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Elõadásomban az ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálat (EKSZ) minõség-
irányítási rendszerének egy központi 
kérdésérõl, az intézményi folyamatok
menedzselésrõl szeretnék beszélni. A mi-
nõségirányítási rendszerek folyamat-
szemléletû megközelítésébõl kiindulva
ismertetem a folyamatmenedzsment he-
lyi rendszerének összetevõit. Az ELTE
Könyvtári Tanácsa által nemrég elfoga-
dott Minõségirányítási kézikönyv alapján
bemutatom egyrészt a már megvalósított
eredményeket és tapasztalatokat, más-
részt pedig a jövõre vonatkozó terveket.
Foglalkozom a projekt folyamatirányítá-
si munkacsoportjának tevékenységével,
valamint az általa kialakított folyamat-
menedzsment-ûrlappal és -útmutatóval,
amely az EKSZ közös folyamatainak le-
írásához készült. Végül pedig néhány
mondat erejéig kitérek azokra a technikai
jellegû kérdésekre is, amelyek az EKSZ
minõségfejlesztési tevékenységének in-
formatikai hátterét adják.

Folyamatszemléletû megközelítés

Ahogyan a mindennapi tevékenységein-
ket átszövi a folyamatok egymásba kap-
csolódó hálózata, ugyanígy kapcsolód-
nak egybe a könyvtár szolgáltatásait lét-

rehozó folyamatok és tevékenységek so-
rozatai is. Mint egy puzzle, amelynek
minden darabja meghatározott kapcsolat-
ban áll a körülötte lévõ elemekkel, és
amely önmagában nem, csak kapcsolatai
révén képes a teljesség megteremtésére.

A könyvtári szolgáltatások teljességé-
nek kulcsa a tudatos munkaszervezés, a
szolgáltatásokat létrehozó folyamatok
menedzselése. Ahhoz, hogy a dinamiku-
san változó környezet ellenére a könyvtár
mindig azonos színvonalon és minõség-
ben tudjon megfelelni a felhasználók igé-
nyeinek és elvárásainak, kiemelt figyel-
met kell fordítani a folyamatok helyi
rendszerének minden elemére. A folya-
matok rendszerében való gondolkodás, a
folyamatszemléletû megközelítés alapel-
ve, hogy a szervezet mûködésének sike-
ressége és hatékonysága az intézményen
belüli folyamatok eredményeként alakul
ki.1

A szolgáltatások hatékonyságának és
minõségének fejlesztése úgy érhetõ el, ha
a tevékenységeinket jól áttekinthetõ fo-
lyamatokra bontjuk, és azokat megfelelõ
módon szabályozzuk. A mûködés szabá-
lyozása és fejlesztése érdekében minde-
nekelõtt a folyamatokat kell rendszerbe
foglalni, tudatossá, átláthatóvá tenni, így
válik lehetõvé a hibák idõbeni kikü-
szöbölése (még a lehetséges bekövetke-
zésük elõtt), a kompetenciahatárok pon-
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tos meghúzása és a felelõsségek megál-
lapítása.2 A folyamatok szabályozásának
végsõ célja pedig a szolgáltatási folya-
matok egységesítése, a felhasználók által
is érzékelhetõ egységes mûködés, illetve
szolgáltatási kínálat létrehozása.

A minõségirányítási rendszerek szer-
ves része az intézményi folyamatok sza-
bályozása. A folyamatok megszervezése,
sikeres mûködtetése komoly körültekin-
tést kíván, mivel a folyamatok szoros
kölcsönhatásban állnak egymással, ösz-
szetett rendszert alkotnak, mely igen ér-
zékenyen reagál a környezet minden vál-
tozására, a várt és nem várt eseményekre
egyaránt. Az EKSZ minõségirányítási
rendszerének kialakításakor nem kizáró-
lag az egyik vagy a másik nagy minõség-
irányítási rendszer elõírásait és javaslata-
it vettük figyelembe, hanem törekedtünk
arra, hogy a lehetõ legteljesebb, az EKSZ
mûködésének minden területét átfogó
szabályozás szülessen. A TQM elveit
szem elõtt tartva nagy hangsúlyt fektet-
tünk a hálózat munkatársainak bevonásá-
ra, képzésére, megszámlálhatatlan trénin-
get és konzultációs alkalmat tartottunk,
hogy gyarapodó tudása által mindenki
részt vehessen a rendszer kialakításában,
mûködtetésében és fejlesztésében egy-
aránt. Az EKSZ minõségirányítási rend-
szerébõl nem hiányzik az ISO-ra, a szab-
ványos minõségirányítási rendszerre 
jellemzõ minõségpolitika, a mérhetõ és
számon kérhetõ minõségcélok, a megfe-
lelõ szervezeti keretek, valamint a jól
strukturált és megfelelõen kialakított do-
kumentációs rendszer sem.

K21 projekt folyamatirányítási 
munkacsoportja

Az EKSZ folyamatszabályozási rendsze-
rének kialakításában vezetõ szerepet töl-
tött be az ELTE EKSZ K21 minõségfej-
lesztési projektjének (K21 projekt) 4-es
számú folyamatirányítási munkacsoport-
ja, szoros együttmûködésben természete-
sen a projekt többi munkacsoportjával,
külsõ szakértõkkel és nem utolsó sorban
a projekt vezetésével. A csoport munkája
valódi PDCA-körként (tervezés-megva-
lósítás-ellenõrzés-beavatkozás) írható le
leginkább, újra és újra, meghatározott
idõközönként ismétlõdõ ciklusok soroza-
taként. A munkacsoport feladata, hogy a
tagkönyvtárak közlései alapján évente
számba vegye az ELTE EKSZ folyama-
tait. Az összegyûjtött folyamatok közül, a
stratégiai céloknak megfelelõen, kijelöli
a közös kulcsfontosságú szolgáltatás-
nyújtási folyamatokat, majd a közös fo-
lyamatok birtokában megrajzolja és
évente felülvizsgálja az EKSZ folyamat-
térképét. Gondoskodik a tagkönyvtárak
által beküldött folyamatleltárak össze-
gyûjtésérõl és archiválásáról. A csoport
feladata volt a folyamatleírás módszeré-
nek és kritériumainak meghatározása is,
mely alapján elkészítette azt a folyamat-
menedzsment-ûrlapot és -útmutatót,
amely az EKSZ közös folyamatainak le-
írásához használható. A folyamatszabá-
lyozás egységes dokumentációs rendsze-
rének kialakítása érdekében mindként
dokumentumot az EKSZ Minõségirányí-
tási kézikönyvében tette közzé. A csoport
a projekt kezdete óta a tagkönyvtárak ré-
szére közvetlen módszertani és gyakorla-
ti segítséget is nyújt. Az elõttünk álló 
feladatok közül a legmeghatározóbb a
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tagkönyvtárak által elkészített folyamat-
leírások és folyamatábrák alapján az
EKSZ közös folyamatainak standardizá-
lása lesz, majd pedig az EKSZ standard
kulcsfolyamatok gyûjteményének közre-
adása.

A folyamatszabályozás helyi 
rendszerének kialakítása

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tag-
könyvtáraiban elõforduló folyamatok
azonosítása 2012 márciusában kezdõdött
meg. Az azonosítás az intézményi folya-
matok összegyûjtését és a közöttük lévõ
kapcsolatok meghatározását, valamint a
megfelelõ folyamatkategóriába való be-
sorolását foglalta magába. A tagkönyvtá-
rak munkáját jelentõsen megkönnyítette
az Egyetemi Könyvtár által közreadott
folyamatleltár, amely mindvégig vezér-
fonalként szolgált.

A folyamatok számbavételének ered-
ményét, az intézményi folyamatleltárakat
az EKSZ tizenkét tagkönyvtára elektro-
nikus úton juttatta el a K21 projekt fo-
lyamatirányítási munkacsoportjához. 
A folyamatleltárak feldolgozása és ter-
minológiájuk összehangolása igazi kihí-
vást jelentett, mivel a viszonylag 
alacsony létszámú munkacsoportnak
hozzávetõlegesen tizenkétszer száz, azaz
közel ezerkétszáz folyamat összevetését
és egyeztetését kellett elvégeznie, rövid
idõ alatt. A folyamatleltárak hálózati
szintû egyeztetését és a közös, valamint a 

kulcsfolyamatok kiemelését követõen el-
készült az EKSZ folyamatleltára, amely
összesen hatvan közös folyamatot tartal-
maz.

A folyamatok osztályozása 
és hierarchiája

A folyamatokról való gondolkodás és ke-
zelésük megkönnyítése érdekében az
összegyûjtött folyamatokat különbözõ
szempontok szerint kategóriákba rendez-
tük. Figyelembe véve a téma szakiro-
dalmát3, a következõ hat folyamatkate-
góriát alkalmaztuk:

A fõ- és alfolyamatok megkülönböz-
tetése a folyamatok egymásba épülésén
alapszik. A legtöbb esetben az intézmény
mûködésén belül definiált folyamatok
nagyobb egységeit, az intézmény alapte-
vékenységéhez kapcsolódó folyamatokat
nevezhetjük fõfolyamatoknak, amelyek
további részfolyamatai az alfolyamatok.
További csoportosítási lehetõséget ad a
vezetési, az alap- és a támogató folyama-
tok megkülönböztetése.

A vezetési folyamatok az intézmény
hosszú távú terveinek kialakításához,
stratégiájának meghatározásához kap-
csolódnak, irányítják a szervezetet. Meg-
határozzák az elvégzendõ tevékenysége-
ket, biztosítják és elosztják a folyamatok-
hoz szükséges erõforrásokat; gondoskod-
nak a folyamatok végrehajtásáról, irányí-
tásáról és szabályozásáról a vonatkozó
tervek, leírások alapján4; mérik továbbá
az elvégzett tevékenységek eredményes-
ségét, hatékonyságát, minõségét; és 
gondoskodnak a felmerült problémák
megoldásáról, szükség esetén a tervek
módosításáról. Vezetési folyamatként ve-
hetõ számba többek között a vezetõi el-
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lenõrzés, értékelés, a stratégiai tervezés,
az éves beszámolók elkészítése, az éves
költségvetés megtervezése, ellenõrzése,
módosítása, valamint az éves munkater-
vek készítése is.

Az alapfolyamatok döntõ fontosság-
gal bírnak a szolgáltatások nyújtása
szempontjából, mivel a könyvtár alapte-
vékenységéhez kapcsolódó folyamatok-
ról van szó. Az EKSZ tagkönyvtáraiban
alapfolyamatnak tekinthetõ például a
gyûjteményszervezés, a dokumentumok
feltárása, a felhasználóképzés, a helyben
használat, a kölcsönzés (saját állomány-
ból, illetve könyvtárközi kölcsönzésbõl),
az online és elektronikus szolgáltatás, va-
lamint a tájékoztatás is.

A támogató folyamatok nem kötõd-
nek szorosan a könyvtár alaptevékenysé-
géhez, sokkal inkább az intézmény mû-
ködéséhez, a szolgáltatások nyújtásához
szükséges forrásokat biztosítják. A támo-
gató folyamatok közé tartozik például 
az épület-karbantartás és -üzemeltetés, az
iratkezelés, az iktatás, a postázás, az in-
formatikai rendszerek üzemeltetése, a
HR és a munkaügy, a statisztikakészítés,
a mérés, elemzés, értékelés.

Az utolsó – ám a könyvtári önértéke-
lés szempontjából elsõdleges – folyamat-
kategória a kulcsfolyamatok, amelybe a
folyamatok nem nagyságuk, hanem az
intézmény céljainak elérése szempontjá-
ból megállapított fontosságuk alapján 
kerülhetnek. A kulcsfolyamatok az intéz-
ményi stratégiában megfogalmazott 
célrendszer megvalósítását biztosító fo-
lyamatok, amelyek köre a célrendszer
változásának megfelelõen idõrõl idõre át-
alakulhat és az intézmény más-más 
folyamatai kerülhetnek a figyelem kö-
zéppontjába.

A kulcsfontosságú folyamatok azono-
sítása során figyelembe kell venni, hogy
melyek azok a szolgáltatások, amelyek a
partnereink számára a legfontosabbak, és
ezeket mely folyamatok állítják elõ. A ki-
választásnál fontos szempont lehet, hogy
melyek azok a folyamatok, amelyek leg-
nagyobb hatással vannak a partnerek 
által megfogalmazott igényekre, és me-
lyekkel találkoznak a használók legin-
kább. Szempont lehet továbbá az is, hogy
mely folyamatokban rejlenek a legerõ-
sebb javítási lehetõségek.5 A kulcsfolya-
matok jelentõségét tovább növeli az a
tény, hogy a könyvtár szervezeti önérté-
kelésekor a különbözõ folyamatok közül
csak a legfontosabbak, a kulcsfolyama-
tok képezik az önértékelés tárgyát. 
A Könyvtári közös értékelési keretrend-
szer kritériumait és megállapításait kizá-
rólag ezekre a folyamatokra vonatkozóan
kell vizsgálni és értékelni. Az ELTE
EKSZ jelenleg huszonegy kulcsfolya-
mattal rendelkezik, melybõl hat vezetési,
négy támogató és tizenegy alapfolyamat.

A folyamatok leírásának szempontjai

A folyamatközpontú mûködés megvaló-
sításának következõ lépése az azonosított
folyamatok szabályozása. „A szabá-
lyozás egy adott tevékenységsorozat
megvalósítási módjának és megvalósítási
feltételeinek a megtervezését és írásban
történõ rögzítését jelenti. A leírás során
meg kell határozni a folyamat lépéseit, a
szükséges erõforrásokat, az idõszükség-
letet és a határidõket. Fontos továbbá 
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a felelõsségek és a hatáskörök kijelölése,
az ellenõrzési és a beavatkozási pontok
megadása. Lényeges a felhasználók ré-
szére biztosított visszajelzési lehetõségek
megadása, illetve a folyamat mûködésé-
hez kapcsolódó – használandó és kelet-
kezõ – dokumentumok összegyûjtése.”6

Folyamatmenedzsment-ûrlap 
és kitöltési útmutató

A felsorolt szempontokat egyesíti magá-
ban az a folyamatmenedzsment-ûrlap és
a kitöltési útmutató, amelyet a K21 pro-
jekt folyamatirányítási munkacsoportja
dolgozott ki az EKSZ közös folyamatai-
nak leírásához. Az ûrlap segítségével az
EKSZ minden közös folyamatát egy egy-
séges szempontrendszernek megfelelõen
lehet körülírni, amely magában foglalja a
folyamat szöveges leírását és lépéseinek
grafikus ábrázolását, a folyamatábrát
egyaránt. A folyamatleírás részletességét
tekintve az EKSZ folyamatmenedzsment-
ûrlapja jelenleg tizenhét rovatot számlál.

