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Napló
Mentori szolgálat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban
✒ Udvarnoky Virág

Veszélyeztetett élethelyzetû fiatalok számára mentori szolgálatot indított a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár. Az új szolgáltatás indulását a 2010. szeptember 22-én rendezett
szakmai konferencia alkalmával jelentette
be Fodor Péter fõigazgató.
A konferencia alkalmából került sor az
Élmények képekben címû fotókiállítás megnyitására a Központi Könyvtár átriumában.
A képek nem mûvészi alkotások, sokkal inkább „élményképek”, a Budapest Fõváros
Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata által szervezett
nyári régészeti és néprajzi táborok résztvevõinek hétköznapjait mutatják be. (A kiállítás október 22-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében.)
A Könyvtárak a veszélyeztetett élethelyzetû gyerekekért és fiatal felnõttekért címû,
könyvtárosok és gyermekvédelmi szakemberek számára szervezett szakmai konferencia
résztvevõi a veszélyeztetett élethelyzetben
lévõ gyerekek és fiatal felnõttek – elsõsorban
a gyermekvédelmi szakellátottak – helyzetével, valamint a nemzetközi és hazai könyvtári, oktatási kezdeményezésekkel, szolgáltatásokkal ismerkedhettek meg, amelyek
támogatják a különbözõ szempontból hátrányos helyzetû csoportokat.
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A konferencia nyitóeseménye a fõvárosi
TEGYESZ1 Utógondozó Otthona Sokan
vagyunk egyedül… címû dokumentumfilmjének vetítése volt. A film a maga sajátos
eszközeivel indirekt módon mutatta be az
utógondozott fiatalok egy csoportjának
alapvetõ problémáit, hétköznapiságukat és
egyediségüket egyaránt.
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztálya részérõl
Dudás Zoltán fõosztályvezetõ köszöntötte a
megjelenteket, az új szolgáltatás idõszerûségét és fontosságát méltatva. Budapest Fõváros Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya képviseletében
pedig Hazai Istvánné ügyosztályvezetõ a
gyermekvédelem aktuális kérdéseire hívta
fel a figyelmet.
Az elõadások sorát Tausz Katalin (ELTE
Társadalomtudományi Kar) nyitotta, a hátrányos helyzet szociológiai megközelítésérõl,
a gyermekszegénységrõl és az Európai Unió
stratégiai prioritásairól beszélt, csatlakozva
ezzel a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai évének gondolatiságához. Domszky András (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) bemutatta a
gyermekvédelmi gondoskodás hazai történetét, jelenlegi intézményrendszerét, megismertette a hallgatóságot a hátrányos és a veszélyeztetett helyzet sajátosságaival, illetve
a gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység
lehetõségeivel. Néhány angol és skandináv
példa ismertetésével, elemzõ bemutatásával
Feimer Ágnes (Könyvtári Intézet) beszámolt
a külföldön élõ, hátrányos helyzetû csoportok sajátosságairól és a nekik nyújtott
könyvtári szolgáltatások tapasztalatairól.
A konferencia második részében, a nemzetközi példák után, a hazai jó gyakorlatok
közül Szûcs Gabriella (HÖOK Mentorprogram) számolt be programjuk legfõbb célkitûzésérõl, a hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatásáról és az
eddig elért eredményekrõl. Bognár Mária
3

(FSZK Dobbantó Projektiroda2) az oktatási
rendszert képzettség nélkül elhagyó 15 és 24
év közötti fiatalok támogatását célzó program eredményeit mutatta be. Végül Szél
Dávid pszichológus, a Szociális Innováció
Alapítvány partnere és Egri Krisztina
könyvtáros, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa a könyvtár európai uniós
pályázati támogatással3 megvalósuló olvasásfejlesztési tréningjével és a mentori szolgálat részleteivel ismertette meg a hallgatóságot.
A konferenciát kísérõ program a táborozók számára rendezett, Ásatás a könyvtárban címû játékos vetélkedõ volt, a könyvtáros-mentorok vezetésével. A fiatalok a nyári
tokaji régésztábor élményeihez kapcsolódó
témából, a régészet és a tokaji ásatás információs hátterébõl kaptak ízelítõt a könyvekben és az interneten keresgélve. A jó hangulatú, könnyed, ugyanakkor fontos tudást és
ismereteket nyújtó program kellemes emléke bizonyosan vonzó hellyé tette számukra a
könyvtárat.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár mentori szolgálatának célja, hogy a képzett szociális munkások és a könyvtáros-mentorok a
könyvtár eszközeivel és lehetõségeivel, személyes kapcsolatok révén segítsék elõ a veszélyeztetett, kallódó fiatalok – e projekt ke-
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retében elsõsorban a családi nevelési körbõl
kiszoruló, gyermekvédelmi szakellátásban
élõ tizenévesek, az onnan kikerülõ fiatal felnõttek – élethelyzetének javítását. A szolgálat és az olvasásfejlesztési tréning a fiatalok
társadalmiságra nevelését, hatékonyabb integrációját támogatja, és a társadalmi esélyegyenlõség megvalósulását a szociális és
kulturális hátrányok leküzdését segíti elõ.
A szolgálat helyileg a VIII. kerületben, a
Központi Könyvtárban mûködik.
A projekt megvalósításában számos
szakmai szervezet vesz részt. A Szociális Innováció Alapítvány mellett a könyvtár legfõbb együttmûködõ partnere a budapesti
gyermekvédelmi és utógondozói ellátást
nyújtó intézményeket összefogó fõvárosi
TEGYESZ. A Szociális Innováció Alapítvány közvetítésével több budapesti gyermekotthon, nevelõintézet és anyaotthon
lakói vesznek részt az olvasásfejlesztõ foglalkozásokon. Egyúttal alkalmuk és lehetõségük nyílik a könyvtár és a könyvtári szolgáltatások megismerésére. ■
1

Budapest Fõváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
2 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program „TudásdepóExpressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében címû pályázata -TÁMOP-3.2.4/08/01 KMR
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Közhírré tétetik
Somogy megye „összefog”
✒ Sándorné M. Kinga

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár és
Somogy megye könyvtárai az idén is szívesen csatlakoztak a Nemzeti Kulturális Alap
és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával megszervezett Országos családi könyvtári napok programsorozathoz.
A megye könyvtárai több mint négyszáz
programmal várták az olvasás iránt érdek
lõdõ családokat 79 településen. Ebben az
évben nem csupán települési könyvtárak
csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez,
hanem iskolai könyvtárak és egy egyetemi
könyvtár is.
A gyermekeket rendkívül változatos rendezvények várták: Béres Erika baba-mama
klubjára a legkisebbeket hívtuk mamájukkal, papájukkal együtt (Kadarkúton,
Rinyaújlakon, Lakócsán, Csomában, Görgetegen, Taszáron, Balatonbogláron, Somogysárdon és Barcson). Közös játék, éneklés,
mese, valamint a könyvtár leporellóinak felfedezése várta õket. Zenés mûsorokkal is
készültünk. Figura Ede elõadómûvész
Balatonlellén, Csökölyben, Ecsenyben, Fonóban, Kadarkúton, Ladon, Ordacsehiben,
Kaposváron és Szulokon is szórakoztatta a
gyermekeket megzenésített verseivel.
A Hangoló Zenés Gyermekszínház énekesbábos elõadását tekinthették meg az érdeklõdõk Batéban, Böhönyén, Somogysárdon
és Somogyszilben. Rosta Géza elõadómûvész pedig Böhönyén, Nagyatádon és
Osztopánban lépett fel Ágai Ágnes megzenésített verseivel. Kicsik és nagyok, gyermekek és felnõttek énekelték együtt az
ismerõs sorokat, verseskötetekkel felszerelkezve indultak haza. A családi kézmûvesfoglalkozásokon együtt barkácsolhatott az
egész család. Balatonbogláron selyemfestéssel foglalkoztak, Gálosfán õszi terményekbõl készítettek bábokat. Hedrehelyen
mandalafestésre nyílt lehetõség, Jutában
origamicsodák készültek, Kaposváron különleges kézmûves technikákat mutattak be.
A kaposvári Petõfi Sándor EmlékkönyvtárKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

Balatonboglár

ban natúrmontázst készítettek, Mernyén
üvegfestés és gyertyakészítés színesítette a
könyvtári rendezvényeket. Siófokon a nagyszülõket is bevonták a családi ügyeskedésekbe, Somogytúron pedig egy kiállítással is
összekötötték a kézmûves-foglalkozást. Fonyódon még madáretetõt is készíthettek a
gyermekek.
Igyekeztünk minél színesebb programkínálattal magunkhoz csalogatni az olvasókat.
A felnõtteknek számos helyen szerveztünk
író-olvasó találkozókat: a fonyódi és a marcali könyvtárban Czigány Zoltánnal, a kadarkúti Városi Könyvtárban, Somogyfajszon, Szennában és Mesztegnyõn Nógrádi
Gáborral és Nógrádi Gergellyel, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban Rozsos Istvánnal, a kaposvári Petõfi Sándor Emlékkönyvtárban Jász Attilával találkozhattak az
érdeklõdõk. Pedagógusok, szülõk részére
hirdettük meg az olvasás népszerûsítésével,
illetve az olvasáskultúra fejlesztésével kapcsolatos elõadásokat. Stiblár Erika Balatonbogláron A népmese pszichológiája címmel
tartott elõadást. Kaposváron, Fonyódon,
Marcaliban és Nagyatádon Gombos Péter, a
Magyar Olvasástársaság alelnöke A mai magyar gyermekirodalom idõtlen kérdéseirõl
címmel pedagógusoknak beszélt a gyermekirodalom idõszerû problémáiról. A programokhoz pszichológusok segítségét is kér5

tük, õk a családi problémákról, a családban
elõforduló konfliktushelyzetekrõl beszélgettek családokkal: Balatonbogláron Máté
Mártonné, a kaposvári kistérség néhány
könyvtárában (Taszár, Hajmás, Somogyszil,
Ordacsehi) pedig József István pszichológus
vezetett beszélgetéseket ebben a témában.
Gondoltunk az idõsebb korosztályra is.
Gálosfán filmvetítéssel, Balatonszárszón
Fekete Istvánról szóló elõadással, Csökölyben családi egészség-délutánnal várták
a könyvtárak az érdeklõdõket.
Kiállításaink az egész családnak szóltak.
Balatonberényben Tájak, városok, emberek
címmel, Kaposváron az ûrkutatási világhét
alkalmából Világ-Ûr címmel, a kaposvári
48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtárban Taszár
bemutatkozik címmel nyílt kiállítás. Ez
utóbbi jó lehetõséget kínált a Taszár településen élõ amatõr ikonfestõk, festõk, üvegfestõk, selyemfestõk, fafaragók számára a
bemutatkozásra. A kaposvári Petõfi Sándor
Emlékkönyvtár 50 év a pályán címmel Stocz
Mihály grafikusmûvész alkotásaiból szervezett kiállítást, Somogytúron pedig Kunffy
Lajossal kapcsolatos tárlatot nyitottak.
A könyves vasárnapon számos könyvtár
tudta vállalni a rendkívüli nyitva tartást, de
emellett igyekeztünk szolgáltatásainkat is
bemutatni: ingyenes beiratkozás, késedelmi
díj elengedése, ingyenes internethasználati
lehetõség várta a hét utolsó napján a könyvtárakba érkezõket.
Különleges, érdekes programok is várták
ezen a héten a Somogyban élõket: Balatonlellén például Hommage Filmklub és családi
felolvasó délután volt a meglepetés. Kaposváron használt könyvek börzéjén lehetett ötven forintos áron könyvekhez jutni. A kaposvári Petõfi Sándor Emlékkönyvtárban
Szerkesszünk lapot, írjunk újságot! címmel
a Somogyi Hírlap munkatársai tartottak
bemutatót és hoztak játékos feladatokat a fiataloknak. A mernyei könyvtár mellett pingpong és foci is várta az érdeklõdõket. A siófoki városi könyvtár a vásárcsarnokban
könyvtári standon népszerûsítette szolgáltatásait. Ugyancsak Siófokon családi olvasójegyet is lehetett váltani. Szennában utazási
vetélkedõ és képeslap-kiállítás várta a látogatókat.
6

Több pályázatot hirdetett meg a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár, amihez a megye számos intézménye csatlakozott. Családi kvíz címmel egy olyan vetélkedõre hívtuk
a családokat, amelyben minden feladatot
másik családtagnak kellett megoldania, s
egy makettet is kellett készíteniük az otthonukról. Az én családom címmel gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatunk rendkívül
népszerû volt, több mint kétszázhetven diák
küldött be rajzot a megyébõl. Csukás István
Keménykalap és krumpliorr címû könyvének felhasználásával hirdettük meg olvasási
versenyünket. Több mint harminc negyedik
osztályos tanuló oldotta meg az ezzel kapcsolatos feladatokat, és tervezett plakátot
a Hörömpõ cirkusznak. Olvas a család címmel fotópályázatot is hirdettünk, amelyre a
legkisebbektõl a legidõsebbekig küldtek képeket a somogyiak. Ezeket a fotókat honlapunkon is közzétettük. A Keltsd életre a
könyvtárat! címet viselte az a pályázatunk,
amelynek célja a gyermekkönyvtár dekorációinak elkészítése volt. Ötletes, vicces
munkák kerültek a gyermekkönyvtár könyvkiválasztó terébe a beküldött pályázati anyagokból.
Legfõbb sikerünknek azt tekintjük, hogy
mindenki, aki könyvtárainkba betért, szép
emlékekkel, kellemes tapasztalatokkal térhetett haza. Reméljük, sokaknak szereztünk
kellemes perceket, hasznos idõtöltést, és a
résztvevõk közül mindenki visszatér majd
hozzánk – nemcsak rendezvényeinkre, de
olvasóként is. ■

Kaposvár
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F ELHÍVÁS

Böhönye

A 2010. október 4-i vörösiszap áradat súlyosan érintette a Devecseri Városi
Könyvtár és Mûvelõdési házat is. A kisebb dombon álló kastélykönyvtárba nem
folyt be ugyan az iszap, de tönkretette az
autót, amellyel a kistérségbe tartozó 34 település könyvtári ellátását végezték.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete, a könyvtár
vezetõjével elõzetesen egyeztetve, szeretne hozzájárulni egy másik gépkocsi vásárlásához, amelynek érdekében alszámlát
nyitottunk.
A következõ számlaszámra várjuk
az intézmények és magánszemélyek
felajánlott pénzadományait.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete
„Devecser és kistérsége iszapkárt
szenvedett könyvtáraiért”
Számlaszám: 11748007-20182577

Csököly

IBAN HU03 1174 8007 2018 2577 0000 0000
OTP Bank SWIFT azonosító: (BIC): OTPVHUHB
A devecseri könyvtárosok „hadiállapotban” dolgoznak, állandó ügyeletben vannak a katasztrófa bekövetkezte óta. Segítenek az önkéntes munkások ellátásában, elszállásolásában, a segélyek
szétosztásában. Köztük is vannak olyanok, akiket komoly károk értek.
A kolontári iskolai és községi könyvtár az iskola épületének felsõ szintjén van. Az iszap az udvaron megállt, az épületbe nem folyt be, a
könyvtárat közvetlen kár nem érte.
Ajkát nem árasztotta el a sártenger, de az ottani
könyvtáros-kollégák közül többek hozzátartozóját is érte kár az áradatkor. Az Információs Központ és Könyvtár munkatársai is kivették a részüket a munkálatokból. Az intézmény katasztrófa napján pl. a külföldi tudósítók központja
volt, tõlük töltötték fel a képeket, videókat.

