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Hogy mit miért digitalizálunk, arról manap-
ság már beszélni sem kell, különösen egy di-
gitalizálási konferencián. Azt is tudjuk: 
„A digitalizálás lényege, hogy a nyomtatott
dokumentum tartalmát úgy helyezzük el egy
elektronikus tárolóeszközön, hogy formai és
tartalmi elemeit is megõrizze, és egyúttal a
számítógép segítségével feldolgozhatóvá te-
gyük. Digitális tárolásnak minõsül, ha 
a nyomtatott szövegrõl számítógéppel olvas-
ható (= digitális) képet készítünk, de az is,
ha a szöveget számítógéppel felismertetve
szövegszerkesztõ által kezelhetõ jelsorozattá
alakítjuk.” Ez utóbbi mondatot esetünkben,
tehát könyvtári anyag, ráadásul helyismereti
anyag elektronikus feldolgozásához, alapve-
tõen fontosnak tartom. Hiszen már nem el-
sõsorban könyvtárnak nevezzük magunkat,
hanem információs központnak, és nem ol-
vasókról, hanem felhasználókról beszélünk,
a legkülönfélébb igényekkel, melyek kielé-
gítése a digitalizálás egyik alapvetõ célja.

Esztergomban 2004-ben indult a digitali-
zálási program. Fenntartónk, az esztergomi
önkormányzat, 2004-ben egymillió forintot
szavazott meg a könyvtár számára digita-
lizálás céljára az amúgy mindenkor szûkös
költségvetésen kívül. Könyvtárunk sok hely-
ismereti lapot õriz eredeti mivoltában, pa-
píralapon is, és ez az értékes gyûjtemény
mikrofilmen teljes az állományban. Hogy
pontosan mit vártunk, még nem körvonala-
zódott számomra tisztán. Ez csak késõbb, jó-
val késõbb, a használói igények kapcsán for-
málódott konkrét, kézzel fogható elvárássá.

A digitalizálás lehetõségét megragadva
elsõsorban helyismereti folyóiratanyagain-
kat szerettük volna „kimenteni”. Egyértel-
mû, az Országos Széchényi Könyvtárt
(OSZK) kerestük meg elõször, hogy segítsé-
günkre legyen a technikai kivitelezésben,
vakon bízva abban, hogy ha valaki, õk tud-
ják, pontosan hogyan is kell ezt csinálni. Tá-
jékozódásunkra kaptunk egy árajánlatot; a
rendelkezésünkre álló bruttó egymillió fo-

rintért kb. 16 800 hírlapoldal digitalizálását
vállalták – ez az Esztergom és Vidéke, leg-
idõsebb és legteljesebb lapunk a kezdettõl,
1879-tõl 1910-ig tartó idõszakát ölelte fel.

Az Esztergom és Vidéke hetente kétszer
megjelenõ, nagy múltú újság, a helyismere-
ti kutatók egyik igen fontos forrása. Városi
és megyei érdekeink közlönyének nevezte
magát 1900-ig, majd azt követõen az
„Esztergomvidéki Gazdasági Egyesület” hi-
vatalos lapjának. Heti két alkalommal jelent
meg, négy-hat oldalas terjedelemben. (Talán
mondhatjuk, hogy Esztergomnak az ország-
ban és az egyházban elfoglalt kiemelt törté-
nelmi helye miatt ez az újság nem csak hely-
történeti szempontból érdekes.)

A következõ évben teljessé tettük az Esz-
tergom és Vidékét, vagyis 1944-ig sikerült
digitalizáltatnunk – ekkor már DVD-n kap-
tuk az anyagot. 2006-ban további esztergo-
mi lapok kerültek lemezre. Az anyag tehát
teljessé vált, egyszerûen, gyorsan.

Igen örültünk ugyan az elért eredmé-
nyeknek, csakhogy a használat során kide-
rült, hogy ez az értékes helyismereti anyag
ilyen formában nemigen jelent elõnyt az
eredeti állapothoz, illetve a mikrofilmen õr-
zött állományhoz képest. Kétségtelen: védi
az eredeti újságokat, úgy a lapozgatástól,
mint a másolással járó herce-hurcától –
megjegyzem ilyesmit azelõtt már hosszú
évek óta kizárólag igazgatói engedéllyel le-
hetett tenni az anyaggal; az igazgatói enge-
dély viszont általában kiadatott, tekintettel
arra, hogy egy közkönyvtár alapvetõ felada-
ta a rendelkezésre bocsátás. Nyilvánvaló
persze, a védett anyagok esetében igen kor-
látozott mértékben. A digitalizálás után mi-
lyen egyszerû lett volna (és bevallom, én,
hozzá nem értõ, így képzeltem…) odaadni a
CD-t, azon „lapozgasson” a felhasználó, 
s nyomtathat is, ha kell. Csakhogy az anyag
a CD-ken illetve DVD-ken szinte használha-
tatlannak bizonyult. Ez az anyag teljes egé-
szében mikrofilmekrõl készült fotómásolat.

M û h e l y
Esztergomi digitalizálási történet*

✒✒    Kovátsné Várady Eszter
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A képek tif-formátumúak és rendkívül
rossz minõségûek. A mikrofilmrõl készült
képek csak nagyítással olvashatók – a ke-
resés pedig szinte lehetetlen bennük. Elõ-
ször is, mivel a fájlok nevei növekvõ szám-
sorrendben követik egymást. (EVID:
1879–1911-ig 14 db lemez; a lemezen egy
mappa található, aminek a neve a CD sor-
száma – tehát Esztergom01, Esztergom02
… Esztergom14. Ezen belül pedig pl.:
Esztergom04_0001.tif – és így tovább, amíg
csak hely van a lemezen…) Egy CD-n több
mint két év anyaga található, de ezek az
elõbb említett ok miatt év szerint sem azono-
síthatók be. Így talán mondanom sem kell,
hogy már elõre féltünk, ha egy olvasó az
Esztergom és Vidékével kapcsolatos kérdés-
sel fordult hozzánk, illetve abban akart ke-
resni. Egy picivel könnyebb volt, ha tudta,
hogy konkrétan melyik lapszám hányadik
oldalát szeretné megnézni; de ha csak egy
adott témában szeretett volna kutatni – ami
értelemszerûen az általánosabb igény egy
ilyen jellegû anyagban – az teljességgel le-
hetetlen volt. Ha keresni kényszerültünk
benne, „körülbelülre besaccoltuk”, hogy
melyik is lehet a keresett fájl, oldal – ha sze-
rencsénk volt és ügyesek voltunk, csak né-
hány fájlnyit tévedtünk – rosszabb esetben
igen sok idõbe telt, mire végre megtaláltuk
az adott lapszámot. Téma, adott név szerinti
kereséshez maradt a régi jól bevált módszer:

elõvettük a bekötött újságokat és lapozgat-
tunk bennük…

És épp, mivel gyenge minõségû, nehezen
olvasható képek álltak rendelkezésünkre,
szövegfelismerõ program futtatása sem ho-
zott volna eredményt. Szinte kilátástalannak
tûnt, hogy valaha is ez az anyag digitalizált
formában használható legyen. Tettünk még
egy „kört”; rendszergazdánk személyesen
felkereste az OSZK megfelelõ részlegét,
ahol a digitalizálás készült, de nem tudtak
zöldágra vergõdni, pont a korábban felsorol-
tak miatt. 

Ekkor vettük fel a kapcsolatot az
Arcanum Kft. igazgatójával. Õ világosított
fel arról, hogy valamennyi lapszámot be kell
szkennelni ahhoz, hogy megfelelõ minõsé-
get kapjunk. Felajánlotta, hogy gratis
beszkennel nekünk egy pár évfolyamot, és
szövegfelismerõvel látja el. Az ily módon
feldolgozott anyag pedig felkerülhet az
internetre. Mint régi könyvtárosnak komoly
dilemmát okozott, hogy szét kell szedetnünk
a bekötött évfolyamokat lapokra – de más-
ként nem juthattunk volna a kellõ eredmény-
re. Arra is nagyon oda kell figyelni, hogyan
történjék a lapokra való szétszedés. Ese-
tünkben ez meglehetõsen barbár módon ké-
szült. Ez is tanulság a jövõre nézve. Rendkí-
vül fontos a nagy felbontású kép készítése
(nálunk 400 DPI), ami felülre kerül, lentebb
a szöveg; ez a kétrétegû PDF. A könyvjelzõ
arra szolgál, hogy számunkra fontos dolgot,
amire késõbb szükségünk lehet, kiemelhes-
sünk a szövegbõl és félretehessük. A lap
négyhasábos tördelése adja a legbonyolul-
tabb munkát; javítani kell a sokhasábos szö-
vegszerkezetet. A hirdetések különösen 
változatos tördelésük, betûtípusaik miatt ne-
hezen OCR-ezhetõk (nehéz a szövegfelis-
merés), de nem is ez a cél. Ennek ellenére
valamelyest lehetséges. 

Végül megtörtént hát: helyismereti újsá-
gunk, az Esztergom és Vidéke 1889 és 1901
közti idõszaka fent van a neten és a honla-
punkon, és teljes keresést tesz lehetõvé a fe-
lületen. Aki kipróbálja, tapasztalhatja a nagy
sebességet. Szó belsejére is kereshetünk. 
A találatok kivilágítással kerülnek elénk. Ha
például könyvtárunk névadójára, Helischer
Józsefre keresünk, négy találatot kapunk. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. május4
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Mostanra már a lap tizenkét évfolyama
megtalálható honlapunkon is, az interneten
is, és több szempontú, teljes keresést tesz le-
hetõvé. Azt hiszem, a felhasználói igények-
nek ez a kínálat tökéletesen megfelel. 

Érdekességképp: miután az OSZK-ban
elkészültek a CD-k és a DVD-k, kaptam egy
olyan tanácsot, hogy nyomtassam ki és köt-
tessem újra be a lapokat. Kétségtelenül
hasznos, gyakorlatias tanács, de megmoso-
lyogtatott a dolog iróniája: a kör tehát bezá-
rult. Igen, Gutenberg papíralapú dokumen-
tumai már megértek jó pár száz évet. Biztos,
ami biztos, fontos dokumentumainkat õriz-
zük továbbra papíralapon is.

Könyvtárunk az Arcanum Kft.-vel fogja
befejeztetni az esztergomi helyismereti fo-
lyóiratokkal kapcsolatos digitalizálási mun-
kát. Ehhez azonban mindenképpen szüksé-
günk van az OSZK segítségére, ugyanis az
eredeti lap kellene hozzá. Azt még nem tu-
dom, mennyire partner ebben az OSZK. Azt
hiszem, ez nem csak a mi könyvtárunk prob-
lémája. Minden könyvtár elsõsorban a hely-
ismereti anyagát akarja digitalizálni, és el-
képzelhetõ, hogy másutt sem teljes ez az
anyag. Õszintén remélem, a könyvtári digi-
talizálásban, amely nemzeti kultúránk köz-
kinccsé tételének útja, nem lesznek érdeküt-
közések, üzleti vagy presztízsharcok, és a
könyvtárak megkapják a szükséges segítsé-
get.

Az Arcanumban folyó digitalizálási mun-
kával párhuzamosan könyvtárunk az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium támogatásával
két programot vásárolt (Abby Finereader
OCR 9.0, illetve Adobe Acrobat9 Full); így
lehetõvé válik számunkra a „házi” digitalizá-
lás is, amivel helyismereti köteteinket akar-
juk elektronikusan is elérhetõvé és kereshe-
tõvé tenni. Most már „csak” szkennert kell
hozzá szereznünk, lehetõleg A3-ast, vala-
mint munkaerõt. Aztán az alkalmi munka-
erõt – mert státust holtbiztos, hogy nem ka-
punk erre a munkára – be kell tanítani a

szkennelésre és az OCR-ezésre. Nem tudom,
milyen minõség születik ebbõl a felállásból,
de az biztos, hogy a munka elengedhetetle-
nül fontos mindannyiunk számára. ■

* A budapesti könyvfesztiválon, 
2010. április 23-án elhangzott elõadás 
írásos változata

Felhívás
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemze-

ti Könyvtárának fõigazgatója felhívással for-

dul a könyvtári-informatikai szakemberek-

hez egy rövid, világos és teljes mértékben

megvalósítható rendszerterv elkészítésére az

országos Dokumentumellátási Rendszer

mûködtetésére. A nyertes pályázat 35 000

forintos díjban részesül, melynek átadására

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42.

Vándorgyûlésén kerül sor Baján.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Zala Megyei Szervezete 2010. április 26-án
tartotta taggyûlését a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban, amelynek fontos szakmai ré-
sze volt Gerõ Gyula könyvtártörténeti kro-
nológiájának bemutatója. A programra meg-
hívást kapott a szerzõ, akivel e sorok írója
beszélgetett. 

Gerõ Gyula saját szavai szerint búcsúzni
érkezett Zalaegerszegre, hiszen azt tervezi,
hogy az év végén befejezi az aktív munkát.
Nagyon örült, hogy találkozhatott néhány
régi kollégával, elsõsorban Bangó Béla nyu-
galmazott igazgatóhelyettessel.

Gerõ Gyulát a szakmában mindenki is-
meri, az idõsebb korosztály elsõsorban mint
egy szakmai lap szerkesztõjét, a fiatalabbak
mint a magyar könyvtári kronológia atyját.
Ki hinné, hogy idén betöltötte a 85. életévét!
Hiszen Gerõ Gyula 1925. február 13-án szü-
letett Somogyszilen. Ha utánanézünk az
életrajzának, sok érdekességet tudhatunk
meg róla. A jogi diploma megszerzése mel-
lett történész-mûvészettörténész és könyvtár
szakra is járt, de egyiket sem fejezte be,
mert közben 1953-ban megnõsült. 

A könyvtáros szakmában 1950-tõl dolgo-
zott, elõször mint a Kaposvári Városi Olva-
sóterem könyvtárosa, majd mint a Bajai Vá-

rosi Könyvtár vezetõje. 1952-ben a Nép-
könyvtári Központ, rövid idõvel késõbb pe-
dig az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) módszertani osztály munkatársa
lett. 

1954 és 1975 között a Könyvtáros címû
lap olvasószerkesztõje, majd 1976-tól 1985-
ig fõszerkesztõje volt. Közben egy évig
(1975–76.) a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ osztályvezetõje is volt az
OSZK-ban. 1985-ös nyugdíjazását követõen
is tovább dolgozott a szakmában: 1986 és
1989 között szakfelügyelõ volt. 1989-ben
megalapította a Könyvtári Levelezõ/lapot,
amelyet 1996-ig szerkesztett. 1997-tõl pedig
teljes erõvel a könyvtáros kronológia készí-
tésén dolgozott.

Munkásságát több szakmai díjjal jutal-
mazták: Szabó Ervin-emlékérem (1980),
Darvas József-plakett (1988), Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem
(1989), Széchényi Ferenc-díj (2005). 

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Múltidézõ kötetbemutató a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban
Gerõ Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 címû kézikönyvének bemutatója

✒✒    Sebestyénné Horváth Margit

Felhívás
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárának fõigazgatója felhívással fordul a
könyvtári-informatikai szakemberekhez egy
rövid, világos és teljes mértékben megvalósít-
ható rendszerterv elkészítésére az országos
Dokumentumellátási Rendszer mûködtetésére.
A nyertes pályázat 35 000 forintos díjban ré-
szesül, melynek átadására a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete 42. Vándorgyûlésén kerül sor
Baján.



A magyar könyvtártörténeti kronológia
harmincéves munkájának gyümölcse. A mû
szakmánk alapvetõ kézikönyve, a magyar
könyvtártörténet teljességre törekvõ idõren-
di áttekintése, hiszen a kezdetektõl több
mint ezer évet tekint át. (A mû értékelését el-
olvashatják lapunk ez év márciusi számá-
ban, a 32–35. oldalon – a szerk.)

