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Könyvtárak a társadalom megújulásáért.
Fejlesztés, fenntarthatóság, esély 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

Tézisek és ajánlások
Az Országos Könyvtári Konferenciát két

szakmai szervezet, a Magyar Könyvtáro-

sok Egyesülete és az Informatikai és

Könyvtári Szövetség rendezte, a Nemzeti

Kulturális Alap támogatásával, az OSZK

közremûködésével. 

A téziseket és az ajánlásokat a rendezõk
által felkért tézisszerkesztõ bizottság a
konferencia anyagaira építve állította
össze.

Tagjai: 
Dr. Mader Béla fõigazgató, 
Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Kuno Könyvtára, elnök
Fehér Miklós fõtitkár, Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, titkár
Bakos Klára elnök, Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes
fõigazgató, Pécsi Tudományegyetem
Könyvtára 
Dr. Fodor Péter elnök, 
Informatikai és Könyvtári Szövetség
Gyurics Zoltánné igazgató, 
Huszár Gál Városi Könyvtár
Ramháb Mária alelnök, 
Informatikai és Könyvtári Szövetség
Dr. Szögi László fõigazgató, 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár
Tõzsér Andrea igazgató, Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár

I. Tézisek és ajánlások 
tematikus bontásban

A könyvtár az információs/tudástársada-
lom alapintézménye

• A könyvtárak hatalmas nemzeti kulturá-
lis értéket birtokolnak, melynek õrzése,
széles körben hozzáférhetõvé tétele alap-
vetõ nemzeti kötelezettség.

• A könyvtárak valós társadalmi igények
mentén mûködnek, folyamatosan meg-
újulnak, és a társadalmi megújulást, fej-
lõdést támogatják.

• Az állampolgárok könyvtári ellátásának
biztosítása állami és önkormányzati köte-
lezettség és felelõsség.

• A könyvtár alapfeladata hogy a mûköd-
tetõ, a fenntartó helyi közösséget szolgál-
ja, az információhoz való egyenlõ esélyû
hozzáférést biztosítsa. 

• A könyvtárak hálózata olyan rendszer,
amelynek szolgáltatásai a legkisebb tele-
püléstõl a fõvárosig hozzáférhetõk. Je-
lenleg a legkiterjedtebb közösségi háló-
zat Magyarországon.

• A könyvtárak „a gondolkodj globálisan
– cselekedj lokálisan” elven mûködnek.
A könyvtári hálózat egységes módsze-
rekre, szabványos rendre, know-how-ra
épül, a helyi gyakorlat pedig kész és ké-
pes a közvetlen igényekre rugalmasan re-
agálni.
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• A könyvtárban az információs paradig-
maváltás nemcsak az információs techni-
kák alkalmazásában és fejlesztésében,
hanem a könyvtárosi gondolkodásmód-
ban és felkészültségben is megmu-
tatkozik. Megváltozott a könyvtárosok
társadalmi szerepe, szaktudásuk az infor-
mációhoz való „hozzáadott érték” fontos,
nélkülözhetetlen eleme.

• A különbözõ könyvtártípusok a jövõben
is eltérõ prioritások mentén meghatáro-
zott eltérõ feladatokkal, összehangolt
szolgáltatást nyújtanak a társadalomnak.

• A könyvtárak a jövõben egyre inkább
komplex, hagyományos és digitális tar-
talmakat egyaránt gyûjtõ, feldolgozó és
szolgáltató könyvtárként mûködnek.

A könyvtár az oktatás, a képzés, a kutatás és
az innováció nélkülözhetetlen háttérintéz-
ménye, az élethosszig tartó tanulás színtere.

• A könyvtárak fontos feladata az oktatás,
képzés, kutatás támogatása, mellyel köz-
vetlenül is képesek kapcsolódni a terme-
lés, a gazdaság mûködõképességének fo-
lyamatába.

• A könyvtár egyik legfontosabb célja az
olvasáskultúra fejlesztése, amelynek
megvalósítása érdekében együttmûködik
a családokkal, a kulturális, oktatási,
egészségügyi és szociális intézmények-
kel és civil szervezetekkel.