Mesztegnyõ

Siófok
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Sárköziné Sárovits Hajnalka, elnök
Pardiné Mórocz Magdolna, titkár
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Európai uniós fejlesztések a Veszprém megyei könyvtárban
✒ Pálmann Judit

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet két eredményes uniós
pályázattal fejleszti informatikai infrastruktúráját és adatbázisait, szolgáltatásait
2010–2011-ben.
A TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013 kódszámú pályázattal 12 millió forint fejlesztési támogatást valósítunk meg 2010. április 1-je
és október 31-e között.
Közbeszerzési eljárás keretében informatikai eszköz- és szoftverfejlesztést hajtottunk végre. Tíz korszerû munkaállomást, tíz
hordozható számítógépet, szervert, szünetmentes tápegységet, Z39.50-es protokollt,
hálózati aktív eszközöket és új szoftvereket
szereztünk be. A WIFI hálózat kiépítésével
megvalósítható lesz egy mobil szolgáltatásfejlesztés, a könyvtárhasználók számára a
különbözõ terekben oktatást segítõ foglalkozásokat, a lakossági ügyintézést célzó programokat lehet magas szinten megvalósítani.
A fejlesztések következtében kétirányúan
kapcsolódni tudunk az országos lelõhelyadatbázishoz, az adataink feltöltésével gazdagítjuk annak tartalmát, a hozzáféréssel pe8

dig használóinkat segítjük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oktatás szereplõit, tanárokat és hallgatókat, tanulókat, valamint az
iskolarendszerû oktatáson kívüli résztvevõket is segítsük munkájukban.
A fogyatékkal élõ embertársaink igényeit is figyelembe vettük a fejlesztés során: vakok és gyengénlátók számára vak/látó
nyomtatót szereztünk be és üzemeltetünk;
mozgásukban korlátozott látogatóink segítésére pedig monitorral egybeépített érintõképernyõs terminálokat állítottunk üzembe.
Közel 64 millió forintos fejlesztést tud
hat városi könyvtár és a megyei könyvtár
megvalósítani a TÁMOP–3.2.4.08/1-20090017 kódjelû pályázati támogatással. Balatonalmádi, Balatonfüred, Devecser, Pápa,
Tapolca, Zirc és a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet
célja, hogy a tizennyolc hónap alatt a konzorciumi tagok dokumentumállománya
MOKKA-kompatibilis feldolgozás után, teljesen kereshetõvé váljon, az információs vagyonra épített szolgáltatásfejlesztéseket,
például irodalmat, olvasáskultúrát népszerûsítõ programokat, könyvtárhasználati és információkeresési ismereteket nyújtó sorozatokat indítsunk. Az új, minõségi szolgáltatások, a jól képzett munkatársak segítségével,
széles körben hozzáférhetõk lesznek, a városokban és a kistelepüléseken egyaránt.

Szõke László
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Elészült a Dél-Dunántúli Regionális
Tudásközpont és Könyvtár
✒ F. Dárdai Ágnes

Projektnyitó

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézet több területen egyidejû, illetve egymásra épülõ fejlesztéseket
hajt végre a mintegy 28 millió forintos résztámogatásból: ALEPH adatbázisunkat fejlesztjük, rekordfelvitellel és konverzióval;
honlapunk portálosításával, vonzóbbá és informatívvá válunk; jó külföldi kapcsolataink
és a felmerülõ igények alapján négy nyelven
(angol, finn, francia, német) is közlünk információkat; programjaink megújulnak, további sorozatokat, rendezvényeket tervezünk: helyismereti vetélkedõt, a megyei értékekre épülõ irodalmi, valamint meseprogramokat. Együttmûködünk társintézményekkel (pl. megyei levéltár) a zeneiskolával, a kistelepülések könyvtári szolgáltató
helyeivel.

Könyvtárosaink közül tizenegyen képzéseken vesznek rész, jelentõs a nyelvi képzés
aránya.
Összességében a két pályázati támogatás
egymásra épül, a projektek megvalósítása
ütemesen, szakszerûen történik. Minden
kollégánk, kiveszi a részét a feladatokból,
könyvtárosok és technikai munkatársak egyaránt. Nélkülük, lelkesedésük és többletfeladat-vállalásuk nélkül nem lehetünk sikeresek. Köszönet érte! ■
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Pécs kétezer éves történelme során mindig a
kultúrát, az oktatást és a mûvészeteket pártoló és értékelõ városként volt ismert.
A hosszú évszázadok történelmi eseményeiben csak hármat említünk meg: 1367-ben
Nagy Lajos királyunk itt alapította meg Magyarország elsõ egyetemét, 1774-ben Klimo
György pécsi püspök jóvoltából itt nyílt
meg az ország elsõ nyilvános könyvtára,
2010-ben pedig Pécs városa elnyerte az Európa Kulturális Fõvárosa címet. Amikor e
címre benyújtotta a város a pályázatát, a pályázat öt kulcsprojektjének egyike a Pécsi
Városi Könyvtárnak és a Baranya Megyei
Könyvtárnak új helyen, megújult formában
otthont adó tudásközpont kialakítása volt,
amely a dél-dunántúli régió egészének nyújtana szolgáltatásokat. A Pécsi Tudományegyetem és annak könyvtárai nem sokkal
késõbb csatlakoztak a projekthez.
Több éves tervezési idõszak után az épület építése 2009 nyarán kezdõdött meg és
2010 júniusában ért véget. A tudásközpont
mintegy 22 millió eurónyi EU-s támogatással jöhetett létre, a két tulajdonos, a Baranya
Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem szoros együttmûködésének
eredményeként. A könyvtárak beköltözése
2010 augusztusában kezdõdött, a közel
1 millió dokumentum szakszerû és gyors átköltöztetését 4 helyszínrõl Maurer Péter és
csapata végezte. Az épület átadására 2010.
szeptember 8-án került sor, részleges megnyitására (a jogi és közgazdaságtudományi
kar hallgatói számára) szeptember 20-án.
A részleges (csak egy emeletre korlátozódó)
szolgáltatások és a kísérleti nyitvatartási
idõszak után a tudásközpont egésze október
25-étõl nyílik meg a nagyközönség számára
heti 84 órában, mindennap reggel 8-tól este
8 óráig.
Az épület összesen hét emelet magasságban (és mélységben, hiszen a tömörraktári
szint teljes egészében a föld alatt helyezkedik el), és 13 000 négyzetméternyi összterületen helyezkedik el. A Dél-Dunántúli
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Regionális Tudásközpont és Könyvtáron
(DDRKTK) kívül az épületben található
még egy 400 fõs (kettéosztható) elõadóterem, konferenciaterem, könyvesbolt, étterem, több kutatóintézet, valamint a Pécsi
Tudományegyetem Központi Hallgatói Irodája is.
Az épület jelképe és szimbolikus központja a kívülrõl nem látszó, de belül valamennyi föld feletti szintet összekötõ belsõ
építmény, a Balázs Mihály Kossuth- és Ybldíjas építész által megálmodott és Nagy
Márta Ferenczy Noémi-díjas keramikusmûvész által kerámiával burkolt „Kaptár”.
A mind kívülrõl, mind pedig belülrõl rendkívül impozáns mûalkotás, melyet 52 000
darab háromszögletû Zsolnay-kerámiával
burkoltak, lenyûgözõ látványt nyújt. Máris
ez lett az idelátogatók kedvenc tartózkodási
helye.
A pécsi tudásközpont nemcsak könyvtár,
hanem multifunkcionális kulturális intézmény is. E szándék megvalósulásához a tervezõk hatalmas, tágas tereket terveztek –
különösen a földszinten és a parkolókhoz és
a nyitott teraszhoz kapcsolódó mélyföldszinten – azzal a céllal, hogy az ide betérõk
egymással találkozhassanak, az itt zajló kulturális, tudományos és ismeretterjesztõ elõadásokon, programokon részt vegyenek.
A látványos és tágas terek különösen alkalmasak arra, hogy a mûvészek alkotásaikat
kiállítsák, a lakosság széles rétegei pedig
ezeket megtekintsék. E terek mindenki számára nyitottak, és vagyonvédelmi kapuval
elzártak a tulajdonképpeni könyvtári terektõl.
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A Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont és Könyvtárban két, jogilag független
és önállóan mûködõ könyvtári hálózat négy,
korábban más-más helyszínen mûködõ egysége kapott helyet. E könyvtárak a vonatkozó magyar jogszabályok szerint más-más
feladatokat látnak el közkönyvtárként és felsõoktatási könyvtárként. A Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár 2010. január elsejével vált egyetlen öszszevont intézménnyé. Közkönyvtárként
mûködve a város és a megye lakosságát
szolgálják elsõsorban. A megyei-városi
könyvtár hálózatából a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részlege költözött a tudásközpontba, míg a hálózat más tagjai a város több
pontján tovább mûködnek, az állampolgárokhoz közeli szolgáltatást nyújtva. A másik
beköltözõ könyvtári hálózat az egyetemi
könyvtár, annak központi könyvtára, valamint a Benedek Ferenc Jogtudományi és
Közgazdaságtudományi Könyvtára volt.
E hálózatnak is maradtak elemei az egyetem
távolabb esõ épületeiben, kari könyvtárakként.
Az új épületbe költözés a beköltözõ gyûjtemények és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások teljes integrációját követelte meg,
valamint azt, hogy az új épületben egységes
technológiai, informatikai rendszert alakítsunk ki, mindemellett figyelembe véve a két
könyvtár különbözõ kötelezettségeit, használóik igényeit.
A tudásközpont integrált gyûjteménye
összesen körülbelül egymillió dokumentumot (könyvet, folyóiratot, CD-t, DVD-t,
kottát, hanglemezt stb.) foglal magába, ezen
kívül több tucatnyi – elsõsorban az egyetemi
könyvtár által vásárolt – elektronikus adatbázishoz, rajtuk keresztül több millió cikkhez, könyvhöz ad hozzáférést. Az egymillió,
a házban fizikailag jelen levõ dokumentum
mintegy 40%-a található szabadpolcos rendszerben, a többi az alsó szinten a tömörraktárban van. A tudásközpontban 630 ülõhely
és 380 számítógép található, ezeken kívül
Wifi-n is lehet internetezni, adatbázisokat
használni. Valamennyi szinten mûködnek
ún. technikai forráspontok, ahol fénymásolásra, szkennelésre, digitális fotókészítésre
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és nyomtatásra is lehetõség nyílik. A tudásközpontban automata kölcsönzõ és könyvvisszavevõ gépek is mûködnek, de a két
könyvtár személyzetének 109 tagja is az olvasók rendelkezésére áll a kölcsönzésben,
tájékoztatásban, feldolgozásban, az informatikai és más szolgáltatások nyújtásában,
rendezvények szervezésében.
A földszinten található – a könyvtári terület bejárata mellett – a beiratkozás és az
automata könyvvisszavétel. A könyvtár új
technológiai háttere a rádiófrekvenciás
(RFID) azonosításon alapul, mely az olvasók, a dokumentumok azonosítását és a biztonsági berendezések mûködtetését is lehetõvé teszi. Ez a rendszer a könyvekbe, folyóiratokba helyezett RFID-matricákkal és új,
RFID-vel ellátott olvasójegyekkel mûködik,
amihez mind beépített, mind kézi, mozgatható RFID-olvasók járulnak.
A szolgáltatásintegráció többek között
azt jelenti, hogy a tudásközpont a tulajdonviszonyoktól függetlenül egységes nyilvános könyvtárként mûködik, amelynek gyûjteménye és szolgáltatásai mindenki számára
hozzáférhetõk a beiratkozás után. A gyûjteményintegráció elvének kimondása és következetes végigvitele azt jelentette, hogy a
különgyûjtemények és a gyermekkönyvtár
kivételével az egy adott témáról (pl. matematika, nyelvészet, jog) szóló könyvek és
folyóiratok a könyvtárban csak egyetlen helyen találhatók meg, függetlenül attól, hogy
azt melyik könyvtár vásárolta meg. Természetesen ehhez a könyvtárak beszerzési,
könyvvásárlási politikáit is össze kellett
hangolni. Az állományintegrációval mindkét
könyvtár és olvasóik sokat nyertek: a Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár
(CSGYMVK) jelentõs szépirodalmi, helytörténeti és nemzetiségi gyûjteménye az
egyetemi polgárok számárra vált könnyen
hozzáférhetõvé, míg a felsõoktatásban nélkülözhetetlen tudományos szakirodalom és
adatbázisok a helyi és a régiós lakosságot
gazdagítják.
Az elsõ emeleten találhatók a magyar és
külföldi szépirodalom mûvei, valamint az
irodalomtudomány, nyelvészet, nyelvoktatás
szakirodalma, összesen mintegy 104 000
kötet. Szintén itt kaptak helyet a napilapok,
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hetilapok és az általános folyóiratok. Az elsõ emeleten találhatók a CSGYMVK által
mûködtetett helytörténeti és nemzetiségi
gyûjtemények. A keleti oldalon kapott helyet a Csorba Gyõzõ emlékszoba (Csorba
Gyõzõ pécsi költõ, író, a Városi Könyvtár
egykori igazgatója) és a Vas István Gyûjtemény (költõ, író, mûfordító, a gyûjtemény
személyes könyvtárának anyaga, melyet özvegye ajándékozott az egyetemi könyvtárnak).
A második emeleten a Tudományos
Gyûjteményt találjuk. A kutatók, olvasók
mintegy 120 000 könyv és számos folyóirat
közül válogathatnak, az irodalom, nyelvészet, statisztika, jog- és közgazdaságtudomány kivételével valamennyi tudományágban és a mûvészetek területén.
A keleti oldalon található a Kaptárt körülölelõ tértõl elzárt nagy olvasóterem, amely a
csöndes tanulás helyszíne lesz. Ezen a szinten számos kutatóközpont (Ibero-AmerikaK., Afrika-K., Balkán tanulmányok K., Mediterrán tanulmányok K. stb.) fog mûködni,
doktorandusz hallgatók, külföldi professzorok, ERASMUS-hallgatók számára. Az elmélyült kutatást mind a második, mind a
harmadik emeleten üvegfallal szeparált kutatófülkék segítik.
A harmadik emelet a jog, közigazgatás,
közgazdaságtan, statisztika és vezetés-szervezés területe, mintegy 70 000 kötettel.
A gyûjtemény Benedek Ferenc római jogász
professzor nevét viseli. E szinten számos
különgyûjtemény kapott helyet: az Európai
Dokumentációs Központ az EU-val kapcsolatos kutatásokat segíti, a Világbank Gyûjtemény a nemzetközi gazdaság és pénzügyek
terén ad eligazítást, a Georg Brunner hagyaték az alkotmányjog, kisebbségi jogok, kelet-európai politika és a német-német kapcsolatok témáiban kutató neves professzor
magánkönyvtára, melyet végrendeletében
hagyott a pécsi jogi karra, valamint a Terminológiai Dokumentációs Központ, mely
szaknyelvi, fordítási kérdések kutatására ad
lehetõséget. Itt van még az Európa Központ
és a Kisebbségkutató Központ is.
A negyedik emelet a gyermekeké és a
zenéé, mely két gyûjtemény a tudásközpontot olyan egésszé teszi, amely a családok
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minden tagja és a régió valamennyi polgára
érdeklõdésére számot tarthat. A 20 000 kötetnyi gyerekkönyv és a több mint 30 000
darabos gazdag és értékes kotta-, hangzóanyag- és zenei szakirodalmi gyûjtemény
mindenki ízlését kielégítheti.
A DDRKTK sok szempontból kísérleti
könyvtár Magyarországon: mind az alkalmazott technológia miatt, mind pedig azért,
mert egyszerre mûködik közkönyvtárként és
felsõoktatási könyvtárként. Kétéves szakmai
elõkészítõ munka elõzte meg a 2010. január
12-én elfogadott Szolgáltatásintegráció a
Tudásközpontban címû dokumentumot,
amely a két könyvtár jövõbeni mûködésének
alapdokumentuma. A dokumentum közös
elfogadása számos nehézség legyõzése után
történt meg, hiszen egymásnak feszülõ ellentétes érdekeket kellett úgy harmonizálni,
hogy végül mûködõképes szolgáltatásokat
tudjunk nyújtani.
A szakmai elõkészítõ munkálatok elõsegítésére a tudásközpont projekt konzorciumának tagjai (Baranya megye, Pécs város, a
Pécsi Tudományegyetem és a Pécs2010 Menedzsmentközpont) 2008 elején létrehozták
a Könyvtárszakmai Irányító Testületet (KIT),
melynek tagjai 2010. december 31-éig
Kalányos Katalin (megyei könyvtár), Keresztúri József (városi könyvtár) és
Fischerné Dárdai Ágnes (egyetemi könyvtár)
voltak, utóbbit a fenntartók a KIT szakmai
vezetésével bízták meg. A KIT feladata volt
egyrészt a megyei és a városi könyvtár integrációjának szakmai elõkészítése, valamint a
három könyvtár szolgáltatásintegrációja
szakmai koncepciójának a kidolgozása, másrészt a kivitelezés folyamán a szakmai kérdésekben az együttmûködés.
A KIT döntéseit a legfontosabb könyvtárszakmai területek szakértõibõl létrehozott
munkacsoportok segítették, tagjai között
arányosan (2-2 fõvel) képviseltette magát
mindhárom könyvtár. A munkacsoportok
hosszas viták után, saját érdekeiket képviselve, de a folyamat végén megegyezésre
jutva állapodtak meg a közös szolgáltatásszervezés legfontosabb kérdéseirõl. A munkacsoportok által ajánlott munkaanyagok
képezték a 2010 januárjában elfogadott
szolgáltatásintegráció szövegének alapját.
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E koncepció szerint a tudásközpontba betérõ látogató egy könyvtárat fog látni, hisz az
állomány telepítése integráltan, illetve a
szolgáltatások közösen lesznek elérhetõk.
Miközben mindkét könyvtár önállóan teljesíti saját (törvényben elõírt) feladatait,
a könyvtári munkafolyamatok nagy részét
integráltan (beiratkozás, kölcsönzés, tájékoztatás, raktározás, informatika), illetve
koordináltan (beszerzés, feldolgozás, felhasználóképzés) végzi. A közös szolgáltatásokkal kapcsolatos döntésekrõl az Igazgatók
Tanácsa (a KIT utódja) dönt, melynek tagjai
a könyvtárak igazgatói (2010. január 1-jétõl
az integrált megyei-városi könyvtár igazgatója Szabolcsiné Orosz Hajnalka), helyetteseik, és az osztályvezetõk. A szolgáltatások
együttes szervezéséért a két könyvtár 1–1
szolgáltatási koordinátora felelõs, õk szervezik a könyvtárosok beosztását, munkavégzését a közös posztokon.
A ház felavatásától (szeptember 8.) a
könyvtárak megnyitásáig (október 25.) tartó
másfél hónapos tesztidõszakra nagy szükségünk volt. Ez idõ alatt befejezõdött a könyvállomány és az irodák átköltöztetése, kialakítottuk a közös mûködés legfontosabb feltételeit, és felállt a házat üzemeltetõ szervezet is. Szeptember végén megnyitottuk
a harmadik emeleten a jogi és közgazdasági
állomány kölcsönzését. Az itt felhalmozott
tapasztalatokat folyamatosan elemeztük, a
hibákat korrigáltuk. Szeptember végén elkezdõdött a két könyvtár adatbázisának öszszevonása, majd véglegesítettük a használati és informatikai szabályzatot. Október
elejére végre megérkeztek a számítógépek
is, így létrejöttek a könyvtárak megnyitásához szükséges legalapvetõbb feltételek.
Ugyancsak október végére már új webcímen, megújult honlappal várjuk a tudásközpont oldalait keresõket (www.tudaskozpontpecs.hu). 2010 utolsó hónapjaiban pedig az
lesz a legfontosabb feladatunk, hogy véglegesítsük szervezeti és mûködési szabályzatainkat és konkretizáljuk a fenntartóink által
meghatározott finanszírozási kérdéseket. ■
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Nyílt nap az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
✒ Nagy Imréné