A kötet elõszavában olvashatunk arról,
hogy a magyar könyvtáros kronológia készí-
tésének nincs nagy múltja, hiszen mindösz-
sze negyvenéves. Gerõ Gyula könyvének
elõzményei voltak azok a krónikák, amelyek
a Könyvtáros vagy a Könyvtári Figyelõ cí-
mû lapokban jelentek meg. Elsõként 1970-
ben a Könyvtári Figyelõben Bereczky Lász-
ló foglalta össze az 1945 és 1969 közötti
magyar könyvtárügy kronológiáját. A továb-
biakban Gerõ Gyula nevéhez fûzõdik a
könyvtártörténeti kronológiák elkészítése. 
A Könyvtáros szerkesztõjeként fontosnak
tartotta, hogy a lap hasábjain megjelentesse
az elõzõ év eseményeit, krónikáit. Ezek az
éves kronológiák nyomon követhetõk 
az 1978 és 1992 közötti idõszakban, vala-
mint megjelent az 1970 és 1976 közötti idõ-
szak pótlása is. 

1992-tõl a kisebb léptékû Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros – terjedelmi okok miatt –
már nem tudott helyet biztosítani az éves
krónikáknak, ennek ellenére a munka to-
vább folyt. A Könyvtári Figyelõ 2003. évi
különszámában végül megjelenhetett a
2001. év krónikája, majd a 2006. évi 
3. számban a 2002 és 2004 közötti idõszak
könyvtári eseményei, krónikái kaptak he-
lyet. A kronológiával szerves egységben
megjelent a Kitüntetett könyvtárosok névtá-
ra is. (2003. évi különszám, 2006/3,
2008/4.)

Gerõ Gyula a találkozón beszámolt az
NKA támogatásával az Országos Széchényi
Könyvtár kiadásában nemrég megjelent mû
készítésének mûhelytitkairól. Végignézte 
a könyvtártörténeti munkákat, a szaksajtót,
de a könyvtárakkal is rendszeresen tartotta a
kapcsolatot. Az adatokat gondosan ellen-
õrizte, emellett az összegyûlt anyagot min-
den évben megküldte ellenõrzésre és kiegé-
szítésre a tizenkilenc megyei könyvtárnak,
az országos szakkönyvtáraknak, és rendsze-

resen tartotta a kapcsolatot a könyvtárügy
központi szerveivel is. A hagyományos cé-
dulázás módszerével dolgozott, az elektro-
nikus feldolgozásban Rácz Ágnes segítette
munkáját. A gyûjtõmunkának voltak nehéz-
ségei, mivel a könyvtárak nagy része nem
fordít elég figyelmet a saját története doku-
mentumainak megõrzésére. 

A szerzõ elmondta, hogy a kronológiába
a következõ típusú események kerültek be:
könyvtárakat irányító fõhatóságok, minisz-
tériumok, szervezetek; könyvtárak alapítása,
felavatása, mûködés megkezdése, összevo-
nások, szétválások, megszûnések, károk,
balesetek, könyvtárépítés, személyi változá-
sok, neves könyvtárosok halála, kitünteté-
sek, könyvtárosok által szerzett tudományos
fokozatok, országos, regionális tanácskozá-
sok, továbbképzések, tanfolyamok, országos
vagy regionális rádió- és tévémûsorok
könyvtárakról, országos jelentõségû kiad-
ványok megjelenése, könyvtári folyóiratok,
híradók, hírlevelek, könyvtári mozgalmak,
akciók, kampányok, nagyrendezvények
(összesen húsz témakör).

A könyvbemutató nagyon jó hangulatú
volt. Több könyvtár döntött a mû megvásár-
lása mellett, hiszen Zala megyére vonatko-
zóan is több száz, könyvtártörténeti szem-
pontból fontos adatot találhatunk benne. ■
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2009 tavaszán olvastam, hogy valamelyik
könyvtárban a gyerekek az éjszakát a
könyvtárban töltötték. Nagyon megtetszett
az ötlet, és elkezdtem gondolkodni, milyen
módon és formában tudnám a saját könyvtá-
ramban megrendezni. Úgy gondoltam, hogy
valamilyen téma köré kellene felépíteni az
egész eseményt.

Szerencsére épp akkor érkezett meg A ma-
nók nagy enciklopédiája címû könyv. 
A könyvet megnézve nagyon jó témának
ígérkezett. Nyáron aztán el is kezdtem a
program tervezését. A könyv sok segítséget
nyújtott a manók életével kapcsolatban pl.
manónevek, manók viselkedése, manócsalád,
étkezéseik, bölcs könyveik, manómesék, éne-
keik, sportjaik, játékaik és szórakozásaik.
Ezen témák köré tudtam szervezni az éjsza-
kai programot. 

Szeptemberben felkerestem az iskolákat a
könyvtár legújabb pályázataival kapcsolat-
ban. A manók éjszakájára negyedik osztá-
lyos gyerekeket vártunk. Minden iskolából
háromfõs csapatok jelentkezhettek. Nagyon
nagy érdeklõdést váltott ki a javaslat. Az éj-
szaka elõtt szülõi értekezletet tartottam, ahol
megbeszéltük a legfontosabb tudnivalókat. 

2009. október 16-án este hét órára vártuk
a huszonegy kisgyermeket. Nagy izgalom-
mal készültem a kollégákkal együtt, és 
természetesen a gyerekek is. Miután lepa-
koltak és elköszöntek a szülõktõl, megkez-
dõdtek a tevékenységek.

Egyetlen versikével manóméretûre zsu-
gorítottuk magunkat, így meghívót kaptunk
a manók világába. Utána elkészítettük a ma-
nósipkát, pirosat és csúcsosat, mert a manó
csak így manó. A csapatok manónevet vá-
lasztottak. Elmondtuk a manók etikai kóde-
xét. Elõre elkészítettem a manók pénzét,
melynek lyuk van a közepén. A pénzt szíjra
felfûzve hordják a manók, a csapatok a jó
válaszokért érméket kaptak. Megrajzolták a
manók címereit a jelképek segítségével, ta-
nultunk manóverset, titkosírással megfejtet-
ték a mesealakokat, manóéneket énekeltünk,
varázsverssel a családi étkezésekre kaptak
választ. A Játék és szórakozás címû fejezet-
ben megismerkedtek a manók kedvelt játé-
kaival, úgy mint trappolós játék, célbadobás,
pletykajáték. A manók kedvenc téli sportja a
csoportos szkander. 

Nem hagytuk éhezni sem a gyerekeket:
vacsorára pizzát, reggelire pedig finom pék-
süteményeket és teát kaptak vállalkozók és a
könyvtár jóvoltából. Hamarosan eljött az éj-
fél. A gyûjtött pénzérméket beváltva min-
denki ajándékokat kapott. Már mindenki na-
gyon várta az utolsó programot, amikor a
felnõttkönyvtárban, a polcok között álomra
hajthatták a fejüket. Szombaton reggel pe-
dig kissé álmosan, de tele élményekkel vár-
ták a szülõket és távoztak a könyvtárból.

A 2007-ben lezajlott Olvasó lurkó olva-
sást népszerûsítõ program sikere és népsze-
rûsége adta az ötletet, hogy Manó olvasó-
klub címen indítsam újra ezt a pályázatot.

Manók éjszakája és Manó olvasóklub 
a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában

✒✒    Lázár Ágnes



Elsõ feladatként meg kellett határoznom,
hogy kiket akarok megszólítani. Két korcso-
portra osztottam a gyerekeket: második és
harmadik osztályosokra, valamint negyedik
és ötödik osztályosokra. Kiválasztottam ti-
zenkét-tizenkét könyvet minden korcsoport
számára. A megfelelõ példányszámot a vá-
ros iskoláiból, valamint más könyvtárakból
szereztem be.

Nyáron aztán elkezdtem olvasni a köny-
veket és minden könyvhöz összeállítottam
öt-hat kérdést, melyre a könyv olvasása so-
rán a válaszok megtalálhatók voltak. 2009.
október 1-jétõl indult a program, és azok a
gyerekek jelentkezhettek, akik vállalták,
hogy öt hónap alatt elolvasnak öt könyvet,
és a feltett kérdésekre is megadják a választ. 

78 tanuló kezdte el a programot, végül 61
gyermek teljesítette a pályázati feltételeket.
Spiesz Bianka mind a tizenkettõt, Kékesi
Norma tíz, hat nebuló pedig hét könyvet ol-
vasott el az öt helyett. 

61 sikeres pályázó 325 könyvet ismert
meg, a lemorzsolódott gyerekek is elolvas-
tak huszonhetet. A kezdeményezés 29 új be-
iratkozott olvasót is eredményezett.

A másodikos és harmadikos gyerekeknek
szóló könyvlistából a legtöbben Janikovszky
Éva, Kormos István, Bosnyák Viktória és
Csukás István mûvét olvasták el. 

A negyedik-ötödik osztályosoknál pedig
Bálint Ágnes, Békés Pál, Bosnyák Viktória
és Sas Ede mûvei voltak a legkedveltebbek.

2010. március 22-én tartottuk a nagysza-
bású eredményhirdetést a szekszárdi Tücsök
színpad vidám, jó hangulatú elõadásával.
Majd a pályázat értékelése után mindenki
ajándékkönyvet kapott.

A nagy sikerre való tekintettel 2010.
március 26-án ismételten megrendeztük a
Manók éjszakáját. Természetesen erre már
csak az olvasópályázaton részt vevõ gyere-
kek jelentkezhettek. huszonhárom olvasó
vállalta még ezt a lehetõséget.

Az elõzõ éjszaka tapasztalatait felhasz-
nálva állítottam össze a programot. Az elsõ
része megegyezett az õszivel, de most sok-
kal több játékos feladatot találtam ki. Annyi-
ban volt más, hogy az elsõn csak negyedike-
sek vettek részt, most második, harmadik,
negyedik és ötödik osztályosok alkották a
csapatokat. Nagyon vidám és boldog perce-
ket töltöttek el a gyerekek. 

Vállalkozóknak köszönhetõen kaptak va-
csorát, reggelit és ajándékokat az apróságok.

Összességében nagyon sikeresnek tartom
a manós programsorozatot. Nemcsak a hu-
szonkilenc új olvasó miatt, hanem azért is,
mert egyaránt kedvezõ fogadtatásra talált a
gyerekek, a szülõk és a pedagógusok köré-
ben is. ■
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Manó olvasóklub könyvjegyzék második 
és harmadik osztályosok számára:
Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában?
Bodó Béla: Brumi mint detektív
Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánk 
Csukás István: Süsü, a sárkány
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
Jódal Rózsa: A csokinyuszi három kívánsága
Kormos István: Vackor világot lát
Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai
Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil újabb csínyei
Nordqvist, Sven: A kandúr szülinapi tortája
Simon, Francesca: Rosszcsont Peti alsónadrágja
Travers, P. L.: Mary Poppins a konyhatündér

Negyedik és ötödik osztályosok számára:
Bálint Ágnes: Egy egér naplója
Békés Pál: A Félõlény
Berg Judit: Rumini
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
DiCamillo, Kate: Tigris, tigris, sárga láng
DiTerlizzi, Tony: Manók könyve
Kästner, Erich: Május 35
Lewis, C. S.: Caspian herceg
Lindgren, Astrid: Háztetey Károly újra repked
Nógrádi Gábor: PetePite
Sas Ede: Rin-Tin-Tin
Schröder, Patricia: Szerepcsere
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Hazánkban április 11-én, József Attila szü-
letésnapján ünnepeljük a költészet napját.
1964 óta országszerte irodalmi elõadások-
kal, megemlékezésekkel, koszorúzásokkal,
könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozók-
kal és versmondó versenyekkel, felolvasá-
sokkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta
emléke és a magyar líra elõtt.

Az idén ötvenéves fennállását ünneplõ
Miskolci Városi Könyvtár évek óta szervezi,
rendezi a lillafüredi mûsort, amelyben az
idén egy különleges világrekord-kísérlet is
szerepelt. 2010. április 9-én a Palotaszálló
függõkertjébe invitáltuk azokat, akik szeret-
tek volna részt venni abban a kísérletben,
hogy felállítsák a legnagyobb létszámú kö-
zös versmondás magyarországi rekordját. A
tervek szerint legalább 650 személyt vár-
tunk, hogy elszavalják József Attila itt írt
szerelmes versét, az Ódát.

„A rekordot remélhetõleg a nemzetközi
Guinness szervezet is elfogadja és bejegyzi,
hiszen ilyen próbálkozás még nem szerepel
az adatbázisukban” – mondta sajtótájékoz-
tatóján Borkuti László, a könyvtár igazgató-
ja. „A sikerben azért is bízunk, mert a nem-
zetközi szervezettõl elõzetesen megkapott
elõírások szerint történik a kísérlet. Mivel az
Óda férfivers, eredeti terveink szerint csak
férfiak szavalták volna, de a Guinness ezt
diszkriminatívnak találta, ezért bárki csatla-
kozhat a helyszínen a rekordkísérlethez.”

A könyvtár felhívására Miskolc vala-
mennyi középfokú oktatási intézményébõl
több mint háromszáz diák jelentkezett elõ-
zetesen a nem mindennapi megmérettetésre.
A „versenyzõk” a Majális-parkban gyüle-
keztek, ingyenes különbuszok szállították
õket az esemény színhelyére. Jómagam –
láthatósági mellényt viselve – itt adtam tájé-
koztatást a költészet napi ünnepi program
forgatókönyvérõl, tervezett menetérõl.

A Palotaszálló függõkertjénél munkatár-
saim várták a miskolci középiskolásokat, a
pedagógusokat, valamint a nagyszámú érdek-
lõdõt. A regisztrációt követõen a jelentkezõk
ajándékba kapták az Óda szövegét tartalmazó
emléklapot, valamint a Miskolci Városi
Könyvtár kiadásában erre az alkalomra meg-
jelent, 32 oldalas, Lillafüredet és környezetét
színes fotókon bemutató, reprezentatív külle-
mû, A/5-ös méretû album-verseskönyvet is,
amely a magyar mellett angol és német nyel-
ven is tartalmazta József Attila versét.

Az Óda keletkezésének történetérõl
Csorba Piroska gimnáziumi tanár, író be-
szélt. Mint fogalmazott: „Itt, a Bükk lábá-
nál, 1933 júniusában született az Óda címû
vers, amikor a lillafüredi Palotaszállóban az
Írók Gazdasági Egyesülete tartott konferen-
ciát, és József Attila beleszeretett az egyik
résztvevõbe, Marton Mártába. Õ ihlette az
Óda címû csodálatos verset, amely nemcsak
a magyar, hanem a világirodalom talán leg-
szebb szerelmes verse. Magyarország egyik
csodálatos helyén, Lillafüreden áll József
Attila szobra, hiszen itt született meg az
Óda, a Hámori-tó és a Palotaszálló mellett, a
hegyek lábánál, a mesés vízesés közvetlen
közelében. Lehet-e ezt az élményt fokozni?
Lehet. Például a mai különleges csoportos
versfelolvasással, amellyel valószínûleg si-
kerül megdönteni a Guinness-rekordot.” 

Ezt követõen a kulturális élet helyi kép-
viselõi, közmûvelõdési szakemberek és in-
tézményvezetõk koszorúzással tisztelegtek
József Attila emléke, a költészet napja, vala-
mint a lillafüredi írókonferencia emléktáblá-
ja elõtt.

Guinness-rekord Lillafüreden a költészet napján

✒✒    Zahuczky László

A rekorderek fõként
miskolci középiskolás

diákok voltak

A szerzõ felvételei



Majd Sebestyén István magyarországi re-
kordkoordinátor eligazítása következett. 
A Montázs Drámapedagógiai és Közmûve-
lõdési Egyesület vezetõje, Püspöki Péter
vezénylésével kezdetét vette a rekordkísér-
let. Az egyesület tagjai a mikrofonokkal el-
látott színpadról segítették a közös versmon-
dást. Rögtön a vers kezdetétõl Sebestyén
István számolásba kezdett, a függõkert leg-
felsõ szintjérõl gyors léptekkel egyre lejjebb
haladva, ujjával jelezte a megszámolt szava-
lókat. Mivel az Óda elég hosszú, bõven ju-
tott ideje a jelenlévõ rekorderek számbavé-
telére.

