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A Hova tovább? címû, 2011. február 17-én
lebonyolított konferencia a friss diplomás
könyvtárosok lehetõségét kereste a köz- és
üzleti szférában; valamint a bolognai rend-
szer és az osztatlan képzés elõnyeit, hátrá-
nyait állította szembe.

A konferenciát az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar hallgatóiként, csoporttársaim és
jómagam együttes munkájával hozhattuk
létre, Projektmunka címû kurzusunk kerete-
in belül. A szervezésben, megvalósulásban
az éppen doktori képzésben részt vevõ
Stummer János segített. Informatikus
könyvtáros mesterképzést végzõ hallgatók-
ként, üzleti információmenedzser szakirá-
nyosokként szerettünk volna választ kapni
arra, hogy a közszférában, valamint az üzle-
ti szférában milyen lehetõségeink adódhat-
nak. A konferencia sikerét példázza, hogy
mintegy száz résztvevõt számlálhatott. Az
ország különbözõ pontjairól érkeztek hall-
gatók, oktatók, könyvtárosok egyaránt, pél-
dául a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudo-
mányegyetem és a Nyugat-magyarországi
Egyetem hallgatói és oktatói is tiszteletüket
tették.

A konferenciát Dezsõ Tamás dékán nyi-
totta meg. Beszédében méltatta a konferen-
cia jegyében az egész Bölcsészettudományi
Kart. Nagy örömmel vette, hogy a hallgatók
hasonló rendezvényekben aktívan vesznek
részt mint szervezõk. Elmondta, hogy a kép-
zési profil, mely folyamatosan alakult ki az
ELTE karán, egyre jelentõsebb szerepet tölt
be, valamint fejlõdést mutat. A jelentkezõk
számának gyarapodására és a mesterképzés-
ben részt vevõ hallgatók lényeges szerepére
is kitért.

A konferencia megnyitása után több elõ-
adást is végighallgathattak az egybegyûltek. 

Elsõ elõadóként Sebestyén Györgyöt (az
ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének igazgatóját, valamint a
Könyvtártudományi Tanszék vezetõjét) hall-
gathatták meg a résztvevõk. Doktorok a

könyvtárban címû elõadásában ismertette a
doktori program résztvevõinek jeles munká-
it. „Miért is kell a PhD? Lenni vagy nem
lenni?” – kérdésfelvetésével a professzor
rávilágított arra, hogy a doktori fokozat
megszerzésével milyen lehetõségeket érhet-
tek el a végzett doktoranduszok. Felsorolt
több könyvtárigazgatót is, aki az ELTE-n
szerezte meg PhD-fokozatát. Elemezte,
hogy a doktori program segítségével több fi-
atal tanszékvezetõ, tanár is megjelenhetett a
képzõ intézményekben. A bölcsészdoktori
képzés mellett az akadémiai képzés fontos-
sága is elõtérbe került. Megemlítette Rózsa
György jelentõs közbenjárását az MTA-n,
ahol a bizottságokon keresztül lehetõség
adódott az akadémiai fokozat megszerzésé-
re is. A doktori képzésre visszatérve röviden
egy-két számadattal is szembesülhetett a
hallgatóság. Az ELTE-n a Könyvtártudomá-
nyi Doktori Program az Irodalomtudományi
Doktori Iskola keretében mûködik, ahova
1997 óta hatvannégyen nyertek felvételt. 
A doktori képzésben rejlõ lehetõségek fel-
mutatása is a jobbak érvényesülését példáz-
ta. Hallgatóként ezen elõadásból is sokat
okulhattunk.

Az informatikus könyvtáros képzésrõl és
a friss diplomások helyzetének nyitott kér-
désérõl a konferencia további elõadóitól in-
formálódhattunk.
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Kiszl Péter, az ELTE BTK Informatikai
és Könyvtártudományi Intézetének – többek
között – üzleti információmenedzser szak-
irányi felelõse, Az informatikus könyvtáros
képzés sodorvonalai: tapasztalatok és jövõ-
kép címû prezentációjával hatott a közön-
ségre. 

„Aki nem tudja, hogy merre fog hajózni,
annak sosem fog jó irányba fújni a szél.”
Seneca gondolataival kezdte elõadását okta-
tónk. E mondat jól tükrözte a munkaerõpiac,
a finanszírozás, a szakképzés bizonytalansá-
gaival kapcsolatosan felmerült kérdéseket,
irányvonalakat egyaránt. Büszkeségként fo-
galmazta meg a konferencia megszervezé-
sét, és példaként megemlítette a 2007-ben
elõször megrendezett MLS (Masters of
Library Science) konferenciát. 

Összefoglalta az informatikus könyvtá-
ros képzés mûködését. Felmerült a BA, MA
konzorciumi együttmûködés, mely 2004-tõl
mûködik. A BA-képzés elsõként 2006-ban
indulhatott meg, az MA elsõ évfolyam pedig
2009-ben. Ez utóbbi részesei vagyunk mi
magunk is, a konferencia szervezõi, s idén,
2011-ben fogunk végezni. Nem véletlen,
hogy foglalkoztat bennünket az a kérdés,
mennyire piacképes a diplománk. Kiszl Pé-
ter a Figyelõ február havi számában szerep-
lõ, Tévúton a felsõoktatás címet vetette fel.
A rendszer ontja a piacképtelen diplomákat?
Az informatikus könyvtáros diploma nem
piacképtelen – fejtette ki az elõadó. Ecsetel-
te, hogy jól konvertálható diplomáról van
szó, s nem csak könyvtárban lehet vele elhe-
lyezkedni, hanem a versenyszférában is. 

Tehát a non-profit és az üzleti szféra is kí-
nálhat lehetõségeket az informatikus könyv-
tárosok számára. Belátható, hogy van mit ja-
vítani, de lehet alkalmazkodni.

Jeles oktatónk a Marshall-kereszttel pél-
dázta a kereslet és a kínálat fontos együtte-
sét. Fontos, hogy a kereslet és a kínálat talál-
kozzon, ezek összhangja szükséges. A mai
felsõoktatásban elsõsorban túlkínálat van.
Túlkereslet fõként mûszaki szakok esetén
fordul elõ. A BA- és az MA-képzés viszo-
nyát vizsgálva megállapította, hogy a kom-
petenciák nõnek, a hallgatói létszám fölfelé
haladva álltában csökken. A felsõfokú szak-
képzésben kevesebben vesznek részt, mint
BA-képzésben. Ma már szinte mindenki
diplomát szeretne. Elgondolkodtató adat,
hogy hetven felsõoktatási intézmény mûkö-
dik ma Magyarországon, ebbõl tizenegy he-
lyen folyik könyvtárosképzés. A prezentáció
jól példázta, hogy joggal pályázhatna inter-
diszciplináris képzésre az informatikus
könyvtáros szak; hiszen a különbözõ egye-
temeken különbözõ karokhoz sorolják. Fel-
merült az intézmények marketingje. 
A könyvtárosképzõ helyeknek hasznos len-
ne összeállítaniuk egy rövid, egy-két oldalas
brosúrát, melyben a könyvtárosképzés társa-
dalmi, gazdasági hasznát is megvilágítanák.
Természetesen ennek a brosúrának a külsõ
megjelenésére is nagy gondot kéne fordítani.

A hallgatói létszám, az egyetemre felvet-
tek száma is elgondolkodtató példa lehet. Az
arányokat tekintve a BA-képzésre mintegy
80%, az MA-képzésre 20% a felvettek ará-
nya. A hallgatók látják, hogy egyre inkább a
versenyszféra felé kell orientálódniuk. Ok-
tatónk a korábbi években már feltette a kér-
dést, hogy ki szeretne könyvtárban elhelyez-
kedni és ki szeretne esetleg máshol. Pár éve
még a hallgatók 80%-a szeretett volna
könyvtárban elhelyezkedni, 20%-a máshol.
Mára azonban megfordult az arány, 80%-nál
a versenyszféra kerül elõtérbe, s 20%-nál a
non-profit terület. Levonható konzekvencia,
hogy az informatikus könyvtáros képzés ru-
galmasan alkalmazkodott a piachoz, és a
versenyszféra számára is képez munkaerõt.

A felvett hallgatók számával összefüg-
gésben a pótfelvételi is sarkalatos kérdés-
ként vetõdött fel; hiszen ilyenkor rengeteg
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hallgató tud bejutni, mert tulajdonképpen
„mindenkit” felvesznek. Ez azért van, hogy
betöltsék a meglévõ keretszámot.

Az elõadásból kiderül tehát, hogy való-
ban rengeteg a hallgató, sokan akarnak dip-
lomát. Azonban informatikus könyvtáros
diplomával van esély az érvényesülésre. 
A klasszikus ismeretek mellé ugyanakkor
ötvözni kell a modern kompetenciákat is.
Ami segítséget nyújthat, az a diplomás pá-
lyakövetés. Ezzel kapcsolatosan vannak már
törekvések, de még „gyerekcipõben” jár.

Felmerült az informatikus könyvtáros el-
nevezés kérdésessége. Mindenképpen fon-
tos, hogy információszervezõ szakemberek-
ké váljanak a könyvtárosok, hiszen mintegy
ötször több információt szerzünk ma, mint
húsz éve. „Minek is nevezzük ezt a szakem-
bert?” A LIS alapján több lehetõség is adott:
információs szakember, szakinformátor, in-
formációmenedzser, információbróker. Elég
vitatott kérdés lehet, hiszen ma már renge-
teg információt kell szervezni egy könyvtá-
rosnak, s így nem éppen megfelelõ pusztán
a „könyvtáros” megnevezés. A képzésben
mérvadó, hogy a versenyszféra és a könyv-
tárak számára is képezzenek szakembereket,
informatikus könyvtárosokat. Ha az ELTE
szakirányait nézzük, a BA-képzésben részt
vevõk az információmenedzsment szakirá-
nyon többek között jogi, vállalkozói, marke-
ting és PR ismereteket sajátíthatnak el. Az
MA esetében az üzleti információmene-
dzser szakirányon már fõként a nemzetközi
kitekintés kerül elõtérbe. A legkedveltebb
kurzus a kisvállalkozás modellezése, mely-
nek során a versenytársak figyelése mellett
egy vállalkozást hoznak létre a hallgatók. 
A kikötés, hogy a vállalkozás valamilyen in-
formációszolgáltatással kapcsolatos legyen.

Az elõadó mindezek mellett ismertette,
hogy sajnos a munkaerõpiac is bezár a dip-
lomásokkal szemben. Végül bemutatta a
fizetesek.hu oldalt, ahol ki lehet választani
egy adott szakmát, és meg lehet nézni, men-
nyi átlagbért kaphat a munkavállaló. Termé-
szetesen ehhez szükséges több személyes
adat megadása, s késõbb majd e-mailben ka-
punk értesítést mindenrõl, de ez is segítséget
nyújthat a tájékozódásra.

Az alap- és a mesterképzés mentén ha-

ladva az osztatlan és a bolognai rendszer 
közötti különbségek is sarkalatos pontját ké-
pezték a programnak.

Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudo-
mányegyetem FEEK Könyvtártudományi
Intézetének egyetemi docense is megosztot-
ta gondolatait az osztatlan, valamint a bo-
lognai rendszerû képzés elõnyeivel és hát-
rányaival kapcsolatban (A jelenlegi infor-
matikus könyvtáros képzésrõl. Osztatlanból
Bolognába, ésszerûbb struktúra?).

Elhangzott, hogy sok nézet ütközik a
könyvtárosképzéssel kapcsolatosan. Tulaj-
donképpen kettõs képet mutatnak a könyv-
tárosságról: egyrészrõl unalmas régi szak-
mának lehet tekinteni, másrészrõl pedig 
modern, izgalmas foglalkozásnak, hivatás-
nak is. Fontos kérdés, hogy a társadalom mi-
lyen üzeneteket küld számunka.

„Milyen könyvtárosra van szükség?” –
tette fel a kérdést Sipos Anna Magdolna. Ezt
a munkáltatók és a társadalmi közeg egy-
aránt meghatározzák. Jelentõs kérdés az is,
hogy a mindenkori politika milyen mérték-
ben fogadja el. Milyen könyvtárakra s ben-
nük milyen könyvtárosokra van szüksége a
társadalomnak? Az elõadás alkalmával vá-
laszként felmerült, hogy egyrészrõl szükség
van hagyományos könyvtári tevékenységre,
másik oldalról azonban jelen vannak a „szu-
perkönyvtárosok”, akik minden feladatot
igyekeznek teljesíteni. Országos könyvtári
statisztikai adatsorok alapján a hallgatóság
feltérképezhette a használók számát, s felve-
tõdött a kérdés: Kiket szolgál ki a könyvtár?
Kik azok, akiknek a kiszolgálására a könyv-
tárosokat képezik? Elsõsorban ezeket a fel-
vetéseket kell tisztázni, ha a képzésre gon-
dolunk.

Megállapította, hogy évente mintegy
százmillió könyvtárhasználóról lehet tudni,
tehát szükség van a könyvtárra és a könyvtá-
ros szakmára. Minden harmadik ember
könyvtárhasználó. Ugyanakkor a szerepek
változtak az évek során, s a szak megneve-
zése is. 2001-tõl már informatikus könyvtá-
ros megnevezéssel mûködik a képzés. 

Pillantsunk rá tehát, milyen elõnyöket és
hátrányokat sorakoztatott fel a bolognai
rendszerû (BA, MA) képzés, valamint az
osztatlan képzés mellett s ellen. 
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Az osztatlan képzés fontos elõnye, ami-
nek hiányát kicsit én is érzem, mint hallga-
tó, a kétszakosság. A több lábon állás na-
gyon fontos, ahogy harmadik elõadónk is
kifejtette. A kutatási és fejlesztési területek
elsajátításához, a szaktájékoztatáshoz elen-
gedhetetlen feltétel lenne egy másik szak 
ismerete, abban jártasság szerzése. A kiste-
lepülések könyvtárosai a ma már mûvelõ-
désszervezés néven futó, régebben népmû-
velésnek nevezett szak ismereteivel sem árt,
ha rendelkeznek. Megfigyelhetõ, hogy egy-
re gyakoribbak az intézmény-összevonások.
A könyvtár, a kulturális és akár a sportköz-
pont is egy vezetés alá kerül. Gyakran ennek
köszönhetõen a könyvtárosnak a kulturális
tevékenységekben, szervezésben, rendezvé-
nyek lebonyolításában is aktívan részt kell
vállalnia.

Másik elõnyként a képzési eredmények
kiszámíthatóságát említette. Korábban ha-
marabb el lehetett helyezkedni, prognoszti-
zálhatóak voltak a lehetõségek.

Az osztatlan képzés hátrányaként felme-
rült a képzési idõ hosszúsága, valamit a kis
létszámú beiskolázás. A fõiskolai és egyete-
mi képzések gyakran egybecsúsztak. Ebbõl
kiindulva nehezen lehetett megkülönböztet-
ni, hogy mik azok a kompetenciák, amiket
az egyetemeken végzettektõl vagy a fõisko-
lán végzettektõl el lehetett várni. Gyakran
elõfordult, hogy mindent meg kellett taníta-
ni, mert nem lehetett tudni, milyen munka-
körhöz elegendõ például a fõiskolai végzett-
ség.

A bolognai rendszer esetében másként
oszlik el a képzési idõ. Elõnynek tekinti a
rövidebb képzési idõt, amely az alapképzés
esetén hat félévet takar. Tehát már három év
után a munkaerõpiacra léphet a hallgató.
Jellemzõ az egymásra épültség. A szintek el-
vileg elválaszthatók, de a gyakorlatban 
ez csak korlátozottan valósul meg. Az alap-
és a mesterképzés között élesen meg kellene
húzni a határokat, hogy ne forduljon elõ az
„egybecsúszás” – fejtette ki Sipos Anna
Magdolna. Elõnyként szólt arról is, hogy
egyre nagyobb a létszám, ami nem minden
szempontból pozitív. Igaz, hogy a munkálta-
tó több jelentkezõbõl válogathat, de ez sok
esetben a bõség zavarát is okozhatja.