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
immáron hatodik alkalommal rendezte meg
nyílt napját a nyelvek európai napja
(NYEN) alkalmából. Szeptember 26-át
2001-ben jelölte ki az Európa Tanács a nyelvek európai napjának. Ezen a napon Európában és a világ más országaiban is a nyelvi
sokszínûséget ünneplik az emberek.
Az OIK idei, szeptember 24-én megtartott rendezvénye igazodott a NYEN célkitûzéseihez, de más aktuális eseményekhez is
kapcsolódtak a programok.

Sepseyné Vigh Annamária fõosztályvezetõ (Nemzeti Erõforrás Minisztérium Közgyûjteményi Fõosztály) megnyitóbeszéde
után a már hagyományos, idegen nyelvû felolvasás következett. Harmadik éve kezdõdik
felolvasással a program. 2008-ban egy az
anyanyelvrõl szóló irodalmi alkotást , tavaly
Radnóti Miklós Nem tudhatom címû költeményét olvasták fel hazánkban élõ vagy dolgozó külföldiek. Ezúttal Kosztolányi Dezsõ
elõtt tisztelgett a könyvtár születésének 125
évfordulója alkalmából. A kiválasztott Esti
Kornél-részlet, a kilencedik fejezet, melyben a bolgár kalauzzal cseveg bolgárul és a
bábeli nyelvzavar édes révületét élvezi,
szinte kínálta magát.
A történet elõször magyarul hangzott el
Fullajtár Andrea briliáns elõadásában, majd
váltakozva bolgár, szlovák, román, szerb,
lengyel és német nyelven. Az idegen nyelvû
elõadásból kiderült, hogy az OIK-nak nem
csak a gyûjteménye soknyelvû. A részleteket ugyanis Árgyelán Erzsébet, Süliné Faragó Izabella, Kocsis Zsivka, Virág Bognár
Ágota, Sutáné Zielinska Elzbieta, a könyvtár
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

munkatársai, Nádori Lídia mûfordító és
Szondi György, a Napkút kiadó vezetõje, az
OIK egykori munkatársa olvasta fel. Sutáné
Ela színészi képességeit is megcsillantotta, a
közönség élvezettel hallgatta az amúgy nem
könnyû lengyel szöveget.

A délelõtti program a Volt egyszer egy
Fal – a rendszerváltás körüli évek Ingo
Schulze prózájában címû irodalmi elõadással folytatódott. A témaválasztás apropóját
Németország újraegyesítésének huszadik
évfordulója adta. Schulze egyik fõ témája a
német rendszerváltás és az új német egység;
olyannyira, hogy a Szimpla sztorik és az Új
életek címû regénye nyomán a rendszerváltás írójának kiáltották ki. Az õ könyveit olvasva az egykori NDK bennünk élõ képe
csakúgy, mint a Fal leomlását követõ „szép
új világé” számos meglepõ részlettel gazdagodhat. Ingo Schulze nagy súllyal van jelen
a magyar irodalomban is, négy regénye jelent meg eddig, egynek a kiadása pedig elõkészületben van. Nádori Lídia mûfordító
(Ingo Schulze több mûvét õ ültette magyarra) elõadásában kirajzolódott Schulze személyisége és a német rendszerváltás társadalmi környezete. Fullajtár Andrea a Szimpla sztorikból olvasott fel részletet.
A nyílt nap folyamán két rendhagyó órán
is részt vehettek a vállalkozó kedvû diákok.
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Gémesi Géza zeneszerzõ, karmester és
Roger Scaife nálunk élõ angol drámatanár,
zenetudós a tanulók bevonásával tartott
ének-, illetve irodalomórát.
Gémesi Géza a zeneszerzés mesterségével ismertette meg a gyerekeket. Egy gyakorló zeneszerzõ szubjektív gondolatain
keresztül megtudhatták, hogyan születik a
zene – a rögtönzéstõl a lejegyzésig, a kottától a megszólalásig. Bejárhatták a muzsika
befogadásának útját – a zeneszerzõtõl az
elõadómûvészen át a közönségig. Az elõadást a zenemûtári helyszín ihlette példákkal és zenei bejátszásokkal színesítette
Gémesi „tanár úr”. A tanulók maguk is kipróbálhatták zeneszerzõi képességüket.

Roger Scaife vezetésével a Veres Pálné
Gimnázium drámatagozatos tanulói Shakespeare klasszikus mûvét, a Rómeó és Júliát
dolgozták fel a közönség bevonásával. Átdolgozott-rövidített szöveggel, mai angol
nyelven, egyszerû kellékek és jelmezek felhasználásával a diákok újramesélték a történetet. A fiatalok és az idõsebbek is élvezettel vettek részt a játékban. A foglalkozás során a résztvevõk felfedezhették a Rómeó és
Júlia örök értékeit, melyek ugyanolyan fontosak ma, mint Shakespeare korában.
Az OIK nyílt napjának hagyományos
programja a nemzetiségi bemutató. A nyelvek európai napján nagyon fontos, hogy
Magyarország nyelvi és kulturális sokszínûsége is megmutatkozzon. Könyvtárunk
gyûjteményében nagy súllyal szerepel a
nemzetiségek, illetve a nemzetiségi kérdéskör irodalma. A korábbi években a német, a
lengyel és a görög nemzetiség mutatkozott
be. Az idén a szerbek kultúrájából kaptunk
ízelítõt.
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A program idegenvezetéssel indult.
A belváros szerb emlékeit ismerhették meg
azok, akik vállalkoztak az egyórás sétára.
Ezen a szép, napsütéses õszi napon sokan
voltak ilyenek. Visszaérve az OIK falai között folytatódott a szerb emlékek bemutatása. Lásztity Péro, a Fõvárosi Szerb Önkormányzat alelnöke, a Szerb Budapest címû
fotókiállítás képein keresztül ismertette meg
a nagyszámú közönséget a szerb kisebbség
történelmi helyszíneivel, kulturális emlékeivel. A fotókat maga Lásztity Péró készítette.

A szerb irodalomból kaptunk ízelítõt
Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház
igazgatója, Trojan Tünde elõadómûvész és
Matoricz József színmûvész elõadásában.
Utoljára Kocsis Zsivka, az OIK szerb,
horvát, szlovén nyelvi referense tartott szerb
nyelvórát kezdõknek. Zsivka kreatív rajzait
már a bajai vándorgyûlésen megismerhették
a kollégák, hát ez a nyelvóra is nagyon sikeres volt.

Egy késõbbi Facebook-bejegyzés szerint
ez volt a nap legjobb programja. Én mégis a
burekra szavaznék. Szerintem a szerb program csúcsa a burek volt. Magam a káposztásat kóstoltam meg, de volt spenótos és meggyes is.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

A délután az Alkotó könyvtáros programmal folytatódott. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületével közösen szervezett sorozatban Mátó Erzsébet, a makói József Attila
Városi Könyvtár igazgatója és Erdeiné
Törõcsik Katalin, a debreceni Kenézy Kórház Orvosi Szakkönyvtárának vezetõje mutatta be vert csipkéit. Mátó Erzsike már egy
órával a megnyitó elõtt elõvette „szerszámait” és nagy érdeklõdés közepette mutatta
meg a csipkeverés csínját-bínját. Késõbb
Kati eszközei is elõkerültek. A közönség elbûvölten nézte, hogyan röpködnek a fapálcikák ujjaik között. A kiállítás érdekessége,
hogy két különbözõ stílusú mûvész munkáit
vonultatja fel. A hagyományos terítõkön kívül mai használati tárgyakat is – stóla, kalap, színházi táska, lámpaernyõ – kiállítottak mindketten. Törõcsik Kati más technikával készült textileket is bemutatott. Erdei T.
Lilla személyes hangú (Törõcsik Kati lánya), mégis szakszerû (az Iparmûvészeti
Múzeum fõmuzeológusa) megnyitója után
még sokáig idõztek a vendégek az alkotó
könyvtárosok társaságában.

Van egy programja a nyílt napnak, ami
már tavasszal elkezdõdik. A mûfordítás-pályázat kiírása májusban jelenik meg. A pályázóknak augusztus 20-áig kell elküldeniük pályamûvüket. Ezután egy hónapig még
várakoznak az eredményhirdetésre. 2010ben német nyelvbõl hirdette meg a könyvtár
ötödik mûfordítás-pályázatát. A kiírásra rekord mennyiségû (187) fordítás érkezett. Jan
Wagner kortárs német költõ Quittenpastete
címû versének fõszereplõje a birs. A délutáni ünnepélyes díjátadón a birs-vers fordításait értékelte a háromtagú zsûri: Lackfi János költõ, mûfordító a zsûri elnöke, Halasi
Zoltán mûfordító és Virág Bognár Ágota, az
OIK munkatársa. A díjazottak Dányi Dániel
(I.), Mechler Anna (II.) és Molnár Krisztina
Rita (III.) voltak. A legjobb pályamûvek
már olvashatók a Napút-füzetek 47. számában. A füzet egy bónusz verset is tartalmaz:
egy képzeletbeli díjazott alkotást, amit a
zsûri állított össze a díjazott munkák legsikerültebb részeibõl. A díjátadón a budapesti
Goethe-Institut igazgatója, Gabriele Gauler
bejelentette, hogy Jan Wagner hamarosan
Magyarországra látogat. November 3-án az
OIK-ban irodalmi esten mutatkozik be a közönségnek, és remélhetõleg a mûfordítók
közül is sokan eljönnek, hogy személyesen
megismerjék õt.