A helyszínen
tizenhat miskol-
ci középiskola
több mint há-
romszáz tanuló-
ja szavalt. Mel-
lettük pedagó-
gusok, a szerve-
zõ könyvtár
munkatársai –
köztük jóma-
gam –, az egye-
sület tagjai, a
helyi kulturális
élet szakembe-
rei vettek részt a
versmondásban,
de csatlakoztak
hozzájuk a magyar irodalom és költészet
iránt elkötelezettek, versrajongók, helyi írók
és költõk, az arra sétáló turisták, kirándulók,
a hotel vendégei, nyugdíjasok, a XVII. Ifjú-
sági Kardiológus Napokon részt vevõ orvo-
sok, a média képviselõi. 

„Sikeres volt a lillafüredi rekordkísérlet!
Sikerült megdönteni az eddigi hazai rekor-
dot” – mondta el az eredményt hitelesítõ Se-
bestyén István a jelenlévõknek. Az immár
világrekorderekké vált résztvevõk ezt öröm-
mel vették tudomásul, és tapssal köszönték
meg egymásnak közösen elért eredményü-
ket.

Borkuti László igazgató szerint a könyv-
tár e kezdeményezésével szerettük volna 
elérni, hogy a szokásosnál jóval többen láto-
gassanak el a költészet napja alkalmából Jó-
zsef Attila szobrához, az Óda keletkezési

helyszínéhez, másrészt pedig szerettük vol-
na megszólítani a fiatalokat is, ösztönözve
õket az olvasásra, a magyar irodalom és köl-
tészet olvasására, szeretetére, a közös vers-
olvasás élményére. Abban is bíztunk, hogy a
vers szövege, hangulata és a rekordkísérlet
emléke hosszú idõre megmarad a szavalók-
ban. Így utólag visszatekintve megállapít-
ható, hogy nem csak a rekordkísérlet lett 
sikeres és eredményes, hanem elõzetes vára-
kozásaink, számításaink is valóra váltak, be-
igazolódtak.

Az ünnepi mûsor zárását a Szinva-patak
vízesésénél álló József Attila-szobor meg-

koszorúzása 
j e l e n t e t t e .  
A 2005-ben
készült kom-
pozíció kü-
lönlegessége,
hogy a terasz
kõpárkányára
támaszkodó,
befelé figyelõ
költõ mellett
a párkányra
vetõdõ nõi ár-
nyék az Óda
soraiból raj-
zolódik ki. Itt
a város kultu-
rális vezetõi,

valamint az iskolák pedagógusai és magán-
személyek helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit, virágcsokrait Varga Éva Munkácsy-
díjas szobrászmûvész alkotásánál. Így ért
véget a költészet napja Lillafüreden.

A legnagyobb létszámú közös versmon-
dás korábbi rekordját Budapest VII. kerüle-
tében állították fel. Az Erzsébetvárosban ta-
lálható Alsóerdõsori Általános Iskola és
Gimnázium pedagógusai és tanulói – szám
szerint 635 személy – 2008. április 11-én
közel tízperces versmondás során tizenegy
József Attila-verset adtak elõ közösen az is-
kola aulájában.

Ezt a rekordot döntötte meg 2010. április 9-én
– a helyszíni összesítés szerint – 760, több-
ségében miskolci diák, nõ és férfi, idõs és 
fiatal, nyugdíjas és aktív dolgozó, turista 
és ifjú kardiológus. ■

Egyesével számolta meg a résztvevõket az elõtérben látható, 
rekordhitelesítõ Sebestyén István
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2010-ben tizenhetedik alkalommal rendez-
ték meg a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivált. A fesztivál a Millenáris parkban,
könnyen megközelíthetõ helyen várta láto-
gatóit április 22. és 25. között.

A világirodalom és a hazai szellemi élet
képviselõi részvételével kulturális progra-
mok sokaságát kínálta, köztük író-olvasóta-
lálkozókat, felolvasásokat, dedikálásokat,
könyvpremiereket, koncerteket, kiállításo-
kat.

A könyvfesztiválon évrõl évre bemutat-
kozik egy-egy ország kultúrája, irodalma. 
A 2010-es fesztivál látogatói Izraellel ismer-
kedhettek meg. A díszvendég Ámosz Oz vi-
lághírû író volt, aki Rímek életre, halálra
címû kisregényét mutatta be.

A gyermekeknek külön kialakított rész-
legen a gyerekirodalom népszerûsítése mel-
lett színes programokkal várták a családo-
kat.

A különbözõ szekcióprogramok hagyo-
mányos résztvevõje a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete szervezésében a Könyvtáros
Klub. Ennek keretében április 23-án 14 és
15 óra között került sor a 275 éves a Miskol-
ci Egyetem és a Nyugat-magyarországi
Egyetem könyvtára – Könyvtárak évszáza-
dai a kutatás és oktatás szolgálatában címû
programra. A szekcióülésen Fonyó István-
nénak, a BME-OMIKK fõigazgatójának
moderálásával rendkívül értékes és tartal-

mas elõadást tartott Szendi Attila, a Miskol-
ci Egyetem levéltárának vezetõje, aki az 
intézmény történetének ismertetésével pár-
huzamosan részletesen végigvezette az 
érdeklõdõket a könyvtárak történetén, fel-
villantva az oktatáshoz és kutatáshoz kap-
csolódó szakirodalmakat. Ezt követõen
Tompáné Székely Zsófia, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Központi Könyvtár könyv-
tári informatikusa egészítette ki néhány sop-
roni vonatkozással az elõadást, s bemutatta
a jubileumi év honlapját. ■

275 éves a Miskolci Egyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem Könyvtára
Könyvtárak évszázadai a kutatás és oktatás szolgálatában

✒✒    Tompáné Székely Zsófia – Tóth Mónika

Tudta-e?

A Selmeci Mûemlékkönyvtár a Miskolci
Egyetem és a Nyugat-magyarországi Egye-
tem õsének, az 1735-ben Selmecbányán
(Schemnitz, ma Banska Štiavnica, Szlová-
kia) megalapított Bányászati Tanintézet
(Bergschule) könyvtára. 

1762-ben Mária Terézia rendeletére
kezdték meg a már meglévõ Bergschule
gyakorlati és szellemi alapjaira támaszkod-
va az akadémia (Bergakademie) szervezé-
sét, amelyet az 1770-es alapító okirat szen-
tesített. 

1808-ban az akadémia mellett Erdészeti
Tanintézet létesült. 1846-tól az akadémia
szerves részeként, már Berg- und Forstaka-
demie néven mûködött.

Az 1735 és 1918 közötti idõszakból való
mintegy 45 ezres állomány háromnegyed ré-
sze került Miskolcra, egynegyed része pedig
a másik utódintézmény, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem könyvtárában maradt. 

A Selmeci Mûemlékkönyvtár, mint 
Európa egyetlen XVIII. századi alapítású,
épségben és szinte hiánytalanul megmaradt
mûszaki-természettudományos szakkönyv-
tára, muzeális védettséget élvez.



2010-ben az UNESCO
Ljubljanát választotta a vi-
lág könyv-fõvárosává. Eb-
bõl az alkalomból az 
ELTE Egyetemi Könyvtár
május 4. és június 14. 
között önálló kiállítás-
sal mutatkozik be a szlo-
vén Nemzeti és Egye-
temi Könyvtárban (www.

nuk.uni-lj.si) A 450 éves budapesti Egyetemi
Könyvtár kincsei címmel. 

A legrégibb folyamatosan mûködõ ma-
gyar egyetem bibliotékája Magyarország
egyik legértékesebb könyvgyûjteményét õr-
zi, melybõl 38 darab XV–XIX. századi do-
kumentum szerepel a kiállításon – köztük két
corvina és egy további kódex, számos õs-
nyomtatvány, valamint egy igen értékes
összeállítás a legkorábbi magyar nyelvû
vagy magyar vonatkozású könyvekbõl. A ki-
állítást kísérõ szlovén és angol nyelvû infor-
mációs anyag és katalógus a könyvtár fejlõ-
dését egészen napjainkig mutatja be.

A kiállított gazdag anyagból ízelítõül elég,
ha megemlítjük a római császárok történetét
bemutató, XV. századi Historia Augusta cor-
vinát, H. Schedel 1493-ban kiadott, a maga
korában igen népszerû Világkrónikáját szá-
mos európai város – köztük Buda – realiszti-
kus ábrázolásával, a szász Heltai Gáspár ma-
gyar nyelven nyomtatott Krónikáját 1575-
bõl, vagy éppen Benyovszky Móric gróf
1797-es megjelenésû, angolból németre for-
dított útinaplóját.

A kiállítás május 4-ei ünnepélyes meg-
nyitóján a két könyvtár fõigazgatója mellett
részt vett Hudecz Ferenc, az ELTE rektora,
Stane Pejovnik, a Ljubljanai Egyetem rekto-
ra és Szent-Iványi István ljubljanai nagykö-
vet. Az eseményre a két könyvtár között
2009 májusában aláírt kétoldalú együttmû-
ködési megállapodás keretében kerül sor,
amelyet Szlovénia 2011 tavaszán viszonoz
Budapesten.

A kiállításról további részletek, képek, le-
tölthetõ katalógus: www.konyvtar.elte.hu ■
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár bemutatkozása Ljubljanában

✒✒    Wallner György



Pince: könyvek, doktori disszertációk, fo-
lyóiratok korábbi évfolyamai mindenhol...
2. emelet: könyvek, polcok körülöttem...
3. emelet: díszes albumok a millennium ko-
rából, XVIII. századi könyvek...
4. emelet: folyóiratok korábbi évfolyamai,
egy szép, régi könyvtári bútor, a papír jelleg-
zetes szaga...
5. emelet: továbbra is könyvek mindenhol,
kerek ablakok...

Hová kerültem? Hol vagyok? Van még fen-
tebb? Nincs is öt emelete az egyetem gödöl-
lõi fõépületének! Hová vezet ez a lépcsõ?
Egy újabb ajtó. Vajon hová nyílik? Eddig
akármelyik ajtón mentem be, csak könyve-

ket láttam. Vajon hogyan találják meg a sok
könyv között azt, amit valaki használni
akar? Ja, igen, erre mondták, hogy méret
szerint tárolják, hogy minél több elférjen, és
mindegyiknek van egy egyedi száma, cím-
kéje. De ezen az ajtón mintha valami fény
szûrõdne át.... És igen! Ez az! Kijutottam!
Tiszta levegõ! Világosság! Sehol egy könyv!
Nem mintha bármi bajom lenne a könyvek-
kel, de hat szinten keresztül minden helyi-
ség minden zugában csak polc és könyv már
nekem is sok volt. De várjunk! Hol is va-
gyok? Hová kerültem? Nézzünk kicsit kö-

rül! Körben kõfal, oldalt tetõ. Mintha egy te-
rasz lenne. De ezen az épületen nincs is 
terasz! És mi van a kõfalon túl? A zöldben
szemben egy lovas alak. Ez ismerõs vala-
honnan! Mellette a betonozott és a fehér kõ-
vel leszórt ösvényt is már láttam valahol. De
eddig Kálmán herceg szobra valahogy nem
volt ilyen apró! Mennyire máshogy néznek
ki innen az emberek, az autók, az épületek!
És még a kastélyt is látni!

Hasonló érzései lehettek azoknak, akik a
könyvtárat szeretõk és könyvtárosok napján
részt vettek a Szent István Egyetem Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár rendezvé-
nyén. Az érdeklõdõk a raktártúrán a könyv-
tár és az egyetem épületeinek eddig ismeret-

len részeit tekinthették meg – a pincétõl 
a padlásig, szó szerint, kilenc szintet bejár-
va. Betekinthettek a könyvtár kulisszatitkaiba,
sejthetik mit is jelent a kb. 370 ezer könyv-
tári egység, amivel a három gödöllõi kar
hallgatóit, oktatóit és kutatóit kiszolgáló
könyvtár rendelkezik. Láthattak régi folyó-
iratokat, valamint képet kaptak arról, hogy
miért nincs minden szabadpolcon, az olva-
sóteremben és miért szükséges a raktári ké-
rõcédula mindkét felét kitöltetni. Végül 
pedig a kilátásban gyönyörködhettek a fõépü-
let legmagasabb pontján lévõ tetõteraszról.
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Raktárak titkai
Könyvtárat szeretõk és könyvtárosok napja a Szent István Egyetemen

✒✒    Kristóf Ibolya



A Szent István Egyetem gödöllõi könyv-
tára 2010. április 14-én kilépett a könyvtári
polcok, katalógusfiókok és ETO-jelzetek al-
kotta biztonságos falak közül. Bár nem a
2010. áprilisi rendezvény volt a könyvtár el-
sõ rendezvénye, de ez volt az elsõ, ahol nem
annyira a szakmaiságon, a kutatáson és a tu-
dományosságon, hanem az élményszerûsé-
gen volt a hangsúly. Az eddig szervezett, Az
egyetem szolgálatában sorozat keretében
megtartott elõadások a könyvtári gyûjte-
ményre a szolgáltatások, az adatbázisok
használata, a kutatás segítése szempontjából
fókuszáltak. Most maga a gyûjtemény került
elõtérbe, de egy másik arcát mutatta meg: a
minõség mellett rövid idõre a mennyiség, az
állomány nagysága volt a fontos. 

A kampuszon tartott, a három gödöllõi
kar gólyatábora keretében szervezett könyv-
tári séta, a Gólyaséta, bizonyos szempontból
rokonítható az elmúlt rendezvénnyel, hiszen
akkor is a könyvtár elhelyezkedése, a
könyvtári terek megismerése a cél. De most
az olvasók elõl elzárt terek, a raktározási
rendszer, az épületben szétszórt raktári labi-
rintusok megismerése volt hangsúlyos.

A világnapon tartott rendezvény is jelzi
azt a változást, ami az elmúlt idõszakban a
könyvtárak szerepében bekövetkezett. Az
oktatás és kutatás segítése mellett a közös-
ség, a kapcsolatok egyre fontosabb szerepet
kapnak. A feladatok, a projektmunkák
együttmûködést igényelnek. A könyvtárak
alkalmazkodnak ehhez, csoportos tanulási
terek kialakításával. Továbbá a tudományos
szolgáltatások mellett az élményszerûség, a
könyvtárakban folyó háttérfolyamatok meg-
ismertetése is egyre hangsúlyosabban kerül
elõ. A könyvtár mint közösségi tér, találko-
zási hely fontos szerepet tölt be egy felsõok-
tatási intézmény életében.

Egy felsõoktatási könyvtár elsõdleges
célközönsége az oktatók-kutatók és a hallga-
tók, az õ tudományos, tanulmányi eredmé-
nyeik segítése. Mindemellett azonban köz-
mûvelõdési szerepet is betölt az intézmény
életében. Erre szolgálnak a könyvtárak szép-
irodalmi és mûvészeti gyûjteményrészei. 
A Kosáry könyvtár világnapi rendezvényén
nem csak hallgatók, hanem az egyetem
egyéb, nem oktató-kutató munkakörben dol-

gozó munkatársai is részt vettek – ezzel is je-
lezve, hogy a közmûvelõdési szerepnek is
van létjogosultsága.

Délután Darvasi László novellájának fel-
olvasására került sor az egyik könyvtári ol-
vasóteremben. A Szív Ernõ álnéven,
1994-ben megjelent írás a könyvtáros kis-
asszony elcsábításának szükségességét
hangsúlyozza, hiszen: „Ki ne tudná, hogy
revolúció elõtt áll a könyvtár? Mivel a szá-
mítógép fölszámolja a hagyományos köl-
csönzõi eljárásokat, a könyvtáros kisasz-
szonyok elcsábítása közügy, egyszerûen
nem halogatható tovább. Negyedszázad sem
kell hozzá, és egyáltalán nem lesz köz-
könyvtár. Vagyis lesz, csak nem ilyen. Nem
lesz könyvtáros kisasszony – csak zümmögõ
számítógép lesz –, és akkor az ember verhe-
ti a fejét, hogy késõn kapott észbe. Nincs
más megoldás, el kell csábítni a könyvtáros
kisasszonyt. Amilyen gyorsan csak lehet.”

Mi, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár
és Levéltár munkatársai, itt vagyunk, várjuk
az olvasókat, használókat, a hallgatókat, ok-
tatókat, érdeklõdõket. Használják a könyv-
tárat, használják a könyvtárosokat! Amíg
vannak… Addig pedig vegyék észre a
könyvtár átalakulását: az új olvasói kártyát,
a kölcsönzési idõt jelzõ füleket, a csoportos
tanulásra is alkalmas tereket! Hiszen a
könyvtár és a könyvtárosok a használókért
vannak, értük dolgozunk.

