. március 25. és 29. között szakmai prog
rammal, workshoppal egybekötött tanulmányi 
utat szervezett. Az ötnapos program gazdag és 
színes eseményeit a Pest Megyei Könyvtárban 
megrendezett workshop nyitotta meg. 

Biczák Péter könyvtárigazgató megnyitójá
ban Móricz Zsigmond 1929-ben elhangzott 
csecsei ünnepi beszédéből idézett. „Elfog jön
ni az idő, amikor Európa testéről lehullanak a 
mondvacsinált politikai, gazdasági korlátok, s 
akkor ez a föld összekötő kapocs lesz Nyugat 
és Kelet között. Ha a magyar okos, felvilágo
sult, erős, határozott nép lesz, akkor ebben az 
Európában igen nagy szerep vár a nemzetre. 
Azért élek, azért dolgozom, hogy ezt az okos
ságot, felvilágosodást munkáljam, elősegít
sem." Móricz gondolata méltó bevezetése volt 
az ezt követően elhangzó előadásoknak. 

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója 
E-képzés az Európai Unió könyvtáraiban című 
előadásában nemzetközi kitekintést tett. 
A 2000-ben megtartott lisszaboni EU-csúcsta-
lálkozón stratégiai célként fogalmazódott meg, 
hogy az unió 2010-re a legdinamikusabb tu
dásalapú társadalommá váljon. Nagy mértékű 
az iskolai kudarc, nem növekszik a humán erő
forrásra beruházott keret. Jellemzőek az isko
lai lemorzsolódások, a tanárhiány, a felnőttek 
csekély részvétele az oktatásban, rosszak a 
mutatók. Ennek megváltoztatására koherens 
LLL (lifelong learning, azaz egész életen át 
tartó tanulás) stratégiát kell kidolgozni. 

Jobban a középpontba kell helyezni ezt a 
programot, két irányba kell nyitni. El kell 
mozdulni a nem formális tanulás felé, na
gyobb súlyt kell fektetni az iskolarendszeren 
kívüli tanulásra. Magyarországon keveset tet
tünk ez ügyben. Az informális tanulás jelentő
ségét nálunk még nem ismerik el, csak a bizo
nyítvány számít. Az életen át tartó tanulást 

nemcsak az oktatási intézmények, hanem a 
könyvtárak, levéltárak, múzeumok is támogat
ják. A könyvtár tipikusan ilyen hely, de ezt a 
közvéleményben is tudatosítani kellene. 
A könyvtárat mint intézményt, mint tanulásra 
alkalmas helyet kell reklámozni, elfogadtatni. 
Olvasókörök, népfőiskolák működjenek itt, le
gyen minél több szerzői est, legyenek rendez
vények. Mindazt a tapasztalatot, amit megsze
reztünk, át kell alakítanunk tudatos módszerré. 
A lehetőség a könyvtárak kezében van. 

Skaliczki Judit főosztályvezető-helyettes, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári 
osztályának vezetője a hazai lehetőségekről be
szélt. E-tanulás a könyvtárakban, stratégia, 
UMFT, pályázatok című előadásában kiemelte, 
hogy a tudásalapú társadalomban társadalmi 
kereslet van a képzés és az oktatás iránt, ezért is 
szükséges, kell foglalkoznunk vele. Szólt az e-
tanulás társadalmi elismeréséről. Partnerségi 
kapcsolat kell a fejlesztés megvalósulása érde
kében a magánszféra és a közszféra - közokta
tás, felsőoktatás, könyvtárak - között. 

Az e-tanulásnak számtalan eszközét sorolta 
fel: infokommunikációs technológia, tévé, 
internet, képernyőtelefon, széles sávú hozzáfé
rés, webszolgáltatások folyamatos fejlesztése 
mint formai eszközök. 

A hazai lehetőségekről szólva beszélt a for
mai és tartalmi fejlesztésekről, a megvalósítás
hoz szükséges finanszírozási forrásokról. Ki
emelte az országos könyvtárfejlesztési straté
gia 2008-2013 portál programját, amelyben 
megfogalmazódott az átfogó cél az e-tanulást 
segítő tartalomhoz is. 

Megfelelő tudással és kompetenciákkal ren
delkező szakemberek , kellenek, szükséges a 
nem formális, informális tanulás támogatása, 
az IKR infrastruktúra kiterjesztése, a web-
alapú szolgáltatások kiterjesztése, a könyvtári 
portál kialakítása a használók bevonásával, új 
technológiák, elektronikus szolgáltatások ki
alakítása. 

A cél - a felnőttképzés, az életen át tartó ta
nulás támogatása. 

Végül szólt a finanszírozási forrásokról, az 
EU-s pályázatokról, a TIOP (Társadalmi inf
rastruktúra operatív program) és TÁMOP (Tár-
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sadalmi megújulás operatív program) pályáza
tairól, amelyek ezekben a fejlesztésekben na
gyon fontos szerepet játszanak. Skaliczki 
Judit befejező mondatában pedig - „A könyv
táraknak nagyon komoly jövője van" - hin
nünk kell valamennyiünknek. 

Czeglédi László, az egri Eszterházy Károly 
Főiskola Könyvtárának igazgatója Tanulást tá
mogató szolgáltatások és erőforrások az egri 
főiskolai könyvtárban című előadásában töb
bek között arról szólt, hogy az LLL része az 
oktatás, az önművelés és a szórakozás. Ezek 
közül szerinte az önművelést kell elsősorban a 
könyvtárnak támogatnia, a használói csopor
tokhoz, szintekhez, igényekhez igazodva. 
A cél, hogy a könyvtárban az LLL-nél a digi
tális műveltséget megtámogassuk. A digitális 
írástudás az eszköz a digitális műveltség meg
szerzéséhez. A tanulói laptop-program, a digi
tális palatábla rendszerek, a valódi széles sáv 
vagy a kistérségi könyvtárelérés a szolgáltatá
sokat nagymértékben befolyásolná. Fontos 
szem előtt tartani, hogy a digitális műveltség 
milyen szolgáltatásokra épül (blended lear-
ning), fontos a felhasználók által létrehozott 
tartalom, a multifunkcionális közösségi terek 
kialakítása, fontos megtanítani a felhasználót 
az eszközök használatára, fontos a fogyatékkal 
élők szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesz
tése, a közhasznú szolgáltatások nyújtása. 

Fontos, hogy a könyvtár biztosítsa, birtokol
ja a digitális műveltség megszerzéséhez szük
séges feltételeket. 

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József 
Könyvtár igazgatója A jó gyakorlat a hazai 
közkönyvtárakban elnevezésű blokkban E-ta-
nulás egy életen át a Katona József Könyvtár
ban című előadásában az idén immár tízéves 
Internet Fiesta több mint ezer programján be
lül a Katona József Könyvtárban megrendezett 
eseményekről számolt be. Azok a momentu
mok voltak kimondottan érdekesek, figyelem-
felkeltőek előadásában, ahol arról számolt be, 
ahogyan ezek a programok megvalósultak. Az 
APEH-hal együttműködve megvalósult ügy-
félkapu-program vonzotta a legtöbb érdeklő
dőt, de hasonlóan nagy volt az érdeklődés az 
internethasználói tanfolyamok, az infosuli, a 
nagyinet vagy a civilnet programok iránt. Kü
lönösen fontos, hangsúlyozta, hogy a könyvtá
rak megteremtsék azt a környezetet, ahol hasz

nálni lehet és lehessen az eszközöket, másrészt 
segítsék azok használatát. 

Tőzsér Istvánné, az egri Bródy Sándor Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatója Tudás
transzfer szerep a könyvtárban címmel 
beszélt. „Az embert nem lehet valamire megta
nítani, csak hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a 
tudást megszerezze" - ezzel az idézettel na
gyon jól megfogalmazta azt a feladatot, amit a 
könyvtáraknak mindenképpen vállalniuk kell, 
és egyre erőteljesebben vállalják is. Az LLL, 
az életen át tartó tanulás segítését, támogatását 
szintén a könyvtárukban megvalósult progra
mokkal prezentálta. 

Vegyigéné Makrányi Margit, a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgató
ja előadásának az Ami több, mint könyvtár cí
met adta. A cím mögött az a tevékenység bújik 
meg, amit a megyéjükben nagy sikerrel végez
nek: a használóképzés. A képzés célcsoportjai 
nyugdíjasok, kismamák, munkanélküliek, 
könyvtárosok, hivatali dolgozók, pedagógu
sok, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők. 
Az infrastrukturális háttér többsége a Széche
nyi terv keretében került a könyvtárakba. 
A könyvtárak hozzájárulnak a digitális írástu
dás terjedéséhez, ami az otthoni előfizetések 
számának növekedésében is megnyilvánul. 

Nádor Ildikó, a szentendrei Pest Megyei 
Könyvtár igazgatóhelyettese a könyvtárukban 
megvalósult programokról, tanfolyamokról, 
képzésekről számolt be. Érdeklődéssel hall
gattuk az elektronikus közigazgatás, az ügy
félkapu, a banki ügyintézés és a nagyinet 
internetes képzéséről tartott beszámolóját. 

Kalóné Bircsák Erzsébet ezek gyakorlati ki
vitelezéséről, megvalósításáról beszélt, arról, 
hogyan készítették elő és szervezték meg a 
tanfolyamokat, programokat. Az ügyfélkapu
nak azt a közérthető, figyelemfelkeltő címet 
adták, hogy Intézze hivatalos ügyeit az inter
neten. Ezt szórólapon közzétették az egész vá
rosban, a honlapjukon, az iwiw-en reklámoz
ták. Hasonlóan szervezték az internetes banki 
ügyintézéssel foglalkozó képzésüket is. 

Fekete Katától megtanultuk a mobiltelefon 
használatának minden rejtelmét, és megtud
tuk, hogy milyen nagy érdeklődés van ilyen 
irányú használói képzésre is. 

A workshop sok hasznos információt nyúj
tott a résztvevőknek, de a témát ezzel koránt-
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sem merítették ki. Májusban a Publika Kör 
szervez újabb rendezvényt Egerben, őszre or
szágos konferenciát terveznek a könyvtárak az 
egész életen át tartó tanulás szolgálatában té
májáról. 

Vyssi Brod, 
a cisztercita 
kolostor 
barokk 
könyvtára 

Kiránduló könyvtárosok Linz, a Tudástorony 

Az estét Szentendre hangulatos belvárosá
ban sétálva töltöttük, majd másnap korán reg
gel a Publika Kör tagjai Biliédiné Holló Ibolya 
elnök figyelmes, gondoskodó gardírozásával 
autóbusszal Linz felé vették az irányt. Célunk 
a linzi Wissensturm-Volkschule-Stadtbib-
liothek meglátogatása volt. Az észak-ausztriai 
település Ausztria harmadik legnagyobb váro
sa, legforgalmasabb dunai kikötője és fontos 
ipari központja. A 189 ezer lakosú Duna mel
letti város kulturális centrum is, hisz ma Euró
pa kulturális fővárosa. A város fölé emelkedő 
impozáns, modern, félkör alakú üvegtornya 
előtt álltunk meg először. Ez a Wissensturm ti
zenöt emeletes, hatvanhárom méter magas, 
15 ezer négyzetméteres épülete, amelyet a 
csodák palotájának, a tudás házának, de ma
gyarra fordítva leginkább a tudás tornyának 
neveznek. Az épületben a könyvtárat 2007. 
szeptember 14-én nyitották meg. A tudásto
rony nemcsak közkönyvtár, de felnőttoktatási 
központként helyet ad mindenféle tanfolyam

nak, képzésnek, amire igény jelentkezik, a 
nyelvtanulástól a főzésen, kézműves foglalko
zásokon keresztül a balettig vagy a varrásig, 
a számítógép-használati és egyéb foglalkozá
sokig. Minden a legkorszerűbb, legmodernebb 
eszközökkel van felszerelve. A könyvtár is a 
legmodernebb technikával, infrastruktúrával 
rendelkezik. Idegenvezetőnk szerint évi egy
millió kölcsönzést bonyolít le. A 220 ezer 
egységből álló könyvtárat harmincnyolc 
könyvtáros működteti. Nagyon jó az együtt
működés a könyvtár szakemberei és a 
Volkschule szakreferensei között. Mindenre 
nyitottak, ez tényleg a XXI. század. 

Ezt követően a Kunstmuseum épületében 
megrendezett Best of Austria kiállítást tekin
tettük meg. Ausztria harminc múzeumának 
legértékesebb vagy legérdekesebb kiállítási 
tárgyait hozták el a kulturális főváros kiállítá
sára, köztük a bécsi Albertina, a Leopold, a 
Belvedere, a salzburgi múzeum, a linzi Lentos 
Kunstmuseum vagy az innsbrucki Tiroler 
Museum egy-egy érdekes műalkotását. 

Az estét már az elkövetkező napokra is szál
lást adó, festői dél-csehországi kisvárosban, 
Cesky Krumlovban töltöttük. A festői kifeje
zés (igaz, hogy Egon Schiele festményeiről is
merhetjük) kevés a városka igazi szépségének, 
hangulatának érzékeltetésére. A történelmi 
belvárosa és várkastély-együttese révén 1992 
óta az UNESCO Világörökség listáján szerep
lő városka a Moldva kanyargó völgyében 
szépségével elbűvöl, egyedülálló a maga ne
mében. A girbegurba utcákat, a titokzatos zu
gokat, az impozáns várat eredeti szépségükben 
láthatjuk. El kell utazni és néhány napot ott 
kell tölteni ahhoz, hogy a nagy történelmi 
múlttal rendelkező városka elbűvölő élményét, 
amit egy-két fotóval nem lehet visszaadni, az 
olvasó is átérezze. A Mysí Díra (Egérlyuk) 
Panzió, a Satlovshé (mi csak Satrafának hív
tuk) kocsma, az Eggenberg sörgyárban a sör
kóstoló már csak hab azon a tortán, amit 
Cesky Krumlov nyújtott. 

Egyéb szépségeket is rejt Dél-Csehország. 
Látogatást tettünk Zlatá Koruma kolostorában, 
Vyssi Brod cisztercita kolostorában, annak 
gyönyörű, 70 ezer értékes könyvvel rendelkező 
barokk könyvtárában. Gótikus-barokk temp
lom, képtár és szoborgaléria is látható a ciszter
ci rend által 1259-ben alapított kolostorban. 
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sadalmi megújulás operatív program) pályáza
tairól, amelyek ezekben a fejlesztésekben na
gyon fontos szerepet játszanak. Skaliczki 
Judit befejező mondatában pedig - „A könyv
táraknak nagyon komoly jövője van" - hin
nünk kell valamennyiünknek. 

Czeglédi László, az egri Eszterházy Károly 
Főiskola Könyvtárának igazgatója Tanulást tá
mogató szolgáltatások és erőforrások az egri 
főiskolai könyvtárban című előadásában töb
bek között arról szólt, hogy az LLL része az 
oktatás, az önművelés és a szórakozás. Ezek 
közül szerinte az önművelést kell elsősorban a 
könyvtárnak támogatnia, a használói csopor
tokhoz, szintekhez, igényekhez igazodva. 
A cél, hogy a könyvtárban az LLL-nél a digi
tális műveltséget megtámogassuk. A digitális 
írástudás az eszköz a digitális műveltség meg
szerzéséhez. A tanulói laptop-program, a digi
tális palatábla rendszerek, a valódi széles sáv 
vagy a kistérségi könyvtárelérés a szolgáltatá
sokat nagymértékben befolyásolná. Fontos 
szem előtt tartani, hogy a digitális műveltség 
milyen szolgáltatásokra épül (blended lear-
ning), fontos a felhasználók által létrehozott 
tartalom, a multifunkcionális közösségi terek 
kialakítása, fontos megtanítani a felhasználót 
az eszközök használatára, fontos a fogyatékkal 
élők szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesz
tése, a közhasznú szolgáltatások nyújtása. 

Fontos, hogy a könyvtár biztosítsa, birtokol
ja a digitális műveltség megszerzéséhez szük
séges feltételeket. 

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József 
Könyvtár igazgatója A jó gyakorlat a hazai 
közkönyvtárakban elnevezésű blokkban E-ta-
nulás egy életen át a Katona József Könyvtár
ban című előadásában az idén immár tízéves 
Internet Fiesta több mint ezer programján be
lül a Katona József Könyvtárban megrendezett 
eseményekről számolt be. Azok a momentu
mok voltak kimondottan érdekesek, figyelem-
felkeltőek előadásában, ahol arról számolt be, 
ahogyan ezek a programok megvalósultak. Az 
APEH-hal együttműködve megvalósult ügy-
félkapu-program vonzotta a legtöbb érdeklő
dőt, de hasonlóan nagy volt az érdeklődés az 
internethasználói tanfolyamok, az infosuli, a 
nagyinet vagy a civilnet programok iránt. Kü
lönösen fontos, hangsúlyozta, hogy a könyvtá
rak megteremtsék azt a környezetet, ahol hasz

nálni lehet és lehessen az eszközöket, másrészt 
segítsék azok használatát. 

Tőzsér Istvánné, az egri Bródy Sándor Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatója Tudás
transzfer szerep a könyvtárban címmel 
beszélt. „Az embert nem lehet valamire megta
nítani, csak hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a 
tudást megszerezze" - ezzel az idézettel na
gyon jól megfogalmazta azt a feladatot, amit a 
könyvtáraknak mindenképpen vállalniuk kell, 
és egyre erőteljesebben vállalják is. Az LLL, 
az életen át tartó tanulás segítését, támogatását 
szintén a könyvtárukban megvalósult progra
mokkal prezentálta. 

Vegyigéné Makrányi Margit, a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgató
ja előadásának az Ami több, mint könyvtár cí
met adta. A cím mögött az a tevékenység bújik 
meg, amit a megyéjükben nagy sikerrel végez
nek: a használóképzés. A képzés célcsoportjai 
nyugdíjasok, kismamák, munkanélküliek, 
könyvtárosok, hivatali dolgozók, pedagógu
sok, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők. 
Az infrastrukturális háttér többsége a Széche
nyi terv keretében került a könyvtárakba. 
A könyvtárak hozzájárulnak a digitális írástu
dás terjedéséhez, ami az otthoni előfizetések 
számának növekedésében is megnyilvánul. 

Nádor Ildikó, a szentendrei Pest Megyei 
Könyvtár igazgatóhelyettese a könyvtárukban 
megvalósult programokról, tanfolyamokról, 
képzésekről számolt be. Érdeklődéssel hall
gattuk az elektronikus közigazgatás, az ügy
félkapu, a banki ügyintézés és a nagyinet 
internetes képzéséről tartott beszámolóját. 

Kalóné Bircsák Erzsébet ezek gyakorlati ki
vitelezéséről, megvalósításáról beszélt, arról, 
hogyan készítették elő és szervezték meg a 
tanfolyamokat, programokat. Az ügyfélkapu
nak azt a közérthető, figyelemfelkeltő címet 
adták, hogy Intézze hivatalos ügyeit az inter
neten. Ezt szórólapon közzétették az egész vá
rosban, a honlapjukon, az iwiw-en reklámoz
ták. Hasonlóan szervezték az internetes banki 
ügyintézéssel foglalkozó képzésüket is. 

Fekete Katától megtanultuk a mobiltelefon 
használatának minden rejtelmét, és megtud
tuk, hogy milyen nagy érdeklődés van ilyen 
irányú használói képzésre is. 

A workshop sok hasznos információt nyúj
tott a résztvevőknek, de a témát ezzel koránt-
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sem merítették ki. Májusban a Publika Kör 
szervez újabb rendezvényt Egerben, őszre or
szágos konferenciát terveznek a könyvtárak az 
egész életen át tartó tanulás szolgálatában té
májáról. 

Vyssi Brod, 
a cisztercita 
kolostor 
barokk 
könyvtára 

Kiránduló könyvtárosok Linz, a Tudástorony 

Az estét Szentendre hangulatos belvárosá
ban sétálva töltöttük, majd másnap korán reg
gel a Publika Kör tagjai Biliédiné Holló Ibolya 
elnök figyelmes, gondoskodó gardírozásával 
autóbusszal Linz felé vették az irányt. Célunk 
a linzi Wissensturm-Volkschule-Stadtbib-
liothek meglátogatása volt. Az észak-ausztriai 
település Ausztria harmadik legnagyobb váro
sa, legforgalmasabb dunai kikötője és fontos 
ipari központja. A 189 ezer lakosú Duna mel
letti város kulturális centrum is, hisz ma Euró
pa kulturális fővárosa. A város fölé emelkedő 
impozáns, modern, félkör alakú üvegtornya 
előtt álltunk meg először. Ez a Wissensturm ti
zenöt emeletes, hatvanhárom méter magas, 
15 ezer négyzetméteres épülete, amelyet a 
csodák palotájának, a tudás házának, de ma
gyarra fordítva leginkább a tudás tornyának 
neveznek. Az épületben a könyvtárat 2007. 
szeptember 14-én nyitották meg. A tudásto
rony nemcsak közkönyvtár, de felnőttoktatási 
központként helyet ad mindenféle tanfolyam

nak, képzésnek, amire igény jelentkezik, a 
nyelvtanulástól a főzésen, kézműves foglalko
zásokon keresztül a balettig vagy a varrásig, 
a számítógép-használati és egyéb foglalkozá
sokig. Minden a legkorszerűbb, legmodernebb 
eszközökkel van felszerelve. A könyvtár is a 
legmodernebb technikával, infrastruktúrával 
rendelkezik. Idegenvezetőnk szerint évi egy
millió kölcsönzést bonyolít le. A 220 ezer 
egységből álló könyvtárat harmincnyolc 
könyvtáros működteti. Nagyon jó az együtt
működés a könyvtár szakemberei és a 
Volkschule szakreferensei között. Mindenre 
nyitottak, ez tényleg a XXI. század. 

Ezt követően a Kunstmuseum épületében 
megrendezett Best of Austria kiállítást tekin
tettük meg. Ausztria harminc múzeumának 
legértékesebb vagy legérdekesebb kiállítási 
tárgyait hozták el a kulturális főváros kiállítá
sára, köztük a bécsi Albertina, a Leopold, a 
Belvedere, a salzburgi múzeum, a linzi Lentos 
Kunstmuseum vagy az innsbrucki Tiroler 
Museum egy-egy érdekes műalkotását. 

Az estét már az elkövetkező napokra is szál
lást adó, festői dél-csehországi kisvárosban, 
Cesky Krumlovban töltöttük. A festői kifeje
zés (igaz, hogy Egon Schiele festményeiről is
merhetjük) kevés a városka igazi szépségének, 
hangulatának érzékeltetésére. A történelmi 
belvárosa és várkastély-együttese révén 1992 
óta az UNESCO Világörökség listáján szerep
lő városka a Moldva kanyargó völgyében 
szépségével elbűvöl, egyedülálló a maga ne
mében. A girbegurba utcákat, a titokzatos zu
gokat, az impozáns várat eredeti szépségükben 
láthatjuk. El kell utazni és néhány napot ott 
kell tölteni ahhoz, hogy a nagy történelmi 
múlttal rendelkező városka elbűvölő élményét, 
amit egy-két fotóval nem lehet visszaadni, az 
olvasó is átérezze. A Mysí Díra (Egérlyuk) 
Panzió, a Satlovshé (mi csak Satrafának hív
tuk) kocsma, az Eggenberg sörgyárban a sör
kóstoló már csak hab azon a tortán, amit 
Cesky Krumlov nyújtott. 

Egyéb szépségeket is rejt Dél-Csehország. 
Látogatást tettünk Zlatá Koruma kolostorában, 
Vyssi Brod cisztercita kolostorában, annak 
gyönyörű, 70 ezer értékes könyvvel rendelkező 
barokk könyvtárában. Gótikus-barokk temp
lom, képtár és szoborgaléria is látható a ciszter
ci rend által 1259-ben alapított kolostorban. 
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Az UNESCO Világörökség listáján áll 
Holasovice dél-cseh falu is, ahol a falucska 
egyedülállóan épen fennmaradt népi barokk 
stílusú parasztházait csodálhattuk meg. Jár
tunk még a söréről sokak által ismert nevű 
városkában, Budejovicén, hazafelé pedig meg
tekintettük Tele városát. A Délnyugat-Morá-
viában fekvő, mintegy hatezer lakosú, barátsá
gos, szép kis település történelmi negyedét 
1992-ben szintén a világörökség részévé nyil
vánította az UNESCO. 

Azt gondolom, hogy ez a workshoppal egybe
kötött tanulmányút az „életen át tartó tanulá
sunk" részévé vált. • 

A MOKKA Egyesület közgyűlése 

••• Bánkeszi Katalin 

2009. április elején hívta össze Fonyó 
Istvánná, a Magyar Országos Közös Katalógus 
Egyesület (MOKKA) elnöke, a 2008. évet le
záró egyesületi közgyűlést. A találkozóra a 
BME-OMIKK tárgyalótermében került sor. 

Az elnök asszony köszöntője és bevezető 
mondatai után az Országos Széchényi Könyv
tár MOKKA-val kapcsolatos tevékenységéről 
számoltak be a projektvezetők. Az alábbiak
ban összefoglaljuk az elhangzottakat. 

A MOKKA működésének személyi feltételei 

Jelenleg is ugyanazok a munkatársak foglal
koznak a MOKKA működtetésével, mint ko
rábban (tehát rendelkeznek megfelelő helyis
merettel és tapasztalatokkal), ennek ellenére 
továbbra is problémát okoz, hogy egyéb, nem 
kevés feladatuk mellett látják el a közös kata
lógus körüli teendőket. Ez azt jelenti, hogy 
időnként kisebb késedelmet szenvedhetnek a 
MOKKA-feladatok, egyszerűen kapacitáshi
ány miatt. 

A projektvezetői feladatokat Koltay Klára 
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár - DEENK) és Bánkeszi Katalin (Or
szágos Széchényi Könyvtár - OSZK) meg

osztva látja el, Sándor Ákos a rendszergazdai 
teendőket végzi, míg Szabó Julianna rend
szerkönyvtárosként végez ellenőrzési felada
tokat. Szabó Juliannát megbízási szerződéssel 
foglalkoztatja az OSZK, bár nem csak a 
MOKKA feladataira. Koltay Klára és Sándor 
Ákos vállalkozási szerződés keretében látják 
el a rendszer körüli teendőket, elsősorban az 
adatbázis betöltésével és belső kezelésével 
kapcsolatos nem kevés feladatot. Koltay Klára 
definiálta az eCorvina számára a nemrég lezaj
lott migrálás mentén elvégzendő módosításo
kat, így erről ő számolt be a későbbiekben. 
Sándor Ákos a rendszergazdai teendők mellett 
a betöltéseket készítette elő, és együttműköd
ve az OSZK informatikusaival, részt vett az új 
szerver beüzemelésében is. 

A rendszeres információcsere érdekében 
kéthetenként videokonferencián találkoznak 
az üzemeltetésért felelős kollégák. így jobban 
kézben tartható, követhető a munka, valamint 
az elkövetkező hetek feladatai. A MOKKA 
munkatársai és a fejlesztők továbbra is hasz
nálják a bugreport nevű hibakövető szolgálta
tást a gyors információcsere érdekében. 
A MOKKA levelezőlistája főként a vezetőség 
és a tagok közti kapcsolattartást segíti. 

Tárgyalások az eCorvina Kft.-vei 

Az év elején több menetben egyeztetéseket 
folytatott az OSZK a MOKKA jelenlegi fej
lesztőjével, az eCorvina Kft.-vei a licenc
szerződésről. Nehezen lehetett kezelni azt a 
helyzetet, hogy az elmúlt években jelentősen 
növekedett a betöltött rekordok száma, és 
a korábbi szerződések értelmében ez a licenc
díjat is érintette, sőt az ennek alapján számított 
supportdíjban is jelentkezett volna növekedés. 
Ráadásul az eCorvina jelentős összegeket várt 
az OSZK-tól mint az adatbázis üzemeltetőjé
től a korábbi betöltések elvégzéséért. Hozzá 
kell tenni, hogy az OSZK költségvetésébe nem 
épült be semmilyen üzemeltetési költség a 
MOKKA fenntartására, vagyis a közös kataló
gus szolgáltatása érdekében az OSZK-nak 
a saját működési költségeiből kellett kigazdál
kodnia a több millió forintos supportdíjat is. 
A tárgyalások során az eCorvina kompromi sz-
szumkészséget mutatott, és végül egy nagyon 
kedvező helyzetet sikerült elérni. 
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Az eCorvina által eredetileg megnevezett 
összeghez képest nagyságrenddel kisebb, egy
összegű kifizetés fejében az eCorvina rende
zettnek tekintette a korábban kifizetetlennek 
nyilvánított munkaráfordítások díját, és örö
kös licencet adott a MOKKA-adatbázis hasz
nálatára, függetlenül a növekvő rekordszám
tól. A fejlesztő szerződésben rögzítette, hogy a 
későbbiek során semmilyen anyagi ellentétele
zést nem kér az adatbázis használatáért, sem 
a további könyvtárak rekordjainak betöltésé
hez kiadott egyedi feltöltő licencekért. Ezzel 
végre rendeződött a korábbi évek során kiala
kult vitás helyzet. 

Fórumok 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2008. évi 
vándorgyűlésén, július 25-én, a MOKKA ve
zetősége és az egyesület közösen fórumot ren
dezett, ahol találkozhattak a MOKKA tag
könyvtárai és a fejlesztők, akik az integrált 
rendszereket gondozzák. Több fejlesztői cso
port élt a felkínált lehetőséggel, hogy elmond
ja véleményét a jelenlegi szolgáltatásról, illet
ve bemutassa javaslatait a MOKKA rendszeré
nek továbbfejlesztésével kapcsolatosan. 

A felszólalók egyike természetesen az 
eCorvina csapata volt, ők a MOKKA-val kap
csolatos fejlesztési terveiket mutatták be. 
A Huntéka rendszert létrehozó SZTAKI-
Huntéka konzorcium képviseletében Kármán 
László ismertette az IMOLA névre hall
gató, átfogó fejlesztési javaslatot. Az InfoKer 
(a Textlib fejlesztője) nevében Thék György 
kritizálta a MOKKA rekordjainak minőségét, 
jelezve, hogy a rekordokban sok hiba találha
tó. Az Aleph új lehetőségeit Németh Ágoston 
mutatta be. Az IQSys képviseletében Horváth 
Zoltánná üdvözölte a fejlesztői csoportok kö
zött kibontakozni látszó együttműködést. 
A Könyvtári Intézet web2-es szolgáltatásokra 
tett javaslatot. A KELLŐ együttműködést 
ajánlott az OSZK-nak. 

2008 októberében az Országos Dokumen
tumellátási Rendszerrel (ODR) foglalkozó 
találkozón folytatódott a fórum jellegű egyez
tetés a tagkönyvtárak részvételével. A projekt
vezetők előadást tartottak a MOKKA- és az 
ODR-adatbázis tervezett egyesítéséről és a kö
zös katalógus fejlesztéséről. Elhangzott, hogy 

a tervezett fejlesztéshez, a MOKKA rendsze
rének megújításához a TÁMOP-ból várható 
anyagi támogatás, hiszen a Tudásdepó-
Express program részeként az országos fej
lesztések között a közös katalógusra is tervez
nek forrásokat 2009 és 2010 folyamán. Az 
ODR-adatbázissal való egyesítés is várhatóan 
ebben az időszakban valósul meg. 