A rovatok négy tematikus csoportba
sorolhatók. Az elsõ csoportban a folya-
mat azonosítására, felelõsére, a folyama-
tok hierarchiájában elfoglalt helyének je-
lölésére szolgáló adatok kaptak helyet:

• a folyamat megnevezése
• a folyamat kódja
• a folyamat típusa
• a fölérendelt folyamat kódja
• folyamatgazda
A második tematikus egységbe a fo-

lyamat mûködésének központi elemei
kerültek:

• a folyamat célja
• a folyamat részletes leírása, folya-

matábra
• a folyamat kölcsönhatásai (bemene-

tek és kimenetek)
• erõforrások, feltételek
• kritikus pontok
• dokumentálás (használandó és ke-

letkezõ dokumentumok)
A harmadik csoportba azok a rovatok

tartoznak, amelyek a folyamat mûködé-
séhez kapcsolódó könyvtárpolitikai do-
kumentumokat, valamint a mérési és ér-
tékelési rendszer elemeit tartalmazzák:

• a folyamatra vonatkozó jogszabá-
lyok, szabványok, szabályzatok (általá-
nos és helyi szabályozók)

• folyamatindikátorok
• mérés, értékelés
A negyedik tematikus egység pedig

az adminisztratív jellegû adatokat közli:
• a hatálybaléptetés dátuma
• a vezetõ jóváhagyása
• módosítások

A folyamatközpontú mûködés 
bizonyítékai

Az EKSZ folyamatmenedzsment-ûrlapja
és a hozzá tartozó útmutató nemcsak a
minõségirányítási rendszer dokumentálá-
si követelményeit elégíti ki, hanem szer-
vesen illeszkedik az EKSZ szervezeti 
önértékelésében bizonyítékként felhasz-
nálható dokumentumok körébe is. A ki-
töltött folyamatmenedzsment-ûrlapok és
az útmutató a közös könyvtári értékelési
keretrendszerben meghatározott, bizo-
nyítékként felhasználható dokumentum-
kategóriák közül a kötelezõ doku-
mentumok közé tartozik. A kötelezõ 
dokumentumok mellett az EKSZ minõ-
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ségirányítási rendszerének kialakításakor
kellõ figyelmet fordítottunk az alap- és
ajánlott dokumentumok rendszerének ki-
teljesítésére is. A bizonyítékokon alapuló
önértékelés megvalósításához elengedhe-
tetlen azoknak a dokumentumoknak a
meghatározása és összegyûjtése, ame-
lyek a könyvtár mûködésének rendjét
foglalják írásba.

Az alapdokumentumok azok a
könyvtárpolitikai dokumentumok, ame-
lyekre – intézménytõl függetlenül – 
minden könyvtár támaszkodhat. Ide tar-
toznak többek között a könyvtári és 
határterületi törvények, rendeletek, jog-
szabályok, valamint a különbözõ könyv-
tári tevékenységeket szabályozó nemzet-
közi és hazai szabványok, szabályzatok.

Az elõzõ típussal ellentétben a kötele-
zõ dokumentumok minden esetben az
adott könyvtár mûködését tükrözõ, egye-
di elõállítású dokumentumok, mint 
például a könyvtár minõségügyi kézi-
könyve, kulcsfolyamatainak leírásai,
esélyegyenlõségi terve, minõségpolitiká-
ja, a használókat érintõ útmutatók és sza-
bályok, valamint az ezek hozzáférhetõsé-
gét alátámasztó dokumentumok.

Az imént felsoroltakon túl egyéb bi-
zonyítékok is felhasználhatók az önérté-
keléshez, ezek az ún. ajánlott dokumen-
tumok, mint például a használói igény- és
elégedettségfelmérés kérdõívei.

A folyamatmenedzsment technikai
háttere

A folyamatszabályozás helyi rendszeré-
nek kialakításakor a résztvevõk munká-
jának megkönnyítése és hatékony együtt-
mûködésük érdekében több újszerû 
technikai megoldást vezettünk be. A fo-

lyamatmenedzsment-ûrlap folyamatábrá-
inak megszerkesztéshez egy ingyenes
rajzprogramot, a Diagram Designert hív-
tuk segítségül, amellyel vektor alapú di-
agramokat készíthetünk tetszõleges el-
rendezésben. A szoftver által kezelt for-
mátumok között megtalálhatók a jól is-
mert képi formátumok (BMP, JPEG, GIF
stb.). Használatát megkönnyíti, hogy ma-
gyar nyelvû kezelõfelület is beállítható
hozzá.

Az EKSZ minõségfejlesztési projekt-
je már a kezdetektõl nagy hangsúlyt fek-
tet a keletkezõ dokumentumok és közös
fájlok biztonságos archiválására és meg-
osztására. Mindkét funkció megvalósítá-
sához kiváló felületet biztosít az ELTE 
e-learning-rendszere, a Moodle. A minõ-
ségfejlesztési projekt 2008 óta használja
a Moodle-t a programban részt vevõ
munkacsoportok belsõ kommunikációjá-
nak és képzésének támogatására. A tag-
könyvtárak munkatársai saját azonosító-
jukkal belépve bármikor és bárhonnan 
elérhetik ezen a felületen a projekt összes
anyagát és saját dokumentumaikat is. Le-
hetõség van adott témában fórumot indí-
tani, a feltöltött fájlokhoz megjegyzést
fûzni, szótárat összeállítani, valamint
szerkesztõi jogosultság birtokában a részt-
vevõk aktivitásáról statisztikát lekérni.

A folyamatok leírásában részt vevõ
könyvtárak

Az EKSZ folyamatszabályozási rendsze-
rének kialakítása, mûködtetése és fejlesz-
tése elképzelhetetlen lenne a tagkönyv-
tárak elkötelezett és aktív részvétele 
nélkül. A projekt emberi erõforrását te-
kintve, a legfrissebb statisztika szerint,
ötvennégy személy vesz részt a program-
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ban az ELTE könyvtári hálózatából. Az
EKSZ közös folyamatainak leírása 2012
szeptemberében vette kezdetét a tag-
könyvtárak bevonásával. Az EKSZ-ben
azonosított hatvan folyamat arányos el-
osztását követõen egy-egy könyvtárra 
átlagosan öt-hat leírás elkészítésének a
feladata hárul. A folyamatmenedzsment-
ûrlapok kitöltésének tapasztalatait a
munkatársak beszámolónapokon osztják
meg egymással. A résztvevõk egybehang-
zó véleménye szerint ezek a megbeszélé-
sek olyan intenzív tanulási lehetõséget 
jelentenek, amelyre minden folyamatle-
írással foglalkozó kollégának szüksége
van. Jóval eredményesebb a problémák
megoldása így, mintha egymástól elszi-
getelten próbálnák meg elkészíteni a fo-
lyamatleírásokat. Együtt gondolkodva
könnyebb a bizonytalanságok tisztázása
és a felmerülõ új ötletek elemzése.

Közösen, új utakon

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat
tagkönyvtárainak a minõségirányítás he-
lyi rendszerének kialakításában vállalt
együttmûködése egy tanulságos és izgal-
mas utazás. Közös tanulási és fejlõdési
folyamatként éljük meg mindannyian.
Látjuk, hogy a folyamatszemléletû meg-
közelítés alapvetõen változtatja meg a
korábbi rutinszerû munkavégzés kereteit,
amelyet fokozatosan felvált majd a terve-
zés, megvalósítás, ellenõrzés és beavat-
kozás körforgása. Hiszünk benne, hogy a
folyamatmenedzsment teljes eszköztárá-
nak megismerése és alkalmazása révén
az intézményi folyamataink tudatossá,
átláthatóvá válnak, megteremtve az egy-
séges mûködés, illetve szolgáltatási kíná-
lat létrehozásának lehetõségét. Elsõdle-

ges célunk az egyetemi könyvtári hálózat
szolgáltatási színvonalának emelése és a
használók megelégedésének növelése.
Az út, amelyen elindultunk, biztosan
nem lesz zökkenõmentes, idõnként lesz-
nek hullámvölgyek és kisebb-nagyobb
kanyarok is. De azt mindannyian tudjuk,
hogy visszafordulni és letérni róla sosem
fogunk! Bízunk benne, hogy törekvése-
inket a jövõben is támogatja majd mind a
tagkönyvtárak, mind az ELTE vezetése.
Ezt kívánom magunknak! ■
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Milyen is lesz a jövõ könyvtára? Merre
halad a könyvtárak átalakulása? Ráisme-
rünk-e majd ezekre az intézményekre né-
hány évtized múlva?

Ma már nyilvánvaló, hogy a könyvtá-
rak történetük alapvetõen fontos változá-
sai elõtt állnak. A világ mozgása, a folya-
matok felgyorsulása, a technika szinte
követhetetlen fejlõdése, a digitális világ
térhódítása alapjaiban kezdi megrengetni
a hagyományos könyvtári intézmény me-
rev, ólomlábakon álló rendszerét. Ebben
a helyzetben pedig különösen fontos,
hogy megfelelõ döntéseket hozzunk meg
a jövõre nézve.

Nem kétséges, hogy a digitális kor-
szak átalakítja viszonyunkat a könyvek-
hez, olvasáshoz, könyvtárhoz egyaránt.
Ez az a korszak, amely újraértelmezi a
hagyományos és az új könyvtári funkció-
kat. Ez az a korszak, ahol a könyvtár már
nem a könyvek tartózkodási helyének
statikus világa többé, hanem egy dinami-
kus élettér.

Számos „elõrejelzés” olvasható a jö-
võ könyvtárának témájában. Ezen elkép-
zelések mindegyikében egy emberköz-
pontú, a felhasználó igényeire épülõ
könyvtárkép rajzolódik ki a szemünk
elõtt. Amelyben a könyvtár egyfajta élet-
tel teli, pezsgõ kultúrcentrummá válik,
közösségi térként a találkozás és a véle-
ménycsere helyszíne. Egy hely, ahol le-
het csendesen olvasni, tanulni és egy
hely, amely teret ad különbözõ elõadá-
soknak, kiállításoknak, tanfolyamoknak.

Sarah Thomas, az Oxfordi Egyetem
igazgatója például a jövõ könyvtárát leg-
inkább egy nyüzsgõ méhkashoz hasonlít-
ja. Szerinte azon kell gondolkodnunk,
hogyan vigyük tovább ezt az évszázados
tudást – melynek birtokában vagyunk –
egy másfajta környezetbe, amely gazdag
technológiailag, globális és nemzetközi
jellegû, és amely a tanulás és a tudás sok-
féleségét képes egyesíteni.

A jövõ könyvtárának víziói közül egy
holland példát emelnék ki, amely bizo-
nyára többek elõtt ismert: a Könyvtárak
2040, a megtervezett jövõ címû könyvtár-
modellt. Ebben a brabantiak megtervez-
ték és néhány modellben be is mutatták
„a jövõ közkönyvtárát”. A modellben a
legszembetûnõbb, hogy a nagy könyv-
tárak még nagyobbra nõnek, a kicsik 
karcsúbbakká, ezzel mozgékonyabbá
válnak.

Milyen könyvtárak lépnek elénk e
könyv lapjairól?

Elõször is egy monumentális, nagy
könyvtár, a „Brabant Könyvtár”, amely

Bibliopláza? Kocsmakönyvtár? Strandkönyvtár?
Víziók a jövõ könyvtáráról

✒✒    Vörös Ildikó
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nemcsak könyvtár, hanem a legtágabb ér-
telemben vett információs központ és a
kultúra palotája is, helyet adva elõadá-
soknak, kiállításoknak, tanfolyamoknak,
szakköröknek, mindez kiegészülve étter-
mekkel, kávézókkal, kisebb speciális üz-
letekkel. Ezt veszi körül hat kicsi, külön-
bözõ fantázianevet viselõ könyvtár. A kis
könyvtárak radikálisan elszakadnak a
megszokott formáktól. Állandóan moz-
gásban levõ, változó, dinamikus kis
könyvtárak ezek, az igényekre gyorsan
reagáló, de még inkább figyelmet keltõ
akcióikkal.

Ilyennek látom a már most is jelen lé-
võ, mindössze néhány éve létrejött kis
„alternatív” könyvtárakat: strandkönyv-
tárak, kocsmakönyvtár, bibliocikli-szol-
gáltatás, hotelkönyvtár.

Mindezekre már Magyarországon és
Siófokon is akad példa. Több esztendeje
sikerrel mûködik az egész nyáron nyitva
tartó, önkiszolgáló Strandkönyvtárunk. 
A Hotelkönyvtár pedig idén nyáron in-
dult el a siófoki Janus Hotel és a BRTK
Könyvtár együttmûködésének eredmé-
nyeként, Könyvbarát Szálloda Projekt
néven.

Hiszen miért ne lehetne együttmû-
ködni a szállodákkal, hotelekkel, vagy
például a vendéglátóiparral (kávézó, teá-
zó, étterem)? Könyvtárak mûködhetné-
nek olyan helyeken, ahol sokan fordul-
nak meg és ahol szívesen tartózkodnak az
emberek: szabadidõparkokban, bevásár-
lóközpontokban, az utazást és az olvasást
összekötve pályaudvarokon, buszmegál-
lókban, a hosszú várakozást feloldandó
az orvosi rendelõkben, várótermekben.
Hosszan lehetne sorolni a lehetõségeket.
Higgyék el, a kreativitás közel sem any-
nyira az óriási felfedezésekbõl áll, mint

inkább az apró dolgok felismerésébõl és
ötletes kombinációjából!

Emellett létezik egy lehetséges és ké-
zenfekvõ együttmûködési partner: a
könyvkereskedelem. Együttmûködni ve-
lük például abban, hogy a hosszú várólis-
tás, elõjegyzésbe vett sikerkönyvek ese-
tében az olvasó maga dönthesse el: a
könyvet megvásárolja, vagy inkább köl-
csönözni szeretné. Nem vitás, hogy erre a
gyenge pontunkra rátapintva jött létre az
elsõ könyvsikerkölcsönzõ: könyvtár +
könyvesbolt. 

A jövõre nézve igen komoly szemlé-
letváltásra van szükség, elsõsorban a
könyvtár megváltozott szerepével és fel-
adataival kapcsolatban. Ebben a szemlé-
letváltásban pedig az egyik legnagyobb
kihívás és feladat, hogy megváltoztassuk
a könyvtár dolgozóinak gondolkodás-
módját.

Rob Bruijnzeelsnek, a brabanti mo-
dell egyik megálmodójának gondolatai-
val zárnám soraimat: „Azt a jövõt, amit
akarunk, nekünk magunknak kell meg-
terveznünk, mert különben olyan jövõt
kapunk, amit nem akartunk.” ■



Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2012. december 13-án a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár dísztermében tar-
totta év végi közgyûlését.