A programokon részt vevõk száma az
egyetemi végzõsöket búcsúztató rendezvé-
nyek és a zh-idõszak miatt sajnos elég ala-
csony volt, de ez a szervezõk kedvét nem
szegte, jövõre, sõt már a múzeumok éjszaká-
ján és egyéb alkalmakkal is folytatják a
könyvtári rendezvényeket: 2011. április 14-én,
a könyvtárosok világnapján pedig immár egy
hagyomány következõ elemeként! ■
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Megrendüléssel és mély fájdalommal fogad-
tuk az értesítést, hogy életének 87. évében,
2010. április 22-én váratlanul elhunyt
Walleshausen Gyula nyugalmazott könyvtá-
ri fõigazgató, történész, címzetes egyetemi
tanár, könyvtárunk, levéltárunk, egyete-
münk, s egyben az egész magyar könyvtár-
ügy kiemelkedõ egyénisége. 

Walleshausen Gyula 1946-ban kezdte
meg tanulmányait a Magyar királyi József
nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. Az
egyetem könyvtárában, még hallgatóként is-
merte és szerette meg a könyvtárosi munkát.
Kitüntetéses könyvtárosi diplomáját 1963-
ban szerezte meg az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karán. 1966-ban avatták doktorrá,
1997-ben pedig kandidátusi fokozatot szer-
zett.

Gödöllõn, az Agrártudományi Egyetem
Központi Könyvtárában 1953 novemberétõl
dolgozott, kezdetben önálló könyvtáros-
ként, majd mint osztályvezetõ és egyben
igazgatóhelyettes. 1957 õszéig Kosáry Do-
mokos közvetlen munkatársa, vezetõtársa
volt. Általános igazgatóhelyettesi teendõi
mellett feladatai közé tartozott az állo-
mánygyarapító és állományapasztó, vala-
mint az egyetemtörténeti különgyûjteményt
kezelõ csoport munkájának irányítása. Az
egyetemi könyvtár egyéb szakmai tevé-
kenységeiben is jelentõs szerepet vállalt.
Részt vett a könyvtári kiadványok szerkesz-
tésében, a rekatalogizálási munka megszer-
vezésében, módszertani anyagok kidolgo-
zásában, valamint a könyvtárosképzésben
és a könyvtárhasználati oktatásban is. 1971-
tõl Budapesten folytatta pályafutását. 1971
és 1978 között a KSH Könyvtárának igaz-
gatóhelyettese, majd 1978 és 1985 között a
Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egye-
tem) Könyvtárának igazgatója, késõbb fõ-
igazgatója volt. 1985-ben nyugdíjba ment.
1986-tól ismét a gödöllõi egyetemen vég-
zett széles körû kutatói, oktatói munkát.
Halála napjáig a SZIE Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltárban dolgozott, folya-
matosan véleményezte, segítette a könyv-
tári és levéltári szakmai tevékenységet. 
Tudományos és oktatói pályafutásának
eredményeit a Szent István Egyetem 2009-
ben címzetes egyetemi tanári cím adomá-
nyozásával ismerte el.

Elsõ könyvtári témájú tanulmánya 1949-
ben jelent meg a Gazdaság címû folyóirat-
ban (1165–1169. p.). Azt követõen számos
könyvtári, levéltári kiadvány, dokumentum
szerkesztésében vett részt. Publikációinak
száma meghaladja a száznyolcvanat. Közü-
lük ma már történeti értékû és kiemelendõ
az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás)
magyar viszonyokra alkalmazott kiadásában
és a könyvtári címleírási szabvány összeállí-
tásában való közremûködése. Könyvtárosi
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In memoriam dr. Walleshausen Gyula
(Baja, 1923. július 19 – Gödöllõ, 2010. április 22.)

✒✒    Koósné Török Erzsébet – Kissné Bognár Krisztina



segédkönyvek, jegyzetek, évkönyvek, tanul-
mányok, tudományos és ismeretterjesztõ
cikkek, lektorálások kötõdnek nevéhez. Írá-
sait nemcsak magas szakmai színvonal, 
hanem rendkívül élvezetes, olvasmányos
stílus jellemzi. Fõbb mûvei: A mezõgazda-
sági tudományos kutatás és tájékoztatás se-
gédkönyvei (1957), A mezõgazdasági tájé-
koztatás segédkönyvei (1968), Az Agrártu-
dományi Egyetem emlékkönyve (1970), 
A könyvtárvezetés fõbb elméleti kérdései
(1970), A magyaróvári agrárfelsõoktatás
175 éve (1818–1933) (1993), Hej! Élet, élet,
gazdászélet (szerk., 1993), A Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetem jubileumi emlék-
könyve (fõszerk., 1995), Erzsébet királyné
és falkavadászatai (1998), A rohonci gazda-
képzõ intézet (2005), Denis professzor és ta-
nítványa, Festetics György (2008), Kosáry
Domokos, a tudományszervezõ könyvtár-
igazgató (2009).

Számos kiállítás megszervezésében mû-
ködött közre, így az Agrártudományi Egye-
tem 25 éve címû jubileumi kiállítás összeál-
lításában és az évfordulóhoz kapcsolódó 
évkönyv megjelentetésében is. Tagja, veze-
tõségi tagja volt a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének, illetve szekcióinak, több bi-
zottságnak, társaságnak, szerkesztõségnek.
Részt vett országos dokumentumok kidol-
gozásában, rendezvények szervezésében,
elõkészítésében.

Könyvtárosi munkája részeként, illetve
mellett az agrár felsõoktatás történetének
kutatásába is bekapcsolódott. A mosonma-
gyaróvári és a gödöllõi intézmények múlt-
jának bemutatását szolgáló kiadványok
szerzõjeként, szerkesztõjeként ezen a tudo-
mányterületen is maradandót alkotott. Már a
gödöllõi könyvtár különgyûjteményi cso-
portjának vezetõjeként felismerte az egye-
tem történetére vonatkozó források megõr-
zésének fontosságát. Az 1990-es évek elején
támogatta az egyetemi szaklevéltár létreho-
zásának tervét, a 2000-ben megjelent levél-
tári repertórium bevezetõ tanulmányának
megírására is örömmel vállalkozott. Az
MTA Történettudományi Bizottság Egye-
temtörténeti Albizottsága rendes tagjaként
számos felsõoktatás-történeti eseményen
vett részt.

Oktatói, elõadói munkája az 1950/51-es
tanévig nyúlik vissza, ekkor tartotta elsõ
elõadását. Egyik legelkötelezettebb képvise-
lõje volt a hallgatók számára jól hasznosít-
ható könyvtárosi ismeretek egyetemi oktatá-
sának. Õ kezdeményezte a bibliográfiai 
oktatás bevezetését az agrár felsõoktatás-
ban. Ezen a téren a legkiválóbb oktatók kö-
zé tartozott, óráin nagy gondot fordított 
a szakma történeti gyökereinek megismerte-
tésére is. Hosszabb ideig a Szent István
Egyetem (SZIE) GTK Budapesti Képzési
Helyén (VATI) tartott elõadásokat, s folya-
matosan segítette a könyvtárunkban fo-
lyó könyvtárhasználói képzést, az egyetemi
jegyzet egyes fejezeteinek megírását.

Munkáját 1955 óta számos magas kitün-
tetéssel ismerték el. Felkészültsége, az évek
során szerzett szakmai tapasztalatai alapján
feladatát mindig magas színvonalon – a
könyvtárba látogatók és az olvasók megelé-
gedésére – látta el. Minden munkahelyén
példakép volt a környezetében dolgozók,
könyvtárosok számára. Nehéz sorsa ellenére
igazi emberi és szakmai értékek alapján élt.
Több nyelven beszélõ, nagy mûveltségû,
mindig szolgálatkész, kifogyhatatlannak tû-
nõ energiával munkálkodó, megbízható
szakembert ismertünk meg benne. 

Emberi tartása, szerénysége, derûje, böl-
csessége, figyelme a könyvtári feladatokra
példaértékû a fiatalabb könyvtáros nemze-
dékek számára.

Gyula bácsi munkatársainak hívott, te-
kintett bennünket, de mi mind a tanítványai
vagyunk. 

Mindig büszkék leszünk arra, hogy tõle
tanulhattunk, s abban a könyvtárban dol-
gozhatunk, amelynek kialakításában olyan
fontos szerepet játszott. Gazdag munkássá-
ga elõtt fejet hajtunk, emlékét, szellemi és
erkölcsi hagyatékát kegyelettel, tisztelettel
õrizzük, ápoljuk. Igaz, most úgy érezzük,
magunkra hagyott bennünket, de szívünk-
ben a gyász szomorúsága majd lassan erõvé
válik, hogy igazolni tudjuk könyvtárunkról
mondott elismerõ szavait, s hogy megvaló-
sítsuk azokat a terveit, amelyekre neki már
nem adatott elegendõ idõ. ■
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Az IQPortál a könyvtárosok igénye alapján
készült egy közel 2 éves innováció eredmé-
nyeként. A 2008-tól 2010-ig terjedõ idõ-
szakban több ízben bemutattuk a könyvtá-
rosok szûkebb és tágabb körének (könyvtári
értekezlet, IQSymposium), és beépítettük
azokat a megoldásokat, amelyeket igényel-
tek tõlünk. Ilyen megoldás például a könyv-
tárközi kölcsönzési folyamat teljes követése
a weben a könyvtáros és az igénylõ számára
is, a duplumkezelés, a közös katalógus szol-
gáltatás több IKR-rel rendelkezõ könyvtári
konzorcium számára stb.

A portál specialitása az ADVISE adaptív
szemantikus keresõvel való integráció lehe-
tõsége, amely az IQSYS másik innovációs
terméke. Az ADVISE lehetõvé teszi, hogy a
keresõvel integrált adattartalmak (internet-
források, e-mailek, fájlrendszerek, struktu-
rált adatbázisok stb.) egy keresési folyamat-
ban váljanak kereshetõvé, igény esetében 
jogosultság kezeléssel. (Bemutattuk a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete tavalyi ván-
dorgyûlésén, Debrecenben.) A rendszerin-
tegráció, amelyben jelentõs tapasztalattal
rendelkezünk, fontos eleme az ADVISE- és
portálintegrációnak. 

A könyvtárosok számára készült portál-
fejlesztésben kiemelt célunk volt, hogy az
újabban megnyilvánuló önállóságot támo-
gassuk a könyvtárakban. Ma már nem 
követhetõ módszer, hogy a könyvtárosok ki-
zárólag egy informatikai szolgáltató közre-
mûködésére támaszkodjanak, mert az új
könyvtáros-generációk tagjai már ennél jó-
val önállóbbak akarnak és tudnak lenni. Az
ötlet és a megvalósítás közötti „gráf” jóval
kevesebb kritikus idõt tartalmazhat, mert a
hosszú megvalósítási idõ az elavulás kocká-
zatával járhat. Épp a portálokon is alkalma-
zott web2.0 kommunikációs eszközök adják
azt a hátteret, amelynek alapján a tartalom-
felelõsök önálló kezdeményezésekkel, egy-

mást tanítva és tájékoztatva vonják be portál
keretrendszerükbe vagy a könyvtári honlap-
ra azokat az eszközöket, amelyek az inter-
netközösség szakmai hálózatán, a „social
networking” eszközein hihetetlenül gyorsan
terjednek, és részeivé válnak mindennapi
életünknek. 

A látható változás hatással van a fejlesz-
tõ gondolkodására is: ma már olyan eszköz-
rendszert kell kialakítani, amelynek átadását
követõen az alkalmazó önállósodhat tudása,
bátorsága, felkészültsége alapján, és képes
azokat a web2.0 eszközöket integrálni, ame-
lyek támogatják az új típusú kommunikáci-
ós igényeket. A könyvtárak információs va-
gyonába ugyanis beletartozik a munkatársak
és az olvasók tudása is, akik kiegészíthetik a
könyvtárak által begyûjtött és tárolt infor-
mációtárakat (széljegyzetek, kommentárok,
„tagging”), módosíthatják a szemléletet. 
A munkatársak tudása, aktivitása a szolgál-
tatást lehetõvé tevõ eszközök kialakításá-
ban, módosításában is megnyilvánulhat. Az
önállóságot szolgálják a letölthetõ, ingyenes
alkalmazások adaptációi, és környezetünk
gyors változásai miatt jogosan megnõ a kész
és ingyenes szoftverek alkalmazásának igé-
nye. Mindez teljesen nyilvánvalóan jelent-
kezik a hazai levelezõlistákon, blogokon és
minden más kommunikációs eszközön. Az
ingyenes szoftverek önálló alkalmazása 
természetesen nagy felelõsség, mert a rend-
szerek együttese néha az összeeresztésnél
csikorog, ezért nagy szükség van az inter-
netközösség tudáshálójára, a megosztás
kényszerû, ésszerû gyakorlatára, vészhely-
zetben akár hivatásos informatikai szakértõk
közbelépésére, és arra a bizonyosságra,
hogy van, akit riaszthatunk. Látható, hogy
inkább mozaikalkalmazásokban nyilvánul
meg az önálló kezdeményezés, vagy több-
nyire egy szakértõ cég biztosítja az önálló-
sághoz a biztos keretrendszert és felkészí-
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tést. A hivatásos fejlesztõ számára is egyér-
telmûvé vált, hogy szerepváltozás történt:
nem teljes megoldást kell feltétlenül adni,
hanem keretrendszert, amely az arra alkal-
mas kézben könnyen módosítható az aktuá-
lis célok érdekében a szolgáltatást biztosító
könyvtár részérõl. Ez a lehetõség viszont a
felhasználó oldalán folyamatos felkészülést
és az ismeretek szinten tartását igényli.
(„Life-long learning”!)

Az általunk ajánlott IQPortál ilyen rend-
szer, web2.0 eszközökkel rendelkezõ, nyílt
forráskódú szoftveren alapuló eszközkész-
let, amely a könyvtárosok megváltozott sze-
repeinek teljesítéséhez nyújt rugalmas, kön-
nyen módosítható és tartalomkezelésére al-
kalmas keretrendszert.

Könyvtári portál keretrendszer 
– szabad online adatfeltöltés, 
módosítható felületek 
és szolgáltatások

Az IQSYS szabad forráskódú szoftverek
felhasználásával fejlesztette ki portálmegol-
dását, melyet az egyes intézmények infor-
matikai szakember bevonása nélkül ke-
retként használhatnak saját intézményi 
portáljuk kialakítására. A keretrendszerhez
különbözõ információkezelési, könyvtár-
szakmai és egyéb Web2 tartalmú modulokat
fejlesztettünk ki kiegészítésként, melyek az
igényektõl függõen építhetõk be. 

Az IQPORTÁL keretrendszer segítségé-
vel egyszerûen készíthetõ el bármely szer-
vezet vagy intézmény honlapja, de építhetõ
akár több, különbözõ szakmai területet kép-
viselõ résztvevõ által is használható konzor-
ciumi portál is, ahol a konzorciumi tagok
külön oldalakon mutatkozhatnak be. 

Könnyen kialakíthatók tudásmenedzs-
ment funkciói, cikkek, hírek, képtárak, a
gyakori kérések (GYIK) adattára alapján,
RSS-eszközzel, valamint a központi doku-
mentumtárral, amelynek alkalmazásával
idõt lehet megtakarítani, és tetszés szerinti
tudástárak kialakítása válik könnyen elérhe-
tõvé, továbbá hatékony eszköz a csoport-
munka támogatásában is.

A legkorszerûbbnek számító Web2-
eszközök alkalmazásával megnyitottuk a
felhasználók számára a portál tartalmának
bõvítését és alakítását. A blogok, fórumok
(pl. chat) és wiki építésének lehetõségén kí-
vül további közösségi szolgáltatásokkal,
mint pl. a naptár, feladatkövetõ, valamint az
sms, illetve e-mailen küldhetõ figyelmeztetõ
funkciók, amelyek további kényelmi szol-
gáltatásokat nyújthatnak.