Még az ODR-találkozót megelőzően, 2008. 
október elején a MOKKA projektvezetői ösz-
szehívták a fejlesztőket közös gondolkodásra. 
A találkozón elhangzott gondolatokból eme
lünk ki néhányat: 
• A MOKKA oldalán kellene létrehozni közös 
authority fájlokat, ezeket központilag kell 
gondozni, és mindenkinek használhatóvá 
kell tenni. 
• A Köztaurusz frissítési problémájára is meg
oldást kell találni, elképzelhető, hogy ezt is a 
MOKKA égisze alatt lehetne megoldani. 
• A le- és feltöltést egyaránt meg kell oldani a 
közös katalógusban, intenzívebb használatot 
kell elérni a könyvtáraknál. Ennek különösen 
a könyvtárak retrospektív konverziós munkála
tai idején lesz jelentősége, hiszen rengeteg 
munka spórolható meg, illetve azonos költség
gel és ráfordítással több rekord készülhet el, ha 
a könyvtárak élnek azzal a lehetőséggel, hogy a 
már elkészült rekordokat átveszik a központi 
adatbázisokból. így legfeljebb kisebb kiegészí
téseket kell tenniük a rekord honosításához. 
• Korszerűsíteni kell a rendszert. Ez csak úgy 
lehet eredményes, ha a különböző fejlesztői 
csoportok összefognak és együtt gondolkod
nak a feladatról. Az országos program sikeré
nek záloga a széles körű összefogás és az erő
források megosztása. 
• A MOKKA-nak eszközöket kell biztosítania 
a könyvtárak számára a retrospektív konverzió 
megkönnyítésére, de ebben a könyvtáraknak is 
szerep jut: meg kell fogalmazniuk, hogy mi
ben várnak pontosan segítséget, hogyan tudják 
leghatékonyabban igénybe venni a közös adat
bázisokat és a rájuk épülő szolgáltatásokat. 

Migrálás az OSZK szerverére 

Az év végén zajlott az áttelepülés az OSZK 
szerverére, ami az adatbázis újraépítését és ki
sebb módosítások elvégzését is jelentette. 
A feladatot a MOKKA részéről Koltay Klára 
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Az UNESCO Világörökség listáján áll 
Holasovice dél-cseh falu is, ahol a falucska 
egyedülállóan épen fennmaradt népi barokk 
stílusú parasztházait csodálhattuk meg. Jár
tunk még a söréről sokak által ismert nevű 
városkában, Budejovicén, hazafelé pedig meg
tekintettük Tele városát. A Délnyugat-Morá-
viában fekvő, mintegy hatezer lakosú, barátsá
gos, szép kis település történelmi negyedét 
1992-ben szintén a világörökség részévé nyil
vánította az UNESCO. 

Azt gondolom, hogy ez a workshoppal egybe
kötött tanulmányút az „életen át tartó tanulá
sunk" részévé vált. • 

A MOKKA Egyesület közgyűlése 

••• Bánkeszi Katalin 

2009. április elején hívta össze Fonyó 
Istvánná, a Magyar Országos Közös Katalógus 
Egyesület (MOKKA) elnöke, a 2008. évet le
záró egyesületi közgyűlést. A találkozóra a 
BME-OMIKK tárgyalótermében került sor. 

Az elnök asszony köszöntője és bevezető 
mondatai után az Országos Széchényi Könyv
tár MOKKA-val kapcsolatos tevékenységéről 
számoltak be a projektvezetők. Az alábbiak
ban összefoglaljuk az elhangzottakat. 

A MOKKA működésének személyi feltételei 

Jelenleg is ugyanazok a munkatársak foglal
koznak a MOKKA működtetésével, mint ko
rábban (tehát rendelkeznek megfelelő helyis
merettel és tapasztalatokkal), ennek ellenére 
továbbra is problémát okoz, hogy egyéb, nem 
kevés feladatuk mellett látják el a közös kata
lógus körüli teendőket. Ez azt jelenti, hogy 
időnként kisebb késedelmet szenvedhetnek a 
MOKKA-feladatok, egyszerűen kapacitáshi
ány miatt. 

A projektvezetői feladatokat Koltay Klára 
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár - DEENK) és Bánkeszi Katalin (Or
szágos Széchényi Könyvtár - OSZK) meg

osztva látja el, Sándor Ákos a rendszergazdai 
teendőket végzi, míg Szabó Julianna rend
szerkönyvtárosként végez ellenőrzési felada
tokat. Szabó Juliannát megbízási szerződéssel 
foglalkoztatja az OSZK, bár nem csak a 
MOKKA feladataira. Koltay Klára és Sándor 
Ákos vállalkozási szerződés keretében látják 
el a rendszer körüli teendőket, elsősorban az 
adatbázis betöltésével és belső kezelésével 
kapcsolatos nem kevés feladatot. Koltay Klára 
definiálta az eCorvina számára a nemrég lezaj
lott migrálás mentén elvégzendő módosításo
kat, így erről ő számolt be a későbbiekben. 
Sándor Ákos a rendszergazdai teendők mellett 
a betöltéseket készítette elő, és együttműköd
ve az OSZK informatikusaival, részt vett az új 
szerver beüzemelésében is. 

A rendszeres információcsere érdekében 
kéthetenként videokonferencián találkoznak 
az üzemeltetésért felelős kollégák. így jobban 
kézben tartható, követhető a munka, valamint 
az elkövetkező hetek feladatai. A MOKKA 
munkatársai és a fejlesztők továbbra is hasz
nálják a bugreport nevű hibakövető szolgálta
tást a gyors információcsere érdekében. 
A MOKKA levelezőlistája főként a vezetőség 
és a tagok közti kapcsolattartást segíti. 

Tárgyalások az eCorvina Kft.-vei 

Az év elején több menetben egyeztetéseket 
folytatott az OSZK a MOKKA jelenlegi fej
lesztőjével, az eCorvina Kft.-vei a licenc
szerződésről. Nehezen lehetett kezelni azt a 
helyzetet, hogy az elmúlt években jelentősen 
növekedett a betöltött rekordok száma, és 
a korábbi szerződések értelmében ez a licenc
díjat is érintette, sőt az ennek alapján számított 
supportdíjban is jelentkezett volna növekedés. 
Ráadásul az eCorvina jelentős összegeket várt 
az OSZK-tól mint az adatbázis üzemeltetőjé
től a korábbi betöltések elvégzéséért. Hozzá 
kell tenni, hogy az OSZK költségvetésébe nem 
épült be semmilyen üzemeltetési költség a 
MOKKA fenntartására, vagyis a közös kataló
gus szolgáltatása érdekében az OSZK-nak 
a saját működési költségeiből kellett kigazdál
kodnia a több millió forintos supportdíjat is. 
A tárgyalások során az eCorvina kompromi sz-
szumkészséget mutatott, és végül egy nagyon 
kedvező helyzetet sikerült elérni. 
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Az eCorvina által eredetileg megnevezett 
összeghez képest nagyságrenddel kisebb, egy
összegű kifizetés fejében az eCorvina rende
zettnek tekintette a korábban kifizetetlennek 
nyilvánított munkaráfordítások díját, és örö
kös licencet adott a MOKKA-adatbázis hasz
nálatára, függetlenül a növekvő rekordszám
tól. A fejlesztő szerződésben rögzítette, hogy a 
későbbiek során semmilyen anyagi ellentétele
zést nem kér az adatbázis használatáért, sem 
a további könyvtárak rekordjainak betöltésé
hez kiadott egyedi feltöltő licencekért. Ezzel 
végre rendeződött a korábbi évek során kiala
kult vitás helyzet. 

Fórumok 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2008. évi 
vándorgyűlésén, július 25-én, a MOKKA ve
zetősége és az egyesület közösen fórumot ren
dezett, ahol találkozhattak a MOKKA tag
könyvtárai és a fejlesztők, akik az integrált 
rendszereket gondozzák. Több fejlesztői cso
port élt a felkínált lehetőséggel, hogy elmond
ja véleményét a jelenlegi szolgáltatásról, illet
ve bemutassa javaslatait a MOKKA rendszeré
nek továbbfejlesztésével kapcsolatosan. 

A felszólalók egyike természetesen az 
eCorvina csapata volt, ők a MOKKA-val kap
csolatos fejlesztési terveiket mutatták be. 
A Huntéka rendszert létrehozó SZTAKI-
Huntéka konzorcium képviseletében Kármán 
László ismertette az IMOLA névre hall
gató, átfogó fejlesztési javaslatot. Az InfoKer 
(a Textlib fejlesztője) nevében Thék György 
kritizálta a MOKKA rekordjainak minőségét, 
jelezve, hogy a rekordokban sok hiba találha
tó. Az Aleph új lehetőségeit Németh Ágoston 
mutatta be. Az IQSys képviseletében Horváth 
Zoltánná üdvözölte a fejlesztői csoportok kö
zött kibontakozni látszó együttműködést. 
A Könyvtári Intézet web2-es szolgáltatásokra 
tett javaslatot. A KELLŐ együttműködést 
ajánlott az OSZK-nak. 

2008 októberében az Országos Dokumen
tumellátási Rendszerrel (ODR) foglalkozó 
találkozón folytatódott a fórum jellegű egyez
tetés a tagkönyvtárak részvételével. A projekt
vezetők előadást tartottak a MOKKA- és az 
ODR-adatbázis tervezett egyesítéséről és a kö
zös katalógus fejlesztéséről. Elhangzott, hogy 

a tervezett fejlesztéshez, a MOKKA rendsze
rének megújításához a TÁMOP-ból várható 
anyagi támogatás, hiszen a Tudásdepó-
Express program részeként az országos fej
lesztések között a közös katalógusra is tervez
nek forrásokat 2009 és 2010 folyamán. Az 
ODR-adatbázissal való egyesítés is várhatóan 
ebben az időszakban valósul meg. 

Még az ODR-találkozót megelőzően, 2008. 
október elején a MOKKA projektvezetői ösz-
szehívták a fejlesztőket közös gondolkodásra. 
A találkozón elhangzott gondolatokból eme
lünk ki néhányat: 
• A MOKKA oldalán kellene létrehozni közös 
authority fájlokat, ezeket központilag kell 
gondozni, és mindenkinek használhatóvá 
kell tenni. 
• A Köztaurusz frissítési problémájára is meg
oldást kell találni, elképzelhető, hogy ezt is a 
MOKKA égisze alatt lehetne megoldani. 
• A le- és feltöltést egyaránt meg kell oldani a 
közös katalógusban, intenzívebb használatot 
kell elérni a könyvtáraknál. Ennek különösen 
a könyvtárak retrospektív konverziós munkála
tai idején lesz jelentősége, hiszen rengeteg 
munka spórolható meg, illetve azonos költség
gel és ráfordítással több rekord készülhet el, ha 
a könyvtárak élnek azzal a lehetőséggel, hogy a 
már elkészült rekordokat átveszik a központi 
adatbázisokból. így legfeljebb kisebb kiegészí
téseket kell tenniük a rekord honosításához. 
• Korszerűsíteni kell a rendszert. Ez csak úgy 
lehet eredményes, ha a különböző fejlesztői 
csoportok összefognak és együtt gondolkod
nak a feladatról. Az országos program sikeré
nek záloga a széles körű összefogás és az erő
források megosztása. 
• A MOKKA-nak eszközöket kell biztosítania 
a könyvtárak számára a retrospektív konverzió 
megkönnyítésére, de ebben a könyvtáraknak is 
szerep jut: meg kell fogalmazniuk, hogy mi
ben várnak pontosan segítséget, hogyan tudják 
leghatékonyabban igénybe venni a közös adat
bázisokat és a rájuk épülő szolgáltatásokat. 

Migrálás az OSZK szerverére 

Az év végén zajlott az áttelepülés az OSZK 
szerverére, ami az adatbázis újraépítését és ki
sebb módosítások elvégzését is jelentette. 
A feladatot a MOKKA részéről Koltay Klára 
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irányította. Ezzel hosszas „vendégeskedés" 
után végre helyére került a szolgáltatás: a 
MOKKA ezentúl az OSZK kezelésében lévő 
szerverről működik. Köszönet illeti a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárát, mi
vel a korábbi időszakban helyet adott az adat
bázisnak, és gondoskodott a zavartalan műkö
déshez szükséges biztonságos környezetről. 

Amint azt Koltay Klára is kiemelte, nem egy
szerűen egy adatbázis-költöztetésről volt szó. 
Az új környezet kialakítása és az adatbázis új
raépítése mellett néhány fejlesztésre is sor ke
rült. Módosult az indexelési rendszer, és ennek 
kapcsán a keresési lehetőségek is bővültek. 

Korábban nem volt megoldott az authority 
fájlok kezelése és frissítése. A migrálás során 
betöltötték néhány nagy könyvtár authority 
adatait, és született egy átmeneti megoldás 
ezek kezelésére. A TAMOP-ból finanszírozan
dó nagyobb léptékű fejlesztés során tovább fi
nomítjuk a jelenlegi megoldást. 

Lezajlott a rekordok visszamenőleges 
duplumszűrése is. Az összevonások eredmé
nyeként jelentősen lecsökkent a rekordok szá
ma, bár minden duplumot lehetetlen kiszűrni. 
A korábbi 4,7 millióról 2,9 millióra csökkent 
a rekordok száma. Az újabb betöltések már a 
duplumszűrés közbeiktatásával történnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a duplu
mok száma jelentősen csökkenhetne, ha a 
könyvtárak betartanák a katalogizálási sza
bályzatokat és egységesen kezelnék az adato
kat. Természetesen az is nagy könnyebbség 
lenne - mind a katalogizáló könyvtárnak, 
mind a közös adatbázisnak - , hogyha az újabb 
katalógustétel készítése előtt a könyvtárak 
minden esetben ellenőriznék a közös kataló
gusban és más adatbázisokban, hogy készen 
van-e már valahol a leírás, és ha igen, akkor 
annak felhasználásával írnák le saját doku
mentumaikat. 

A lelőhelykezelésen is változtattunk, tekin
tettel arra, hogy több könyvtárnál az allelőhe-
lyek is megjelennek, de ezeket sem lehet min
denütt egyformán kezelni. A könyvtárakkal 
egyedileg kellett egyeztetni, hogy melyiküknél 
milyen kód alatt és hogyan jelenjenek meg a 
lelőhelyek a találati listákban. 

Az ETO jelzetek kezelése is módosult. Nem 
minden egyes eltérő ETO jelzetet veszünk föl 
az adatbázisba, mert ez egy idő után áttekint

hetetlen halmazt alkotna. Csak azokat a jelze
teket vesszük föl újként, amelyek első öt pozí
ciójukon különböznek a már felvettektől. 

Az analitikus adatokat is igyekszünk tárolni, 
bár itt is meg kell találni a helyes egyensúlyt, 
hogy ne tároljunk le fölöslegesen ismétlődő 
adatsorokat a különböző helyekről érkező for
rásokból, ugyanakkor ne veszítsünk el értékes 
információkat. A megjegyzés mezőkben tárolt 
adatok beemelése és a duplázódások kiszűrése 
összetett feladat. El kell kerülni a tartalom 
duplázódását és tárolni kell az információt, 
hogy melyik adatbázisból származik az ese
tenként adott példányhoz kötődő megjegyzés. 

Nehéz kérdés a szintaktikai ellenőrzés szint
jének meghatározása. A túl szigorú ellenőrzés
sel elveszítünk rekordokat és információkat, a 
túlságosan enyhe szabályok pedig az adatbázis 
minőségének rovására mehetnek. Keressük az 
ideális kompromisszumot képviselő megol
dást. 

Tovább kell fejleszteni a több kötetes doku
mentumok egységes kezelését. Ehhez termé
szetesen nagy segítséget jelentene, ha a könyv
tárak is azonos megközelítéssel tárnák föl 
ezeket a rekordokat. A feldolgozás változatos 
módja a közös katalógus oldalán nehezen ke
zelhető problémát idéz elő. 

A fentiekben csak felvázoltuk azt a számos 
kisebb-nagyobb feladatot, amire igyekeztünk 
megoldást találni a migrálás során. Egyes 
problémákra jelenleg ideiglenes megoldást ta
láltunk, végleges megoldásuk még előkészítést 
igényel. 

Domainnév 

Megszűnt az a sajátos helyzet, hogy a Corvinus 
Egyetemen volt regisztrálva a mokka.hu  
domain. Korábban az NIIF üzemeltette a szol
gáltatást, de a közelmúltban technikai okokból 
kénytelen volt leállítani a szervert. Ennek kö
vetkeztében költözött a MOKKA honlapja a 
ww3.mokka.hu alá. Az új szerver felélesztésé
vel és a domain átregisztrálásával ezt a helyze
tet is sikerült tisztázni. Jelenleg az utolsó simí
tások zajlanak, és rövidesen ismét elérhető 
lesz az OSZK kezelésébe került mokka.hu. 
A domainnevet eredetileg az egyesület regiszt
ráltatta, de most lemondott a név használatáról 
az OSZK javára. 

1 4 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . m á j u s 

Az OSZK rekordjainak betöltése 

A kisebb könyvtáraknak a katalogizálásnál 
nagy segítséget jelent, ha a közös katalógus
ban mielőbb megtalálják beérkező könyveik
hez a leíró rekordot. Ehhez az kell, hogy a na
gyobb intézmények lehetőleg gyorsan létre
hozzák és eljuttassák a MOKKA-ba az új 
könyvek rekordjait, illetve mielőbb megjelen
jen a közös katalógusban a visszamenőleges 
rekordkonverziók eredménye. Az OSZK is 
nagy mennyiségű visszamenőleges rekordkon
verziót tervez, ha a TÁMOP keretein belül si
kerül erre a feladatra forrásokat szereznie. Je
lentős eredmény lenne, ha a rekordok szinte 
azonnal megjelennének a MOKKA adatbázi
sában is, és a könyvtárak is mielőbb használ
hatnák a leírásokat saját dokumentumaik fel
dolgozásához. Ezért az OSZK informatikai 
vezetése felkészül arra, hogy a korábbi idősza
konkénti áttöltés helyett napi betöltésre álljon 
át az Amicus rendszerből a MOKKA felé. 

A TÁMOP-források 

A TÁMOP-ban az OSZK egyik kiemelt orszá
gos feladata a MOKKA-adatbázis fejlesztése 
és az ODR-adatbázissal való egyesítése. En
nek megfelelően a megpályázható támogatás 
egy részét erre a feladatra kérte a nemzeti 
könyvtár. A tervek szerint a közbeszerzés 
kiírása előtt - egy előkészítő szakaszban -
független szakértők bevonásával készül el a 
rendszerjavaslat, amely figyelembe veszi a je
lenlegi rendszer előnyeit és hátrányait, továb
bá megfogalmazza az elvárásokat a leendő 
továbbfejlesztett rendszerrel szemben. Az így 
elkészített megvalósítási javaslat lesz a közbe
szerzési kiírás alapja, amelyen minden fej
lesztői csoport indulhat, amely megfelel a 
feltételeknek, rendelkezik megfelelő kompe
tenciával, fejlesztői háttérrel és kapacitással, 
valamint van az elvárásoknak megfelelő 
fejlesztési javaslata - a rendelkezésre álló ke
reteken belül maradva a költségekkel. Termé
szetesen a projekt munkatársai széles körű 
egyeztetést terveznek a tagkönyvtárakkal 
a megvalósítási terv elfogadása előtt. 

A fejlesztés várhatóan a jövő év elején in
dulhat a rendszer részletes tervezésével, ami
hez egy hónap áll a szakértői csoport rendelke

zésére. Várhatóan mintegy három hónap a köz
beszerzés lezajlása, majd a szerződéskötés 
után megkezdődhet a nyertessel a részletes 
rendszerterv kidolgozása. A projekt megvaló
sítására a tervek szerint hat hónap jut, aminek 
elegendőnek kell lennie, ha kellő körültekin
téssel folyik a tervek előkészítése. Az elké
szült környezetet természetesen alaposan tesz
telni kell, a feltöltés felügyelet és ellenőrzés 
mellett zajlik majd. Fontos lenne több téren is 
megújítani a MOKKA működését, rugalma
sabbá tenni a rendszert a környezeti változá
sokkal szemben. Vannak kisebb időtartalékok 
a megvalósításra szánt szakaszban, de remél
hetőleg nem éri a fejlesztőket olyan váratlan 
helyzet, ami jelentősen hátráltatná az üzembe 
helyezést. A pályázati időszak végére feláll a 
két jelenlegi adatbázis egyesített tartalmával 
feltöltött közös katalógus, létrejön egy tükrö
zés, és lesz egy fejlesztői környezetet működ
tető további szerver is. Mindez az Országos 
Széchényi Könyvtár, a debreceni egyetemi és 
nemzeti könyvtár, valamint a szegedi egyetemi 
könyvtár összefogásával valósul meg. Az esz
közök egy részét reményeink szerint a TIOP-
program biztosítja. 

A pályázatban arra is terveztek némi forrást, 
hogy állandó szakértői felügyelet legyen a fej
lesztés során. Erre azért van szükség, hogy fi
gyelemmel kísérjék a tervek megvalósulását, 
illetve váratlan helyzetekben haladéktalanul 
be lehessen avatkozni a probléma elhárítása 
érdekében. 

Az OSZK pályázatába bekerült a Köztau-
rusz rendszerének régóta esedékes megújítása 
is, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a kor
szerűsítés jelentős haszonnal jár majd a MOK
KA és a Köztaurusz kapcsolatát tekintve is. 
A Köztaurusz használatának elterjedését és 
hatékonyságát jelentősen támogatná, ha az in
tegrált rendszerekkel kiépített tezaurusz-kap
csolatokban a jelenleginél jobban kezelhető 
lenne az adatbázis változása. 
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irányította. Ezzel hosszas „vendégeskedés" 
után végre helyére került a szolgáltatás: a 
MOKKA ezentúl az OSZK kezelésében lévő 
szerverről működik. Köszönet illeti a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárát, mi
vel a korábbi időszakban helyet adott az adat
bázisnak, és gondoskodott a zavartalan műkö
déshez szükséges biztonságos környezetről. 

Amint azt Koltay Klára is kiemelte, nem egy
szerűen egy adatbázis-költöztetésről volt szó. 
Az új környezet kialakítása és az adatbázis új
raépítése mellett néhány fejlesztésre is sor ke
rült. Módosult az indexelési rendszer, és ennek 
kapcsán a keresési lehetőségek is bővültek. 

Korábban nem volt megoldott az authority 
fájlok kezelése és frissítése. A migrálás során 
betöltötték néhány nagy könyvtár authority 
adatait, és született egy átmeneti megoldás 
ezek kezelésére. A TAMOP-ból finanszírozan
dó nagyobb léptékű fejlesztés során tovább fi
nomítjuk a jelenlegi megoldást. 

Lezajlott a rekordok visszamenőleges 
duplumszűrése is. Az összevonások eredmé
nyeként jelentősen lecsökkent a rekordok szá
ma, bár minden duplumot lehetetlen kiszűrni. 
A korábbi 4,7 millióról 2,9 millióra csökkent 
a rekordok száma. Az újabb betöltések már a 
duplumszűrés közbeiktatásával történnek. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a duplu
mok száma jelentősen csökkenhetne, ha a 
könyvtárak betartanák a katalogizálási sza
bályzatokat és egységesen kezelnék az adato
kat. Természetesen az is nagy könnyebbség 
lenne - mind a katalogizáló könyvtárnak, 
mind a közös adatbázisnak - , hogyha az újabb 
katalógustétel készítése előtt a könyvtárak 
minden esetben ellenőriznék a közös kataló
gusban és más adatbázisokban, hogy készen 
van-e már valahol a leírás, és ha igen, akkor 
annak felhasználásával írnák le saját doku
mentumaikat. 

A lelőhelykezelésen is változtattunk, tekin
tettel arra, hogy több könyvtárnál az allelőhe-
lyek is megjelennek, de ezeket sem lehet min
denütt egyformán kezelni. A könyvtárakkal 
egyedileg kellett egyeztetni, hogy melyiküknél 
milyen kód alatt és hogyan jelenjenek meg a 
lelőhelyek a találati listákban. 

Az ETO jelzetek kezelése is módosult. Nem 
minden egyes eltérő ETO jelzetet veszünk föl 
az adatbázisba, mert ez egy idő után áttekint

hetetlen halmazt alkotna. Csak azokat a jelze
teket vesszük föl újként, amelyek első öt pozí
ciójukon különböznek a már felvettektől. 

Az analitikus adatokat is igyekszünk tárolni, 
bár itt is meg kell találni a helyes egyensúlyt, 
hogy ne tároljunk le fölöslegesen ismétlődő 
adatsorokat a különböző helyekről érkező for
rásokból, ugyanakkor ne veszítsünk el értékes 
információkat. A megjegyzés mezőkben tárolt 
adatok beemelése és a duplázódások kiszűrése 
összetett feladat. El kell kerülni a tartalom 
duplázódását és tárolni kell az információt, 
hogy melyik adatbázisból származik az ese
tenként adott példányhoz kötődő megjegyzés. 

Nehéz kérdés a szintaktikai ellenőrzés szint
jének meghatározása. A túl szigorú ellenőrzés
sel elveszítünk rekordokat és információkat, a 
túlságosan enyhe szabályok pedig az adatbázis 
minőségének rovására mehetnek. Keressük az 
ideális kompromisszumot képviselő megol
dást. 

Tovább kell fejleszteni a több kötetes doku
mentumok egységes kezelését. Ehhez termé
szetesen nagy segítséget jelentene, ha a könyv
tárak is azonos megközelítéssel tárnák föl 
ezeket a rekordokat. A feldolgozás változatos 
módja a közös katalógus oldalán nehezen ke
zelhető problémát idéz elő. 

A fentiekben csak felvázoltuk azt a számos 
kisebb-nagyobb feladatot, amire igyekeztünk 
megoldást találni a migrálás során. Egyes 
problémákra jelenleg ideiglenes megoldást ta
láltunk, végleges megoldásuk még előkészítést 
igényel. 

Domainnév 

Megszűnt az a sajátos helyzet, hogy a Corvinus 
Egyetemen volt regisztrálva a mokka.hu  
domain. Korábban az NIIF üzemeltette a szol
gáltatást, de a közelmúltban technikai okokból 
kénytelen volt leállítani a szervert. Ennek kö
vetkeztében költözött a MOKKA honlapja a 
ww3.mokka.hu alá. Az új szerver felélesztésé
vel és a domain átregisztrálásával ezt a helyze
tet is sikerült tisztázni. Jelenleg az utolsó simí
tások zajlanak, és rövidesen ismét elérhető 
lesz az OSZK kezelésébe került mokka.hu. 
A domainnevet eredetileg az egyesület regiszt
ráltatta, de most lemondott a név használatáról 
az OSZK javára. 
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Az OSZK rekordjainak betöltése 

A kisebb könyvtáraknak a katalogizálásnál 
nagy segítséget jelent, ha a közös katalógus
ban mielőbb megtalálják beérkező könyveik
hez a leíró rekordot. Ehhez az kell, hogy a na
gyobb intézmények lehetőleg gyorsan létre
hozzák és eljuttassák a MOKKA-ba az új 
könyvek rekordjait, illetve mielőbb megjelen
jen a közös katalógusban a visszamenőleges 
rekordkonverziók eredménye. Az OSZK is 
nagy mennyiségű visszamenőleges rekordkon
verziót tervez, ha a TÁMOP keretein belül si
kerül erre a feladatra forrásokat szereznie. Je
lentős eredmény lenne, ha a rekordok szinte 
azonnal megjelennének a MOKKA adatbázi
sában is, és a könyvtárak is mielőbb használ
hatnák a leírásokat saját dokumentumaik fel
dolgozásához. Ezért az OSZK informatikai 
vezetése felkészül arra, hogy a korábbi idősza
konkénti áttöltés helyett napi betöltésre álljon 
át az Amicus rendszerből a MOKKA felé. 

A TÁMOP-források 

A TÁMOP-ban az OSZK egyik kiemelt orszá
gos feladata a MOKKA-adatbázis fejlesztése 
és az ODR-adatbázissal való egyesítése. En
nek megfelelően a megpályázható támogatás 
egy részét erre a feladatra kérte a nemzeti 
könyvtár. A tervek szerint a közbeszerzés 
kiírása előtt - egy előkészítő szakaszban -
független szakértők bevonásával készül el a 
rendszerjavaslat, amely figyelembe veszi a je
lenlegi rendszer előnyeit és hátrányait, továb
bá megfogalmazza az elvárásokat a leendő 
továbbfejlesztett rendszerrel szemben. Az így 
elkészített megvalósítási javaslat lesz a közbe
szerzési kiírás alapja, amelyen minden fej
lesztői csoport indulhat, amely megfelel a 
feltételeknek, rendelkezik megfelelő kompe
tenciával, fejlesztői háttérrel és kapacitással, 
valamint van az elvárásoknak megfelelő 
fejlesztési javaslata - a rendelkezésre álló ke
reteken belül maradva a költségekkel. Termé
szetesen a projekt munkatársai széles körű 
egyeztetést terveznek a tagkönyvtárakkal 
a megvalósítási terv elfogadása előtt. 

A fejlesztés várhatóan a jövő év elején in
dulhat a rendszer részletes tervezésével, ami
hez egy hónap áll a szakértői csoport rendelke

zésére. Várhatóan mintegy három hónap a köz
beszerzés lezajlása, majd a szerződéskötés 
után megkezdődhet a nyertessel a részletes 
rendszerterv kidolgozása. A projekt megvaló
sítására a tervek szerint hat hónap jut, aminek 
elegendőnek kell lennie, ha kellő körültekin
téssel folyik a tervek előkészítése. Az elké
szült környezetet természetesen alaposan tesz
telni kell, a feltöltés felügyelet és ellenőrzés 
mellett zajlik majd. Fontos lenne több téren is 
megújítani a MOKKA működését, rugalma
sabbá tenni a rendszert a környezeti változá
sokkal szemben. Vannak kisebb időtartalékok 
a megvalósításra szánt szakaszban, de remél
hetőleg nem éri a fejlesztőket olyan váratlan 
helyzet, ami jelentősen hátráltatná az üzembe 
helyezést. A pályázati időszak végére feláll a 
két jelenlegi adatbázis egyesített tartalmával 
feltöltött közös katalógus, létrejön egy tükrö
zés, és lesz egy fejlesztői környezetet működ
tető további szerver is. Mindez az Országos 
Széchényi Könyvtár, a debreceni egyetemi és 
nemzeti könyvtár, valamint a szegedi egyetemi 
könyvtár összefogásával valósul meg. Az esz
közök egy részét reményeink szerint a TIOP-
program biztosítja. 

A pályázatban arra is terveztek némi forrást, 
hogy állandó szakértői felügyelet legyen a fej
lesztés során. Erre azért van szükség, hogy fi
gyelemmel kísérjék a tervek megvalósulását, 
illetve váratlan helyzetekben haladéktalanul 
be lehessen avatkozni a probléma elhárítása 
érdekében. 

Az OSZK pályázatába bekerült a Köztau-
rusz rendszerének régóta esedékes megújítása 
is, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a kor
szerűsítés jelentős haszonnal jár majd a MOK
KA és a Köztaurusz kapcsolatát tekintve is. 
A Köztaurusz használatának elterjedését és 
hatékonyságát jelentősen támogatná, ha az in
tegrált rendszerekkel kiépített tezaurusz-kap
csolatokban a jelenleginél jobban kezelhető 
lenne az adatbázis változása. 
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zeális dokumentumok nyilvántartásáról 
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Az adatbázisok fejlesztése - a nemzeti könyv
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könyvtárban zajlik. 2008-ban a tömeges betöl
tés mellett megvalósult a regisztrációhoz kö
tött űrlapos betöltési mód is. Egyes könyvtá
rak a konverziós betöltési módot választották. 
A Corvina, a Huntéka és a Szikla rendszerek 
használói esetében lehetőség van a Z39.50-en 
keresztüli bejelentésre is. 

Egy NKA-pályázati forrásnak köszönhetően 
lehetőség nyílt tanfolyamok tartására a muze
ális dokumentumok bejelentésével kapcsolat
ban. 

A régi könyves adatbázisba egyes könyvtá
rak automatikus frissítéssel töltik fel az adato
kat, míg a kisebb állománnyal rendelkezők 
évente egyszer frissítik adataikat. 

Megtörténtek az előkészületek a régi ma
gyar szerzők adatainak a MOKKA-R rend
szerbe töltéséhez, és a Clavis adatbázissal is 
építik a kapcsolatokat. A MOKKA-R a kéz
iratok közös katalógusának kialakításában is 
szerepet vállal. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a MOKKA-R 
tagozat konferenciát szervez a tagozati üléshez 
kapcsolódóan. Az idén Miscellanea. MOKKA-R 
műhelymunkák címmel szerveztek több előadás
ból álló programot. 

Informatikai szakbizottság 

A szakbizottság vezetőjének, Simon András
nak a megfogalmazása szerint a bizottság „fel
adata a MOKKA-közgyűlés álláspontjának 
képviselete a MOKKA-projekt vezetése és a 
MOKKA szoftverének, illetve a tagkönyvtá
rak integrált rendszereinek szállítói felé". 