Kora este a nagyrészt amatõr zenészekbõl álló Albinoni Kamarazenekar adott koncertet az olvasóteremben. A zenekart Zsigmond Balassa vezényelte. Fõként velencei
barokk szerzõk mûveibõl összeállított mûsoruk nagy tetszést aratott a közönség körében. A patinás környezet, a fülbemászó Vivaldi-dallamok egy órára elfeledtették a külvilág zaját, a barokk zene szépsége, érzelmi
ereje mindenkit magával ragadott.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október
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A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége minden nyílt nap együttmûködõ
partnere volt. Jelnyelvi tolmácsolásban több
mûvészeti programot láthattunk siket elõadóktól. Az ERGO SUM Társulat ezúttal
jelnyelvi színházi elõadással örvendeztette
meg a látogatókat. Heten címmel rövid történetek elevenedtek meg a színpadon. Történetek átlagos emberekrõl – jókról, rosszakról –, szokásos élethelyzetekrõl, hétköznapi
problémákról. Autószerelõ, modell, fõnök,
fiatalok, idõsek. A mindennapi történetek
hatása mégsem volt mindennapi. A siket és
nagyothalló mûvészek több szerepben tettek
tanúbizonyságot karakterformáló képességükrõl, tehetségükrõl.
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Az esti koncertet, a szerb nemzetiségi
programhoz kapcsolódva, a Vujicsics zenekar adta. A délszláv zenét játszó együttes
szerb, horvát és macedón dalokat játszott.
Eredics Gábor érdekes részletekkel szolgált
a dallamok eredetérõl, gyûjtésérõl és a zenekar hangszereirõl. A közönség tapsviharral,
bekiabálásokkal jutalmazta az elõadást. A
macedón zenének különösen nagy sikere
volt, Borbély Mihály szaxofonjátéka felejthetetlen volt.
Minden látogató kedvezményesen iratkozhatott be a hatodik nyílt napon, de aki június hónapban született, az mindössze hatszáz forintért léphetett a könyvtár tagjai közé. Akinek születésnapja volt, az ajándékkönyvet választhatott.
A mérleg: több mint 700 látogató és 51
beiratkozó.
Végül szólni kell a rendezvény egyik legsikeresebb programjáról.
A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület jótékonysági büfét üzemeltetett a nap folyamán.
A büfé célja adománygyûjtés volt. Az összegyûlt pénzt a könyvtár állományának gyarapítására fordítja az egyesület. Munkatársaink és az egyesület tagjai sütöttek, fõztek,
vásároltak, kiszolgáltak azért, hogy a nyílt
nap látogatói semmiben ne szenvedjenek hiányt, és azért, hogy minél több adomány
gyûljön össze. Lackfi János szerint, aki becsülettel végigette a kínálatot, profilt kellene
váltania a könyvtárnak, és felvenni a Hét
nyelven beszélõ cukrászda elnevezést. Talán
igaza lehet, mert zárásra minden elfogyott.
A receptek összegyûjtése folyamatban van,
hamarosan hozzáférhetõ lesz honlapunkon.
A befolyt adomány 83 ezer forint volt.
Jövõre lesz tízéves a nyelvek európai
napja. Már azon törjük a fejünket, mi módon
ünnepelhetnénk méltóképpen ezt a kerek évfordulót. ■
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Egy rajzpályázat élete
Benedek Elek rajzpályázat a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Jósavárosi Fiókkönyvtárában
✒ Simon Gabriella

Bizton állíthatom, hogy ennek a rajzpályázatnak volt elõélete, utóélete és ott van
a maga egy hónapjával a rajzpályázat lényege.

Az elõélet
Nyíregyháza egyik városrészének, a Jósavárosnak vagyok a fiókkönyvtárosa. A mindennapi munka mellett nagy figyelmet
fordítok a környezõ kulturális, valamint
oktatási intézményekkel való kapcsolattartásra.
Az elmúlt években igyekeztem megmozgatni környezetemet: Télapóváró versmondó, illetve húsvéti locsolóversmondó versenyt hirdettem, folyamatosan vannak
manuális foglalkozások az adott alkalomnak
megfelelõen, és szinte már hagyományossá
váltak a mesedélelõttök (népmesék felolvasása váltott turnusokban). Szerettem volna
idén valami nagyobb szabású dologba belevágni, így született meg a rajzpályázat ötlete, hogy az óvodás gyerekekkel együtt tisztelegjünk a nagy mesemondó, Benedek Elek
elõtt. Ezután következett magának a pályázatnak a megírása, a pályázat témáinak felsorolása, az általános nevezési feltételek
teljesítése.
A rajzpályázatban három mese egy tetszõleges jelenetét kellett ábrázolniuk a gyerekeknek. Gyermekkorom legmeghatározóbb meséibõl így megszületett a pályázat
hármas fogata: A három kismalac és a farkas, A három kívánság és a Kacor király.
Munkámba ekkor kapcsolódott be a
Jósavárosban mûködõ Egymásért-Családok
Egyesülete és a Váci Mihály Kulturális, Mûvészeti és Gyermekcentrum Jósavárosi
Mûvelõdési Háza Bodnár Sándorné Angéla
személyében. Hogy eljusson az óvodákhoz a
rajzpályázat híre így a helyi újságokban
többször is megjelentettük felhívásunkat.
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A rajzpályázat
Teltek a hetek, érkeztek a rajzok. Napról
napra szinte csodaként éltük meg, hogy
ennyi óvoda, óvónõ, óvodás igényli,
hogy rajzolhasson nekünk. Gondoljunk abba bele, hogy amikor ezen intézmények képviselõi olvasták felhívásunkat, elõvették a
mesekönyveiket, és megismertették, felfrissítették a gyerekekkel ezeket a meséket.

Máris elértük az egyik célunkat, hogy a gyerekek ismerjék saját népük meséit, érdeklõdést mutassanak irántuk. Elképzelhetõ,
hogy ezek után hasonló mesék olvasását
fogják kérni a felnõttektõl. Nagyon fontos,
hogy már ebben a korban (5–6 év) megszerettessük a gyerekekkel a meséket, a könyveket, az olvasást. Az olvasás a késõbbi életük során az az alapvetõ technika lesz, mely
az elektronikus média korában is pótolhatatlan az önálló információszerzéshez. A személyiségük fejlõdésének, formálódásának
szintén fontos tényezõje az olvasás. Ha olvasunk, egybõl dolgozni kezd a fantáziánk,
beleképzeljük magunkat a történetbe, miközben élesedik a gondolkodásunk és nem
utolsó sorban bõvül a szókincsünk. Általa
elmenekülhetünk a fenyegetõ külvilág elõl,
menedéket találhatunk, kikapcsolódhatunk,
szórakozhatunk. A gyerekek lelkéhez eljutni
nem is annyira egyszerû feladat, de a mesék
megkönnyíthetik, lerövidíthetik ezt az utat.
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A legfontosabb mesék minden népnek a saját meséi, melyek különféle szálakkal kapcsolódnak az õket megalkotó nemzethez.
Minden egyes mesében megtalálhatjuk a korabeli élet jellegzetességeit. Ezekben a
népmesékben nagyon sokszor találkozunk
a jóval és a rosszal, példamutató magatartásokkal, problémás helyzetekkel, egy-egy
élethelyzet megoldásával, ezért is jelenthetik a kulcsot a gyerekek nevelésében.
Ha pedig magyar népmese, akkor Benedek Elek neve elsõként jut eszünkbe. A Magyar Olvasástársaság 2005-ben szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapja iránti
tiszteletbõl, a magyar népmese napjává nyilvánította. Ebbõl az alkalomból született meg
az én rajzpályázatom is. Sorban érkeztek a
rajzok, már csak egy zsûrire volt szükségem.
A zsûri összeállításában fontosnak tartottam, hogy olyan személyek kapjanak helyet
benne, akik közel állnak a gyerekekhez, pályájuk kapcsolódik hozzájuk, de meglegyen
a szakmai szemlélet is. Így lett a mi zsûrielnökünk Horváth Magdolna, a Nyíregyházi
Városi Galéria mûvészeti tanácsadója, társai
pedig Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, korábban a gyermekkönyvtár vezetõje
és a Jósavárosi Fiókkönyvárban mûködõ
Jósavárosi Olvasókör oszlopos tagja, Fekete
Istvánné nyugalmazott bölcsõdevezetõ.
A zsûri munkája a rajzok beérkezése után
kezdõdött. A pályázatok folyamatosan érkeztek, ami pedig a legmeglepõbb: munkánkba bekapcsolódtak a városi óvodákon
kívül a megyeiek is – Biri, Nyírjákó, Nyírbogát, Gyulaháza, Fehérgyarmat, Mátészalka, Kispalád, Kisvarsány –, ezzel pedig megyei pályázattá nõttük ki magunkat. Több
órás feladat volt a rajzok közül kiválasztani
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a lehetõ legszebbeket, legkülönlegesebbeket, figyelembe véve azt a tényt, hogy 140
beérkezett pályamunka állt a zsûri rendelkezésére. Miután megvolt az elsõ három helyezett, úgy döntöttünk, hogy különdíjjal is
jutalmazzuk a tehetségesebb gyerekeket.
Természetesen senki sem távozhatott üres
kézzel tõlünk. Azok, akik nem kerültek be a
díjazottak közé, emléklappal és ajándék
könyvjelzõvel térhettek haza.
A zsûrizés során egy rajzpályázat esetében elõször is a következõket kell általánosságban figyelembe venni:
1. Mi az a momentum, ami leginkább
megfogott a történetben? A szereplõk jellegzetes alakja, leleményessége, esetleg a butaságból vagy éppen okosságból származó komikus helyzet?
2. Mi és milyen legyen a háttér, a környezet? Milyen színekkel dolgozzunk?
3. Milyen fontos elemek szerepeljenek a
rajzon vagy a festményen? Növények, állatok, emberek, házak és ezek aránya, egymáshoz való viszonya.
4. Hogyan ábrázolhatunk egy párbeszédet? Színek jelentése, a háttér és az elõtér
felosztása. Utalások a beszéd tartalmára
szimbólumokkal vagy egyéni, ötletes formákkal.
Az értékelés szempontjai a mi rajzpályázatunk esetében az alábbiak voltak:
1. Elsõ pillantásra felismerhetõ-e az ábrázolásban a mese?
2. Az egyéniség, az egyedi megjelenítés a
korosztályon belül mennyire érvényesül?
(Vannak jellegzetes ábrázolási módok az
adott évjáratban, pl. a fák, a Nap és a csillagok, a figurák megformálása.)
3. Hogyan sikerült a papírfelülettel gazdálkodni? Milyen a kompozíció? Van-e lényegkiemelés vagy egyenlõ értékben, mértékben jelennek meg a képi elemek?
4. A színes eszközök – ceruza, tempera,
toll vagy kréta – tulajdonságai mennyiben
segítették vagy gátolták a kifejezési lehetõséget, a tartalom és a forma egységét? Milyen egyéni felületi megoldásokkal lehet
találkozni, van-e kontúr, milyen az eszközhasználat dinamikája? Van-e színharmónia
vagy egyéni színérzékenység, kontraszt, ritmus stb. (A második helyezett gyerek példáKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

ul a három alapszínre plusz a zöld színre
építette fel kompozícióját, a sötét és világos
színek ritmusával utalt a mese hármas felépítésére, mindezt a tüzes sárga alapra helyezve.)
5. A történetben szereplõk mozgását hogyan sikerült érzékeltetni, ezáltal hangulatot, derût, humort vagy bánatot kifejezni és
kelteni? (Az elsõ helyezett kislány kevés
színnel dolgozott, de a kompozíciója egyensúlyban volt a képi elemek rendezése nyomán. A középpontba helyezett, kiemelt
lányfigura enyhe S alakot ír le, mint aki éppen táncol munka közben, seprûvel a kezében. Bájos, derûs, életteli és határozott rajzos festmény.)
6. A mesében – vagy akár az alkotó személyében – rejlõ humort, komikumot menynyire sikerült felszínre hozni, egyszerû eszközökkel megjeleníteni? (A harmadik
helyezett gyerek figurái kiemelkednek a háttérbõl, középpontba kerül a történés, a jelenet szereplõi egyenrangúak, és mindegyikük
alakja, mozgása, helyzete magán viseli az
alkotó képzelõerejét, humorérzékét. Egy különdíjas gyerek színes ceruzával készült
munkája határozott vonalakból – kontúr nélkül – kevés színnel épül fel. Két fatörzset a
fa lombjai – egyénien létrehozott formák! –
kapuként fognak össze, a történés e kapu
körül zajlik. Élet, zene, ritmus, dinamika,
humor tölti be a képet. Szinte hallható a madarak szárnycsapkodása és csiripelése, az
odúban nyüzsgõ méhek zümmögése, s
mindezt egy róka rejtekébõl figyeli. A róka
figuráját kettévágja, ti. takarja a fatörzs. Micsoda szellemes megoldás! Igazi eredetiségre, humorérzékre utal!)

A pályázat utóélete
A pályamunkák beérkezése során minden
esetben kértem egy elérhetõséget, mivel
fontosnak tartottam, hogy tartsam a kapcsolatot az érintett intézményekkel. Mint kiderült, erre szükség is volt, hiszen eredetileg a
Jósavárosi Fiókkönyvtár épületében került
volna sor az eredményhirdetésre. Maga az
épület viszont kicsinek bizonyult a több
mint száz érdeklõdõ pályázónak és kísérõikKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

nek, így az eredményhirdetésünket áthelyeztük a megyei könyvtár konferenciatermébe. Az eredményhirdetést megelõzõen
lehetõséget biztosítottunk a pályamunkák
megtekintésére is. A nagy napon, 2010.
szeptember 30-án, a magyar népmese napján több mint száz érdeklõdõ óvodás csivitelése töltötte be a teret. Öröm volt nézni a kis
arcokat, ahogyan felfedezték a kiállított rajzok között a sajátjaikat.
Az eredményhirdetés során ügyeltem rá,
hogy sort kerítsünk arra is, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, milyen alkalomból gyûltünk mi össze, melyek a kedvenc meséik, és
szerettem volna visszautalni a kiválasztott
három mesére. Egy-egy kérdést tettem fel a
mesékbõl, melyekre egyszerre zengték a helyes válaszokat. Az eredményhirdetésre,
hogy mi magunk se maradjunk Benedek
Elek meséje nélkül, közös mesenézést is
szerveztünk. Ezután következett a zsûri értékelése, a díjak átadása. Legnagyobb örömünkre az intézmények képviselõi kifejezték igényüket jövõre is egy hasonló pályázat
meghirdetésére.
Az eredményhirdetést követõ napokban
még több pozitív visszajelzést kaptam a
hozzám látogató szülõktõl, óvónõktõl. Elmesélték, hogy mióta a pályázat volt, házi
rajzversenyt kellett a gyerekeknek rendezni
az óvodában, vagy egy másik óvodában magyar népmesékbõl kell felolvasni nekik elalvás elõtt. Mindezek megerõsítettek abban,
hogy minden lehetõséget meg kell ragadunk
nekünk, könyvtárosoknak, hogy a gyerekeket minél korábban becsábítsuk a könyvek
világába, megmutassuk nekik ezt a varázslatos világot, akár egy rajzpályázat útján.
A pályázat végén a rajzok lekerültek a paravánokról, eljutottak hozzám, de alig telt el
pár nap, és a szülõk egyre másra jelentkeztek, hogy szeretnék megtekinteni gyermekük rajzát. Ha pedig már itt voltak a könyvtárban, körbevezettem õket, megmutattam a
mesekönyveinket, és többen tagjai is lettek a
könyvtárunknak. Ráléptek arra az útra, melyet szerettem volna, hogy megtaláljanak, és
kis segítséggel meg is találtak, hiszen:
„Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb az ember múlékony életében, mint a
könyvek olvasása.” (Miron Costin) ■
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Könyvtárak éjszakája 2010
✒ Dudok Dávid