• A könyvtárban mûködõ szakemberek
számára is nélkülözhetetlen az élethosz-
szig tartó tanulás követelménye, a szak-
mai ismeretek folyamatos korszerûsíté-
sének megvalósítása.

• A könyvtárak az innovációs és kutatási
tevékenységek támogatásában nemzetkö-
zi trendeket követnek, nemzetközi együtt-
mûködésekben vesznek részt.

• A könyvtár az elektronikus hálózatok,
az internet világában különösen az okta-
tást és kutatást szolgáló tartalomszolgál-
tató tevékenysége révén versenyképes in-
tézmény.

A könyvtár a kultúra, a közmûvelõdés, a
közösségi találkozások színtere, a kultu-
rális sokszínûség támogatója.

• A könyvtárnak kiemelt társadalmi sze-
repe van a helyi közösségek megerõsíté-
sében, a társadalmi esélyegyenlõség nö-
velésében.

• A könyvtár olyan demokratikus köz-
szolgáltató intézmény, amely mindenki
számára nyitott, bárhol és bármikor elér-
hetõ, független, értékteremtõ, értékõrzõ
és értékközvetítõ intézmény.

• A hazai nemzetiségek, kisebbségek
könyvtári ellátása kiemelten fontos fel-
adat.

• A könyvtárak a határokon kívüli ma-
gyarság információs, kulturális ellátásá-
ban is részt vesznek, ennek érdekében
sokoldalú kapcsolatokat tartanak fenn és
építenek ki a határokon kívül mûködõ
könyvtári szervezetekkel, magyar könyv-
tárosokkal.
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A digitális mûveltség megszerzésének
biztosítása könyvtári alapfeladat.

• A könyvtár a papíralapú dokumentu-
mok digitalizálásával kiszélesíti szolgál-
tatásai hozzáférhetõségét, az értéknövelt
digitalizálás fontos intézménye.

• A könyvtárak szükségesnek tartják,
hogy a nemzeti értékek digitalizálása
összehangolt, nemzeti digitalizálási stra-
tégia szerint történjen.

• A könyvtár a digitális mûveltség meg-
szerzésében stratégiai partnerkapcsolatot
alakít ki más intézményekkel, a meglévõ
kapcsolatokat erõsíti.

• A digitális mûveltség kialakításában és fej-
lesztésében a könyvtárak erõteljesebben alkal-
mazzák a célcsoportonkénti differenciálást.

• A nemzeti értékek digitalizálásához di-
gitalizálási sztenderdek kidolgozása
szükséges.

II. Ajánlás

• Szükség van a könyvtári gyûjteményi
párhuzamosságok ésszerû feloldására, s
erre a célra szakmai tanácsadó bizottság
felállítására.

• Megoldandó a kötelespéldányok, bele-
értve a digitalizált/elektronikus doku-
mentumok kötelespéldányait is, teljes-
ségre törekvõ gyûjtése és elmaradás ese-
tén szankcionálása.

• A fenti célkitûzések megvalósításához
megfelelõen ütemezett forrásbiztosítás
szükséges.

III. Záradék

• Az OKK a plenáris megbeszélések mel-
lett keretet biztosított egyes témák szek-
ció keretében történõ megvitatására is. 
A szekciók átfogó, több könyvtártípust
párhuzamosan is érintõ témaköröket dol-
goztak fel:

• digitális írástudás,
• olvasáskultúra és értõ olvasás,
• szociokulturális funkciók,
• innováció, kutatás és kutatásfejlesztés,
• könyvtári hálózatok határok nélkül,
• hagyományos és elektronikus nemzeti 
kulturális értékek.

• A téziseket és témaköröket a stratégiai
terv kidolgozóinak figyelmébe ajánljuk,
mert továbbgondolásra érdemes alap-
anyagot jelentenek.

• A bizottság felkérése a tézisek összeál-
lítására vonatkozott. A téziseket az MKE
és az IKSZ vezetésének átadjuk.