Hátrányként merült fel az egyszakosság
problémája. A kutatás, fejlesztés, technoló-
gia, innováció kevésbé van jelen; s így a
szaktájékoztatás szempontjából sem elõ-
nyös. Nincs egy biztos, másik szakterületrõl
megszerzett ismeret, amire a munkavállaló
támaszkodhat. Ami még érdekes lehet, hogy
sokszor elõfordul, hogy a munkáltató nem
ismeri a szinteket, a különbséget a BA- és az
MA-képzés között. 

A bolognai rendszer fontos eleme lenne
az átláthatóság. Elõnye lenne az intézmé-
nyek közötti átjárhatóság, ugyanakkor
finanszírozásbeli kérdések merülnek fel, és
gyakran egy karon belül is nehezen megva-
lósítható az átmozgathatóság. 

Javaslatként vetette fel Sipos Anna Mag-
dolna a rendszer újragondolását, a moderni-
zációt. Mindezekhez társulva a piacképes-
ség kérdése is lényeges szempontként jelent
meg. Országszerte megindultak ugyanis az
intézményi integrációs folyamatok, így va-
lóban jelentõs elõny lehet a régi osztatlan
képzésben mûködött kétszakosság kérdése.
Ezen kívül fontos lenne, hogy hangsúlyo-
sabb legyen az innováció, a kutatás és a fej-
lesztés a könyvtárakban. 

Összességében az elõadás végén megálla-
pította, hogy túlképzés van az informa-
tikus könyvtárosokból is. Amióta nagy 
létszámban kerülnek ki a hallgatók az egye-
temekrõl, rengeteg jelentkezõ akad egy-egy
állásra, ezekbõl válogathatnak a munkálta-
tók. Sajnos a gazdasági kényszerek miatt szí-
vesebben alkalmazzák az olcsó munkaerõt.
Ez káros következmény lehet, ellenben adód-
hatnak lehetõségek is, hiszen más ágazatok-
ban is alkalmaznak informatikus könyvtáro-
sokat, nem csupán a könyvtárakban.

Alföldiné Dán Gabriellának, a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE) Központi Könyv-
tára fõigazgatójának Könyvtárközi kistükör.
A közszféra mint munkáltató címû elõadásá-
val folytatódott a program.

A prezentációban központi kérdés volt a
friss diplomások elhelyezkedésének lehetõ-
ségei és a velük szemben támasztott elvárá-
sok a könyvtárakban. Ezeken kívül a szerve-
zeti felépítés helyes és javasolt struktúráját
is áttekinthette a hallgatóság. 
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Elsõként a hallgatók számára átadott tu-
dásról esett szó. Fontos lenne, hogy egyre
globálisabb legyen. Felvetõdött a kérdés,
hogy milyen kínálat várja a pályakezdõket
Magyarországon az elhelyezkedés alkalmá-
val. Válaszként az elõadó a szakma elneve-
zésének korábban már említett kérdését is
felhozta. A közszférában sok lehetõséget lát,
mert a falusi és az egyetemi könyvtárakba is
be lehet kerülni. Kifejtette, hogy a mai diá-
koknak tágabbak a lehetõségeik, hiszen egy-
re több nyelvet tudnak, és több irányba moz-
dulhatnak el. A külföldi munkák is elõtérbe
kerülhetnek, de arra hívta fel a figyelmet,
hogy ezzel nem az ország elhagyására sze-
retne biztatni. Ha kimegyünk is külföldre,
akkor tapasztalatokkal térjünk vissza,
mondta.

A finanszírozás problémája is felmerült.
Sajnos a könyvtárosság alulfinanszírozott. 
A kultúra, a tanulás és a szakmai ismeretek
ugyanakkor fontosak, de a támogatás mara-
dékelven történik. Az infokommunikációs
technológia átvette a fõszerepet. Ez sok
esetben azt jelenti, hogy kiválthatja a könyv-
tárosok munkáját. A BCE könyvtárában pél-
dául a 120 fõs dolgozói létszám 40 fõre
csökkent. Az információs társadalom vív-
mánya az outsourcing, ami nem feltétlenül
kötõdik egy szervezethez, és sokszor az in-
formációs szakemberekre, könyvtárosokra
is szükségük van más intézményeknek. 

Az elhelyezkedéssel kapcsolatban példa-
ként mutatta az elõadó a kozigallas.hu 
oldalt. 2011. február 9-én 11 vezetõi és 5 be-
osztotti állás volt meghirdetve. Tehát van 
lehetõség pályázni könyvtáros állásokra. 
A kiírt elvárások mindnyikének sokszor
nem lehet eleget tenni, de azt a tanácsot ad-
ta, hogy ha öt feltételbõl három-négynek
már megfelelünk friss diplomásként, min-
denképpen merjünk jelentkezni. 

A generációk közötti különbségek is jól
észlelhetõk a munka tekintetében, hiszen az
Y generáció számára – ahová a képzésben
jelenleg részt vevõ hallgatók is tartoznak –
már az informatika, a számítógép használa-
ta teljesen mindennapos. 

A Z generáció, amelynek tagjai hamaro-
san felnõtté válnak, már teljesen ebbe az in-
formatikai közegbe született bele. Fontos

szempont tehát az informatikai felkészültség
is, fõként, ha a felhasználók körét tekintjük.
A generációs problémákat ki lehet küszö-
bölni a megfelelõ könyvtárosok alkalmazá-
sával. 

Több elvárással is szembesülhet a leendõ
könyvtáros. A nyelvtudással kapcsolatban
kifejtette, hogy nem minden esetben szük-
séges, s gépkocsival sem kell feltétlenül 
rendelkezni. Ezzel szemben, ami nagyon
fontos, az nem más, mint az informatikai
írástudás. Az egész életen át tartó tanulás is
jelentõs szempont, hiszen az intézményi
összevonásokkal, a feladatkörök bõvülésé-
vel összefüggésben egyre több ismeretre
kell szert tennie egy könyvtárosnak is.

A Corvinus könyvtárát tekintve az okta-
tói és a hallgatói környezet is heterogén, így
a dolgozók tudása sem lehet homogén, s az
informatikai írástudás is heterogén. A hall-
gatók azonban mindent gyorsan szeretnének
készen kapni, és általában az interneten ke-
resztül. Az elvárásokkal kapcsolatosan meg-
említette egy diák levelét, aki ecsetelte,
hogy a külföldi könyvtárakban sokkal jobb a
helyzet, s panaszkodott, hogy miért nincs 
24 órás nyitva tartás. Tehát a kényelem és
gyorsaság kérdése egyre inkább elõtérbe ke-
rül.

A kiadók és a könyvtárak is konfliktus-
ban állnak, hiszen sokszor a kiadó ragaszko-
dik a hagyományokhoz. Az egyetemeken
felmerülhet a szerzõi jog kérdése, mivel
gyakran írnak összefoglalókat, rövidítéseket
a diákok, melyeket elektronikusan is feltöl-
tenek. A kutatások, eredmények, tudomá-
nyos munkák hazai sikerei mellett a nemzet-
közi vonatkozások is fontosak lennének. 
Érdemes lenne ezeket a munkákat idegen
nyelven is megjelentetni. Tulajdonképpen a
kutatási kommunikáció szervezése a könyv-
tárosok részérõl ösztönzõ szempont lehetne,
a tartalommenedzseléssel együttesen. Az el-
várások között – a felsõoktatási könyvtári
környezettel összefüggésben – a hallgatók,
az oktatók és a vezetõk közötti folyamatos
párbeszéd sem elhanyagolandó. Ezt példáz-
za a Corvinus is. A könyvtár nem csupán ön-
magában lévõ egységként dolgozik, hanem
az adatbázis-építés és a tartalomfejlesztés is
sokat jelent. 
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Egy könyvtár életében a szervezeti kere-
tek jelentõségteljes szerepet játszhatnak. 
A vezetõi szerep, a presztízs, mindig erõsí-
tésre szorul. Fontos, hogy szakmailag meg-
bízható szervezetként legyen jelen a könyv-
tár, s benne a kollégák jól érezzék magukat.
A munkatársak is legyenek felelõsek a mun-
kájukért, s minõségi munkát végezzenek.
Persze elõfordulhat, hogy a szervezetben
nincsenek éles határok. Fontos a tudásmeg-
osztás a munkatársak között, például a tan-
széki könyvtárak közötti kapcsolatrendszer.
E nélkül egy felsõoktatási könyvtár nem
mûködhet hatékonyan. A BCE Központi
Könyvtárában például, amikor szervezeti át-
alakulásra került sor, megosztották a tapasz-
talatokat. Ez nagyon hatékony segítséget je-
lentett a munkatársak további munkájában.
Az együttmûködéseknek köszönhetõ, hogy
a két fél: az egyetem (oktatók, hallgatók) és
a könyvtár között mintegy négy éve folya-
matos kommunikáció van. Az együttmûkö-
dések révén a könyvtárosnak „arca” lett. 
A jelen mellett a múlt értékeinek megbecsü-
lése is fontos.

A könyvtáros kompetenciákhoz, munka-
körökhöz visszatérve a fõigazgató felsorolt
néhány nem hagyományos tevékenységet:
tartalomkezelõ, kapcsolati menedzser, hon-
lapszerkesztõ. Így látható módon bõvül a
kör a betölthetõ munkákat tekintve. A mun-
kaerõvel szemben támasztott elvárások közé
tartozik a motiváció, a felelõsség, az önmeg-
valósítás. Az állás betöltésekor a személyek-
hez, a szervezethez való illeszkedés sem el-
hanyagolandó.

A gyakornokokkal kapcsolatban pozitív
visszajelzéseket hallhattunk a BCE Közpon-
ti Könyvtárából. Gyors beilleszkedõ képes-
séggel, jó alkalmazkodással, gyorsasággal
jellemezte a gyakornokokat az elõadó. Je-
lenleg 25 fõt foglalkoztatnak így.

Érdekes információval szembesülhettek
a konferencia résztvevõi a felvi.hu kapcsán,
ahol felmerült, hogy egy könyvtáros mire is
lehetne jó. Meglepõdötten láthattuk, hogy
iratmásolói és más hasonló státusokat is fel-
soroltak. Ezt a jelenséget aggasztónak vélte
a fõigazgató, hiszen ez egyáltalán nem a ké-
pességeknek megfelelõ munkát takarja. 
Végül a friss diplomásokra visszatérve emlí-

tette, hogy valószínûleg több területen is ta-
pasztalatot fogunk szerezni, s nem „csak”
egy könyvtárban fogunk megöregedni.

A közszféra ismertetése után a program-
tervben feltüntettek alapján az Opten Infor-
matikai Kft. képviseltette magát. Eredetileg
Csorbai Hajnalkát, a stratégiai igazgatót
vártuk elõadóként, de sajnos betegség miatt
nem tudott eljönni, így egy munkatársa kép-
viselte.

Ézsiás Tünde, az Opten Informatikai Kft.
céginformációs csoportvezetõje Versenyez-
zünk! címû prezentációjával mutatta be az
üzleti szféra lehetõségeit.

A cégrõl tartott áttekintõ beszámoló ré-
vén megismerhettük, hogy az Opten Infor-
matikai Kft. a legszélesebb körû cég- és 
jogi információ nyújtásával foglalkozik.
Kapcsolatban áll kereskedelmi bankokkal,
mobilcégekkel. A magyar céginformációs
piac vezetõ szereplõje, igyekszik az egyedi
igényekhez igazodni, folyamatos fejlesztést
biztosítani. A céginformáció napi kérdéssé
válhat, így errõl is fontos információt szol-
gáltatni. Az Opten egyedülálló módon
100%-ban magyar cég. Vállalatokról széles
körben nyújt információt ügyfeleinek. Ma
már rengeteg csõdbe jutott vállalkozás van,
ezért az üzleti életben fontos, hogy az ügy-
felek képben legyenek, többek között a 
partnercégek pénzügyi helyzetével kapcso-
latban. Az Opten az üzleti döntéseket elõ-
készítõ folyamatokban is segítséget nyújt 
adatbázisával. Mintegy félmillió társas vál-
lalkozásról szolgáltat cégjegyzéki, pénzügyi
adatokat. Együttmûködik a követelésbehaj-
tókkal, pozitív és negatív információkat
egyaránt közöl. Ezen információk a kocká-
zatvállalás szempontjából is jelentõsek. Az
elõadó kifejtette, hogy Magyarországon a
cégkultúra még „gyerekcipõben” jár. Sok
helyen hiányzik az elérhetõ információ.
Meg kellene honosítani az adatbányászatot,
hogy minél több forrásból tájékozódhas-
sunk.

Hogyan is kapcsolódik ebbe a környezet-
be az informatikus könyvtáros mint leendõ
munkaerõ? Az üzleti szférában való érvé-
nyesüléshez több elvárásnak is meg kell fe-
lelni. Mindenképpen fontos a kezdeménye-
zõkészség, a jó kommunikációs készség, s
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rendszeresen kell olvasni a gazdasági folyó-
iratokat. Fontos feladat lehet ilyen környezt-
ben a versenytárselemzés, és az informatikai
és idegen nyelvi ismeretek is elõnyösek. Mi
magunk, hallgatók – a konferencia szerve-
zõi –, üzleti információmenedzser szakirá-
nyon tanulunk, de természetesen szükség
van a tudásunk folyamatos bõvítésére ah-
hoz, hogy az üzleti szférában elhelyezked-
hessünk.

Az elõadó említette,hogy az Opten csa-
pata egészen fiatal munkaerõkbõl épül fel; a
dolgozók átlagéletkora 28–29 év. 

Az elõadáson elhangzott potenciális
munkakörök az informatikus könyvtárosok
számára üzleti területen: Céginformációs
kutató vagy asszisztens, ami takarhatja a cé-
gek telefonos megkeresését, interjúztatást,
cégriportok készítését. Gazdasági elemzõ-
ként statisztikák gyûjtése, feldolgozása,
konkurenciaelemzés kerülhet elõtérbe. Me-
nedzserasszisztensként magas szintû dön-
téshozók munkájának segítése lehet a fel-
adat. Ezeken kívül marketingmenedzseri
feladatok, illetve egyéb munkakörök a gaz-
dasági médiában merültek fel, fõként újság-
írói vénával.

A céginformáció szükségessége fõként
akkor kerül elõtérbe, ha új vagy meglévõ üz-
leti partnereinkrõl szeretnénk információkat
gyûjteni. Ehhez nyújtanak segítséget az
Opten Informatikai Kft. dolgozói is, s nagy-
ban hozzájárul az információk sikeres to-
vábbításához az alkalmazottak megfelelõ
munkavégzése a felsorolt munkaterületeken
elvégzett feladatokkal. Említésre méltó és a
piacon elsõként megemlíthetõ szolgáltatás 
a Kapcsolati háló, amely ábrák segítségével
mutatja meg a tulajdonosok, cégvezetõk, cé-
gek viszonyát. Feltüntetik az ábrákon a fel-
számolás alatt álló cégeket, de azokat is,
amelyek mûködésében nincsenek zavarok,
nem tartoznak. Mindezt színes ábrarend-
szerrel biztosítják, áttekinthetõ módon. 
A céginformáció mellett a jogi információ
és ennek adatbázisa sem elhanyagolandó,
hiszen rengeteg jogszabályváltozás van,
melynek nyomon követése folyamatosan
szükséges.