Virágos Márta, az IKSZ alelnöke, a
közgyûlés levelezõ elnöke köszöntötte 
a megjelenteket és a vendégeket, Rónai
Ivánt az Emberi Erõforrások Minisztéri-
uma (EMMI) képviseletében, valamint a
társszervezetek képviselõit, és ismertette
a közgyûlés napirendi pontjait:

• Az összefogás eddigi tapasztalatai –
hogyan tovább? (Ramháb Mária alelnök)

• Az Országos könyvtárügyi konferen-
cia után (Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete – MKE – elnöke)

• Beszámoló az IKSZ 2012. évi mun-
kájáról, 2013. évi terveirõl (Fodor Péter
elnök)

• Hozzászólások
• A 2013. évi tagdíjak meghatározása
Virágos Márta napirend elõtt megadta

a szót az EMMI képviselõjének, Rónai
Iván fõosztályvezetõ-helyettesnek, aki
elmondta, hogy bár a mai napra ígérték
az ODR-szerzõdéseket, az aláírásra csak
késõbb kerülhet sor, ami érinti a 2012-es
kifizetéseket.

Ramháb Mária erre válaszolva el-
mondta, hogy a szerzõdések aláírása hó-
napok óta húzódik. Sok könyvtár bajba
kerülhet, hiszen a könyvek beszerzése fo-
lyamatban van, és a költségvetésüket
nem tudják lezárni.

Ezt követõen megkezdõdtek az elõ-
adások.

Ramháb Mária a röviden csak össze-
fogásként ismert rendezvénysorozat
2012. évi tapasztalatairól és további lehe-
tõségeirõl elmondta, hogy az IKSZ 2012.
október 1. és 9. között rendezte meg az
Aktív idõsödésért címet viselõ program-
sorozatot. A több mint háromezer progra-
mon, amelyek ötszázötven településen
hatszázkilencven intézményben zajlot-
tak, a résztvevõk száma meghaladta a
153 ezret. 

A szervezés a megszokott módon zaj-
lott: a kecskeméti Katona József Könyv-
tár koordinálásával az összes megye ré-
vén a teljes országban sikerült programo-
kat szervezni, és mindenhova eljutottak a
propaganda- és információs anyagok is.
2012-ben is népszerûek voltak a netes já-
tékok: Ne csak lógj a neten, Mesemor-
zsák, Betûbuli. A Kölyökolvasó október
15-étõl 2013 júniusáig tart majd.
Ramháb Mária a médiamegjelenésekrõl
is beszámolt: száznyolc alkalommal je-
lent meg a reklámspot tíz csatornán, és
több napilap, rádió- és tévémûsor foglal-
kozott a programsorozattal.

A zárókonferencia 2012-ben is Kecs-
keméten volt, s a témához kapcsolódó
elõadásokat hallhattunk Bank Gyula ge-
riáter és pszichiáter szakorvostól, vala-
mint Monspart Saroltától, a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnökétõl, a tájfutás
világbajnokától, aki edzésterveket készít
a nyugdíjas korosztály számára is. Nem
maradtak el a sikeres programok beszá-
molói sem.
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A 4 for Europe vetélkedõ szintén 
lezajlott. Háromszázharminckét csapat
indult, és a december 7-ikei kecske-
méti döntõn a fõdíj egy strasbourgi láto-
gatás volt.

Ami az összefogás jövõjét illeti,
Ramháb Mária szerint a könyvtáros szak-
ma hagyományt teremtett a rendezvény-
sorozattal. Az 1995-ben indult sorozat
2006-ban megújult, egységes szerkezetet
kapott, egységes arculattal lépett az ér-
deklõdõk elé. Sikerült bevonni a könyv-
tárak széles körét, eljutottunk a legkisebb
településekig. Elmondhatjuk, hogy or-
szágos összefogás született, melynek
eredményei az egymásra figyelésnek, a
munkamódszereknek köszönhetõk.

A továbbiakról Ramháb Mária el-
mondta, hogy meg kell õrizni az eddig 
elért eredményeinket. A több forrásból
származó finanszírozásra kellene áttérni,
az NKA megváltozott mûködési felté-
teleit figyelembe véve. Más területek fe-
lé kell nyitnunk, például a határon túliak
felé, szélesebb körû és hatékonyabb
módszerekre van szükségünk.

Ezután Bakos Klára, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke tar-
totta meg elõadását az országos könyv-
tárügyi konferenciáról.

Bakos Klára elmondta, hogy az 1981-
ben megtartott elõzõ országos könyvtár-
ügyi konferencia óta indokolt volt egy
olyan szakmai fórum megszervezése,
amely újrafogalmazza a könyvtáros szak-
ma feladatait, hiszen ez volt az az idõ-
szak, amikor az informatika teret hódított
a könyvtárakban is. A konferencia másik
célja volt a 2014 és 2020 közötti idõszak
könyvtári stratégiájához muníciót adni a
kormányzatnak, tézisek megfogalmazá-
sával.

A konferencián részt vevõ szakmai
delegáltakra az MKE és az IKSZ helyi
szervezetei, tagozatai tettek javaslatot,
ami kiegészült a meghívottak körével.
Kétszázhetven meghívó ment ki, és két-
százharminc volt a résztvevõk száma. 

A kétnapos konferencia elsõ napján
számos elõadást hallhattunk kormányzati
képviselõktõl, elismert szakemberektõl:
L. Simon László kulturális államtitkár
(EMMI), Csépe Valéria fõtitkárhelyettes
(MTA), Z. Karvalics László egyetemi do-
cens (Szegedi Tudományegyetem), Eper-
jesi Tamás fõigazgató-helyettes (Vidék-
fejlesztési Intézet), Vályi-Nagy Vilmos
helyettes államtitkár (Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium), Székely-András Berta-
lan osztályvezetõ (EMMI), Répás Zsu-
zsanna helyettes államtitkár (Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium). Az
elõadásokat korreferátumok követték,
amelyek konkrét feladatokról szóltak, és
tükrözték az ellentmondásokat, a definí-
ciók különbözõségét, ami az elméletet és
a gyakorlatot jellemzi. Az elsõ nap kivá-
ló volt. A második napon szekciókban
folyt a munka, és a szekciók feladata
volt, hogy a könyvtári stratégia téziseihez
kiindulópontokat adjanak, és egy irány
világossá vált: a könyvtári hálózatnak
rendszernek kell maradnia. A szekciók
ajánlásait tézisszerkesztõ bizottság önti
majd végleges formába, és ezeket példá-
ul road-show-k keretében kell majd meg-
ismertetni a szakmával.

Következett az IKSZ elnökének be-
számolója. Fodor Péter a szakmai érdek-
védelemre, az érdekképviseletre helyezte
a hangsúlyt, amit a 2012-ben zajló jelen-
tõs változások tettek még fontosabbá. 
A megyei könyvtárak helyzete több hó-
napos bizonytalanság után vált egyértel-
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mûvé: az intézmények a megyeszékhe-
lyek önkormányzatának fenntartásában
mûködnek 2013. január 1-jétõl, hasonló-
an Nyíregyháza, Szeged és Eger intézmé-
nyeihez, kivéve Pest megyét, ahol Szent-
endre városához került a könyvtár. Arról
is döntés született, hogy összevonják a
megyeszékhelyeken mûködõ városi és
megyei könyvtárakat. Kormányhatározat
született a kistelepülések könyvtári ellá-
tásának biztosításáról, amely megerõsíti
a megyei könyvtárak szerepkörét, szol-
gáltatási lehetõségét és felelõsségét. 
A módosított kulturális törvény kihirde-
tését követõ másfél hónap alatt annak
szellemével és betûjével szemben álló
jogértelmezéssel is találkozunk. Az ösz-
szevonási kedv ismét lendületet vesz. Az
IKSZ a leghatározottabban fellép a jog-
szabály utólagos értelmezése ellen, fellép
az önkormányzatoknál, a tárcánál is a 
bürokratikus összevonások ellen – mint
tette azt legutóbb a Pest megyei múzeum
és könyvtár esetében. Ám a szakmai ér-
dekképviselet nem pótolhatja a helyi 
társadalom támogatását, a helyi igények
figyelembevételét, a helyi intézményi
menedzsment szerepét. A folyamatos
egyeztetésekben, párbeszédben az IKSZ
megyei tagozata Pallósiné Toldi Márta
vezetésével jelentõs munkát végzett, va-
lamint külön köszönet illeti Ramháb Má-
riát, az IKSZ alelnökét, a tartalmi mun-
káért és a koordináló szerep vállalásáért.
Köszönet jár azoknak a kollégáknak is,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy érdemi és
eredményes munkát végezzünk a minisz-
térium könyvtári osztályával együtt a
kulturális törvény módosításában.

A májusi közgyûlésen nyújtottuk át
az „A Könyvtárügyért” díjat Venyigéné
Makrányi Margitnak (II. Rákóczi Ferenc 

Megyei Könyvtár) és az Országos
Idegennyelvû Könyvtár kollektívájának.

Az IKSZ 2012-ben is aktívan közre-
mûködött a kulturális élet területén és a
jogalkotás munkájában.

Az Országgyûlés elnöke által meghir-
detett, Kárpád-medencei fiatal magyar
könyvtárosok együttmûködése címû pá-
lyázaton részt vettünk a kuratórium mun-
kájában. A pályázat keretében Kárpát-
medencei fiatal könyvtárosok tölthettek
el egy hónapot az Országgyûlési Könyv-
tárban, ahol sokrétû tapasztalatot szerez-
hettek a magyarországi könyvtárak tevé-
kenységérõl.

Aktívan részt vettünk az Országgyû-
lés Kulturális és Sajtóbizottságának mun-
kájában.

Véleményeztük az EMMI szakmai el-
ismerésekrõl szóló törvényjavaslatát. 
A javaslat a Szinnyei-díjat hagyja meg
csupán négy fõ részére a könyvtáros
szakma számára. Ez ellen levélben fejtet-
tük ki álláspontunkat a közel nyolcezer-
ötszáz könyvtár érdekében.

Az IKSZ volt a koordinátora a Nem-
zeti Kulturális Alap bizottsági tagságára
delegáló ülésnek (2012. október 29.),
amelyen Tyekvicska Árpádot, a Magyar
Levéltárosok Egyesületének elnökét de-
legálták a bizottság tagjainak sorába.
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Az IKSZ és az MKE kapcsolata lé-
nyeges minõségi átalakuláson ment át:
egyrészt a könyvtáros szakmát érintõ
jogalkotás véleményezésében, másrészt
az országos könyvtárügyi konferencia
megszervezésében. A 2012. november
22-én és 23-án lezajlott konferencián, a
szekcióüléseken született állásfoglalások
képezik azon tézisek alapját, amelyek az
alapelvei lesznek a 2014 és 2020 közötti
idõszak könyvtári stratégiájának.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség 2012-ben is megtartotta országos
rendezvényeit, a 13. Internet Fiesta ren-
dezvénysorozatot Munka és tanulás a
neten címmel, az országos könyvtári na-
pokat 2012. október 1. és 7. között
Könyvtárak az aktív idõsödésért címmel.
Az összefogást megújítva tovább kell
vinnünk a jövõben is.

A Kárpát-medencei könyvtárosok és
szakmai szervezetek konferenciáját – ha-
gyományainktól eltérõen – 2012-ben
nem tartottuk meg, mert a magyar könyv-
tárosok világtalálkozójának elõkészítése
miatt nem akartunk párhuzamos rendez-
vényt. Ez azonban elmaradt. 2013 máju-
sában újra lesz konferencia Csongrádon.

Nehéz, nyomasztó évet hagytunk ma-
gunk mögött. 2013-ban az a feladatunk,
hogy megtarthassuk és továbbfejlesszük
a könyvtári szolgáltatások szerkezetét.

Fodor Péter megköszönte a tagság
munkáját és az eredményeket, amelyeket
e munka révén elértünk.

Téglási Ágnes kért szót, és elmondta,
hogy az összefogás és az Internet Fiesta
megmutatta, hogy a könyvtár az a szerve-
zet, amely a digitális írástudás terén po-
tenciális erõ, amelyet erõsíteni kell.

Mender Tiborné hozzátette, hogy kor-
mányprogramként szerepel a digitális

otthon, tehát a lakosság által sûrûn láto-
gatott helyekre telepítenek eszközöket.
Ezen a téren gyorsan kell cselekednünk. 

Ramháb Mária hozzászólásában fel-
vetette, hogy az informatikai tanfolya-
mokat (például a NETre KÉSZ keretében
szervezetteket) országosan összesíteni
kell, a minisztériumnál kezdeményezni a
tanfolyamok statisztikai felülvizsgálatát.
Így alá tudnánk támasztani az elvégzett
munkát a digitális írástudás terén. 

Utolsó napirendi pontként az IKSZ
közgyûlése megszavazta a 2013. évi tag-
díjakat, egyetértve azzal, hogy a díjak ne
emelkedjenek. 

Zárszavában Fodor Péter megköszön-
te a 2012-ben végzett munkát, békés ka-
rácsonyt és boldog új évet kívánt a tag-
ságnak. ■
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A Publika Magyar Könyvtári Kör
(Publika MKK) tevékenységében köz-
ponti helyet kap a könyvtári információs
szolgáltatások támogatása, elméleti és
gyakorlati szinten egyaránt. Korábbi eu-
rópai és hazai projektekben, amelyekben
partnerként vett részt az egyesület, azt ta-
pasztalta, hogy különös figyelem fordul
különféle szolgáltatások kialakítására an-
nak érdekében, hogy a nõk munkaválla-
lását, társadalmi bevonását, kulturális ha-
ladását elõsegítsék. Nemzetközi szinten,
de több európai országban is külön in-
tézmény, illetve intézményi összefogás
létesült a fenti célok megvalósítására, fo-
lyamatos javítására. A könyvtári, infor-
matikai szakmai szervezetek is napirend-
re tûzik a kérdés elméleti és gyakorlati
vonatkozásait. Az IFLA (The Inter-
national Federation of Library Associa-
tions and Institutions) szervezetében kü-
lön csoport – Women, Information and
Libraries – foglalkozik a témával. 

A Publika MKK is célul tûzte ki,
hogy megbeszéléssorozatot kezdemé-
nyez a téma széles körû megvitatására.
Elsõsorban könyvtári szakemberek véle-
ményét, javaslatait szeretné összegyûj-
teni a nõknek nyújtandó könyvtári in-
formációs szolgáltatások helyzetével,
fejlesztésével kapcsolatban, de a problé-
ma összetett volta miatt feltétlenül szük-
ség van egyéb, a nõkérdéssel foglalkozó
hivatalos és civil véleményekre is. 

Az elsõ vitafórum megrendezésére az
MTA Könyvtárának (MTAK) Vasarely-ter-
mében került sor 2012. november 15-én,

Téglási Ágnes, a könyvtár fõigazgató-he-
lyettese elnökletével.