• A bizottság ugyanakkor javasolja az
MKE és az IKSZ vezetõségének, hogy a
tézisekre mint bázisra építve lépjen to-
vább. Vegyen részt a tézisekbõl levezet-
hetõ feladat, tevékenység, feltételek átfo-
gó és részletes meghatározásában, a
könyvtártípusra jellemzõ sajátosságok
szükséges megfogalmazásában, az ebbõl
levezethetõ szakmai stratégiai terv kidol-
gozásában. 

2013. január 31.

Dr. Mader Béla fõigazgató
az OKK tézisszerkesztõ munkacsoport

vezetõje
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2013. március 27-én, szerdán rendezték
meg az idei Internet Fiesta zárókonferen-
ciáját a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárában.

Az eseményt Fodor Péter, az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség elnöke nyi-
totta meg, köszöntve azokat a könyvtára-
kat és könyvtárosokat, akik és amelyek
az idei rendezvények aktív részesei vol-
tak, hangsúlyozva, jövõre, a tizenötödik
évfordulón, érdemes lesz visszatekinte-
nünk: honnan hová jutottunk el ez alatt a
másfél évtized alatt. 

Az alapvetõ célkitûzés minden eset-
ben a könyvtárosok kreativitásának, el-
kötelezettségének megmutatása volt: 
hogyan lehet az internet adta lehetõsé-
gekkel élni. Persze az internetnek vannak
veszélyei is, amelyekre kötelességünk
felhívni a figyelmet.

Ahogy a fiesta hivatalos oldalán is ol-
vasható: „Az idei fiesta célja az internet
mindennapi használatának népszerûsíté-
se, különös tekintettel a közösség-
teremtés bemutatására. A programok te-
matikájának kialakításánál ugyanakkor
szeretnénk tovább népszerûsíteni az
internet praktikus szolgáltatásait is. Hív-
juk fel a figyelmet az internetes vásárlás
elõnyeire és veszélyeinek megismerteté-
sére is. A tudás, a szórakozás internetes
vásárlása az esélyegyenlõséget erõsíti:
bárhonnan vásárolhatunk könyveket,
színház-, mozi-, múzeum- és hangver-
senyjegyeket. A fiesta programjai alkal-
mat adnak arra is, hogy a könyvtárosok
és a meghívott elõadók bemutassák az
egyre szélesebb körben használt inter-
netalkalmazások és közösségi oldalak le-
hetõségeit, a közösségépítés módozatait.
Azok a könyvtárak, amelyek az internet
csatornáit is használják használóik bevo-
nására, megtartására és aktivizálására,
programjaik során hangsúlyozzák saját
szerepük jelentõségét.”

2013-ban a regisztrált intézmények és
települések száma megközelítette a tava-
lyit: 298 regisztrált intézmény 228 tele-
pülésen, 1428 programmal várta az ér-
deklõdõket. Bács-Kiskun megye minden
szempontból kiemelkedik a megyék lis-
tájában: 68 település 76 intézménye vár-
ta a lakosságot 330 eseményen. 4816-an
látogatták meg ezeket a programokat, és
töltötték idejüket kiállításokon, elõadáso-
kon, gyermekprogramokon.
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Az idei témakörök a következõk vol-
tak:

• Közösségépítés a neten. A web 2.0 le-
hetõségeinek alkalmazása a könyvtári
területen (Facebook, Twitter, blogok
stb.)
• Veszélyek és biztonsági kérdések a
neten (adatvédelem, fogyasztóvédelem,
kriminológia stb.)
• Vásárlás a neten – praktikus kérdések
(könyvvásárlás, színházjegyvásárlás,
árukeresõ oldalak)
• E-ügyintézés, önképzés, tájékozódás
az internet segítségével
• Internetes játékok, totók
• Közösségépítés
• E-ügyintézés
• Játékok

A konferencián az infokommuniká-
ciós fejlesztésekrõl beszélt Kelemen Csa-
ba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért Felelõs Államtit-
kárságának fõosztályvezetõ-helyettese,
aki bepillantást engedett a szervezet szer-
kezetébe, feladataiba. Az Infokommu-
nikációért Felelõs Államtitkársághoz tar-
tozik a digitális készségek, a digitális
írástudás fejlesztése, az infrastruktúra-
fejlesztés, az állami e-szolgáltatások in-
formatikai hátterének megteremtése és a
digitális gazdaság.