Az üzleti szféra képviselõjének adaptáci-
ójában láthatóvá vált, hogy az üzleti életben 

is adódhatnak esélyeik az informatikus
könyvtárosoknak, de természetesen itt is
nagy a verseny, s rengeteg jelentkezõ akad
egy-egy munkakörre.

Végül az utolsó elõadás az oktatási tör-
vény kérdéseivel kapcsolatban hangzott el.
Cseszregi Tamás, az ELTE Rektori Hivatalá-
nak igazgatásszervezési és humánpolitikai
fõosztályvezetõje elõadásának címe: Mire
elég az új felsõoktatási törvény? A képzési
szerkezet változásairól.

A köz- és az üzleti szféra mellett kíván-
csiak voltunk az oktatási körülmények vál-
tozásaira is, valamint a küszöbön álló 
törvénymódosításokra. Az elõadás célja a
képzési szerkezet múltjának bemutatása, va-
lamint az új aspektusok feltüntetése volt.

Az 1993. évi LXXX. törvény alapján du-
ális képzésrõl lehetett beszélni. A fõiskolai
képzéshez késõbb kiegészítõ képzés csatla-
kozhatott, vagy az egyetemi képzés volt vá-
lasztható. A 2005. évi CXXXIX. törvény
kétciklusú rendszert határozott meg, mely-
ben megjelent az alap- és a mesterképzés, s
ezekhez továbblépésként a doktori képzés
társul. Kérdés, hogy maradjon-e ez a rend-
szer vagy visszatérjen a régi.

A kérdések felvetése ezzel még koránt-
sem fejezõdött be. Mennyire jó, ha
ötvenkredites informatikus könyvtáros alap-
képzési ismeretekkel felvételt nyerhet egy
hallgató mesterképzésre? Tehát a minor
képzés során megszerzett ismeretek valóban
elegendõek-e a mesterképzésre? Természe-
tesen jó dolog, hogy ilyen lehetõség is van,
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de ugyanakkor kétséges is. A mobilitás meg-
valósult informatikus könyvtáros szakon, de
ez nem általános, hiszen – Cserszegi Tamás
példáját megismételve – egy csillagász öt-
ven kredit elvégzésével jelentkezhet infor-
matikus könyvtárosnak, de egy könyvtáros
50 kreditnyi fizikai képzés elvégzése után
nem jelentkezhetne csillagásznak.

A 2011. évi új törvény éppen készül, s le-
hetséges, hogy visszatér az osztatlan képzés,
de nem biztos. A törvény mindenesetre lehe-
tõséget kíván biztosítani erre. Fontos, hogy
milyen feltételek kellenek, vajon alapkép-
zésbõl osztatlanba visszamenni lehet-e?
Egyáltalán, miért merül fel a bolognai rend-
szerbõl a „visz-
szatáncolás”?
Ilyen kérdések-
kel szembesül-
hettek a konfe-
rencia résztve-
või az utolsó
elõadáshoz ér-
ve. Valóban
nem lehet tudni,
hogy mi lesz, és
hogyan fog
megvalósulni a változás vagy módosítás.
Ami bizonyos a sok nyitott kérdés mellett,
hogy a törvény meghatározáskor biztosítani
fogják, hogy bizonyos szakterületek vissza-
térjenek az osztatlan képzésbe.

Visszatekintve, az 1960-as években gaz-
dasági fellendülés volt tapasztalható. Az
egyetemeken egyre többen jelentek meg az
évek során. Mára már általánossá vált a dip-
loma, ugyanakkor ez nem jelent biztosítékot
egy munka megszerzésére. A felsõoktatás
tehát tömegesedett, s a gazdasági növekedés
megtorpanása nem hozta magával ennek a
tömegesedésnek a csökkenését – állapította
meg a konferencia utolsó elõadója. 1990-
ben még a felsõoktatásban tanulók száma
Magyarországon 10% körül mozgott. 2000-
re azonban jelentõs növekedés volt tapasz-
talható, s felzárkóztunk Európához. 

A sokat említett bolognai rendszert
2005-ben fogadták el. A problémát fõként
az okozta, hogy nem hagyták, hogy a felsõ-
oktatási rendszer szerves fejlõdésen menjen
keresztül. 

A felsõoktatás struktúrájának meghatáro-
zása elõtt fontos kérdésekre kellene választ
találni. Elsõsorban arra, hogy közjó-e a fel-
sõoktatás. Az egész társadalom számára
nyújt-e szolgáltatásokat vagy a saját érdekek
érvényesítésére szolgál? Ez nagyban függ az
államtól, hiszen jelentõs befolyása van. Va-
jon mikor szólhat bele az állam? Megrende-
lõ, fogyasztó, vagy védõ szerepet tölt-e be?
Mûködhet-e a rendszer az állam bevonásá-
val, s milyen mértékben? A finanszírozás, tá-
mogatás is elgondolkodtató. Kiss László al-
kotmánybíró különvéleményére is hivatko-
zott az elõadó, mely szerint a felsõoktatás be
van betonozva. A változtatás így nehézkes.

A felsõokta-
tás rendszerére s
a mesterképzés-
re visszatérve,
i n f o r m a t i k u s
könyvtáros mes-
terképzésre a
D e b r e c e n i
Egyetem, az
Eötvös Károly
Fõiskola, az
Eötvös Loránd

Tudományegyetem, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a
Szegedi Egyetem intézményeibe lehet je-
lentkezni. A finanszírozás fejkvóta alapú. 
A képzések esetén fontos az is, hogy vajon
tömeg- vagy elitképzés folyik-e. Cseszregi
Tamás felvetette a kreditrendszer felülvizs-
gálatát is ezzel kapcsolatban, s az intéz-
ményi autonómia viszontagságait, ami a
gazdálkodás szempontjából jelentõs mo-
mentum. 

Az alapképzés esetében fontos lenne,
hogy mindenki részt vehessen benne, de el-
sõsorban gyakorlati jellegû tapasztalatokkal
ismerkedjen meg. Sajnos probléma az is,
hogy az informatikus könyvtáros képzés
esetében a hároméves alapképzésbe „bepa-
kolták” a régi ötéves képzés tárgyait, csak
más kreditértékkel.

Mire lesz elég az új felsõoktatási tör-
vény? Az állam lehetõséget kíván adni, s ta-
vaszra már megfogalmazzák a törvényt.
Cseszregi Tamás elgondolkodtató kérdések-
kel zárta az elõadók sorát.
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A Hova tovább? konferencia délelõtti
programjai után kerekasztal-beszélgetésre
vártuk a megjelenteket. Lehetõséget biztosí-
tottunk a résztvevõknek anonim kérdésfel-
vetésre kérdéskártyák útján. A beszélgetést
hallgatótársunk moderátorként vezette.

Elhangzott kérdések és válaszok:

• Milyen diplomával szoktak felvenni
embereket? Milyen elvárásokat fogalmaz-
nak meg? (A kérdés az Opten elõadójához
érkezett.)

Ézsiás Tünde elmondta, hogy informati-
kus könyvtáros diplomával még ez idáig
nem vettek fel senkit, de nem zárkóznak el
az ötlettõl. Õ maga nem szokott részt venni
az állásinterjúkon, de a közelmúltban mar-
ketingasszisztensnek hirdettek meg állást,
amire nagyon sokan jelentkeztek. A jelent-
kezõk között voltak kevésbé alkalmas és
motivált személyek. Mindenképpen arra
biztatott, hogy megfelelõ önbizalommal
rendelkezzünk, s akkor se értékeljük ma-
gunkat alul, ha fizetésrõl van szó. Hozzátet-
te, hogy az üzleti területen való elhelyezke-
déshez ugyanakkor nem árt a gazdasági 
véna sem.

• A BA-képzés többet nyújt-e. mint az
MA? Kiszl Péter szerint a kérdésfelvetés
rossz, hiszen eltérõ a két képzés. A válasz-
adáshoz Sebestyén György is csatlakozott.

A BA inkább gyakorlatias, az MA már
magasabb szint, s a doktori képzéshez nyújt
továbblépési lehetõséget. Az egyetemi kép-
zés inkább vezetõi munkára készít fel. Tény-
szerû választ nem lehet adni, esetleg a diplo-
más pályakövetések eredményei alapján 
lehet majd tájékozódni a késõbbiekben.

• Tervezik-e az államilag támogatott fé-
rõhelyek bõvítését, például a doktori képzés
esetén?

A professzor elmondta, hogy a kar kap
egy bizonyos keretet. 1 nappali helyre
10–15 fõ is jelentkezik. Mindenkit nem 
vehetnek fel, de sokan fizetnek a doktori
képzésért a jobb állás reményében. Aki dok-
torandusz, a felsõoktatásban is el tud he-
lyezkedni, de lassan ezek az állások is betöl-
tõdnek.

• A versenyképesség mely szempontjait
kell figyelembe venni a képzõintézmények-
nek? Mit tartanak versenyképesnek?

Alföldiné Dán Gabriella szerint az önál-
lóság fontos kérdés. A képzés esetében át
kell gondolni, hogy mit kellene változtatni,
fontos lenne az innováció. Fontos, hogy csa-
patba tudjon illeszkedni a leendõ munkaerõ.

Cseszregi Tamás szerint a versenyképes-
ség meghatározó. Az a hozzáállás nem jó, ha
valaki csak elvégzi a BA-képzést, s úgy gon-
dolja, „majd csak lesz valami”, hiszen ez
nem versenyképes.

• Milyen alapképzési feltételek vannak,
milyen tudással jelentkeznek a hallgatók?

Sipos Anna Magdolna a Pécsi Tudo-
mányegyetemet hozta fel példaként, ahol
még mindig van szigorlat. Általában az elsõ
szigorlat szokott vízválasztó lenni, ekkor ki-
derül, hogy ki való a szakra. Tulajdonkép-
pen minden évben kialakul vélemény a hall-
gatókról. Megfelelõ alaptudás nélkül nem
lehet oktatni például a mûvelõdés- és írás-
történet kurzusokat. Ehhez megfelelõ törté-
nelmi ismeretekre van szükség. A válaszadó
elmondta, hogy sajnos olyanok is bejutnak a
rendszerbe, akiknek kevésbé vannak meg az
alapjaik. Sokszor közepes jegyekkel is beke-
rülnek a diákok a felsõoktatásba.

Cseszregi Tamás a 2005-ös felsõoktatási
törvényre utalt, s hogy elsõdlegesen a szak-
mai érvek dominanciája lenne fontos. 

• Milyen képzésben részt vevõket helyez-
nek elõtérbe az állások esetén, felvételkor?
(BA, MA, osztatlan?)

Alföldiné Dán Gabriella elmondta, hogy
mindig az adott feladatra keresik az embert, s
az ehhez illeszkedõ képzést figyelik. Kifejtet-
te, hogy fontos lenne a hallgatók érdeklõdé-
sét is felkelteni az oktatás során. Mivel õ is
tanít, tapasztalta, hogy a hallgatók ritmusát
érdemes felvenni, és megfelelõ eszközökkel
kell élni. Akkor talál kevésbé tehetséges hall-
gatókat, ha nem azokat a módszereket alkal-
mazza, mint amiket a hallgatók is. (Gondolni
lehet az elektronikus segédanyagokra, jegy-
zetekre, elõadásanyagokra.) Fontos lenne te-
hát, hogy érdekes legyen a tanóra. 

• Miért nem hozzák nyilvánosságra, hogy
hány diplomát adnak ki egy évben szakokra
bontva?
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Az elõadók válaszként elmondták, hogy
a statisztikák alapján, közérdekû adatoknál
is fel lehet lelni ezeket az értékeket. Az
egyetemek ezzel a kérdéssel külön nem fog-
lalkoznak.

• Mennyire számítanak a külföldi tapasz-
talatok?

Alföldiné Dán Gabriella véleménye alap-
ján meglehetõsen fontossá válik az egyetemi
könyvtárak esetében, például ha a különbö-
zõ részlegekre vagy az e-learningre gondo-
lunk. A külföldi minták alapján például a
Corvinus könyvtárában is vezettek be szol-
gáltatásokat, amiért persze meg kellett küz-
deni.

Sipos Anna Magdolna hozzátette, ha egy
hallgató kimegy külföldre, az rengeteg lehe-
tõséget rejt magában, hiszen az ottani kultú-
rával ismerkedik meg, valamint szakmai 
tapasztalatokat is szerez. Ecsetelte, hogy ré-
gebben sokkal nehézkesebb volt a kijutás
külföldre. Ez mind az önállóságot, a világlá-
tás tágítását segíti elõ, valamint az innovatív
gondolkodást. Biztatta a külföldi tanulásra
és a Magyarországra való visszatérésre is a
diákságot. 

• A moderátor felvetette, hogy az ötéves
képzésben könnyebb volt a külföldi ösztön-
díj (Erasmus). További kérdésként merült
fel, hogy megéri-e egy félévért kimenni.

Válaszként kaptuk, hogy mindenképpen
megéri, hiszen egy félév is több mint semmi,
s plusz ismeretekkel gazdagodhat a vállal-
kozó szellemû hallgató.

• Miért gyengítik a vizsgakurzusok elõ-
feltételeit? (Többször is próbálkozhat a hall-
gató, és párhuzamosan felvehet kérvénnyel
akár két egymásra épülõ tárgyat.)

Nem vélik rossz dolognak, hogy párhu-
zamosan fel lehet venni két tárgyat, hiszen a
hallgató számára ez segítséget is nyújt. Se-
bestyén professzor kifejtette, hogy fõként
könyvtári gyakorlat elõtt állók esetében for-
dul elõ gyakrabban. 

Az elõfeltételek gyengítésén el lehet
gondolkozni, de valóban jelen van, hogy
többször felveheti a hallgató a kurzust és
próbálkozhat. 

Egy hallgató a Debreceni Egyetemrõl je-
lezte, hogy náluk ez már megszûnt, s ha nem
teljesít valamit, csúszik egy évet is akár.

• A konferencia közben egy résztvevõ
közbevetette az iskolai könyvtárak problé-
máját, hogy miért zárják be õket? 

Lényeges kérdés, hiszen sokak munkája
szûnik meg. A probléma megoldását nem 
lehetett megtalálni, de a beszélgetõk megál-
lapították, hogy az intézményi keretek szû-
kössége miatt és az összevonások következ-
tében sokszor a tanárok töltik be az iskolai
könyvtárosok szerepét.

• Az utolsó kérdés a képzésrõl és
munkaerõpiaci irányultságokról szólt.

Szóba került, hogy az ELTE-n szünetel-
tetik a könyvtörténet szakirányt, hiszen úgy
tûnik, hogy a munkaerõpiacon erre jelenleg
nincs szükség, s a hallgatók között is kisebb
az érdeklõdés. A mesterképzésen viszont két
szakirány van: a kutatás-fejlesztési informá-
ciómenedzser és az üzleti információmene-
dzser. Sebestyén György véleménye szerint
jobb lenne, ha a diplomában a szakirány
nem csak zárójelben szerepelne, hanem egy-
értelmûen külön fel lenne tüntetve, akár
plusz diplomaként. Így a munkáltató is lát-
ná, milyen területen szerzett ismereteket a
munkára jelentkezõ személy.

A kerekasztal-beszélgetés kérdéseivel és
válaszaival lassan véget ért az egynapos ren-
dezvény. 2011. február 17-én a Hova to-
vább? címû konferencia segítségével tehát
igyekeztünk aktuális kérdéseket feltenni, és
válaszokat kapni az informatikus könyvtá-
ros képzéssel, a munkavállalással kapcsolat-
ban. 