A szakbizottság képviseli a szakmai rendez
vényeken a tagkönyvtárak és a közgyűlés ál
láspontját, így a vándorgyűlés keretében meg
rendezett fórumon is szót kaptak. 

A szakbizottság részt vesz a fejlesztők, az 
üzemeltetők és a tagkönyvtárak közötti kap
csolattartásban, képviselve a tagkönyvtárak 
érdekeit. 

Hírek, előadások a közös katalógussal 
kapcsolatban 

Mint a projektvezetők elmondták, a közeljövő
ben több helyen is beszámolnak tapasztalata
ikról és a tervezett fejlesztésről. A Network-
shop keretében több előadás is elhangzik a 

közös katalógusról, újabb fórumot szervez az 
egyesület az idei vándorgyűlésen, és az ODR-
konferencián is szó lesz az aktuális felada
tokról. 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás ha
sábjain cikksorozat foglalkozik a közös kata
lógussal. Bánkeszi Katalin, Keveházi Katalin 
és Koltay Klára cikkei után az egyesület infor
matikai bizottsága is felkérést kap egy tanul
mány megírására, amely szintén megjelenhet a 
folyóiratban. • 

Kis könyvtárak a kistérségekben 
Szakmai nap Somogyban 

•» Bódy Zoltánná  

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban 
2009. április 7-én szakmai tanácskozást tartot
tunk A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásá
nak gyakorlata Somogy megyében címmel, 
amelyre elsősorban a megye főfoglalkozású 
közművelődési könyvtárosait invitáltuk. A kon
zultációt Varga Róbert, könyvtárunk igazgatója 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Jakab József, a 
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás alelnö
ke, Igal Nagyközség polgármestere. 

A tanácskozáson három kérdéskörben hall
hattunk beszámolókat. 

Bevezetésként Köpflerné Szeles Judit, a Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
tartott előadást A jövő feladatai a TIOP- és 
TÁMOP-pályázatok tükrében címmel. A téma 
aktualitását az adta, hogy a megyei könyvtár 
további hat taggal (a balatonbogiári Lukács 
Károly Városi Könyvtár, a csurgói Városi 
Könyvtár, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium könyvtára, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények, a marcali Berzsenyi 
Dániel Városi Könyvtár, a nagyatádi Városi 
Könyvtár) konzorciumban mindkét pályázati 
lehetőséggel élt. (E konzorciumi tagok képvi
selői szintén jelen voltak a találkozón.) Az elő
adás konklúziója szerint - főképpen a 
TÁMOP-pályázat hozadéka ez - , bárhogy ala
kul a döntés, a pályázati anyagban megfogal
mazott szándékok megfelelő stratégiai célkitű
zésként is szolgálnak a könyvtárak számára. 
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A továbbiakban A kistelepülések mozgó
könyvtári gyakorlata Somogy megyében címet 
viselő előadássorozatban a felsorolt mozgó
könyvtári szolgáltatók mutatatták be szolgál
tatásukat és számoltak be az elmúlt időszak 
tapasztalatairól: Berkesné Hegedűs Márta igaz
gató - Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, 
Balatonföldvár; Vértes Gábor igazgató - Városi 
Könyvtár, Barcs; Füstös János igazgató - Vá
rosi Könyvtár, Csurgó; Molnár Andrea könyv
tárvezető - id. Kapoli Antal Művelődési Ház és 
Könyvtár, Kadarkút; Monostori Szilveszter 
igazgató - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, 
Marcali; Varga Éva igazgató - Városi Könyvtár, 
Nagyatád; Fazekasné Mulesza Olga könyvtár
vezető - Kálmán Imre Kulturális Központ, Sió
fok; Szabó István szaktanácsadó - Városi 
Könyvtár, Tab; Bódy Zoltánné osztályvezető -
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár. 

Somogyban 11 kistérség alakult, és a 2008. 
év végéig 10 vette fel a mozgókönyvtári fel
adatellátást 158 település csatlakozásával. El
sőként a marcali és a kaposvári kistérség 
2005-ben, a többiek nagyrészt 2007-ben indul
tak. A szolgáltató központ szerepét mindenhol 
az adott kistérségben működő városi könyvtár 
látja el, kivéve a fonyódi, illetve a kadarkúti 
kistérséget. A Fonyód környéki települések a 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtártól ren
delték meg a könyvtári szolgáltatást, a ka
darkúti kistérség településeit pedig két szol
gáltató könyvtár látja el: a Kadarkúti Városi 
Könyvtár és a Megyei és Városi Könyvtár. Ez 
utóbbi oka, hogy 2008 januárjában a Kaposvá
ri Többcélú Kistérségi Társulásból (77 tele
püléssel szinte kezelhetetlen volt) kivált 23 
település, hogy megalakítsák a Kadarkúti-' 
Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulást. 
Azon könyvtárak, amelyek addig a megyei 
könyvtártól rendelték a szolgáltatást - átkerül
vén másik kistérségbe - , továbbra is ennél a 
szolgáltatónál maradtak, míg a többiek a térsé
gi szolgáltatóközponthoz csatlakoztak. 

A tanácskozás jó alkalmat adott arra, hogy át
lagban két év tapasztalatait, nehézségeit, örö
meit megismerhessük a szolgáltatók részéről. 
Az előadók bemutatták körzetüket, az általuk 
ellátott településeket, a könyvtárak állapotát és 
a dokumentumállományok minőségét a csatla
kozás időpontjában (az ellátó és az ellátott 
könyvtárak életébe egyaránt bepillanthattunk). 

Azt is megtudtuk, hogy az állami támogatás 
eltérő arányban kerül a központi könyvtárhoz, 
illetve a települési önkormányzatokhoz, ezért 
a központok által nyújtott szolgáltatások is el
térőek ennek függvényében. Alapfeladatként 
mindegyik vállalja a dokumentumok beszerzé
sét, feldolgozását, állományba vételét, a saját 
állományukból való kölcsönzést. Erejükhöz, 
főleg személyi ellátottságukhoz mérten részt 
vesznek a szolgáltatóhelyeken tartott állo
mányellenőrzésekben, selejtezésben, a raktári 
rend kialakításában. Rendezvényt egy kivéte
lével mindenki szervez és közvetít. Ahol na
gyobb arányban (70-100%) kerül a normatíva 
a központba, ott természetesen szélesebb ská
lájú a szolgáltatás is: a dokumentumokkal 
kapcsolatos munkálatok mellett szervezik a 
felújítási munkákat, eszközbeszerzést és 
a könyvtárosok bérezését is a központból vég
zik (lásd: Csurgó, Tab). 

Mivel mindenhol a KSZR-koncepción 
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) alap
szik a könyvtári szolgáltatás kiépítése, kisebb 
eltérésektől eltekintve fő motívumaiban egyfor
mán is valósulnak meg a feladatok. A tanácsko
zás résztvevői egyrészt igazolást kaphattak arra 
vonatkozóan, hogy jól működtetik rendszerüket 
(„hiszen máshol is így csinálják"), másrészt új 
ötleteket meríthettek, melyekhez épp a meg
valósítási módok kisebb-nagyobb különböző
ségei adtak alapot. Csitulni látszanak az elmúlt 
évek azon aggályai, hogy egy országos szintű 
koncepció eltérő helyi értelmezései kaotikus 
szakmai képet mutatnak majd. 

Természetesen a sikerek mellett a problé
mákról sem hallgattak a kollégák. Az elhang
zottak alapján megállapítható, hogy a legna
gyobb gondot mindenütt az évtizedek alatt 
teljesen lepusztult könyvtárhelyiség és a nagy
részt elavult, elkoszolódott, selejtezések hiá
nyában mennyiségileg alaposan felduzzadt 
állomány jelentette. Ahol a mozgókönyvtári 
csatlakozás után szakmailag megfelelően tisz
tították meg az állományt a ballaszttól, ott 
szinte alig maradt néhány dokumentum. Meg
felelő szintre hozni ennyi év, évtized lemara
dását mind az épület, könyvtárhelyiség, mind 
az állomány vonatkozásában, továbbá új fel
adatokkal, funkciókkal megtölteni a könyv
tárat, illetve ezeket elfogadtatni - embert pró
báló feladat. Néhány helyen a települési 
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könyvtárban zajlik. 2008-ban a tömeges betöl
tés mellett megvalósult a regisztrációhoz kö
tött űrlapos betöltési mód is. Egyes könyvtá
rak a konverziós betöltési módot választották. 
A Corvina, a Huntéka és a Szikla rendszerek 
használói esetében lehetőség van a Z39.50-en 
keresztüli bejelentésre is. 

Egy NKA-pályázati forrásnak köszönhetően 
lehetőség nyílt tanfolyamok tartására a muze
ális dokumentumok bejelentésével kapcsolat
ban. 

A régi könyves adatbázisba egyes könyvtá
rak automatikus frissítéssel töltik fel az adato
kat, míg a kisebb állománnyal rendelkezők 
évente egyszer frissítik adataikat. 

Megtörténtek az előkészületek a régi ma
gyar szerzők adatainak a MOKKA-R rend
szerbe töltéséhez, és a Clavis adatbázissal is 
építik a kapcsolatokat. A MOKKA-R a kéz
iratok közös katalógusának kialakításában is 
szerepet vállal. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a MOKKA-R 
tagozat konferenciát szervez a tagozati üléshez 
kapcsolódóan. Az idén Miscellanea. MOKKA-R 
műhelymunkák címmel szerveztek több előadás
ból álló programot. 

Informatikai szakbizottság 

A szakbizottság vezetőjének, Simon András
nak a megfogalmazása szerint a bizottság „fel
adata a MOKKA-közgyűlés álláspontjának 
képviselete a MOKKA-projekt vezetése és a 
MOKKA szoftverének, illetve a tagkönyvtá
rak integrált rendszereinek szállítói felé". 

A szakbizottság képviseli a szakmai rendez
vényeken a tagkönyvtárak és a közgyűlés ál
láspontját, így a vándorgyűlés keretében meg
rendezett fórumon is szót kaptak. 

A szakbizottság részt vesz a fejlesztők, az 
üzemeltetők és a tagkönyvtárak közötti kap
csolattartásban, képviselve a tagkönyvtárak 
érdekeit. 

Hírek, előadások a közös katalógussal 
kapcsolatban 

Mint a projektvezetők elmondták, a közeljövő
ben több helyen is beszámolnak tapasztalata
ikról és a tervezett fejlesztésről. A Network-
shop keretében több előadás is elhangzik a 

közös katalógusról, újabb fórumot szervez az 
egyesület az idei vándorgyűlésen, és az ODR-
konferencián is szó lesz az aktuális felada
tokról. 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás ha
sábjain cikksorozat foglalkozik a közös kata
lógussal. Bánkeszi Katalin, Keveházi Katalin 
és Koltay Klára cikkei után az egyesület infor
matikai bizottsága is felkérést kap egy tanul
mány megírására, amely szintén megjelenhet a 
folyóiratban. • 

Kis könyvtárak a kistérségekben 
Szakmai nap Somogyban 

•» Bódy Zoltánná  

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban 
2009. április 7-én szakmai tanácskozást tartot
tunk A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásá
nak gyakorlata Somogy megyében címmel, 
amelyre elsősorban a megye főfoglalkozású 
közművelődési könyvtárosait invitáltuk. A kon
zultációt Varga Róbert, könyvtárunk igazgatója 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Jakab József, a 
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás alelnö
ke, Igal Nagyközség polgármestere. 

A tanácskozáson három kérdéskörben hall
hattunk beszámolókat. 

Bevezetésként Köpflerné Szeles Judit, a Me
gyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
tartott előadást A jövő feladatai a TIOP- és 
TÁMOP-pályázatok tükrében címmel. A téma 
aktualitását az adta, hogy a megyei könyvtár 
további hat taggal (a balatonbogiári Lukács 
Károly Városi Könyvtár, a csurgói Városi 
Könyvtár, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium könyvtára, a Fonyódi 
Kulturális Intézmények, a marcali Berzsenyi 
Dániel Városi Könyvtár, a nagyatádi Városi 
Könyvtár) konzorciumban mindkét pályázati 
lehetőséggel élt. (E konzorciumi tagok képvi
selői szintén jelen voltak a találkozón.) Az elő
adás konklúziója szerint - főképpen a 
TÁMOP-pályázat hozadéka ez - , bárhogy ala
kul a döntés, a pályázati anyagban megfogal
mazott szándékok megfelelő stratégiai célkitű
zésként is szolgálnak a könyvtárak számára. 
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A továbbiakban A kistelepülések mozgó
könyvtári gyakorlata Somogy megyében címet 
viselő előadássorozatban a felsorolt mozgó
könyvtári szolgáltatók mutatatták be szolgál
tatásukat és számoltak be az elmúlt időszak 
tapasztalatairól: Berkesné Hegedűs Márta igaz
gató - Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár, 
Balatonföldvár; Vértes Gábor igazgató - Városi 
Könyvtár, Barcs; Füstös János igazgató - Vá
rosi Könyvtár, Csurgó; Molnár Andrea könyv
tárvezető - id. Kapoli Antal Művelődési Ház és 
Könyvtár, Kadarkút; Monostori Szilveszter 
igazgató - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, 
Marcali; Varga Éva igazgató - Városi Könyvtár, 
Nagyatád; Fazekasné Mulesza Olga könyvtár
vezető - Kálmán Imre Kulturális Központ, Sió
fok; Szabó István szaktanácsadó - Városi 
Könyvtár, Tab; Bódy Zoltánné osztályvezető -
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár. 

Somogyban 11 kistérség alakult, és a 2008. 
év végéig 10 vette fel a mozgókönyvtári fel
adatellátást 158 település csatlakozásával. El
sőként a marcali és a kaposvári kistérség 
2005-ben, a többiek nagyrészt 2007-ben indul
tak. A szolgáltató központ szerepét mindenhol 
az adott kistérségben működő városi könyvtár 
látja el, kivéve a fonyódi, illetve a kadarkúti 
kistérséget. A Fonyód környéki települések a 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtártól ren
delték meg a könyvtári szolgáltatást, a ka
darkúti kistérség településeit pedig két szol
gáltató könyvtár látja el: a Kadarkúti Városi 
Könyvtár és a Megyei és Városi Könyvtár. Ez 
utóbbi oka, hogy 2008 januárjában a Kaposvá
ri Többcélú Kistérségi Társulásból (77 tele
püléssel szinte kezelhetetlen volt) kivált 23 
település, hogy megalakítsák a Kadarkúti-' 
Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulást. 
Azon könyvtárak, amelyek addig a megyei 
könyvtártól rendelték a szolgáltatást - átkerül
vén másik kistérségbe - , továbbra is ennél a 
szolgáltatónál maradtak, míg a többiek a térsé
gi szolgáltatóközponthoz csatlakoztak. 

A tanácskozás jó alkalmat adott arra, hogy át
lagban két év tapasztalatait, nehézségeit, örö
meit megismerhessük a szolgáltatók részéről. 
Az előadók bemutatták körzetüket, az általuk 
ellátott településeket, a könyvtárak állapotát és 
a dokumentumállományok minőségét a csatla
kozás időpontjában (az ellátó és az ellátott 
könyvtárak életébe egyaránt bepillanthattunk). 

Azt is megtudtuk, hogy az állami támogatás 
eltérő arányban kerül a központi könyvtárhoz, 
illetve a települési önkormányzatokhoz, ezért 
a központok által nyújtott szolgáltatások is el
térőek ennek függvényében. Alapfeladatként 
mindegyik vállalja a dokumentumok beszerzé
sét, feldolgozását, állományba vételét, a saját 
állományukból való kölcsönzést. Erejükhöz, 
főleg személyi ellátottságukhoz mérten részt 
vesznek a szolgáltatóhelyeken tartott állo
mányellenőrzésekben, selejtezésben, a raktári 
rend kialakításában. Rendezvényt egy kivéte
lével mindenki szervez és közvetít. Ahol na
gyobb arányban (70-100%) kerül a normatíva 
a központba, ott természetesen szélesebb ská
lájú a szolgáltatás is: a dokumentumokkal 
kapcsolatos munkálatok mellett szervezik a 
felújítási munkákat, eszközbeszerzést és 
a könyvtárosok bérezését is a központból vég
zik (lásd: Csurgó, Tab). 

Mivel mindenhol a KSZR-koncepción 
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) alap
szik a könyvtári szolgáltatás kiépítése, kisebb 
eltérésektől eltekintve fő motívumaiban egyfor
mán is valósulnak meg a feladatok. A tanácsko
zás résztvevői egyrészt igazolást kaphattak arra 
vonatkozóan, hogy jól működtetik rendszerüket 
(„hiszen máshol is így csinálják"), másrészt új 
ötleteket meríthettek, melyekhez épp a meg
valósítási módok kisebb-nagyobb különböző
ségei adtak alapot. Csitulni látszanak az elmúlt 
évek azon aggályai, hogy egy országos szintű 
koncepció eltérő helyi értelmezései kaotikus 
szakmai képet mutatnak majd. 

Természetesen a sikerek mellett a problé
mákról sem hallgattak a kollégák. Az elhang
zottak alapján megállapítható, hogy a legna
gyobb gondot mindenütt az évtizedek alatt 
teljesen lepusztult könyvtárhelyiség és a nagy
részt elavult, elkoszolódott, selejtezések hiá
nyában mennyiségileg alaposan felduzzadt 
állomány jelentette. Ahol a mozgókönyvtári 
csatlakozás után szakmailag megfelelően tisz
tították meg az állományt a ballaszttól, ott 
szinte alig maradt néhány dokumentum. Meg
felelő szintre hozni ennyi év, évtized lemara
dását mind az épület, könyvtárhelyiség, mind 
az állomány vonatkozásában, továbbá új fel
adatokkal, funkciókkal megtölteni a könyv
tárat, illetve ezeket elfogadtatni - embert pró
báló feladat. Néhány helyen a települési 
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önkormányzat hozzáállása kifogásolható, 
másra költik a normatívát vagy nem tudnak 
megfelelő könyvtárhelyiséget biztosítani, eset
leg a könyvtáros személye sem megfelelő. 
Ezek az úgynevezett kiindulási állapotok saj
nos egységesen természetesek voltak az alap
vetően aprófalvas Somogy megyében, ahogy 
az ország más megyéiben sem ismeretlen 
problémák. Kihívások tehát voltak, vannak, 
de a fejlődés tagadhatatlanul mutatkozik már. 
Ezt felújított épületekről, új könyvtári búto
rokról és meglepően sok könyvtári rendez
vényről készült fotókkal illusztrálták az elő
adók, de ezt a tendenciát támasztotta alá a be
számolókat összegző, záró előadás is. 

A mozgókönyvtári rendszernek és az állami 
támogatásnak köszönhető változásokról készí
tett felmérést Schmidtné Bakó Tünde, a 
Megyei és Városi Könyvtár szakértő szakta
nácsadója, aki úgynevezett hasznosulási vizs
gálatának A mozgókönyvtári ellátás eredmé
nyei Somogy megyében címet adta. A 2004-es 
és a 2008-as évet vetette össze, hogy a statisz
tika módszereivel bizonyítsa a mozgókönyvtá
ri ellátás és finanszírozása jótékony hatását. 
(Felmérésének eredményei a Könyvtári Leve
lező/lap következő számában olvashatók.) • 

Búcsú Busa Margittól 

•> Korompai Gáborné 

Négy évtizedes barátságunkat szakmai mun
kánk alapozta meg. Busa Margit a hazai hír
lapirodalom első korszakának bibliográfiai 
számbavételén dolgozott, én Hajdú-Bihar me
gye sajtóbibliográfiájához gyűjtöttem az ada
tokat. Első alkalommal, amikor munkahelyem 
a Széchényi Könyvtárba küldött kutatni, a fe
lejthetetlen Balogh Gyurka és Farkas Laci bá
csi ismertetett meg Margittal, aki feltétel nél
küli bizalommal és segítőkészen fogadott. 
Neki köszönhetem, hogy Németh Mária enge
délyével a régi Hírlaptár nagy raktári munka
termében, egy előkészítő asztalnál, eredetiben 
tanulmányozhattam a védett folyóiratokat, hír
lapokat. Jól ki akartam használni az időt, így a 
nyitás órájától késő délutánig dolgoztam, 
s szinte minden alkalommal Margittal együtt 

távoztunk és villamosoztunk át Budára. Utazás 
közben nagyrészt szakmai dolgokról beszél
gettünk, többnyire a napi munkám során fel
merült problémákról, amelyek megoldásában 
sok-sok jó tanáccsal segített. 

Hamar felismertem, hogy nem csak a mun
káról, szakmánkról való gondolkodásunk ha
sonló, hanem értékrendünk is azonos. Rövide
sen meghívott magához, ahol az idős férj 
tapintatosan magunkra hagyott bennünket, 
s zavartalanul beszélgethettünk immár nem 
csak a szakmáról. így tudtam meg, hogy az 
I. világháború kitörésének évében, 1914-ben 
született, és hathetes volt, amikor édesapját a 
frontra vezényelték. A magára maradt családot 
édesanyja tartotta el, aki telefonkezelőként 
dolgozott. Ot a nagymama gondozta, nevelte, 
szoktatta pedáns rendszeretetre. Négyéves 
múlt, amikor először láthatta édesapját. Nevet
ve mesélte, hogy nehezen, sírva tanult olvasni, 
s nem is az iskola, hanem édesanyja pedagógi
ai leleményessége vezette rá az „összeolvasás" 
titkára. A későbbiekben nem jelentett gondot 
számára a tanulás. Különösen a humán tantár
gyakat, főleg az irodalmat kedvelte. Érettségi 
után, nagy örömére, szülei lehetővé tették, 
hogy egyetemen, a Pázmány Péter Tudomány
egyetem bölcsészkarán folytathassa a tanulást. 

Első sikeres kollokviumai után bekerült 
Horváth János tanítványainak szűkebb körébe, 
s rövidesen megbízást kapott az intézeti 
könyvtár kezelésére. Az átlagos hallgatóktól 
eltérően ő jóval több időt töltött mesterei, Hor
váth János és Alszeghy Zsolt társaságában, és 
így a tudományos ismeretek elsajátításán túl 
megismerhette a kutatómunka módszereit, a 
filológiai pontosság követelményeit. 

Egyetemi tanulmányai végeztével Horváth 
Jánosnál doktorált, majd beosztott középisko
lai tanárként az intézet könyvtárosa maradt -
ezzel a munkával egy életre elkötelezte magát 
a könyvek, a könyvtárak világával. 

1944 tavaszán került az Országos Széchényi 
Könyvtárba (OSZK). „Mintha templomba lép
tem volna, olyan áhítat fogott el" - emlékezett 
az első időkre, amikor még csak fél kettőig tar
tott a hivatalos munkaidő, de ő estig, zseblám
pa fénye mellett dolgozott az akkor még vil
lanyvilágítás nélküli raktárakban. Az OSZK 
Híradó egy régi számában az ostrom utáni ál
lapotokat idézte fel, amikor a múzeumkertet 
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apró parcellákra osztva konyhakertként mű
velték a tisztviselők, és az így jellemzett nehéz 
körülmények ellenére valamennyien a legna
gyobb odaadással kezdték újra a szakmai 
munkát. Ő könyvtári asszisztensként egy ideig 
a kézirattárban dolgozott, ahol önszorgalom
ból analizálta a régi versgyűjteményeket. Több 

Busa Margit 

ezer cédulát számláló sorlexikona alfabetikus 
rendben ma a debreceni egyetemi könyvtár 
kézirattárában értő kutatóra vár. 

Szívesen és nagy tisztelettel emlegette hír-
laptári főnökét, Dezsényi Bélát, aki jól ismerte 
felkészültségét és szorgalmát (ekkorra már el
készítette a szabadságharc idején megjelent 
periodikumok bibliográfiáját), s bevonta az 
MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munka
bizottságának támogatásával indult retrospek
tív magyar sajtóbibliográfia munkálataiba. Az 
öt kötetre tervezett, Ephemerides Hungaricae 
című sorozat első és második részét Busa Mar
git készítette el több évtizedes munkával. 
A nagy mű kiadása elhúzódott: az 1705 és 
1849 közötti időszak sajtóbibliográfiájának 
két kötete 1968-ban, az 1850-től 1867-ig terje
dő évek periodikumait tartalmazó kötet 1996-
ban jelent meg, többféle mutatóval, lelőhely
jegyzékkel és sajtótörténeti bibliográfiával. 

Hírlaptári munkakörében a beérkező állo
mány nyilvántartásával, ellenőrzésével, kata
logizálásával foglalkozott, majd a hírlaptári 
olvasószolgálat vezetőjeként ment nyugdíjba. 
Szerencsésnek tartotta magát, hogy a nemzeti 
műveltség olyan kincsestárában dolgozhatott, 
mint az Országos Széchényi Könyvtár. Az idő
szaki kiadványokkal való foglalatosságot élve
zetesnek tekintette, napi munkája mellett fo

lyamatosan gyűjtötte az adatokat az őt érdeklő 
témákhoz. Egy-egy érdekes „felfedezését" 
a szaksajtóban publikálta. Hetvenéves korára 
közel száz szakcikkét tartotta számon. 

Sorsa több mint harminc esztendei aktív 
nyugdíjas időszakkal ajándékozta meg. Füg
getlenségét úgy értékelte, hogy ezzel az övé 

lett minden könyvtár. Ku
tatómunkáját fővárosi és 
vidéki könyvtárakban 
folytathatta, immár abban 
a témakörben, ami diákko
ra óta a legkedvesebb volt 
számára: Kazinczy Ferenc 
életműve. Nyugdíjas évei
nek nagy részét Kazinczy-
kutatásokra fordította, az 
életmű teljességre törekvő 
bibliográfiáján dolgozott, 
kereste a módot a munkája 
közben talált, addig isme

retlen írások publikálására. így adódott lehető
ség a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 
jóvoltából Kazinczyné Török Sophie levelezé
sének közzétételére 1986-ban. 

Valamennyi könyvtárban, kutatóhelyen szí
vesen látott vendég volt, olyan kollégák fogad
ták, akiknek korábban ő adott szakmai segítsé
get. Ahová személyesen nem jutott el, onnan 
levelezés útján szerezte meg a munkájához 
szükséges adatokat. A Kazinczy-család leszár
mazottai közül 17 személlyel tartott kapcsola
tot. A Sátoraljaújhelyen működő Kazinczy Fe
renc Társaságnak megalakulása óta tagja volt, 
1986-ban az elsők között kapta meg a társaság 
emlékérmét és tiszteletbeli tagságát. 

O, aki irodalomtörténészként is avatott kéz
zel nyúlt Kazinczy munkásságának egy-egy 
darabjához - ahogy erről tanulmányai, közle
ményei tanúskodnak - , igencsak alázatos és 
áldozatos munkával valósította meg Kazinczy 
„irodalmi korszakot szervező, nagyon gazdag 
munkásságának személyi bibliográfiáját", 
amelynek első kötete (1775-1980) Miskolcon 
jelent meg, majd a következő tízéves kumulá
ciót a Kazinczy Társaság adta ki. A további ré
szeket 2000-ig a társaság Széphalom című év
könyve közölte. 

Élete nagy ajándékaként értékelte a Kazin-
czy-biblia megjelenését. Egy rádióriportban 
meghatódottan mesélte, hogy a sors különös 
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önkormányzat hozzáállása kifogásolható, 
másra költik a normatívát vagy nem tudnak 
megfelelő könyvtárhelyiséget biztosítani, eset
leg a könyvtáros személye sem megfelelő. 
Ezek az úgynevezett kiindulási állapotok saj
nos egységesen természetesek voltak az alap
vetően aprófalvas Somogy megyében, ahogy 
az ország más megyéiben sem ismeretlen 
problémák. Kihívások tehát voltak, vannak, 
de a fejlődés tagadhatatlanul mutatkozik már. 
Ezt felújított épületekről, új könyvtári búto
rokról és meglepően sok könyvtári rendez
vényről készült fotókkal illusztrálták az elő
adók, de ezt a tendenciát támasztotta alá a be
számolókat összegző, záró előadás is. 

A mozgókönyvtári rendszernek és az állami 
támogatásnak köszönhető változásokról készí
tett felmérést Schmidtné Bakó Tünde, a 
Megyei és Városi Könyvtár szakértő szakta
nácsadója, aki úgynevezett hasznosulási vizs
gálatának A mozgókönyvtári ellátás eredmé
nyei Somogy megyében címet adta. A 2004-es 
és a 2008-as évet vetette össze, hogy a statisz
tika módszereivel bizonyítsa a mozgókönyvtá
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(Felmérésének eredményei a Könyvtári Leve
lező/lap következő számában olvashatók.) • 

Búcsú Busa Margittól 

•> Korompai Gáborné 

Négy évtizedes barátságunkat szakmai mun
kánk alapozta meg. Busa Margit a hazai hír
lapirodalom első korszakának bibliográfiai 
számbavételén dolgozott, én Hajdú-Bihar me
gye sajtóbibliográfiájához gyűjtöttem az ada
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távoztunk és villamosoztunk át Budára. Utazás 
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sonló, hanem értékrendünk is azonos. Rövide
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Első sikeres kollokviumai után bekerült 
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s rövidesen megbízást kapott az intézeti 
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megismerhette a kutatómunka módszereit, a 
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Egyetemi tanulmányai végeztével Horváth 
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1944 tavaszán került az Országos Széchényi 
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az első időkre, amikor még csak fél kettőig tar
tott a hivatalos munkaidő, de ő estig, zseblám
pa fénye mellett dolgozott az akkor még vil
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apró parcellákra osztva konyhakertként mű
velték a tisztviselők, és az így jellemzett nehéz 
körülmények ellenére valamennyien a legna
gyobb odaadással kezdték újra a szakmai 
munkát. Ő könyvtári asszisztensként egy ideig 
a kézirattárban dolgozott, ahol önszorgalom
ból analizálta a régi versgyűjteményeket. Több 

Busa Margit 
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jóvoltából Kazinczyné Török Sophie levelezé
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vesen látott vendég volt, olyan kollégák fogad
ták, akiknek korábban ő adott szakmai segítsé
get. Ahová személyesen nem jutott el, onnan 
levelezés útján szerezte meg a munkájához 
szükséges adatokat. A Kazinczy-család leszár
mazottai közül 17 személlyel tartott kapcsola
tot. A Sátoraljaújhelyen működő Kazinczy Fe
renc Társaságnak megalakulása óta tagja volt, 
1986-ban az elsők között kapta meg a társaság 
emlékérmét és tiszteletbeli tagságát. 

O, aki irodalomtörténészként is avatott kéz
zel nyúlt Kazinczy munkásságának egy-egy 
darabjához - ahogy erről tanulmányai, közle
ményei tanúskodnak - , igencsak alázatos és 
áldozatos munkával valósította meg Kazinczy 
„irodalmi korszakot szervező, nagyon gazdag 
munkásságának személyi bibliográfiáját", 
amelynek első kötete (1775-1980) Miskolcon 
jelent meg, majd a következő tízéves kumulá
ciót a Kazinczy Társaság adta ki. A további ré
szeket 2000-ig a társaság Széphalom című év
könyve közölte. 

Élete nagy ajándékaként értékelte a Kazin-
czy-biblia megjelenését. Egy rádióriportban 
meghatódottan mesélte, hogy a sors különös 

K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . m á j u s • 1 9 



kegyéből a tenyerébe simult Kazinczy kézira
tos szövege a bibliáról - amit Biblia Kazinczy 
Ferenc szavaival címen //. János Pál pápa ma
gyarországi látogatása tiszteletére adott ki a 
Cserépfalvi Könyvkiadó. Szerkesztette, a szö
veget gondozta, a jegyzeteket és az utószót is 
ő írta. Amit az utószóban megfogalmazott a 
műről, híven tükrözi Busa Margit hitbéli meg
győződését és vallásos lelkületét: „Kazinczy 
Ferenc ökumenikus Bibliával tanít minket: fo
galmazta református hittel, teljesebbé tette a 
katolikus és evangélikus hit adataival, befejez
te katolikus imakönyv könyörgéseit kiegészít
ve a maga református lelkiségű imáival." 

1995 karácsonyára boldogan küldte el Kazin
czy Ferenc utazásai című könyvét, amelyben az 
ő gondos válogatása segítségével „Kazinczy 
Ferenc személyes élményeinek tükrében mint
egy csodálatos film pereg le szemünk előtt a 
messze évtizedek magyar kultúrtörténete" - ol
vasható az előszóban. 

