
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 

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 3 