Ezúton is köszönetet szeretnék mondani
a megjelent elõadóknak és résztvevõknek
egyaránt. ■
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A könyves szakma valamennyi képviselõje
számára evidencia, hogy az olvasás az egyik
legegyetemesebb, „eszköz jellegû” tudás.
Ha a cselekvés irányából közelítünk a meg-
határozáshoz, akkor azt találjuk, hogy az ol-
vasás az írott (leírt) szavakból következõ
gondolkodás, az olvasási készség pedig az
írott szövegek megértésének képessége: va-
gyis az olvasás élményszerzõ, információ-
szerzõ, tudásszerzõ funkciói csak a szöveg-
értésnek köszönhetõen mûködnek. A definí-
ciók bûvöletében – néha rabságában – nem
sokat foglalkozunk azzal, hogy e funkciók
mellett mennyire élvezetes, örömteli tevé-
kenység az olvasás – ha egyáltalán az; hogy
az olvasás (érték)”holdudvara” miként vál-
tozik az olvasás alanyának, az olvasónak az
irányultságával vagy érdeklõdési körével.
Egyáltalán, értelmezhetõ-e a mai magyar
kulturális élet megnyilvánulásaiban ez az
egyszerû kijelentés: olvasni jó? Kikhez jut-
hat el ez az üzenet értékû kijelentés Magyar-
országon napjainkban? Van-e realitása az 
olvasóvá nevelés küldetésének, és milyen el-
várások kísérik az olvasóvá érés folyamatát?
Végül, milyen konzekvenciákat hordoznak
az olvasással kapcsolatos felmérések? 

Ezekhez a kérdésekhez kapcsolódva ren-
dezte meg konferenciáját a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) – a TÁMOP 3.2.4-
08/1/KMR „Tudásdepó-Expressz” pályázat
keretében – 2011. február 17-én.

Annak ellenére, hogy a fent említett evi-
dencia okán az olvasás lényegének boncol-
gatása nem jelenthet revelációt a könyvtá-

rosoknak, a vártnál lényegesen többen 
voltak kíváncsiak a lehetséges válaszokra. 
A téma mellett – úgy gondolom – ezt a fi-
gyelmet az elõadóknak köszönhetjük: Nagy
Attila és Péterfi Rita már ismert – és elis-
mert – jártassága az olvasáskutatásban kie-
gészült György Péter médiakritikus újszerû
olvasmány-közelítésével, és Botos Máté
egyetemi tanár élménybeszámolójával az ol-
vasóvá nevelés egy kipróbált módszerérõl.

A tanácskozás moderátora, Novák Péter
(könyvtárvezetõ, FSZEK 0601, Andrássy
út) – mintegy felvezetve a kérdéskört – éle-
sen elválasztotta a tudás megszerzéséért
vagy a „csak gyönyörûségbõl” olvasók cso-
portját, hangsúlyozva (és ezzel Heller Ág-
nest idézve), hogy a maguk gyönyörûségére,
elmélyülten olvasók száma változatlan. Vál-
tozott viszont az olvasás mint tevékenység:
magányos és elszigetelt cselekvésbõl egyre
inkább az internetes blogokban megosz-
tott/megosztandó élménnyé alakul át. Mert a
ma – fõleg fiatal – olvasója meg akarja osz-
tani véleményét az érdeklõdõkkel, így olyan
baráti körök alakulnak a virtuális térben,
amelyek minden irodalomtörténészi és/vagy
kanonizált értékelést meghaladva formálják
a nyitott, szabadon kommunikáló csoportok
értékrendszerét.

György Péter az olvasás erkölcsnemesítõ
funkciója ellenében – amelynek meglétére,
más kutatói véleményekkel szemben, nem
ismer példát – egy olvasástörténeti anomá-
liát állított. Az olvasáskutatók többsége, de a
kulturális közvélemény is, az olvasás lénye-
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gének a hosszú szövegek, pl. a regények ol-
vasását/megértését tételezi, pedig a lényegi
olvasás az olvasástörténetileg hosszú ideig
uralkodó rövid szövegekhez, a kéziratokhoz,
a francia enciklopédiához vagy a Bibliához
kötõdik. A rövid (sajtó)szövegeket tanulmá-
nyozó német olvasók példájával érzékeltet-
te, hogy az emlékezet a politikai traumát
csak szövegeken keresztül képes feldolgoz-
ni; a múlt megismerése, tehát a nemzeti
identitás megragadása is csak a rövid, doku-
mentumértékû szövegekkel lehetséges, mert
nem mindegy, hogy nemzeti identitásunkat
szövegek alapján építjük-e föl, vagy pedig
szélsõséges szöveges megnyilvánulások ol-
vasásával.

A konferenciát köszöntõ Fodor Péter (fõ-
igazgató, FSZEK) az olvasásra nevelés leg-
nagyobb „illetékesének” a családot nevezte
meg, és ehhez kapcsolódott Nagy Attila elõ-
adásának alapgondolata is: a szocializáció
elsõ színtere a család. Az olvasás „tanulása”
beszélgetéssel indul, a családtagok között
folytatott élõ, szeretetteljes verbális kom-
munikációval. Ez elsõ sorban is a kérdezõ
gyermekre fordított figyelmet, a kérdésekre
adott okos válaszokat jelenti, és nem zárja ki
szükségszerûen a modern elektronikus mé-
diumokat, ám azok használatát a gyermek-
korúak számára ésszerûen korlátozni kell.
Legfontosabb feladatnak tartotta a magyar
lakosság 28%-a funkcionális analfabetizmu-
sának radikális csökkentését. Az olvasás,
szövegértés nemzetközi összehasonlító mé-
rései kapcsán rámutatott a vizsgálati mód-
szerek lényeges megváltozására. Az ún.
PISA-felmérések (Programme for Interna-
tional Student Assessment) célja ugyanis
annak feltárása, mennyire felkészültek a fel-

mérésben részt vevõ országokban a diákok
(a 15 évesek) arra, hogy megállják helyüket
a mindennapi életben; képesek-e munkát ke-
resni, megfelelnek-e az állandóan változó
munkaerõpiac követelményeinek. A PISA
tehát egy mérésfilozófia, amely alapvetõen a
megszerzett ismeretek alkalmazását, az ok-
tatásban kifejlesztett képességek, kompeten-
ciák szintjének megismerését tûzte ki célul.
Nagy Attila 32 ország visszatérõ vizsgálatát
(2006, 2009) – a matematika, a természettu-
dományok és az olvasásmegértés területén –
elemezve rámutatott a hazai olvasás-
megértési eredmények javulására: 2009-re a
középmezõnybe sorolhattunk át. Rámutatott
a vizsgálat újszerû viszonyítási értékére,
amely párhuzamot von a GDP növekedé-
se/csökkenése és a szövegértés színvonala
között. Felhívta a figyelmet a jelen oktatás-
politikai célkitûzéseire, fõként az iskolát idõ
elõtt elhagyók arányának 10% alá szorítá-
sára. 

Péterfi Rita szintén a nemzetközi vizsgá-
latok eredményeit elemezve próbálta érzé-
keltetni a mai magyar társadalom kultúrát is
lényegileg meghatározó szerkezetét: a jelen
ún. „kétsebességû társadalmát” az árral ha-
ladók számának csökkenése és a leszakadók 

ladók számának csökkenése és a leszakadók
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egyre nagyobb csoportja jellemzi. Az olva-
sásszociológus a leszakadást – és az alapve-
tõ problémát – egyre inkább a digitális, kul-
turális szakadék mélyülésében láttatta. 
A szakadék nagyságát a szegény rétegek fo-
gyasztási javakból való kirekesztettsége jel-
lemzi. A szakadék áthidalására egyértelmû-
en az értõ olvasást tételezi, hivatkozva 
a konferencián sokat emlegetett német pél-
dára, ahol a társadalom 20%-át kitevõ, le-
szakadó bevándorló réteg felzárkóztatására
a nyelvi nevelés programját fejlesztették ki.
Elõadásában õ is a család prioritását hang-
súlyozta a kulturális nevelés színtereként,
külön kiemelve az anya szerepét és az ehhez
kapcsolódó különbözõ „anyafelkészítési”
programok szervezését pl. a japán könyvtá-
rakban.

A konferenciát Botos Máté egyetemi ta-
nár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
szubjektív beszámolója zárta. A négy gyer-
meket nevelõ családapa egy értelmiségi há-
zaspár „kísérletét” mutatta be: miként lehet
és kell a szeretet szigorával egyengetni a
kisgyermek kortól kezdve az olvasóvá neve-
lést. 

Hangsúlyozta a könyvek és a saját
„könyvtár” ösztönzõ erejét, és a szülõi példa
fontosságának kiemelésével támasztotta alá
a szakemberek elõadását.

Egy olvasással kapcsolatos konferencia
eszmecseréjét – fõleg szakmabéliek körében
– soha nem lehet lezárni, csak abbahagyni:
így történt ez a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban is. 

Célunkat elértük: újszerû megállapítá-
soknak biztosítottunk teret, és újszerû gon-
dolatokat kapcsoltunk össze – az újszerû to-
vábbgondolkodás reményében. ■
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2000. január 1-jén alakult meg az öt egyete-
met és három fõiskolát integráló Debreceni
Egyetem, húszezres hallgatói létszámmal.
Az egyetemek egyesülését 2001-ben követ-
ték az intézmények könyvtárai, létrehozva
az egységes szervezetû, gazdálkodású és irá-
nyítású Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárt (DEENK). 

A megvalósult könyvtári integráció ered-
ményeként hét, különbözõ méretû és szol-
gáltatási színvonalon álló, addig önálló
egyetemi központi könyvtárként mûködõ
egységbõl és a nagyobb kari könyvtárakból

korszerû, egységes könyvtári rendszer jött
létre. Alapelvként fogalmazta meg a
DEENK, hogy a felhasználó álljon minden
könyvtári tevékenység középpontjában, az
integrált intézmény gyorsan és rugalmasan
alkalmazkodjon a hosszú távú és aktuális
egyetemi, regionális és országos felada-
tokhoz, kövesse a korszerû információ-
technikát. Minden tagkönyvtárban köve-
telményként fogalmazódott meg a magas
színvonalon nyújtott szolgáltatás, amelynek
alapja a minõségi, azonos elvekre és munka-
folyamatokra épülõ könyvtári munka.
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
Tíz éve együtt. Egyhetes rendezvénysorozattal ünnepelt 
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

A könyvtári rendszer tagjai 2010-ben:

DEENK Agrártudományi Könyvtára

Állománya: 159 000 dokumentum

Egyetemi könyvtárként és nyilvános tudomá-

nyos szakkönyvtárként fõ gyûjtõköre a mezõ-

gazdaság-tudomány szakirodalma tartalmi tel-

jességre törekedõen, a határterületek referensz

szinten.

DEENK Bölcsészettudományi 

és Természettudományi Könyvtára

Állománya: 4 877 000 dokumentum

Értékes nemzeti gyûjteményét nemcsak az 1952

óta gyûjtött és õrzött köteles példányok (folyó-

iratok, térképek, plakátok, aprónyomtatványok

stb.) alkotják, hanem a század elsõ évtizedeitõl

folytatott saját beszerzések, a megvásárolt ma-

gánkönyvtárak állománya, valamint az ide került

jelentõs régi könyvállomány. Idegen nyelvû

könyvek és elektronikus adatbázisok teszik tel-

jessé a gyûjteményt.

DEENK Gyermeknevelési 

és Felnõttképzési Kari Könyvtára

Állománya: 48 000 dokumentum

A könyvtár gyûjteménye teljességre törekvõen

tartalmazza az 1945 után megjelent könyvek és

idõszaki kiadványok közül a pedagógiai, pszi-

chológiai, szociológiai és gyermekirodalmi té-

májú dokumentumokat.

DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtára

Állománya: 212 000 dokumentum

Egyetemi könyvtárként gyûjtõkörét az Orvostu-

dományi Centrum karain oktatott diszciplínák

magyar és külföldi nyelvû szakirodalma alkotja.

Kiemelten építi elektronikus könyvtárát.

DEENK Mûszaki Könyvtára

Állománya: 79 000 dokumentum

Gyûjteményét a mûszaki tudományok és határte-

rületeik, valamint a köteles példányként kapott

és külön adatbázisban épített ipari katalógusok

alkotják.

DEENK Társadalomtudományi Könyvtára

Állománya: 96 000 dokumentum

Gyûjteményét a közgazdasággal, joggal, állam-

igazgatással és e tudományterületek határterüle-

teivel foglalkozó könyvek, folyóiratok és egyéb

dokumentumok alkotják.

DEENK Zenemûvészeti Könyvtára

Állománya: 61 000 dokumentum

Gyûjteményét a zenei tudományok, mûvészetek

és ezek határterületei alkotják.

Debreceni Egyetemi Kiadó

Biztosítja a hallgatók számára a tankönyvek,

jegyzetek; az egyetem oktatói, kutatói által írt

tudományos mûvek s egyéb kiadványok nyom-

dai elõállítását.



A fenti célkitûzést az egységes mûködési
elvek, szabályzatok kialakításával, a könyv-
tári gyûjtemény racionálisabb szervezésé-
vel, a szakkönyvtári rendszer fejlesztésével,
az egyetem teljes dokumentumvagyonát fel-
táró számítógépes katalógus építésével, az
elektronikus bibliográfiai és teljes szövegû
adatbázisok szolgáltatásával értük el. Az Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer
(ODR) nemzeti gyûjtõkörû alapkönyvtára-
ként elindítottuk és mûködtetjük az elektro-
nikus lelõhely-nyilvántartó és a könyvtárkö-
zi kéréstovábbító rendszert.

A Debreceni Egyetem intézményfejlesz-
tési és beruházási programjai alapvetõen
meghatározták a könyvtár fejlesztési irá-
nyát.

A fejlesztések és beruházások a különbö-
zõ campusokon lévõ karokon folyó oktatás
és kutatás korszerû infrastrukturális felté-
teleit teremtették meg.

A Társadalomtudományi Könyvtár 2002.
november 25-én kezdte meg mûködését.
Alapterülete 1750 négyzetméter, mintegy
300 ezer kötet befogadására alkalmas. Fel-

adata elsõsorban az egyetem Kassai úti cam-
pusán lévõ karok (Közgazdaságtudományi
Kar, Állam- és Jogtudományi Kar) oktatási,
kutatási igényeinek segítése, de nyilvános
könyvtárként városi és regionális feladato-
kat is ellát, részt vesz az Országos Doku-
mentumellátási Rendszerben nyújtott szol-
gáltatásokban.

Az Élettudományi Épülettel együtt épült
meg a Kenézy Élettudományi Könyvtár, át-
adásának idõpontja 2005 novembere.

HEFOP pályázat támogatásával szabad-
polcos gyûjteményt alakítottunk ki a fõépü-
letben mûködõ Bölcsészettudományi és Ter-
mészettudományi Könyvtárban. A megújult
egységet 2006 õszétõl vehették birtokba az
olvasók. 

2000 végén megvalósíthatósági tanul-
mány készült az egyetemi templomban elhe-
lyezett könyvtár kiváltására, amellyel meg-
teremtõdött annak feltétele, hogy az épületet
újra a Református Egyház használhassa. 
A kibõvített Élettudományi Könyvtárban,
valamint a Kassai úti új épületben kaptak
helyet a korábban az egyetemi templomban
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mûködõ egységek és az itt elhelyezett állo-
mány. Az egyetemi templom épületének át-
adására 2006 végén került sor.

Az Egyetemi Könyvtár a hallgatók, okta-
tók és kutatók számára egyetemi és szakmai
céljaik eléréséhez megkezdte a könyvtári
épülettõl és nyitva tartástól független elekt-
ronikus szolgáltatások kialakítását, ezeket
folyamatosan, a felhasználók igényeihez
alakítva fejleszti, hogy gyorsabban, kényel-
mesebben és célirányosabban kapják meg a
számukra fontos információkat.