Az összejövetel meghívottja volt
Szalai Piroska miniszteri biztos. Nyitó
elõadását A nõi foglalkoztathatóság és az
informális tanulás címmel tartotta meg.
Elmondta, hogy a felmérések, adatok ta-
núsága szerint a tanulás, legyen az for-
mális oktatás keretében vagy informális
módon megvalósuló, igen erõs kapcsola-
tot mutat a foglalkoztatással, a nõk vo-
natkozásában is. Statisztikai adatokkal
mutatta be az összefüggéseket a nõi fog-
lalkoztatottsági ráta és a foglalkoztatás
különbözõ tényezõi között. Az összeha-
sonlításhoz nem a hazai férfi és nõi ada-
tokat vette alapul, hanem az Európai
Unió átlag adatait. Ezeket az összeveté-
seket azért tartja fontosnak, hogy meg-
állapítható legyen, mely területeken 
vannak hazánkban a nõi foglalkoztatás
erõsségei és hiányosságai. Ezek feltárá-
sával lehet meghatározni a fejlesztési kí-
vánalmakat és a megvalósítás hogyanját.
A készülõ foglalkoztatási programban a
nõk munkába való visszatérésének támo-
gatása kiemelt fontosságú. A tanulási ak-
tivitás vizsgálata azt mutatja, hogy az
utóbbi években jelentõsen csökkent. Ezt
feltétlenül erõsíteni kell, mert ezzel nö-
vekszik az innováció, a munkavállalási
kedv és ambíció. Ennek a programnak a
megvalósításában jelentõs szerepet tud-
nak vállalni a könyvtárak.

A nõkönyvtárak helyzetét Európában
Billédi Ferencné Holló Ibolya, a Publika
MKK elnöke tekintette át. A nõkrõl szó-
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ló, illetve nõknek szükséges ismerete-
ket tartalmazó speciális dokumentum- és
információgyûjtemények kialakítása, in-
tézményesítése és elterjedése az utóbbi
két-három évtized alatt történt. Érdeke-
sek a keletkezés okai, a fejlõdést befolyá-
soló tényezõk. A nõkönyvtárak léte-
sítésében a XX. század elején a nõk
egyenjogúsításáért harcoló nõszerveze-
tek jeleskedtek, elsõként 1935-ben a hol-
land International Archive of Women’s
Movement említendõ. Fejlõdésüket és el-
terjedésüket elõsegítették a nemzetközi
szervezetek programjai, a nõszervezetek
tevékenységének kiterjedése, a társadal-
mi elvárások növekedése, a kutatás, okta-
tás fejlõdése, melynek következtében a
nõtudomány, a társadalmi nemek tudo-
mánya önálló diszciplinává vált, valamint
gyorsította az elterjedést az információs,
kommunikációs technológia lehetõségei-
nek felhasználása is.

A nemzetközi szervezetek dokumen-
tumai közül meg kell említeni azokat az
irányelveket, amelyeket az UNESCO
2000-ben a Millenium Development
Goals (Millennium fejlesztési célok) ki-
adványában fogalmazott meg a nemzeti
kormányok és az illetékes intézmények
számára, nevezetesen: kiküszöbölni a ne-
mek közötti beiskolázási különbségeket
az alap- és középfokú oktatásban lehetõ-
leg 2005-ig, valamennyi szinten pedig
2015-ig; elõmozdítani a nemek közti
egyenlõséget és segíteni a nõk felemelke-
dését.

E dokumentum nyomán készítette el
és hirdette meg irányelveit a Könyvtári
Egyesületek és Intézmények Nemzetközi
Szövetsége, az IFLA:

• kiállni az erõs és hozzáférhetõ
könyvtári és információs szolgáltatások

fejlesztéséért, különösen a nõk mint a jö-
võ generáció létfontosságú szereplõi szá-
mára;

• elõsegíteni a szakmai és a civil szfé-
rában a könyvtári információs szolgálta-
tások ismertségét, amelyek a Millennium
fejlesztési célokat támogatják;

• ösztönözni a nõk számára szolgálta-
tásokat nyújtó szolgáltatók, szervezetek,
intézmények és a könyvtárak együttmû-
ködését.

Az utóbbi években már létrejött az
európai könyvtárak, levéltárak és infor-
mációs központok hálózata is, WINE né-
ven. Jelenleg több mint ötven tagja van
Európa majd minden országából. Célja
közös platform létrehozása az informá-
ciócseréhez a társadalmi nemek tudomá-
nya és a nõtudomány oktatási és kutatási
területein. A tagok között megtalálhatók
nagy országos könyvtárak önálló rész-
ként mûködõ intézményei, mint pl. az
ARIADNE az Österreichische National-
bibliothekben vagy a KWINFO National
Women’s Library and Documentation
Center Koppenhágában.

A WINE együttmûködõ programja a
FRAGEN. Az együttmûködõk saját állo-
mányukból digitalizált dokumentumokat
töltenek be a közös adatbázisba és tesz-
nek hozzáférhetõvé könyvtárak és egyé-
nek számára is.

Két nagyon jelentõs nõkönyvtárról
részletesebben is érdemes szólni, egy-
részt mivel tevékenységük jóval széle-
sebb körû, mint amit a nõirodalom létre-
hozásakor eredetileg megfogalmaztak,
másrészt a hazai nõkönyvtár(hálózat?)
fejlesztéséhez is mintaként szolgálhat.

A Women’s Libraryt (WL) eredetileg
1926-ban hozták létre, a Millicant
Fawcett nõmozgalmi szervezet alapítójá-
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nak dokumentumgyûjteményét felhasz-
nálva. Az intézmény London Society for
Women’ Service néven kezdte meg tevé-
kenységét, majd hamarosan könyvtárrá
alakították a gyûjteményt, önálló könyv-
táros vezetésével. 1953-tól Fawcett
Society néven mûködött tovább 1977-ig,
önálló épületben. A gyûjtemény növeke-
dése miatt kellett az elhelyezésen is vál-
toztatni. Helyet kaptak a London
Guildhall University egyik épületében.
1998-ban nagy összegû alapítványi tá-
mogatásban részesült az egyetem, ekkor
már mint London Metropolitan Univer-
sity, és a könyvtár állományát és szolgál-
tatásait tovább növelték, új könyvtárat
építettek, ekkor kapta a Nõk Könyvtára
nevet. A legújabb fejlemény, hogy a Lon-
don School of Economics (LSE) nyerte
el a pályázatot arra, hogy a WL fenntar-
tója legyen. A London központjában lévõ
Lionel Robbins-épület lesz az otthona,
2013-ban nyílik meg a közönség számá-
ra. A LSE Library egyben a British
Library of Political and Economic
Science feladatait is ellátja.

A Glasgow Women’s Library (GWL)
a széles körû Women in Profile (WIP)
nevû mûvészeti társaságból fejlõdött ki .
Ez a szervezet 1987-ben jött létre azzal a
céllal, hogy biztosítsa a nõi kultúra kép-
viseletét az 1990. év eseményein, amikor
Glasgow volt Európa kulturális fõvárosa. 

A WIP közösségét mûvészek, aktivis-
ták, tudósok, diákok és különféle mûvé-
szeti szakemberek alkották, akik az egy
évig tartó idõszakban közösen rendeztek
workshopokat, kiállításokat és egyéb
rendezvényeket. Ez alatt a WIP jelentõs
dokumentációs és egyéb anyagokat gyûj-
tött össze a tevékenységével kapcsolato-
san, rengeteg beszélgetést folytattak he-

lyi közösségekkel, különbözõ nõi cso-
portokkal az egész városban. Ennek a
nagy akciónak lett az eredménye, hogy
1991 szeptemberében a gyûjtemények-
bõl könyvtárat létesítettek Glasgow
Gamethill nevû városrészében, Nõk
Könyvtára néven. 1997-ben a GWL kor-
látozott felelõsségû társasággá alakult,
2000-ben vált elismertté mint karitatív
intézmény.

A Women in Scotland Database (Nõk
Skóciában adatbázis) mûködtetési jogát
is megkapta, mint a Skót Parlamenthez
kapcsolódó könyvtár. A GWL létrehozott
egy együttmûködõ társulást, clustert,
amelynek rajta kívül még három tagja
van: az AMINA – Muslim Women
Resource Center, a Move On karitatív in-
tézmény hajléktalan emberek megsegíté-
sére és a Diversity Films közhasznú vál-
lalat. 

Hatékonyság – hatás. Tanulási könyv-
tári szolgáltatások módszereinek hazai
áttekintése címmel Bartos Éva rövid fej-
lõdéstörténeti áttekintést adott arról a 
folyamatról, melynek során egyre diffe-
renciálódott és gazdagodott a közkönyv-
tárak figyelme és szolgáltatási kínálata
egyes kiemelt célcsoportok, így a nõk
számára.

Az elsõ korszak (’80-as évek) ered-
ményének tekinthetõ egyáltalán a „ne-
mek” felfedezése a könyvtárban, ami a
’60-as évektõl hirtelen teret kapott szoci-
ológiai vizsgálatoknak volt köszönhetõ.
Kiderült, mások a nõk és a férfiak olvasá-
si, könyvtárhasználati motivációi, igé-
nyei, szokásai, vagyis az olvasás felté-
teleiben, indítékaiban, az érdeklõdésben,
az ízlésben és magában a könyvtárhasz-
nálatban is fontos szerepe van a nemek-
hez való tartozásnak.
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A könyvtárak alkalmazkodtak a fel-
tárt jelenségekhez, törekvésük az lett,
hogy a „meglévõbõl” egyes célcsopor-
toknak többet, jobbat szolgáltassanak.
Így többek között a könyvtár állományá-
ban található könyveket körültekintõb-
ben ajánlották, kiemeléseket eszközöltek
(például a Nõk polca), kísérletezni kezd-
tek az állomány újszerû elrendezésével, a
nõi témák összerendezésével, önálló csa-
ládi vagy kétfedeles könyvtárakat hoztak
létre.

A második korszakban (’90-es évek)
már az információszükséglet könyvtári
keretek közötti elemzésére alapozottan
(például érdeklõdésvizsgálat, a minden-
napi tájékozódási igény vizsgálata a
könyvtárakban), valamint külsõ, társa-
dalmi tényezõk hatására (például a hátrá-
nyos helyzet fogalmának bekerülése a
köztudatba) egyes célcsoportok szükség-
leteinek elõtérbe állítása következett be.
A könyvtárak válasza egyrészt a köz-
hasznú információs szolgáltatás életre hí-
vása volt, melyben figyelembe lehetett
venni speciális igényeket, másrészt spe-
ciális rendezvénytípusok jöttek létre (pél-
dául kismamaklub a „gyes-neurózis” tár-
sadalmi tüneteinek felismerése nyomán).

A harmadik korszakban (2000-es
évek) már kifejezetten az egyes célcso-
portok szükségleteihez igazított/igazítan-
dó információ- és egyéb szolgáltatások
elõtérbe állítását tapasztaljuk, fõként a
közkönyvtárakban. A nõkrõl nem mint
hátrányos helyzetû csoportról gondol-
kodtunk, hanem helyzetüket, támogatá-
sukat az esélyegyenlõség követelményé-
nek tükrében kezdtük kezelni. Mi tette
ezt lehetõvé? Az, hogy szakmai érzé-
kenységünk, tudásunk gazdagodott, hi-
szen a korábbi korszakok könyvtári 

tapasztalatai nem vesztek el, hanem egy-
másra rétegezõdtek, külföldi eredménye-
ket és tapasztalatokat ismertünk meg
szakirodalomból és projektekbõl közvet-
lenül, konkrét kihívást jelentettek a digi-
tális egyenlõtlenségek, a nõk információs
társadalomban betöltött szerepének feltá-
rására irányuló kutatások tapasztalatai,
az EU társult, késõbb tényleges tagjaként
átvettük a közös normákat.

A jelenlegi hazai könyvtári gyakorlat-
ban változatos, differenciált, célzottan
speciális, az élethosszig tartó tanulás igé-
nyét is figyelembe vevõ szolgáltatások
honosodtak meg.

Jellemzõ a „nõi szerepek” jobb ellátá-
sához nyújtott segítség (nõ, anya, házas-
társ, élettárs; illetve munkavállaló, vál-
lalkozó, gazdálkodó, munkanélküli, 
családfenntartó; karrierépítõ, közéleti
szereplõ, továbbtanuló, önképzõ stb.)
Példák: Baba-mama klub, Ringató, Mon-
dókázó; az Informatikai és Könyvtári
Szövetség tematikus rendezvényei éven-
te, az õszi könyvtári napok keretében. 

A tanulás támogatása vált a legerõtel-
jesebb célkitûzéssé (a Portál program és
a TÁMOP-pályázatok hátterével). Tanfo-
lyam jellegû, nem-formális képzések
folynak a könyvtárakban a legváltozato-
sabb témákban: számítógép- és inter-
nethasználat, vállalkozói ismeretek, 
idegen nyelv, önismeret, konlfiktus-
kezelés stb.

További feladatunk a hatékonyság és
a hatás megbízható mérése. Már megvan-
nak az eszközeink a  részvételi arány, a
képzések sikere, eredménye, a költségha-
tékonyság, a ráfordítás mérésére. Amirõl
még nincs megbízható visszajelzésünk,
az az elõidézett társadalmi változás, tár-
sadalmi hasznosulás hatékonysága. Al-
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kalmas hatásvizsgálati módszerek megis-
merésére és használatára van szük-
ségünk, hogy szolgáltatásaink valódi 
segítséget, tényleges hozzájárulást jelent-
senek a nõk esélyegyenlõségének megte-
remtéséhez.

Mi van a polcokon? címmel Nagyné
Kováts Lenke egy nagyvárosi könyvtár, a
debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Mûvelõdési Központ gyûjte-
ményének elemzésére vállalkozott a nõk
olvasási/ információs igényeinek kielégí-
tése tükrében.

A nõi könyvtár, a nõbarát könyvtár
fogalmának értelmezésével kezdte elõ-
adását: a nõi könyvtár magában foglal-
hatja a nõk által írt, nõkrõl és nõknek
szóló elméleti, történeti, irodalmi doku-
mentumok tárolását, az általános gyûjte-
mények külön nõket megszólító aktivitá-
sát, és nem utolsó sorban a nõk speciális
igényeinek megfelelõ tartalmi és fizikai
szolgáltatások meglétét.

A gyûjteményelemzés fontos indoka,
hogy a könyvtár látogatói között a 
regisztrált használók megoszlása: 2937
férfi és 5762 nõ. Életkor szerinti megosz-
lásban a 14 és 65 év közöttiek vannak a
legtöbben, a nemek közötti arány ebben 
a csoportban is ugyanaz: kétszer annyi a nõ.

A szépirodalmi gyûjtemény anyagá-
ban kiemelt egységek hívják fel a figyel-
met a nõolvasók kedvenceire téma és mû-
faj szerint: romantikus, kaland- és törté-
nelmi regények, krimik, versek és drámák.

A szakterületeket átnézve a nõket
érintõ és érdeklõ kérdések tekintetében a
következõ témák találhatók különbözõ
mélységû feldolgozásban: nõi bölcses-
ség, nõk a bibliában és az evangéliumok-
ban, nõi lélek, asszonysors, nõi méltóság,
tudós nõk, párkapcsolat, házasság, csa-

lád, szülés, anyaság, gyermeknevelés,
szülõnek lenni, a nõk kommunikációs
képe, abortusz, ünnep a családban, men-
torhálózat, nõbarát munkahely, nõi szere-
pek és szerepváltozások, egészség, nõk
és a politika, nõk a rendszerváltoztatás-
ban, menedzserek, vállalkozó nõk, pénz-
ügyi intelligencia, nõi írók, veszteség és
gyász, valamint a praktikus értelemben
vett nõi témák, mint szépség, divat, ott-
hon, háztartás.