Egy jó portál kialakításánál alapvetõ
szempont, hogy a felhasználó minél egysze-
rûbben jusson információhoz, hogy keresé-
sét minél hatékonyabb eszközök támogas-
sák. Így az IQPORTÁL kifejlesztésénél 
kiemelt hangsúlyt kapott a keresés és a hoz-
zá tartozó találatok megjelenítésének kifino-
mult kialakítása. Az IQPORTÁL lehetõséget
teremt több információforrásban történõ
együttes keresésre, ami a felhasználói kör-
nyezettõl és az igényektõl függõen tetszés
szerint változtatható. A találatok származ-
hatnak OAI-PMH (Open Archives Initiative
– Protocol for Metadata Harvesting) vagy
Z39.50-es szabvány alapján lekérdezett tá-
voli adatbázisokból, de szervezeti környe-
zetben bevonható a keresésbe az adott intéz-
mény összes információforrása, legyen az
egy fájlszerveren tárolt strukturálatlan vagy
adatbázisban tárolt strukturált állomány, de
akár e-mail tartalom is szabadon kereshetõ.
A portál keretrendszerbe beépíthetõ az
ADVISE keresõmodul (cégünk innovációs
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terméke), amely magában foglalja a hagyo-
mányos internetes keresõmotorok tulajdon-
ságait, így pl. a tanulási képesség adaptív lo-
gika alkalmazásával, vagy fogalmak közötti
asszociációk építése és karbantartása. A ha-
gyományos szekvenciális találati listával
szemben egy újszerûnek mondható, a fogal-
mak közötti összefüggéseket hálószerûen
ábrázoló megjelenítést vezet be, szem elõtt
tartva a keresést végzõ személy jogosultsá-
gait, a dokumentumokhoz való hozzáférési
lehetõségeit, és a kereséseiben használt
szokványos fogalmi kapcsolatait. 

Az intézmény igényétõl függõen külön-
bözõ munkafolyamatokat támogató modu-
lok is szabadon használhatók, így pl. könyv-
tárak, múzeumok, levéltárak számára került
kifejlesztésre a könyvtárközi kölcsönzést tá-
mogató modul, mely hatékony informatikai
eszköz az intézmények közötti dokumen-
tumcserére. 

A könyvtárközi kölcsönzésben részt vevõ
konzorciumi tagok állománya OAI-PMH
protokollon keresztül kerül begyûjtésre a
portál alá, ahol az online tranzakciók végre-
hajtása az egyes konzorciumi adatbázisok-
ban szabványos protokollokon keresztül tör-
ténik. A modul segítségével a dokumentum
kölcsönzése a portálon menedzselhetõ, az
olvasói igényléstõl indítva a teljesítésén át.
A dokumentum visszajuttatásával záruló fo-
lyamat mindvégig követhetõ, és kiegészül
automatikusan készülõ jelentésekkel, sta-
tisztikákkal (el lehet dobni az ún. „kockás
füzeteket”).

Az IQPORTAL különálló dokumentum-
kezelõ modulja azoknak az intézményeknek
lehet hasznos, ahol fontos egy olyan rend-
szer alkalmazása, amelyben a dokumentu-
mokat egy helyen lehet menedzselni, de el-
érhetõk bárhonnan, egyénileg vagy csopor-
tosan is lehet velük dolgozni különbözõ
munkafolyamatokkal, amelyek követése
idõben és felhasználói szinten is megoldott.

És mi van a háttérben? 

Az IQPORTÁL keretrendszerének vázát a
Liferay, jelentésében és technológiájában is
teljes értékû portálmotor szolgáltja, amely
egy olyan nyílt forráskódú, háromrétegû, vé-
kony klienses alkalmazás, melynek felhasz-
nálói felületei a portál keretrendszerben
megjelenített JSR-168 technológiai szab-
ványnak teljes mértékben megfelelõ
portletekben kerülnek implementálásra.

A portálhoz mind http, mind pedig https
kiemelt biztonságú protokollokkal lehet
kapcsolódni, ami a jelenleg használt összes
modern böngészõ használatát teljes mérték-
ben támogatja.
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A Workflow támogatásért a portál alkal-
mazásba integrált szintén nyílt forráskódú
jBPM (business process management) mun-
kafolyamat-vezérlõ motor felelõs, mellyel a
portál a szabványos technológiai API-n ke-
resztül kommunikál. Az adatok tárolása
MySQL adatbázisban történik.

Az IQPORTÁL dokumentumkezelõ mo-
dulja a szintén nyílt forráskódú Alfresco do-
kumentum- és tartalomkezelõ rendszerre
épül, amelynek alkalmazása magas bizton-
sági és teljesítményszintje miatt fõként
szenzitív adatoknál, vagy nagy számú, ma-
gas intenzitású felhasználó megléte esetén
kiemelt fontosságú.

A keresés támogatására beépíthetõ az
IQSYS által fejlesztett Advise keresõmotor,
amely tudásmenedzsment célokat támogat a
különbözõ forrásból származó információk
együttes keresésének alkalmazásával, és
egyéni keresõmódszer logikájának segítségé-
vel teszi az IQPORTÁL-t még hatékonyabbá.

Az ADVISE esetében az automatikus,
szemantikai és vizualizációs módszerek al-
kalmazása során egyszerû front-end felhasz-
nálói felület áll rendelkezésre, és adaptív, ta-
nuló rendszerként támogatja a keresést több
(integrálható) forrásból, különbözõ adattá-
rakból az együttes információkinyerés céljá-
ból. A háttérben zajlik a rendszerek integrá-
cióján alapuló tranzakciók sorozata, amit a
felhasználó nem érzékel. 

Az IQPortál irán érdeklõdõk figyelmét
szeretnénk felhívni a portál, a web2-es esz-
közök és az ADVISE integrációjára, ami
összetett lehetõségeket biztosít a könyv-
tárosok és a felhasználók számára is a 
rendszer adaptív képessége, a fogalmak vi-
zualizációja és automatikus kezelése terén,

lehetõvé teszi a portál önálló online feltölté-
sét, a szolgáltatási felület szerkesztését és
módosítását, széles (csoport-) kommuniká-
ciós lehetõségek biztosítását. ■

(x)
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6. sz. kép: ADVISE keresõ találati 
listája különbözõ forrásokból, jogosultság-kezeléssel

Az IQPORTÁL elõnyei

• Segítségével a felhasználók informatikai

tudás nélkül, önállóan alakíthatják saját 

portáljaikat.

• Egyéni és konzorciumi felhasználásra

egyaránt alkalmas, intézményi, közszolgálati

vagy akár gazdasági társasági környezetben,

bármely szervezeti méret esetén.

• Az alaprendszer további modulokkal 

bõvíthetõ.

• A beépített workflow motor alkalmazá-

sával munkafolyamatokat lehet eredményesen

támogatni.

• Szabványos interfészekkel kapcsolódik

távoli rendszerekhez.

• Hatékony információmenedzsment-

eszköz.

• Támogatja a csoportmunkát.

• A dokumentumok egyetlen helyen mene-

dzselhetõk, de bárhonnan elérhetõk a haszná-

latával.

• Valós portálalapú megjelenést biztosít,

mind technológiai, mind biztonsági, mind 

közösségi-csoportmunka értelemben.

• Teljes mértékû technológiai 

szabványossága okán könnyen, gyorsan 

illeszthetõ bármely háttérrendszerhez.

• Technológiai és tartalmi robosztussága

és megbízhatósága, valamint a legkiemel-

kedõbb és legelterjedtebb nyílt forráskódú

rendszerek felhasználása okán segítségével

rendkívül gyorsan és költséghatékonyan 

felállítható, kialakítható egy új portálrendszer

• Az alapjainak világszintû elterjedése, 

valamint a kizárólag szabványos technológiai

kapcsolódásokon keresztüli kommunikációja

miatt a vele kialakított portálrendszer 

könnyen és gyorsan összekapcsolható más

könyvtári portálokkal, portálrendszerekkel,

könyvtárközi kölcsönzési modulokkal, akár

világszinten is.



Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2010. május 12-én tartotta közgyû-
lését az Országos Széchényi Könyvtár VI.
emeleti elõadótermében. 

Mender Tiborné levezetõ elnök köszön-
tötte a közgyûlésen megjelent vendégeket:
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(OKM) képviseletében Rónai Ivánt, a
Könyvtári Osztály fõosztályvezetõ-helyette-
sét és Mányoki Jánost, az EKE képviselõjét.

A közgyûlés napirendi pontjai a következõk
voltak: 

• Schiroky Vilmos elõadása Internet: 
lehetõség és felelõsség címmel
• „A Könyvtárügyért” díj átadása
• Az elnökség 2009. évi közhasznúsági
beszámolója
• A 2009. évi pénzügyi beszámoló
• A felügyelõbizottság 2009. évi 
beszámolója

Schiroky Vilmos, a Biztonságos Böngé-
szés Program koordinátora azzal kezdte elõ-
adását, hogy „az internet nagyszerû eszköz,
de veszélyeket is rejt. A világhálót olyan
emberek is használják, akik mások, fõleg
gyerekek jóhiszemûségét, kíváncsiságát
használják ki.” Ezért tartja fontosnak a prog-
ram tevékenységét, amely felhívja a szülõk,
pedagógusok és más szakemberek figyelmét
az internetes chatelés, a társasági oldalak,
fórumok, sõt az e-mailek veszélyeire is. Ki-
dolgoztak egy szûrõszoftvert Dolphin
Knight néven, amelynek használatával biz-
tonságossá tehetõ az internet, mivel kiszûri a
veszélyes tartalmakat, képeket stb. Har-
mincezer számítógépen mûködik már siker-
rel ez a szûrés. A Biztonságos Böngészés
Program chartájához számos civil szervezet
csatlakozott már, további aláírásra a prog-
ram weboldalán – www.biztonsagos-
bongeszes.org – nyílik lehetõség.

Ezután került sor „A Könyvtárügyért” díj
átadására, amelyet minden évben egy sze-

mély és egy intézmény vehet át. 2010-ben 
„A Könyvtárügyért” díjban részesült Ásványi
Ilona, a Pannonhalmi Fõapátság Fõapátsági
Könyvtárának helyettes igazgatója és a Sze-
gedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár.
A díjat Fodor Péter, az IKSZ elnöke adta át.

Ezt követõen Fodor Péter beszámolt az
IKSZ 2009. évi közhasznú tevékenységérõl.
Beszámolóját azzal kezdte, hogy lépésváltás
és ebbõl következõen a szemléletváltás éve
volt 2009. Példaként kiemelte a TIOP- 
és TÁMOP-pályázatokat, amelyek, lévén
EU-s pályázatok, igen bonyolult adminiszt-
rációt igényelnek, tehát új feladatok elé állí-
tották a könyvtárakat. 

Kihívás volt az is, hogy nem zárult le az
az integrációs folyamat, amelynek eredmé-
nyeként vagy a könyvtárakat vonják össze
más intézményekkel, vagy fordítva.

Az IKSZ kapcsolatrendszerérõl szólva
Fodor Péter kitért a Magyar Könyvtárosok

I K S Z - h í r e k
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség tavaszi közgyûlésérõl

✒✒    Csulákné Angyal Katalin
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Egyesületével (MKE) való együttmûködés-
re, valamint az OKM Könyvtári Osztályával
kialakult munkakapcsolatra, mely a stratégi-
ai tervezésben való közremûködést, konzul-
tációkat, jogszabály-elõkészítõ véleménye-
zéseket is jelent.

A könyvtáraknak nem kisebb a feladata,
mint annak a végiggondolása, hogy a hagyo-
mányos bibliotéka hogyan tud megfelelni 
a virtuális világ követelményeinek. A szem-
léletváltás része az is, hogy a piaci körülmé-
nyek között a könyvtárak képesek-e a szol-
gáltatói attitûdváltásra.

Az IKSZ rendezvényeirõl szólva Fodor
Péter kitért arra, hogy az Internet Fiesta, a
csongrádi konferencia és az összefogás-hét
szervezésében ma már a rendszerszemlélet 
a meghatározó, és a könyves vasárnap is új
dimenziót kapott. Szólt a NETreKÉSZ pá-
lyázatról is, amelynek sikeres lebonyolítása
szintén a rendszerben való gondolkodás
eredménye. A sikeres gazdálkodásnak 
köszönhetõen ilyen horderejû programokat
is vállalhatunk, megelõlegezve a forrást.

Szólt a szakmai érdekképviselet hatéko-
nyabbá tételérõl, s végezetül hangsúlyozta,
az IKSZ esetében a mit és a hogyan a fõ kér-
dés.

Az IKSZ elnöke a 2010. év feladatait is
felvázolta: 

A 2010. decemberi közgyûlés az utolsó
alkalom a 2011. évi tisztújítás elõtt, hogy az
alapszabály és az szmsz szükséges módosí-
tásait megtegyük. Ezért az elnökség bizott-
ságot kér fel, amely összegyûjti a módosítá-
si javaslatokat, és az év végi közgyûlés 
alkalmával azokat elõterjeszti. 

Szükség van az IKSZ honlapjának kor-
szerûsítésére, dinamikusabb mûködtetésére. 

Ugyancsak át kell gondolni a Könyvtári
Levelezõ/lap jelenlétét a szakmai közélet-
ben.

Az IKSZ mûködéséhez hozzátartozik a
hazai és nemzetközi kitekintés, ennek érde-
kében szükség van tapasztalatcserékre, kap-
csolatok felvételére. A racionális gazdál-
kodásnak köszönhetõen erre a források a 
jövõben rendelkezésre állnak.

Az IKSZ neve megköveteli kezdeménye-
zõ szerepének erõsítését a döntéshozókkal
való kapcsolattartásban.

Ugyanez vonatkozik a tagság kezdemé-
nyezõ szerepére is: növelni kell részvéte-
lüket a feladatok megfogalmazásában, va-
lamint hogy tudatosítsák a többiekben, ki
mire képes, ki mit tud elvállalni.

Végezetül át kell gondolni a tagozatok te-
vékenységét, rendszerét, az esetleges párhu-
zamosságok megszüntetését.

A beszámoló elfogadása után sor került a
2009. évi pénzügyi beszámolónak és a fel-
ügyelõbizottság beszámolójának elfogadá-
sára.

Elnöki zárszavában Fodor Péter megkö-
szönte a tagság támogatását, és jó munkát
kívánt a szövetség tagjainak. ■
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Gratulálunk a kitüntetetteknek, 
Ásványi Ilonának és a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár minden munkatársának. 
További munkájukhoz sok erõt és jó 
egészséget kívánunk! – szerk.



Az Európai Unió Egész életen át tartó tanu-
lás program Leonardo da Vinci Mobilitás
alprogramjának keretében vettünk részt
könyvtárszakmai tanulmányúton 2010. ápri-
lis 4. és 11. között az olaszországi Calabria
tartomány Cosenza-Rende városában. 
A résztvevõk elsõsorban Csongrád megyei
könyvtárosok voltak, de partnerként, pályá-
zat útján bekerült a programba egy szombat-
helyi, egy budapesti, egy mezõkovácsházi és
egy püspökladányi könyvtáros is.

A pályázati program elsõ része már meg-
valósult 2009 szeptemberében Granadában,
ahol a résztvevõk a spanyol szakközépisko-
lák és könyvtárak rendszerével ismerkedtek.
A folytatás az olaszországi program volt. 
A pályázat elkészítõje, elnyerõje és a tanul-
mányút megszervezõje a hódmezõvásárhe-
lyi Tudás Alapítvány (http://invitel.hu/tudas)
volt.

A projekt második részében az olaszor-
szági könyvtári rendszerrõl, könyvtári szol-
gáltatásokról, illetve az egész olasz oktatási
rendszerrõl is képet kaphattunk.

Az olaszországi fogadó fél a rendei szék-
helyû Euroform RFS (www.euroformrfs.it),
amely elsõsorban nemzetközi projektek
szervezésével foglakozik. Fogadják a részt-
vevõket, illetve megszervezik a programo-
kat. Teljes körû szolgáltatást nyújtanak, a
programszervezés mellett õk gondoskodnak
a résztvevõk szállásáról és étkeztetésérõl,
helyi utaztatásáról, de segítséget nyújtanak 
a kulturális programok összeállításához is. 