Fogyatkozó fizikai erővel, de folyamatosan 
dolgozott, azzal a meggyőződéssel, hogy jó 
ügyet szolgál. Azt vallotta: ha csak egy ember
nek is segíthetett, már nem dolgozott hiába. 

Amikor munkáinak megjelentetése ügyében 
fáradozott, nem az egyéni hiúság vezette, ha
nem a segíteni akarás, munkájáért nem várt ju
talmat. 

Természetesen ő is örült az elismerésnek, s 
ilyet jószerével csak élete utolsó éveiben kapott. 
1998-ban Szinnyei József-díjban részesült, 
2005-ben boldogan újságolta: „munkásságom
mal az internetre kerültem!" A legnagyobb öröm 
akkor érte, amikor szeretett munkahelyétől, a 
Széchényi Könyvtártól 2006-ban a Bibliothe-
caria Emerita kitüntető címet kapta. 2009. márci
us 6-án a Teremtő különös kegyéből csendesen 
elszenderült. Eredményekben gazdag, áldozatos 
élete lezárult, öröksége reánk maradt. • 

Az olvasó 
írások Lakatos András tiszteletére 

AZ 0LVAS0 
Írások 

.akatos András 
tiszteletére 

^ 1 

Busa Margit írógépe 

Az Országos Szé
chényi Könyvtár és 
az Osiris Kiadó kö
zös kiadásában, a 
Magyar Könyv Ala
pítvány támogatásá
val, Fogarassy Mik
lós szerkesztésében 
megjelent Az olva
só című kötet. 

A kiadvány úgy
nevezett Festschrift, 
olyan könyv, amel
lyel barátok, kollé
gák róják le tiszteletüket egy megbecsült és 
hozzájuk különösen közel álló pályatársuk 
előtt. Lakatos András, az OSZK nemrég nyuga
lomba vonult, ám mindannyiunk szerencséjére 
ma is köztünk dolgozó, a 65. születésnapját 
nemrég betöltött munkatársa - noha a kötethez 
csatolt bibliográfia értékes publikációiról is 
számot ad - mindenekelőtt afféle jó értelemben 
vett szürke eminenciása a magyar irodalomnak: 
rendkívüli tudását, empátiáját, műértését mint 
számos magyar író, költő, elméletíró és könyv
táros támasza és tanácsadója, értő olvasója és 
baráti kritikusa gyümölcsöztette. 

Az olvasó - ez volt a címe Spiró György ró
la mintázott kulcsnovellájának, s ugyanezt a 
címet viszi tovább a kötetben Kenedi János 
emlékezése is. Ugyancsak a Lakatos András
hoz fűződő emlékeit, életében, pályáján betöl
tött szerepét írja meg Boka László, Fogarassy 
Miklós, Nóvé Béla, Kőszeg Ferenc és Szilágyi 
Sándor. Köszöntőt írt Réz Pál. Verssel tiszte
leg Bertók László, Kukorelly Endre és Várady 
Szabolcs. A kötet számára írt esszét, tanul
mányt Csűrös Miklós, Dalos György, 
Gyurgyák János, Kis János, Radnóti Sándor, 
Tamás Attila, Vajda Kornél és Wilheim And
rás, novellát Spiró György. És ebben a kötet
ben olvasható Fodor Géza utolsó írása is, me
lyet váratlan halála szakasztott félbe. Az 
anyagot Tokaji Nagy Erzsébet életmű-bibliog
ráfiája egészíti ki. • 
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MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
nemzeti minőségpolitikai szakfolyóirat 

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) „Minőség és Megbízha
tóság" című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát kéthavonta, évente 6 füzetben közel 3000 
példányban az Iparfejlesztési Közalapítvány közreműködésével és feltüntetett jogi tagjainak tá
mogatásával adja ki. 
A 43. évfolyamába lépett és 2009-től elektronikus formában is megjelenő szakfolyóirat célja a ma
gyar minőség ügyének szolgálata, a minőséggel kapcsolatos korszerű ismeretek közlése, és lehető
ség biztosítása a magyar gazdaság és közszféra szereplőinek a hazai tapasztalatok bemutatására. 
A minőség tervszerű szabályozása ma már nem csak az ipari termeléshez kapcsolódó fogalom. 
A minőségirányítási rendszerek - az ISO 9000, a teljes körű minőségirányítás (TQM) stb. - alkalma
zása az ipari termelésen túl teret nyert a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban és 
az emberi tevékenység szinte minden területén. Ezen rendszerek ismereté ma már nélkülözhetet
len minden olyan szervezet, intézmény számára, amely tevékenységének, szolgáltatásának színvo
nalát a korszerű nemzetközi követelményekhez kívánja igazítani. 

A Minőség és Megbízhatóság 
tájékoztatja olvasóit a minőségügy fontos hazai és nemzetközi eseményeiről, és közli a minőséggel 

kapcsolatos korszerű ismereteket. Rendelje meg az alábbi megrendelőlap visszaküldésével: 

Megrendelés 
Postázási cím: 
Cégnév: Név : 
Ir. szám: Város: Utca: 
Elektronikus cím: @ 
Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől): Adószám: 
Cégnév: 
Ir. szám: Város: Utca: 
Ügyintéző: Telefon: Fax: e-mail: @ 

1. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat nyomtatott és elektronikus változatát, en
nek együttes ára 12 000 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 13 860 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: [ 
2. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" eddigiek szerinti nyomtatott füzeteinek postai megkül
dését, amelynek ára 7200 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 8 820 Ft/1 füzet/év): 
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ő írta. Amit az utószóban megfogalmazott a 
műről, híven tükrözi Busa Margit hitbéli meg
győződését és vallásos lelkületét: „Kazinczy 
Ferenc ökumenikus Bibliával tanít minket: fo
galmazta református hittel, teljesebbé tette a 
katolikus és evangélikus hit adataival, befejez
te katolikus imakönyv könyörgéseit kiegészít
ve a maga református lelkiségű imáival." 

1995 karácsonyára boldogan küldte el Kazin
czy Ferenc utazásai című könyvét, amelyben az 
ő gondos válogatása segítségével „Kazinczy 
Ferenc személyes élményeinek tükrében mint
egy csodálatos film pereg le szemünk előtt a 
messze évtizedek magyar kultúrtörténete" - ol
vasható az előszóban. 

Fogyatkozó fizikai erővel, de folyamatosan 
dolgozott, azzal a meggyőződéssel, hogy jó 
ügyet szolgál. Azt vallotta: ha csak egy ember
nek is segíthetett, már nem dolgozott hiába. 

Amikor munkáinak megjelentetése ügyében 
fáradozott, nem az egyéni hiúság vezette, ha
nem a segíteni akarás, munkájáért nem várt ju
talmat. 

Természetesen ő is örült az elismerésnek, s 
ilyet jószerével csak élete utolsó éveiben kapott. 
1998-ban Szinnyei József-díjban részesült, 
2005-ben boldogan újságolta: „munkásságom
mal az internetre kerültem!" A legnagyobb öröm 
akkor érte, amikor szeretett munkahelyétől, a 
Széchényi Könyvtártól 2006-ban a Bibliothe-
caria Emerita kitüntető címet kapta. 2009. márci
us 6-án a Teremtő különös kegyéből csendesen 
elszenderült. Eredményekben gazdag, áldozatos 
élete lezárult, öröksége reánk maradt. • 
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Busa Margit írógépe 

Az Országos Szé
chényi Könyvtár és 
az Osiris Kiadó kö
zös kiadásában, a 
Magyar Könyv Ala
pítvány támogatásá
val, Fogarassy Mik
lós szerkesztésében 
megjelent Az olva
só című kötet. 

A kiadvány úgy
nevezett Festschrift, 
olyan könyv, amel
lyel barátok, kollé
gák róják le tiszteletüket egy megbecsült és 
hozzájuk különösen közel álló pályatársuk 
előtt. Lakatos András, az OSZK nemrég nyuga
lomba vonult, ám mindannyiunk szerencséjére 
ma is köztünk dolgozó, a 65. születésnapját 
nemrég betöltött munkatársa - noha a kötethez 
csatolt bibliográfia értékes publikációiról is 
számot ad - mindenekelőtt afféle jó értelemben 
vett szürke eminenciása a magyar irodalomnak: 
rendkívüli tudását, empátiáját, műértését mint 
számos magyar író, költő, elméletíró és könyv
táros támasza és tanácsadója, értő olvasója és 
baráti kritikusa gyümölcsöztette. 

Az olvasó - ez volt a címe Spiró György ró
la mintázott kulcsnovellájának, s ugyanezt a 
címet viszi tovább a kötetben Kenedi János 
emlékezése is. Ugyancsak a Lakatos András
hoz fűződő emlékeit, életében, pályáján betöl
tött szerepét írja meg Boka László, Fogarassy 
Miklós, Nóvé Béla, Kőszeg Ferenc és Szilágyi 
Sándor. Köszöntőt írt Réz Pál. Verssel tiszte
leg Bertók László, Kukorelly Endre és Várady 
Szabolcs. A kötet számára írt esszét, tanul
mányt Csűrös Miklós, Dalos György, 
Gyurgyák János, Kis János, Radnóti Sándor, 
Tamás Attila, Vajda Kornél és Wilheim And
rás, novellát Spiró György. És ebben a kötet
ben olvasható Fodor Géza utolsó írása is, me
lyet váratlan halála szakasztott félbe. Az 
anyagot Tokaji Nagy Erzsébet életmű-bibliog
ráfiája egészíti ki. • 
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MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
nemzeti minőségpolitikai szakfolyóirat 

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) „Minőség és Megbízha
tóság" című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát kéthavonta, évente 6 füzetben közel 3000 
példányban az Iparfejlesztési Közalapítvány közreműködésével és feltüntetett jogi tagjainak tá
mogatásával adja ki. 
A 43. évfolyamába lépett és 2009-től elektronikus formában is megjelenő szakfolyóirat célja a ma
gyar minőség ügyének szolgálata, a minőséggel kapcsolatos korszerű ismeretek közlése, és lehető
ség biztosítása a magyar gazdaság és közszféra szereplőinek a hazai tapasztalatok bemutatására. 
A minőség tervszerű szabályozása ma már nem csak az ipari termeléshez kapcsolódó fogalom. 
A minőségirányítási rendszerek - az ISO 9000, a teljes körű minőségirányítás (TQM) stb. - alkalma
zása az ipari termelésen túl teret nyert a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban és 
az emberi tevékenység szinte minden területén. Ezen rendszerek ismereté ma már nélkülözhetet
len minden olyan szervezet, intézmény számára, amely tevékenységének, szolgáltatásának színvo
nalát a korszerű nemzetközi követelményekhez kívánja igazítani. 

A Minőség és Megbízhatóság 
tájékoztatja olvasóit a minőségügy fontos hazai és nemzetközi eseményeiről, és közli a minőséggel 

kapcsolatos korszerű ismereteket. Rendelje meg az alábbi megrendelőlap visszaküldésével: 

Megrendelés 
Postázási cím: 
Cégnév: Név : 
Ir. szám: Város: Utca: 
Elektronikus cím: @ 
Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől): Adószám: 
Cégnév: 
Ir. szám: Város: Utca: 
Ügyintéző: Telefon: Fax: e-mail: @ 

1. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóirat nyomtatott és elektronikus változatát, en
nek együttes ára 12 000 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 13 860 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: [ 
2. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" eddigiek szerinti nyomtatott füzeteinek postai megkül
dését, amelynek ára 7200 Ft + 5% ÁFA + csomagolási és postai költségek (összesen: 8 820 Ft/1 füzet/év): 

megrendelt példányszám: 
3. Megrendelem a „Minőség és Megbízhatóság" elektronikus változatát, amelynek ára 6000 Ft + 5% ÁFA 
(összesen: 6 300 Ft/év) 

igen 
Megrendelésem visszavonásig érvényes; tudomásul veszem, hogy a kiadó évente számláz, és fenntartja 
a jogot az előfizetési díj módosítására előzetes időbeni tájékoztatás mellett. 

Kelt: 

(P.H.) 

(cégszerű) aláírás 

A megrendelést a következő címre kérjük: EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21. 
Tel: (06 1) 212-8803 • Fax: (06 1) 212-7638 • E-mail: info@eoq.hu 
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K ö z h í r r é té tet i k 
Könyvfesztivál - 2009 
Az MKE rendezvényei 
a XVI. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon 

•» Nagy Anikó 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) -
több éves hagyományt követve - idén is meg
szervezte a könyvtárosok részvételét a könyv
fesztiválon. Pontos adat nincs arról, hogy a 
több mint 3500 ingyenes belépést biztosító 
meghívót hányan használták fel, de az biztos, 
hogy április 24-én és 25-én most is sokan kint 
voltunk a Millenárison. 

Az MKE a Lázár Ervin teremben tartott ren
dezvénnyel a kreativitás és innováció európai 
éve hazai programjaihoz csatlakozott. Az 
MKE elnöke, Bakos Klára bevezetőjében el
hangzott, hogy az uniós kezdeményezéshez 
kapcsolódóan a könyvtáros társadalomnak is 
komolyan át kell gondolnia a kreativitás és az 
innováció jelentőségét a szakmában éppúgy, 
mint a társadalom egészében. 

Kardos Anita a Tempus Közalapítvány ré
széről adott általános tájékoztatást a projekt
ről, majd Kroó Norbert akadémikus a kutatás 
és oktatás, Skaliczki Judit, az Oktatási és Kul
turális Minisztérium főosztályvezető-helyette
se a könyvtárügy területén részletezte a témát. 
Zétényi Tamás, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kognitív Tudományi Tanszék pályázati mene
dzsere vitára késztető gondolatait (Kreativitás 
és innováció: mi a kulcsszó?) Fischerné Dár
dai Ágnes főigazgató előadása követte, amely 
a készülő pécsi tudásközpontot mutatta be a 
hallgatóságnak. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá
rának rendezvénye is aktualitáshoz kapcsoló
dott. Az akadémiai könyvtár tulajdonát képező 
Appendix egy, Bolyai János autográf jegyzete
ivel ellátott példányát 2009-ben az Unesco Vi
lágemlékezet listájára jelölték. A könyvtár 
munkatársai ebből az alkalomból mutatták be 
a Supka Géza teremben az MTAK Bolyai
honlapját, amely a www.mtak.hu oldalról is el 
érhető. 

A Könyvtáros Klubot a Magyar Könyvki
adók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 
idén is a kisgyermekes családokat megszólító 
Gyermekbirodalomnak helyet adó és a záró 
közlemény szerint a legnagyobb számú látoga
tottságot élvező Fogadó galériájában alakította 
ki. Ugyanott állt a standunk is, amelyen ezút
tal a Rubicon Kiadóval közösen jelentünk 
meg, a kiállítási részt pedig megosztottuk a 
Győri Könyvszalon sikeres és kelendő pros
pektusaival, kiadványaival. 

2009-ben nem csak maga a könyvfesztivál 
döntött meg rekordot a 60 ezret meghaladó lá
togatói számmal, hanem a Könyvtáros Klub is. 
Mind a két napra reggel 10 órától este 19 órá
ig voltak jelentkezők, akik elsősorban a 
könyvtárosok érdeklődését kívánták felkelteni 
programjaikkal, s volt, akit a késedelmes je
lentkezés miatt vissza is kellett utasítanunk. 
Míg 2008-ban az MKE két szervezete volt je
len programmal a könyvfesztiválon, idén -
ezen a téren is rekordot döntve - nyolc szerve
zet mutatkozott be érdekes programokkal. Az 
egymást szünet nélkül követő rendezvények a 
rendelkezésre álló idő tekintetében nagy önfe
gyelmet követeltek a résztvevőktől, köszönet 
érte ezúton is azoknak, akik figyelembe vették 
az utánuk következő program szervezőinek jo
gos igényét a pontos kezdésre, és a látogatók 
érdekeit is. 

A Könyvtári Levelező/lap megtisztelő felké
résének eleget téve, az alábbiakban csupán rö
vid összefoglalásra van lehetőségem. Mint
hogy a lapban nem jelent meg előzetesen a 
Könyvtáros Klub programja, talán nem lesz 
haszontalan, ha a tudósítás az alábbiakban né
hány mondatban tájékoztatást ad a lezajlott 
programokról. 

A Könyvtáros Klubban a Magyar Periodika 
Kör kezdte a rendezvények sorát, ahol Fonyó 
Istvánné főigazgató (BME OMIKK), a kör el
nöke, a Typotex Kiadót és az OSZK Elektroni
kus Dokumentum Központját szervezte az 
E-book - elektronikus könyvolvasó Magyaror
szágon című programjába. A digitális eszközzel 
olvasható könyvek kínálatáról Votisky Zsuzsa és 
Moldován István tartott érdekes előadást (rész
letesebben: http://hirek.prim.hu/cikk/72660/). 
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Ezt követően az MKE Nógrád Megyei Szer
vezete mutatta be a Palócföldet, illetve a Pa
lócföld és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet kapcsolódási pontjait -
ünnepelve, hogy 55 évvel ezelőtt jelent meg az 
irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat első 
száma. 

Nem időrendben követve ezután a fesztiváli 
eseményeket, hanem a szervezetek programja
it sorra véve, Haraszti Pálné előadását kell 
megemlítenem, amelyben az Országgyűlési 
Könyvtár Képviselői Kutatószolgálatának ve
zetője a parlamenti képviselők számára vég
zett információkutatásról tartott tájékoztatást 
(Társadalomtudományi Szekció). 

A Bibliográfiai Szekció a kiadói gondok té
makört járta körül „könyvtáros szemmel". 
Szőnyi Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem 
kutatókönyvtárának vezetője, Gazdag Tibor-
né, az ISSN Nemzeti Központ vezetője és Bo
ka László tudományos igazgató (OSZK) mel
lett Szabóné Szuba Jolanta kiadási igazgató a 
Kossuth Kiadótól és Bácskai István igazgató 
a Gondolat Kiadótól vett részt a beszélgetés
ben - ki-ki a saját szakterületét kiemelve. 

A Zenei Szekcióban Zsoldos Marianna 
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) 
tartott előadást Web2-es alkalmazások és lehe
tőségek a zenei könyvtárakban címmel. 

PR party - beszélgetések címmel jelentke
zett az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete a 
fesztiválra. Bujtár József előadása a szellemet, 
Kövi Szabolcs előadóművészete pedig az érzé
keket, érzelmeket célozta meg pánsípon. 

A Műszaki Könyvtáros Szekció stílusosan 
könyvbemutatókat tartott. Pastyik László újvi
déki szerkesztő Mák Ferenc könyvét, A délvi
déki magyarság válogatott történelmi és hon
ismereti bibliográfiáját, Gereben Ferenc egye
temi tanár pedig Palotai Mária Pásztortűz 
1921-1944 című kötetét mutatta be. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció rendezvé
nyén először az olvasás népszerűsítésének je
lentőségéről volt szó. A meghívóban meghirde
tett Békés Pál helyett az IBBY részérő Kiss 
Katalin számolt be egy új projektről (A mese út
ja Magyarországon), majd Nagy Erzsébet Vik
tória (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) 
egy folyamatosan élő, hatékony olvasásnépsze
rűsítő programról 30 éves a „Barátunk 
a könyv" olvasónapló-pályázat címmel. 

Miért szeretjük Pettsont és Finduszt? - erre a 
kérdésre sokan tudnának válaszolni, a könyv
fesztiválon Rét Viktória szerkesztő és Paulovkin 
Boglárka illusztrátor tette ezt meg. 

Felkeltette a könyvtárosok érdeklődését 
2009-ben - sok egyéb mellett - egy új fejlesz
tésű könyvtári portál, a Könyvtár.hu - olvasók 
és könyvtárak közössége. Kardos András por
tálfejlesztő és Ládi László, az OSZK osztály
vezetője érdekes párbeszéd formájában mutat
ta be az érdeklődőknek ezt az új honlapot, 
amely minden bizonnyal rövid idő alatt nép
szerű lesz (talán már ma is az), s valóban a 
könyvtáros társadalom érdekeit szolgálja. 
A programot az MKE FITT-nek becézett szer
vezete, a Fejlett Információs Technológiák és 
Társadalom Szekció prezentálta. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete visszatérő 
vendég a Könyvtáros Klubban. Idén ők is a kre
ativitás és innováció témáját elemezték - az isko
lai könyvtárak vonatkozásában. Sipos Mónika 
könyvtárostanár és Hock Zsuzsanna könyvtár
pedagógiai szakértő beszélgetését Bacsó Ildikó, 
a Mérei Intézet könyvtárosa moderálta. 

Játék a könyvtárban - ez volt a címe a Bu
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtá
ra programjának. Lukácsné Varga Judit tájé
koztató könyvtárostól megtudhattuk, hogyan 
lehet a számítógépes játékokat az információs 
írástudás oktatásának szolgálatába állítani. 

OvidSP - keresés határok nélkül. Czeglédi 
Éva, az Ovid Technologies menedzsere ismer
tette az új keresőfelületet, amely 150 adatbá
zis, 2100 folyóirat és 1500 könyv gyors és ha
tékony elérését teszi lehetővé, elsősorban or
vosi témában. 
| J M M g ! W ^ H M W H | A Könyvtárellátó spe-
BB^^^/lJBHj cifikus honlapjait mutat-

/ EBBB ta be Kormos Sándor in-
H H y/ # iflHj formatikai és áruforgal-
H | M 0 S f £ g | ^ H | | mi vezető a KELLŐ 
H^^BH^^H^H rendezvényén. Ugyanitt 
HHHHHHHH került sor az Év Olvasó
ja emlékgyűrűk átadására. A 2008-ban legtöbb 
könyvet kölcsönzött felnőtt korú, aktív olvasók 
közül most először hárman vehették át Hegedűs 
Béla költő ajándékát: Bíró Zsolt, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár olvasója, Nyilas Károly, 
a kecskeméti Katona József Könyvtár olvasó
ja és Túrán Tünde, a Pest Megyei Könyvtár ol
vasója. 
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A Könyvtáros Klubot a Magyar Könyvki
adók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 
idén is a kisgyermekes családokat megszólító 
Gyermekbirodalomnak helyet adó és a záró 
közlemény szerint a legnagyobb számú látoga
tottságot élvező Fogadó galériájában alakította 
ki. Ugyanott állt a standunk is, amelyen ezút
tal a Rubicon Kiadóval közösen jelentünk 
meg, a kiállítási részt pedig megosztottuk a 
Győri Könyvszalon sikeres és kelendő pros
pektusaival, kiadványaival. 

2009-ben nem csak maga a könyvfesztivál 
döntött meg rekordot a 60 ezret meghaladó lá
togatói számmal, hanem a Könyvtáros Klub is. 
Mind a két napra reggel 10 órától este 19 órá
ig voltak jelentkezők, akik elsősorban a 
könyvtárosok érdeklődését kívánták felkelteni 
programjaikkal, s volt, akit a késedelmes je
lentkezés miatt vissza is kellett utasítanunk. 
Míg 2008-ban az MKE két szervezete volt je
len programmal a könyvfesztiválon, idén -
ezen a téren is rekordot döntve - nyolc szerve
zet mutatkozott be érdekes programokkal. Az 
egymást szünet nélkül követő rendezvények a 
rendelkezésre álló idő tekintetében nagy önfe
gyelmet követeltek a résztvevőktől, köszönet 
érte ezúton is azoknak, akik figyelembe vették 
az utánuk következő program szervezőinek jo
gos igényét a pontos kezdésre, és a látogatók 
érdekeit is. 

A Könyvtári Levelező/lap megtisztelő felké
résének eleget téve, az alábbiakban csupán rö
vid összefoglalásra van lehetőségem. Mint
hogy a lapban nem jelent meg előzetesen a 
Könyvtáros Klub programja, talán nem lesz 
haszontalan, ha a tudósítás az alábbiakban né
hány mondatban tájékoztatást ad a lezajlott 
programokról. 

A Könyvtáros Klubban a Magyar Periodika 
Kör kezdte a rendezvények sorát, ahol Fonyó 
Istvánné főigazgató (BME OMIKK), a kör el
nöke, a Typotex Kiadót és az OSZK Elektroni
kus Dokumentum Központját szervezte az 
E-book - elektronikus könyvolvasó Magyaror
szágon című programjába. A digitális eszközzel 
olvasható könyvek kínálatáról Votisky Zsuzsa és 
Moldován István tartott érdekes előadást (rész
letesebben: http://hirek.prim.hu/cikk/72660/). 
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Ezt követően az MKE Nógrád Megyei Szer
vezete mutatta be a Palócföldet, illetve a Pa
lócföld és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet kapcsolódási pontjait -
ünnepelve, hogy 55 évvel ezelőtt jelent meg az 
irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat első 
száma. 

Nem időrendben követve ezután a fesztiváli 
eseményeket, hanem a szervezetek programja
it sorra véve, Haraszti Pálné előadását kell 
megemlítenem, amelyben az Országgyűlési 
Könyvtár Képviselői Kutatószolgálatának ve
zetője a parlamenti képviselők számára vég
zett információkutatásról tartott tájékoztatást 
(Társadalomtudományi Szekció). 

A Bibliográfiai Szekció a kiadói gondok té
makört járta körül „könyvtáros szemmel". 
Szőnyi Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem 
kutatókönyvtárának vezetője, Gazdag Tibor-
né, az ISSN Nemzeti Központ vezetője és Bo
ka László tudományos igazgató (OSZK) mel
lett Szabóné Szuba Jolanta kiadási igazgató a 
Kossuth Kiadótól és Bácskai István igazgató 
a Gondolat Kiadótól vett részt a beszélgetés
ben - ki-ki a saját szakterületét kiemelve. 

A Zenei Szekcióban Zsoldos Marianna 
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) 
tartott előadást Web2-es alkalmazások és lehe
tőségek a zenei könyvtárakban címmel. 

PR party - beszélgetések címmel jelentke
zett az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete a 
fesztiválra. Bujtár József előadása a szellemet, 
Kövi Szabolcs előadóművészete pedig az érzé
keket, érzelmeket célozta meg pánsípon. 

A Műszaki Könyvtáros Szekció stílusosan 
könyvbemutatókat tartott. Pastyik László újvi
déki szerkesztő Mák Ferenc könyvét, A délvi
déki magyarság válogatott történelmi és hon
ismereti bibliográfiáját, Gereben Ferenc egye
temi tanár pedig Palotai Mária Pásztortűz 
1921-1944 című kötetét mutatta be. 

A Gyermekkönyvtáros Szekció rendezvé
nyén először az olvasás népszerűsítésének je
lentőségéről volt szó. A meghívóban meghirde
tett Békés Pál helyett az IBBY részérő Kiss 
Katalin számolt be egy új projektről (A mese út
ja Magyarországon), majd Nagy Erzsébet Vik
tória (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) 
egy folyamatosan élő, hatékony olvasásnépsze
rűsítő programról 30 éves a „Barátunk 
a könyv" olvasónapló-pályázat címmel. 

Miért szeretjük Pettsont és Finduszt? - erre a 
kérdésre sokan tudnának válaszolni, a könyv
fesztiválon Rét Viktória szerkesztő és Paulovkin 
Boglárka illusztrátor tette ezt meg. 

Felkeltette a könyvtárosok érdeklődését 
2009-ben - sok egyéb mellett - egy új fejlesz
tésű könyvtári portál, a Könyvtár.hu - olvasók 
és könyvtárak közössége. Kardos András por
tálfejlesztő és Ládi László, az OSZK osztály
vezetője érdekes párbeszéd formájában mutat
ta be az érdeklődőknek ezt az új honlapot, 
amely minden bizonnyal rövid idő alatt nép
szerű lesz (talán már ma is az), s valóban a 
könyvtáros társadalom érdekeit szolgálja. 
A programot az MKE FITT-nek becézett szer
vezete, a Fejlett Információs Technológiák és 
Társadalom Szekció prezentálta. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete visszatérő 
vendég a Könyvtáros Klubban. Idén ők is a kre
ativitás és innováció témáját elemezték - az isko
lai könyvtárak vonatkozásában. Sipos Mónika 
könyvtárostanár és Hock Zsuzsanna könyvtár
pedagógiai szakértő beszélgetését Bacsó Ildikó, 
a Mérei Intézet könyvtárosa moderálta. 

Játék a könyvtárban - ez volt a címe a Bu
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtá
ra programjának. Lukácsné Varga Judit tájé
koztató könyvtárostól megtudhattuk, hogyan 
lehet a számítógépes játékokat az információs 
írástudás oktatásának szolgálatába állítani. 

OvidSP - keresés határok nélkül. Czeglédi 
Éva, az Ovid Technologies menedzsere ismer
tette az új keresőfelületet, amely 150 adatbá
zis, 2100 folyóirat és 1500 könyv gyors és ha
tékony elérését teszi lehetővé, elsősorban or
vosi témában. 
| J M M g ! W ^ H M W H | A Könyvtárellátó spe-
BB^^^/lJBHj cifikus honlapjait mutat-

/ EBBB ta be Kormos Sándor in-
H H y/ # iflHj formatikai és áruforgal-
H | M 0 S f £ g | ^ H | | mi vezető a KELLŐ 
H^^BH^^H^H rendezvényén. Ugyanitt 
HHHHHHHH került sor az Év Olvasó
ja emlékgyűrűk átadására. A 2008-ban legtöbb 
könyvet kölcsönzött felnőtt korú, aktív olvasók 
közül most először hárman vehették át Hegedűs 
Béla költő ajándékát: Bíró Zsolt, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár olvasója, Nyilas Károly, 
a kecskeméti Katona József Könyvtár olvasó
ja és Túrán Tünde, a Pest Megyei Könyvtár ol
vasója. 
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Könyvtárosokon kívül könyvkiadók, más pro
filú egyesületek is megjelentek programjukkal a 
Könyvtáros Klubban. Kiemelném az Akadémiai 
Kiadót, amely 2003 óta minden évben visszatérő 
vendégünk, azonos időpontban (szombaton reg
gel) és azonos témában, de mindig megújuló 
tartalommal: elektronikus kiadványaikat, hon
lapjuk újdonságait ismertetik. Idén Elsasser Klau
dia szerkesztő a nyelvi portált mutatta be. A ta
valyi kezdeményezéshez hasonlóan most is a 
programjuk végén került sor az MKE által meg
hirdetett és egyre népszerűbb könyvtáros totó 
nyilvános sorsolására, ahol a kiadó ajándékaként 
három értékes szótár talált gazdára. 

A szótár volt a kulcsszó a Tinta Könyvkiadó 
rendezvényén is. Kiss Gábor hangsúlyozta, 
milyen fontos szempontjuk, hogy a könyvtáro
sokat megismertessék a korszerű szótárszer
kesztés és -kiadás jelentőségével. A rendelke
zésre álló rövid félórában a magyar nyelv új 
szótárait mutatta be. 

Együtt tartott programot három egyházi ki
adó. Kiadási terveikről, céljaikról Herjeczki 
Kornél (a Harmat Kiadó igazgatója), Galsi Ár
pád (a Kálvin Kiadó igazgatója) és Kendeh-
Knirchknopf Péter (a Luther Kiadó igazgatója) 
beszélt tíz-tíz percben. 

A magyar tudomány számára a 2009-es év a 
Darwin-évet is jelenti. Ennek kapcsán tartott 
Katona Ferenc professzor érdekes és izgalmas 
előadást a Medicina Könyvkiadó szervezésé
ben, ezt követőn Farkasvölgyi Ferencné igaz
gató a kiadó múltjáról, jelenéről és jövőképé
ről adott ismertetést. 

A Győri Könyvszalon az MKE szponzoraként 
jelent meg a Könyvtáros Klubban a már említett 
népszerű szórólapokkal, ismertetőkkel. Az ide
genforgalom Győrött kulturális eszközökkel cím
mel Serfőzőné Tóth Andrea beszélt a városi ön
kormányzat terveiről, eredményeiről. 