2010. október 1-jén, pénteken került megrendezésre, immáron második alkalommal,
a Könyvtárak éjszakája a Helischer József
Városi Könyvtár dolgozóinak szervezésében. A fiatalok egy egész éjszakán keresztül
ismerkedhettek az irodalom, közelebbrõl
pedig a könyvtár rejtelmeivel, érdekességeivel. Mint az egyik résztvevõ – diáktársaim
nevében is – bizton állíthatom, hogy olyan
élményekkel lettünk gazdagabbak, melyek
meghatározóak lehetnek minden további
irodalommal kapcsolatos cselekedetünkben.
Megannyi játékos, ám mégis komoly program keretében sajátítottunk el Hernádi Mária drámapedagógussal olyan ismereteket,

melyeket az iskolapadban soha nem tapasztalhatunk. Mindannyiunk egyik kedvence
Lackfi János költõ volt, kinek szájából egészen más megvilágításban hallhattunk
szeretett verseinkrõl. És persze nem elhanyagolható tény, hogy egy nagyon kellemes
közösség alakult ki az éjszaka végére. Legjobban az tetszett, ahogy szinte teljesen idegen fiatalok megtalálták egymással a közös
hangot, és ez nem volt más, mint az irodalom, a könyvek és a színház szeretete. Köszönettel tartozunk minden kedves szervezõnek és támogatónak, aki életre hívta
a könyvtárak éjszakáját. Reméljük, találkozunk jövõre is, immáron harmadszor. ■
✒ Kovátsné Várady Eszter

Október 1-jén tartottuk az esztergomi városi
könyvtárban második alkalommal a könyvtári éjszakát. Középiskolás fiatalokat hívunk
egész éjszakás programra – elemlámpával,
hálózsákkal, kedvenc olvasmányélménnyel,
és persze mindenekelõtt nyitott érdeklõdéssel egymás és a könyvek iránt. A tavalyi alkalom olyan jól sikerült, hogy idén már többen is jelentkeztek, mint ahányat fogadni
tudtunk.
Ebben az évben a „Eligazodás a világban” Helischer József Városi Könyvtár,
Esztergom TÁMOP–3.2.4–08/–2009–0058
pályázat adott anyagi lehetõséget a megrendezésre.
Tizenhét középiskolás fiatal vette birtokba a könyvtárat egész éjszakára. A hálózsákok használatára nemigen került sor. Hernádi
Mária drámapedagógiai játékával kezdõdött
az éjszaka, aminek során a résztvevõk megismerkedtek egymással. Tíz után Lackfi János költõ, mûfordító, tanár érkezett a fiatalokhoz, és majd három órán át kiválóan
érezték magukat együtt, a magyar szavak,
versek, könyvek világában, egymás társaságában. Késõbb a diákok meséltek kedves
olvasmányaikról, verseikrõl, majd játékok
következtek – egészen végkimerülésig. Köz20

ben pizza, szendvicsek, kakaós csiga, igyekeztünk megadni nem csak a szellemnek, a
testnek is, ami jár.
És persze jövõre ismét várjuk a fiatalokat, akik, egy könyvtári éjszaka után, szinte
biztos, hogy olvasók maradnak, és viszik tovább az olvasás, a könyvek kultúráját. ■
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Gondolatok a százhalombattai népmese-konferencián elhangzottakról
„A talpukra esõ szavak embert faragnak”
✒ Kocsisné Rabati Éva

Az ún. keleti kultúrákban mindig is jelen
voltak a mesék a nevelésben, ennek középpontjában pedig mindig a közösségi társadalmak erkölcstana és hagyományaik átadása szerepelt.
Európában más volt a szerepe a mesemondásnak: egyrészt az ismeretátadás, másrészt a szellemi gyökerek megõrzése.
„A kollektív kulturális felejtés nemzetünk
pusztulását okozza.” (Nagy Attila)
A világ bármely részén élõ mesemondó
az ismeretátadás leghatékonyabb módszerét
választja, amit a XX–XXI. századi nevelésioktatási rendszerünk gyakran elfelejt. A legkülönbözõbb tanulási tartalmak és a sokrétû
részképesség-fejlesztések szorításában úgy
érzem, hogy nem fordítunk kellõ figyelmet
népmeséinkre, melyek pedig úgy közvetítenek örök emberi értékeket és ismereteket,
hogy azok képszerûségüknél fogva könnyen
megjegyezhetõk, és nem utolsó sorban szórakoztatók is.
A mesélés évszázadokon keresztül a felnõttek közösség-összetartó, együttes élménye volt. Mesék által közvetett módon
tanulták meg helyüket a világban, az életfeladataikat, ugyanakkor ezek a mesék szilárd
és megkérdõjelezhetetlen erkölcsi tartást
hordoztak. A jól kiválasztott meséknek és a
jól mesélõ felnõtteknek ma is központi helyen kell lenniük gyermekeink mindennapi
életében. Neves olvasáskutatók (Nagy Attila, OSZK) riasztó adatai mutatják az olvasás
háttérbe szorulását és a gyermekek szövegértési nehézségeit. Mesekutatók megfigyelései szerint az olvasás sikere nagymértékben függ attól, hogy a gyermek élete elsõ
éveiben és az óvodai nevelés során mennyi
és milyen mesét hallgat, illetve vesz-e a kezébe könyvet. Az olvasóvá nevelés ugyanis
nem az óvodában kezdõdik! Abból a kisgyermekbõl, aki mese- és beszédhiánnyal
érkezik az intézményekbe, majdnem bizonyosan nem válik olvasó gyermek: „nem-olvasó” felnõtt lesz! Az olvasóvá nevelés elsõKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

számú felelõse: a család, amely példát mutat
az olvasás, a könyvek szeretetével, tiszteletével, de leginkább a meséléssel. „A jól olvasó gyermek törvényszerûen a családi kultúra hordozója.” (Nagy Attila)

Gyermekeink mesehallgatás során tanulják meg a koncentrációt, ami az iskolai szövegértés alapja, folyamatosan mûködik fantáziájuk: elképzelik, látják, amit hallanak.
Ugyancsak ez a fantáziamûködés szükséges
ahhoz, hogy a késõbbiekben az olvasás ne
gyötrelem, hanem öröm legyen számukra.
Általa kiválóan fejleszthetõ a szókincs, és
észrevétlenül tanulják meg azt, hogyan szervezõdik egésszé a szöveg, hogyan lesz az
egymás után sorakozó szavakból és mondatokból összefüggõ történet. A szülõk nagy
többsége nincs tisztában a mesék személyiségfejlesztõ hatásával és ez nekünk, pedagógusoknak is nagy felelõsségünk. Mese alatt
általában a tévén vagy DVD-n lejátszott,
gyermekeknek szóló történeteket értik, pedig micsoda különbség van az édesanya
vagy édesapa ölében végighallgatott mese
és a képernyõn sugárzott rajz vagy a 3D-s
technikával készült filmek között! Az elõbbinél a biztonságon túl gyermekeink átélik
az együttmesélés élményét, hallják a történetet, ugyanakkor hozzárendelik a belsõ képi világukat. Tudjuk jól, hogy a belsõ képek
kialakulása közben öröm „termelõdik”, ez
pedig a megfelelõ agyi mûködés feltétele.
Gyermekeink a jó mesék által olyasmit
tanulhatnak meg, amit máshogyan nem,
ugyanis sûrített formában tükrözik azt a világot, amely sokszor nehezen érthetõ és feldolgozható. ■
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Olvasni érdemes! – Sümeg lakosságának és a térségében élõknek is
✒ Bódis Piroska

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával Veszprém megye könyvtárai
is csatlakoztak a családi olvasást népszerûsítõ országos rendezvénysorozathoz.
Ez év októberében, a családi könyvtári
napok keretén belül nemcsak a tinik vagy a
nagyik figyelmét szerettük volna felkelteni,
hanem a családokat szólítottuk meg programjainkkal, ezáltal ráébresztve õket arra,
hogy milyen alapvetõ szerepük is van a
könyvtáraknak az olvasóvá nevelés folyamatában. A sümegi Városi Könyvtárban –
mely közösségi színtérként is funkcionál –
minél több olyan lehetõséget igyekszünk
felmutatni, amellyel a különbözõ generációknak kínálunk kellemes és/vagy hasznos
elfoglaltságot. Hangsúlyozni kell a családon
belüli példaadás fontosságát (olvasás), viszont minden gyermek, még ha nem olvasó
családba születik is, kapja meg azt a lehetõséget, hogy értõ olvasóvá tudjon válni, hogy
azzá akarjon fejlõdni. Rá kell vezetnünk a
gyermekeket és a felnõtteket egyaránt az
irodalom szépségére, megértésére, és meg
kell mutatnunk, hogy az olvasmányaik hogyan segíthetik õket a mindennapi életben.
A programok szervezésekor figyelembe
vettük a különbözõ generációkat, az aktív
használókat és a leendõ olvasókat. Támpontként szolgáltak az ajánlott témakörök – Olvas a család, Gazdálkodik a család, Tanul a
család, Egészséges a család, Játszik a család
–, ezekre alapoztuk mi is a programjainkat.
Könyvtárunkban 2010. október 8-án,
pénteken valósítottuk meg tervezett programjainkat.
A délelõtti órákban két európai uniós elõadás keretén belül egyszerre három témakört is sikerült felölelnünk, a helyi Kisfaludy Sándor Gimnázium diákjai, tanárai és
az érdeklõdõk tanultak is, gazdálkodtak is és
játszottak is egy kicsit. Szó volt Magyarország EU-ban töltött hat évérõl, a múltról, a
jelenrõl és a jövõrõl, majd továbbtanulásról,
munkavállalásról, esélyekrõl és lehetõsé22

gekrõl Európa Gerencsér Judit
polgáraként.
Ezek a játékos
kvízkérdésekkel
egybekötött,
színvonalas és
tartalmas elõadások Gerencsér Juditnak,
az
Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatal Magyar
Bíróképzõ Akadémia információmenedzserének köszönhetõk, aki EU-szakértõ, és nem utolsó sorban
könyvtáros végzettségû.
A délután és az este folyamán, a könyvtári éjszakánkon vártuk a leendõ könyvtártagokat ingyenes beiratkozási lehetõséggel,
továbbá kegyelem óráit hirdettünk a késedelmes olvasóknak, azaz büntetlenül hozhatták vissza a náluk lévõ, kölcsönzési határidõn túli dokumentumokat. Ingyenes
szolgáltatásaink közé tartozott a nap folyamán az internet- és számítógép-használat, az
elektronikus dokumentumok kölcsönzése.
Keresztrejtvényt kínáltunk
olvasóinknak,
melynek megfejtése régi névadónk, Simon
István volt. Mindenki, aki vállalkozott a rejtvény
kitöltésére, egy
tollat és egy általunk készített
könyvjelzõt kapott ajándékba.
Minden érkezõ könyvtárlátogatót, érdeklõdõt meghívtunk egy csésze, forró teára.
Gesztenye-klub kézmûves játszóháznak
adtunk otthont könyvtárunk szakirodalmi termében, két általános iskolai csoport (38 fõ),
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majd az est folyamán még további 16 gyermek és felnõtt
vett részt könyvjelzõ, gesztenyebábu és termések
segítségével
megformált csiga készítésében.
A foglalkozás vezetõje, Tóth Andrea mûvelõdésszervezõ õszi hangulatot idézõ tárgyak
készítéséhez mutatott még új technikákat, és
felhívta a figyelmüket a könyvtárban fellelhetõ új kézmûves, a gyakorlat elsajátításban
segítséget nyújtó füzetekre, könyvekre.
13 órától Velünk élõ angyalok címmel
Vizi Tünde életvezetési tanácsadó várta a
könyvtárba érkezõket angyalterápiával, kártyavetéssel, önismereti tanácsadással. Volt,
aki feltöltõdve, boldogan; volt, aki ráismerve hibáira, problémáira, meggyengülten,
majd újra erõsen és volt, aki könnyezve,
elérzékenyülten hagyta el a termet Tünde
angyali terápiája után.
Színesítettük a délutánt a könyvtár legrégebbi könyveinek kiállításával, felhívtuk az
olvasók figyelmét a nyertes TIOP 1.2.3/08/1
pályázatunk eredményeire, bemutattuk a különbözõ modulokkal fejlesztett Szikla21
IKR-t, hangsúlyozva a gyorsaságot, a precizitást, a megbízhatóságot egyaránt. Könyvtárunk a sümegi Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ intézményegysége, és a
www.sumegmk.hu honlapot is sikerült úgy
felfejlesztenünk, hogy könyvtárunk is színvonalas felületen jelenjen, és a jövõben napi
24 órában elérhetõ legyen a világhálón.
A gyermekek figyelmébe ajánlottunk két
internetes oldalt – Egyszervolt.hu és a
Gribedli.hu –, melyet elõször játékosan bemutattunk, majd önállóan barangolhattak az
oldal adta lehetõségek között. Felhívtuk az
egész család figyelmét az Egyszervolt.hu oldalon a Családi Biztonságos Internetezésre
(CSABI), képeslapküldés lehetõségére, és a
Mûhely sokrétûségére.
18 órakor egy családi aerobik óra vette
kezdetét, ahol kicsiknek és nagyoknak egyaránt üdítõen ható testedzést kínáltunk.
Megismerhették azokat az alaplépéseket,
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mozgásformákat, amelyek elengedhetetlenek az egészséges életmódhoz. Némethné
Darabos Ágota aerobikoktató a mozgás
mellett a helyes étrend kialakításához,
egészséges ételek készítéséhez nyújtott
hasznos, könnyen elsajátítható praktikákat.
Az est folyamán elérkeztünk Nagy Miklós nyugdíjas gimnáziumi tanár Az õszi égbolt címû elõadásához, amit a csillagászati
távcsõ kipróbálásának lehetõségével tettünk
még érdekesebbé, színesebbé. Az elõadást
követõen 21 óra 40-kor az intézményünk
udvarán felállított távcsõvel az érdeklõdõk a
Jupitert és holdjait vehették szemügyre.
Említést szeretnék tenni még egy érdekes, nem mindennapi programról, a biciklitúrával egybekötött élménybeszámolóról.
Sümegrõl induló csapatunkat – elöl-hátul
polgárõri kísérettel – Csabrendeken Keszlerné Párizs Anikó várta, a helyi könyvtáros.
A mozgás, a friss levegõ, a hangulat már élménynek számított. A délután középpontjában azonban mégsem ez állt, hanem Turóczi
Gábor extrémszakács, aki tavaly már vendégünk volt ugyan, de akkor itt, Sümegen és
Gógánfán tartott
é l m é ny b e s z á molót. A nagy
érdeklõdés és
annak a hiánya,
hogy akkor nem
tudtuk megízlelni a híres paprikás csirkét, melyet Gábor a világ
legextrémebb helyein
Túróczi Gábor
elkészített már
többször, arra buzdított minket, hogy idén is
a programunk része legyen.
A 2009 nyarán megrendezett sikeres
könyvtári éjszakánkhoz hasonlóan délután,
azaz inkább éjjel 23 óráig tartottunk nyitva,
bizakodva, hogy most is eseménydús, színvonalas, kellemes és emlékezetes napot tudhatunk majd magunk mögött. Úgy vélem,
hogy akkor éjjel nemcsak mi hagytuk el elégedetten a könyvtár épületét, hanem az olvasók, érdeklõdõk is, és a tavalyi szlogennel
búcsúztunk egymástól: legközelebb is találkozzunk a könyvtárban! ■
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Országos családi könyvtári napok Ibrányban
✒ Vágóné Lippai Marianna

Könyvtárunk az idén is örömmel csatlakozott az Informatikai és Könyvári Szövetség
kezdeményezéséhez, az országos könyvtári
napok megrendezéséhez, amit hagyományosan a Nemzeti Kulturális Alap támogat.
Programjaink október 5-én, kedden este
indultak. Erre az idõpontra egy nagyon fontos és mindig aktuális témában szerveztünk
elõadást, Éljünk egészségesen címmel.
Lipóczki Krisztina a közönség zömét alkotó
középiskolások nyelvén, könnyen érthetõ
formában beszélt többek között a megfelelõ
mennyiségû és minõségû táplálkozásról,
folyadékbevitelrõl, a stresszhelyzetek feldolgozásának módjáról, a pihenés és természetesen a mozgás fontosságáról. A fiatal
doktornõ hallgatói kérdésekre reagálva kifejtette, miért káros szervezetünk számára a
gyorséttermi láncok kínálata, a koffein, az
energiaitalok és a testépítõ fehérjék tömeges
mennyiségû fogyasztása.