A hírlapolvasóban kifejezetten nõi
magazinokból – Amelie, Burda, Családi
Lap, Gyöngy, Kiskegyed, Kismama, La-
káskultúra, Nõk Lapja, Otthon, Praktika,
Story, Szép Házak, Szép Lak – válogat-
hatnak. Új periodikumok beszerzésénél
szempont, hogy segítségükkel a nõolva-
sók megismerjék saját testük és lelkük
mûködését, vagy olyan tanácsokat kapja-
nak, amelyekkel képesek megküzdeni a
mindennapi gondokkal, bajokkal (Min-
dennapi Pszichológia).

A tartalmi szolgáltatások tekintetében
az olvasóterem a jogi és hasznos, köz-
hasznú tájékoztatás színtere, itt találha-
tók azok a források, amelyek eligazítást
nyújtanak a nõket érintõ kérdésekrõl, tör-
vényekrõl, intézkedésekrõl, nõi civil
szervezetek tevékenységérõl. Néhány a
közhasznú információk linkjeibõl: fontos
telefonszámok, hivatali ügyintézés, köz-
mûvek, állás, karrier, helyi médiumok,
nyitott képzés, kultúra, utazás. 

A gyermekkönyvtárban kedvelt hely
a „totyogó”, ahol anyukák, nagymamák,
apukák a földre kuporodva olvasnak, és
szemmel tartják a játszó kicsiket. A Kids
klub zenés angol nyelvû foglakozás ba-
báknak és mamáknak. A Hangbújócska
Zenebölcsi  kedden és szerdán anyukák-
kal együtt várja a bölcsiseket. Minden
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szombat „Családi szombat”, együtt jön a
család apraja-nagyja. A nagymamákat a
Nagyi Neten oktatják. Internetes tanfo-
lyamokat és használóképzést minden év-
ben több alkalommal indítanak, tapaszta-
lat, hogy mindig több a nõi jelentkezõ. 
A mûvelõdési központban csipkeverõ
körbe járnak asszonyok, leányok.

A mozgássérültek részére akadály-
mentes a bejutás és az egész épület hasz-
nálata, babakocsival is lehet közlekedni,
van pelenkázó és gyermekmosdó.

Vizsgálódását, mely a könyvtár való-
ságos és virtuális polcainak kínálatára
terjedt ki, néhány új szempont felvetésé-
vel zárta: a használat és a befektetett
munka megtérülése újabb elemzés tárgya
kell hogy legyen a jövõben, mint ahogy
az is, hogy miképpen tarthatók meg a nõk
és egyáltalán a használók a könyvtárak
számára. Fontos, hogy a nõk által leg-
gyakrabban látogatott környezetben és
használt rendszerekben a könyvtárak 
és más közgyûjtemények is megjelenje-
nek, minõségi alternatívát nyújtva a piaci
szolgáltatókkal szemben, elsõsorban a
relevancia és a hitelesség területén élve-
zett elõnyüket kihasználva.

Kapus Erika, az MTAK osztályveze-
tõje elõadásának címe Nõi szépirodalom.
Reprezentáltságuk a könyvtárak állomá-
nyában volt. Néhány alapvetõ fogalom –
mint nõirodalom, nõíró vs. írónõ – tisztá-
zási kísérlete után kutatásaira és a kiala-
kult gyakorlatra alapozva bizonyította,
hogy a nõi írók nehezebben kerülnek be
az irodalmi kánonba és könnyebben es-
nek ki onnan, így azután a középiskolai
tananyagban, végül pedig a könyvtárak
állományában is alulreprezentáltak. Az
utóbbi években azonban bizonyos javulás
állt be ezen a téren.

Nõk a polcok mögött címmel
Bobokné Belányi Beáta a használói ol-
dalra koncentráló elõadások után azt
vizsgálta, hogy milyen attitûdök, megkö-
zelítési szempontok alapján írható le a
nõi könyvtáros kollégák véleménye ön-
magukról, nõi szerepükrõl, a könyvtári
kollektívához való viszonyukról. Interjú-
kat készített különbözõ életkorú, pozíció-
jú és különbözõ gyûjteményekben dolgo-
zó kollégákkal három kérdéscsoport köré
rendezve a gondolatokat. Az ezekbõl
szerzett tapasztalatait rendezte össze és
adta közre annak elõrebocsátásával, hogy
a mintavétel közel sem volt reprezenta-
tívnak tekinthetõ.

Az interjúk kérdéskörei: 1. „Nõk a
könyvtárban” – mi jut errõl az eszébe? 
2. Vannak-e nõi munkatársai? Mi a nõi
lét jellemzõje, hozzájárulása a közösség
életéhez a közösségépítésben, a könyvtá-
ri szolgáltatások egészében? 3. Milyen
jellegzetességei vannak a nõi „hozzáál-
lásnak”? Vizsgálódásában arra is kitért,
hogy az általános pszichológiai felisme-
réseken túl milyen a könyvtáros nõk ön-
magukról alkotott képe és hogy mit kínál
a könyvtári közösségi tér a nõi szerepek
megvalósításához, az értékek tudatosítá-
sához.

A válaszadók véleménye szerint a
könyvtárosság „segítõ hivatás”, amihez
ideális helyszín a könyvtári miliõ, jó fel-
téteket adva a nõi identitástudat kibonta-
koztatásához. 

A munkatársak többsége nõ, igen ke-
vés kollektívában jellemzõ a másik nem
dominanciája (pl. akadémiai könyvtá-
rak). A hölgyek hajlamosak érzelmi 
oldalról közelíteni a problémákhoz, a
konfliktusokat sokkal inkább a szívükre
veszik, ezért más vezetési módszereket

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. január 21



kell alkalmazni a motiválásban, fegyel-
mezésben, stimulálásban, elismerésben,
mint férfi munkatársak esetén. Viszont
több bennük az empátia, ami jó segítõ
eszköz szociális problémák esetén, tole-
ránsabbak, intuitívak, türelmesebbek, ké-
pesek egyszerre több dologra figyelni.
Talán kevésbé „kreatívak”, ugyanakkor
fegyelmezettek és szabálytisztelõk, pon-
tosak, lelkiismeretesek.

A közösségépítéshez is jelentõs a nõk
hozzájárulása, hamarább tudnak „hangot
találni” a másik féllel. Igényes problé-
mamegoldási módszereket alkalmaznak,
jellemzõ rájuk a „finom hangolás”, a pre-
cizitás, a nagy munkabírás, a monoton te-
vékenységek elviselése. A nõk „tartják és
szervezik” a közösséget, „családot for-
málnak”, beemelik a peremen lévõket,
mert erõs a kötõdési igényük.

Az interjúalanyok közül sokszor és
sokan hangsúlyozták, hogy a közösség
akkor egészséges, ha képviselve van a
másik nem is. Nagyon fontos a „hig-
gadt”, jó technikai érzékkel megáldott
férfiemberek jelenléte és támogatása!

Palotai Mária, az Országos Egész-
ségpolitikai Szakkönyvtár vezetõje Infor-
mációk a neten. Könyvtári támogatás nõk
egészségügyi információ keresésében
címû elõadásában egyfelõl egy szak-
könyvtár korszerû és igényes információ-
szolgáltatási lehetõségeit mutatta be,
másfelõl pedig a nõk információkeresési
szokásait. Az ún. nõi portálok – mint az
egészséggel, gasztronómiával kapcsola-
tos weboldalak – a legkeresettebbek. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy e témák
népszerûsége miatt az interneten tömeges
mennyiségû ellenõrizetlen információ je-
lenik meg, s ilyen körülmények között a
könyvtárak tartalmilag megbízható, hite-

les honlapjai a használók körében felérté-
kelõdnek.

Ezt a napot a különbözõ témák felvil-
lantására szánta a Publika Magyar
Könyvtári Kör – mondta zárszavában
Billédi Ferencné elnök. A részletes kifej-
tésre és a tennivalók továbbgondolására
2013-ban internetes és személyes eszme-
cserék formájában kerül majd sor. ■
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Támogatók
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2012. december 5-én a Digitális Tör-
vényhozási Tudástár (DTT) EKOP-2.1.5-
09-2009-0001 elnevezésû projekt megva-
lósulását és eredményeit foglalták össze
az Országgyûlési Könyvtárban.

A szervezõk célja az volt, hogy teljes
egészében mutassák be ezt a jelentõs pro-
jektet, annak minden nehézségével és
szépségével, sürgetve ezzel is az összefo-
gást a digitalizálás területén és segítve a
hasonló jövõbeni akciókat. 

A minél aktívabb pályázást sürgette
Csepreghy Nándor kiemelt fejlesztési
programokért felelõs helyettes állam-
titkár.

Az európai uniós források kulcsszere-
pet játszanak a fejlesztésekben, minden
területen. A pályázati úton elnyerhetõ
fejlesztési forrásokat le kell kötni (el kell
költeni), visszajuttatni a költségvetésbe
nem lehet. A közcélú kedvezményezettek
részére visszatérítendõ és vissza nem 
térítendõ önerõs támogatás is elérhetõ
annak érdekében, hogy leköthetõk legye-
nek a források. A kormány brüsszeli tár-
gyalási stratégiája a költségvetés kapcsán
a kohéziós források megóvására irányul. 

A projektet átfogóan Ambrus János,
az OGYK fõigazgatója ismertette. A pá-
lyázatot, melynek teljes költségvetése
200 millió forint, az Elektronikus Köz-
igazgatás Operatív Program (EKOP) tá-

mogatta. A tevékenységeket 2010. január
4-én kezdték, és 2012. november 30-án
fejezték be. A fejlesztés célja az állo-
mányban levõ könyvek, idõszaki kiad-
ványok, jogforrások, jogi, történet-
tudományi és politikai szakirodalom 
digitalizálása volt, jelentõs mennyiség-
ben, a jogalkotói háttérmunka, a kutatás,
oktatás és tájékoztatás támogatása érde-
kében. A digitalizált dokumentumok ke-
reshetõk és a DTT-portálon térítésmente-
sen elérhetõk legyenek. További cél volt
a tapasztalatszerzés, aminek segítségével
a jövõben hasonló könyvtári digitalizálá-
si projektek megvalósulhatnak. A projekt
segítette a könyvtár tapasztalatszerzését a
projektmenedzsment területén is, a részt
vevõ munkatársak pedig jövedelem-
kiegészítéshez jutottak. Bõvültek a nem-
zetközi kapcsolatok is. Az egyik legna-
gyobb kihívást a közbeszerzési eljárás 
jelentette. 5272 kötetet, összesen kétmil-
lió oldalt digitalizáltak. 

Koreny Ágnes (OGYK fõigazgatói tit-
kárság) a projekt európai dimenziójáról
beszélt. Ennek lényege, hogy a digitális
objektumok metaadatai („adatok az adat-
ról”) elérhetõvé váltak a The European
Library (TEL) és az Europeana felületén
is, ehhez nyújtott segítséget a European
Libraries projekt. 

A TEL a nemzeti könyvtárak aggre-
gátorfelülete, és itt katalógusrekordok,
míg az Europeanán digitális tartalmak ta-
lálhatók (ez az „aggregátorok aggregáto-
ra”). A European Libraries az egyetemi
és szakkönyvtárak digitális tartalmait
vonja össze (az Europeana számára). 
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A digitalizált anyagok iránti kereslet
ugyanis hatalmas, a felhasználói szoká-
sok nagymértékben megváltoztak: a
CIBER kutatóközpont tízévnyi kutatása
arra irányult, hogy feltérképezze a ku-
tatási szokások változásait, irányát. 
A gyors, „ugráló” keresés szinte kizáró-
lag digitális anyagok elérésére irányul, az
anyagokról „rápillantással” döntik el,
hogy érdekesek-e a számukra. A full tex-
teket (teljes szövegeket) meg sem nézik,
csak az összefoglalókat, egy cikkre há-
rom-négy percet szánnak, ha egy oldalon
tizenöt percet töltenek, az már soknak
számít. A horizontális olvasás felváltotta
a vertikálist, úgy „olvasnak”, hogy való-
jában csak a kulcsszavakat keresik. 
A TEL felületén egyszerûen tudnak ke-
resni (a szépen kialakított keresõkre
nincs idejük), itt jelenleg 1 332 650 ma-
gyar rekord található, az adatok feltöltése
nagyon egyszerû a könyvtárak számára,
de van éves tagsági díja (kétszáz-ötezer
euró). 

Boros Ildikó (OGYK olvasószolgálati
osztály) a digitalizálás elõkészítését és
folyamatát mutatta be. Az indulásnál eze-
ket a kérdéseket kellett megválaszolni:

Mit kell digitalizálni? – A DTT gerin-
cét a jogforrások alkotják. Digitalizálásra
kerültek jogtudományi, politikatudomá-
nyi és történettudományi, valamint az
Országgyûlés történetével, mûködésével
kapcsolatos könyvek is (1864 mû 2248
kötete). A szerzõi jogok miatt a könyvek
nagy részét csak zárt rendszerben lehet
olvasni. Ez a folyóiratokra ugyancsak
igaz (ez összesen húszezer füzetszám és

kilencvenezer cikk). A kiemelten védett
dokumentumok – az országgyûlési iro-
mányok és naplók – digitalizálása már
2001 óta folyik. Fõként 1851 és 1945 kö-
zött megjelenõ mûveket választottak ki.
A digitalizálásban a teljességre töreked-
tek, tehát borítótól borítóig.

Miért kell digitalizálni? – Mert por-
tálon kell szolgáltatni, ezzel segítve a 
kutatást, az oktatást és a jogalkotói hát-
térmunkát. Ezzel egyben a védett doku-
mentumokat is meg lehet menteni. Egyes
folyóiratokat már csak digitálisan fognak
szolgáltatni, olyan az állapotuk.

Mikor? – El kellett készíteni a munka
ütemtervét és azt be kell tartani. 

Ki digitalizál? – A közbeszerzés mel-
lett döntöttek, mivel a piacon vonzó új
megoldások találhatók. A közbeszerzés
technikai specifikációját három hónapig
készítették. Meghatározták a minõségi
kritériumokat is. A könyvtár munkatársa-
ira rengeteg feladat hárult: dokumentu-
mok kiválasztása, elõkészítése (minden
egyes kötethez jegyzék készült annak ál-
lapotáról), adatok ellenõrzése, szerzõi jo-
gok ellenõrzése, új rekordok tárgyszava-
zása. 