A Bolyai Pedagógiai Alapítvány létrejötte 
éppúgy Oláh Anna kezdeményezése volt, 
mint a már említett Appendix Világemlékezet 
listára való jelölése. A Könyvtáros Klub he
lyet adott idén A Bolyaiak alakja a tudo
mányban, irodalomban, művészetekben című 
irodalmi és zenei összeállításuknak. Előadók 
voltak: Lovas István akadémikus, Ats Tibor, 
Oláh Anna, Nagy János, Pelbárt Jenő, vala
mint Adorjáni Bálint és Ferenczy Csongor 
színművészek. 

A gazdag program és a sok látogató csupa 
pozitív érzéseket sugall az olvasónak, de nem 
lehet elmenni szó nélkül a némi elégedetlensé
get tartalmazó visszajelzések mellett, amelyek 
a kollégáktól érkeztek. Ezek nagy része olyan, 
hogy minden nagyobb fesztiválra jellemző le
het (zaj, helyszín stb.), de ezekről az egyesület 
különböző fórumain az év folyamán még szó 
lesz. Itt csak azt említem meg, ami a könyv
fesztivál többi helyszínéhez képest is negatí
vumnak számít. Már tavaly is kifogásoltuk az 
MKKE Fesztiválirodájánál, hogy a Könyvtá
ros Klubban a székek szégyenletesen kopot
tak, piszkosak. A Millenáris így adja bérbe az 
épületet, s ezen idén sem változtatott. Ugyan
olyan rozoga, koszos székeken ültek látogató
ink és előadóink, mint tavaly. Szerencsére a 
rossz érzést az első percek megdöbbenése után 
a sikeres programok némiképpen feledtették. 
Reméljük, hogy idén is többségben voltak 
azok, akik kellemes élménnyel gazdagabban 
távoztak a Millenárisról. • 

Ex Libris Könyvtár 

•> Oroszi Evelin 

2007 őszén már elkerülhetetlennek látszott a 
Benczúr Házat működtető Postai és Távközlé
si Művelődési Alapítvány megszűnése, a ház 
bezárása. 

Az akkor öt főből álló könyvtáros kollektíva 
egy emberként döntött úgy, hogy próbáljuk 
meg a könyvtár és ezáltal munkahelyünk meg
mentését. A közeli Bajza utcában, a Magyar 
írószövetségben éppen akkor hivatalba lépő új 
elnök, Vasy Géza, első nyilatkozatai egyiké
ben célként (feladatként) tűzte ki az akkor már 
több éve zárva tartó írószövetségi könyvtár fel
élesztését. Annyira hamar jelentkeztünk nála, 
hogy első telefonbeszélgetésünkkor a titkársá
gon megkérdezték, melyik elnökkel kívánunk 
beszélni. A régivel vagy már az újjal? 

A tárgyalások során egyeztettünk arról, 
hogy nekünk szükségünk lenne egy helyre, 
ahol nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtha
tunk, a szövetségnek pedig könyvtárosokra 
lenne szüksége saját könyvtára működteté
séhez. 
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2008. augusztus 15-én, letéti könyvtáraink 
és a központi könyvtár leltározása után, a 
könyvtár megszűnt. Mind a három alapító vál
lalat (Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom 
Nyit., Antenna Hungária Rt.) elfogadta a dön
tésünket, miszerint megmentenénk a könyvtá
rat, és messzemenőkig segítettek ebben. A köl
tözést, csomagolást, a raktárhelyiség felújítását 
anyagilag is finanszírozták, amiért nem győ
zünk a mai napig hálát adni. 

A raktározás lehetőségének megteremtését a 
Magyar Telekom támogatta. Három egybenyí
ló helyiségünk van, ahol a központi könyvtári 
feladatokat fogjuk tudni ellátni, és az Ex Lib
ris Könyvtári Alapítvány lelke is itt működhet 
majd. 

Erkölcsi támogatást olvasótáborunk biztosí
tott számunkra. Bezárt könyvtáraink könyvtá
rosai várták és várják az újranyitás lehetősé
gét, működtetett letéteinknél pedig minden 
egyes kölcsönzési napon kaptunk biztatást a 
jövőt illetően. 

2008 ősze az Ex Libris Könyvtári Alapít
vány létrehozásával telt. Alapítónk a Magyar 
írószövetség, egy magánszemély, egy olva
sónk, aki maximális támogatásával segíti 
könyvtárunk munkáját, a Magyar Posta Zrt., a 
TAVSZAK (Távközlési Dolgozók Szakszerve
zete) és a Postás Szakszervezet. 

A 2009-es évben pályázati úton megszerzett 
állami támogatás segíti munkánkat, melyet a 
Területi Művelődési Intézmények Egyesületé
től (TEMI) nyertünk el, miután az egyesület 
tagjai közé fogadta a könyvtárat. 

Saját bevételre a Magyar Telekomnak nyúj
tott könyvtári szolgáltatás révén teszünk szert. 
A következő lépésben szeretnénk életre kelte
ni a Magyar Posta Zrt.-nél lévő letéteinket, 
amihez először természetesen szerződést kell 
kötnünk a postával. 

2009. február 19-ére érkezett el az idő, ami
kor újra munkaviszonyt létesíthettünk, és be
indulhatott a kölcsönzés teljes egészében. 
A könyvtáros „kollektíva" időközben két főre 
csökkent. Másfél hónapig így dolgoztunk, de 
áprilistól egy új kolléganővel nőtt létszámunk. 

Új helyünkön, a Magyar írószövetség 
Könyvtárában beiratkozott olvasóinknak nagy
jából a fele a szövetség tagja, a másik fele pedig 
a régi olvasógárda a VI. kerületből, postai és 
távközlési dolgozók, illetve ezen vállalatok 

nyugdíjasai. A nyitásról részben a sajtóból, 
részben pedig úgy értesültek a környékbeliek, 
hogy a Benczúr utca 27.-ben még működik a 
portaszolgálat, és a régi kollégák készséggel ad
nak információt az új helyünkről. A közeli 
gyógyszertár egy dolgozója is az olvasónk, a 
hozzájáró vásárlók tőle tudják a hírünket. 

A hivatalos, április 15-én megtartott könyv
tármegnyitón nagy örömünkre szolgált a meg
jelent vendégek nagy száma. Az ünnepségen 
felszólalt Schneider Márta, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, 
Molnár Géza, a TEMI elnöke, Vasy Géza, a 
Magyar írószövetség elnöke és Keömley Esz
ter, az Ex Libris Könyvtári Alapítvány könyv
tárvezetője. A vendégek közt jelen voltak más 
könyvtárak vezetői, illetve munkatársai, a mi
nisztérium könyvtári osztályának több munka
társa, a TEMI néhány intézményének vezetője, 
az alapító vállalatok képviselői és a média 
munkatársai. 

Nagyon sok feladat áll előttünk. A napi 
munkán túl szervezés, pályázati lehetőségek 
kiaknázása, új partnerek keresése a dolgunk. 
Igyekszünk lehetőségeinket, adottságainkat 
maximálisan hasznosítani. Bízunk benne, 
hogy támogatóink körét növelni tudjuk, és 
színvonalas szakmai felkészültséggel minden 
igényt ki tudunk elégíteni. Igyekszünk a kor 
követelményének, az állomány számítógépes 
feldolgozásának is eleget tenni. • 
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Könyvtárosokon kívül könyvkiadók, más pro
filú egyesületek is megjelentek programjukkal a 
Könyvtáros Klubban. Kiemelném az Akadémiai 
Kiadót, amely 2003 óta minden évben visszatérő 
vendégünk, azonos időpontban (szombaton reg
gel) és azonos témában, de mindig megújuló 
tartalommal: elektronikus kiadványaikat, hon
lapjuk újdonságait ismertetik. Idén Elsasser Klau
dia szerkesztő a nyelvi portált mutatta be. A ta
valyi kezdeményezéshez hasonlóan most is a 
programjuk végén került sor az MKE által meg
hirdetett és egyre népszerűbb könyvtáros totó 
nyilvános sorsolására, ahol a kiadó ajándékaként 
három értékes szótár talált gazdára. 

A szótár volt a kulcsszó a Tinta Könyvkiadó 
rendezvényén is. Kiss Gábor hangsúlyozta, 
milyen fontos szempontjuk, hogy a könyvtáro
sokat megismertessék a korszerű szótárszer
kesztés és -kiadás jelentőségével. A rendelke
zésre álló rövid félórában a magyar nyelv új 
szótárait mutatta be. 

Együtt tartott programot három egyházi ki
adó. Kiadási terveikről, céljaikról Herjeczki 
Kornél (a Harmat Kiadó igazgatója), Galsi Ár
pád (a Kálvin Kiadó igazgatója) és Kendeh-
Knirchknopf Péter (a Luther Kiadó igazgatója) 
beszélt tíz-tíz percben. 

A magyar tudomány számára a 2009-es év a 
Darwin-évet is jelenti. Ennek kapcsán tartott 
Katona Ferenc professzor érdekes és izgalmas 
előadást a Medicina Könyvkiadó szervezésé
ben, ezt követőn Farkasvölgyi Ferencné igaz
gató a kiadó múltjáról, jelenéről és jövőképé
ről adott ismertetést. 

A Győri Könyvszalon az MKE szponzoraként 
jelent meg a Könyvtáros Klubban a már említett 
népszerű szórólapokkal, ismertetőkkel. Az ide
genforgalom Győrött kulturális eszközökkel cím
mel Serfőzőné Tóth Andrea beszélt a városi ön
kormányzat terveiről, eredményeiről. 

A Bolyai Pedagógiai Alapítvány létrejötte 
éppúgy Oláh Anna kezdeményezése volt, 
mint a már említett Appendix Világemlékezet 
listára való jelölése. A Könyvtáros Klub he
lyet adott idén A Bolyaiak alakja a tudo
mányban, irodalomban, művészetekben című 
irodalmi és zenei összeállításuknak. Előadók 
voltak: Lovas István akadémikus, Ats Tibor, 
Oláh Anna, Nagy János, Pelbárt Jenő, vala
mint Adorjáni Bálint és Ferenczy Csongor 
színművészek. 

A gazdag program és a sok látogató csupa 
pozitív érzéseket sugall az olvasónak, de nem 
lehet elmenni szó nélkül a némi elégedetlensé
get tartalmazó visszajelzések mellett, amelyek 
a kollégáktól érkeztek. Ezek nagy része olyan, 
hogy minden nagyobb fesztiválra jellemző le
het (zaj, helyszín stb.), de ezekről az egyesület 
különböző fórumain az év folyamán még szó 
lesz. Itt csak azt említem meg, ami a könyv
fesztivál többi helyszínéhez képest is negatí
vumnak számít. Már tavaly is kifogásoltuk az 
MKKE Fesztiválirodájánál, hogy a Könyvtá
ros Klubban a székek szégyenletesen kopot
tak, piszkosak. A Millenáris így adja bérbe az 
épületet, s ezen idén sem változtatott. Ugyan
olyan rozoga, koszos székeken ültek látogató
ink és előadóink, mint tavaly. Szerencsére a 
rossz érzést az első percek megdöbbenése után 
a sikeres programok némiképpen feledtették. 
Reméljük, hogy idén is többségben voltak 
azok, akik kellemes élménnyel gazdagabban 
távoztak a Millenárisról. • 

Ex Libris Könyvtár 

•> Oroszi Evelin 

2007 őszén már elkerülhetetlennek látszott a 
Benczúr Házat működtető Postai és Távközlé
si Művelődési Alapítvány megszűnése, a ház 
bezárása. 

Az akkor öt főből álló könyvtáros kollektíva 
egy emberként döntött úgy, hogy próbáljuk 
meg a könyvtár és ezáltal munkahelyünk meg
mentését. A közeli Bajza utcában, a Magyar 
írószövetségben éppen akkor hivatalba lépő új 
elnök, Vasy Géza, első nyilatkozatai egyiké
ben célként (feladatként) tűzte ki az akkor már 
több éve zárva tartó írószövetségi könyvtár fel
élesztését. Annyira hamar jelentkeztünk nála, 
hogy első telefonbeszélgetésünkkor a titkársá
gon megkérdezték, melyik elnökkel kívánunk 
beszélni. A régivel vagy már az újjal? 

A tárgyalások során egyeztettünk arról, 
hogy nekünk szükségünk lenne egy helyre, 
ahol nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtha
tunk, a szövetségnek pedig könyvtárosokra 
lenne szüksége saját könyvtára működteté
séhez. 
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2008. augusztus 15-én, letéti könyvtáraink 
és a központi könyvtár leltározása után, a 
könyvtár megszűnt. Mind a három alapító vál
lalat (Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom 
Nyit., Antenna Hungária Rt.) elfogadta a dön
tésünket, miszerint megmentenénk a könyvtá
rat, és messzemenőkig segítettek ebben. A köl
tözést, csomagolást, a raktárhelyiség felújítását 
anyagilag is finanszírozták, amiért nem győ
zünk a mai napig hálát adni. 

A raktározás lehetőségének megteremtését a 
Magyar Telekom támogatta. Három egybenyí
ló helyiségünk van, ahol a központi könyvtári 
feladatokat fogjuk tudni ellátni, és az Ex Lib
ris Könyvtári Alapítvány lelke is itt működhet 
majd. 

Erkölcsi támogatást olvasótáborunk biztosí
tott számunkra. Bezárt könyvtáraink könyvtá
rosai várták és várják az újranyitás lehetősé
gét, működtetett letéteinknél pedig minden 
egyes kölcsönzési napon kaptunk biztatást a 
jövőt illetően. 

2008 ősze az Ex Libris Könyvtári Alapít
vány létrehozásával telt. Alapítónk a Magyar 
írószövetség, egy magánszemély, egy olva
sónk, aki maximális támogatásával segíti 
könyvtárunk munkáját, a Magyar Posta Zrt., a 
TAVSZAK (Távközlési Dolgozók Szakszerve
zete) és a Postás Szakszervezet. 

A 2009-es évben pályázati úton megszerzett 
állami támogatás segíti munkánkat, melyet a 
Területi Művelődési Intézmények Egyesületé
től (TEMI) nyertünk el, miután az egyesület 
tagjai közé fogadta a könyvtárat. 

Saját bevételre a Magyar Telekomnak nyúj
tott könyvtári szolgáltatás révén teszünk szert. 
A következő lépésben szeretnénk életre kelte
ni a Magyar Posta Zrt.-nél lévő letéteinket, 
amihez először természetesen szerződést kell 
kötnünk a postával. 

2009. február 19-ére érkezett el az idő, ami
kor újra munkaviszonyt létesíthettünk, és be
indulhatott a kölcsönzés teljes egészében. 
A könyvtáros „kollektíva" időközben két főre 
csökkent. Másfél hónapig így dolgoztunk, de 
áprilistól egy új kolléganővel nőtt létszámunk. 

Új helyünkön, a Magyar írószövetség 
Könyvtárában beiratkozott olvasóinknak nagy
jából a fele a szövetség tagja, a másik fele pedig 
a régi olvasógárda a VI. kerületből, postai és 
távközlési dolgozók, illetve ezen vállalatok 

nyugdíjasai. A nyitásról részben a sajtóból, 
részben pedig úgy értesültek a környékbeliek, 
hogy a Benczúr utca 27.-ben még működik a 
portaszolgálat, és a régi kollégák készséggel ad
nak információt az új helyünkről. A közeli 
gyógyszertár egy dolgozója is az olvasónk, a 
hozzájáró vásárlók tőle tudják a hírünket. 

A hivatalos, április 15-én megtartott könyv
tármegnyitón nagy örömünkre szolgált a meg
jelent vendégek nagy száma. Az ünnepségen 
felszólalt Schneider Márta, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, 
Molnár Géza, a TEMI elnöke, Vasy Géza, a 
Magyar írószövetség elnöke és Keömley Esz
ter, az Ex Libris Könyvtári Alapítvány könyv
tárvezetője. A vendégek közt jelen voltak más 
könyvtárak vezetői, illetve munkatársai, a mi
nisztérium könyvtári osztályának több munka
társa, a TEMI néhány intézményének vezetője, 
az alapító vállalatok képviselői és a média 
munkatársai. 

Nagyon sok feladat áll előttünk. A napi 
munkán túl szervezés, pályázati lehetőségek 
kiaknázása, új partnerek keresése a dolgunk. 
Igyekszünk lehetőségeinket, adottságainkat 
maximálisan hasznosítani. Bízunk benne, 
hogy támogatóink körét növelni tudjuk, és 
színvonalas szakmai felkészültséggel minden 
igényt ki tudunk elégíteni. Igyekszünk a kor 
követelményének, az állomány számítógépes 
feldolgozásának is eleget tenni. • 
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I s k o l a i k ö n y v t á r o s o k í r j á k 
Könyvtárostanárok 
a könyvfesztiválon 

*» Bacsó Ildikó  

Idén április 23. és 26. között immár tizenhato
dik alkalommal rendezték meg az irodalom- és 
könyvkedvelő közönség egyik legfontosabb 
eseményét, a Budapesti Nemzetközi Könyv
fesztivált. Ismét a Millenáris Park adott helyet 
a könyves szakma nemzetközileg is jegyzett 
eseményének, ami kiemelkedő szakmai ren
dezvény és egyúttal kulturális fórum is. 

A Könyvtáros Klub ebben az évben is több 
tucatnyi programmal várta a könyvek és a 
könyvtáros szakma iránt érdeklődőket. A gaz
dag programsorozat a szakma minden aktuális 
kérdését érintette. Kiemelt helyet kapott a di
gitalizálás témaköre, a korszerű információ
feldolgozás, a szolgáltatás, a web2-es alkal
mazások a könyvtári munkában. A résztvevők 
megismerkedhettek a könyvtári tájékoztatást 
segítő portálokkal (pl. nyelvtudor.hu, a 
Könyvtárellátó honlapja, az új fejlesztésű 
könyvtár.hu). Szerves része volt a programnak 
számos könyvbemutató, irodalmi, zenei, kul
túrtörténeti előadás is. 

A Könyvtáros Klub keretében mutatkozott be 
a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye a Krea
tivitás és innováció az iskolai könyvtárakban cí
mű programjával, kapcsolódva a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete nyitó konferenciájához. Hock 
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértő előadá
sában arról beszélt, hogy a kreativitás és az inno
váció kulcskompetenciák a könyvtárostanárok 
számára, hiszen az iskolai könyvtár az informá
ciók szolgáltatásán túl, sőt éppen a könyvtárban 
összegyűjtött ismeretek felhasználásával gondol
kodni, feladatot megoldani tanít. Ő maga is gon
dolkodásra késztette hallgatóit az előadás elején. 
„Mire jó a könyvtár az iskolában?" - kérdezte 
bevezetésként a könyvtárostanárokat, akik a 
sztereotip válaszok mellett - könyvet kölcsönöz, 
tájékoztat, anyagot gyűjt stb. - megfogalmazták 
a legfontosabbat: könyvtári ismereteket oktat, in
formációkat nyújt, de ennél még többet ad, mert 
szolgálja a rekreációt, egyben a lélek és az „ide 
lehet jönni tűért és cérnáéit is" helye. 

Ebből is kitűnik, hogy egy könyvtárostanár
nak mindig újabb és újabb feladatokat kell 
megoldania, amihez nélkülözhetetlen az ötle
tesség, az eredetiség, a rugalmasság. A sokszí
nű feladatot teljesítő iskolai könyvtár alappil
lére a kreativitás e három összetevője, amely 
akkor igazi, ha kitartással és koncentráló ké
pességgel párosul. Folyamatosan újabb és 
újabb kihívások újabb és újabb megoldásokra 
ösztönöznek minket. Talán azért vagyunk oly 
sokan kreatívak e könyvtártípusban is, mert ál
landóan ér minket a kreativitást fokozó 
stresszhatás. Egyre újabb ötleteket valósítunk 
meg a könyvtárfejlesztésért, a használókért. 
A könyvtárostanároknál alapvető képesség a 
folyamatos megújulás, az állandó fejlődés, az
az az innováció. Nem nagy lépésekkel, hanem 
kicsi részelemeken keresztül megvalósuló fej
lesztések sorával, kis lépésekben haladva tud
ja elérni az innovációt a könyvtárostanár. 
Állandó megújulásra van szüksége ehhez, to
vábbképzésekre, mint ez a mai...Tehát a két 
fogalom két alap-, avagy kulcskompetencia a 
szakmában. 

Hock Zsuzsanna előadása után Kovács Ma
rianna, a Körösi Csorna Sándor Altalános Is
kola és Gimnázium könyvtárostanára arról be
szélt, hogy egy ötlet miként valósulhat meg az 
iskolai könyvtárban. Kitért arra, miként kísér
te végig pályáját a folyamatos megújulás. El
mondta, hogyan hozták kollégáival létre 1982-
ben, egy induló iskolában, a semmiből azt a 
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működő könyvtárat, amelyet a mai napig ve
zet. Előadásának második részében bemutatta 
legújabban megvalósult tervét, hogyan fejlő
dött a könyvtárhasználati ismeretek tudatos, 
tervezett, egymásra épülő oktatása egy több 
fordulós iskolai könyvtárhasználati versennyé. 
Az iskola rangos eseményévé vált a két kor
csoportban rendezett verseny. A feladatok 
mindig egy-egy téma köré szerveződnek, ha
sonló jellegűek a két korcsoportban, de a NAT 
követelményeinek megfelelően bővül az isme
retanyag a magasabb évfolyamokon. A ver
senyre való felkészülés során megvalósul a 
projektalapú oktatás, a különböző tantárgyak 
integrációja. Egyértelműen megmutatkozik, 
hogy egy megvalósult ötlet hathat és megújít
hatja az iskolai élet különböző szintjeit is. Új 
módszerekkel gazdagította a könyvtárhaszná
lat oktatását, új lehetőségeket hozott az iskolai 
könyvtárba és új hagyományt teremtett az is
kolában. Kovács Marianna gyakorlati tanácsa
it haszonnal építheti be minden könyvtáros
tanár a napi munkájába. 

A Könyvtáros Klub szakmai fóruma közel 
kétezer könyvtárost mozgatott meg. Külön 
öröm volt tapasztalni, hogy nem csak a szak
ma szorosan vett képviselői kísérték figye
lemmel a könyvtárostanárok óráját, hanem 
a szakmán kívüliek és más könyvtártípusok
ban dolgozók is élvezettel, érdeklődve hallgat
ták a teltházas előadásokat. • 

Az Ev Gyermekkönyve 2008 

Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (Interna
tional Board on Books for Young People, Gyer
mekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szek
ciója ítéli oda az előző év legjobb, legsikeresebb 
új magyar gyerekkönyveinek, illetve azoknak, 
akik kiemelkedőt nyújtottak a gyerekeknek szóló 
irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely 
részterületén. A díj célja a magyar gyerekiroda
lom kiemelkedő alkotóinak elismerése és elis
mertetése. 

Az idei könyvfesztiválon öten kapták meg ezt a 
kitüntető címet: Szijj Ferenc Zöldség Anna és a 
beszélő póniló című mesekönyvéért (Pozsonyi 

Pagony), Lackfi János Kövér Lajos aranykeze cí
mű regényéért (Noran), Pásztor Árpád Muzi című 
kötetének (Móra Kiadó) illusztrálásáért Békés 
Rozi, Timothée de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás 
című regényének műfordításáért Pacskovszky 
Zsolt, tovább életművének és munkásságának el
ismeréséül Mosonyi Aliz. 

Részletek az elhangzott méltatásokból 

Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélő póniló 
Ha az IBBY különdíjjal jutalmazná az év legzöl-

debb könyvét, a 2008-as „termésből" egyértelműen 
Szijj Ferenc Zöldség Anna és a beszélő póniló című 
kötete részesülne ebben a megtiszteltetésben. Hogy 
ez egy abszurd fölvetés? Oh, persze hogy az! Sár
garépa és Petrezselyem Anna királykisasszony -
röviden: Zöldség Anna - birodalmában, Kapor-
nyicában szinte minden abszurd egy kissé. 

Azt mondják, mi most épp nem Kapornyicában 
vagyunk? Nos, talán igazuk van. A Mammut bevá
sárlóközpont valóban közelebb van ide, mint a 
körömhidai óriás élménycentrum - de nem lehe
tünk messze Kapornyicától, ebben biztos vagyok. 

Hogy ne beszéljek zöldségeket? Na jó, ko
molyra fordítom a szót. Szijj Ferenc egyszer már 
megteremtett egy olyan világot (az is tele volt 
zöldséggel!), amelyben minden mesei elem a szo
kásostól eltérően működött. A Szuromberek ki
rályfit „szellemes, derűs »kétfedelű« történek
ként köszöntötték annakidején - de Zöldség Anna 
világa (már csak azért is, mert nem egy hosszú, 
hanem nyolc könnyebben befogadható kaland so
rán ismerheti meg az olvasó) egyértelműbben 
szólítja meg a gyerekeket, és biztonságosabb-ba
rátságosabb világnak tűnik. 

Tamás Zsuzsa 

Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze 
A kortárs gyermekirodalom tele van furcsább

nál furcsább hősökkel. Immár nem feltétel a szép
ség, a daliás termet, de még a furfangos észjárás 
sem. Lackfi János hőse, Kövér Lajos méltó párja 
Frodónak, Bux Barnabás Boldizsárnak, Bruckner 
Szigfridnek, Fitzhuber Dongónak vagy épp 
Szuromberek királyfinak. Daliásnak épp őt sem 
nevezhetnénk, sőt - mondjuk ki nyíltan - Lajos 
kövér, méghozzá nagyon. Ahogy azt a szerzőtől 
megtudjuk: „Naponta legalább háromszor öt kiló 
kenyérkét, háromszor öt rudacska párizsit és há
romszor öt literke tejet pakolt be szépen a hasá-
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Könyvtárostanárok 
a könyvfesztiválon 
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Idén április 23. és 26. között immár tizenhato
dik alkalommal rendezték meg az irodalom- és 
könyvkedvelő közönség egyik legfontosabb 
eseményét, a Budapesti Nemzetközi Könyv
fesztivált. Ismét a Millenáris Park adott helyet 
a könyves szakma nemzetközileg is jegyzett 
eseményének, ami kiemelkedő szakmai ren
dezvény és egyúttal kulturális fórum is. 

A Könyvtáros Klub ebben az évben is több 
tucatnyi programmal várta a könyvek és a 
könyvtáros szakma iránt érdeklődőket. A gaz
dag programsorozat a szakma minden aktuális 
kérdését érintette. Kiemelt helyet kapott a di
gitalizálás témaköre, a korszerű információ
feldolgozás, a szolgáltatás, a web2-es alkal
mazások a könyvtári munkában. A résztvevők 
megismerkedhettek a könyvtári tájékoztatást 
segítő portálokkal (pl. nyelvtudor.hu, a 
Könyvtárellátó honlapja, az új fejlesztésű 
könyvtár.hu). Szerves része volt a programnak 
számos könyvbemutató, irodalmi, zenei, kul
túrtörténeti előadás is. 

A Könyvtáros Klub keretében mutatkozott be 
a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye a Krea
tivitás és innováció az iskolai könyvtárakban cí
mű programjával, kapcsolódva a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete nyitó konferenciájához. Hock 
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértő előadá
sában arról beszélt, hogy a kreativitás és az inno
váció kulcskompetenciák a könyvtárostanárok 
számára, hiszen az iskolai könyvtár az informá
ciók szolgáltatásán túl, sőt éppen a könyvtárban 
összegyűjtött ismeretek felhasználásával gondol
kodni, feladatot megoldani tanít. Ő maga is gon
dolkodásra késztette hallgatóit az előadás elején. 
„Mire jó a könyvtár az iskolában?" - kérdezte 
bevezetésként a könyvtárostanárokat, akik a 
sztereotip válaszok mellett - könyvet kölcsönöz, 
tájékoztat, anyagot gyűjt stb. - megfogalmazták 
a legfontosabbat: könyvtári ismereteket oktat, in
formációkat nyújt, de ennél még többet ad, mert 
szolgálja a rekreációt, egyben a lélek és az „ide 
lehet jönni tűért és cérnáéit is" helye. 

Ebből is kitűnik, hogy egy könyvtárostanár
nak mindig újabb és újabb feladatokat kell 
megoldania, amihez nélkülözhetetlen az ötle
tesség, az eredetiség, a rugalmasság. A sokszí
nű feladatot teljesítő iskolai könyvtár alappil
lére a kreativitás e három összetevője, amely 
akkor igazi, ha kitartással és koncentráló ké
pességgel párosul. Folyamatosan újabb és 
újabb kihívások újabb és újabb megoldásokra 
ösztönöznek minket. Talán azért vagyunk oly 
sokan kreatívak e könyvtártípusban is, mert ál
landóan ér minket a kreativitást fokozó 
stresszhatás. Egyre újabb ötleteket valósítunk 
meg a könyvtárfejlesztésért, a használókért. 
A könyvtárostanároknál alapvető képesség a 
folyamatos megújulás, az állandó fejlődés, az
az az innováció. Nem nagy lépésekkel, hanem 
kicsi részelemeken keresztül megvalósuló fej
lesztések sorával, kis lépésekben haladva tud
ja elérni az innovációt a könyvtárostanár. 
Állandó megújulásra van szüksége ehhez, to
vábbképzésekre, mint ez a mai...Tehát a két 
fogalom két alap-, avagy kulcskompetencia a 
szakmában. 

Hock Zsuzsanna előadása után Kovács Ma
rianna, a Körösi Csorna Sándor Altalános Is
kola és Gimnázium könyvtárostanára arról be
szélt, hogy egy ötlet miként valósulhat meg az 
iskolai könyvtárban. Kitért arra, miként kísér
te végig pályáját a folyamatos megújulás. El
mondta, hogyan hozták kollégáival létre 1982-
ben, egy induló iskolában, a semmiből azt a 
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működő könyvtárat, amelyet a mai napig ve
zet. Előadásának második részében bemutatta 
legújabban megvalósult tervét, hogyan fejlő
dött a könyvtárhasználati ismeretek tudatos, 
tervezett, egymásra épülő oktatása egy több 
fordulós iskolai könyvtárhasználati versennyé. 
Az iskola rangos eseményévé vált a két kor
csoportban rendezett verseny. A feladatok 
mindig egy-egy téma köré szerveződnek, ha
sonló jellegűek a két korcsoportban, de a NAT 
követelményeinek megfelelően bővül az isme
retanyag a magasabb évfolyamokon. A ver
senyre való felkészülés során megvalósul a 
projektalapú oktatás, a különböző tantárgyak 
integrációja. Egyértelműen megmutatkozik, 
hogy egy megvalósult ötlet hathat és megújít
hatja az iskolai élet különböző szintjeit is. Új 
módszerekkel gazdagította a könyvtárhaszná
lat oktatását, új lehetőségeket hozott az iskolai 
könyvtárba és új hagyományt teremtett az is
kolában. Kovács Marianna gyakorlati tanácsa
it haszonnal építheti be minden könyvtáros
tanár a napi munkájába. 

A Könyvtáros Klub szakmai fóruma közel 
kétezer könyvtárost mozgatott meg. Külön 
öröm volt tapasztalni, hogy nem csak a szak
ma szorosan vett képviselői kísérték figye
lemmel a könyvtárostanárok óráját, hanem 
a szakmán kívüliek és más könyvtártípusok
ban dolgozók is élvezettel, érdeklődve hallgat
ták a teltházas előadásokat. • 

Az Ev Gyermekkönyve 2008 

Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (Interna
tional Board on Books for Young People, Gyer
mekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szek
ciója ítéli oda az előző év legjobb, legsikeresebb 
új magyar gyerekkönyveinek, illetve azoknak, 
akik kiemelkedőt nyújtottak a gyerekeknek szóló 
irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely 
részterületén. A díj célja a magyar gyerekiroda
lom kiemelkedő alkotóinak elismerése és elis
mertetése. 

Az idei könyvfesztiválon öten kapták meg ezt a 
kitüntető címet: Szijj Ferenc Zöldség Anna és a 
beszélő póniló című mesekönyvéért (Pozsonyi 

Pagony), Lackfi János Kövér Lajos aranykeze cí
mű regényéért (Noran), Pásztor Árpád Muzi című 
kötetének (Móra Kiadó) illusztrálásáért Békés 
Rozi, Timothée de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás 
című regényének műfordításáért Pacskovszky 
Zsolt, tovább életművének és munkásságának el
ismeréséül Mosonyi Aliz. 