Október 6-án, szerdán, 14 órától könyvtárunk olvasótermében emlékeztünk meg a
161 évvel ezelõtt lezajlott aradi kivégzésekrõl. A megemlékezést egy korábban kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetésével kötöttük össze. A mi hõs tábornokaink címû
történetíró versenyt két kategóriában hirdet24

tük meg és értékeltük. A 13–14 évesek közül
öten, a középiskolások táborából tízen ragadtak tollat, vállalva a megmérettetést.
A pályázat résztvevõi és felkészítõ tanáraik
munkáját a kapott promóciós anyagokkal
köszöntük meg, illetve a dobogós helyezettek könyvjutalomban részesültek.
Ugyanezen a napon, 17 órától könyvtárunk informatikai részlegébe vártuk a családokat. A jelenlévõk az elektronikus ügyintézés alapjaival ismerkedhettek. Megtanulhatták, hogyan oldhatnak meg bizonyos
ügyeket a világháló segítségével, utazás nélkül. Hogyan vehetik fel a kapcsolatot az
energiaszolgáltatókkal, azok milyen lehetõségeket kínálnak interneten keresztül ügyfeleiknek. Hogyan kell megírni, megformázni,
csatolni és továbbítani egy-egy dokumentumot.

Október 7-én, csütörtökön, 16 órától családi vetélkedõt rendeztünk Legyen a könyv a
családok barátja címmel. A részt vevõ kilenc csapat hét forduló feladatain keresztül
mérhette össze tudását, tájékozottságát. Állatokról szóló találós kérdésekkel indítottunk, majd a mesék vették át a fõszerepet.
Az utolsó kérdések kifejezetten a felnõtteknek szóltak, de persze a gyerekek is segíthettek. Egy retró kérdéssort kellett befejezni, kiegészíteni a ’80-as, ’90-es évek
mindennapjait, jelképeit, rajzfilmjeit, mozgalmait felelevenítve. A remek hangulatú
vetélkedõ végén senki nem távozott üres
kézzel. Minden résztvevõ ajándékcsomagot
kapott, a gyõztes család pedig értékes
könyvcsomagot vehetett át.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

Október 8-án, pénteken, 16 órakor nyitottuk meg interaktív fotó- és mezõgazdasági kiállításunkat, melynek a Régen volt,
hogy is volt címet adtuk. A programok szervezésekor ehhez a naphoz, a tematikához
illeszkedve, gyümölcs- és zöldségkosár készítését kapcsoltuk. Felhívásunkra hat igen
változatos, bõséges és kreatív alkotás született, melyek jutalmazása ezúttal sem maradt
el. A kiállítás révén megelevenedtek a hajdani, manuális mezõgazdasági munkák, és az
azokhoz kapcsolódó hagyományok, énekek.
A gyerekek sokszor lélegzet-visszafojtva
hallgatták az elõadást, és aktívan, lelkesen
vettek részt a kétkezi munkákban.
Október 10-én, az ország számos könyvtárához hasonlóan, mi is könyves vasárnapot
tartottunk, amikor rendkívüli nyitva tartással, 9 és 12 óra között vártuk a kedves érdeklõdõket. Akik erre a napra elfogadták
meghívásunkat, vásárolhattak antikváriumi
könyvkínálatunkból. Értékesítésre kínáltuk
elavult VHS kazettáinkat is. Ingyenes internetezési és DVD-kölcsönzési lehetõséget
biztosítottunk. Ekkor zártuk az amnesztia
hetét is, melynek lehetõségével több renitens olvasónk élt.
Programjaink tervezésekor, összeállításakor változatosságra, színességre, hasznosságra, hangulatosságra törekedtünk. Elsõsorban a mai magyar családok életébõl,
szükségleteibõl, igényeibõl indultunk ki.
Minden egyes alkalommal a könyvek, az olvasás szerepét és jelentõségét állítottuk a
középpontba.
Valamennyi rendezvényünk sikeres volt,
hiszen mind a gyerekek, mind a felnõttek
szívesen jöttek és kapcsolódtak be az eseményekbe.
Mi persze örömmel fogadtuk õket, és
megelégedettségül szolgált számunkra,
hogy bemutathattuk, könyvtárunk hogyan
járul hozzá a mindennapokban a szabadidõ
tartalmas eltöltéséhez, a játékos tanuláshoz
és a tudás megalapozásához, megszerzéséhez.
Az egyes rendezvények jutalmazásában,
díjazásában nagy segítséget jelentett az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, melyet ezúton is köszönünk. ■
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Könyves szombat Sajtoskálon
✒ Baloghné Simon Erika

Sajtoskál kis létszámú, de összefogó település Bük szomszédságában. A kisváros
könyvtárával együtt az idén is lelkesen kapcsolódtunk be az Országos családi könyvtári napok rendezvénysorozatába. Bõséges
programkínálattal vártuk a könyvtárba látogatókat, az olvasókat október 9-én, a könyves szombaton.
Elõzetesen a gyerekeket bíztattuk rajzolásra az Én is olvasok, õ is olvas, mind olvasunk… címû rajzpályázattal, valamint az
anyukákat, nagymamákat a Könyvtár sütije
– avagy kié a legfinomabb? sütõversenyre
hívtuk.
A gyerekek nagyon szép rajzokat készítettek – igazi gyermekrajzok készültek a
családi olvasásról. Nem volt könnyû sorrendet felállítani a pályamunkák között. Minden korosztály képviseltette magát egyéni
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vagy páros rajzokkal. A legkisebbek voltak
azért a leglelkesebbek.
Az eredményhirdetést a Bezzeg az õ korukban címmel meghirdetett matiné közben
valósítottuk meg. A gyerekek nagyon szívesen nézték apa, anya kedvenc filmjeit a
www.egyszervolt.hu oldalon, és biztos vagyok benne, hogy otthon is többször ellátogatnak erre a honlapra a családdal együtt.
Délután a barkácsolásé volt a fõszerep.
Legyünk szépek! – hirdettük meg a programot, ahol ügyes kezû anyukák arcot festettek csemetéjüknek. A kézmûves foglalkozás
keretében õszi lakásdíszeket fabrikáltak az
aprócska gyerekkezek a szorgos anyukák
segítségével. Közben bizony jól esett „kóstikálni” –ahogy egy ovis kisfiú mondta – a
sütõversenyre érkezett finomabbnál finomabb, szebbnél szebb, ínycsiklandozó
sütikbõl. A kamaszok is megérezték a sütik
illatát, és jöttek õk is. No nemcsak kóstolni,
hanem a vetélkedõben részt venni is. Gyorsan „családokat” alakítottak, és õk is megoldották a Könyvtári hét-próba feladatait. Elõkerültek a lexikonok, az internet is jól jött,
de akadt, aki telefonos segítséget is kért. Mire a sütik elfogytak, a feladatok is elkészültek. A legtöbben kiállták a próbát, csak páran adták fel. A sütõverseny helyezettjeit
sem volt könnyû megállapítani, szinte mindenkit elsõ helyre tettünk volna!

Családi könyvtári napok
Tapolcán
Képriport

Egész nap lehetõség volt a számítógépes
játékokon vetélkedni. Természetesen a gyerekek kerültek ki a legtöbbször gyõztesen.
Az este zárásaként közös éneklésre került
a sor Karaoke party keretében.
Hangulatos napot töltöttünk együtt a
könyvtárban e rendezvény keretében. Öröm
volt együtt játszani, vetélkedni. Az ajándékok pedig csak habok voltak, no nem a tortán, hanem a sütiken!
Bebizonyosodott most is, hogy a könyvtárra szükség van, hiszen vannak érdeklõdõ
gyerekek, felnõttek egyaránt! ■
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e-könyvtár
15 év – 15 könyv
A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület a tizenöt éves Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) alapítását tizenöt kortárs
magyar író könyvével ünnepli. Ezek a mûvek elsõ alkalommal jelennek meg digitális
formában. Szeretnénk hagyományt teremteni azzal, hogy reményeink szerint évente
meg tudjuk ezt az akciót ismételni, rámutatva, hogy milyen nagy szükség van a hazai
interneten arra, hogy kortárs szerzõk mûvei
mihamarább a világhálóra kerüljenek.
Az elektronikus könyvek és könyvtárak
barátai számára nem újdonság, hogy Magyarország legelsõ elektronikus könyvtára
az idén ünnepelte tizenötödik évfordulóját
(lásd errõl az egyesület honlapján, több
anyagban is: http://mek.oszk.hu/egyesulet/).
Ezen jeles alkalomra, a MEK
(http://mek.oszk.hu) tizenöt éves évfordulója elõtt tisztelegve indította a MEK Egyesület a 15 év – 15 könyv programot. Elgondolásunk az volt, hogy megnyerünk tizenöt
hazai és határon túli szerzõt, akik egy (sõt
néhányan több) kötetüket adományozzák a
MEK-nek az interneten való közzététel céljára. Szándékunk – a praktikus hasznon túl –
az volt, hogy az akcióval ösztönözzük azt,
hogy minél több színvonalas kortárs magyar
könyv legyen elérhetõ digitális formában az
interneten. Hiszen mindnyájan, elektronikus
könyvtárosok és az e-könyvek és e-könyvtárak felhasználói is fájdalmasan érezzük a
kortárs hazai könyvtermés hiányát a kibertérbõl. Különösen kiáltó ez a hiány, amikor
összehasonlítjuk helyzetünket az európai
vagy tengerentúli állapotokkal. Nyilván száz
vélt vagy valós ok nehezíti a kibontakozást.
Talán a legjobban a nem kis korlátot jelentõ
szerzõi jog vagy legalább annak „árnyéka”
nehezíti a szerzõk és kiadók, ill. e-könyvtári
szolgáltatások egymásra találását. Akciónkat arra is szeretnénk felhasználni, hogy leszámoljunk azzal a mítosszal, ami azt sugalmazza, hogy csak a régi, „lejárt jogú” mûvel
érdemes foglalkozni a hálózaton. A mûvek
sok esetben várnak ránk, hogy e „másik
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nyilvánosságban” is publicitást nyerjenek,
csak néhány lépés távolságra vagyunk a sikertõl. E tizenöt mû esetében is minden
különösebb nehézség nélkül találkozott a
szerzõi és kiadói szándék az elektronikus
nyilvánosság kívánatával. Az évfordulós
programunkat szeretnénk évente megismételni, folyamatosan bõvítve a kortárs szerzõk, könyvek számát gyûjteményünkben,
s folyamatosan életben tartva a „hitet” is,
hogy mindez könnyen lehetséges, ha megvan hozzá a kétoldalú szándék és akarat. ■

A tizenöt könyv
Bartis Attila: Tizenegy novella
Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról
Bödõk Zsigmond: Magyar feltalálók
a közlekedés történetében
Csányi Vilmos: Malion és Thea
Darvasi László: A vonal alatt
Heller Ágnes: A filozófia
radikalizmusa
Hévizi Ottó: A megfontolás rítusai
Kenyeres Zoltán: Megtörtént szövegek
Lõrincz L. László: A kicsik
Nemeskürty István: Requiem egy
hadseregért
Nyíri Kristóf: A Monarchia
szellemi életérõl
Szilágyi Szabolcs: Varsói krónika
Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról
Vekerdi József: Cigány nyelvjárási
népmesék
Zimányi Vera: Lepanto, 1571
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Iskolai könyvtárak
Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
2009/2010-es versenyévadjáról*
Az ebben a tanévben kiemelkedõ eredményt
elért kollégák és tanítványaik rövid bemutatkozását adjuk közre.

Belépõ kategória (5–6. évf.) elsõ
helyezett

Sztropkóczkiné Hajnalosi Éva
könyvtárostanár
Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János
Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Nyíregyháza

1994-tõl dolgozom Nyíregyháza egyik gyakorló általános iskolájában könyvtáros* A Könyvtári Levelezõ/lap 2010. évi 7.
számában (19. o.) megjelent írás folytatása.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

tanárként. Korábban tizenkét évet töltöttem
el a megyei könyvtárban, ahol nagyon szerettem dolgozni. Amikor meghallottam a
hírt, hogy üresedés van a gyakorlóban,
eszembe jutottak fõiskolai tanárnõm,
Jakabné Olgi szavai: „a legjobb hely a világon egy iskolai könyvtár, ott teljes életet élhetsz.” Igaza volt.
Több mint tíz éve veszek részt a könyvtárhasználati versenyen. A tanulóim rendszeresen bejutnak a megyei megmérettetésre, az
idei tanévben pedig a belépõ kategóriában országos elsõ helyezést ért el Molnár Helga.
Egy gyakorlóban könnyebb is, meg nehezebb is a tanulókat kiválasztani versenyekre.
Könnyebb, mert az itt tanuló gyerekek nagyon okosak, fogékonyak, „könyves környezetbõl” jönnek. Nehezebb, mert a legtöbben nagyon sok különórán, edzéseken,
versenyen vesznek részt. A gyakori könyvtárlátogatókból választom ki a versenyzõjelölteket. A gyerekek eleinte lelkesek, de
sajnos sokan lemorzsolódnak, mert „fontosabb” szerintük (vagy a szülõk szerint?) egy
matematika vagy egy nyelvi versenyre készülni. A megmaradt tanulókkal viszont
öröm foglalkozni.
A mi iskolánkban könyvtárismereti oktatás folyik elsõtõl a nyolcadik évfolyamig,
harminckét osztályban. A könyvtárat egyedül vezetem. Az ötödikes tananyag (évi öt
óra) a kézikönyvtárral való megismerkedés,
hatodikban raktári jelzeteket alkotunk. Így a
versenyzõk már nagyjából tisztában vannak
ezekkel a fogalmakkal. A felkészülés alatt a
korábbi évek feladatsorait használom, tematikusan gyakorolunk, egy-egy feladattípusból minden korábbi versenyfeladatot megoldunk. Ha ezekkel készen vagyunk, magam
találok ki feladatokat a megadott témából.
A legnagyobb öröm számomra az, hogy
több tanulómból lett könyvtár szakos hallgató, akik visszajönnek szakmai gyakorlatukra
az egykori iskolai könyvtárukba. Hát kell
ennél több?
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I. kategória (7–8. évf.)
elsõ helyezett
Göttli Nóra 8. évfolyamos tanuló
Felkészítõ tanára: Mericsné Várhelyi Éva
könyvtárostanár
Bálint Márton Általános Iskola, Törökbálint