Hogyan? – A szkennelés nagy része
Kirtas KABIS III. típusú robotszkenner-
rel történt, TIFF-formátumban (majd
JPG-be konvertálták át) 400 dpi-ben, 1:1
arányban. Minden oldalt körbevágtak,
minden címlapról bélyegkép készült.
Book Editorral javították a hibákat (ha
például ferde), elnevezték a fájlokat. Az
OCR-rel kereshetõvé tett oldalakat kétré-
tegû PDF-formátumban töltötték fel a
DigiTool szoftverbe – ez a szolgáltató
szoftver. A robotszkenner prospektusá-
ban szereplõ óránkénti háromezer oldal
teljesítmény nem fedte a valóságot. 
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Tóth Éva (OGYK olvasószolgálati
osztály) a szerzõi jogról beszélt. A portá-
lon megtalálható kétmillió szakirodalom
hatvan százalékát azok a dokumentumok
teszik ki, amelyek vagy nem tartoznak a
szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (Szjt.) védelme alá, vagy már el-
telt az elõírt védelmi idõ, és így mint köz-
kincsek szabadon hozzáférhetõvé tehetõk
a nyilvánosság számára. A fennmaradó
negyven százalékot zárt hálózaton szol-
gáltatják, ezek a dokumentumok csak a
könyvtár helyiségeiben elhelyezett szá-
mítógépek képernyõjén jeleníthetõk meg,
másolni nem lehet õket. Minden egyes
szerzõnél ellenõrizni kellett, eltelt-e a 
védelmi idõ, ehhez pedig meg kellett álla-
pítani, kit illet meg a szerzõség joga. Szá-
mos olyan eset van, amikor a szerzõ álné-
ven (például „A Reformer”) publikált.

A digitalizálás pedig másolásnak mi-
nõsül az Szjt. szerint, de a nyilvános
szolgáltatásokat nyújtó könyvtár a mûrõl
másolatot készíthet, ha azt térítésmente-
sen közzéteszi. 

Kardos Helga (OGYK olvasószolgá-
lati osztály) a tartalomszolgáltatást 
mutatta be. A digitalizált köteteket a hie-
rarchikus struktúrában rendezett gyûjte-
ményekben lehet áttekinteni, böngészni. 
A gyûjteményeken belül további algyûj-
temények segítik a tájékozódást. A DTT
nagyobb gyûjteményei a következõk:
jogforrások, könyvek, folyóiratok. Min-
den típus esetében meghatároztak egy
ún. alapértelmezett nézetet, amely szerint
megnyithatók a kötetek. A felhasználó
változtathat ezen, ha a képernyõ bal olda-
lán az aktuális nézet legördülõ menüben
másik nézetet állít be.

A DigiTool szoftver lehetõséget ad
egyszerû és összetett keresésre, valamint

a keresés finomítására is. Hagyományos
módon kereshetõ a könyvek és a cikkek
szerzõje, címe, kiadója, valamint a meg-
jelenési év. Tárgyszavak segítségével
még pontosabban kereshetõvé tették a
könyvek és a cikkek tartalmát. Kereshe-
tõvé tették a digitalizált szöveg minden
szavát. A keresett kifejezést kiemelten je-
lenik meg a digitalizált szövegben.

A keresést követõen az eredményt
többféle találati listában megnézhetjük,
amelyek újrarendezhetõk szerzõ, cím,
idõrend és dokumentumtípus szerint. Be-
gépelték a könyvek tartalomjegyzékét. 
A könyvek fõfejezeteit egy PDF-ben he-
lyezték el. A digitalizált köteteket a
nyomtatott mûvekhez hasonlóan lapoz-
hatjuk is.

Koreny Ágnes záróelõadásában a pro-
jektmegvalósítás mindennapi kihívásait
próbálta meg érzékeltetni. A projektmeg-
valósítás idegen a hivatali struktúráktól, a
munkatársak is idegenkednek tõle, és
pénzügyileg is másfajta gondolkodást
igényel. Sok mindent másképp csináltak
volna: például a projektmenedzsment túl
sok fõbõl állt, így nem volt döntésképes.
A nehézségeken viszont a rendszeres
kommunikáció, a gondok „kibeszélése”
és a projekt céljai iránti elkötelezettség
segített. ■
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör õszi
túraprogramjában Abaúj régen látott és új
nevezetességei szerepeltek. A Sárospa-
tak-Sátoraljaújhely útvonalon indultunk
el, kellemesen sütött a nap, Pálházától
már az õszi erdõ pompázatos színeiben is
gyönyörködhettünk.

Telkibánya határában, a háromszáz-
hetvenöt méter magas Király-hegy olda-
lában, a Jégbarlangot és a híres Király-
kutat kerestük fel. A tájékoztató alapján
nem tudni, hogyan keletkezett, ki fedezte
fel a huszonhárom méter széles, oszlopos
jégcsapokkal borított barlangot, és az
ötfelé futó mellékágakat. 1910-ben
Cholnoky Jenõ, a híres földrajzkutató a
helyszínen tanulmányozta a különleges
természeti jelenséget. A klímaváltozás
során a jégcsapok eltûntek, de télen-nyá-
ron kellemes hõmérséklet van a barlang-
ban, ahová csak a zárt ajtó ablakán néz-
hettünk be. A sziklaüreg alatti lejárónál
már csak folydogál a Király-kút kelleme-
sen hideg vize, mellette Szép Ilonka jel-
képes sírja látható. A meghatóan szép
történetet Vörösmarty Mihály is megéne-
kelte. 

Ezután a lenyûgözõen szép természe-
ti környezetben alapított bányásztelepü-
lés, Telkibánya következett. Az európai
uniós támogatásból felújított, korszerûsí-
tett Érc- és Ásványbányászati Múzeum-
ban megtudhattuk, hogy 1341-ben a ne-
mesérc bányászatáról híres településnek
Károly Róbert bányavárosi rangot ado-
mányozott, késõbb az európai középkori
bányavárosok rangsorában az ötödik he-

lyen szerepelt. Az „aranygombos” Telki-
bányán a templomtorony színaranyból
készült gombja is jelezte a gazdagságot.
1470-ben, Mátyás király szabadította fel
a környéket több évtizedig sarcoló huszi-
ták uralma alól. A bányászat a XVI. 
század elsõ éveiben, majd a Rákóczi-sza-
badságharc idején újból virágzásnak in-
dult, sajnos a XVIII. század elején végleg
megszûnt. A következõ században
Bretzenheim osztrák herceg az itt fellel-
hetõ kaolin felhasználásával a múzeum
jelenlegi épületében porcelángyárat léte-
sített. A fõleg háztartási célokat szolgáló,
különleges termékeket, késõbb a kõedé-
nyeket több európai országba is exportál-
ták. A múzeum egyik termében megcso-
dálhattuk a gyönyörû kerámiákat, a szép
szõtteseket, a néprajzi értékeket, a híres
rovátkás kopjafákat, megismerhettük a
nemesércbányászat történetét, különle-
ges technológiáját, a környéken található
ásványokat, féldrágaköveket (opál, jás-
pis, hegyikristály stb.), a zempléni erdõk
fafajtáit, különleges növény- és állatvilá-
gát, a településen élt lelkész, pedagógus
Kádár család emlékszobájában elhelye-
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zett értékes tárgyakat. A felújított épület
gondozott kertjében a Nemes Sándor fa-
faragómûvész által megálmodott arany-
bányász-szobrokat, az itt található ércek
oszlopnagyságú töredékét, egy szépen
megkomponált életfát és Közép-Európa
egyetlen malomkõgyûjteményét csodál-
hattuk meg. Igény szerint egy táróba is be
lehet jutni. Ezután a vártemplom körüli
temetõt kerestük fel, ahol már csak né-
hány kopjafa látható, a rovátkáikból meg-
fejthettük az elhalt személy éveinek szá-
mát, foglalkozását, a felsõ rész formája a
nemére és a családi állapotára utal. Sé-
tánk során felkerestük a levéltári források
alapján feltárt Alexandriai Szent Katalin-
templom és ispotály helyét. Megtudhat-
tuk, hogy az intézményt a XIV. század-
ban az idõs bányászok részére alapítot-
ták, mûködtették. Késõbb szerzetesek 
települtek ide, ekkor a templom környéke
neves személyiségek temetkezõhelye
volt. Jelenleg a gondozott környezetben
egy különleges kis kápolna áll szép oltár-
ral, mellette Szent Katalin fából készült
szép szobra látható.

A programunk következõ színhelye
Gönc volt. A források szerint a XII. szá-
zadban II. Géza német telepeseket hozott
ide, és „a királynõ németjei” tíz községet
alapítottak. A török hódítások idején ez a
környék a magyarok menedékhelye is
volt. A XV. században Göncön át vezetett
a kereskedelmi út, amelyen a Hegyalja
borát, az Alföld búzáját szállították Len-
gyelországba. Az itt élõ kádármesterek
készítették a híres gönci hordót (136,6 l),
amely az aszúkészítés mértékegysége-
ként is szerepel. Göncön tevékenykedett
Károli Gáspár prédikátor, aki 1529-ben
született Nagykárolyban, az eredeti neve
Radicsics Gáspár volt. Az iskolai tanul-

mányait Nagykárolyban, Brassóban ké-
sõbb Wittenbergben folytatta, majd
1562-ben Gönc református lelkésze lett,
késõbb esperesnek nevezték ki. 1587-ben
a teljes Biblia magyar nyelvre történõ
fordítását határozta el. Idõigényes és ál-
dozatkész munkája három évig tartott,
különleges vállalkozását többen is segí-
tették. A lefordított oldalakat Szenczi
Molnár Albert, a gönci református kollé-
gium híres diákja és társai gyalog vitték
át a Vizsolyban mûködõ nyomdába.
Károli Gáspár nem sokáig élvezhette a
munkája gyümölcsét, a következõ évben
távozott az élõk sorából, a végsõ nyughe-
lye Göncön van. A Károli Biblia az egyik
legfontosabb, legértékesebb nyelvem-
lékünk. Az újból várossá nyilvánított,
szalagtelkes településen felkerestük az
erõdhöz hasonló, ún. huszita házat, 
megcsodáltuk az ott látható néprajzi érté-
keket. Lementünk az épület alatt húzódó 
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háromágú pincébe, amely a háborúzások
során a megmenekülést biztosította az ott
élõknek. Láthattuk a híres gönci hordót,
és megkóstolhattuk a különleges gönci
barackpálinkát, a zamatos piros almát.

Ezután Vizsoly következett, ahol a 
település történetét és a híres templom
értékeit ismerhettük meg. Gönchöz ha-
sonlóan a XIII. században ideérkezõ Raj-
na-vidéki és flandriai német telepesek
egy román stílusú templomot is építettek.
„Igyházavisl”, Egyházasvizsoly ispánsá-
gi székhelyként, a Lengyelországba ve-
zetõ kereskedelmi út egyik fontos köz-
pontjaként is mûködött. A kis templomot
a XIV. században egy gótikus hajóval és
egy erõdszerû toronnyal bõvítették,
amely veszély esetén biztos védelmet 
jelentett az idemenekülõknek. A szenté-
lyében, a hajóban, az oldalfalakon a
többször restaurált freskókon Jézus szü-
letését, keresztre feszítését, mennybeme-
netele történetét, a templom védõszent-
jét, Szent Kristófot, majd Szent Györgyöt
a sárkánnyal, Szent László üldözését,
Keresztelõ Szent Jánost, a híres köpönye-
ges Máriát csodálhattuk meg. A gótikus
hajó egyik oldalfalán egy XV. századi, la-
tin nyelvû, ma is érvényes gondolat ol-
vasható: „aki itt állsz és nem imádkozol,
megfordulván menj ki.” Megnézhettük a
Vizsolyi Bibliát, az újabb kiadását is,
amely a helyszínen megvásárolható. 

A templom gótikus hajójában id. Virágh
Sándor sárospataki nyugdíjas lelkész fá-
ból készült mûvészi munkáiban is gyö-
nyörködhettünk. A templom gondozott
kertjében látható Károli Gáspár és
Szenczi Molnár Albert kõbõl készült
mellszobra, alkotója Lavotha Géza, a hí-
res sárospataki mûvész. Az utca másik
oldalán, a volt Mágóchy-kastély falán a
bibliafordítók emléktáblája látható. Itt
mûködött a híres vizsolyi nyomda, a
Károli Biblia sokszorosításának színhe-
lye. Az épületben jelenleg az Ország-
nyomda Vendéglõ mûködik, igény alap-
ján a nyomdatörténeti interaktív kiállítást
is meg lehet tekinteni.

Vizsoly után, a Hernád menti síkság-
ból kiemelkedve, a szfinksz formájú
sziklára épült híres Boldogkõ várát 
kerestük fel. A monda szerint a névadó
egy Bodó nevû aszalósmester volt, aki
IV. Béla király életét ügyes csellel men-
tette meg a tatároktól. Jutalmul kapta
meg ezt a helyet, ahová a hét tündér lánya
közremûködésével Bodókõ várát építet-
ték fel. Késõbb Boldogkõ váraként emlí-
tik, és a Kassára vezetõ kereskedelmi út
védelmét szolgálta. A királyi erõd a
Tomaj nemzetség, az Amadék, a Dru-
getek, Szapolyai János, Szelepcsényi
György esztergomi érsek és sok más ne-
ves személyiség tulajdonában volt. 1682-
ben Thököly Imre fejedelem elfoglalta az
addig bevehetetlennek tûnt erõdöt, ahol
késõbb II. Rákóczi Ferenc is többször
megfordult. 1753-tól az új tulajdonos
Pécsújfalusi Péchy Gábor volt, aki a vá-
rat többször átalakította. Falai között mú-
latta az idõt nagyszerû költõnk, Balassi
Bálint, aki itt írta a Borivóknak való címû
híres versét. Itt prédikált Dévai Bíró Má-
tyás, a magyar Luther. Itt vendégeskedett
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Martinuzzi Fráter György is. Szabó De-
zsõ Szent Boldogkõváralján címmel ér-
dekes elbeszélést írt a településrõl.
Vécsey Jenõ szimfonikus zenét kompo-
nált a várról. Jelenleg is több pályázati 
támogatásból történik a különleges for-
májú, többszintes erõd felújítása, korsze-
rûsítése. Sétánk során megnéztük az alsó
vár alatti háromágú pince egyik termében
Borsos István mûvész modern szobrai-
nak kiállítását. Az egyik sziklába vájt
üregben mûködött a kohó, ahol a Bebek-
család tagjai a hamis pénz gyártásához
szükséges anyagot állították elõ. A felújí-
tott gyilokjárón az alsó várfal legma-
gasabb fokára is felsétáltunk, ahonnan
nagyon szép a kilátás. Az eredeti kõlép-
csõkön a vár felsõ szintjére is feljutot-
tunk, a déli toronynál megcsodáltuk a fel-
újított szárazmalmot, tájékozódhattunk a
mûködésérõl is. A szfinksz formájú szik-
la bejárata balesetveszély miatt zárva
van. Elõtte több méter mélyen a börtön,
arrébb a ciszterna látható. Az itt élõk ré-
szére a vizet szamárháton hozták fel a
várba. A sziklákban vájt, lefelé szélese-
dõ, mély vermekben a gabonát tárolták.
A felsõ vár dísze a palota, az öregtorony
és a lakótorony. A palota egyik termében
az ásványkiállítást és vásárt, arrébb a ma-
gyar pénz történetét bemutató érdekes ki-
állítást nézhettük meg. Aztán a terepasz-
talokon a magyar történelem nagy csatái
láthatók. Újdonság, hogy csigalépcsõn
fel lehet jutni a vár legmagasabb fokára,
ahonnan a környezõ kéklõ hegyek, a 
színes erdõk, a Szerencs- és a Teker-
jes-patak, a közelében alapított, ruténok
meg szlovákok lakta Boldogkõváralja
láthatók.