Részletek az elhangzott méltatásokból 

Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélő póniló 
Ha az IBBY különdíjjal jutalmazná az év legzöl-

debb könyvét, a 2008-as „termésből" egyértelműen 
Szijj Ferenc Zöldség Anna és a beszélő póniló című 
kötete részesülne ebben a megtiszteltetésben. Hogy 
ez egy abszurd fölvetés? Oh, persze hogy az! Sár
garépa és Petrezselyem Anna királykisasszony -
röviden: Zöldség Anna - birodalmában, Kapor-
nyicában szinte minden abszurd egy kissé. 

Azt mondják, mi most épp nem Kapornyicában 
vagyunk? Nos, talán igazuk van. A Mammut bevá
sárlóközpont valóban közelebb van ide, mint a 
körömhidai óriás élménycentrum - de nem lehe
tünk messze Kapornyicától, ebben biztos vagyok. 

Hogy ne beszéljek zöldségeket? Na jó, ko
molyra fordítom a szót. Szijj Ferenc egyszer már 
megteremtett egy olyan világot (az is tele volt 
zöldséggel!), amelyben minden mesei elem a szo
kásostól eltérően működött. A Szuromberek ki
rályfit „szellemes, derűs »kétfedelű« történek
ként köszöntötték annakidején - de Zöldség Anna 
világa (már csak azért is, mert nem egy hosszú, 
hanem nyolc könnyebben befogadható kaland so
rán ismerheti meg az olvasó) egyértelműbben 
szólítja meg a gyerekeket, és biztonságosabb-ba
rátságosabb világnak tűnik. 

Tamás Zsuzsa 

Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze 
A kortárs gyermekirodalom tele van furcsább

nál furcsább hősökkel. Immár nem feltétel a szép
ség, a daliás termet, de még a furfangos észjárás 
sem. Lackfi János hőse, Kövér Lajos méltó párja 
Frodónak, Bux Barnabás Boldizsárnak, Bruckner 
Szigfridnek, Fitzhuber Dongónak vagy épp 
Szuromberek királyfinak. Daliásnak épp őt sem 
nevezhetnénk, sőt - mondjuk ki nyíltan - Lajos 
kövér, méghozzá nagyon. Ahogy azt a szerzőtől 
megtudjuk: „Naponta legalább háromszor öt kiló 
kenyérkét, háromszor öt rudacska párizsit és há
romszor öt literke tejet pakolt be szépen a hasá-
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ba." De nem ezért szerethető mesehős. E regény 
legfontosabb tanulsága már az első fejezet végén 
elhangzik, és később is többször megismétlik a 
szereplők: „Lajos, neked aztán aranykezed van!" 

Hogy ez tanulságnak kevés lenne? Kétségtelen, 
a szerző nem úgy tanít, ahogy azt a fabulák írói 
tették. Regényének legfőbb erénye nem a didakti
kusság. Ehelyett igényes, szellemes nyelvhaszná
lat, beszélő nevek, nyelvi játékok és sok humor 
jellemzik a szöveget. 

De ne feledkezzünk el a cselekményről sem. 
Versengésekről, sportversenyekről, ősi titkokról 
és nyomozásról is olvashatunk, s bár vér nem fo
lyik, néhány rejtői pofon is elcsattan. És a regény 
végén megjelenik a szerelem is, bár Sellő Zsófia 
vízilabdázó és Kövér Lajos amatőr súlyemelő ro
mánca vélhetően egy következő történetben telje
sedik majd ki. 

Lackfi János nem először kapja meg az Év 
Gyerekkönyve-díjat, s ami korábban még nem 
fordult elő: ugyanaz a szerző két különböző 
műnemben írt könyvvel lett díjazott. 2004-ben 
verseskötetével, ezúttal pedig egy regénnyel érde
melte ki az elismerést. 

Gombos Péter 

Pásztor Árpád: Muzi - Békés Rozi illusztrációi 
Mindig nagy érdeklődéssel veszem kezembe 

Békés Rozi új illusztrált könyveit. Vajon mit is tud 
hozzátenni már kialakult stílusához, szemléletéhez 
egy olyan illusztrátor, akinek már kialakult, úgy
mond lezárt stílusa van? Megújulása nem látvá
nyos, de annál átgondoltabb és szakmailag meg
alapozottabb. Munkáira jellemző az érett rajztudás, 
nagyvonalú, vázlatszerű frissességgel vet papírra, 
amit még a nyomdai munkálatok sem tudnak tönk
retenni, izgalmas frissességük megmarad. Jó látni 
ezt a laza, de az illusztrátor szakmát teljes bizton
sággal művelő stílust. Az ember szinte kedvet kap 
folytatni illusztrációit. Művei már-már befejezet
lennek tűnnek, de ez csak látszat, mert itt minden 
pontosan a helyén van, se több, se kevesebb, ennyi 
pont elég, és ettől jók illusztrációi. 

Sárkány Győző 

Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás, 
Pacskovszky Zsolt műfordítása 

Pacskovszky Zsoltnak több novellája jelent 
meg, az első a Fagy című a Holmi 1990. évi 12-es 
számában. Három önálló kötete a Záróra, az Intim 
és a Moribond. Hangjátékok, több filmforgató

könyv, szerkesztői munkák jellemzik írói mun
kásságát. 

Műfordításokkal már az 1990-es évek közepétől 
jelentkezik. A 2008. év fordításai: Boris Vian-no-
vellák, melyek a Blues egy fekete macskáért című 
kötetben jelentek meg a Cartaphilus Kiadónál. 

A díjat az Ágrólszakadt Tóbiás című gyermek
regény fordításáért kapja. 

„A regény főhőse másfél milliméter magas, ko
rához képest nem túl nagy. A fa lakói között él, 
akik ágakon és leveleken épített otthonukon túl 
nem ismernek más világot." S ezt a nagyon embe
ri világot beszédes nevekkel jellemzi a fordító: 
Borongó Bernát, Furkó Döme, Alsólombos, Csü
csöktáj, Csicsergő, Kis Fajáró, Zordon Odó. 

A könyv remek olvasmány, köszönhetően a 
fordítónak is, akinek saját honlapját is érdemes 
felkeresni. 

Kucska Zsuzsa 

Mosonyi Aliz életműve és munkássága 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény - így kezdő

dik a Szekrénymesék című, feledhetetlen kötet vala
mennyi története. És „van egyszer" egy Mosonyi 
Aliz nevű író, a Szekrénymesék és a Boltosmesék és 
még igen sokféle mesék mesélője, aki úgy szólt az 
olvasóhoz - gyerekhez és felnőtthöz egyaránt - , 
ahogyan előtte még senki. És az olvasók felütötték a 
fejüket és füleltek, és elkezdték keresni a könyveit, 
és azóta le sem teszik, hanem adják kézről kézre, 
apa a fiának és anya a lányának, sőt, talán a Mari 
nevű szekrények a boltosoknak és viszont. És ezt a 
máshoz nem hasonlítható hangot meghallották a 
színházak és bábszínházak is, és sorra kérik az írót, 
hogy dolgozzék nekik, mert az ő hangján akarják el
mondani nézőiknek nem csupán az eredeti Mosonyi 
Aliz-meséket, hanem a Varázsfuvolát, a Hamupipő
két, a Csipkerózsikát, de még az Illemtant is. 

Nemrégiben kerestem valamit egy web-áruház 
katalógus-oldalán, és ott, az online áruházban, 
ahol tudvalévőleg nem különböztetik meg a 
macskaeledelt a könyvtől és a kindertojást tojó, 
fröccsöntött húsvéti nyulat az írótól, hirtelen be
lebotlottam a „könyvterméklistába" - ahogyan a 
webvilágban az irodalmat nevezik - és ott ebbe a 
kifejezésbe: Márka: Mosonyi Aliz. És az első fel-
szisszenés után arra gondoltam: nem is rossz. Sőt. 
Mert Mosonyi Aliz valóban márka. A minőségé. 
A másokéhoz nem hasonlító derűé, a szelíd gro
teszké, mely rabul ejti az olvasót. 

Békés Pál 
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K ü l h o n b ó l j e l e n t j ü k 
Római vakáció(m) II. 

A Római Magyar Akadémia könyvtára 
- ahogyan a könyvtáros látja 

Balogh Mihály 

A Római Magyar Akadémia könyvtárának 
(közelmúltját a Könyvtári Levelező/lap előző 
számában az akadémia igazgatója, Kovács 
Péter segítségével ismerhették meg az olvasók. 
A könyvtár mai küldetéséről, szerepéről, fel
adatairól Ballá Orsolya könyvtárossal folyta
tom a beszélgetést. Kérem, kedves kollegina, 
mutassa be legalább nagy vonalakban ezt a 
gyűjteményt! 

esedékes átfogó leltározás kapcsán, eszerint az 
állomány most, 2009. február végén 15 ezer 
könyvet tartalmaz. Az egyéb dokumentumok
ról, így a folyóiratokról, kottákról, hangleme
zekről, videokazettákról egyelőre nincs meg
bízható pontosságú adatunk, de ezeknek az 
állományrészeknek a leltározására is sort kerí
tünk az idei év nyaráig. 

Gyűjteményünk „lelke" a közel kétezer kö
tetes kézikönyvtár, amelynek nagyobb része 
itt, az első emeleti, freskós mennyezetű olva
sóteremben, kisebb része pedig az én titká
ri/könyvtárosi dolgozószobámban található. 
Kézikönyvtárunk tulajdonképpen szabadpol
cos rendszerű, nagy üvegajtós szekrényekben 
tartjuk a könyveket, ezeket azonban a haszná-

Olasz restaurátortanulók 
a tanáruk segítségével kutatnak a könyvtárban 

A gyűjtőkörünket, mint ezt igazgató úr is em
lítette, szakmailag az intézmény jellege hatá
rozza meg: az alapot az olaszországi magyar és 
a magyarországi olasz kulturális, tudományos 
kapcsolatok világa jelenti. A humán szférán be
lül elsősorban az irodalom, a történelem, a ré
gészet és a művészettörténet tudományterületek 
egymásra vonatkozó szakirodalmát gyűjtjük, 
Magyarországról olaszul, illetve Olaszország
ról magyarul. 

A könyvtár állományának újabb, pontos föl
mérése ezekben a napokban zárult le az éppen 

lók szabadon kinyithatják. Kézikönyvtári állo
mányunknak mennyiségileg nagyjából a dup
lája a szépirodalom, a többi pedig tudományos 
szakmunka. A gyűjtemény zömét a három 
földszinti raktárhelyiségben tároljuk, numerus 
kurrens szerint. Könyveink mintegy kétharma
da magyar nyelvű, negyed része olasz, a többi 
leginkább angol, kevesebb a francia, német, 
spanyol, latin nyelvű munka. 

A dinamikusabb gyarapítás legfőbb akadá
lya a pénz, pontosabban a pénz szűkös volta. 
Az éves keretük 300 ezer forint. Ez ugyan a 
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ba." De nem ezért szerethető mesehős. E regény 
legfontosabb tanulsága már az első fejezet végén 
elhangzik, és később is többször megismétlik a 
szereplők: „Lajos, neked aztán aranykezed van!" 

Hogy ez tanulságnak kevés lenne? Kétségtelen, 
a szerző nem úgy tanít, ahogy azt a fabulák írói 
tették. Regényének legfőbb erénye nem a didakti
kusság. Ehelyett igényes, szellemes nyelvhaszná
lat, beszélő nevek, nyelvi játékok és sok humor 
jellemzik a szöveget. 

De ne feledkezzünk el a cselekményről sem. 
Versengésekről, sportversenyekről, ősi titkokról 
és nyomozásról is olvashatunk, s bár vér nem fo
lyik, néhány rejtői pofon is elcsattan. És a regény 
végén megjelenik a szerelem is, bár Sellő Zsófia 
vízilabdázó és Kövér Lajos amatőr súlyemelő ro
mánca vélhetően egy következő történetben telje
sedik majd ki. 

Lackfi János nem először kapja meg az Év 
Gyerekkönyve-díjat, s ami korábban még nem 
fordult elő: ugyanaz a szerző két különböző 
műnemben írt könyvvel lett díjazott. 2004-ben 
verseskötetével, ezúttal pedig egy regénnyel érde
melte ki az elismerést. 

Gombos Péter 

Pásztor Árpád: Muzi - Békés Rozi illusztrációi 
Mindig nagy érdeklődéssel veszem kezembe 

Békés Rozi új illusztrált könyveit. Vajon mit is tud 
hozzátenni már kialakult stílusához, szemléletéhez 
egy olyan illusztrátor, akinek már kialakult, úgy
mond lezárt stílusa van? Megújulása nem látvá
nyos, de annál átgondoltabb és szakmailag meg
alapozottabb. Munkáira jellemző az érett rajztudás, 
nagyvonalú, vázlatszerű frissességgel vet papírra, 
amit még a nyomdai munkálatok sem tudnak tönk
retenni, izgalmas frissességük megmarad. Jó látni 
ezt a laza, de az illusztrátor szakmát teljes bizton
sággal művelő stílust. Az ember szinte kedvet kap 
folytatni illusztrációit. Művei már-már befejezet
lennek tűnnek, de ez csak látszat, mert itt minden 
pontosan a helyén van, se több, se kevesebb, ennyi 
pont elég, és ettől jók illusztrációi. 

Sárkány Győző 

Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás, 
Pacskovszky Zsolt műfordítása 

Pacskovszky Zsoltnak több novellája jelent 
meg, az első a Fagy című a Holmi 1990. évi 12-es 
számában. Három önálló kötete a Záróra, az Intim 
és a Moribond. Hangjátékok, több filmforgató

könyv, szerkesztői munkák jellemzik írói mun
kásságát. 

Műfordításokkal már az 1990-es évek közepétől 
jelentkezik. A 2008. év fordításai: Boris Vian-no-
vellák, melyek a Blues egy fekete macskáért című 
kötetben jelentek meg a Cartaphilus Kiadónál. 

A díjat az Ágrólszakadt Tóbiás című gyermek
regény fordításáért kapja. 

„A regény főhőse másfél milliméter magas, ko
rához képest nem túl nagy. A fa lakói között él, 
akik ágakon és leveleken épített otthonukon túl 
nem ismernek más világot." S ezt a nagyon embe
ri világot beszédes nevekkel jellemzi a fordító: 
Borongó Bernát, Furkó Döme, Alsólombos, Csü
csöktáj, Csicsergő, Kis Fajáró, Zordon Odó. 

A könyv remek olvasmány, köszönhetően a 
fordítónak is, akinek saját honlapját is érdemes 
felkeresni. 

Kucska Zsuzsa 

Mosonyi Aliz életműve és munkássága 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény - így kezdő

dik a Szekrénymesék című, feledhetetlen kötet vala
mennyi története. És „van egyszer" egy Mosonyi 
Aliz nevű író, a Szekrénymesék és a Boltosmesék és 
még igen sokféle mesék mesélője, aki úgy szólt az 
olvasóhoz - gyerekhez és felnőtthöz egyaránt - , 
ahogyan előtte még senki. És az olvasók felütötték a 
fejüket és füleltek, és elkezdték keresni a könyveit, 
és azóta le sem teszik, hanem adják kézről kézre, 
apa a fiának és anya a lányának, sőt, talán a Mari 
nevű szekrények a boltosoknak és viszont. És ezt a 
máshoz nem hasonlítható hangot meghallották a 
színházak és bábszínházak is, és sorra kérik az írót, 
hogy dolgozzék nekik, mert az ő hangján akarják el
mondani nézőiknek nem csupán az eredeti Mosonyi 
Aliz-meséket, hanem a Varázsfuvolát, a Hamupipő
két, a Csipkerózsikát, de még az Illemtant is. 

Nemrégiben kerestem valamit egy web-áruház 
katalógus-oldalán, és ott, az online áruházban, 
ahol tudvalévőleg nem különböztetik meg a 
macskaeledelt a könyvtől és a kindertojást tojó, 
fröccsöntött húsvéti nyulat az írótól, hirtelen be
lebotlottam a „könyvterméklistába" - ahogyan a 
webvilágban az irodalmat nevezik - és ott ebbe a 
kifejezésbe: Márka: Mosonyi Aliz. És az első fel-
szisszenés után arra gondoltam: nem is rossz. Sőt. 
Mert Mosonyi Aliz valóban márka. A minőségé. 
A másokéhoz nem hasonlító derűé, a szelíd gro
teszké, mely rabul ejti az olvasót. 

Békés Pál 
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K ü l h o n b ó l j e l e n t j ü k 
Római vakáció(m) II. 

A Római Magyar Akadémia könyvtára 
- ahogyan a könyvtáros látja 

Balogh Mihály 

A Római Magyar Akadémia könyvtárának 
(közelmúltját a Könyvtári Levelező/lap előző 
számában az akadémia igazgatója, Kovács 
Péter segítségével ismerhették meg az olvasók. 
A könyvtár mai küldetéséről, szerepéről, fel
adatairól Ballá Orsolya könyvtárossal folyta
tom a beszélgetést. Kérem, kedves kollegina, 
mutassa be legalább nagy vonalakban ezt a 
gyűjteményt! 

esedékes átfogó leltározás kapcsán, eszerint az 
állomány most, 2009. február végén 15 ezer 
könyvet tartalmaz. Az egyéb dokumentumok
ról, így a folyóiratokról, kottákról, hangleme
zekről, videokazettákról egyelőre nincs meg
bízható pontosságú adatunk, de ezeknek az 
állományrészeknek a leltározására is sort kerí
tünk az idei év nyaráig. 

Gyűjteményünk „lelke" a közel kétezer kö
tetes kézikönyvtár, amelynek nagyobb része 
itt, az első emeleti, freskós mennyezetű olva
sóteremben, kisebb része pedig az én titká
ri/könyvtárosi dolgozószobámban található. 
Kézikönyvtárunk tulajdonképpen szabadpol
cos rendszerű, nagy üvegajtós szekrényekben 
tartjuk a könyveket, ezeket azonban a haszná-

Olasz restaurátortanulók 
a tanáruk segítségével kutatnak a könyvtárban 

A gyűjtőkörünket, mint ezt igazgató úr is em
lítette, szakmailag az intézmény jellege hatá
rozza meg: az alapot az olaszországi magyar és 
a magyarországi olasz kulturális, tudományos 
kapcsolatok világa jelenti. A humán szférán be
lül elsősorban az irodalom, a történelem, a ré
gészet és a művészettörténet tudományterületek 
egymásra vonatkozó szakirodalmát gyűjtjük, 
Magyarországról olaszul, illetve Olaszország
ról magyarul. 

A könyvtár állományának újabb, pontos föl
mérése ezekben a napokban zárult le az éppen 

lók szabadon kinyithatják. Kézikönyvtári állo
mányunknak mennyiségileg nagyjából a dup
lája a szépirodalom, a többi pedig tudományos 
szakmunka. A gyűjtemény zömét a három 
földszinti raktárhelyiségben tároljuk, numerus 
kurrens szerint. Könyveink mintegy kétharma
da magyar nyelvű, negyed része olasz, a többi 
leginkább angol, kevesebb a francia, német, 
spanyol, latin nyelvű munka. 

A dinamikusabb gyarapítás legfőbb akadá
lya a pénz, pontosabban a pénz szűkös volta. 
Az éves keretük 300 ezer forint. Ez ugyan a 
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legnagyobb a tizennyolc magyar intézet kö
zött, de például ebből kell megvennünk azokat 
a magyar filmeket is, amelyeket bemutatunk 
látogatóinknak, kölcsönzünk használóinknak, 
így azután éves átlagban száz kötet alatt marad 
általában a könyvvásárlásunk. Ehhez jön némi 
ajándék, bár ez rendszertelenebb: elsősorban a 
szerzőktől, főleg az olasz szerzőktől kapunk 
könyveket ajándékba, és itt tartjuk számon ter
mészetesen az igazgató úr által is említett, az 
olaszországi magyar családi könyvgyűjtemé
nyekből hozzánk kerülő hagyatékokat. (Ezek
ben persze sok minden van, de - ahogy erről 
már volt szó - mi már csak magyarságpolitikai 
okból sem utasíthatunk vissza semmit.) így 
együtt, éves átlagban százötven kötet körüli 
könyv a tényleges gyarapodásunk. 

Az állományunk feltártságáról annyit, hogy 
valamikor korábban, az OSZK-s (Országos 
Széchényi Könyvtár-beli) kollégák elkészítet
ték a betűrendes, szerző, cím, tárgyszó szerin
ti cédulakatalógust és a szakkatalógust is, 
azonban ezeket 2001-gyei lezártuk, azóta fo
lyamatosan épül a számítógépes katalógus. Az 
állomány gépi feltártsága most mintegy hatvan 
százalékos. Még ebben az évben tervezzük a 
teljes állományunk feltárását. Ehhez a SZIK
LA programot használjuk. 

Mi a helyzet a használói lehetőségekkel, igé
nyekkel és szokásokkal? 

Kezdjük talán azzal, hogy az akadémia 
könyvtára nyilvános és ingyenes, még késedel
mi díjat sem szedünk, és a nyitva tartásunk lé
nyegében megegyezik az én munkaidőmmel, 
vagyis hétfőtől péntekig reggel 8-tól 17 óráig 
fogadjuk a látogatókat. 

Ami a szolgáltatásaink és a használói igé
nyek viszonyát illeti, nagyjából fele-fele 

arányban oszlik meg a helyben használat és a 
kölcsönzés. Az előbbi értelemszerűen itt is in
kább a kézikönyvekre, kisebb részben a szak
irodalomra, míg az utóbbi elsősorban a szépiro
dalomra irányul. Ujabban mindinkább terjed a 
másolatszolgáltatás iránti igény, interneten is, 
viszont a könyvtárközi kölcsönzésre eddig nem 
mutatkozott különösebb kereslet. Van lehetőség 
az internet helyben használatára is, ehhez egy 
gép áll az olvasók, használók rendelkezésére. 
Ugyancsak megtekinthető helyben a könyvtár 
filmállománya is, akár a videokazettás, akár a 
DVD-s változat. Előfordult, mint speciális szol
gáltatási igény, hogy olyan olasz anyanyelvű 
kutatónak kellett segítenem eligazodni valame
lyik magyar könyvtár adatbázisában, aki nem 
értett eléggé magyarul. 

A használati gyakoriság meglehetősen hul
lámzó, a nyár különösképpen holtszezon Ró
mában. Egyébként meg van olyan, hogy egy hé
ten egy olvasó esik be, máskor meg egy nap 
alatt öt. Való igaz, hogy az állomány többségé
ben magyar nyelvű, a használók meg több
ségükben olaszok. De - ahogy ezt már az igaz
gató úr is említette - az ellentmondás csak 
látszólagos, hiszen miközben a magyar anya
nyelvű használók is keresik az olasz nyelvű 
munkákat, addig az olaszok elsősorban a ma
gyar nyelvűeket viszik. Ugyanis főként a 
magyar kultúra iránt nyelvi szinten is érdeklődő 
olaszokról, illetve zömmel tartósan kint élő, te
hát olaszul is beszélő magyarokról van szó. 

S hogy kik is a használóink? A hely szelle
ménél, természeténél fogva elsősorban értel
miségi foglalkozásúak, egyetemi hallgatók, 
tanárok, ösztöndíjasok, kutatók, művészek ta
lálnak meg minket. Közönségünk túlnyomó 
többsége felnőtt korú. Sajnos az olasz fiatalok, 
például a középiskolások nem járnak hozzánk, 
és itteni közoktatási intézményekkel sincs ér
demi kapcsolatunk. Az olaszok általában is ke
vesebbet olvasnak, mint a magyarok, s a fiata
lok még kevesebbet. 

Ez annál inkább érdekes adalék, mert hiszen 
nálunk odahaza ugyancsak kongatják az illeté
kes szakemberek az olvasáskultúra elsorvadá
sa miatti aggodalom vészharangjait. 

Pedig a magyar helyzet az itteninél még 
mindig sokkal jobb! Ez személyes tapasztala
tom, hiszen évek óta itt élek, a férjem ugyanis 
olasz. Ő statisztikus, és az itteni átlagnál lé-
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nyegesen többet olvas, de az olasz ismerőse
inkre ez már egyáltalán nem jellemző. Hogy 
mást ne mondjak, egy magyar családban, ház
tartásban még azért akad legalább egy köny
vespolc, az olaszoknál ez a bútordarab már rég 
nem tartozéka a lakás berendezésének. A fiata
lok pedig jóformán csak zenét hallgatnak és 
neteznek. Ehhez az igényváltáshoz (igényte-
lenedéshez?) alakult, idomult az olasz könyv
tárak legtöbbje is. 

Valóban, a buszon, a villamoson, a metrón 
itt tényleg sokkal kevesebb olvasó embert lá
tok, mint otthon. Legfeljebb a járatokon szét
szórt ingyenes újságokba lapoznak bele. Az 
egyiknek a találó címe 24', és tényleg körülbe
lül annyi, vagyis huszonnégy perc elég is az át-
lapozásához. De váltsunk témát! Mi a helyzet 
a szakmai kapcsolataikkal? 

Elő kapcsolatunk van a minket szakmailag 
felügyelő OSZK-val, valamint a „SZIKLA-
család" tagkönyvtáraival. Már csak a szerve
zeti rendünk meg a hasonló szerepünk miatt is 
tartjuk a kapcsolatot a más külföldi városok
ban működő magyar intézetekkel, illetve 
könyvtáraikkal, meg persze a különböző nem
zetek itteni, római kulturális intézeti könyvtá
raival. Közvetlen szomszédunk, csak pár perc
nyire esik tőlünk s egy másik csodálatos rene
szánsz épületben, a Farnese-palotában „lakik", 
a franciák római intézete és könyvtára. Ápol
juk továbbá a kapcsolatot a római történeti in
tézetek könyvtáraival, illetve az itteni egyetem 
Sárközi Péter vezette magyar tanszékével, 
ahonnan számos, magyarul tanuló olasz anya
nyelvű hallgató keres meg minket. De van 
kapcsolatunk a többi egyetem magyar lektorá
tusaival is. 

Az igazgató úrtól tudom, hogy ön szervezi az 
akadémia kiadói tevékenységét. Mondana né
hány szót erről a munkájáról és az önökre vá
ró aktuális kiadói feladatokról is? 

Annál is szívesebben, mert ezt a területet af
féle „szívem csücske" feladatnak tartom, szí
vesen végzem. Évente nagyjából három könyv 
kiadását engedi meg a büdzsénk, s ezek közül 
az első kell, hogy legyen az évkönyvünk, az 
Annuario, amely eddig rendszertelenül jelent 
meg. Ezen a jövőben változtatni akarunk: egy 
évkönyv legyen valóban évkönyv! 

Működik itt, az akadémián, egy műfordító 
műhely. Legújabban főként a XX. századi ma
gyar irodalom olaszra fordítása megy. Most 
éppen Kosztolányi-novellákat fordítanak, ta
valy Szabó Lőrinctől adtunk ki egy vers válo
gatást. A Pódium Pannonicum sorozatban je
lent már meg Balassi, Csokonai, József Attila, 
Somlyó György, aztán egy színműantológia 
meg kortárs költők antológiája. Ezt a sorozatot 
a Lithos Kiadó gondozza. Ennek a sorozatnak 
egy-egy darabja lehet évente a második kiad
ványunk az évkönyv mellett. 

Végül van még nekem egy dédelgetett ter
vem: szeretnék fordítói pályázatot kiíratni az 
akadémián, természetesen pénzdíjakkal, hogy 
ne „hasra ütve" menjen a kiválasztás - sem a 
fordítandóké, sem a fordítóké. Az előbbiek kö
rét annyiban szűkíthetné a pályázati kiírás, 
hogy a rendszerváltás utáni magyar szépiroda
lomra szólna, műfaji megkötés nélkül. Az 
utóbbit pedig az igényes szakmai zsűri garan
tálná. Egy nagyobb olasz kiadót szeretnénk 
megnyerni támogatóul. 

Kedves Orsolya! A végére maradt egy sze
mélyesebb természetű, bár egyáltalán nem 
személyeskedőnek szánt kérdés: könyvtáros-e 
a Római Magyar Akadémia könyvtárosa? 

Erre a kérdésre csak összetett választ tudok 
adni, amelynek lényege talán így summázha
tó: igen is, meg nem is. Ha arra gondolok, 
hogy a munkaköri leírásom, az intézeti beosz
tásom szerint elsősorban nem is könyvtáros 
vagyok, hanem titkár, egyúttal az akadémia 
kiadói feladatkörében is szervezőmunkát vég
zek s e feladataim mellett látom el a könyvtá
rosi teendőket, akkor azt kell mondanom, 
hogy elsősorban nem könyvtáros vagyok. Ha 
viszont azt nézem, hogy a munkaidőm milyen 
jelentős részét fordítom a napi könyvtárosi 
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legnagyobb a tizennyolc magyar intézet kö
zött, de például ebből kell megvennünk azokat 
a magyar filmeket is, amelyeket bemutatunk 
látogatóinknak, kölcsönzünk használóinknak, 
így azután éves átlagban száz kötet alatt marad 
általában a könyvvásárlásunk. Ehhez jön némi 
ajándék, bár ez rendszertelenebb: elsősorban a 
szerzőktől, főleg az olasz szerzőktől kapunk 
könyveket ajándékba, és itt tartjuk számon ter
mészetesen az igazgató úr által is említett, az 
olaszországi magyar családi könyvgyűjtemé
nyekből hozzánk kerülő hagyatékokat. (Ezek
ben persze sok minden van, de - ahogy erről 
már volt szó - mi már csak magyarságpolitikai 
okból sem utasíthatunk vissza semmit.) így 
együtt, éves átlagban százötven kötet körüli 
könyv a tényleges gyarapodásunk. 

Az állományunk feltártságáról annyit, hogy 
valamikor korábban, az OSZK-s (Országos 
Széchényi Könyvtár-beli) kollégák elkészítet
ték a betűrendes, szerző, cím, tárgyszó szerin
ti cédulakatalógust és a szakkatalógust is, 
azonban ezeket 2001-gyei lezártuk, azóta fo
lyamatosan épül a számítógépes katalógus. Az 
állomány gépi feltártsága most mintegy hatvan 
százalékos. Még ebben az évben tervezzük a 
teljes állományunk feltárását. Ehhez a SZIK
LA programot használjuk. 

Mi a helyzet a használói lehetőségekkel, igé
nyekkel és szokásokkal? 

Kezdjük talán azzal, hogy az akadémia 
könyvtára nyilvános és ingyenes, még késedel
mi díjat sem szedünk, és a nyitva tartásunk lé
nyegében megegyezik az én munkaidőmmel, 
vagyis hétfőtől péntekig reggel 8-tól 17 óráig 
fogadjuk a látogatókat. 

Ami a szolgáltatásaink és a használói igé
nyek viszonyát illeti, nagyjából fele-fele 

arányban oszlik meg a helyben használat és a 
kölcsönzés. Az előbbi értelemszerűen itt is in
kább a kézikönyvekre, kisebb részben a szak
irodalomra, míg az utóbbi elsősorban a szépiro
dalomra irányul. Ujabban mindinkább terjed a 
másolatszolgáltatás iránti igény, interneten is, 
viszont a könyvtárközi kölcsönzésre eddig nem 
mutatkozott különösebb kereslet. Van lehetőség 
az internet helyben használatára is, ehhez egy 
gép áll az olvasók, használók rendelkezésére. 
Ugyancsak megtekinthető helyben a könyvtár 
filmállománya is, akár a videokazettás, akár a 
DVD-s változat. Előfordult, mint speciális szol
gáltatási igény, hogy olyan olasz anyanyelvű 
kutatónak kellett segítenem eligazodni valame
lyik magyar könyvtár adatbázisában, aki nem 
értett eléggé magyarul. 

A használati gyakoriság meglehetősen hul
lámzó, a nyár különösképpen holtszezon Ró
mában. Egyébként meg van olyan, hogy egy hé
ten egy olvasó esik be, máskor meg egy nap 
alatt öt. Való igaz, hogy az állomány többségé
ben magyar nyelvű, a használók meg több
ségükben olaszok. De - ahogy ezt már az igaz
gató úr is említette - az ellentmondás csak 
látszólagos, hiszen miközben a magyar anya
nyelvű használók is keresik az olasz nyelvű 
munkákat, addig az olaszok elsősorban a ma
gyar nyelvűeket viszik. Ugyanis főként a 
magyar kultúra iránt nyelvi szinten is érdeklődő 
olaszokról, illetve zömmel tartósan kint élő, te
hát olaszul is beszélő magyarokról van szó. 