Az olvasói szolgáltatások koordinálása
érdekében egységes olvasói adatbázist épí-
tünk a Corvina integrált szoftverrel.
Az olvasó a könyvtári rendszer bár-
mely tagkönyvtárában válthat olvasóje-
gyet, és ez érvényes az egész könyvtári
rendszerben. A könyvtár online katalógusa
(http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac) meg-
található az interneten a hozzátartozó 
járulékos szolgáltatásokkal (elektronikus ki-
kérés, olvasói adatok távoli lekérdezése, tá-
voli hosszabbítás, elektronikus könyvtárkö-
zi kérés indítása, nyomtatási lehetõségek
stb.). 

A DEENK weboldala korábban egy köz-
ponti honlapból állt, 2008-ra valósult meg
az a célkitûzésünk, hogy minden tagkönyv-
tárnak legyen a fõlapról indítható saját hon-
lapja, közvetlenebbül szolgálva ezzel az
adott könyvtár célközönségét.

Beiratkozott olvasóink számára a könyv-
tár egész területén internetelérést biztosí-
tunk. Az internetkapcsolat a piros ponttal
megjelölt számítógépes aljzatokra csatla-
kozva, illetve egyes épületekben wifi elérési
pontokon keresztül vehetõ igénybe.

Sikeresen aknázzuk ki a közösségi médi-
ában rejlõ lehetõségeket: a népszerû közös-
ségi oldalakon is állandó kapcsolatban va-
gyunk az olvasókkal. Célunk a könyvtár
használatának megkönnyítése, a szolgáltatá-
sok, eredmények új csatornán való bemuta-
tása, megismertetése web.2-es alkalmazások
segítségével. A könyvtári wiki olyan infor-
mációforrás, amely könyvtárunkkal, szol-
gáltatásainkkal, gyûjteményeinkkel kapcso-
latos szócikkeket, leírásokat tartalmaz, 
melyek egy részét bárki szabadon szerkeszt-
heti, bõvítheti.

Intézményünk a felhasználóképzés terü-
letén is kellõen széles palettán mozog, akár
egyedi igényekhez igazított formában szer-
vez oktatást, az alapszintû könyvtárismeret-
tõl egészen a tudományos adatbázis-ismer-
tetésig.

A változó világhoz alkalmazkodva, a
szolgáltatások fejlesztésének eredménye-
ként folyamatosan emelkedett a regisztrált
használók, a kölcsönzések és a távhasznála-
tok száma is.

Az elmúlt évtizedben az egyetem ver-
senyképességét, tudományos eredményessé-
gét segítendõ, egyik legfontosabb fejlesztési
stratégiai cél a könyvtári tartalomszolgálta-
tás dinamikus fejlesztése volt. Ma már a
DEENK dokumentumvagyonának szerves
részét képezik a külföldi elektronikus adat-
bázisok és online folyóiratok. Több mint 60,
jórészt teljes szövegû adatbázis áll a Debre-
ceni Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói és 
a könyvtárat használó olvasók rendelkezésé-
re. A beiratkozott felhasználóknak az adat-
bázisokhoz otthoni elérést is biztosítunk a
könyvtár proxy szervere segítségével. 
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Az Egyetemi Könyvtár egyetemi és regio-
nális feladatának ellátása érdekében adatbá-
zisokat épít, amelyek közül a legjelentõseb-
bek a következõk: 

A Debreceni Egyetem Elektronikus Ar-
chívuma (DEA) az egyetem és a tudásköz-
pontok szellemi tulajdonának elektronikus
tárhelye, a nyílt hozzáférés egyik megnyil-
vánulási formája, amely a könyvtár gondo-
zásával mûködik. A DEA szerkezete az
egyetem struktúráját követi, és lehetõséget
ad az egyes centrumok, karok, intézetek do-
kumentumainak (oktatási anyagok, hallgatói
dolgozatok, publikációk stb.) tárolására és
szolgáltatására meghatározott hozzáférési
szintek szerint.

Ugyancsak a könyvtár gondozásával épül
a publikációs adatbázis, amely a Debreceni
Egyetemen készült tudományos publikációk
bibliográfiai adatait tartalmazó adatbázis.
Célja, hogy összegyûjtse az egyetem fõ-
állású oktatói, kutatói, munkatársai által 
egyetemi alkalmazásuk ideje alatt publikált
szakirodalmi munkák adatait, és ezzel repre-
zentálja az egyes egyetemi egységek tudo-
mányos tevékenységét.

Az Egyetemi Könyvtár részt vesz a kul-
turális értékek digitalizált formában történõ
közzétételében, elsõdleges feladatának tartja
a Tiszántúl szellemi örökségének digitális
feltárását. 

Az Észak-tiszántúli folyóiratok adatbázi-
sa 14 folyóirat repertóriumát és teljes szöve-
gét tartalmazza, a Debreceni színház szín-
lapjai az 1862 és 1896 közötti színlapok
elektronikus gyûjteménye. A digitális
könyvtárban fellelhetõk régi opera és kama-
razenei kották és a könyvtári másolatszol-
gáltatással digitalizált dokumentumok. 

A könyvtár digitalizálási munkájában ki-
emelt figyelmet fordít az egyetem történeté-
vel foglalkozó kéziratok, dokumentumok
elektronikus megõrzésére is.

Február 21-étõl 25-éig egyhetes rendez-
vénysorozattal adtunk számot az elmúlt tíz
évrõl, jelenünkrõl és jövõbeni terveinkrõl.

A jubileumi hét kínálatában kiállítások,
elõadások, adatbázis-bemutatók, rendhagyó
könyvtárlátogatások, több mint 60 tartal-
mas, hasznos, érdekes, szórakoztató ese-
mény szerepelt. 

Az egyetem központi épületében zajló
programok mellett minden könyvtári egy-
ségben elsõsorban az ottani célközönségnek
szóló elõadásokra, bemutatókra került sor
(ld: http://www.lib.unideb.hu/tiz_eve_egyutt). 

Csak néhányat emelek ki a nagy sikerrel
lezajlott programokból, érdekes pillanatok-
ból.

A jubileumi hetet és a kiállításokat Páles
Zsolt tudományos rektorhelyettes nyitotta
meg február 21-én, 15 órakor. Közremûkö-
dött a jubileumra alakult DEENK-kórus,
melynek tagjai kizárólag a könyvtár munka-
társai, Kocsi Hajnalka Anna, Ludmány
Antalné, Korpásné Szûcs Melinda, Fekete
Ákos, Kovácsné Szabó Ágnes és Csüllög Mi-
hály.

Elõadás hangzott el a mûszaki szabvá-
nyok titkairól (Dúll Sándor), a madarak 
repülésérõl (Juhász Lajos), orvoslásról a kö-
zösségi média korszakában (Meskó Berta-
lan). Izgalmas elõadásokat hallhattunk CSI
Library, bûntetõjog az irodalomban és a fil-
mekben címmel: Szemesi Sándor: Nemzet-
közi jog a mozivásznon, Elek Balázs: Bûn és
irodalom, Szabó Krisztián: Szemelvények
híres angol, amerikai bûnperek körébõl.
Oscar Wilde per. 

Megtudhattuk, hogyan kutatnak, irodal-
maznak oktatóink, hogyan kezdjük el a 
diplomamunka, TDK-dolgozat vagy pálya-
munka írását, és megismerkedhettünk az
irodalomjegyzék-készítés segédeszközeivel
(RefWorks, EndNote) is.

Új nyomdaipari technikákba, önkiszolgá-
ló másológépek és különbözõ önkölcsönzõ
pultok mûködésébe is beavattuk az érdeklõ-
dõket. 

Bepillanthattunk a könyvtár kötészeti
mûhelyében folyó munkába (Szilágyi
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Péterné) és kreatív munka-
társaink kézmûves bemu-
tatójába (Kállai Zsuzsa,
Kériné Tornyi Katalin).

Reggelente Legeza Éva
kollégánk nyújtó, lazító és
lelkesítõ tornagyakorlata-
ival indult a nap Egy kicsi
mozgás mindenkinek kell,
a monitortól távolodjunk
el! címmel.

A filmek napján könyv-
vel és könyvtárral foglal-

kozó filmeket láthatott a közönség Grégász
Miklós médiatáros gondozásával (mûsoron
szerepelt: Szellemíró, A felolvasó, Éli köny-
ve, A rózsa neve).

A népszerû, többéves múltra visszatekin-
tõ Jazzbarátok Körében Jazz és irodalom
Magyarországon a XX. század második felé-
ben címmel Simon Géza Gábor jazzkutató
elõadássorozatának hetedik estjét élvezhet-
tük, amelyen a hangfelvételek mellett ezút-
tal Ittzés Tamás alias Dr. JAZZ is közremû-
ködött. Csütörtökön minden egységünkben
nyílt napot tartottunk, kitárva a könyvtárosi
munkaszobák ajtaját (Mi történik a kulisz-
szák mögött? Bújj a bõrünkbe!)

A rendhagyó, éjszakai könyvtárlátogatá-
sok során bemutattuk a mûemlék épületben
mûködõ, muzeális régi könyveket és más
különlegességeket zárt raktárakban õrzõ
egységünket éppúgy, mint a multifunkcioná-
lis, az információs és kommunikációs esz-
közök teljes tárházát felvonultató modern
épületünket.

Nagy sikere volt az egyetem díszudvarán
hajnalig tartó LAN-partynak is, melyet a
DEENK fiatal informatikusai szerveztek
(Kovács Krisztián, Korpás István, Némethi
Gábor) az IKHÖK közremûködésével.

A jubileumi hétre több kiállítással is ké-
szültünk:

„Az eltûnt idõ nyomában”: Pillanatké-
pek a DEENK 10 évébõl (fotókiállítás az
egységek saját és közös történetébõl);

Az idõ szalad, a könyvtár halad (a
DEENK informatikai fejlõdése);

Kreativitás a könyvtáron túl: könyvtáro-
sok civilben (más oldalukról mutatkoztak be
munkatársaink);

A jó bornak is kell cégér! (gasztronómiai
plakátkiállítás a Plakáttár gyûjteményébõl); 

Ízelítõ a régmúlt idõk mûszaki emlékeibõl
(kincsek a Mûszaki Könyvtárban).

Célunk az volt, hogy az egyetem polgá-
rainak és Debrecen város lakosságának fi-
gyelmét a jubileum kapcsán is felhívjuk in-
tézményünkre, amely óriási értékkel, az
1952 után megjelenõ teljes magyar nyom-
dai terméssel, köztük még „feltáratlan kin-
csekkel” büszkélkedhet, és nem csupán
könyvek és más információhordozók gyûj-
tõhelye, hanem igazi kulturális centrum,
közösségi tér. 

Fábián István, a Debreceni Egyetem rek-
tora a programsorozatot záró jubileumi ülé-
sen így fogalmazott: „Megérte felvállalni a
nehézségeket tíz évvel ezelõtt, mert ez az in-
tézmény nem csak az egyetem, a város, ha-
nem a régió, sõt az ország szempontjából is
meghatározó szerepet tölt be, amelyre mél-
tán lehetünk büszkék!”

Debreczeni Attila volt tudományos rek-
torhelyettes is az elismerés hangján szólt az
elmúlt tíz évet értékelve: „Nagy tisztelettel
nézem, hogy a könyvtárosok ezt mind vé-
gigcsinálták, mert nem volt semmi…”

Virágos Márta fõigazgató a jövõrõl szól-
va elmondta, a tervek között szerepel egy re-
gionális mûszaki könyvtár átadása, mert az
a régió fejlõdése szempontjából is nagyon
fontos lenne, az agrárcentrum könyvtárának
felújítása, a könyvtár honlapjának folyama-
tos fejlesztése, elektronikus tananyagok ké-
szítése és az állomány digitalizálása. A Deb-
receni Egyetem centenáriumára tekintettel
most elsõsorban az egyetemtörténeti doku-
mentumok feldolgozása zajlik, ami alapja
lesz a 2012-ben megnyíló Egyetemtörténeti
Múzeum anyagának is.

Az ünnepi jubileumi ülésen elsõként ve-
hette át az idén alapított Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtárért Emlékérmet a könyvtár ér-
dekében kifejtett támogatás elismeréseként
Fésüs László prorektor, Debreczeni Attila
volt tudományos rektorhelyettes és Gergely
Pál akadémikus, az Egyetemi Könyvtári Bi-
zottság volt elnöke.

A rendezvénysorozat a könyvtár életét,
munkáját ismertetõ kisfilm bemutatásával
zárult az aulában. ■
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A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem több
mint 24 millió forintos könyvtárfejlesztési
projektjét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Társadalmi Megújulás Operatív Program
3.2.4-09/1/KMR Tudásdepó-Expressz pá-
lyázatán nyerte. A 2011. január 1-jén indult
fejlesztés legfontosabb célkitûzései a
könyvtári állomány jelenlegi online kataló-
gusának jelentõs mértékû bõvítése, új
könyvtárhasználói csoportok – elsõsorban
az egyetemre felvételizni kívánó fiatalok, il-
letve kutatók, újságírók és szakmabeliek –
bevonása, négynyelvû, új, akadálymentes
felülettel ellátott honlap indítása, a könyv-
tárhasználat népszerûsítése, a könyvtárosok
továbbképzése és szakmai együttmûködések
révén gyorsabb, hatékonyabb olvasói kiszol-
gálás. 

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
2011-ben megvalósuló, több mint 24 millió
forintos könyvtárfejlesztési projektjét a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi
Megújulás Operatív Program 3.2.4-
09/1/KMR Tudásdepó-Expressz pályázatán
nyerte. A fejlesztésnek köszönhetõen az
online katalógust (ahol már most is elérhetõ
a teljes hangzóanyag és a könyvállomány
40%-a) további 20 000 rekorddal bõvítik. 
A könyvtár használóinak és dolgozóinak új
számítógépes olvasói és munkaállomásokat
alakítanak ki. Az új négynyelvû, akadály-
mentes felülettel ellátott honlap elindításá-
val bárki számára, bármikor elérhetõvé válik
a könyvtár felbecsülhetetlen értékû színmû-
vészeti, zene- és filmmûvészeti témájú állo-
mánya: közel 40 000 szakkönyv (dráma,
szövegkönyv, elméleti írás, doktori dolgo-

zat, diplomamunka), kuriózumok (régi és el-
sõ kiadású könyvek, dedikált és kézzel írott
mûvek, évkönyvek), 9000 kotta és közel
4000 hanganyag és mozgókép (vizsgaelõ-
adások és -filmek). Az online katalógus bõ-
vítése elsõsorban a távoktatásban részt ve-
võk, a vidéken élõk, a színházi és filmes
szakmában vagy médiában dolgozó mûvé-
szek, kutatók, kritikusok és újságírók mun-
kájához nyújthat majd hatékony segítséget.

A könyvtárban évente közel húszezer do-
kumentumot kérnek ki az olvasók, de a fej-
lesztés új könyvtárhasználói csoportok 
bevonására is kiterjed. A szolgáltatások nép-
szerûsítését tájékoztató kiadvány és projekt-
nyitó rendezvény segíti.

Különösen fontos célkitûzés, hogy elsõ-
sorban a középiskolás korosztály számára –
kifejezetten az induló szakokkal/szakirá-
nyokkal összhangban – létrehozzanak olyan
tematikus címlistákat, szakirodalmi adatbá-
zisokat, amelyek a sajátos követelményû
egyetemi felvételikre való felkészülést segí-
tik. A gyakorlati tanácsokat is tartalmazó,
honlapról elérhetõ segédanyagokat középis-
kolás diákokkal és az egyetem hallgatóival
közösen állítják össze, majd nyilvános ren-
dezvényen mutatják be az érdeklõdõknek.