Õk készítették elõ az iskolai, illetve egyéb
könyvtári látogatásokat, elõadásokon bemu-
tatták az olasz oktatási, illetve bibliográfiai
rendszert. A program végén mindenki meg-
kapta a részvételt igazoló tanúsítványát is.

Az utazást megelõzõen már voltak isme-
reteink az olasz könyvtári rendszerrõl, 
hiszen Alené Gál Margit és Olajos Laura
kellõ mélységû áttekintést nyújtott tanulmá-
nyában, melynek címe: Az olasz könyvtári

rendszer (elérhetõ a Tudás Alapítvány hon-
lapján: http:// invitel.hu/tudas/download/
olasz-konyvtar.pdf). 

Elõzetesen mindenkinek el kellett készí-
tenie iskolája, könyvtára angol nyelvû 
ismertetõjét. Mindenki PowerPoint bemu-
tatóval készült, s a fogadó fél megfelelõ
technikai hátteret biztosított a bemutatók-
hoz. Ezek a bemutatkozások nem csak azért
voltak nagyon hasznosak, mert a fogadó fél
kellõ mélységû ismereteket kapott a résztve-
võkrõl, hanem mi is megismertük egymás
iskoláját, könyvtárát, szolgáltatásait.

Olaszországi, calabriai tartózkodásunk
kulturális programmal kezdõdött, ugyanis
utazásunk húsvét elsõ napjára esett, s a má-
sodik napon, hétfõn, Olaszországban is
munkaszüneti nap volt. A résztvevõk – még
itthoni – közös döntésének eredményeként a
szicíliai Taormina városába szerveztünk
egész napos kirándulást, ami csapatépítési
szempontból is rendkívül sikeres döntésnek
bizonyult.

Vasárnap este elég késõn érkeztünk meg
a szállásunkra, mely Cosenza új városköz-
pontjában volt, de hétfõn reggel mindenki
pontosan nyolckor felszállt a buszra, amely-
lyel Szicília szigetére utaztunk. Sofõrünk 
tapasztalt vezetõként vitt bennünket az ala-
gutakkal, hidakkal, viaduktokkal tarkított
csodálatos úton, végig a tengerparton. Uta-
zásunk lógó felhõk között, szemerkélõ esõ-
ben indult, majd mire elértük a kikötõt, már
ragyogott a nap, de hûvös volt. Dél körül
óriási tömegben sikerült a kompra „felvere-
kednie” magát az autóbuszunknak, hiszen
ünnep lévén rengeteg ember kelt útra, s bi-
zony órákat kellett várakoznia mindenkinek
az átkelésnél. De a látvány megérte. Goethe
azt mondta Szicíliáról: „Olaszország Szicí-
lia nélkül semmilyen képet nem hagy a lélek-
ben: itt található a mindent nyitó kulcs.”
És bár tapasztaltuk útközben, hogy Calabria
is gyönyörû, de Szicília tényleg varázslatos.
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K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k
Könyvtárosok tanulmányútja Olaszországban

✒✒    Forrainé Gasparik Erzsébet – Soós Csilla – Varga Hedda



A busz ablakaihoz láncolt bennünket a lát-
vány, így hagytuk el Messina városát, hogy
még negyven kilométert utazva elérjük úti
célunkat, Taorminát. Közben persze a gyö-
nyörû Jón-tenger látványa nyûgözött le ben-
nünket, illetve a gazdag szubtrópusi növény-
zet. No és az emberek. Nyugodtak, jól érzik
magukat, sziesztaidõben ráérõsen ebédel-
nek, üldögélnek, pihennek.  

Taorminában szûk utcák, forgatag, bazár
és rengeteg szobor fogadja az odalátogatót.
A buszt a hegy gyomrában kialakított parko-
lóban kellett hagynunk, s a város által 
ingyen biztosított kisbuszokkal vittek fel
bennünket az óváros kapujához, a Porta
Messinához. Az utunk a város különleges
színfoltjához, a görög–római Teatro Greco
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Taormina)
színházhoz vezetett, mely mesebeli díszletet
ad az itteni elõadásoknak, hiszen gyakran
tartanak itt koncerteket, opera- és színházi
elõadásokat napjainkban is. Szicília máso-
dik legnagyobb színháza jelenlegi formáját
a római idõkben kapta, hiszen a rómaiak tel-
jesen átalakították, hogy gladiátorjátékok
megtartására alkalmassá tegyék.

Fantasztikus élmény leülni arra a helyre,
ahonnan Csontvári festette híres képét, 
A taorminai görög színház romjait (http://www.
hungart.hu/frames.html?/magyar/c/csont-
var/ muvek/4/ csont407.html). Körül a ten-
ger, háttérben az Etna havas csúcsa, s a ro-
mos színház múltat idézõ látványa. Mesés,
ezt tényleg látni kell!

Taorminában érdemes még megnézni a
San Nicolo normann-kori bazilikát (http://www.
italyguides.it/us/florence/picture_of_flo-
rence/browse_topic_dettaglio.php?topic=53
&RECORD_INDEX(gallery)=23), melynek
tövébõl szintén csodálatos kilátás nyílik a ten-
gerre. És persze meg kell kóstolni a messze
földön híres szicíliai fagyit is. Állítólag itt ké-
szítettek elõször a világon fagyit az arabok,
akik az Etnáról hozták hozzá a havat. 

A fõutcán végigsétálva igazi szicíliai
hangulat van. Egymást érik a pici, színes
árukkal megrakott boltok, a páremeletes
panziók, vendéglõk, kerthelyiségek, s a fõ-
útról lépten-nyomon szûk, sötét utcácskák
és lépcsõk nyílnak, amelyekrõl nem tudni,
hová vezetnek. 

Késõ délután az autóbuszunkhoz történt
– kicsit kalandos – visszaérkezésünk után
sofõrünk éppoly nyugodtan, mint menetben,
hazaszállított bennünket. 

Kedden reggel elkezdõdött a csoport szá-
mára a szakmai programok sora. 

Délelõtt a már említett bemutatkozások
zajlottak a fogadó fél székhelyén, ahol mi is
megismertük tevékenységüket, illetve be-
mutatkoztunk. Ezt követõen ismertették ve-
lünk a végleges programot. 

Délután tájékoztatást kaptunk az olasz
oktatási rendszer sajátosságairól. Ugyanazo-
kat a problémákat hallottuk, amelyekkel
magunk is szembesülünk munkánk során. 
A gyerekek nem szeretnek olvasni, informá-
cióikat a számítógép segítségével szerzik, s
a nyelvoktatásban ugyancsak a mieinkhez
hasonló gondjaik vannak. Az olasz gyerekek
is nehezen sajátítják el az idegen nyelveket,
ráadásul nekik minden képzési szinten két
idegen nyelv tanulása kötelezõ. A nyelv-
használatukon sajnos ez nem látszik, állapí-
tották meg rezignáltan vendéglátóink is, s az
utca emberénél ezt bizony mi magunk is
gyakran tapasztaltuk, amikor csak a nemzet-
közi nyelv (mutogatás) segítségével sikerült
információhoz jutnunk, ha nem voltak köze-
lünkben vendéglátóink, akikkel angol nyel-
ven értekeztünk.

Az olvasás elõmozdítása érdekében je-
lenleg az oktatásért felelõs minisztérium egy
olyan indítványt tett közzé, hogy a gyere-
keknek el kell olvasniuk havonta egy köny-
vet, de nem csak szakirodalmi, hanem szép-
irodalmi olvasmányokat is, és rendszeresen
használniuk kellene a folyóiratokat is. Ez
komoly szakmai munkát ad az iskolai
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könyvtáraknak, de a megvalósítás nehézsé-
gekbe ütközik. Sajnos ott is az a tapasztalat,
hogy a gyerekek a kötelezõ olvasmányokat
is filmen nézik meg, s elmarad a mû elolva-
sása. Az indítvány megvalósítására találtunk
nagyon jó kezdeményezést, késõbb majd
szó lesz róla.

Az olasz iskolai könyvtári rendszert az
UNESCO követelményeinek megfelelõen
igyekeznek megszervezni, az ott leírt ajánlá-
soknak igyekeznek megfelelni. Törekvésük
a könyvtárak küldetésének megvalósítása,
az ismeretekkel való ellátás a különbözõ ok-
tatási szinteken, a tantervek segítése, az
egész életen át tartó olvasás feltételeinek
biztosítása, a szórakozási igények kielégíté-
se. Igyekeznek gyakorlati ismereteket kiala-
kítani a források használatához, s céljuk a
különbözõ régiókat egyformán ellátni a tel-
jes forrásokkal, illetve speciális igényeket is
kielégíteni. Kapcsolatot tartanak, együtt-
mûködnek különbözõ szervezetekkel, intéz-
ményekkel a minél szélesebb szolgáltatás
biztosítása érdekében. Együttmûködnek a
tanárokkal, szülõkkel, diákokkal, s különbö-
zõ tevékenységeket szerveznek a tájékozta-
tásuk érdekében.

Szerdán délelõtt került sor a calabriai
egyetem, a University of Calabria (UNICAL
– www.unical.it) három könyvtárának meg-
látogatására Rendében. Ezek: a Humán Tu-
dományok Könyvtára (Humanistic Library),
a Mûszaki és Természettudományok Könyv-
tára (Technical and Scientific Library), vala-
mint a Közgazdasági és Társadalomtudo-
mányok Könyvtára, („Ezio Tarantelli”
Interdepartmental Library of Economic and
Social Sciences).

Az egyetemrõl megtudtuk, hogy 2001-
ben épült, s egy amerikai típusú campust
akartak építeni, de aztán még sem lett telje-
sen olyan. Csodálatos természeti környezet-
ben mûködik. Mintegy harmincötezer hall-
gatójával, hat fakultásával Olaszország
egyik legnagyobb egyeteme. A hallgatóknak
ki sem kell menniük az egyetem területérõl,
ott is laknak, s minden szolgáltatást elérnek,
többek között a könyvtárakat is. 

A három önálló könyvtár összeköttetés-
ben van egymással, s közös katalógusuk
van. Minden hallgató tagja a könyvtárnak,
melynek szolgáltatásait elektronikus kártyá-
val tudja igénybe venni. A kártya segítségé-
vel válik követhetõvé az is, hogy a kiköl-
csönzött könyv, dokumentum kölcsönzési
ideje lejárt-e, s ha igen, akkor fizetni kell a
késedelemért. 

Mindegyik könyvtár naponta tizenkét
órát tart nyitva, a kölcsönzésen kívül termé-
szetesen lehet használni számítógépet, lehet
másolni, s a kereséshez elektronikus kataló-
gus is rendelkezésre áll. 

A humán tudományok könyvtárának gaz-
dag gyûjteménye van klasszikus irodalom-
ból, szerzõi életmûvekbõl, lexikonokból,
enciklopédiákból és szótárakból. 

A könyvek elhelyezésére a Dewey-rend-
szert használják. Katalógusukban, amely
Aleph-rendszerben mûködik, minden infor-
máció megtalálható. A tudományos folyó-
iratok nyomtatott és online formában is elér-
hetõk. 

Hozzáférést biztosítanak nyomtatott for-
mátumban kb. kétezer folyóirathoz, de az
elektronikus adatbázisokban fellelhetõ peri-
odikumok is elérhetõk. A folyóirattár a hét-
nek csak három napján tart nyitva.

A kommunikáció szakos hallgatók szá-
mára médiatárat hoztak létre, ahol helyben
megnézhetõk és hallgathatók a CD és DVD
hordozókon található zenei és filmes anya-
gok. Rendelkezik ezen kívül a könyvtár ze-
nei dokumentumokkal, kottákkal is, s van
egy speciális területük is, a ritka könyvek
gyûjteménye, melybõl a legszebbeket, leg-
régebbieket mi is megtekinthettük.

Elmondták vendéglátóink azt is, hogy je-
lentõs adományokat szokott kapni a könyv-
tár, azokat külön állományként kezelik.
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A hallgatók hatalmas olvasótermekben,
szabad polcokon elhelyezett könyvekbõl ta-
nulhatnak, kutathatnak. Az olvasótermek fél
kilenctõl este fél kilencig tartanak nyitva.

A másik két könyvtár a szakirodalmi
gyûjtõkörben tér el, de felépítésükben, meg-
jelenési formájukban teljesen megegyeznek. 

Érdekességként említették a helyi könyv-
tárosok, hogy az egyetem alatt egy olyan fo-
lyosórendszer épült, amelyen keresztül az
épület bármely része elérhetõ úgy, hogy a
szabadba ki sem kell lépni.

Délután került sor az elsõ szakközépisko-
lai könyvtár meglátogatására Cosenzában,
az ITAS G. Tommasi iskolában. Az iskola
mezõgazdasági jellegû, alapvetõen növény-
termesztéssel és kertészettel foglalkoznak.
Megtekintettük olajbogyó- és szõlõültetvé-
nyüket, s megkóstoltuk saját készítésû boru-
kat és az általuk sajtolt olívaolajat is. 

Az iskola könyvtára nem túl nagy, de
megtalálhatók benne a legfontosabb szak-
könyvek, illetve szépirodalmi gyûjteményük
is van. A könyvtárban egy szakmai tanár
végzi a kölcsönzést, illetve a könyvtárosi
feladatokat a kötelezõ órája mellett. Nem
szakképzett könyvtáros, de természetesen
vezet különbözõ nyilvántartásokat. (Mint
megtudtuk, Olaszországban nem kötelezõ
teljes állású könyvtáros foglakoztatása a 
középiskolákban, sõt, utunk végére az is
nyilvánvalóvá vált, hogy olyan könyvtáros-
képzés, mint nálunk, felsõoktatási intézmé-
nyekben nincs is. A könyvtárosokat az egye-
tem elvégzése után egy tanfolyamon készí-
tik fel a könyvtárosi teendõkre. Megtudtuk
azt is, hogy az egyetemeken tanítanak tan-
tárgyként könyvtári ismereteket, de diplo-
más képzésük nincs.) 

A mintegy háromezer könyvet és DVD-t
zárt szekrényekben tárolják. 

A könyvtár helyiségében helyi olvasásra
is van lehetõség, és szakfolyóiratok beszer-
zésével is segítik a szakmai képzést. 
A könyvtár nem rendelkezik külön költség-
vetéssel. 

Egy helyi fejlesztésû programot használ-
nak a dokumentumok elektronikus feltárá-
sára, illetve könyvekben regisztrálják a köl-
csönzést, a könyveket pedig a beérkezés 
sorrendjében tartják nyilván, raktári jelze-
tekkel ellátva.

A könyvtárban élénk beszélgetés alakult
ki a magyar és az olasz pedagógusok,
könyvtárosok között szakmánk társadalmi
megbecsülésérõl, anyagi elismerésérõl. Dél-
Olaszországban – mely térségben köztudot-
tan nehezebb a megélhetés, mint az ország
más területein – összehasonlíthatatlanul ma-
gasabbak a bérek, az árak viszont hasonló-
ak, mint nálunk. 

Végül a tangazdaságuk, laboratóriumuk
megtekintése után megkóstolhattuk az álta-
luk készített nagyon finom olívaolajat és
márkavédett bort is. 

Csütörtök reggel a cosenzai Nemzeti
Könyvtár (Biblioteca Nacionale di Cosenza)
(www.bncs.beniculturali.it) meglátogatása
következett, mely a történelmi városköz-
pontban van. 

Mint megtudtuk, Olaszországban tíz
nemzeti könyvtár mûködik, ezek közül az
egyik jelentõs könyvtár a cosenzai. Az épü-
letet a XX. század elején az egyház építtet-
te, a könyvtár viszont csak 1985 óta mûkö-
dik itt. 

Nemrég, a felújításkor a görög korból 
(a Kr. e. IV. századból) származó emlékeket
találtak, melyeket a látogatók megtekinthet-
nek.

A könyvtár mindenki számára nyitott, in-
gyenesen lehet használni a szolgáltatásait.
Katalógusuk cédulán is és elektronikusan is
feltárt, valamint az interneten elérhetõ
OPAC-os felületen. A feltárásban, a kataló-
gusépítésben õk is az olasz SBN-rendszerre
támaszkodnak. 

A Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) a nyolcvanas években jött létre. 
A könyvtári hálózathoz 2008-ban háromezer-
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kétszáz különbözõ karakterû könyvtár tarto-
zott (köz-, felsõoktatási, magán- és szak-
könyvtár). A közremûködõ könyvtárak 
azonos formátumban dolgozzák fel a bibli-
ográfiai adatokat. Az SBN-hálózat legfõbb
célja, hogy biztosítsa a dokumentumokhoz
való hozzáférést az olvasóknak és a könyv-
tárosoknak egyaránt. A rendszer az inter-
neten, online formában is hozzáférhetõ. 
A könyvtáros szakma számára nagy segítség
a napi munkában, hiszen a beszerzett doku-
mentum bibliográfiai leírását csak az elsõ
könyvtár végzi el, majd a többi könyvtár ezt
átveszi, vagyis honosítja saját adatbázisá-
ban. Az online szolgáltatások a nap huszon-
négy órájában elérhetõek. Kereséseket lehet
végezni olasz és más országok könyvtári ka-
talógusaiban, kölcsönzési és sokszorosítási
igényeket lehet benyújtani elektronikus
úton. Az adatbázis levéltári és muzeológiai
anyagokat is tartalmaz (http://www.sbn.it).

A könyvtárnak jelentõs gyûjteménye van ré-
gi könyvek másolataiból is. Például van egy
XV. századi reneszánsz Biblia a birtokukban
(az eredeti pergamenre van nyomva, s egy
ferrarai családé volt), van egy XII. századi
képes Biblia-másolatuk is, az eredetit Ró-
mában õrzik, illetve egy vörös pergamenre
nyomott könyvritkaság-másolat, melynek
eredeti példányát a közeli városban, Ros-
sanóban õrzik. E másolatok jelentõsége az,
hogy elérhetõvé váltak a mûvek a széles ol-
vasóközönség számára (egyetemisták, kuta-
tók stb.), hiszen az eredetihez ott sem lehet
könnyen hozzájutni.

Az olvasótermekben szabad polcon áll-
nak a könyvek raktári jelzettel ellátva és be-
tûrendben. Az épület tornyában van a raktá-
ruk.

Délutáni utunk ismét egy iskolai könyv-
tárba vezetett. Az iskolát ötven éve Pietro
Fatiano alapította. Neve: Istituto Professio-
nale di Stato per L’Agricoltura E L’Am-
biente F. Todaro (http://www.ipatodaro. it/por-
tale). Az iskolában környezettudományi és
mezõgazdasági képzés folyik. A könyvtár-
ban egy olasz szakos tanárnõ látja el a fel-
adatokat. Nincs könyvtárosi végzettsége, de
a lelkesedése az egész csoportra nagy hatás-
sal volt. Mint elmondta, amikor átvette 
a könyvtárat, nagy káosz uralkodott benne. 

A rendteremtéshez a nemzeti könyvtártól
kapott segítséget, s nagy lelkesedéssel végzi
nem túl könnyû munkáját. A könyvtár vala-
mennyi nyilvántartását kézzel vezeti – lel-
tárkönyv, kölcsönzés, raktári katalógus, van
ISIS-alapú digitális rendszerük is. Elmondá-
sa szerint a nyilvántartó rendszerhez minden
iskola ingyen jut hozzá, mert az Oktatási
Minisztérium elõfizeti számukra.

A könyvek zárható szekrényekben he-
lyezkednek el, külön kezeli a szak- és a
szépirodalmat, de hasonlóan a többi szakkö-
zépiskolai könyvtárban tapasztaltakhoz,
ETO helyett õ is saját jelzést használ 
a könyvek nyilvántartására és elhelyezésére. 

Van a könyvtárnak egy helyismereti
gyûjteménye is, illetve a tanárnõ saját szor-
galomból nyilvántartja a tanulók által készí-
tett szakmai dolgozatokat is. Kb. hétezer
könyv és folyóirat található a könyvtárban, s
ebben az iskolában sincs elkülönített összeg
könyvtári beszerzésre. A gyerekek vala-
mennyien használhatják a könyvtárat, van
kölcsönzés és helyben olvasási lehetõség is,
a folyóiratokat csak helyben lehet olvasni. 
A tanárnõ is a kötelezõ órái mellett végzi ezt
a tevékenységet. Búcsúzáskor csak gratulál-
ni tudtunk lelkesedéséhez, és további erõt
kívántunk munkájához.

Ezt követõen ebben az iskolában is elka-
lauzoltak bennünket kis gazdaságukba, ahol
láthattuk, milyen mezõgazdasági tevékeny-
ség tölti ki a tanulók gyakorlati óráit. Lát-
tunk melegházakat, fenntartanak egy állat-
kórházat, s az iskola körül mûvelésre váró
földterületek várták a tavaszi munkák kez-
detét.

Péntek délelõttre maradt a cosenzai zene-
iskola, a Stanislao Giacomantonio Konzer-
vatórium (http://afamcosenza.altervista.org)
könyvtárának megtekintése. Annyit már elõ-
zetesen megtudtunk, hogy az iskola az egyik
legnagyobb zeneiskola nem csak Calabriá-
ban, hanem az országban is. 1970-ben alapí-
tották az iskolát, a könyvtárat 1972-ben. 

Megközelítõleg ezer diákjuk van s száz-
harminc tanáruk. Ide külföldrõl is jönnek 
tanulók. Vagy húsz hangszert oktatnak, s min-
denféle stílusú zenét tanítanak, a középkoritól
a modern elektronikus zenéig. Egyéneket és
csoportokat is oktatnak. Az épületük eredeti-
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leg bencés kolostor volt, a hatalmas kerengõ
és az épület ódon falai, termei változatlanul
maradtak, csak a funkciójuk lett más. 

Könyvtárukat az iskola tanulói, tanárai
használják elsõsorban, de bárki látogathatja
ingyen a városból is. 

Sajátos gyûjteménnyel rendelkeznek, ze-
nei könyveket, kottákat gyûjtenek elsõsorban,
de van másfajta állományuk is, pl. szépiroda-
lom. A dokumentumokat vásárlással szerzik
be, illetve gyakran kapnak adományokat is.

Katalógusuk papíralapú, a feltárás elsõ-
sorban tematikus, a zenei eszközök szerinti.
2007-ben csatlakoztak az olasz könyvtári
rendszerhez, az SBN-hez, s azon keresztül
érik el az elektronikus katalógust. Minden
mûvüket katalogizálják, ezt a munkát egy fõ
végzi, s van az iskolának honlapja is. Online
most még csak a zenei könyvek érhetõk el,
de tervezik, hogy az egész állomány elérhe-
tõ legyen az interneten. A zenei szótárakat,
enciklopédiákat csak helyben lehet használ-
ni, a többi anyag kölcsönözhetõ is. 

Most terveznek egy médiatékát, ahol a
zenei anyagokat meg is lehetne hallgatni. A
könyvtárnak kb. tízezer dokumentuma van,
s ezzel a legjelentõsebb a gyûjteménye a ze-
neiskolák között. Állományában muzeális
értékû dokumentumok is találhatók.

A konzervatóriumot elhagyva a gyönyö-
rûen felújított tartományi központ, a Palazzo
del Governo elõtt vezetett utunk, s abban a
szerencsében részesültünk, hogy megtekint-
hettük belsõ termeit is. 

Méltán lehet büszke a város erre az épüle-
tére, hiszen hatalmas összegbõl varázsolták
újjá, s ma teljes pompájában szolgálja a vá-
rost, és méltó helye képviselõ-testületének. 

Beülhettünk a képviselõk patinás bõr
székeibe, megcsodálhattuk a hatalmas fal-
freskókat, melyekrõl híres rómaiak néztek le
ránk, illetve betekinthettünk a bordó se-
lyemmel „bélelt” tükörterembe is, ahol kü-
lönbözõ rendezvényeket, elõadásokat, kon-
ferenciákat tartanak. 

Végül egy nagyon dekoratív kivitelû ki-
advánnyal távoztunk. 

Ez a helyszín nem szerepelt a hivatalos
programban, vendéglátóink igyekeztek be-
mutatásával színesíteni a szakmai látogatá-
sok sorát.

Délután a rendei városi közmûvelõdési
könyvtárba, a Biblioteca Civicába (www.co-
mune.rende.cs.it) vezetett utunk, ami megle-
põen újnak hatott már elsõ látásra is. Nem
véletlen, hiszen egy héttel korábban köl-
tözött ebbe a teljesen új épületbe a vá-
rosi könyvtár szépirodalmi részlege. 

A városi könyvtár negyedik egysége ez
az új épületbe telepített könyvtár, és mint
megtudtuk, a tagkönyvtáraknak önálló irá-
nyításuk van.  Az épület belsõ terei nem túl
nagyszámú használóra készültek. 

A könyvtár munkatársa elmondta, hogy
elsõsorban az egyetemistákra számítanak ol-
vasóként, de természetesen bárki ingyen
használhatja a városból is a könyvtár szol-
gáltatásait. Három olvasótermük, számító-
gépes termük és médiatáruk is van. Jelentõs
régi könyvgyûjteményt õriznek, melyet fo-
lyamatosan restauráltatnak, mert a megóvást
nagyon fontosnak tartják. 

A könyvtáros kolléga elmesélte, hogy a
berendezkedés most van folyamatban, még
nem tudta megmutatni a katalógust, de az
állomány feltárása papíralapú és elektroni-
kus katalógusban is elérhetõ az olvasók szá-
mára. 

Õ egyébként testnevelõ tanár volt, aztán
egy tanfolyamon sajátította el a könyvtárosi
ismereteket. Hatan dolgoznak a könyvtár-
ban, az állomány feltárását is õk végzik. 

Szolgáltatásaik ingyenesek, a számító-
gép-használatot korlátozzák, egy óra után át
kell adni, ha újabb használó jelentkezik. Hat
számítógépet használhatnak egyszerre az ol-
vasók. 
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A könyvtárban kiállításoknak is helyet
adnak, illetve kulturális rendezvényeket is
tudnak tartani szép eladótermükben.

Olaszországi tartózkodásunk utolsó
szakmai programjára szombaton délelõtt ke-
rült sor egy elektronikai szakmákat oktató
szakközépiskolában, az Istituto Tecnico In-
dustriale Statale – Antonio Monaco (www.
itimonaco.it) könyvtárában. Csodálkoztunk
azon, hogy egy iskolába szombatra tervez-
tek programot vendéglátóink, de úgy gon-
doltuk, a kedvünkért kinyitják az intéz-
ményt. Odaérkezésünkkor tapasztaltuk,
hogy folyik a tanítás. Az intézmény igazga-
tója tájékoztatott bennünket arról, hogy a
gyerekeknek harminchat órájuk van hetente,
s ez nem fér bele öt napba. Most nyújtottak
be a minisztériumhoz egy indítványt, hogy
csökkentsék az óraszámot harminckettõre,
mert akkor nem kellene szombaton tanítani. 

Olaszországban a középiskolásoknak
kétszázkét napot kell iskolába járniuk, (ná-
lunk száznyolcvankettõt), kevés az évközi
szünet, ugyanis már június elején befejezik
a tanítást a nagy meleg miatt. Ezután persze
a gyerekeknek még el kell tölteniük két hó-
nap szakmai gyakorlatot valamelyik válla-
latnál. 

Megtudtuk az iskoláról azt is, hogy kb.
ezer nappali tagozatos tanulójuk van, hozzá-
vetõleg kétszáz felnõttet is oktatnak, s száz-
tizennyolc tanár alkotja a nevelõtestületet.

Képzésük magas színvonalú, az iskola
benne van az ország legjobb tíz iskolájában,
s erre nagyon büszkék. Jelenleg is jó a visz-

szajelzés az iskoláról a szülõktõl, a munka-
helyektõl. Tanulóik nagy része továbbtanul,
s bejut valamelyik egyetemre. 

Uniós projektekben vesznek részt, töb-
bek között így fejlesztették ki azt a robotot,
amely az iskolai épületet bejárva az inter-
neten keresztül mutatja be az itt folyó életet.

Megtudtuk azt is, hogy ez az iskola az
Euroform RFS egyik régi partnere, hat-hét
éves kapcsolat fûzi õket össze, együttmûkö-
désük eredményeképpen jutottak ki elõször
külföldre diákok az iskolából.

Az iskola könyvtárát 1970-ben hozták
létre, amikor az iskola kezdett a mûszaki
képzésre specializálódni. Egy olyan terem-
ben alakították ki a könyvtárat, ahová a gye-
rekek bejártak olvasni, tanulni, s ahol egy-
két könyv is rendelkezésükre állt. Így nem
kellett már õket beszoktatni az egyre bõvülõ
állománnyal rendelkezõ könyvtárba, s
ahogy a könyvtár bõvült, vele nõtt az olva-
sók száma is. 

Jelenleg kb. hétszáz aktív könyvtárba já-
ró tanulója van az iskolának. Az állomány
nagysága nyolcezer kötet, s tíz szakmai fo-
lyóiratot is elõfizet az iskola. 

A könyvtárról az olasz szakos tanárnõ el-
mondta, hogy heti harminchat órát dolgozik
a könyvtárban. amely reggel nyolctól dél-
után kettõig van nyitva, de amikor felnõtt-
képzés van, akkor este hétig. 

A teljes állományuk feltárt, rendelkeznek
a cédulakatalógus mellett számítógépes ka-
talógussal is, és bár a programjuk helyi fej-
lesztés eredménye, jól tudják használni. 

Állományuk nagy része szakmai köny-
vekbõl áll, de jelentõs a szépirodalom és a
lexikonok, szótárak száma is. 

A könyvtáros elmondta, hogy a fentiek-
ben említett, a gyermekek olvasóvá nevelé-
sét célzó minisztériumi kezdeményezésre
egy különleges programot indítottak el
évekkel ezelõtt. Aki elolvas egy könyvet, a
könyvvel kapcsolatos benyomásait leírhatja
és beragaszthatja egy füzetbe. Illusztrálhatja
rajzzal, fotóval, egyéb díszítéssel. Az ötlet
kiválóan mûködik, számtalan teleírt, ragasz-
tott füzetet csodáltunk meg a gyerekek vál-
tozatos rajzaival, bejegyzéseivel. Ebbõl az
iskolából is élményekkel feltöltõdve távoz-
tunk, s megfogadtuk, az itt látott módszert
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itthon kipróbáljuk, illetve népszerûsítjük.
Ebéd után már nem volt szakmai prog-

ram, ezért úgy döntött a csoport, hogy bú-
csúzóul megnézzük Cosenza óvárosát, hi-
szen eddig csak buszból, illetve a könyvtári
helyszínekre tartva láttuk a várost, de neve-
zetességeit még nem tudtuk szemügyre ven-
ni. Amit Calabriáról, de fõleg Cosenzáról
tudni lehet az az, hogy a tengerszint felett
kétszázharmincnyolc méter magasan fek-
szik a Calabriai-Appenninek tengerparti vo-
nulata és a Sila-fennsík közötti völgyben. 

Az óvárosa a Crati folyó völgyére néz, az
újváros pedig a Busento völgyében fekszik.
A települést a Kr. e. IV. században alapítot-
ták a bruttinusok. 410-ben az Alarik vezette
gótok foglalták el. A legenda szerint Alarik
Cosenzában halt meg, katonái a Crati és a
Busento folyók összefolyásánál egy külön-
leges sírboltot építettek úgy, hogy elterelték
a folyók vizét, és a kiszáradt mederbe építet-
ték ezt a sírboltot, amibe eltemették Alarikot
összes kincsével együtt. A sír azóta is rejtve
van.

A XI. században a normannok fennható-
sága alá került, ekkor épült fel a híres
Duomo katedrális, melyet II. Frigyes német-
római császár jelenlétében szenteltek fel. 

A város fölé magasodik a híres Castello
Svevo, melynek helyén a X. században a
szaracénok építettek egy erõdítményt, amit
II. Frigyes átalakított, s róla kapta a nevét is:
Stauffen-vár. Számos XV–XVI. században
épült temploma, kolostora is van, illetve egy
középkori piactere, az Arenella.

Összesen tizenkét könyvtárral rendelke-
zik, nem számolva az iskolai könyvtárakat,
illetve az egyetem könyvtárait. Négy színhá-
za közül a legszebb az óvárosban lévõ
Teatro Rendano.