Hazafelé felkerestük Tállyát. A forrá-
sok szerint a település már az õskorban

lakott volt. A tatárjárás pusztítása után
vallonok telepedtek ide, akik szõlõter-
mesztéssel foglalkoztak. A mezõváros
Lorántffy Zsuzsanna, majd a Rákócziak
birtoka volt. Itt vezetett keresztül a kirá-
lyi borút Tokajból Kassa felé. A mezõvá-
ros a Rákóczi-szabadságharc idején a ku-
rucok egyik fontos szálláshelye volt, 
aztán a Bretzenheim-család birtokához
tartozott. Rövid sétát tettünk a híres köz-
ségben, ahol felújított kúriákat, borpin-
cék sorát láthattuk. Felkerestük Európá-
nak a szakemberek által 1993-ban bemért
földrajzi közepét, megcsodáltuk az érde-
kes Fõnix-szobrot. Megnéztük a XVII.
században épült kora barokk, többszörö-
sen átépített Maillot-kastélyt, a folyama-
tosan szépülõ Rákóczi-házat, Lavotta 
János emléktábláját és a hármas emlék-
oszlopot. Itt született Zempléni Árpád
költõ és mûfordító, Alfred Pasternak, az
Amerikában élt és tevékenykedett híres
szülészorvos, szakíró, Jancsó György, a
híres ügyvéd, a kolozsvári egyetem kivá-
ló jogi professzora. Rövid ideig súlyos 

betegen itt élt és alkotott Lavotta János, 
a tehetséges hegedûmûvész, zeneszerzõ a
„verbunkos delelõ korszaka egyik kiváló
személyisége”, aki 1764. július 5-én,
Pusztafödémesen született. Gyermekko-
rában édesapjától sajátította el a hegedû-
mûvészeti ismereteket. Az iskolai tanul-
mányait Nagyszombaton, Pozsonyban
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végezte, majd a jogi tanulmányait Pesten
fejezte be. Azután a kancellária hivatal-
nokaként, késõbb Zichy Károly gróf
gyermekeinek nevelõjeként tevékeny-
kedett. 1792-tõl Pesten egy évig a szín-
játszó társaság zenei igazgatója, majd
Miskolcon, Kolozsváron a színjátszó tár-
saság karnagya volt. Ezután a vándorévei
következtek, több nemesi kúria volt a
szálláshelye. 1816-ban a debreceni Zene-
mûbolt vezetõjeként tevékenykedett.
Újabb vándorévek után betegen érkezett
Tállyára, és a sokoldalúan képzett, kiváló
mûvész, zeneszerzõ, a verbunkos triász
harmadik tagja, 1820. augusztus 11-én
távozott az élõk sorából, itt van a végsõ
nyughelye. Megtudtuk, hogy a Cserebo-
gár, sárga cserebogár címû dalhoz õ sze-
rezte a szép zenét. Felkerestük a felújított
evangélikus templomot, a bejáratnál em-
léktábla jelzi, hogy a hagyomány szerint
1802-ben itt keresztelték meg Kossuth
Lajost. Aztán kedves fogadtatásban volt
részünk az Oroszlános Borvendéglõben.
A szépen felújított volt Szirmay-kúriában
mûködõ hangulatos étterem egyik barok-
kos különtermében olvashattuk IV. Pius
pápa híres mondását: „Summum Ponti-
ficem talia vina decent.” (Õszentségének
tállyai bor dukál.)

Programunk zárásaként Mádra érkez-
tünk meg. A település központjában, egy
kis domboldalon áll az 1795-ben barokk
és copf stílusban épült, 2004-ben szépen
helyreállított, Európa Nostra-díjas, híres
zsinagóga. Megtudhattuk, Közép-Európa
egyik legértékesebb és hazánk legszebb
zsidó temploma. Megcsodálhattuk a kü-
lönleges enteriõrt, az ott látható felbe-
csülhetetlen értékeket és a mellette léte-
sült volt rabbiképzõ épületét is. Ezután
elsétáltunk a barokk stílusban épült,

többszintes Rákóczi-Aspremont-kúriá-
hoz, melynek tornyos fõbejáratát mûvé-
szi kovácsoltvas kapu zárja le. Sikerült
bejutnunk a római katolikus templomba
is, ahol megismerhettük a település törté-
netét és értékeit. Mád már az õskorban
lakott volt. A régészeti feltárások során
felbecsülhetetlen értékû leletekre buk-
kantak. A mezõváros a XVI. század ele-
jén Zemplén hetedik legnépesebb telepü-
lése volt. Az Alaghy-család birtoka volt,
majd házassági hozományként Rákóczi
Zsigmond fejedelem tulajdona lett. 1700-
ban Rákóczi Julianna vásárolta meg a
környéket. Szüret idején II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem többször felkereste a tele-
pülést. Thököly is hazaengedte a mádi
katonákat a szõlõ szüretelésére. A római
katolikus templom helyén sokáig csak
egy õrtorony állt. A XVII. században a
régi, Árpád-kori kis szentélyhez épült
hozzá a jelenlegi, a Szentháromság tisz-
teletére felszentelt templom, amelyet
többször felújítottak. Különös hangulatot
sugároz a gótikus szentély, ahol a hábo-
rús idõkben idemenekült lengyel mûvész
munkájában gyönyörködhettünk. Érde-
kessége, hogy az angyalok arcát az itt élõ
gyermekekrõl mintázta meg. Értékesek
az itt elhelyezett modern képzõmûvésze-
ti alkotások és a Jézus kínszenvedését
megjelenítõ, páratlan dombormûvek.

Nagy élmény volt számunkra, hogy
felkereshettük, újból megismerhettük
Abaúj és a hozzánk közel lévõ kis telepü-
lések kultúrtörténeti értékeit, amelyekre
mindenki büszke lehet. ■
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Hazajött Tatára Tóth Zsóka Radnóti-dí-
jas elõadómûvész. Haza, hiszen itt járt
gimnáziumba és ma is sok baráti szál kö-
ti ide. 

Nyáron verstáborokat tart városunk-
ban hazai és külföldi diákoknak, versked-
velõ fiataloknak. Ünnep volt ez az Egy
csészényi hang elnevezésû mûsorsorozat-
ban, hiszen a versnek olyan magas szintû
tolmácsolója õ, amilyen ritkán hallható
manapság. A szokott helyszín – a Várka-
nyar Kávézó – helyett kivételesen a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár olvasó-
termében zajlott az este, de talán szebb,
meghittebb volt így. 

December 13-án délután öt órakor
kezdõdött a mûsor, melynek elején a
Menner Bernát Zeneiskola tanulói adtak
parádés kis koncertet, megteremtve ezzel
az ünnepi hangulatot. Majd következtek
a szebbnél szebb költemények. 

A válogatásban megszólaltak régi és
mai költõk, mind-mind a magyar iro-
dalom kiválóságai. Helyet kaptak a mû-
sorban a határon túli magyar irodalom 
jelesei is, csodálatosan érzékeny tolmá-
csolásban. Zsóka mértéktartó gesztusok-
kal kísért, magas színvonalú interpretá-

ciója nem volt meglepetés a közönség
számára, viszont finom spontaneitása,
mely mindig új és új színekkel ruházza
fel a már esetleg hallott verseket, az elsõ
hallás élményével ajándékozta meg a né-
zõket. Nem hiányzott a humor sem az
összeállításból, s a szerelem több oldalról
ábrázolt fénye is színesítette a mûsort. 

Az este zárásaként a közönség által
kiválasztott Nagy László-verset mondta
el közkívánatra, gyönyörûen. Igazi ad-
venti ajándékkal: a vers, a költészet cso-
dájával szívükben térhettek haza a ren-
dezvény nézõi, hogy õk is szétsugároz-
zák és továbbadják a szeretet s a szépség
misztériumát, melyben részesültek. ■
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Tízéves. Az épület felújításának apropóját
2001-ben az adta, hogy az Országos Me-
zõgazdasági Könyvtár (OMgK) bérelt
külsõ raktára szörnyû állapotba került,
beázott egy óriási havazás utáni olvadás
során, és mire a kijáró kollégák észrevet-
ték, sok-sok folyóméter értékes doku-
mentum penészedett már.

Fenntartónk, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, szánt egy
nagyobb összeget az átalakításra, így az
épület bal szárnyát belülrõl áttervezte a
tervezõ, kimélyítették, és az így felépült
háromszintes tömörraktár magába fogad-
ta a külsõ raktár anyagát. Az olvasószol-
gálat felköltözött az elsõ emeletre, a régi
könyvolvasóból és az EU-olvasóból 
alakult ki a két konferenciaterem, a fo-
lyóirat-olvasóból pedig Szakirodalmi
Szolgáltatóház és új recepció lett. A köl-
csönzõ, illetve a katalógus- és számító-
gépterem helyén galéria nyílt. A régi por-
ta és ruhatár helyére ruhatári szekrények
kerültek. A munkálatok miatt fél évre be

kellett zárni a könyvtárt, hogy 2002. 
december 9-én teljes pompájában, megfi-
atalodva, gazdagabb lehetõségek birtoká-
ban nyithassa meg az akkori földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
Németh Imre. A miniszter zöld bársony-
párnán adta át a hatalmas kulcsot
Gulácsiné Pápay Erika igazgatónak, aki
fõigazgatói kinevezést kapott a követke-
zõ évben. 2007 óta pedig Lükõné Örsi
Gabriella a fõigazgató.

A Szakirodalmi Szolgáltatóház 2003.
február 24-én, a mezõgazdasági könyv-
hónap keretében nyitotta meg kapuit,
mint a Mezõgazda Kiadó bemutatóterme,
illetve internetelérési pont. Erre a bázisra
építve 2004. október 7-én nyílt az I. kerü-
let, illetve az agrárium elsõ teleháza, a
Budai Teleház. Miután a Mezõgazdasági
Könyvesboltot bezárták, a könyvtár veze-
tõsége úgy gondolta, itt a lehetõség a to-
vábbfejlõdésre, és 2011. november 30-án
ünnepélyes keretek között a minisztéri-
um átadta a Könyvgazda Könyvesboltot.

Húszéves. A rendszerváltás után da-
rabjaira hullott az AGROINFORM 
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Tízéves az újjáépült OMgK

✒✒    Benczekovits Beatrix

Megnyitó
2002. december 9.

Könyvtárszakmai rendezvények



Agrárinformációs Vállalat, amelynek ré-
sze volt a Károlyi Mihály Országos 
Mezõgazdasági Könyvtár. Amit lehetett,
„kimentettek” a vállalatból, a maradék
rendezésére miniszteri biztost nevezett ki
a miniszter, aki nagyon szakszerûen le-
tisztított minden ballasztot a könyvtárról.
1992-ben megnyílt az Országos Mezõ-
gazdasági Könyvtár Gulácsiné Pápay
Erika igazgatásával, de ekkor még gazda-
sági téren össze voltunk kötve a Magyar
Mezõgazdasági Múzeummal. Ez a füg-
gõség egy évvel késõbb megszûnt, és a
könyvtár életében elõször önállóan kez-
dett mûködni. Mivel dokumentációs
munka is zajlott a kezdetek óta, ezért
1994 õsze óta az intézmény neve hivata-
losan: Országos Mezõgazdasági Könyv-
tár és Dokumentációs Központ.

Hatvanéves. Pontosabban hatvanegy
éves az OMgK, egy 1951-es földmûve-
lésügyi miniszteri rendelet határozott a
megalapításáról. Az I. kerületi, Attila út
93. szám alatti épületben már mûködött
egy mezõgazdasági fordítóiroda és egy
kis dokumentációs iroda. Itt kezdték meg
tehát építeni eleink a könyvtárat, amely
megszüntetett könyvtárak (egyesületi,
minisztériumi fõosztályi, múzeumi)
anyagait kapta meg induló állományként. 

Az épület az 1920-as években épült,

szállodának. A Belle Vue kerthelyisé-
gében hétvégenként ötórai teán táncol-
hattak az ifjak. A II. világháború azonban
véget vetett a szép idõknek, a vérmezõi
harcok eltévedt lövedékei pedig tovább
rontottak a helyzeten. A háború után be-
zárták a szállodát, késõbb megkapta a
Földmûvelésügyi Minisztérium iroda-
épületnek.

Jelen. A könyvtár állománya nagyjá-
ból félmilliós, ennek kb. negyven száza-
lékát könyvek, felét periodikus kiadvá-
nyok évfolyamai adják, a maradék a
szürke irodalom (szabvány, szabadalom,
katalógusok, prospektusok), kiegészülve
videókkal, CD-kkel, DVD-kkel stb. 

2012-ben az a megtiszteltetés érte az
OMgK-t, hogy megkapta a megszüntetett
Vízügyi és Környezetvédelmi Könyvtár,
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
bezárt könyvtára, és a VM-be beleolvadt
Környezetvédelmi Minisztérium könyv-
tára, tehát összesen három intézmény
anyagát. Most minden erõnkkel azon
igyekszünk, hogy minél elõbb be tudjuk
hasonlítani, illetve fel tudjuk dolgozni
ezt a rengeteg dokumentumot.

A ’90-es évek közepétõl szervezünk
rendezvényeket, agrárszakmaiakat, ag-
rárkulturálisakat és könyvtárszakmaiakat
egyaránt. A 2002-es felújítás során kiala-
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Mûvészeti kiállítások



kított két konferenciaterem nagyban
megkönnyíti ezt a tevékenységünket. Az
agráros rendezvényeinkhez igyekszünk
kiállítást és alkalmanként vásárt is szer-
vezni. Ajánlóbibliográfiákat is készítünk
az éppen aktuális témákhoz, ezek azután
felkerülnek a honlapunkra, és onnan sza-
badon letölthetõk.

A galéria kialakítása lehetõvé tette,
hogy mûvészeti kiállítások is helyet kap-
hassanak az épületben. A megnövekedett
igények miatt már évek óta az Ujhelyi-
teremben is nyitunk meg kiállításokat.
2007 óta minden évben megrendezzük a
Könyvtáros alkotómûhely címû kiállítást,
amelyen a kollégák mutatkozhatnak be a
mûvészi oldalukról.

Rendszeresen tartunk író-olvasó talál-
kozókat, könyvbemutatókat is. Minden
évben a február a mezõgazdasági köny-
vek hónapja, ilyenkor az agrárkiadók az
OMgK-ban mutatják be legújabb köny-
veiket kedvezményes könyvvásár és de-
dikálás keretében. A könyvtár ezeken a
napokon ingyenes beiratkozási lehetõsé-
get kínál olvasóinak.