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg, melyben a Színház-
és Filmmûvészeti Egyetem partnerei az 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Inté-
zet, amellyel gyûjtõköri együttmûködést
alakít ki az egyetem, valamint a Vörösmarty
Gimnázium drámatagozata és diákjai. Az
egyéves projekt zárása 2011. december 
31-én lesz. ■

Megkezdõdött a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Könyvtárának
fejlesztési projektje



Sokan felkaphatják a fejüket erre a mondat-
ra azok közül, akik még emlékeznek rá,
hogy a könyvtár „anyaintézménye”, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
tavaly ülte 375 éves jubileumát. Az ellent-
mondás feloldása azonban nem is olyan bo-
nyolult, amilyennek elsõ pillantásra tûnhet,
és ebben segíthet bennünket az is, ha felfi-
gyelünk az idézõjelre az anyaintézmény
szónál. Az ELTE ugyanis valójában nem ne-
vezhetõ a könyvtár „szülõjének”, hiszen a
gyûjtemény a nagyszombati jezsuita kollé-
gium kebelében jött létre a kollégium alapí-
tásával egy idõben, 1561-ben.

Az Egyetemi Könyvtár Lotz Károly fres-
kóival dekorált dísztermében a jubileumi év
ünnepélyes megnyitóján a meghívottakat
Mezey Barna, az ELTE rektora köszöntötte.
Köztük Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás
minisztert, Tarlós István fõpolgármestert,
Puskás András Budapest V. kerületi alpol-
gármestert és P. Forrai Tamás Gergely SJ.
jezsuita rendfõnököt, akik felszólalásukban
méltatták a jubiláló intézményt.

Szögi László, az Egyetemi Könyvtár fõ-
igazgatója a jubileumi évet megnyitó beszé-
dében megemlékezett a könyvtár történeté-
nek fõbb fordulópontjairól. Szólt arról, hogy
a mai könyvtár elõdjét Nagyszombat váro-
sában, 1561-ben alapította a jezsuita rend. 

A kollégium könyvtárából 1635-ben az elsõ
állandó magyar egyetem könyvtára lett,
amely már a XVIII. században az ország
egyik legjelentõsebb gyûjteményének szá-
mított. 1777-ben Mária Terézia döntése
alapján az egyetem és vele könyvtára az 
ország szívébe, Buda várába költözött.
1784-ben pedig II. József innen mai helyére,
Pestre, a ferencesek akkori klastromába köl-
töztette a könyvtárat. Az Egyetemi Könyvtár
mint nyilvános bibliotéka 1780-tól közel
egy évszázadig a nemzeti könyvtár szerepét
töltötte be. A XX. század folyamán a könyv-
tár szerepe megváltozott, mivel az óriásira
növekedett budapesti egyetem igényeit
egyedül már egyre kevésbé volt képes kielé-
gíteni, de értékes állománya e korszakban is
kiemelkedõ közgyûjteménynek számított.
Óriási szerencsének mondható, hogy a 
II. világháborúban az épület és a gazdag
gyûjtemény szinte alig károsodott. A világ-
háború befejezése után a könyvtár gyûjtõkö-
re a humán tudományok egy részére szako-
sodott, de e területeken gyûjteményét az 
államszocializmus körülményei között is si-
került magas színvonalon gyarapítania.
„Napjainkban a könyvtár két alapvetõ fel-
adatot lát el. Különleges értékûek a nemzeti
kulturális örökség fontos részét képezõ
gyûjteményei, amelyeket a legkorszerûbb
eszközökkel tárol és a modern informatika
segítségével tesz közzé. Másrészt Magyar-
ország legnagyobb egyetemének, az ELTE-
nek az információellátásában játszik vezetõ
szerepet” – zárta szavait Szögi László fõ-
igazgató.

A könyvtár történeti törzsgyûjteménye a
nemzeti kulturális örökség része. A 450 éve
folyamatosan gyarapodó állomány nagysága
a teljes könyvtári hálózatban fellelhetõ do-
kumentumokkal együtt meghaladja a 3,6
millió könyvtári egységet. Az Egyetemi
Könyvtár gyûjteménye nagyszámú régisé-
get, ritkaságot õriz. Legféltettebb kincsei
között 183 kódexet, köztük 14 Corvinát és
mintegy 1150 õsnyomtatványt tartanak szá-
mon, európai viszonylatban is jelentõsnek
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mondható a kéziratos állományuk. Gyûjte-
ményük 10 ezer antikvát (XVI. századi do-
kumentumot, amelyek teljesen egyediek),
15 ezer barokk (XVII. századi) és 55 ezer
XVIII. századi kötetet foglal magába.

Az Egyetemi
Könyvtár rendsze-
resen rendez kiállí-
tásokat a védett
gyûjteményeiben
õrzött kéziratokból,
õsnyomtatványok-
ból és régi nyomtat-
ványokból. Gyak-
ran ad helyet tudo-
mányos rendezvé-
nyeknek, országos
és európai jelentõ-
ségû konferenciák-
nak is.

Sokat tesznek a
tudományos isme-
retterjesztésért. Ki-
tárják a kapukat a
nagyközönség elõtt
a múzeumok éjsza-
káján, a kutatók éj-
szakáján, december
elején pedig mindig nagy sikert arató nyil-
vános könyvvásárt rendeznek.

Kincseikbõl most a Cimelia címmel nyílt
és az Egyetemi Könyvtár dísztermében már-
cius végéig a nagyközönség számára ingyen
látogatható kiállítás nyújt ízelítõt. 

A Nemzeti Örökség részét képezõ kin-
csek, a kutatók számára fontos, egyedülálló
és különleges dokumentumok szakszerû õr-
zése és rendelkezésre bocsátása mellett az
Egyetemi Könyvtár modernkori gyûjtemé-
nyével az egyetemi ifjúság, valamint a nagy-
közönség rendelkezésére is áll. 

Történelmi jelentõségû lépés az Egyete-
mi Könyvtár életében, hogy 2010. december
végén megkezdték a muzeális értékû alapka-
talógus digitalizálását, melynek célja az
interneten való publikálás, így a könyvtár
egész állományának kereshetõvé tétele a
használók szélesebb köre számára.

Az alapkatalógus megközelítõleg 1 mil-
lió 100 ezer cédulát tartalmaz, amelyek
3300 dobozt töltenek meg. A digitalizálást

az Arcanum Kft. végzi nagy teljesítményû
szkennereivel. 2011. január közepéig 400
katalógusdoboz céduláinak szkennelését fe-
jezték be. Elõreláthatóan áprilisig a teljes di-
gitalizálás megtörténik, ezután a szkennelt

állomány feldolgo-
zása következik.
Ennek befejezté-
vel, várhatóan az
év második felé-
ben, az internetrõl
is elérhetõvé vál-
nak a jelenlegi 
1 millió dokumen-
tum mellett további
1 milliónak az ada-
tai. Arra egyelõre
nem látnak lehetõ-
séget, hogy a
szkennelt anyag
teljes feldolgozása
is megtörténjék be-
látható idõn belül.

Egy évvel ez-
elõtt, 2010 tava-
szán, a vagyon-
védelem érdeké-
ben az Egyetemi

Könyvtár az ELTE központi beruházás ter-
hére elkezdte a közbeszerzést megelõzõ
szakmai anyagok elõkészítését, a szakvéle-
mény és a kiviteli terv elkészíttetését. Az
ELTE vagyonvédelmi rendszer telepítésére
szóló közbeszerzési kiírásának eredménye-
ként a rendszer telepítési munkái az Egyete-
mi Könyvtárban 2011. február elején elkez-
dõdtek, és várhatóan május 31-én fejezõd-
nek be.

A könyvek védelme érdekében kiépítik
az áruvédelmi rendszert. Ehhez a könyveket
chippel kell ellátni, és elektronikus kapukat
kell felállítani. Beléptetõ rendszer is készül,
amivel lehetõvé válik a dolgozói munkaidõ-
nyilvántartás. Az olvasók az olvasójegyük-
kel léphetnek be a könyvtárba. Kiépül még
egy digitális adatvonalakat alkalmazó „in-
telligens” behatolásjelzõ és egy zárt láncú
videorendszer.

2010-ben a Kéziratok és régi nyomtatvá-
nyok raktára felett – állományvédelmi okok-
ból – új szintet alakítottak ki a kézirattári
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anyag részére, amelyet felújítottak és meg-
felelõ védelemmel láttak el. Az új raktárba
restaurátor szakszerû felügyelete mellett
csak ellenõrzött, illetve fertõtlenített anya-
gok kerülnek. Az idei évben a források függ-
vényében további raktárbõvítést terveznek.

Azért, hogy a könyvtár minél korsze-
rûbb, minõségi szolgáltatásokat nyújthasson
az egyetem polgárainak és a könyvtárakat
használó közönségnek, 2008-ban az ELTE
könyvtári hálózatában dolgozó könyvtáro-
sok kezdeményezésére elindult a Könyvtári
minõségfejlesztés 21 (K21) projekt. A pro-
jekt keretében arra is hangsúlyt fektetnek,
hogy munkájuk hatékonyságának és elis-
mertségének érdekében a könyvtárosok
megosszák és átadják egymásnak tudásukat,
tapasztalatukat.

Az ELTE 2007-ben elfogadott minõség-
fejlesztési programjában vállalja, hogy a mi-
nõségfejlesztési eljárásokat kiterjeszti vala-
mennyi szervezeti egységére. Ennek része a
könyvtári rendszer, mint az intézmény fon-
tos szolgáltató területe. A K21 Könyvtári
minõségfejlesztési program az ELTE hivata-
los projektje, így az Egyetem Minõségirá-
nyítási Bizottságának támogatásával mûkö-
dik.

A projekt eredményei hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az ELTE legfõbb céljai és straté-
giája megvalósulhassanak, az universitas

Magyarország és a közép-európai régió ve-
zetõ egyetemévé váljon, valamint kiváló mi-
nõsítést szerezzen a felsõoktatási és kutató-
egyetemi akkreditáció során.

A K21 program alapelvei és céljai: az
Európai Minõségirányítási Alapítvány
(EFQM) Kiválóság Modellje nyomán, a
nemzeti és szakmai önértékelési minták
alapján az egyetem saját arcára alakított ön-
értékelési keretrendszert dolgoztak ki, mivel
az ELTE könyvtári hálózatának szervezete,
mûködése jelentõs sajátosságokkal bír más
hazai könyvtárakkal összehasonlítva.

A minõségfejlesztési program megvaló-
sításként feltérképezik a könyvtárak mûkö-
dése során megvalósuló folyamatokat, mé-
rik és elemzik a használók, olvasók igényeit
és elégedettségét, górcsõ alá veszik a szer-
vezeti kultúra paramétereit, vizsgálják a
könyvtárak vezetésének módszereit, a veze-
tõk eredményességét, alkalmazzák a stra-
tégiai tervezés eszközeit, javítják a partne-
reikkel való együttmûködést, bevezetik a
könyvtári munka területein az értékelést,
mérik a munkatársak elégedettségét, megha-
tározzák a könyvtárak mûködésének erõssé-
geit és a javítandó, fejlesztendõ területeket,
törekednek a szervezeten belül és kívül fel-
lelhetõ jó gyakorlatok megismerésére és fi-
gyelembe vételére, cselekvési programot
dolgoznak ki a folyamatos javításra, majd
újra mérik és értékelik az eredményeket.

A programban jelenleg több mint 40
könyvtáros vesz részt, témák szerinti mun-
kacsoportokban dolgozva. Évente elfoga-
dott munkaterv alapján történik a projekt
megvalósítása. 
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Az ELTE könyvtárai új, a XXI. század
igényeinek és a kutatóegyetemi címmel járó
elvárásoknak megfelelõbb integrált könyv-
tári rendszer használatára térnek át. Az új,
korszerû, gyors és megbízható mûködésû
Aleph integrált könyvtári rendszer (IKR) a
15 évvel ezelõtt bevezetett Horizont váltotta
föl. Használatára 2011 szeptemberéig azok
az ELTE-könyvtárak is áttérnek, amelyek
jelenleg más könyvtári rendszerben dolgoz-
nak. Tíz olyan ELTE-könyvtárban, ahol köl-
csönzés is folyik, 2011. február 14-étõl a
kölcsönzés is zökkenõmentesen zajlik az új
rendszerben.

Az új IKR lehetõvé teszi az egységes EL-
TE-olvasójegy használatát, így az ELTE-
könyvtárak olvasóinak csak egyszer, egy
könyvtárban kell regisztrálniuk. Az ELTE
hallgatói a diákigazolványukat is használ-
hatják olvasójegy gyanánt.

Az olvasóbarát online katalógus számos
új lehetõséggel és kényelmi szolgáltatással
áll az olvasók rendelkezésére. Öt különbözõ
keresési opcióból válogathatnak, a nagyon
egyszerûtõl a csak gyakorlott könyvtárhasz-
nálóknak ajánlott CCL-keresésig. Lehetõvé
teszi az egyidejû keresést több katalógus-
ban. Bibliográfia-kezelõ támogatással is
rendelkezik. „Saját”, testre szabható tárhe-
lyet biztosít a bejelentkezett felhasználók-
nak, ahol e-polcot nyithatnak, tárolhatják
kereséseiket, online intézhetik elõjegyzései-
ket, hosszabbításaikat, üzenhetnek könyvtá-
ruknak. A katalógus angol nyelvû felülettel
is rendelkezik, a könyvek angolul is keres-
hetõk. A rendszer meg tudja jeleníteni a nem
latin karaktereket is, így nemcsak a külföldi
hallgatók és a nyelvi tanszékek munkáját tá-
mogatja, de növeli az ELTE internetes látha-
tóságát is, ami fontos tényezõ a nagy egye-
temek nemzetközi versenyében. ■
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Tisztújítás az MKE Pécsi és
Baranyai Szervezetében

✒✒    Szénászky Mária

2011. február 23-án tartotta közgyûlését
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Pécsi és Baranyai Szervezete. 
A helyszín a szervezet székhelye, a pécsi
Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõ-
dési Központ Könyvtára (ANK) volt.

Az összejövetel célja a szervezet új
vezetõségének megválasztása volt. Az el-
nöki és ellenõrzõ bizottsági beszámolók
után megismerhették a tagok a jelöltek
névsorát, s megtörtént a szavazás. A vá-
lasztást elõkészítõ jelölõ bizottsági tagja
volt Tiszáné Pethõ Ágnes, Támis Eszter és
Tistyánné Gyurkó Ilona.

Az eredmény:

Elnök: Hamburger Antalné (Pécs, ANK
Könyvtára)

Titkár: Cseresznyés Anikó (Csorba Gyõ-
zõ Megyei-Városi Könyvtár)

Vezetõségi tagok: 
Keresztúri József nyugdíjas könyvtár-
igazgató
Krámos Renáta (Csorba Gyõzõ Megyei-
Városi Könyvtár)
Márkus István (Csorba Gyõzõ Megyei-
Városi Könyvtár)
Rózsáné Szarka Veronika (Pécsi Tudo-
mányegyetem – PTE – Könyvtár Köz-
ponti Könyvtára)
Takács Ferenc (Pécs, ANK Könyvtára)
Az ellenõrzõ bizottság elnöke:
Szénászky Mária (PTE BTK és TTK
Könyvtár)

Az ellenõrzõ bizottság tagjai: 
Szabó Ferencné (Pécs, Csorba Gyõzõ
Megyei-Városi Könyvtár)
Végh Ildikó (Komló Város Önkormány-
zat József Attila Városi Könyvtár és Mu-
zeális Gyûjtemény)



Az Olvasta? Olvas Tata! címû olvasást nép-
szerûsítõ program 2010. december 1-jétõl
indult útjára a Tatai Televízióban, és a hír-
adó után kezdõdõ Magazin címû mûsorban
látható szerdánként 20 óra 15-tõl. Tatai és
kistérségi olvasóinkat kértük fel arra, mesél-
jenek kedvenc olvasmányukról, és mondják
el azt is, mit kaptak õk attól a könyvtõl, 
miért ajánlanák másoknak is. Nem iroda-
lomtörténeti kiselõadást vagy tudományos
értekezést vártunk, hanem néhány perces
önvallomást, a személyes kötõdés titkát a ri-
portalany és a választott könyv között.