Este a sok sétától elfáradva fogtunk a
csomagoláshoz, hiszen vasárnap reggel ki-
lenckor ismét útra kellett kelnünk Lamezia
Terme repülõterére, hogy hazaindulhassunk.

Élményeink, ismereteink még hosszú
ideig frissek maradnak, s a legnagyobb
eredmény az lesz, ha a látottakat és hallotta-
kat itthon is tudjuk alkalmazni, illetve ötle-
tet tudunk meríteni egy másik ország sok
azonossággal, de számos eltéréssel is ren-
delkezõ könyvtári kultúrájából. ■
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Hétszáz kötet 
az MTDA-ban

A MTDA hétszázadik könyvét tette el-
érhetõvé. Eötvös Károly A XIX. század
uralkodó eszméinek befolyása az állada-
lomra címû monumentális, mintegy
1200 oldalas munkája méltó választás
erre az alkalomra, jól mutatva, hogy
1900 elõtt is volt szociológia.

Egy kerek szám csábíthat a megem-
lékezésre, mi mégsem tesszük. A kereté-
ben letölthetõ mûvek terjedelme megha-
ladja a 145 000 oldalt, ami többet mond
bármely szónoklatnál.

Az MTDA magánkezdeményezés,
semmiféle támogatásban nem részesül –
épp ellenkezõleg –, idén azonban már
eddig mintegy 20 000 oldalt tett közzé.
Több mint 40 országból böngészik, leg-
utóbb pl. már Tanzániából.

Küldetésnyilatkozatunk, stratégiai
tervünk nincs: csak olvasóink – havi
mintegy ötezer.

Az MTDA elérhetõ: 
http://mtdaportal.extra.hu/

(Forrás: Reisz László projektvezetõ)

Open Acces
Nyílt hozzáférés az ismeretekhez

Új információk kerültek fel a Goethe In-
tézet honlapján a könyvtárosok fórumá-
ra: ezúttal nem csak egy-két cikk, ha-
nem egy kilenc cikkbõl álló dosszié
Open Acces – Nyílt hozzáférés az isme-
retekhez címen. 

A közvetlen elérése: 
http://www.goethe.de/wis/bib/dos/

oac/huindex.htm
A cikksorozat több nyelven olvasha-

tó, a nyelveket a lap tetején kis zászlók
jelzik.



1994-ben alakult meg az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése (EKE), s a két füzet ennek
állít emléket, a tizenöt éves jubileumra je-
lent meg. Az elsõ füzet bevezetõjébõl meg-
tudhatjuk, hogy az egyesülés felekezeti ho-
vatartozástól független, ökumenikus mun-
kaközösség, egyesület. 

Létrehozása a rendszerváltás után igen
fontos tett volt, mert életre keltette a koráb-
ban fényes egyházi gyûjteményeket, s meg-
teremtette az egyházi könyvtárak érdekkép-
viseletét. Alapszabályában megfogalmazott
célja közös álláspont kialakítása és a tapasz-
talatok kicserélése az egyházi könyvtárak
között. Együttmûködnek a gyûjtõkörök ki-
alakításában és a könyvtári feldolgozó mun-
kában.

Az országos szervezet központja az Or-
szágos Széchényi Könyvtár lett, szellemi
központjává a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vált. Az egyesülésnek nem könyv-
tárosok, hanem könyvtárak a tagjai.

Az elsõ füzet részletesen ismerteti a tag-
jai közé lépett könyvtárak sorát felekezetek
szerinti bontásban. Találunk köztük katoli-
kus, református, evangélikus, ortodox, uni-
tárius, izraelita, valamint határon túli egyhá-
zi könyvtárakat is. Megtudhatjuk azt is,
hogy kik vállaltak tisztségeket az elnökség-
ben. 

Az évente megrendezett közgyûléseknek
mindig más és más egyházi gyûjtemény volt
a házigazdája. A közgyûléseken a megtett
útról, az elmúlt idõszak eseményeirõl, ered-
ményeirõl, s a következõ idõszak feladatai-
ról esett szó.

Az egyesülés tevékenysége igen színes.
Elsõként az érdekképviselet területén el-

ért eredményekrõl értesülhetünk. Az egye-
sülés legfontosabb feladatának és céljának
azt tûzték ki, hogy az egyházi könyvtárak
érdekeit képviselje az állami szervekkel és a
„világi” könyvtári szakmai szervezetekkel
kapcsolatban. A legtöbb eszmecsere, vita az

állami közgyûjteményi támogatással kap-
csolatban zajlott. Az állam mint fenntartó
részérõl fontos lépés volt az ún. vatikáni
szerzõdés megkötése. A különbözõ megálla-
podások ellenére sajnos az egyházi gyûjte-
mények alulfinanszírozottak a közgyûjtemé-
nyekhez képest. Az egyházi közgyûjteményi
támogatás érdekében éveken keresztül több
frontos harcot is folytatott a szervezet. A fi-
nanszírozással kapcsolatos küzdelmek ered-
ményeként pályázati lehetõségek nyíltak
meg az egyházi könyvtárak elõtt.

Az egyesülés jó kapcsolatot épített ki a
könyvtári és szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel, egymás rendezvényein, szakmai
kerekasztalokon rendszeresen vitatták meg
közösen az aktuális problémákat, feladato-
kat. Jelentõs lépésnek számított a többi egy-
házi intézménnyel való kapcsolat kialakítása
(a Magyarországi Egyházi Levéltárosok
Egyesülete és az Egyházi Múzeumok Egye-
sülete).

Az egyesülés segítségével az egyházi
könyvtárak a legkülönbözõbb országos
programokba is bekapcsolódtak. A szakma-
iság három fontos tényezõjét is megvitatták.
A szakmai koncepció megfogalmazásakor a
közgyûjteményi jelleg, a közszolgálatiság és
a nyilvánosság kapott hangsúlyt, ami elõse-
gítette azt, hogy az egyházi könyvtárak be-
kerülhettek az élõ könyvtári rendszerbe.
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EKE-füzetek

✒✒    Törökné Jordán Katalin

Ásványi Ilona (2009): 
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 
15 éve különös tekintettel a 2004 és 2009 
közötti idõszakra (EKE-füzetek, 1.), 
Pannonhalma, Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése, 54 p.

Ásványi Ilona (szerk.) (2009): 
Elõadások, kirándulások, emlékezések. 
15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE-füzetek, 2.), Pannonhalma, 
Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 38 p.



Az egyházi könyvtárakban bekövetkezett
változásokat az is elõsegítette, hogy egyre
több könyvtáros végzettségû szakember ke-
rült ezeknek a könyvtáraknak az élére. 
A gyûjteményekben átlagosan három–öt fõ
dolgozik, s mindenkinek minden könyvtári
feladatot el kell tudnia végezni. A számító-
gépes katalogizálás, adatbázis-építés felada-
tát nehezítette az a tény, hogy nem könnyen
sikerült olyan programot találni, amely al-
kalmas az egyházi könyvtárak speciális állo-
mányának feldolgozására. Napjainkban
minden egyházi könyvtárban számítógéppel
történik a feldolgozás, több mint húsz
könyvtár integrált rendszert használt. Az
egyházi könyvtárak részt vesznek az orszá-
gos digitalizálási terv megvalósításában is.

Az egyesülés minden évben konferenciát
szervez, ahol a legfontosabb szakmai kérdé-
seket vitatják meg. Az éves összejövetelek
kirándulásokkal is kiegészülnek.

Munkájukról, tevékenységükrõl, elért
eredményeikrõl a szaksajtóban rendszeresen
beszámolnak. Az egyesülés honlapja, az
egyházi könyvtárak levelezõlistája a tájéko-
zódást és a kommunikációt könnyíti. 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
szakmai és lelki (munka)közösség egyszer-
re. A szervezet tehát nemcsak szakmai, ha-
nem ökumenikus lelkületû közösség is, s ez
a szellemi-lelki többlet a nem egyházi
könyvtáros kollégák számára is vonzó, szí-
vesen vesznek részt az egyesület ökumeni-
kus imával is kiegészülõ programjain.

A második EKE-füzet az egyházi és vilá-
gi kollégák rövid írásait tartalmazza. A szer-
zõk méltatják az egyesület létrejöttének 
jelentõségét. Kiemelik ökumenikus és de-
mokratikus jellegét, s szerepét az érdekkép-
viseletben. Méltatják az egyházi gyûjtemé-
nyek küzdelmét a magyar kulturális örökség
megõrzéséért. Ez azért is jelentõs, mert a
nemzeti önértékelés szempontjából fontos
tudnunk, hogy milyen sok kiemelkedõ ér-
tékkel rendelkezik nemzetünk. Az írások
szerzõi köszönetet mondanak a szervezõk
áldozatos munkájáért, a tartalmas szakmai
összejövetelekért, a kirándulásokért. Hangot
adnak annak a jólesõ érzésnek, hogy a szer-
vezet összejöveteleit áthatja a közösségi ér-
zés, amit a kezdõ ima alapoz meg, s ahol

nemcsak szakmaiságot, hanem emberséget,
hitet, nagyvonalúságot is lehet tanulni.

Az írások arról is tanúságot tesznek,
hogy felekezeti hovatartozás nélkül szeretet-
teljes légkör uralkodik az egyházi könyvtá-
rosok körében.

A szerzõk kifejezik örömüket is az elért
eredményekért, a megtett útért.

Valamennyi szerzõ további sikereket kí-
ván, s Isten áldását kéri az egyesülés tevé-
kenységére.

A két füzet elolvasása hozzásegít ahhoz,
hogy megismerjük az egyházi könyvtárak
küzdelmeit, nehézségeit, eredményeit, be-
pillantást nyerjünk áldozatos munkájukba.

Megismerhetjük azt az utat, amit bejár-
tak, s aminek segítségével az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése, s maguk az egyhá-
zi könyvtárak ismét megérdemelt helyükre
kerülhettek a szakma, az állami döntéshozó
intézmények s a potenciális könyvtárhasz-
nálók elõtt.

Elismerésünket fejezzük ki azok elõtt az
emberek elõtt, akik áldozatos munkájának
köszönhetõen a szakma jobban megismer-
hette az egyházi könyvtárakat mint szak-
könyvtárakat. Jó lenne, ha ez a folyamat
nem szakadna meg, s az a sok befektetett
munka, energia továbbra is gyümölcsözõ
maradhatna. Ehhez további elkötelezett em-
berekre lenne szükség, akik idõt és fáradsá-
got nem kímélve dolgoznak az egyházi
könyvtárak fejlõdéséért. ■
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A vendéglátó könyvtár ebben az évben
ünnepli alapításának 110. évfordulóját. 
Az évforduló jegyében Jászberényben 
kerül megrendezésre a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Helyismereti Könyv-
tárosok Szervezetének XVII. országos 
tanácskozása. 

A tanácskozás ideje: 2010. július 7–9.

A tanácskozás helye: 
Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti Kar központi épülete
Jászberény, Rákóczi út 53.

Szállás: 
SZIE ABK Kollégiuma 
Jászberény, Rákóczi út 55. 

Étkezés:
Reggeli + ebéd a fõiskola étkezõjében
(önkiszolgáló)
Vacsora: a programban feltüntetett helyeken

A tanácskozás programja: Helyismereti
kiadványok múltja, jelene, jövõje

Július 7-én: 
Délelõtt: vendégek fogadása, szállás
elfoglalása, ebéd
13.00 Sajtótájékoztató – helyi-és megyei,
esetleg országos média részére
14.00 Köszöntõk és a Kertész Gyula-díj
átadása

Elõadások 
17.00 Képzõmûvészeti barangolás

Jászberényben – a város mûemlékei,
emlékmûvei, Hamza Múzeum és
Jász Galéria bemutatása, 
Alternatív program: ismerkedés Sisa
József képzõmûvésszel (tûzzománc)
– Jászberény környéki tanyáján

20.00 Fogadás és csillagászati bemutató a
Városi Könyvtárban. Alternatív pro-
gram: a Labdarúgó VB 

Július 8-án:
8.00 Reggeli
9.00 Elõadások
12.30 Ebéd
13.30 Jászsági tapasztalatcsere

Jászszentandrás: Aba Novák Vilmos
freskóival díszített templom és a
község nevezetességeinek megtekin-
tése
Jászapáti: Városi Könyvtár, Vágó Pál
Múzeum, Tanyamúzeum, város-
nézés, esti fürdõzés a Tölgyes
Strand- és Gyógyfürdõben, vacsora

Július 9-én
8.00 Reggeli
9.00 Elõadások
12.00 Zárás
13.00 Ebéd, hazautazás
A szervezõk ezzel az elõzetes ismertetõvel

csupán tájékoztatják az érdeklõdõ
kollégákat.

Részletes ismertetõ és jelentkezési
lehetõség május második felében
várható. 
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Tu d j o n  r ó l a !
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 
XVII. Országos Tanácskozása

Néhány link, 
ahol a helyszínekrõl 
tájékozódni lehet:

www.jaszbereny.hu
www.jaszapati.hu
www.jaszszentandras.hu
www.jfk.szie.hu
www.vkikjb.hu



Eseménynaptár 2010

Dátum

V. 30–VI. 1. 

VI. 3–6.

VI. 24–26.

VII. 7–9.

VII. 8–9.

VII. 15–17.

X. 4–10.

X. 11.

Hely

Csongrád

Országosan

Gödöllõ, SZIE

Jászberény

Nyíregyháza

Baja

Országosan

Kecskemét

Rendezvény

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája

71. Ünnepi Könyvhét

MoodleMoot konferencia – benne: 
A könyvtárak szerepe az eLearning-szolgál-
tatásokban

Helyismereti könyvtárosok országos 
tanácskozása

Multimédia az oktatásban

MKE 42. vándorgyûlése

Országos családi könyvtári napok

Országos családi könyvtári napok, 
zárókonferencia

Rendezõ intézmény

IKSZ, Csemegi
Károly Könyvtár 

MoodleMoot

MKE HKSZ

Nyíregyházi Fõiskola

MKE

IKSZ

IKSZ, KJMK

Információ

Horváth Varga Margit
margo@konyvtar.csongrad.hu

moodlemoot.hu/konferencia
moodlekonf@gmail.com

Takáts Béla tbela@vfmk.hu

gyiszaly@nyf.hu

Nagy Anikó – aniko@oszk.hu

osszefogas.kjmk.hu

osszefogas.kjmk.hu

Májusi lapszámunk szerzõi

Csulákné Angyal Katalin
IKSZ, Budapest

Forrainé Gasparik Erszébet
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Püspökladány

Horváth Zoltánné
IQSys Zrt., Budapest

Kissné Bognár Krisztina 
Szent István Egyetem (SZIE) Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Koósné Török Erzsébet 
Szent István Egyetem (SZIE) Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Kovátsné Várady Eszter 
Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

Kristóf Ibolya
Szent István Egyetem (SZIE) Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Lázár Ágnes
Pákolitz istván Városi Könyvtár, Paks

Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg 

Soós Csilla
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezõvásárhely

Tompáné Székely Zsófia
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár, Sopron

Tóth Mónika
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár, Sopron 

Törökné Jordán Katalin
Könyvtári Intézet, Budapest

Varga Hedda
Gépipari, Informatikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely

Vitéz Kata
Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat

Wallner György
ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest

Zahuczky László
Miskolci Városi Könyvtár



KÖNYVTÁRI  LEVELEZÕ/LAP
XXII. évf. 2010. 5. szám

Kiadja 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium  

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Örökös szerkesztõ: Fejõs László
Felelõs kiadó: Fodor Péter

Fõszerkesztõ: Fülöp Ágnes (kll@oszk.hu)  
Nyomdai elõkészítés: Cz. Tóth János

Szerkesztõség:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Tel./fax: 331-1398

Megjelenik évente tizenkétszer 
A megrendelõknek befizetési csekket vagy számlát küldünk 

Egy szám ára 520 Ft 
Éves elõfizetési díj áfával és postaköltséggel együtt 6200 Ft
Nyugdíjasoknak és könyvtár szakos hallgatóknak 2600 Ft 

HU-ISSN 0865-1329

www.epa.oszk.hu/kll

Készült az Inkart Kft. nyomdájában
Felelõs vezetõ: Somogyi Sándorné