A Széchenyi-év óta rendszeresen tar-
tunk olvasókört, amelyen az értékes, szép
régi könyveinket mutatjuk be. Az olvasó-

körön feldolgozott könyveket digitalizál-
juk és feltesszük a honlapunkra, hogy
bárki szabadon olvasgathassa.

Egy-egy karácsony elõtti szombaton
a könyvtár meghívja a gyerekeket és szü-
leiket, nagyszüleiket. Játszóházat, kará-
csonyi vásárt szervez, lehet lucabúzát
vetni, kézmûveskedni, van mese, ének,
olyan alkalom is volt már, amikor maga a
Mikulás – krampuszok kíséretében – is
ellátogatott az OMgK-ba.

A végére tartogattam még egy szá-
mot. Huszadik évfolyamába lép 2013-
ban az Agrárkönyvtári Hírvilág. Lapunk
2007 óta már csak online formában ol-
vasható. Nézzük a jó oldalát: sok színes
képpel gazdagíthatjuk a tartalmát, és nem
kell törõdni terjedelmi kötöttségekkel.

Az OMgK lelkes kis gárdája az egyre
szûkebbre szabott lehetõségek közepette
is arra törekszik, hogy az olvasók és a lá-
togatók örömmel térjenek be, és elége-
detten, sok hasznos információval a tar-
solyukban távozzanak. ■
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2012. október 1-jén a budapesti Veres
Pálné Gimnázium osztálykönyvtárosai
tettek látogatást a Könyvtártudományi
Szakkönyvtárban. Ez az esemény egyben
a szakkönyvtár új olvasótermében rende-
zett elsõ rendezvény is volt, és hasznos
gyakorlati tapasztalatokkal szolgált a jö-
võbeli rendezvények tekintetében.

A gimnázium két könyvtárostanára,
Hock Zsuzsa és Murányi Adrienn, felele-
venítve az osztálykönyvtárosi rendszert,
évnyitó konferenciát rendezett a fiatal
„kollégák” számára.1

A konferencia a köszöntõkkel kezdõ-
dött, Hegyközi Ilona, a szakkönyvtár 
vezetõje üdvözölte a vendégeket, és rövi-
den bemutatta a szakkönyvtárat. Õt 
Takács Veronika, a gimnázium igazgató-
helyettese követte, aki az iskola vezetésé-
nek nevében biztatta aktív munkára a di-
ákokat, megemlítve, hogy utoljára
harminckét(!) évvel ezelõtt mûködtek
osztálykönyvtárosok az iskolában.2

A köszöntõk után kezdõdött a munka:
Hock Zsuzsa elõször is kiosztotta a ta-
nácskozás programját és segédanyagait
tartalmazó dossziékat a diákoknak. Ez-
után azt vitatták meg közösen, hogy mi-
lyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie
egy könyvtárosnak. Jól érzékelhetõ volt,
hogy a gyerekek ekkor gondolkodtak el
valójában arról, hogy ez a hivatás milyen
sokféle kompetenciát igényel: empátia,
türelem, jó kommunikációs készség, mû-
veltség, fizikai erõnlét…

Ezt követõen csoportmunkában swot-
analízist végeztek az iskolai könyvtár
mûködését elemezve. 

A következõ „napirendi pont”
Gráberné Bõsze Klára könyvtárostanár
Iskolatörténet és könyvtár címû elõadása
volt, melynek során a Veres Pálné Gim-
názium történetének fontos eseményeirõl
és neves egykori diákjairól hallhattunk.
Elõadásának vezérfonalát az alkotta,
hogy mi mindenben volt elsõ az iskola,
illetve nevezetessé vált diákjai. Hallhat-
tunk az elsõ latin–magyar szakos egyete-
mi hallgatónõrõl, Láng Margitról, az elsõ
magyar orvosnõrõl, Hugonnay Vilmáról
csakúgy, mint a közelmúlt olimpiai baj-
nokairól. Ez az elõadás is tükrözte azt a
szemléletet, amelyet „verespálnés” diá-
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A Veres Pálné Gimnázium osztálykönyvtárosainak konferenciája a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban

✒✒    Kollár Mária

1 Az osztálykönyvtárosok tevékenységét a Veres Pálné
Gimnázium könyvtárának névadója, Ugrin Gáborné
Majoros Márta kezdeményezte az iskolában, 
Magyarországon elõször.
2 Osztálykönyvtárosként tevékenykedett többek között
Oporné Fodor Mária volt diák, a Veres Pálné 
Gimnázium tanára, volt igazgatója, a Bod Péter 
Társaság elnöke. 



kok édesanyjaként megtapasztalhattam:
milyen nagy hangsúlyt fektetnek a gim-
názium mindenkori vezetõi és nevelõi a
hagyományok életben tartására, a gene-
rációk közötti összetartó kapcsok erõsíté-
sére. Az iskola történetéhez szorosan
kapcsolódnak az iskolai könyvtár külön-
gyûjteményei. „Klári néni” elmesélte, mi
mindent is tartalmaz ez a gyûjtemény: a
Veres Pálnéra, illetve az iskolára vonat-
kozó nyomtatott anyag mellett az apró-
nyomtatványokra, levéltári anyagra és
muzeális tárgyakra is felhívta a figyel-
met. A gyerekek érdeklõdéssel és nyil-
vánvaló tisztelettel hallgatták elõadását.

Rövid szünet után Tankönyv és könyv-
tár címû elõadásában Murányi Adrienn
az iskolai könyvtár tankönyvekkel kap-
csolatos feladatait ismertette. Az ingye-
nes tankönyvekkel való ellátás, illetve a
könyvtárban található tankönyvek hasz-
nálatának elméleti kérdései után kifeje-
zetten a gyakorlati teendõkre tért rá, ki-
emelve azokat a feladatokat, amelyeknél
az osztálykönyvtárosok segítségére szá-
mítanak a könyvtárostanárok. 

Ezután Hock Zsuzsa prezentációjában
az iskolai könyvtár éves terve került be-
mutatásra. A havonta más-más témakör
köré csoportosuló könyvtári rendezvé-

nyek (iskolai könyvtárak világhónapja,
magyar tudomány napja, magyar kultúra
napja, farsang, könyvtárosok napja stb.)
tervezésénél az osztálykönyvtárosok is
elmondták ötleteiket, javaslataikat.

Különösen a zsetongyûjtõ játék díja-
zásánál voltak kreatívak (a hosszabb idõ-
szakon keresztül tartó játék során a diá-
kok a különbözõ könyvtári feladatok
megoldásáért pl. „extra kedvezménye-
ket” kaphatnak). „Zsuzsa néni” nem csak
a késõbbi programokban való közremû-
ködésben kérte a gyerekek segítségét, ha

nem olyan aktuális feladatokban is, mint
a könyvtár folyóirat-állományának nép-
szerûsítése. Legvégül pedig az éves ter-
vet fogadták el.

Kíváncsian várjuk a tanév végén a be-
számolót az elvégzett munkáról és ta-
pasztalatokról, amelyekrõl biztosan szó
lesz a munkaterv alapján júniusra terve-
zett zárókonferencián. ■
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Ezt a könyvet minden könyvtárosnak el kel-
lene olvasnia. Két rendkívül mûvelt – mi
több: bölcs – férfiú beszélgetései kaptak he-
lyet a közel háromszáz oldalon. Egyikük
szakmánk mûvelõinek régi és jó ismerõse,
Umberto Eco olasz történész, középkor-
kutató és nálunk is roppant népszerû író.
Akivel társalog, a tõle egy évvel idõsebb
Jean-Claude Carrière francia filmrendezõ,
termékeny forgatókönyvíró. 

Méltó partner harmadik társuk, az esz-
mecserét vezetõ szintén francia Jean-
Philippe de Tonnac esszéista és zsurnalisz-
ta (rövidebben: irodalmár); õ közbevetett
kérdéseivel igyekszik befolyásolni (nem
irányítani!) a közös gondolkodás menetét.
Mindhárman a könyv – legyen az kéziratos
kódex vagy nyomtatvány – odaadó szerel-
mesei, szenvedélyes olvasók. (Ez a vonza-
lom alighanem sajátja a fordítónak, Sajó
Tamásnak is.)

A moderátor elõszavának egyik kijelen-
tése – „Az ,e-book’ nem öli meg a könyvet”
– felfogható a vita kiindulópontjának, alap-
tézisének is. Vita? Ha tetszik, mondhatjuk
így is. Valójában Eco és Carrière gondolatai
ritkán ütköznek, sokkal inkább kiegészítik,
árnyalják a másik mondanivalóját. Mind-
ketten – bocsánat, mindhárman, hiszen
Tonnac fogalmazza meg elsõként – elfo-
gadják, hogy a könyv, az írás éppoly tökéle-
tes leleménye (találmánya?, felfedezése?)
az embernek, mint a kerék. Lenyûgözõ tör-
téneti fejtegetéseik és széles körû, kiterjedt
olvasói tapasztalataik egyaránt frappánsan
bizonyítják, hogy az idõk folyamán a könyv
formája és anyaga, az írás technikája és raj-
zolata, az olvasás módja és szokásai sokat
változtak, de a lényeg, a funkció (vagyis az
információrögzítés és -közvetítés, az isme-
retszerzés) kezdettõl fogva és léte végéig
változatlan. Természetesen nem tagadják –

igazi intellectuelek hogyan is tagadhatnák?
– az elektronizáció, az internet, illetve más
közlésmódok szerepét, lebilincselõ hatását,
ám a számítógépet és a távközlés elképesz-
tõ fejlõdését nem misztifikálják. Önmagu-
kat és olvasóikat is figyelmeztetik az
infokommunikációs technológia folyama-
tos avulására: „semmi sem mulandóbb a
tartós hordozóknál” (Carrière). Ugyanak-
kor mintha kevésbé ismernék fel vagy tuda-
tosítanák, hogy a valóban lépten-nyomon
tapasztalható és mind a könyvtárakban,
mind a magángyûjtõknél komoly gondokat
okozó elévülés a gépi mechanizmusok foly-
tonos megújulásával, az információáramlás
ma még beláthatatlan távlataival jár együtt.
Holott a spirális fejlõdésre is akadna példa:
Eco hozta szóba, hogy a régi Rómában a
könyvvásárló akár egyenként is megrendel-
hette a tekercseket a másolómûhelyben. Mi
más ennek az utódja, mint ha a digitálisan
rögzített szövegekrõl (könyvekrõl) külön-
külön nyomtatunk és köttetünk be példá-
nyokat?

Teljesen érthetõ szubjektív indíték,
hogy feltûnõen gyakran példálódznak (ösz-
szehasonlításként, egyezõ vagy eltérõ me-
tódusként) a mozival, hiszen az egyikük ki-
fejezetten filmes szakember, és az olasz kö-
zépkorász szintén számtalan filmalkotás
létrejöttében mûködött közre, elég talán a
könyvtári-könyves világban kultikus tiszte-
letnek örvendõ A rózsa neve címû mûvelõ-
déstörténeti krimire utalni. Mindazonáltal
objektív motiváció is közremunkál e meg-
közelítésben: a mozivásznak történései,
meséi és az irodalmi mûvek (legyenek
szépirodalmi, históriai és egyéb produktu-
mok) elbeszélései (a magyar tudományos
nyelvben mostanság terjedõ idegen szóval:
narratívái) kétségkívül jó néhány hasonló-
ságot mutatnak.
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Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektõl

Az Európa Könyvkiadó kötetérõl

✒✒    Bényei Miklós
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Együtt- vagy továbbgondolkodásra
késztet az is, ahogyan a könyvtáraknak és a
velük õsi, közeli rokonságban álló levéltá-
raknak mint az emberi, kollektív emlékezet
helyeinek rendeltetésérõl vélekednek. Min-
denekelõtt a gyûjtemények hagyományos, a
köztudatba beivódott megõrzõ feladatait
hangsúlyozzák, de már nemcsak a könyvek,
iratok tárolásáról, védelmérõl beszélnek,
hanem a dokumentumokban megbúvó, a fe-
ledésbe merülés veszélyének kitett infor-
mációk feltárásáról is. Jelképes példának
szánták a szóban forgó fejezet címét: A wa-
terlooi csata összes résztvevõjének felsoro-
lása. Itt is felvetik az internet megbízható-
ságával kapcsolatos kételyeket, de ezeket
sem túlozzák el. Umberto Eco mondta ki:
hibák, plágiumok elõfordultak korábban is,
és ez voltaképpen elkerülhetetlen, mert
„sem az egyéni, sem a kollektív emlékezet
nem a valóban megtörtént események fo-
tográfiája. Mindkettõ rekonstrukció csu-
pán”.

Vissza-visszatérõ témája a beszélgetés-
nek a cenzúra problémája a maga tág értel-
mezésében, mely szerint az információk, az
ismeretek közvetítésének korlátozását, aka-
dályozását, netán a könyvek és a külön-
féle dokumentumok elpusztítását jelenti. 
A szerzõtriász érzékletes parabolával él: 
a jó könyv az értelem, a tudás, a haladás, a
jóakarat fáklyája, viszont a cenzúra a tudat-
lanság, az ostobaság, a hiszékenység, a
rombolás máglyája. A megdöbbentõ ellent-
mondás végigvonul az emberiség történel-
mén, és egyelõre csekély remény van arra,
hogy valaha megszûnik. A máglyahasonlat
igazságát szomorú tényként igazolja, hogy
évezredeken át (mindmáig) a könyv, a gon-
dolat megsemmisítésének egyik eszköze a
tûz volt.

A két kiváló elme párbeszéde felfogha-
tó a könyvgyûjtés himnuszaként is. Mind-
azok számára, akik szeretik a könyvet (és
nyilvánvaló, hogy a könyvtárosok közéjük
sorolandók) és szeretik maguk mellett, a la-
kásukban tartani, az eszmefuttatásnak leg-
alább két tanulsága (tanácsa) kiemelhetõ.
Az egyik arra int, hogy az eklektikus (né-
melyek szerint enciklopédikus) és a speciá-

lis (témára vagy könyvfajtára, netán szer-
zõkre irányulóan szelektált) gyûjtésnek
egyaránt megvan a létjogosultsága. Mindig
a tulajdonos személyisége, érdeklõdése,
foglalkozása, anyagi lehetõségeinek köre
határozza meg, mit és meddig óhajt 
megszerezni és megõrizni; tehát Jean-
Claude Carrière igen találóan jegyzi meg: 
„A könyvtáram az én képmásom.” A másik,
amit Umberto Eco már több ízben leírt: az
ember ne legyen telhetetlen olvasó, hiszen
minden könyvet úgysem lehet megismerni
(még csak azokat sem, amelyeket tényleg
jó, hasznos lenne kézbe venni). Sokkal in-
kább célszerû okosan megválogatni olvas-
mányainkat.

(Ne remélje, hogy megszabadul a köny-
vektõl / Jean-Claude Carrière,
Umberto Eco ; a beszélgetéseket vezeti
Jean-Philippe de Tonnac ; ford. Sajó
Tamás. – Budapest : Európa K., 2010.
– 290,[4] p. ; 19 cm)
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