Molnár Helga
5. évfolyamos tanuló

Nagyon szeretek olvasni, és szeretném, ha
mások is örömüket lelnék benne, ezért fontos a könyvtár. Az iskolai könyvtár mindig
kéznél van, sok érdekes könyvet találok ott.
Azért veszek részt a versenyen, mert szeretek versenyezni, szeretek olvasni, és Éva
néni nagyon lelkesítõ. Nem gondoltam volna, hogy megnyerem a versenyt, mert csak
ötödikes voltam. Igazából minden tetszett,
érdekes feladatok voltak, és én szeretek kutakodni.
A versenyre elég sokat készültem az iskolai könyvtárban. Minden kézikönyvvel
alaposan megismerkedtem, sokat gyakoroltuk a régi versenyfeladatokat.
Amikor megyek egy kört a rollerrel1,
amit fõdíjként kaptam, vagy ha olvasok a
nyert könyvekbõl, mindig a versenyre gondolok. Remélem, a következõ tanévben is
részt vehetek rajta.
1 A Woiterscooter roller a Wédimax Építõ Kft. ajándéka
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Két éve Éva néni (Mericsné Várhelyi Éva, iskolánk könyvtárostanára) bejött az osztályba
egy osztályfõnöki órán, és azt mondta, szakkört indít a könyvtárban a könyvtárról és a
könyvekrõl. Ebben az idõben is nagyon szerettem a könyveket, ezért rögtön jelentkeztem. Hatan-nyolcan jártunk (ebbõl a „kemény mag”, az négy-öt ember, aki mindig ott
volt), és érdekes, figyelemfelkeltõ feladatokat csináltunk. Megtanultuk az alapvetõ
dolgokat, hogy a könyvtárban van szépirodalmi rész és kézikönyvtár a tudományos
szakkönyveknek, és hogy a szépirodalomban
szerzõi betûrendben vannak a könyvek a polcon. Egy-egy szakkör után ott maradtunk és
sorba rakosgattuk a kézikönyvtári könyveket. Egy-egy tudományágat „örökbe fogadtunk”. Az én kedvencem a biológia. Ez volt
az én polcom, és nagyon fontos volt nekem,
hogy szakszerû rendben legyenek a rám bízott könyvek. Mikor kézbe vettem egyetegyet, kinyitottam, bele is néztem. Ekkor
szerettem meg igazán a könyvtárat.
Tavaly Éva néni már csak velem készült,
kifejezetten erre a versenyre. Az erdõ volt a
téma. Nagyon sok ehhez kapcsolódó könyvet hazavittem elolvasni, népdalokat, meséket gyûjtöttünk, rengeteget készültünk rá.
A megyei írásbelin itt elsõ lettem, a szóbelin
a második, de sajnos az országos szóbeli
döntõbe nem jutottam be.
Az idei tanév már sokkal nehezebb volt.
Egyrészrõl a téma – tömegközlekedés – sem
volt olyan testhezálló, másrészrõl kevesebbszer tudtam sajnos menni készülni. Viszont
(tapasztalat lévén) már sokkal több rendszer
volt a készülésünkben. Sokat kutakodtunk a
könyvtárban: híres emberek, évfordulók, folyóiratok, jármûvek, fejlõdésük idõben és
térben, dalok, költemények (a nyugatosoknál például közkedvelt téma volt), képzõmûvészeti alkotások. Kerestük, hogy az ETOKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

ban hol lenne a helye. Egyre alaposabban,
részletesebben tájékozódtunk. Elérkezett a
versenyek idõszaka.
A megyei írásbeli versenyen a sok feladathoz számomra kevés volt az idõ, de határozottsággal, kitartással és összeszedettséggel leküzdöttem a problémát. Ezt a fordulót és a szóbelit is sikeresen végeztem. A
szóbelin segítségemre volt elõzõ évi tapasztalatom. Elõtte többször elmondtam magamnak, igyekeztem választékosan beszélni, a jegyzeteimet már az elejétõl tisztára, áttekinthetõre készítettem el, az elõadást képekkel színesítettem.

Az országos írásbelire is nagy lendülettel, lelkesedéssel készültünk. Itt a feladatlap
lényegesen egyszerûbb volt, és a feladatok
mennyisége sem volt olyan nagy. Ezt a fordulót a negyedik helyen zártam.
A szóbeli országos döntõ elõtt nagyon izgultam. Egyrészt mert nem tudtam elmenni
a versenyt megelõzõ ismerkedésre, másrészt
arra gondoltam, hogy a többieknek már biztos van élménye, tapasztalata ezzel kapcsolatban. Amikor kihúztam a témát (igazából
nem kihúztam, mert az utolsót, ami nekem
maradt, azt vittem el), nagyon megörültem.
A projektfeladat nagyon összetett volt, egy
apróbb figyelmetlenség, és az ember könynyen kihagyhat egy feladatrészt. A felkészülésben segítségemre volt a feladatot tartalmazó füzetecske, ami megadta a felkészülés
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vázát, elõzõleg megismerkedtem a helyi katalógusrendszerrel, így könnyebb volt a tájékozódás és a zsûritagok is mindig bíztattak
mosolyukkal, ami a nehezebb pillanatokban
sokat segített. Az eredmény egy plakát lett,
ami tartalmazta Erkel Ferenc életútját, életútjának fõbb állomásait, ezeknek a helyeknek egy rövid ismertetõjét, valamint egy általam javasolt útvonaltervet közlekedési
eszközökkel az említett helyszínekre. A
munkát szóban is ismertetni kellet, itt is
igyekeztem minél színesebben, érdekesebben elõadni a projektet, ami úgy éreztem,
hogy jól sikerült. Miután kijöttem, elégedett
voltam magammal, úgy éreztem, mindegy
hányadik vagyok, a saját elvárásomat már
teljesítettem. Amikor pedig az eredményhirdetésen az én nevemet mondták, nem is bírtam elhinni, annyira meglepett. Nagyon boldog voltam.
Ezúton
szeretném
megköszönni
Dömsödy Andreának, hogy ilyen gördülékenyre megszervezte a versenyt, Hock Zsuzsannának, aki a verseny alatt instrukcióival
segített minket, és az én zsûrimnek, aki külön rám figyelt, Lázárné Szanádi Csillának.
És nagyon nagy köszönet illeti felkészítõ
tanáromat, Mericsné Várhelyi Évát, aki ilyen
alaposan felkészített, és aki végig mellettem
állt.

II. kategória (9–10. évf.)
elsõ helyezett
Gálné Angyal Krisztina könyvtárostanár
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvû
Idegenforgalmi SZKI és Kollégium, Balatonfüred

2000-ben diplomáztam Szombathelyen
könyvtár-magyar szakon. 2001 szeptembere
óta dolgozom könyvtárostanárként. Már a
fõiskolai éveim alatt is érdekelt a szakmának ezen területe, Iskolai könyvtári munka
címen ún. speciálkollégiumot is hallgattam
két féléven keresztül. A szakdolgozatom témájának is a 14–15 éves tanulók könyvtárhasználati szokásainak felmérését választottam, és olyan következtetésekre jutottam,
ami arra sarkallt, hogy ilyen munkakörben
próbáljak meg elhelyezkedni; és lehetõsé31

Dömsödy Andrea (OFI-OPKM) versenyszervezõ, Simon András (MTA SZTAKI) támogató, Nagy Katalin tanuló és Gálné
Angyal Krisztina könyvtárostanár a döntõ eredményhirdetésén

geimhez mérten segítséget nyújtani abban,
hogy a fiatalok megbarátkozzanak, megismerkedjenek a könyvtár világával.
Iskolánkban a következõ képzési formák
közül választhatnak a diákok: négy évfolyamos gimnáziumi emelt szintû angol vagy
német nyelvi képzés, öt évfolyamos gimnáziumi emelt szintû angol-informatika specializációs képzés angol nyelvi elõkészítõ
évvel, öt évfolyamos magyar-angol vagy
magyar-német két tanítási nyelvû szakközépiskolai képzés.
Az 1964-ben létesült iskolai könyvtár
2000 szeptembere óta mûködik megfelelõ
tárgyi feltételek mellett. A 36 férõhelyes olvasóterem alkalmas a könyvtári egységek
helyben használatára, ezen kívül kiscsoportos nyelvi órák, foglalkozások megtartására
is. A szabadpolcos állomány elhelyezésére
külön helyiség szolgál. A dokumentumok
feldolgozása, ill. nyilvántartása, valamint a
kölcsönzési adminisztráció 2001 szeptemberétõl integrált könyvtári rendszer segítségével történik. A teljes könyvtári állomány
retrospektív feldolgozása 2006 tavaszán fejezõdött be. Az MTA SZTAKI és a Monguz
által felajánlott fõdíj könyvtári szoftver segítségével újabb fejlesztésre nyílik lehetõségünk, melyet a városi könyvtárral való
együttmûködésben fogunk megvalósítani.
A könyvtári egységek száma megközelíti a
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24 ezer kötetet. Az aktív könyvtárhasználó
tanulók száma (2009. októberi statisztikai
adatok alapján) 266 fõ, ami az iskola tanulóinak 65%-a. A kölcsönzött dokumentumok
köre fõként tartós tankönyvekre, illetve kötelezõ olvasmányokra korlátozódik.
Iskolánkban csak „igény szerint” tartok
könyvtárhasználati órákat, így a tanulóknak
csak a versenyre való felkészülés keretében
nyílik lehetõségük magasabb szinten elsajátítani a könyvtárhasználati ismereteket.
Fontosnak tartom a tehetséggondozást,
illetve azt, hogy ne csak a hagyományos tantárgyakból mérettessenek meg a legjobbak.
További célom, hogy a tanulókkal megismertessem, megszeretessem a könyvtárat.
Év elején megkérem a szaktanárokat,
osztályfõnököket, hogy osztályaikban toborozzanak, illetve magam is bemegyek az elsõs osztályokba és szólók a lehetõségrõl.
Ezután a jelentkezõk létszámától függõen
házi versenyen dõl el, ki jut tovább a megyei
fordulóba.
A versenyre jelentkezõ tanulóknak rendszeres foglalkozásokat tartok megbeszélt
idõpontokban. Ezeken a foglalkozásokon átvesszük az elméletet, a könyvtárhasználati
tananyagot. Áttanulmányozzuk a témára vonatkozó legfontosabb kézikönyveket; általam összeállított gyakorló feladatokat, ill.
korábbi versenyek feladatlapjait oldjuk meg.
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A felkészülés során legalább egy alkalommal elviszem a tanulókat a városi könyvtárba, hogy egy gazdagabb állománnyal
rendelkezõ könyvtárban is gyakorolják a tájékozódást.
A 2001/2002-es tanévben vettem részt
elõször a versenyen, azóta – kisfiam születése miatt három év kihagyással – minden
tanévben készítettem fel tanulókat.
A 2001/2002-es tanévben megyei harmadik
helyezést ért el egy tanítványom a 11–12.
évfolyamos versenyzõk között, ezt követõen
a 2007/2008-as, valamint a 2008/2009-es
tanévben értünk el megyei negyedik helyezést, illetve a 2009/2010-es tanévben országos elsõ helyezett lett tanítványom, Nagy
Katalin, a II. kategóriában.
Nagy Katalin 10. évfolyamos tanuló
Ebben az évben próbáltam ki magam elõször ebben a versenyben. Elõször csak azért
kezdtük el pár barátnõmmel, hogy elüssük
valamivel az idõnket, ám az idõk folyamán
ez a verseny egyre fontosabbá vált számomra. Mikor továbbjutottam egyik fordulóból a
másikba, akkor az hajtott, hogy öregbítsem
iskolám hírnevét.
A versenyre hetente egyszer készültünk.
A könyvtárban megoldottunk régebbi feladatlapokat, és megtanulhattam a könyvtári
alapismereteket. Párszor ismeretlen könyvtárba is elmentünk, hogy kiderítsük, ott hogyan tudok tájékozódni.
A verseny egészen érdekes élmény, hiszen egyik versenyhez sem hasonlíthatom.
Nem kell hozzá különösen lexikális tudás,
„csak” talpraesettség. Ez tetszik, mert szeretem, ha olyan helyzetbe kerülök, ahol megoldást kell találni, ez kihívás. Szerintem
könnyû a verseny. Hiszen adott egy könyvtár, amiben minden információ megvan, nekem csak meg kell keresnem.
Manapság a könyvtárak nem bírnak túl
nagy fontossággal, hiszen az internet korszakát éljük, amikor szinte ott is mindent
meg lehet találni. Ám egy könyv olvasását
nem múlhatja felül a monitor, amitõl könynyen megfájdul a fejünk. Nekem ezért fontos a könyvtár, a nyomtatott anyag megõrzéséért. ■
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Ismét bõvült az MTDA
„…annyi minden van ebben az országban rombadõlve és oly sok az építeni
való…”
Az MTDA újabb személyi blokkja
Klebelsberg Kuno munkásságába nyújt
betekintést. Az öt könyv csaknem kétezer
oldalnyi terjedelme, cikkei, beszédgyûjteménye alapján nem csupán Klebelsberg
tevékenységét ismerhetjük meg, hanem
fontos, sajátos kordokumentumként is értékelhetõk, melyeknek mindazonáltal
máig ható tanulságaik vannak.
Ezekkel és további két könyvének
(Küzdelmek könyve, Neonacionalizmus)
elérhetõvé tételével az MTDA hozzájárul
mûvének minél teljesebb megismeréséhez és megértéséhez.
Teghze Gyula a maga idejében ismert
és érdekes alakja volt az akkor még igen
fiatal és útját keresõ szociológiának.
Szerves társadalomtani elméletek és
az állam személyiségének theoriája
(Bp., 1900) címû munkája a most letölthetõvé tett három könyve közül a legismertebb és a legnagyobb hatást keltõ.
Elérhetõk az MTDA portáljáról:
http://mtdaportal.extra.hu/
***

35 évet késett egy regény
könyvtári visszavitelével
egy férfi az Egyesült Államokban
A férfi már többször vissza akarta vinni a
könyvet, de csak a minap kerített rá sort.
A könyvtár olcsón megszámította a késedelmi díjat: 35 dollárt (7 ezer forint) rótt
ki. Mivel manapság negyed dollár a napi
késedelmi díj, akár 1400 dollár – 300
ezer forint – büntetést is kaphatott volna
a 35 évet késõ.
A férfi vezeklésül pénzt adományozott a könyvtárnak. Hogy mennyit, nem
fedte fel, csak annyi közölt, hogy 35 dollárnál többet, de 1400-nál azért kevesebbet.
(Forrás: hvg.hu)
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Külhonból jelentjük
Hánykolódó könyvtárak, avagy lõporfüst a polcok között*
✒ Széll Gábor