Célunk, hogy hatvan ilyen személyes
megnyilatkozást rögzítsünk, s ezáltal a tele-
vízió nézõihez, olvasóinkhoz, valamint le-
endõ olvasóinkhoz szóljunk az olvasás örö-
mérõl. Eddig a felvételek felén vagyunk túl,
és bátran állíthatom, hogy amilyen sokszínû
a paletta a megkérdezettek foglalkozását, is-
kolai végzettségét tekintve, ugyanolyan vál-
tozatos a kedvelt könyvek listája is. A leg-
többen regényeket választottak ajánlójuk té-
májául, így került középpontba Dumas

Monte Cristo grófja, García Marquez Száz
év magánya, Bulgakov Mester és Margari-
tája, Griffin Az elnöki parancs címû mûve,
valamint Wass Albert Funtinelli boszorká-
nya. Michl-Perczell Anita – közmûvelõdési
csoportvezetõ – ismertetõjébõl Coelho ön-
életrajzi ihletésû mûvérõl tudhattunk meg
érdekességeket. Egy volt hivatásos katona-
tiszt, Tóth Zoltán, Nemeskürty István
Requiem egy hadseregért címû szakkönyvét
választotta, Márkus Mihály tiszteletbeli püs-
pök pedig a Bibliáról beszélt. A költészet is
helyet kapott a mûsorban, Kollárné Bombitz
Zsuzsa mûvelõdésszervezõ Áprily Lajos
verseirõl beszélt, azon belül is A csavargó
dala címû költeményt említette meg, mely
nagy hatással volt rá.

Ifjúsági regényeket nemcsak gyerekek
ajánlottak gyerekeknek, hanem felnõttek is,
pl. A két Lotti és A titkok kertje még ma is
kedves emléket idéz két könyvtáros kollé-
gánkban, Szabó Szerafinában és Kotrosits
Ferencné Hajniban. Nemcsak a felnõtt, ha-
nem a gyermekkönyvtárunk olvasói is szíve-
sen tettek eleget kérésünknek, és jókedvûen,
csicseregve foglalták össze élményeiket Fe-
kete István Vuk címû könyvérõl, illetve a
Csingiling címû mesekönyvérõl. Egy közép-
iskolás kamaszlány Sienkiewicz Afrikában
játszódó kalandos regényérõl tartott élmény-
beszámolót, címe Sivatagon és vadonban.

Hogy milyen személyes kötõdésekrõl
hallhatunk még olvasó és könyv között, az a
tavaszi hónapokban dõl el, mivel akkor foly-
tatódik olvasásnépszerûsítõ programunk.
Mindenesetre én kíváncsian várom! ■
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✒✒    Dományi Zsuzsa

Olvasta? Olvas Tata!



Az óvodás gyermekek érdeklõdve hallgatják
a különféle meséket édesanyjuk vagy az óvó
nénik elõadásában. Napjainkban az úgyne-
vezett „slágermesék” hódítanak a kicsik kö-
rében. Az anyukák már célirányosan Bartos
Erika könyveit keresik a polcon, s szeren-
csésnek mondhatók, ha rátalálnak egyre. 
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára lehetõséget biztosít arra,
hogy minden kisgyermeknek jusson a nép-
szerû darabokból.

Egyáltalán nem szokatlan, hogy ovis
gyermekek látogatnak el a város könyvbiro-
dalmába, hiszen már hosszú évek óta van
példa arra, hogy a gyermekek könyvtári fog-
lalkozások keretében ismerkednek meg a
könyvtárral.

A TÁMOP pályázati projekt azonban túl-
mutat ezen. Az ovis csoportok tagjai immá-
ron ugyanazt a könyvet tarthatják kezükben
és kölcsönözhetik ki. Így várja õket Kipp-
Kopp, Boribon, vagy Bogyó és Babóca ka-
landja, amelyet az óvodában az óvó nénik
tolmácsolásában, közösen figyelemmel kí-
sérhetnek a könyv lapozgatásával és a képek
segítségével. A kölcsönzést ovis köl-
csönzõkártyával nyugtázzuk, amellyel a ké-
sõbbiekben is kölcsönözhet a gyermek
könyveket, akár egyénileg is.

A rendezvény keretében az elmúlt évben
könyvtárunk vendégül látta a Fürdõ utcai
Óvoda, a Kálvária utcai Óvoda és a Geszti
Óvoda csoportjait. Nagy örömünkre vidéki
óvoda is csatlakozott a programhoz. Febru-
árban a szomódi Százszorszép ovi gyerme-
kei érkeztek hozzánk, hogy játékos foglal-
kozáson ismerjék meg a gyermekkönyvtár
értékeit, valamint azért, hogy Boribon és
Bogyóék történetét hazavigyék. A kicsik
történeteket hallgattak meg Süni Dini nagy
napjáról, valamint a Négy évszak meséi kö-
zül a Télrõl. Mindannyian nagyon vártuk
már a jó idõt, így a Tavasztündér is ellátoga-
tott a könyvtárba. A foglalkozáson különle-
ges élményt nyújtottak az apró talpúak 
számára azok az állatos újságok (Süni, Ter-
mészetbúvár), amelyekben hattyút vagy
kengurut mutathattak meg egymásnak. 
A folytatásban hasonló jókedvvel színeztek,
énekeltek a gyermekek a könyvtár olvasó-
termében.

A továbbiakban is várjuk az ovis csopor-
tok részvételét egy hangulatos, játékos fog-
lalkozásra, és persze kölcsönzésre, hogy 
minél többen barátjukká fogadhassák Bori-
bont, a játékmackót! ■
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✒✒    Goldschmidt Éva

Az óvodások öröme – könyvtárunk büszkesége



Gyászol az Ózdi Mûvelõdési In-
tézmények. A Városi Könyvtár
munkatársa, szakmai csoportve-
zetõje, Tokaji Magdolna életének
56. évében elhunyt. Életútja az
elmúlt évtizedekben összefonó-
dott városunk kulturális életével.

1954. október 4-én született
Ózdon. Általános iskolai tanul-
mányait a Gyártelepi Általános
Iskolában végezte, majd 1973-
ban érettségizett a József Attila
Gimnáziumban. 1974 és 1978
között a Putnoki Nagyközségi és
az Ózd Járási Könyvtár munka-
társa volt. 1977-ben fõiskolai ké-
pesítést szerzett, okleveles nép-
mûvelõ-könyvtáros lett. 1978-tól
az Ózdi Népmûvelési Intézmé-
nyek Kun Béla Könyvtárban
folytatta szakmai pályafutását,
ahol a könyvtári munka minden
területét megismerve elmélyültek
szakmai ismeretei. 1983-tól,
hasznosítva népmûvelõi végzett-
ségét, az Ózdi Népmûvelési Intézmények
közmûvelõdési koordinátora lett. 

A közönséghálózat kiépítésében, az intéz-
mény mûsorpolitikájának kialakításában vett
részt. 1985-tõl közmûvelõdési elõadói mun-
kakört töltött be. Ennek keretében a vizuális
kultúra, a Munkás Képzõmûvész Kör és az
ismeretterjesztés területével foglalkozott,
többek között szervezõje volt a Királdi Alko-
tótábornak.

1985-ben kötött házasságot Kustor Gyula
képzõmûvész, földrajz-rajz szakos tanárral.
Két lányuk született, 1986-ban Annamária,
1990-ben Kata.

1988-tól a Brassói úti Általános Mûvelõ-
dési Központ munkatársa lett, ahol tudását
népmûvelõként és könyvtárosként is kama-
toztatta. 1994-ben került a Városi Központi
Könyvtárba tájékoztató könyvtárosnak,
1997-tõl pedig szakmai csoportvezetõ volt
haláláig. 

Az elmúlt évtizedek egyik meghatározó
közmûvelõdési, közgyûjteményi szakembere
távozott most közülünk, egy rendkívül mû-
velt, olvasott ember, akinek nagy szerepe
volt abban, hogy kiteljesedett a Városi
Könyvtár értékmegõrzõ és értékközvetítõ te-
vékenysége, nemcsak a városban, hanem a
kistérségben egyaránt.

Õ maga írta nem is olyan régen: „Szeren-
csés vagyok. Ott dolgozhatom, ahol már
gyerekkoromban megálmodtam: könyvek
között. Ott dolgozhatom, ahol megszámlál-
hatatlan könyvtári esemény – felnõtt és gyer-
mekprogramok, könyvbemutatók, kiállítá-
sok – megszületésénél bábáskodhattam. Ott
dolgozhatom, ahol kollégáimmal annyi szép
szakmai sikerben volt részem, de a nehézsé-
geken is átsegített az egymás iránti lojalitás.
A közös múlt és a jelenben épülõ közös jövõ
összekapcsol minket.”

Emléke szívünkben örökké él. ■
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✒✒    Bánfalvi Lászlóné

Tokaji Magdolna
1954–2011



Délelõtt a Bod Péter 

Könyvtárhasználati Vetélkedõn

Nagy örömmel tettem eleget Hock Zsuzsan-
na, a Veres Pálné Gimnázium könyvtáros-
tanára felkérésének, hogy vegyek részt a
Bod Péter Könyvtárhasználati Vetélkedõ bu-
dapesti döntõjében, mint zsûritag.

Nem elõször vállaltam ezt a feladatot, de
mint mindig, most is nagyon izgultam. 
A versenykiírás szerint a téma: gyermek- és
ifjúsági irodalom az EU-ban.

Reggel siettem a Veres Pálné Gimnázi-
umba, ahol a budapesti döntõt tartottuk 
a Bod Péter Társaság gondozásában. Itt a 
II. kategória versenyzõi, a 9–10. évfolyamo-
sok mutatták meg, mit tudnak.

Hock Zsuzsanna és Murányi Adrienn, az
iskola könyvtárostanárai fogadtak, és hama-
rosan megérkeztek a zsûritársak is. Megtisz-
telõ érzés volt Balogh Mihály, az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalma-
zott fõigazgatója, a Könyv és Nevelés fõ-
szerkesztõje mellett zsûritagnak lenni. To-
vábbi zsûritag volt Sipos Mónika, Szabó
Károly és Terdik István könyvtárostanár.

Megbeszéltük a teendõket, kiosztottuk a
feladatokat, és már meg is érkeztek a ver-
senyzõk, felkészítõ tanáruk kíséretében. Is-
merõs arcok is akadtak közöttük, akik évrõl
évre visszatérnek, csak más korosztályban.
Rettenetesen izgultak, míg meg nem kapták

a feladatot: két és fél óra alatt készítsék el a
címoldalát és az elsõ oldalait egy folyóirat-
nak, amely a gyermekirodalomról szól, s az
Európai Unió tagországai számára mutatja
be egy-egy nemzet alkotásait, szerzõit. Sor-
solással dõlt el, ki fogja a francia, ki a né-
met, angol, olasz vagy skandináv gyermek-
irodalmat bemutatni.

Ettõl fogva olyan volt a könyvtár, mint
egy szerkesztõség. A délelõtt az anyaggyûj-
téssel telt el, majd hatvan percük volt arra,
hogy A3-as méretben elkészítsék az általuk
elképzelt irodalmi újságot. Az utolsó percek
valóságos lapzártára emlékeztettek. Rohan-
gálás a fénymásoló, a nyomtató és a számí-
tógépek között. Jaj, nem leszek kész! Rövid
hosszabbítás, majd mindent letenni, letelt az
idõ. Egy kis szusszanás után minden ver-
senyzõnek pár percben be kellett számolnia
a munka menetérõl, arról, mibõl, miért és
hogyan dolgozott.

Hát nem mondom, délre már nagyon 
fáradtak voltunk mindnyájan, nemcsak a
versenyzõk, a zsûritagok is, hiszen egész
délelõtt a gyerekek nyomában jártunk. Bele-
néztünk a jegyzeteikbe, könyveikbe, ha fel-
álltak a számítógéptõl, mi gyorsan leültünk
megnézni, milyen adatbázisban kerestek,
vittük az ollót, ragasztót és pontoztuk min-
den gondolatukat.
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✒✒    Platthy Zsuzsa–Szanádi Csilla

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Egy élményekben gazdag nap a Veres Pálné Gimnázium Könyvtárában



Aztán vége lett. Nehezen, de megszüle-
tett a végeredmény. Lett elsõ helyezett és ki-
lencedik is, de azt gondolom, mindenki
nyert. A gyerekek, a tanáraik és mi is, fõleg
azonban a könyvtárügy! Ismét bebizonyoso-
dott, hogy milyen jól lehet együtt használni
a modern technikát a hagyományossal, és
milyen lelkesedéssel, hozzáértéssel teszik
ezt a fiatalok, ha olyan könyvtárostanárral
találkoznak, akinek szívügye, szenvedélye a
könyvtárhasználat tanítása.

Jó volt, és köszönjük a Bod Péter Társa-
ságnak, hogy vállalta a szervezést, a Veres
Pálné Gimnáziumnak pedig a profi lebonyo-
lítást. Nem véletlen ez, hiszen a verseny ki-
találója a gimnázium régi könyvtárostanára,
Ugrin Gáborné volt, akinek emlékét szere-
tettel ápolják az iskolában.

A versenyzõknek sok sikert kívánunk az
országos döntõhöz!

A Bod Péter Társaság és a Magyar 

Pedagógiai Társaság, Iskolai Könyvtári

Szakosztály (MPTIKSZ) közös szakmai

délutánján

Az elõadók neve sok érdeklõdõt vonzott, így
fél kettõre megtelt a terem. A délután beve-
zetõjeként Németberta Sándor fõtanácsos és
Oporné Fodor Mária, a Veres Pálné Gimná-
zium igazgatója, a Bod Péter Társaság elnö-
ke köszöntötte a versenyzõket, azután kihir-
dették az eredményt.

Mielõtt a szakmai délután elkezdõdött
volna, Németberta Sándor egy különleges-
séggel kedveskedett az igazgató asszony-
nak. Egy nagy dobozt ajándékozott az isko-
lának, amiben olyan régi, pincében talált
osztálynaplók voltak, amelyeket a század

közepén készítettek az akkor ebbe az iskolá-
ba járó diáklányok.

Négy óráig öt elõadást hallgathattunk
meg, mindegyik nagy érdeklõdésre tarhatott
számot. Az elõadók a gyermekirodalomtól 
a tanórán kívüli tevékenységen át a szabad-
idõ hasznos eltöltéséig tekintették át a köz-
oktatás résztvevõi, köztük kiemelten a
könyvtárostanárok lehetõségeit.

Elõször Alpár Vera, a Gyermekmédia
Egyesület elnöke szólt a média szerepérõl a
szórakozási modell kialakításában, majd
Oporné Fodor Mária tartott egy rövid elõ-
adást a harmadlagos szocializációs lehetõsé-
gekrõl a közoktatásban. Kiemelte azokat a
jelentõs foglalkozásokat, amelyek képvise-
lõi segítik a pedagógusok munkáját: az isko-
lapszichológus, szabadidõ-szervezõ, és ter-
mészetesen a könyvtárostanár munkáját. Két
folyóirat fõszerkesztõjével is megismerked-
hettünk. Sándor Csilla a Csodaceruzától
beszélt nekünk a gyermekirodalom fontos-
ságáról, s ebben a szülõk és pedagógusok
szerepérõl. Szávai Ilona a Fordulópont
folyóiratot mutatta be, amelynek szinte min-
den száma érinti a harmadlagos szocializá-
ciót.