S hogy kik is a használóink? A hely szelle
ménél, természeténél fogva elsősorban értel
miségi foglalkozásúak, egyetemi hallgatók, 
tanárok, ösztöndíjasok, kutatók, művészek ta
lálnak meg minket. Közönségünk túlnyomó 
többsége felnőtt korú. Sajnos az olasz fiatalok, 
például a középiskolások nem járnak hozzánk, 
és itteni közoktatási intézményekkel sincs ér
demi kapcsolatunk. Az olaszok általában is ke
vesebbet olvasnak, mint a magyarok, s a fiata
lok még kevesebbet. 

Ez annál inkább érdekes adalék, mert hiszen 
nálunk odahaza ugyancsak kongatják az illeté
kes szakemberek az olvasáskultúra elsorvadá
sa miatti aggodalom vészharangjait. 

Pedig a magyar helyzet az itteninél még 
mindig sokkal jobb! Ez személyes tapasztala
tom, hiszen évek óta itt élek, a férjem ugyanis 
olasz. Ő statisztikus, és az itteni átlagnál lé-
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nyegesen többet olvas, de az olasz ismerőse
inkre ez már egyáltalán nem jellemző. Hogy 
mást ne mondjak, egy magyar családban, ház
tartásban még azért akad legalább egy köny
vespolc, az olaszoknál ez a bútordarab már rég 
nem tartozéka a lakás berendezésének. A fiata
lok pedig jóformán csak zenét hallgatnak és 
neteznek. Ehhez az igényváltáshoz (igényte-
lenedéshez?) alakult, idomult az olasz könyv
tárak legtöbbje is. 

Valóban, a buszon, a villamoson, a metrón 
itt tényleg sokkal kevesebb olvasó embert lá
tok, mint otthon. Legfeljebb a járatokon szét
szórt ingyenes újságokba lapoznak bele. Az 
egyiknek a találó címe 24', és tényleg körülbe
lül annyi, vagyis huszonnégy perc elég is az át-
lapozásához. De váltsunk témát! Mi a helyzet 
a szakmai kapcsolataikkal? 

Elő kapcsolatunk van a minket szakmailag 
felügyelő OSZK-val, valamint a „SZIKLA-
család" tagkönyvtáraival. Már csak a szerve
zeti rendünk meg a hasonló szerepünk miatt is 
tartjuk a kapcsolatot a más külföldi városok
ban működő magyar intézetekkel, illetve 
könyvtáraikkal, meg persze a különböző nem
zetek itteni, római kulturális intézeti könyvtá
raival. Közvetlen szomszédunk, csak pár perc
nyire esik tőlünk s egy másik csodálatos rene
szánsz épületben, a Farnese-palotában „lakik", 
a franciák római intézete és könyvtára. Ápol
juk továbbá a kapcsolatot a római történeti in
tézetek könyvtáraival, illetve az itteni egyetem 
Sárközi Péter vezette magyar tanszékével, 
ahonnan számos, magyarul tanuló olasz anya
nyelvű hallgató keres meg minket. De van 
kapcsolatunk a többi egyetem magyar lektorá
tusaival is. 

Az igazgató úrtól tudom, hogy ön szervezi az 
akadémia kiadói tevékenységét. Mondana né
hány szót erről a munkájáról és az önökre vá
ró aktuális kiadói feladatokról is? 

Annál is szívesebben, mert ezt a területet af
féle „szívem csücske" feladatnak tartom, szí
vesen végzem. Évente nagyjából három könyv 
kiadását engedi meg a büdzsénk, s ezek közül 
az első kell, hogy legyen az évkönyvünk, az 
Annuario, amely eddig rendszertelenül jelent 
meg. Ezen a jövőben változtatni akarunk: egy 
évkönyv legyen valóban évkönyv! 

Működik itt, az akadémián, egy műfordító 
műhely. Legújabban főként a XX. századi ma
gyar irodalom olaszra fordítása megy. Most 
éppen Kosztolányi-novellákat fordítanak, ta
valy Szabó Lőrinctől adtunk ki egy vers válo
gatást. A Pódium Pannonicum sorozatban je
lent már meg Balassi, Csokonai, József Attila, 
Somlyó György, aztán egy színműantológia 
meg kortárs költők antológiája. Ezt a sorozatot 
a Lithos Kiadó gondozza. Ennek a sorozatnak 
egy-egy darabja lehet évente a második kiad
ványunk az évkönyv mellett. 

Végül van még nekem egy dédelgetett ter
vem: szeretnék fordítói pályázatot kiíratni az 
akadémián, természetesen pénzdíjakkal, hogy 
ne „hasra ütve" menjen a kiválasztás - sem a 
fordítandóké, sem a fordítóké. Az előbbiek kö
rét annyiban szűkíthetné a pályázati kiírás, 
hogy a rendszerváltás utáni magyar szépiroda
lomra szólna, műfaji megkötés nélkül. Az 
utóbbit pedig az igényes szakmai zsűri garan
tálná. Egy nagyobb olasz kiadót szeretnénk 
megnyerni támogatóul. 

Kedves Orsolya! A végére maradt egy sze
mélyesebb természetű, bár egyáltalán nem 
személyeskedőnek szánt kérdés: könyvtáros-e 
a Római Magyar Akadémia könyvtárosa? 

Erre a kérdésre csak összetett választ tudok 
adni, amelynek lényege talán így summázha
tó: igen is, meg nem is. Ha arra gondolok, 
hogy a munkaköri leírásom, az intézeti beosz
tásom szerint elsősorban nem is könyvtáros 
vagyok, hanem titkár, egyúttal az akadémia 
kiadói feladatkörében is szervezőmunkát vég
zek s e feladataim mellett látom el a könyvtá
rosi teendőket, akkor azt kell mondanom, 
hogy elsősorban nem könyvtáros vagyok. Ha 
viszont azt nézem, hogy a munkaidőm milyen 
jelentős részét fordítom a napi könyvtárosi 
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teendők végzésére, akkor néha mégis azt kell 
gondolnom, hogy elsősorban könyvtáros va
gyok. Ha az kéretik rajtam számon, hogy mi
féle szakmai kompetenciával rendelkezem, 
akkor töredelmesen be kell vallanom, hogy 
„csak" olasz szakos nyelvtanári diplomám 
van. Innen nézve tehát megint csak nem va
gyok könyvtáros, de ha visszatekintek az itt 
töltött időszakomra, magam is meglepődve ál
lapítom meg, hogy mennyi mindent eltanul
tam már a szakmából, jórészt autodidakta mó
don, a magam kenyerén, s ha hozzáveszem, 
hogy szívesen végzem azt a munkát, megint 
csak oda lyukadok ki, hogy azért mégiscsak 
könyvtáros (is) vagyok. 

Kétségtelen, hogy ez a gyűjtemény „elbírna" 
egy szakképzett és csak a könyvtárral foglalko
zó szakembert. Az elődöm, aki 2005-től 2007-
ig volt az akadémia titkára, történetesen könyv
tár szakos volt, ez az eset azonban inkább vélet
len, mint rendszeres az intézmény múltjában. 
Magam úgy látom, hogy egy ilyen irányú szak
mai előrelépésnek objektív és szubjektív akadá
lyai is vannak itt. Az objektív, mint tudjuk, a 
pénz, illetve annak hiánya. Erről nincs mit be
szélni. A szubjektív az, hogy enyhén szólva is 
elég élénk a munkatársi forgalom az intézetben, 
mint a külföldi magyar kulturális intézetekben 
általában. Itt nem nagyon tervezhet az ember 
hosszú távra, négy-öt év adatik többnyire, és 
jobbára a politikai „vetésforgó" szabja meg az 
itt dolgozók idejét. Más kérdés, hogy szerény 
véleményem szerint egy olyan, „echte" szakmai 
feladatot, mint egy egyszemélyes intézeti 
könyvtár vezetése, talán mégsem kellene kiten
ni a forgandó politikának. • 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján az MKE 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ünnepi 
taggyűlést tartott. Ünnepelték magukat és kiemel
ten két kollégájukat, akik elsőként vehették át a me
gyei szervezet által alapított, könyvtárosi-közéleti 
munkát elismerő díjakat. Biczák Lászlóné a Csen
des János-életműdíj első kitüntetettje. Az életműdíj 
Csendes János képmását ábrázoló bronzplakett. 
Szivák Gábor Szabolcs Szatmár Bereg Megye 
Könyvtári Kultúrájáért kitüntetésben részesült, ami 
egy arany pecsétgyűrűvel jár. Mindkét díjhoz juta
lom is társul, ami a mindenkori minimálbér egy ha
vi összege. 

A fajok eredete első kiadása 
került kalapács alá Londonban 

A kétszázadik éve született Charles Darwin fő 
művének első kiadása került az érdeklődés kö
zéppontjába nemrégiben: A fajok eredete termé
szetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzde
lemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása 
című kötet. Az eredetileg orvosnak készülő, 
majd a természetrajz felé forduló, az evolúcióel
mélettel foglalkozó tudós könyve most egy nor-
folki aukción talált gazdára. 

A könyvkülönlegességből az első kiadásban 
csak ezerkétszáz példányt nyomtattak, ezeket 
rögtön el is kapkodták az érdeklődők. Ezért a mű 
minden létező első kiadású példánya óriási érté
ket képvisel. A Keys of Aylsham, a kötetet auk
cióra bocsátó cég szerint az említett példányt 
egy norfolki könyvkereskedő vette meg. 

Andrew Bullock, a Keys aukciós társaság 
könyvszakértője azt mondta: „Ez a legfontosabb 
valaha létezett biológiai szakkönyv, és ez most 
egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor fe
hér kesztyűt húz az ember, mielőtt tisztelettel 
kézbe venné ezt a kincset. Korszakos mű, amely
nek első kiadását, első nyomtatott változatát 
minden komoly bibliofil gyűjtő meg akarja sze
rezni, és ez volt a soha vissza nem térő alkalom. 
Ehhez hasonló kötet csak nagyon ritkán bukkan 
fel az árveréseken, és ha mégis így történik, 
olyan fontosnak tekinthető, hogy gyakran nem
zetközi intézményes könyvtárak akarják megvá
sárolni." • 

(Forrás: Magyar Hírlap) 

Kitüntetések 

Április 15-én adták át Szegeden a Network-sho-
pon a 2009. évi Hungarnet-díjat. Hungarnet-díjban 
részesült Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató
helyettese, a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Egyesület elnökségi tagja és Zombory László, a Bu
dapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
profeszszora, a Hungarnet Egyesület elnöke. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további jó 
munkát kívánunk! 
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S z e m e 
Egyetemi könyvtárak 

Magyarországon 

•*• Budaházy Ibolya 

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben! 

(Radnóti Miklós) 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
immár második alkalommal adja közre a ma
gyarországi egyetemi könyvtárak történetét és 
szolgáltatásait bemutató kiadványát. Az igé
nyes megjelenésű könyvet kellemes érzés kéz
be venni, a gazdagon illusztrált ismertetők 
érdekes betekintést nyújtanak a hazai felsőok
tatás múltjába és jelenébe. A tájékozott olvasó 
már első pillantásra láthatja, hogy az öt évvel 
ezelőtti munka újabb kiadását tartja a kezében. 
A múltat idéző borító megegyezik a 2003-as 
kiadáséval, csupán a szín és a cím alatti év
szám jelzi, hogy az eltelt évek változásairól is 
olvashatunk benne, ugyanakkor ez a változat
lanság utal a folytonosságra. 

Az első benyomás. Örömteli volt látni, hogy 
az egyetemi könyvtárak vezetői olyan könyv 
összeállítására vállalkoztak, melyben a múlt és 
a jelen kontextusában tűnnek fel a szolgáltatá
sok, miközben a történetiség hangsúlyosabban 
érvényesül. Az összeállítás valódi értéke ab
ban rejlik, hogy nem csupán a gyűjtemények 
históriáját, különlegességeit ismerhetjük meg 
belőle, hanem annak az oktatási intézménynek 
a történetét is, melynek szolgálatára a könyv
tárat létrehozták. A klebelsbergi gondolat, 
mely szerint „az egyetem csak akkor élet
képes, ha ott tudományos szellem él, ha ott tu
dományos munka folyik", lépten-nyomon 
visszatükröződik. Az egyes gyűjteményektől 
egy kicsit eltávolodva a magyarországi okta
táspolitika legfontosabb állomásaival is meg
ismerkedhetünk. A könyvtárak rövid, de átfo
gó bemutatása lehetőséget kínál arra, hogy az 
intézmények működését, gyűjtőköri sajátossá
gait jobban megérthessük. Különösen fontos 
ez mostanság, amikor a könyvtárosok képzé

sében egyre kevesebb idő jut a könyvtártörté
neti tanulmányokra, értékeink megismerésére 
és megismertetésére. Az Egyetemi könyvtárak 
Magyarországon című kötetet a közreadó elő
relátásának köszönhetően nem csak magyar 
nyelven, hanem angolul is kiadták, ezzel a ha
tárainkon kívül élők is közelebb kerülhetnek 
Közép-Európa eme kulturális kincsestárához. 

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha 
kebelében önálló kutatás folyik." A kutatás 
azonban nem létezhet könyvtárak nélkül. 
Klebelsberg újabb örök érvényű megállapítása 
mentén haladva nézzük meg a könyv szerkeze
ti felépítését! Első pillantásra látszik, hogy ol
dalról oldalra ugyanaz a szerkesztési elv érvé
nyesül mind a magyar, mind az angol nyelvű 
kiadásban. Az egyes fejezetek történeti beve
zetése minden esetben az egyetem életének 
legfontosabb állomásait mutatja be az alapí
tástól egészen napjainkig. Ezt követi a könyv
tártörténeti ismertető, melyben többnyire az 
utóbbi évszázad, illetve évtizedek eseményei 
dominálnak. Az utóbbi egy-két évtized szerve
zeti változásai, az integrációk olyan jelentős 
változásokat hoztak, melyek önállóan is meg-
töltenének egy-egy terjedelmesebb fejezetet. 
A historikus bevezetés után önvallomások kö
vetkeznek, melyekben eltérő hangsúllyal be
szélnek az egyes gyűjtemények értékeiről, 
különgyűjteményeikről, valamint sorra veszik 
szolgáltatásaikat, legújabb fejlesztéseiket. 
A bemutatkozások végén a könyvtár fontosabb 
szolgáltatási helyeit, elérhetőségeit találhat
juk. Úgy tűnik, a kötet szerkesztői arra is 
ügyeltek, hogy minden egyetem hasonló terje
delemben mutatkozhasson be, amely elv az 
angol nyelvű kiadásban is érvényesül. 
A University libraries in Hungary című kötet 
érdekessége, hogy nem követi szolgai módon 
a 2008-as magyar nyelvű változatot, hanem bi
zonyos esetekben a hangsúlyokat a célközön
séghez, illetve a magyar kiadás terjedelméhez 
igazítja. 

Kritikai észrevételek. A legjobb szándék és a 
szép megjelenés ellenére többször bosszantó 
„apróságok" terelik el a figyelmet az érdekes 
olvasmányról. A helyesírási hibák, a fogalma
zási bukfencek kapcsán több helyen felmerül a 
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teendők végzésére, akkor néha mégis azt kell 
gondolnom, hogy elsősorban könyvtáros va
gyok. Ha az kéretik rajtam számon, hogy mi
féle szakmai kompetenciával rendelkezem, 
akkor töredelmesen be kell vallanom, hogy 
„csak" olasz szakos nyelvtanári diplomám 
van. Innen nézve tehát megint csak nem va
gyok könyvtáros, de ha visszatekintek az itt 
töltött időszakomra, magam is meglepődve ál
lapítom meg, hogy mennyi mindent eltanul
tam már a szakmából, jórészt autodidakta mó
don, a magam kenyerén, s ha hozzáveszem, 
hogy szívesen végzem azt a munkát, megint 
csak oda lyukadok ki, hogy azért mégiscsak 
könyvtáros (is) vagyok. 

Kétségtelen, hogy ez a gyűjtemény „elbírna" 
egy szakképzett és csak a könyvtárral foglalko
zó szakembert. Az elődöm, aki 2005-től 2007-
ig volt az akadémia titkára, történetesen könyv
tár szakos volt, ez az eset azonban inkább vélet
len, mint rendszeres az intézmény múltjában. 
Magam úgy látom, hogy egy ilyen irányú szak
mai előrelépésnek objektív és szubjektív akadá
lyai is vannak itt. Az objektív, mint tudjuk, a 
pénz, illetve annak hiánya. Erről nincs mit be
szélni. A szubjektív az, hogy enyhén szólva is 
elég élénk a munkatársi forgalom az intézetben, 
mint a külföldi magyar kulturális intézetekben 
általában. Itt nem nagyon tervezhet az ember 
hosszú távra, négy-öt év adatik többnyire, és 
jobbára a politikai „vetésforgó" szabja meg az 
itt dolgozók idejét. Más kérdés, hogy szerény 
véleményem szerint egy olyan, „echte" szakmai 
feladatot, mint egy egyszemélyes intézeti 
könyvtár vezetése, talán mégsem kellene kiten
ni a forgandó politikának. • 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján az MKE 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ünnepi 
taggyűlést tartott. Ünnepelték magukat és kiemel
ten két kollégájukat, akik elsőként vehették át a me
gyei szervezet által alapított, könyvtárosi-közéleti 
munkát elismerő díjakat. Biczák Lászlóné a Csen
des János-életműdíj első kitüntetettje. Az életműdíj 
Csendes János képmását ábrázoló bronzplakett. 
Szivák Gábor Szabolcs Szatmár Bereg Megye 
Könyvtári Kultúrájáért kitüntetésben részesült, ami 
egy arany pecsétgyűrűvel jár. Mindkét díjhoz juta
lom is társul, ami a mindenkori minimálbér egy ha
vi összege. 

A fajok eredete első kiadása 
került kalapács alá Londonban 

A kétszázadik éve született Charles Darwin fő 
művének első kiadása került az érdeklődés kö
zéppontjába nemrégiben: A fajok eredete termé
szetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzde
lemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása 
című kötet. Az eredetileg orvosnak készülő, 
majd a természetrajz felé forduló, az evolúcióel
mélettel foglalkozó tudós könyve most egy nor-
folki aukción talált gazdára. 

A könyvkülönlegességből az első kiadásban 
csak ezerkétszáz példányt nyomtattak, ezeket 
rögtön el is kapkodták az érdeklődők. Ezért a mű 
minden létező első kiadású példánya óriási érté
ket képvisel. A Keys of Aylsham, a kötetet auk
cióra bocsátó cég szerint az említett példányt 
egy norfolki könyvkereskedő vette meg. 

Andrew Bullock, a Keys aukciós társaság 
könyvszakértője azt mondta: „Ez a legfontosabb 
valaha létezett biológiai szakkönyv, és ez most 
egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor fe
hér kesztyűt húz az ember, mielőtt tisztelettel 
kézbe venné ezt a kincset. Korszakos mű, amely
nek első kiadását, első nyomtatott változatát 
minden komoly bibliofil gyűjtő meg akarja sze
rezni, és ez volt a soha vissza nem térő alkalom. 
Ehhez hasonló kötet csak nagyon ritkán bukkan 
fel az árveréseken, és ha mégis így történik, 
olyan fontosnak tekinthető, hogy gyakran nem
zetközi intézményes könyvtárak akarják megvá
sárolni." • 

(Forrás: Magyar Hírlap) 

Kitüntetések 

Április 15-én adták át Szegeden a Network-sho-
pon a 2009. évi Hungarnet-díjat. Hungarnet-díjban 
részesült Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató
helyettese, a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Egyesület elnökségi tagja és Zombory László, a Bu
dapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
profeszszora, a Hungarnet Egyesület elnöke. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további jó 
munkát kívánunk! 
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Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben! 

(Radnóti Miklós) 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
immár második alkalommal adja közre a ma
gyarországi egyetemi könyvtárak történetét és 
szolgáltatásait bemutató kiadványát. Az igé
nyes megjelenésű könyvet kellemes érzés kéz
be venni, a gazdagon illusztrált ismertetők 
érdekes betekintést nyújtanak a hazai felsőok
tatás múltjába és jelenébe. A tájékozott olvasó 
már első pillantásra láthatja, hogy az öt évvel 
ezelőtti munka újabb kiadását tartja a kezében. 
A múltat idéző borító megegyezik a 2003-as 
kiadáséval, csupán a szín és a cím alatti év
szám jelzi, hogy az eltelt évek változásairól is 
olvashatunk benne, ugyanakkor ez a változat
lanság utal a folytonosságra. 

Az első benyomás. Örömteli volt látni, hogy 
az egyetemi könyvtárak vezetői olyan könyv 
összeállítására vállalkoztak, melyben a múlt és 
a jelen kontextusában tűnnek fel a szolgáltatá
sok, miközben a történetiség hangsúlyosabban 
érvényesül. Az összeállítás valódi értéke ab
ban rejlik, hogy nem csupán a gyűjtemények 
históriáját, különlegességeit ismerhetjük meg 
belőle, hanem annak az oktatási intézménynek 
a történetét is, melynek szolgálatára a könyv
tárat létrehozták. A klebelsbergi gondolat, 
mely szerint „az egyetem csak akkor élet
képes, ha ott tudományos szellem él, ha ott tu
dományos munka folyik", lépten-nyomon 
visszatükröződik. Az egyes gyűjteményektől 
egy kicsit eltávolodva a magyarországi okta
táspolitika legfontosabb állomásaival is meg
ismerkedhetünk. A könyvtárak rövid, de átfo
gó bemutatása lehetőséget kínál arra, hogy az 
intézmények működését, gyűjtőköri sajátossá
gait jobban megérthessük. Különösen fontos 
ez mostanság, amikor a könyvtárosok képzé

sében egyre kevesebb idő jut a könyvtártörté
neti tanulmányokra, értékeink megismerésére 
és megismertetésére. Az Egyetemi könyvtárak 
Magyarországon című kötetet a közreadó elő
relátásának köszönhetően nem csak magyar 
nyelven, hanem angolul is kiadták, ezzel a ha
tárainkon kívül élők is közelebb kerülhetnek 
Közép-Európa eme kulturális kincsestárához. 

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha 
kebelében önálló kutatás folyik." A kutatás 
azonban nem létezhet könyvtárak nélkül. 
Klebelsberg újabb örök érvényű megállapítása 
mentén haladva nézzük meg a könyv szerkeze
ti felépítését! Első pillantásra látszik, hogy ol
dalról oldalra ugyanaz a szerkesztési elv érvé
nyesül mind a magyar, mind az angol nyelvű 
kiadásban. Az egyes fejezetek történeti beve
zetése minden esetben az egyetem életének 
legfontosabb állomásait mutatja be az alapí
tástól egészen napjainkig. Ezt követi a könyv
tártörténeti ismertető, melyben többnyire az 
utóbbi évszázad, illetve évtizedek eseményei 
dominálnak. Az utóbbi egy-két évtized szerve
zeti változásai, az integrációk olyan jelentős 
változásokat hoztak, melyek önállóan is meg-
töltenének egy-egy terjedelmesebb fejezetet. 
A historikus bevezetés után önvallomások kö
vetkeznek, melyekben eltérő hangsúllyal be
szélnek az egyes gyűjtemények értékeiről, 
különgyűjteményeikről, valamint sorra veszik 
szolgáltatásaikat, legújabb fejlesztéseiket. 
A bemutatkozások végén a könyvtár fontosabb 
szolgáltatási helyeit, elérhetőségeit találhat
juk. Úgy tűnik, a kötet szerkesztői arra is 
ügyeltek, hogy minden egyetem hasonló terje
delemben mutatkozhasson be, amely elv az 
angol nyelvű kiadásban is érvényesül. 
A University libraries in Hungary című kötet 
érdekessége, hogy nem követi szolgai módon 
a 2008-as magyar nyelvű változatot, hanem bi
zonyos esetekben a hangsúlyokat a célközön
séghez, illetve a magyar kiadás terjedelméhez 
igazítja. 

Kritikai észrevételek. A legjobb szándék és a 
szép megjelenés ellenére többször bosszantó 
„apróságok" terelik el a figyelmet az érdekes 
olvasmányról. A helyesírási hibák, a fogalma
zási bukfencek kapcsán több helyen felmerül a 
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kérdés, hogy azonos szöveg esetén az új ki
adásba vajon hogyan kerülhettek a tévedések? 
A képek tekintetében is van egy-két apróság, 
amire a jövőben esetleg érdemes lenne jobban 
figyelni. Néhány helyen „szőrös" képek buk
kannak fel, aminek oka, hogy nem nyomdai 
minőségű képeket szerkesztettek be az adott 
helyre. A színes fotók között - az angol nyel
vű kiadásban - akad egy fekete-fehér is, ami 
nem található sem a magyar változatban, sem 
a képek jegyzékében. Összhatásában a 2008-
as kiadás csekély mértékben tér el mind a szö
veg, mind a képek tekintetében. Szerencsé
sebb lett volna, ha az elmúlt öt év változásai 
egy kissé markánsabban megmutatkoznak a 
könyvtárak bemutatásánál. 

Vitathatatlan érdemek. A kiadvány egyik 
legnagyobb érdeme, hogy történeti szempont
ból olyan információkat vonultat fel akár az 
egyetemet, akár a gyűjteményt illetően, me
lyek egykor az egyetemi szemináriumokon 
hangzottak el. Az előadások többsége azonban 
ott is szinte csak a könyvgyűjtemény múltjára 
terjedt ki, a mögötte álló intézmény részlete
sebb tanulmányozására már akkor sem jutott 
elegendő idő. Az érdeklődők számára egy-egy 
képzőhely mélyebb megismeréséhez kiváló ki
indulási alapot biztosíthat a jelen összeállítás. 
Az egyes könyvtárak és egyetemek történetén 
túl a könyvnek egy másik olvasata is létezik. 
A kíváncsi olvasó felfedezheti, hogy az egyes 
tudományterületek gyűjteményei hogyan ván
doroltak városról városra, hogy az egyházi és 
a világi oktatás hogyan találta meg helyét az 
éppen aktuális oktatáspolitikában, és azt is, 
milyen irányvonalak jellemzik a mai kor kép
zési rendszerét a felsőoktatásban. 

A könyvből a hazánkban használt integrált 
rendszerekről is átfogó képet kaphatunk, me
lyeknek szinte teljes palettája előfordul az 
ország legnagyobb gyűjteményeiben. A leírá
sokból az is kitűnik, hogy az egyes oktatási 
intézmények és könyvtáraik hogyan viszonyul
nak a felhasználói igényekhez, hogy mely érté
kek mentén tervezik jövőbeni fejlesztéseiket. 
Manapság a tudományok dinamikus fejlődése 
miatt, a szakirodalom szinte feldolgoz-hatatlan 
tengerében, a gyűjteményekre egyre nagyobb 
teher hárul, így talán még inkább érvényes Eöt
vös megállapítása: „a derék kora követelmé
nyeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is le

rakja alapját." A legtöbb helyen, úgy tűnik, a 
múlt és a jövő közti egyik erős kapcsolatot a di
gitalizálás jelentheti, hiszen a legfőbb cél 
a megőrzött és feltárt dokumentumok minél 
hatékonyabb szolgáltatása. Ennek egyik fontos 
összetevője a könyvtárak közti együttműködést 
támogató kommunikációs eszközök fejlesztése 
lehet, ami a sorozatos integrációk következté
ben egyben kényszerhelyzet is. 

Reméljük, hogy a következő kiadványban a 
történeti érdekességek mellett az utolsó évti
zed eseményei is hangsúlyosabb szerepet 
kapnak, valamint az egyes intézmények, gyűj
temények távlati terveiről is bővebben olvas
hatunk. • 

Egyetemi könyvtárak Magyarországon 2008. Szerk.: 
Szögi László. Budapest, Egyetemi Könyvtárigazgatók 

Kollégiuma, 2008. 175 p. = University libraries in 
Hungary 2008. Ed. by László Szögi. Budapest, The 
Board of University Library Directors, 2008. 175 p. 

Levélféle a hajdúnánási könyvtár 
kiadványsorozatáról 

Bényei Miklós 

Kedves Kolleginák és Kollégák! 
Ha olykor - szerencsére elég gyakran - meg

adatik a tisztesség, hogy egyetemi vagy főisko
lai hallgatóknak helyismereti stúdiumot tart
hatok, pozitív példaként szoktam hivatkozni 
a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtárra. 
Követhető példaként arra, hogy ügyszeretettel, 
hozzáértéssel, lelkesedéssel és mindenekelőtt a 
lokálpatrióta érzéstől fűtve viszonylag rövid idő 
alatt és aránylag csekély anyagi befektetéssel 
igen szép eredmények érhetők el. 

A hajdúsági kisvárosban a meglehetősen 
szerény előzmények után a hetvenes évek ele
jén vett nagyobb lendületet a helyismereti 
tevékenység. Lényegében akkor, amikor a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kezdeményezésére és metodikai irányításával 
központilag szorgalmazni kezdték, hogy a me
gyei könyvtárak mellett, velük szorosan 
együttműködve - az akkori nómenklatúra sze-
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rint - a „B" típusú közművelődési könyvtárak
ban, tehát a járási és a városi gyűjteményekben 
is szervezzék meg a helyismereti szolgáltatást. 
A hajdúnánási kollégák rögtön felismerték e 
szolgáltatási ág jelentőségét, hasznát, és az évek, 
évtizedek során körültekintő és leleményes 
gyarapító munkával gazdag lokális állományt 
építettek ki, a dokumentumokat gondosan 
feltárták, külön helyismereti kutatószobát ala
kítottak ki, és egyre szélesebb körben, tartal
milag és színvonalban mindinkább differenci
álódó információkat közvetítenek. 

Elég korán vállalkoztak helytörténeti-helyis
mereti kiadványok közzétételére (egyszer talán 
ezek méltatására is sor kerülhet). Majd a város 
táguló kulturális légkörében, az ezredfordulón 
egy igen bátor kísérletbe fogtak. Az államalapí
tás millecentenáriuma alkalmával 2001-ben ösz-
szeállították a Hajdúnánási almanach 2000. 
Helytörténeti olvasókönyv és adattár című vas
kos, több mint négyszázhetven oldalas kötetet. 
Kiadóként a helység izmosodó művelődési kö
zössége, a Hajdúnánási Szellemi Műhely és a 
finanszírozó városi önkormányzat szerepelt, 
a szerkesztést a városi könyvtár munkatársa, Ri
gó Tamásné végezte. A legfontosabb gondolatot 
azonban Éles András polgármester fogalmazta 
meg: ez a könyv „sok Hajdúnánást szerető lel
kes patrióta közös produktuma". Mindegyik 
közreműködőt az értékmentés nemes szándéka 
vezérelte, és mindenki önkéntes munkával já
rult hozzá az érthető sikerhez. 

A kedvező helyi fogadtatás arra sarkallta a 
könyvtár munkatársait, személy szerint Rigó 
Tamásnét, valamint a kiadó Hajdúnánási Szel
lemi Műhely tagjait, hogy folytassák, amit 
elkezdtek. A következő esztendőben némi kon
cepciómódosítással úgy döntöttek, hogy a 
meghatározó profilt, az olvasókönyv jelleget 
megtartva és a hajdani népi művelődésben 
rendkívül fontos szerepet játszó kiadványtí
pushoz visszanyúlva ezután kalendáriumként 
bocsátják közre a kötetet. Először 2002 végén 
látott napvilágot a Nánási kalendárium és 
helytörténeti olvasókönyv 2003 címet viselő 
összeállítás. Azóta minden évben megjelenik 
(az eddigi utolsó kötet 2008 késő őszén), és 
minden évben Rigó Tamásné szerkesztésében 
(aki közben, nemrég, az intézmény igazgatója 
lett); terjedelme tizenöt és huszonöt (olykor 
harminc) nyomdai ív között váltakozik, tehát 

összességében tekintélyes információhalmaz 
tárul az érdeklődő elé. Eleinte csak a Hajdúná
nási Szellemi Műhelyt tüntették fel kiadóként, 
ám újabban mellette a tényleges információs 
bázist, a könyvtárt is; a kötetek anyaga ugyan
is döntő mértékben a helyismereti gyűjte
ményre épül. Csakis elismerés illeti a városi 
önkormányzatot, amely kitartóan támogatta a 
vállalkozást, biztosította a folyamatosság 
pénzügyi feltételeit. Közben azért más szpon
zorokat is sikerült megnyerni az ügynek. Az 
előállítást szintén helyben végzik, a Béke Me
zőgazdasági Szövetkezet nyomdájában. 