A Queen Mary
könyvtára
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Navigare necesse est, vivere non est necesse,
azaz hajózni kell, élni nem kell – mondta
Pompeius római hadvezér az ókorban. És valóban azok az államok lettek igazán hatalmasak, gazdagok, amelyek erõs tengerészettel
rendelkeztek. A tengerek feletti uralom biztosította – és biztosítja ma is – a gazdaság
fejlõdését. Nagy távolságokra, nagy tömegû
árut csak hajóval lehet és érdemes szállítani.
A történelem során a tengerjáró hajókon
szolgáló személyzet hosszú idõre elszakadt a
honi kikötõktõl. Gondoljunk Kolombusz
Kristóf felfedezõ útjára, amely 1492–93-ban
tíz hónapig tartott, vagy Magellán Föld körüli expedíciójára, amelyik három esztendeig
volt távol. Az ilyen hosszú utak monoton
szolgálata sokszor zendüléshez vezetett. Kevés szórakozási lehetõség adódott a legénység számára.
1821-ben az Egyesült Államok fiatal haditengerészete a Csendes-óceánra vezényelte
a 74 ágyús USS Franklin1-t, mint az ezen a
területen mûködõ flotta zászlóshajóját. Itt
kapott helyet az elsõ haditengerészeti hajókönyvtár. Az ötletet William Wood vetette fel
nevelési és emberbaráti indíttatásból.
Charles Stewart kapitány és a tisztikar lelkesen fogadta a javaslatot, és közösen majd-

nem 800 dollárt gyûjtöttek össze. Ezen az
összegen 1500 könyvet vásároltak William
Wood segítségével. Hasonló könyvtárral látták el a USS Erie-t is. Olyan lelkesedéssel
gyarapították a könyvállományt, hogy végül
a felsõbb vezetés megtiltotta a további vásárlásokat. Az útról visszaérkezve a tisztek és a
legénység is elismerte a könyvtár hasznosságát. A korszak hajófedélzeti könyvtárait a
hajólelkészek mûködtették. Az õ feladatuk
volt a legénység szociális és morális igényeinek ápolása. Egyúttal kiegészítõ kötelességük volt a tanulás elõmozdítása. Egy
hajólelkész a szolgálati idején a következõt
jegyezte fel:
„Negyven ember szállt hajóra, akik nagyon rosszul vagy egyáltalán nem tudnak olvasni. Hogy orvosoljuk e nagyfokú szellemi
elhagyatottságot, beszereztünk számos
könyvet. Gibraltárnál. A legénység kérésére
és saját költségére vettünk 100 dollár értékben nyelvtani, aritmetikai és geográfiai tankönyveket. Ezek jó része egyszerûen arra
szolgál, hogy fejlessze az agyukat. Ami még
fontos, az a könyvek azon hatása, hogy békéssé, elégedetté és boldoggá teszi a tengerészeket. Jó befektetés lenne kormányunk számára, hogy ellásson minden hadihajót jól
összeválogatott és megfelelõ könyvtárral.
Némely nagyobb hadihajónk ugyan rendelkezik több száz kötetes könyvtárral, melyeket a fedélzeten dolgozók vásároltak meg.
Mivel ezek semmiféle rendszernek nincsenek alárendelve, így a könyvek aukción eladásra kerültek az út végén. Sokszor azonban vagy elkallódtak, vagy a hajó raktárában
végezték hulladékként penészedve, ahelyett,
hogy vigyázva megóvták és átszállították
volna õket egy másik hajóra, ahol hasznosan
tudták volna forgatni […]”
*

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
2010. évi vándorgyûlésén Baján, a Mûszaki
Könyvtáros Szekció programjában elhangzott
elõadás szerkesztett változata.
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A nagy hadihajókra az 1900-as évek elejétõl már terveztek könyvtárat. Volt, hogy a
tiszti mellett a legénységnek egy különálló
gyûjteményt is összeállítottak. A USS
Olympia2 páncélos cirkálón a tiszti pihenõben volt könyvszekrény, sõt még a bárpult (!)
fölött is helyet szorítottak egy könyvespolcnak.

könyvtárakat. Ezeket a hajótest belsejében,
illetve a hordozók esetében a repülõfedélzet
alatt helyezték el. A napi tevékenység folyamatosan zavarta a nyugodt olvasást, kikapcsolódást. A USS Lexingtonon és a USS
Saratogán is közvetlenül a repülõfedélzet alá
kerültek, a felsõ fedélzetre. El lehet képzelni,
mekkora hangzavar lehetett itt, mikor elA USS Olympia
tiszti pihenõje
Háttérben két
könyvszekrény
A bárpult felett
könyvespolc található

A két világháború idején a kereskedelmi
flotta is hadi szolgálatba lépett. És ez nem
csak a teherhajókat érintette, hanem a személyszállító óceánjárókat is. A szerencsétlenül jéghegynek ütközött, világhírû RMS
Titanic3 két testvérét is bevonták. Az
HMHS4 Britannic kórházhajóként szolgált.
Az Olympicot pedig csapatszállításra alakították át. Ebben az idõben az eredetileg
könyvtárnak berendezett helyiségek más
szerepet kaptak. A II. világháború idejének
legendás hajója volt a Queen Mary. Kiemelkedõ sebessége és halványszürke hadi festése miatt a katonák csak Grey Ghostnak,
Szürke Szellemnek nevezték. A Queen
Maryn három könyvtár is akadt, minden utasosztálynak külön-külön. Természetesen az
elsõ osztályé volt a legelegánsabb, 1700
könyvet tartalmazott; a másodosztályé 1400at, míg a harmadosztály 700 darabbal rendelkezett.
Az I. világháborút követõ években a nagy
flottaegységeken (csatahajókon, repülõgéphordozókon5) kialakítottak kisebb-nagyobb
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. október

kezdtek felszállni a repülõrajok. És ez kisebb
zavart okozott, mivel a tat közelében még
nem volt akkora az induló gépek sebessége,
így leginkább a teljes erõvel dübörgõ motorok zaja szûrõdhetett be. Viszont a leszállófedélzeten, az érkezõ gépeket megállító kilenc fékezõkötél közül az ötödik pontosan a
könyvtár felett volt kifeszítve. Nehéz nyugodtan elmerülni egy irodalmi mû élvezetében, mikor az ember feje felett 2–3 méterrel
160–180 km/óra sebességgel lehuppan egy
5–6 tonnás vadászgép. A csatahajóknál is a
fõfedélzeten vagy közvetlen az alá helyezték
el a könyvtárat. A USS Idaho esetében ez az
orr közelében, a két elsõ fõtüzérség tornyának magasságában, a bal oldalon volt. Kicsit
szerencsésebb a helyzet a USS Iowa és a további három6 hasonló csatahajó fedélzetén.
Itt is a második szinten van, de a tat közelében. Távolabb a hátsó fedélzet fõtüzérségétõl, a legénységi étkezõ mögött. Ez sem zajmentes terület. Ha a tatfedélzet fõtüzérsége
gyakorlatozik, akkor akár percenként három
lövést is leadhat. Jókora zajjal jár, mikor a
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több mint egy tonnás lövedéket 15–20 kilométeres útra indítják. Vegyük figyelembe
azonban azt, hogy ezek az eszközök elsõsorban harcra készültek.
Még egy érdekesség figyelhetõ meg a
korszak hajóin. Szinte minden esetben a
könyvtár közelében van a hajókápolna. Lehet, hogy már nem tudatosan, de még mindig
összekapcsolódik az a kezdeti álláspont,
hogy a könyvtárat a hajólelkész üzemeltesse.
A legénység létszáma a hajók méretével
együtt folyamatosan növekedett. Az 1900-as
évek elején a
csatahajókon
7–800 fõ teljesített szolgálatot. Ez a szám a
második világháború végére
közel 2000-re
emelkedett. Repülõgép-hordozók esetében a
létszám ekkor
már a 2600-at
is meghaladta.
Napjaink óriásainak, a száztízezer tonnás
Nimitz-osztályú szuperhordozóknak a legénysége 5700
fõ is lehet. Ez
egy
magyar
kisváros teljes
lakossága.
Jelenleg az
amerikai flotta
nagyobb egységein – rakétacirkálókon,
parancsnoki hajókon, deszanthajókon és természetesen a nukleáris meghajtású repülõgép-hordozókon mindenhol találunk kisebb-nagyobb könyvtárakat. Ezek állománya
elérheti a 10 000 kötetet is.
1989-ben egy különleges program indult
a gyermeküktõl elszakadt személyek részére.
Az ötletadó Betty Jean Mohlenbrock volt, akinek katonaorvos férje évekig szolgált Viet36

namban. Mikor hazaért, kétéves kislányuk
nem ismerte fel az apját. Hatékony, olcsó és
egyszerû módot keresett arra, hogy csökkentse a kényszerbõl szétszakadt családokban élõ gyerekek hasonló problémáját. Több
oka is lehet a szétválásnak: börtönbüntetés,
hosszas gyógykezelés, távoli helyre vezényelt katonai szolgálat, sõt még azok a nagyszülõk is bekerültek a programba, akik unokáiktól távolba szakadtak. Önkéntesek végzik a munkát. A hadihajók fedélzetén kialakítanak egy helységet. Gyakran elõfordul,
hogy a hátteret
gyerekrajzos
vagy állatfigurás paraván adja. A USS
Harry S. Truman repülõgép-hordozón
a Fehér Ház
legismertebb
szobája,
az
Ovális Iroda
képét jelenítik
meg. Itt a katona felolvassa
az általa választott könyvet. Ezt DVDre rögzítik és
eljuttatják a
családjához.
A gyermek otthon a másik
szülõvel együtt
A USS Missouri
könyvtára
megnézi felvéA polcok enyhén
telt, és ha van
döntöttek,
dobozszerûek,
kéznél könyv,
hogy kisebb
legyen a hajó
akkor követi a
mozgása miatti
borulás esélye
mesét. Eközben a gyermek
reakcióit DVD-n, fényképen rögzítik és viszszaküldik a katonának. Ettõl a visszacsatolástól a katona morálja javul, és további felolvasásra ösztönzi.
A tengerparton egy másik speciális ellátást igénylõ csoport is fellelhetõ. Az Amerikai Egyesült Államok partjain 1789 óta létezik egységes világítótorony-szolgálat,
melynek feladata a katasztrófák megelõzése,
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illetve a hajótöröttek mentése. Többségében
szárazföldön, szigeteken található építmények ezek, de van olyan, amelyiket hajóra
telepítettek. A világítóhajókat 15–20 fõs személyzet üzemeltette. Fõ feladatuk volt a veszélyes, víz alatti zátonyoktól távol tartani a
többi hajót. A hónapokig tartó nehéz, elszigetelt és egyhangú munka mellett egy-egy
könyv kellemes kikapcsolódást jelentett.
1876-tól biztosított volt a rendszeres könyvtári ellátás. Különlegesen kiképzett, erõs
vasalattal rendelkezõ faládákban 30–40
könyvet helyeztek el úgy, hogy azok szállítás
közben ne nagyon mozdulhassanak el. Az ajtóra egyszerû leltárlap került. Idõnként
(többnyire félévente) az egyik toronyból a
másikba átszállították ezeket. Több helyszínt
érintve körbejártak a tornyok között a sorszámozott ládák. A központi, kiindulási
könyvtárba visszakerülve frissítették az állományt és közmûvelõdési könyvtárosok javaslata alapján változtatták meg annak öszszetételét. A javítás, újrakötés is ilyenkor történt. Ma már a mûholdas navigáció és az
automatizált jelzõrendszerek jelentõsen lecsökkentették a személyzet létszámát. Ennek
arányában csökkent a könyvtári feladat is.
Térjünk vissza még egy kicsit a nyílt tengerre, könyvek után kutatni. Napjaink óceánjáróin szinte mindenhol fellelhetõk a
könyvtárak. Exkluzív kialakításával és állományának nagyságával kiemelkedik közülük is a Queen Mary 2-é. Közel 8000 kötetet
helyeztek el 65 négyzetméteren. Kétemeletnyi magasságból csodálatos körpanoráma
nyílik az orrfedélzetre és a tengerre.
Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a
lõporfüstös idõutazáson, a világtengerek
hullámain. ■

Felhasznált irodalom
COOLING, Benjamin Franklin: USS Olympia:
Herald of Empire. Annapolis: Naval Institute
Press, 2000. ISBN 1557501483
STILLWELL, Paul: Battleship New Jersey.
Annapolis: Naval Institute Press, 1986.
ISBN 0870210297
WATTON, Ross: The Cunard Liner Queen Mary.
Annapolis: Naval Institute Press, 1989.
ISBN 087021599X
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A United Through
Raeding program
keretében felvétel
készül a USS
Harry S. Truman
fedélzetén
A háttér a Fehér Ház
elnöki irodájának
képe

Jegyzetek
1A

hajó neve elõtti néhány nagybetû a haditengerészeti egységek jelölésére szolgáló kód.
USS=United States Ship (az Amerikai Egyesült Államok hajója). A brit hadihajók a HMS Her/His
Majestic Ship (Õfelsége hajója) jelöléssel kezdõdnek. A Brit Nemzetközösség hajóinál pedig az adott
állam nevének betûjelét is feltûntetik (HMAS –
Ausztrália; HMNZS – Új Zéland). Különbözõ államok, egy idõben használhatnak azonos nevû hajókat. Ilyen eset volt, mikor a trafalgari csatában mind
a brit, mind a francia flottában volt Neptun nevû
egység. Az elsõ világháború idején az osztrák-magyar és a német haditengerészet kötelékében is volt
Prinz Eugen.
2 A USS Olympia jelenleg múzeumhajó Philadelphiában. 1898-ban a Manilai-öbölben annak a flottaköteléknek volt a zászlóshajója, amely megsemmisítette a korszerûtlen és gyenge spanyol flottát.
Ennek a parancsnoka George Dewey admirális
volt, aki távoli rokona Melvil Louis Kossuth Deweynak, a Tizedes Osztályozás megalkotójának.
3 Az RMS (Royal Mail Ship), azaz Királyi Postahajó egy kiváltságos címe volt az óceánjáróknak.
Csak megbízható és pontos menetidõvel rendelkezõ
hajók szállíthatták a királyi postát. Nagyon szigorúan vették a legkisebb késést is. Minden percért
kötbért számoltak ilyen esetben.
4 HMHS – Õfelsége kórházhajója
5 Tévesen a repülõgép-anyahajót használja a magyar köznyelv, amely egy egészen más – és ma már
nem használt – hadihajótípust jelöl.
6 USS New Jersey, USS Wisconsin, USS Missouri.
1945. szeptember 2-án ez utóbbin adta meg magát
feltétel nélkül a japán küldöttség.
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BOBCATSSS 2011 Szombathely
FELHÍVÁS KONFERENCIA RÉSZVÉTELRE

2011-ben Szombathelyen kerül megrendezésre
a 19. BOBCATSSS szimpózium a
Nyugat-magyarországi Egyetem Könyvtárés Információtudományi Tanszék szervezésében

Idõpont: 2011. január 31–február 2.
Helyszín: Szombathely,
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
(volt Berzsenyi Dániel Fõiskola) Bölcsészettudományi Kar,
Szombathely, Berzsenyi tér 2.

A norvég–osztrák–magyar összefogásban rendezendõ
konferencia fõcíme:

Finding new ways
Ennek szellemében a résztémái:
• innovatív módszerek, technológiák alkalmazása,
• a tudásreprezentáló és -közvetítõ intézmények
(könyvtárak, információs és tudásközpontok) változó szerepei,
• új felhasználói csoportok igényeinek feltárása,
• a könyvtáros hivatás jövõjének vizsgálata.

Regisztrálni az alábbi címen lehet:
https://www.conftool.com/bobcatsss2011/index.php?page=login

További információt a szimpóziumról a
http://www.bobcatsss2011.com

weboldalon találhatnak.
A magyar informatikus könyvtáros hallgatókat kedvezményes
– 15 eurós – részvételi díjjal szeretnénk részvételre buzdítani!
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Októberi lapszámunk szerzõi
Bódis Piroska
Városi Könyvtár, Sümeg

Dudok Dávid
Szent Imre Gimnázium, Esztergom

F. Dárdai Ágnes
Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Pécs

Gálné Angyal Krisztina és Nagy Katalin
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvû Idegenforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred

Kocsisné Rabati Éva
Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda, Kaposvár

Kovátsné Várady Eszter
Helischer József Városi könyvtár, Esztergom

Mericsné Várhelyi Éva és Göttli Nóra
Bálint Márton Általános Iskola, Törökbálint

Nagy Imréné
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Pálmann Judit
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet

Sándorné M. Kinga
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

Simon Gabriella
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Széll Gábor
Óbudai Egyetem Könyvtára, Budapest

Sztropkóczkiné Hajnalosi Éva és Molnár Helga
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza

Udvarnoky Virág
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Vágóné Lippai Marianna
Ibrányi László Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Ibrány
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