Az elõadások sorát Hock Zsuzsanna, az
MPTIKSZ elnöke zárta a Kulturális örökség
– iskolai könyvtár a változó jogszabályok
tükrében (Állásfoglalások, szórakozás mo-
delljei) címû elõadásával.

Fárasztó, de hasznos, a szakmai ismere-
tek gyarapítására és feltöltõdésre alkalmas
napot töltöttünk a Veres Pálné Gimnázium
Könyvtárában. Köszönjük! ■
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A Miskolci Egyetem 2009-ben ünnepelte
275. évfordulóját, hiszen 1735-ben alakult
meg az egyetem õse Selmecbányán. 

III. Károly alapította azt a bányászati-ko-
hászati tanintézetet (Bergschule), ahol a vilá-
gon elsõként oktattak felsõfokú bányászati-
kohászati ismereteket. A könyvtár egyidõs az
egyetemmel, 1735 júniusában jelent meg
ugyanis az udvari kamarás leirata arról, hogy
a fontosabb szakkönyveket be kell szerezni.
A tanintézetet 1762-ben Mária Terézia ren-
deletével akadémiává szervezte. 1920-ban, 
a trianoni békeszerzõdés után Selmecbánya
Csehszlovákia része lett, így az Akadémia
költözni kényszerült, Sopron adott helyet 
a hontalan iskolának. 2009-ben volt hatvan
éve, hogy megalakult Miskolcon a Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem, ahova Sopronból át-
költöztek a kohászok és a bányászok, míg
Sopronban csak az erdészek maradtak. Eb-
ben az évben Miskolcon már megindult a
könyvtár szervezése. 1949 és 1969 között 
a könyvtár három helyen üzemelt egyre jobb
körülmények között: 1949-ben mindössze
egy szobája volt, majd az egyik, közben már
felépült kollégiumban 1952-ben 250 négy-
zetméternyi területet kapott. 1959-ben ismét
költözött, ekkor már 800 négyzetméter állt a
rendelkezésére. De néhány év elteltével ez a
terület is kevésnek bizonyult. 1969-re végre
elkészült a jelenleg is használt épület, mely
2009-ben lett negyvenéves. 

A fentebbi nyúlfarknyi történeti összefog-
lalóból ki lehet olvasni azt a három emléke-
zetes évfordulót, melyek megünneplésére
könyvtárunk kiadta A Miskolci Egyetem
Könyvtár, Levéltár, Múzeum története. 275
éves intézmény, 60 éve Miskolcon, 40 éve új
épületben címû könyvét. 

1989-ben jelent meg Zsidai József, volt
könyvtári fõigazgató szerkesztésében a Mû-
szaki felsõoktatás elsõ könyvtára Magyaror-
szágon 1735–1985 c. mû, amely a 250 éves
évfordulóra készült. Elõtte 1985-ben Zsám-

boki László, akkor még nem fõigazgatóként,
jelentette meg a Selmectõl Miskolcig 1735
–1985 címû kötetet. Ez a két mû behatóan ír-
ja le a selmeci idõket, a soproni idõszakot, a
háború utáni éveket. Ezért a mostani jubileu-
mi könyvben nagyobb hangsúlyt kaptak a
közelmúlt történései, az informatika betörése
a könyvtári mindennapokba, a több mint 25
éves levéltár és az idén 25. évét ünneplõ mú-
zeum története.

Az egyes fejezeteket nyolc szerzõ írta, és
további három munkatárs állította össze a
könyvtár történetének kronológiáját, az egy-
kori és jelenlegi munkatársak publikációinak
bibliográfiáját, az elmúlt 60 év és a 2010-es
év munkatársainak jegyzékét, valamint a ki-
állítások listáját. A könyvet Szendi Attila, a
Történeti Gyûjtemények Osztálya vezetõje
szerkesztette. A szerzõk sorban bemutatják a
jelenlegi szervezeti felépítés szerinti osztá-
lyok (Gyarapítási és Feldolgozó Osztály, Ol-
vasószolgálati és Tájékoztatási Osztály, In-
formatikai és Gazdasági Osztály, Történeti
Gyûjtemények Osztálya) és természetesen
elõdeik történetét a 2009. évvel bezárólag. 
A Történeti Gyûjtemények Osztályába tarto-
zik az 1982-ben alapított Egyetemi Levéltár,
az 1985-ben alapított Egyetemi Múzeum és
a Selmeci Mûemlékkönyvtár. A levéltárról, a
múzeumi gyûjteményekrõl külön fejezet
szól, a mûemlékkönyvtárral jelentõsége mi-
att két fejezet foglalkozik. A könyvtár negy-
venéves épületének története is részletesen
bemutatásra kerül. A sárospataki Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar könyvtára 2009.
július 1-jétõl szervezeti egysége a könyvtár-
nak, ezért az õ történetük sem maradhatott ki. 

Az igen szép kivitelezésû, nagyméretû,
160 oldalas könyvet rengeteg ábra, fekete-fe-
hér és színes fénykép illusztrálja. A 300 pél-
dányban megjelenõ kiadványt a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatta. A nyom-
dai elõkészítést a miskolci Bíbor Kiadó vé-
gezte. ■
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✒✒    Burmeister Erzsébet

S z e m l e
A Miskolci Egyetem könyvtárának története



CIMELIA – Értékek a budapesti Egyetemi
Könyvtárból. Kiállítás
Nyitva március 2–31., 12-tõl 18 óráig

Reprezentatív válogatás a gyûjtemény leg-
szebb, legértékesebb kézirataiból és nyomtat-
ványaiból. Közel ötven, idõrendbe rendezett
dokumentum mutatja be az egykor egymás
mellett élt különféle kulturális áramlatok egy-
idejû társadalmi hatásmechanizmusait. A kiál-
lítás egyben az Egyetemi Könyvtár ingyenesen
látogatható jubileumi ajándéka minden, a régi
korok iránt érdeklõdõ kultúrakedvelõnek.
A kiállítás rendezõje Knapp Éva.

Hommage à Josquin 
– Hódolat a zenefejedelemnek
2011. március 20., 18 óra

Megszólalnak a 490 éve elhunyt mester re-
mekmûvei, a pályatársak õt búcsúztató gyász-
zenéi, tiszteletére írt alkotásai.
Capella Silentium énekegyüttes
Közremûködik: Szlama Annamária – gitár

Úton az 500. év felé
Jubileumi könyvtárszakmai rendezvény
2011. április 6., 10-tõl 14 óráig

A szakma képviselõi számára rendezett
esemény célja az Egyetemi Könyvtárban az el-
múlt évben elért legjelentõsebb könyvtárszak-
mai eredményeknek a bemutatása, illetve a je-
lenleg zajló és a következõ évek során végre-
hajtandó folyamatok, teendõk ismertetése, me-
lyek szükségesek ahhoz, hogy az intézmény
szolgáltatásai és gyûjteményei eleget tudjanak
tenni a XXI. század könyvtáraival szemben tá-
masztott, rendkívül gyorsan bõvülõ elvárások-
nak. Az esemény rendezõje Kálóczi Katalin fõ-
igazgató-helyettes.

XVII. századi olasz kamarazene
Girolamo Frescobaldi, Stefano Landi,
Giulio Caccini, Claudio Monteverdi mûvei
2011. április 11., 19 óra
Közremûködik: MurányiMárta (szoprán),
Fábri Flóra (csembaló), Regõs Júlia (viola da
gamba)

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
XIV–XV. (összevont szám)
A megjelenés várható idõpontja: április köze-
pe, május eleje

A 400 oldalas, 16 oldalnyi színes képmel-
léklettel bõvített kiadvány az elmúlt három év
tudományos konferenciáinak, illetve kutatásai-
nak anyagából összeállított publikációkat tar-
talmaz a következõ témakörökben: egyetemtör-
ténet, történettudomány; az Egyetemi Könyvtár
történetérõl; mûvelõdéstörténet, társadalomtör-
ténet; a mohács elõtti magyarországi humaniz-
mus emlékei az ELTE Egyetemi Könyvtárban.
A kötet szerkesztõje Szögi László.

Az ismeretlen Mikes. Kiállítás
Ünnepélyes megnyitó: 2011. május 3., 15 óra
Nyitva: május 4 – október 15., munkanapokon
12-tõl 18 óráig

Az esemény Mikes Kelemen halálának 250.
évfordulóját ünnepelve a budapesti Egyetemi
Könyvtárban õrzött legkorábbi Mikes-fordítás
és az Egerben õrzött Törökországi levelek au-
tográf kéziratai köré rendezõdik. A két helyszí-
nen, ugyanazon koncepció szerint megrende-
zett kamarakiállítás Mikes mûveltségét és 
mûveit kívánja szélesebb körben bemutatni. 
A kiállítások rendezõi: Knapp Éva és Tüskés
Gábor

Pázmány-nap
2011. május 13., 10-tõl 18 óráig

Az ELTE központi rendezvényéhez kap-
csolódóan az Egyetemi Könyvtár is számos
programmal (vitafórum, felhasználóképzési
programok, kvíz, jó idõ esetén majális a
könyvtár udvarán) várja a hallgatókat és az ér-
deklõdõket.

Múzeumok Éjszakája 
2011. június 18. vagy 25.

Sokadik alkalommal kerül sor a könyvtár
részvételére a népszerû rendezvényen. A terve-
zett programok között vezetett könyvtártúra, a
restaurátori munka bemutatása, képzõmûvé-
szeti kiállítás, koncert és könyvvásár szerepel. 
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Tu d j o n  r ó l a
Az Egyetemi Könyvtár jubileumi évének programjai



Az Egyetemi Könyvtár arcképcsarnoka
2011. június közepe

Állandó kiállítás a kiállítótermi funkciókra
is alkalmas, felújított második emeleti tanács-
teremben a könyvtárban egykor mûködött szá-
mos nagynevû tudós, író és közéleti személyi-
ség portréiból (elég csak Angyal Dávid, Bibó
István, Bóka László, Cornides Dániel, Garay
János, Kovachich Márton György, Sõtér Ist-
ván, Reguly Antal, Pray György, Toldy Ferenc
nevét említenünk).

A kulturális örökség napja
2011. szeptember 17.

Igen népszerûek a könyvtár épületét és ér-
dekességeit bemutató különféle vezetések,
idén ezek természetesen a 450 éves évforduló-
ra is koncentrálnak majd.
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Kedves Kollégák!

A „Magyar Életrajzi Kalauz” reprezenta-

tív nemzeti digitális névkatasztert 25 éve

kezdtem el építeni. Köszönöm mindenki-

nek, aki biztatással és építõ kritikával se-

gítette az adatbank megerõsödését. Hitem

szerint a jelenleg 284 058 személy adatait

magában foglaló, folyamatosan bõvített és

aktualizált közszolgálati adattár jelentõsé-

ge messze túlnõ azokon a kereteken, ami-

ket negyedszázada ingyenes, munkaidõn

kívüli tevékenységemmel próbálok meg-

alapozni. 

A használók felismerhették az integrált

adatfeldolgozás elõnyeit. Minden értékes

javaslatot igyekeztem beépíteni az adattár

koncepciójába. A legnagyobb elismerés

számomra, hogy sokan veszik igénybe

szolgáltatásait. 

Biztos vagyok abban, hogy biográfiai

internetes közszolgálati adattáram ügye

sikerre van ítélve. Fejlõdése eddig sem

függött finanszírozási forrásoktól, hiszen

életem része lett. Sokat tanultam belõle,

és ismeretekben gazdagabb lettem általa.

Számomra minden egyes rögzített sze-

mély nem rideg adat, hanem valamilyen

szinten személyes ismerõs. Bár winches-

terek tárolják, de a szívemben õrzöm vala-

mennyiüket. Volt egy álmom, amelynek

megvalósításáért minden tõlem telhetõt

elkövettem, és ezután is meg fogok tenni.

Talán közérdeklõdésre is számot tartó ma-

gánünnepem alkalmából kezemet nyúj-

tom a segítõkész együttmûködõknek. 

Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 

Németh Tibor könyvtáros

mabi@cellkabel.hu

Celldömölk, 2011. március 7. 



„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

Az én könyvtáram címmel várjuk könyvtáruk 
gyereklátogatói írásait, rajzait, fotóit.

Az érdemesebbeket lapunk hasábjain megjelentetjük, 
illetve könyvjutalommal díjazzuk.

Érdeklõdni lehet: afulopa@gmail.com e-mail címen.
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A Magyar Köztársaság elnöke a 
miniszterelnök elõterjesztésére március
15. alkalmából Széchenyi-díjat adomá-
nyozott Monok Istvánnak, a XV–XVII.
század könyv- és olvasmánytörténeté-
nek, a XVI–XVII. század magyar mû-
velõdéstörténetének és a régi magyar
irodalom történetének kutatásában elért
eredményeiért, oktatói, szerkesztõi,
szakmai közéleti tevékenysége elisme-
réseként.

A Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke március 15-e alkalmából a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjét adta át Rozsondai Bélánénak,
az irodalomtudomány kandidátusának,
az MTA Könyvtára Kézirattár és Régi
Könyvek Gyûjteménye nyugalmazott
osztályvezetõjének negyvenéves ki-
emelkedõ munkájáért, az egyetemes
könyvtárügy hûséges szolgálatáért.

Gratulálunk a kitüntetéshez és további
sikereket, jó egészséget kívánunk!



Márciusi lapszámunk szerzõi

Bánfalvi Lászlóné
Ózdi Mûvelõdési Intézmények, Városi Könyvtár, Ózd

Burmeister Erzsébet
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolc

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Farkas Renáta 
ELTE BTK, Budapest

Fábryné Márkus Ágnes
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen

Goldschmidt Éva 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Platthy Zsuzsa
Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola, Budapest

Pobori Ágnes 
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Szanádi Csilla 
ELTE TÓFK Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Budapest

Szénászky Mária
Pécsi Tudományegyetem BTK és TTK Könyvtár, Pécs

E
se

m
én

yn
ap

tá
r,

 2
01

1
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III. 21–28.

III. 31.

IV. 8.

IV. 14–17.

IV. 15.

IV. 21.

V. 13–14.

Május vége

VII. 14-16.

IX. 17.

IX. 23.

Hely

Országosan

Bp., OSZK

Bp., KSH

Budapest

Bp., Millenáris

Budapest, KSH

Szombathely

Csongrád

Pécs

Országosan

Budapest, OIK

Rendezvény

Internet Fiesta

MKE közgyûlés

Az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának szakmai napja

XVIII. Budapest Nemzetközi
Könyvfesztivál

Pódiumbeszélgetés a Márai-programról

Környezetvédelem a statisztika tükrében

Az olvasás össztantárgyi feladat
HUNRA-konferencia

Kárpát-medencei könyvtárosok találkozója

Vándorgyûlés

A kulturális örökség napja

Nyelvek európai napja

Rendezõ intézmény

IKSZ

MKE

MKE Társ.tud. Szek.,
KSH Könyvtár

MKKE

MKE

KSH Könyvtár,
Móricz Gimnázium

HUNRA

IKSZ, 
Csemegi Károly VK

MKE

OIK

Információ

iksz@oszk.hu

mke.info.hu

konyvtar.ksh.hu

fesztival.maszre.hu

mke.info.hu

konyvtar.ksh.hu

konferencia.hunra
@gmail.com

iksz@oszk.hu

mke.info.hu

oik.hu
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