A sorozatnak eddig nyolc kötete jelent meg. 
Ez az örvendetes tény már önmagában is megér
demli a szakma figyelmét. Azt ugyan nem me
rem állítani, hogy egyedülálló teljesítmény, de 
az nagyon is valószínű, hogy kevés hasonlót tu
dunk felmutatni a hazai könyvtári életben. 
A kalendárium-műfaj telitalálat. Lehetőséget kí
nál egyrészt arra, hogy a jelen eseményeiről, 
adatairól és a múlt történéseiről egyaránt tájé
koztassák olvasóikat, másrészt arra, hogy külön
féle írásokat (helytörténeti tanulmány, életrajz, 
ismeretterjesztő cikk, publicisztika, vers, novel
la, folklorisztikai gyűjtés, anekdota, visszaem
lékezés stb.) közöljenek egymás mellett. Va
lamennyi kötetet a naptári rész vezeti be, az 
esedékes országos és helyi évfordulók megneve
zésével, nemegyszer versekkel kiegészítve. Fo
lyamatosan lajstromozzák az újonnan hozott 
helyi rendeleteket. A sorozatban rengeteg kép 
(főként régi fotók reprodukciói) található, köz
tük feltűnően magas hányadban családok, ma
gánszemélyek féltve őrzött házi archívumából. 
A grafikák száma jóval kevesebb, de igényes al
kotásokról van szó (példaként kiemelhetők az 
egykori nánási tanár, Szilágyi Imre rajzai), és 
a lokális vonatkozások miatt különösen érdeke
sek. A kiadvány körül helyi és elszármazott 
helytörténeti kutatókból, pedagógusokból, hiva
talnokokból, mezőgazdasági és ipari dolgozók
ból stb. stabil szerzői gárda verbuválódott, és 
részvételüket tartósan az önkéntesség jellemzi. 

A szerkesztő következetesen ragaszkodik az 
eredeti célkitűzéshez: a közlemények nagy több
sége helytörténeti témával foglalkozik. A friss, 
kifejezetten a kiadvány számára készített tanul
mányokkal, memoárokkal stb. együtt készséggel 
helyt adnak a korábban, akár száz-százötven év
vel ezelőtt publikált, ma már alig-alig hozzáfér-
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kérdés, hogy azonos szöveg esetén az új ki
adásba vajon hogyan kerülhettek a tévedések? 
A képek tekintetében is van egy-két apróság, 
amire a jövőben esetleg érdemes lenne jobban 
figyelni. Néhány helyen „szőrös" képek buk
kannak fel, aminek oka, hogy nem nyomdai 
minőségű képeket szerkesztettek be az adott 
helyre. A színes fotók között - az angol nyel
vű kiadásban - akad egy fekete-fehér is, ami 
nem található sem a magyar változatban, sem 
a képek jegyzékében. Összhatásában a 2008-
as kiadás csekély mértékben tér el mind a szö
veg, mind a képek tekintetében. Szerencsé
sebb lett volna, ha az elmúlt öt év változásai 
egy kissé markánsabban megmutatkoznak a 
könyvtárak bemutatásánál. 

Vitathatatlan érdemek. A kiadvány egyik 
legnagyobb érdeme, hogy történeti szempont
ból olyan információkat vonultat fel akár az 
egyetemet, akár a gyűjteményt illetően, me
lyek egykor az egyetemi szemináriumokon 
hangzottak el. Az előadások többsége azonban 
ott is szinte csak a könyvgyűjtemény múltjára 
terjedt ki, a mögötte álló intézmény részlete
sebb tanulmányozására már akkor sem jutott 
elegendő idő. Az érdeklődők számára egy-egy 
képzőhely mélyebb megismeréséhez kiváló ki
indulási alapot biztosíthat a jelen összeállítás. 
Az egyes könyvtárak és egyetemek történetén 
túl a könyvnek egy másik olvasata is létezik. 
A kíváncsi olvasó felfedezheti, hogy az egyes 
tudományterületek gyűjteményei hogyan ván
doroltak városról városra, hogy az egyházi és 
a világi oktatás hogyan találta meg helyét az 
éppen aktuális oktatáspolitikában, és azt is, 
milyen irányvonalak jellemzik a mai kor kép
zési rendszerét a felsőoktatásban. 

A könyvből a hazánkban használt integrált 
rendszerekről is átfogó képet kaphatunk, me
lyeknek szinte teljes palettája előfordul az 
ország legnagyobb gyűjteményeiben. A leírá
sokból az is kitűnik, hogy az egyes oktatási 
intézmények és könyvtáraik hogyan viszonyul
nak a felhasználói igényekhez, hogy mely érté
kek mentén tervezik jövőbeni fejlesztéseiket. 
Manapság a tudományok dinamikus fejlődése 
miatt, a szakirodalom szinte feldolgoz-hatatlan 
tengerében, a gyűjteményekre egyre nagyobb 
teher hárul, így talán még inkább érvényes Eöt
vös megállapítása: „a derék kora követelmé
nyeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is le

rakja alapját." A legtöbb helyen, úgy tűnik, a 
múlt és a jövő közti egyik erős kapcsolatot a di
gitalizálás jelentheti, hiszen a legfőbb cél 
a megőrzött és feltárt dokumentumok minél 
hatékonyabb szolgáltatása. Ennek egyik fontos 
összetevője a könyvtárak közti együttműködést 
támogató kommunikációs eszközök fejlesztése 
lehet, ami a sorozatos integrációk következté
ben egyben kényszerhelyzet is. 

Reméljük, hogy a következő kiadványban a 
történeti érdekességek mellett az utolsó évti
zed eseményei is hangsúlyosabb szerepet 
kapnak, valamint az egyes intézmények, gyűj
temények távlati terveiről is bővebben olvas
hatunk. • 

Egyetemi könyvtárak Magyarországon 2008. Szerk.: 
Szögi László. Budapest, Egyetemi Könyvtárigazgatók 
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Levélféle a hajdúnánási könyvtár 
kiadványsorozatáról 

Bényei Miklós 

Kedves Kolleginák és Kollégák! 
Ha olykor - szerencsére elég gyakran - meg

adatik a tisztesség, hogy egyetemi vagy főisko
lai hallgatóknak helyismereti stúdiumot tart
hatok, pozitív példaként szoktam hivatkozni 
a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtárra. 
Követhető példaként arra, hogy ügyszeretettel, 
hozzáértéssel, lelkesedéssel és mindenekelőtt a 
lokálpatrióta érzéstől fűtve viszonylag rövid idő 
alatt és aránylag csekély anyagi befektetéssel 
igen szép eredmények érhetők el. 

A hajdúsági kisvárosban a meglehetősen 
szerény előzmények után a hetvenes évek ele
jén vett nagyobb lendületet a helyismereti 
tevékenység. Lényegében akkor, amikor a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kezdeményezésére és metodikai irányításával 
központilag szorgalmazni kezdték, hogy a me
gyei könyvtárak mellett, velük szorosan 
együttműködve - az akkori nómenklatúra sze-
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rint - a „B" típusú közművelődési könyvtárak
ban, tehát a járási és a városi gyűjteményekben 
is szervezzék meg a helyismereti szolgáltatást. 
A hajdúnánási kollégák rögtön felismerték e 
szolgáltatási ág jelentőségét, hasznát, és az évek, 
évtizedek során körültekintő és leleményes 
gyarapító munkával gazdag lokális állományt 
építettek ki, a dokumentumokat gondosan 
feltárták, külön helyismereti kutatószobát ala
kítottak ki, és egyre szélesebb körben, tartal
milag és színvonalban mindinkább differenci
álódó információkat közvetítenek. 

Elég korán vállalkoztak helytörténeti-helyis
mereti kiadványok közzétételére (egyszer talán 
ezek méltatására is sor kerülhet). Majd a város 
táguló kulturális légkörében, az ezredfordulón 
egy igen bátor kísérletbe fogtak. Az államalapí
tás millecentenáriuma alkalmával 2001-ben ösz-
szeállították a Hajdúnánási almanach 2000. 
Helytörténeti olvasókönyv és adattár című vas
kos, több mint négyszázhetven oldalas kötetet. 
Kiadóként a helység izmosodó művelődési kö
zössége, a Hajdúnánási Szellemi Műhely és a 
finanszírozó városi önkormányzat szerepelt, 
a szerkesztést a városi könyvtár munkatársa, Ri
gó Tamásné végezte. A legfontosabb gondolatot 
azonban Éles András polgármester fogalmazta 
meg: ez a könyv „sok Hajdúnánást szerető lel
kes patrióta közös produktuma". Mindegyik 
közreműködőt az értékmentés nemes szándéka 
vezérelte, és mindenki önkéntes munkával já
rult hozzá az érthető sikerhez. 

A kedvező helyi fogadtatás arra sarkallta a 
könyvtár munkatársait, személy szerint Rigó 
Tamásnét, valamint a kiadó Hajdúnánási Szel
lemi Műhely tagjait, hogy folytassák, amit 
elkezdtek. A következő esztendőben némi kon
cepciómódosítással úgy döntöttek, hogy a 
meghatározó profilt, az olvasókönyv jelleget 
megtartva és a hajdani népi művelődésben 
rendkívül fontos szerepet játszó kiadványtí
pushoz visszanyúlva ezután kalendáriumként 
bocsátják közre a kötetet. Először 2002 végén 
látott napvilágot a Nánási kalendárium és 
helytörténeti olvasókönyv 2003 címet viselő 
összeállítás. Azóta minden évben megjelenik 
(az eddigi utolsó kötet 2008 késő őszén), és 
minden évben Rigó Tamásné szerkesztésében 
(aki közben, nemrég, az intézmény igazgatója 
lett); terjedelme tizenöt és huszonöt (olykor 
harminc) nyomdai ív között váltakozik, tehát 

összességében tekintélyes információhalmaz 
tárul az érdeklődő elé. Eleinte csak a Hajdúná
nási Szellemi Műhelyt tüntették fel kiadóként, 
ám újabban mellette a tényleges információs 
bázist, a könyvtárt is; a kötetek anyaga ugyan
is döntő mértékben a helyismereti gyűjte
ményre épül. Csakis elismerés illeti a városi 
önkormányzatot, amely kitartóan támogatta a 
vállalkozást, biztosította a folyamatosság 
pénzügyi feltételeit. Közben azért más szpon
zorokat is sikerült megnyerni az ügynek. Az 
előállítást szintén helyben végzik, a Béke Me
zőgazdasági Szövetkezet nyomdájában. 

A sorozatnak eddig nyolc kötete jelent meg. 
Ez az örvendetes tény már önmagában is megér
demli a szakma figyelmét. Azt ugyan nem me
rem állítani, hogy egyedülálló teljesítmény, de 
az nagyon is valószínű, hogy kevés hasonlót tu
dunk felmutatni a hazai könyvtári életben. 
A kalendárium-műfaj telitalálat. Lehetőséget kí
nál egyrészt arra, hogy a jelen eseményeiről, 
adatairól és a múlt történéseiről egyaránt tájé
koztassák olvasóikat, másrészt arra, hogy külön
féle írásokat (helytörténeti tanulmány, életrajz, 
ismeretterjesztő cikk, publicisztika, vers, novel
la, folklorisztikai gyűjtés, anekdota, visszaem
lékezés stb.) közöljenek egymás mellett. Va
lamennyi kötetet a naptári rész vezeti be, az 
esedékes országos és helyi évfordulók megneve
zésével, nemegyszer versekkel kiegészítve. Fo
lyamatosan lajstromozzák az újonnan hozott 
helyi rendeleteket. A sorozatban rengeteg kép 
(főként régi fotók reprodukciói) található, köz
tük feltűnően magas hányadban családok, ma
gánszemélyek féltve őrzött házi archívumából. 
A grafikák száma jóval kevesebb, de igényes al
kotásokról van szó (példaként kiemelhetők az 
egykori nánási tanár, Szilágyi Imre rajzai), és 
a lokális vonatkozások miatt különösen érdeke
sek. A kiadvány körül helyi és elszármazott 
helytörténeti kutatókból, pedagógusokból, hiva
talnokokból, mezőgazdasági és ipari dolgozók
ból stb. stabil szerzői gárda verbuválódott, és 
részvételüket tartósan az önkéntesség jellemzi. 

A szerkesztő következetesen ragaszkodik az 
eredeti célkitűzéshez: a közlemények nagy több
sége helytörténeti témával foglalkozik. A friss, 
kifejezetten a kiadvány számára készített tanul
mányokkal, memoárokkal stb. együtt készséggel 
helyt adnak a korábban, akár száz-százötven év
vel ezelőtt publikált, ma már alig-alig hozzáfér-
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hető írásoknak is, mint ahogy a régi, kiadatlan 
kéziratos dokumentumokból szintén jó érzékkel 
válogatnak. Dicséretes vonás, hogy ideológiai
politikai elfogultság nélkül közelednek a múlt és 
a közelmúlt tényeihez, szerzőihez. Az olvasó
könyvből feltárul előttünk Hajdúnánás története; 
igaz, nem rendszeresen, összefüggéseiben (azaz 
nem szintézisszerűen), ám hatásos és vonzó mo
zaikképekben igen. A település agrárjellegéből 
fakadóan leginkább a földművelésről és a pász-
torkodásról, aztán a vásárokról olvashatunk, de 
az összeállító és a szerzők nagy figyelmet szen
telnek a helyi ipar hagyományainak (például a 
sajátos szalmafeldolgozásnak). S természetesen 
kellő teret biztosítanak a kulturális élet (partiku
láris, elemi és általános iskolák, gimnázium, 
énekkari mozgalom, egyesületek, közművelő
dés, könyvtár) hajdani és mai fejleményeinek. 
Szükségszerű, hogy a tágabb környezettel is gyak
ran foglalkoznak, főként a hajdúk történetével, a 
Bocskai-szabadságharccal (amelynek pár eszten
deje ünnepeltük négyszázadik évfordulóját). 

Akár az egész sorozat mottójaként is idézhet
nénk Rigó Tamásné sorait a 2006-os kötet 
előszavából: „Most is - mint eddig mindig -
megpróbáltunk olyan írásokat összeválogatni, 
amelyek elsősorban múltunk értékeit mutatják 
meg, az elődök életmódját, szokásait, hétköz
napjait, olyan embereket, családokat, akik itt él
tek, lehet viseltek fontos hivatalt, de az is lehet, 
hogy csak egyszerű, dolgos, hétköznapi embe
rek voltak, akiket városszerte megbecsülés, 
tisztelet övezett." Természetesen - mint láttuk -
az „élet" fogalmát azért sokkal, de sokkal tá
gabban értelmezik, de az igazi mozgató motí
vum mégiscsak a személyi kötődés, az adott 
hely, a hajdúváros, a környék szeretete. 

Mi mást is kívánhataék befejezésül a hajdúná
nási kollégáknak: legyen erejük (kedvük van!) 
folytatni ezt a szép, értékmentő munkát, és élvez
zék továbbra is a városi önkormányzat megértő tá
mogatását. S kívánom, hogy más városi, netán 
községi könyvtáraknak is legyen módjuk hasonló 
teljesítménnyel a szakmai közeg elé lépni. • 

Hajdúnánási almanach 2000. Szerk.: Rigó Tamásné. 
Hajdúnánás: Városi Önkormányzat, 2001. 475 p.; 
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv 
2003-2009. Szerk.: Rigó Tamásné. Hajdúnánás: 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 2002-2008. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban kis
nyomtatvány-kiállítás nyílt Joseph Haydn 
emlékére. 
A kiállítás 2009. június 19-éig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kiállítóterme, Budapest, V. Molnár utca 11. 
A könyvtár Haydn-évhez kapcsolódó pro
gramjairól a következő címen tájékozód
hatnak: http://www.oik.hu/meghivok/2009/  
/ 2 0 0 9 0 5 1 3 _ h a y d n / 2 0 0 9 0 0 5 1 3 _ h a y d n _ 
programs.htm 
További információ: zenemutar@oik.hu 

Haydn hétszer 
Többnyire csak a szakemberek előtt ismeretes, 
hogy a Joseph Haydnhoz kapcsolódó források 
világszerte legjelentősebb gyűjteményét az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őr
zi. A Haydn hétszer ebből a gazdag anyagból 
válogatva mutatja be Haydn személyiségét. 
A kiállítóteremben kizárólag eredeti doku
mentumokkal találkozik a látogató, amelyeket 
részletes szöveges magyarázatok „szólaltatnak 
meg" a kottát nem ismerő érdeklődők számára 
is. A Haydn hétszer fontos újdonsága emellett, 
hogy a nagyközönség most először tekintheti 
meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, 
de egy tavalyi árverésen végül gyűjteményünk 
számára megvásárolt saját műjegyzékét, az 
úgynevezett Haydn-Verzeichnist. A kiállításon 
természetesen részletek szólalnak meg Haydn 
néhány fontos kompozíciójából, a Zeneműtár 
olvasótermében pedig a Haydn hétszer nyitva 
tartása alatt hét audiocsatornán a Haydn-élet
mű hét fontos műfajából válogatott művek 
hallgathatók folyamatosan. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Nemzeti Erek
lyetér - Budavári Palota ,JF' épület 

Nyitva tartás (megegyezik az OSZK nyitva tartásával): 
2009. május 15. és június 27. között: 

keddtó'l szombatig 10.00-20.00 
2009. június 30. és július 9. között: 

keddtől péntekig 10.00-17.00 
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Helyismereti gyűjtemények 
régen és ma 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XVI. Országos Tanácskozása 

Eger, 2009. július 15-17. 

1. Az egyházi gyűjtemények szerepe a helyis
mereti munkában 
2. Egyetemi és főiskolai könyvtárak feladata a 
helyismereti munkában 
3. Bemutatkozik a Nemzeti Kulturális Örökség 
Elektronikus Oktatási Könyvtára 
4. A helyismeret digitális forrásai. A helyi la
pok mikrofilm-másolatainak digitalizálásáról 
5. Helyismereti munka Heves megye közgyűj
teményeiben, kiemelten a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtárban 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis
mereti Könyvtárosok Szervezete 16. Orszá
gos Tanácskozásának Az Év Könyvtára 2008 
kitüntető címet elnyert Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár ad otthont. 

A rendszeresen minimum száz fő részvételé
vel megrendezett tanácskozások témakörei - az 
aktuális szakmai kérdéseken túl - mindig a ren
dező könyvtár szűkebb-tágabb környezete, a 
város, a megye egyedi sajátosságaihoz kapcso
lódnak. Eger kulturális légköre a 2009. évben 
azt indokolja, hogy rendezvényünk az egyházi, 
egyetemi és főiskolai közgyűjtemények, 
könyvtárak helyismereti gyűjtő, feltáró és szol
gáltató tevékenységére koncentráljon, elősegít
ve, hogy az így megismerhető lehetőségek kap
csán munkahelyükre visszatérve tagjaink saját 
környezetükben is felkutathassák és szolgálta

tásaikba kapcsolhassák az ezen intézménykör 
által nyújtani tudott információkat, dokumentu
mokat. 

Gyűjteményeink túlélésének záloga, hogy a 
helyre vonatkozó információkat - dokumen
tumbázisainkra építve - minél szélesebb fel
használói kört elérve közzé tudjuk tenni az 
interneten. Ezért múlhatatlanul szükségesnek 
tartjuk, hogy a helyismereti könyvtárosok meg
ismerkedhessenek olyan szolgáltatásokkal, me
lyek - a könyvtárakhoz hasonlóan - digitá
lis/digitalizált dokumentumokat tesznek közzé 
a világhálón. Az MTA Oktatási Innovációs 
Szakreferens Iroda által szerkesztett Nemzeti 
Kulturális Örökség Elektronikus Oktatási 
Könyvtára olyan szolgáltatásokat nyújt (pl. 
„Örökség-Kultúra" oktatási e-könyvtár), me
lyek egyrészt a szolgáltatás szervezésével, 
készítésével, másrészt az ott található elektroni
kus dokumentumok továbbszolgáltatásával pél
dát, mintát szolgáltathatnak a helyismereti 
könyvtárosoknak. 

E szolgáltatásokon túl a tanácskozáson sze
retnénk számba venni a további, a helyismereti 
munkában, tájékoztatásban használható elekt
ronikus, digitális forrásokat. Saját - középtá
von elvégzendő - feladataink között kiemelten 
szerepel az eddig mikrofilmen szolgáltatott he
lyi sajtó digitalizálása, digitális szolgáltatása. 
Az e területen tapasztalt előrelépések közvetí
tését szervezetünk fontos feladatának tartja. 

Tanácskozásunkon szeretnénk bemutatni 
azokat az eljárásokat, melyek abban segítenek, 
hogy ez a munka országosan azonos elveket, 
eljárásokat követve mehessen végbe, s így 
munkánk termékei egy országos szolgáltatás 
részét képezhessék. 

Végül - de nem utolsó sorban - szeretnénk 
tagságunkkal megismertetni a Heves megyei 
könyvtárosok helyismereti munkáját és a me
gye jelentősebb közgyűjteményeinek ezt kiegé
szítő feladatvállalásait. 

Takáts Béla 
az MKE HKSZ elnöke 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: 

www.brody.iif.hu/hksz 
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hető írásoknak is, mint ahogy a régi, kiadatlan 
kéziratos dokumentumokból szintén jó érzékkel 
válogatnak. Dicséretes vonás, hogy ideológiai
politikai elfogultság nélkül közelednek a múlt és 
a közelmúlt tényeihez, szerzőihez. Az olvasó
könyvből feltárul előttünk Hajdúnánás története; 
igaz, nem rendszeresen, összefüggéseiben (azaz 
nem szintézisszerűen), ám hatásos és vonzó mo
zaikképekben igen. A település agrárjellegéből 
fakadóan leginkább a földművelésről és a pász-
torkodásról, aztán a vásárokról olvashatunk, de 
az összeállító és a szerzők nagy figyelmet szen
telnek a helyi ipar hagyományainak (például a 
sajátos szalmafeldolgozásnak). S természetesen 
kellő teret biztosítanak a kulturális élet (partiku
láris, elemi és általános iskolák, gimnázium, 
énekkari mozgalom, egyesületek, közművelő
dés, könyvtár) hajdani és mai fejleményeinek. 
Szükségszerű, hogy a tágabb környezettel is gyak
ran foglalkoznak, főként a hajdúk történetével, a 
Bocskai-szabadságharccal (amelynek pár eszten
deje ünnepeltük négyszázadik évfordulóját). 

Akár az egész sorozat mottójaként is idézhet
nénk Rigó Tamásné sorait a 2006-os kötet 
előszavából: „Most is - mint eddig mindig -
megpróbáltunk olyan írásokat összeválogatni, 
amelyek elsősorban múltunk értékeit mutatják 
meg, az elődök életmódját, szokásait, hétköz
napjait, olyan embereket, családokat, akik itt él
tek, lehet viseltek fontos hivatalt, de az is lehet, 
hogy csak egyszerű, dolgos, hétköznapi embe
rek voltak, akiket városszerte megbecsülés, 
tisztelet övezett." Természetesen - mint láttuk -
az „élet" fogalmát azért sokkal, de sokkal tá
gabban értelmezik, de az igazi mozgató motí
vum mégiscsak a személyi kötődés, az adott 
hely, a hajdúváros, a környék szeretete. 

Mi mást is kívánhataék befejezésül a hajdúná
nási kollégáknak: legyen erejük (kedvük van!) 
folytatni ezt a szép, értékmentő munkát, és élvez
zék továbbra is a városi önkormányzat megértő tá
mogatását. S kívánom, hogy más városi, netán 
községi könyvtáraknak is legyen módjuk hasonló 
teljesítménnyel a szakmai közeg elé lépni. • 

Hajdúnánási almanach 2000. Szerk.: Rigó Tamásné. 
Hajdúnánás: Városi Önkormányzat, 2001. 475 p.; 
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv 
2003-2009. Szerk.: Rigó Tamásné. Hajdúnánás: 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 2002-2008. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban kis
nyomtatvány-kiállítás nyílt Joseph Haydn 
emlékére. 
A kiállítás 2009. június 19-éig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kiállítóterme, Budapest, V. Molnár utca 11. 
A könyvtár Haydn-évhez kapcsolódó pro
gramjairól a következő címen tájékozód
hatnak: http://www.oik.hu/meghivok/2009/  
/ 2 0 0 9 0 5 1 3 _ h a y d n / 2 0 0 9 0 0 5 1 3 _ h a y d n _ 
programs.htm 
További információ: zenemutar@oik.hu 

Haydn hétszer 
Többnyire csak a szakemberek előtt ismeretes, 
hogy a Joseph Haydnhoz kapcsolódó források 
világszerte legjelentősebb gyűjteményét az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őr
zi. A Haydn hétszer ebből a gazdag anyagból 
válogatva mutatja be Haydn személyiségét. 
A kiállítóteremben kizárólag eredeti doku
mentumokkal találkozik a látogató, amelyeket 
részletes szöveges magyarázatok „szólaltatnak 
meg" a kottát nem ismerő érdeklődők számára 
is. A Haydn hétszer fontos újdonsága emellett, 
hogy a nagyközönség most először tekintheti 
meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, 
de egy tavalyi árverésen végül gyűjteményünk 
számára megvásárolt saját műjegyzékét, az 
úgynevezett Haydn-Verzeichnist. A kiállításon 
természetesen részletek szólalnak meg Haydn 
néhány fontos kompozíciójából, a Zeneműtár 
olvasótermében pedig a Haydn hétszer nyitva 
tartása alatt hét audiocsatornán a Haydn-élet
mű hét fontos műfajából válogatott művek 
hallgathatók folyamatosan. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Nemzeti Erek
lyetér - Budavári Palota ,JF' épület 

Nyitva tartás (megegyezik az OSZK nyitva tartásával): 
2009. május 15. és június 27. között: 

keddtó'l szombatig 10.00-20.00 
2009. június 30. és július 9. között: 

keddtől péntekig 10.00-17.00 
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"u d i o n r ó l a ! 

Helyismereti gyűjtemények 
régen és ma 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XVI. Országos Tanácskozása 

Eger, 2009. július 15-17. 
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mereti munkában 
2. Egyetemi és főiskolai könyvtárak feladata a 
helyismereti munkában 
3. Bemutatkozik a Nemzeti Kulturális Örökség 
Elektronikus Oktatási Könyvtára 
4. A helyismeret digitális forrásai. A helyi la
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Takáts Béla 
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JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: 
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Fiume magyar emlékezete 
Skultéty Csaba gyűjteménye 

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 
2009. május 8. - 2009. július 11. 

A kiállítás egy magángyűjtemény dokumentu
main és tárgyain keresztül idézi fel, mit jelent 
a magyar emlékezetben ez az öt betű alkotta 
szó: Fiume. 

Ma e szó hallatán először a tenger jut 
eszünkbe, és csak aztán ötlik fel bennünk, 
hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy. 
Magyar Királyság és benne a Szent Korona 
legszebb gyöngye, a corpus separatum, egy 
szóval Fiume. Jó esetben Kossuth Lajos szava
it is megjegyeztük az iskolában: „Tengerre 
magyar!" 

Skultéty Csaba több évtizede gyűjti a város 
magyar történelmének emlékeit. A gyűj
temény darabjai mint egy nagy mozaikkép ma
radványai vagy mint tengerbe süllyedt hajóra
komány megmaradt kincsei egy törékeny és 
tünékeny aranykort festenek elénk. 

Kiállításunk egy hajófedélzetet imitálva 
mintegy rakományként mutatja be az emléke
zetbe süllyedt világot, mozaikszerűen fel-fel
villantva a város életének és jelentőségének 
egy-egy oldalát. 

Bevezetőként egy kis sétára hívjuk a kedves 
látogatót a képeslap-gyűjtemény segítségével. 
Fest Aladár Fiume-könyve kalauzol a képek 
között, bemutatván a város magyar szempont
ból legnevezetesebb épületeit, köztük a 
kormányzósági palotát, a haditengerészeti 
akadémiát és az Adria Tengerhajózási Társa
ság épületét. 

Egy hajóhídon átjutunk a fedélzetre. Szem
ben a tengeren vitorlások és Fiume kikötője. 
Ez a kép a gyűjtemény egyik legszebb metsze
tének fölnagyítása. A rakomány tárlókká átala
kított ládákba csomagolva érkezik a kikötőbe 
vagy távolodik a nyílt tenger felé... 

A kiállítás színei Fiume városának színei: 
kék, vörös, arany, és a tipográfiában meg-meg
jelenik a város címere, a kétfejű sas a feldőlt 
vizes korsóval és a felirattal: Indeficienter! Ki
fogyhatatlanul ! 

Nyitva tartás: keddtől szombatig 10-től 18 
óráig, vasárnap és hétfőn zárva 

Kiállítás Pécsett 

1000 esztendő pécsi püspökei címmel kiállí
tás nyílik 2009. május 20-án a Pécsi Tudo
mányegyetem Egyetemi Könyvtár Klimo 
Könyvtárban. A kiállítás az egyházmegye 
1000 éves évfordulójára készült, és a Pécs 
Európa kulturális fővárosa 2010 felvezető 
éve programsorozat része. 

Helyszín: 
Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3. 

A kiállítás időtartama: 
2009. május 20 - október 31. 

MAGYAR 
EMLÉKEZETE 

Skultéty Csaba gyűjteménye 

htm Jt 
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Uj internetes 
tartalomszolgáltatás 

Az Országgyűlési Könyvtár bővíteni kívánja 
internetes tartalomszolgáltatását. Ezért öt 
saját készítésű adatbázisának egy-egy rész
letéhez (a 2000 és 2005 közötti időszakhoz) 
ingyenes internetes hozzáférést biztosít a 
következő címen: 

http://www.ogyk.hu/szakir.html 

A használati tapasztalatok elemzése után 
döntenek a továbblépés lehetőségeiről. Kér
désekkel, észrevételekkel az alábbi kollé
gákhoz lehet fordulni: 

A magyar jogi és a külföldi jogi szakirodalmi 
adatbázisokkal kapcsolatban - Kövér Tibor 
osztályvezető, tel.: 441-4031, e-mail: 
kover.tibor@ogyk.hu 

A PRESSDOK, HUNDOK, VPI adatbá
zisokkal kapcsolatban - Medve Mihály 
osztályvezető, tel.: 441-4105, e-mail: 
medve.mihaly@ogyk.hu 

Magyar Köm \ tarosok Egyesülete 
41, Vándorgyűlése 

Debrecen, 2009. július 9-1 í. 

Könyvtárosok a tehetségekért 
- a reformációtól napjainkig 

A szakmai programok helyszínei: 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Szekcióülések: 
Debreceni Városi Könyvtár Józsai Könyvtára 

(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.), 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 

Művelődési Központ 
(Debrecen, Bem tér 19/D) 

Fővédnök: 
dr. Hiller István 

oktatási és kulturális miniszter 

Támogató: 
Nemzeti Kulturális Alap 

Eseménynaptár 2009 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári 
és múzeumi környezetben 

Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 17. Bp., OSZK Bibliográfiai műhelyek 
a társadalomtudományi tájékoztatásért 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

VI. 18. Bp., OSZK Konferencia a változásokról 
két felmérés alapján 

MKE Műszaki 
Könyvtáros Szekció 

Kovács Beatrix 
kovacs.beatrix@eski.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája 

VI.30-VH.4. Pécs, Gandhi Gimn. Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája KTE http://www.ktep.hu/node/532 

VH.9-11. Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE http://vandorgyules.lib.unideb.hu 

VII. 15-17. Eger Helyismereti gyűjtemények régen és ma MKE Helyismereti 
Szekció 

mke@oszk.hu  
tbela@vfmk.hu 

IX. 25. Bp.. OIK Nyelvek európai napja OIK Nagy Imréné 
nagy. imrene @ oik.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

X. 12. Tatabánya MOKKA-ODR konferencia JAMK Fátrai Erzsébet 
fatme@jamk.hu 

X. Konferencia a társadalomtudományok 
információs forrásairól 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük 
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