Fontos feladat, hogy a számítógépet
legalább készségszinten használja a la-

kosság: a magyar népesség mintegy har-
madának nem természetes az internet
használata. Ennek az aránynak a javítását
érzik „missziójuknak” az államtitkárság
dolgozói. Ma úgy tûnik, a digitális írástu-
dás fejlesztésének területére átcsoporto-
sított jelentõs összegekkel részleges gyõ-
zelmet lehet aratni.

Ugyanakkor Magyarországon – a fõ-
osztályvezetõ-helyettes véleménye sze-
rint – nincsen elegendõ szakember, és
ezért nem jönnek hozzánk befektetni in-
formatikai cégek. Holott az infokommu-
nikációs szektor egyik jelentõs szerepe
pont az életminõség javításában rejlik.

Az EU 2020 IKT szektorral összefüg-
gõ célkitûzései és hazai helyzete: a kö-
vetkezõ hétéves ciklusban 30 Mbit/sec
sebességû internet legyen a háztartások
legnagyobb részében, és a digitális írás-
tudatlanság jelentõsen szoruljon vissza
hazánkban. A legnehezebb, hogy az em-
bereknek el kell magyarázni: életminõsé-
gük, életlehetõségeik javulnak, verseny-
képességük nõ a számítógép, az internet
megismerésével.

A magyar kormány és a Microsoft
miskolci megállapodásának keretében je-
lentõs összegeket fordítanak majd okta-
tásszervezésre és oktatásra. 2,5 milliárd
forint értékben kerül sor laptopok kiosz-
tására is. A projekt 20–30 ezer embert kí-
ván megcélozni, s jelenleg folyik az okta-
tás koncepciójának kidolgozása.

TÁMOP-pályázat keretében (TÁ-
MOP 2.1.2. nyelvi és informatikai kész-
ségfejlesztés pályázat) jelenleg az infor-
matikai kompetenciák fejlesztésére is 
lehetõség van. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják: a jövõben cél legyen a kü-
lönbözõ kompetenciákra külön kiírni pá-
lyázati lehetõségeket.
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Hazánkban nagyjából ezerötszáz 
e-Magyarország pont van jelenleg. Ezek-
nek egy része csupán „látszat-pont”, míg
mások nagyon is aktívan veszik ki részü-
ket a feladatokból. A fentebb említett
TÁMOP-pályázat kapcsán derült ki,
hogy az aktív pontok száma nagyjából
nyolcszáz, amelyek komolyan és tényle-
gesen képesek ebben a projektben részt
venni, megközelítõleg százezer ember
képzését, oktatását irányítani.

A tapasztalatok azt mutatják, a pro-
jektben részt vevõ jelentkezõk nagyobb
része inkább a nyelvi képzést választja,
kisebb hányaduk érdeklõdik az informa-
tika iránt.

Kelemen Csaba elmondta: a vállalko-
zások szintjén is nagy a digitális írástu-
datlanság, ennek csökkentése is feladatot
ró az államtitkárságra.

Minden korosztály fontos, de a kö-
lyök és ifjúsági korosztály a leginkább
érintett az internet használatában, és
ezért a leginkább kitett a veszélyeinek.
Errõl Schiroky Vilmostól, a Biztonságos
Böngészés program elnökétõl hallhat-
tunk elõadást.

Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
hogy az internet veszélyeinek elkerülése
érdekében az alacsony napi fogyasztás a
célszerû gyermekeinknek; a szülõknek
többet kell foglalkozniuk velük, alterna-
tívát kell nyújtaniuk számukra. A gyere-

keket akkor lehet megvédeni, ha megta-
nítjuk nekik, mik a veszélyek, hogyan
kerülhetik ki azokat. A közösségi oldalak
remek közösségépítõk, de roppant veszé-
lyeket is rejtenek magukban, így megfe-
lelõ keretek között szabad csak gyerme-
keink lehetõvé tenni a látogatásukat. 
Akkor tehetünk a legtöbbet, ha kialakul a
bizalom, kiépül a megfelelõ kommuniká-
ció szülõ és gyermeke között. Ennek hiá-
nyában a kamasz, kiskamasz minden
interneten kapott információt elhisz
majd, hiszen nem tud kihez fordulni kér-
déseivel.

Lényeges lenne, hogy minden szülõ
legalább alapszinten értsen a számítógép-
hez és az internethez, hogy megértse a
gyermekek világát. A gyerekek nem fel-
tétlenül keresik a bajt, de az megtalálja
õket, és idõben fel kell vérteznünk õket
ellene. A tiltás nem segít.

A nyugdíjasok digitális írástudásának
fejlesztése jól halad, sõt! Már nem a ke-
vés érdeklõdõ a gond, hanem a nem meg-
felelõ számú internetoktatás. Nehéz a be-
iratkozás, nagy a túljelentkezés ezekre az
ingyenes vagy jelképes árú programokra.

Harmadik elõadóként Ütõ Kristóf
Benjámin jogi elõadó lépett a mikrofon-
hoz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság képviseletében, és az internetes ke-
reskedelem fogyasztóvédelmi kérdései-
rõl tartott élvezetes és hasznos elõadást.
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A webáruházak kiépített távértékesí-
tési rendszerek, ahol a szerzõdéskötés, a
vásárlás elektronikus úton megy végbe.
Egy-egy ilyen oldal nemcsak a cég elér-
hetõségeit, választékát mutatja meg, 
hanem az adott terméket meg is lehet vá-
sárolni. Ez különbözteti meg egy cég
honlapját a webáruháztól.

Az elektronikus kereskedelemnek ki-
dolgozott jogszabályi háttere van, amely
szabályozza az általános és a speciális
kérdéseket egyaránt. A speciális szabá-
lyozás ennél a vásárlási lehetõségnél
azért rendkívül fontos, mert az informá-
cióhiány komoly veszélyeket rejthet ma-
gában. Amíg egy üzletben megfoghatjuk
a terméket, kérdéseket tehetünk fel az el-
adónak, webáruháznál ezek a lehetõsé-
gek nincsenek meg. Fokozottan ügyelni
kell a fogyasztó védelmére. A speciális
szabályok megalkotásának célja az inter-
netes vásárlások ösztönzése volt. 

Ütõ Kristóf Benjámin hangsúlyozta: a
fogyasztóknak tájékozódniuk kell jogaik-
ról egy webáruházban történõ vásárlás
elõtt. Ilyen az Európai Unióban mûködõ
elállás joga. Bizonyos esetek kivételével
(például romlandó áru, higiéniai termék,
CD, DVD, szoftver vagy az egyedi, ké-
résre készített termék) a kereskedõ köte-
les a kiszállítás költségét és a vételárat

visszafizetni a vásárlónak, amennyiben
az eláll a vásárlástól. Természetesen en-
nek megfelelõ jogi szabályozása van.

Létezik az elõzetes tájékoztatási köte-
lezettség is, vagyis széles körû tájékozta-
tási kötelezettség terheli a kereskedõt. 
A weboldalon a szerzõdéskötés feltétele-
it is részletesen fel kell tüntetnie. 

Az elõzetes tájékoztatási kötelezett-
ség mellett utólagos tájékoztatási kötele-
zettség is terheli a kereskedõt: az írásbeli
tájékoztatást legkésõbb a termék átnyúj-
tásakor oda kell adnia a vásárlónak.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság 2012-es (Budapesten és hét megyé-
ben zajlott) témavizsgálatának eredmé-
nyeirõl is kaptunk rövid tájékoztatást.
Százhatvanöt webáruházat vizsgáltak,
ahol száztizenhat esetében valamilyen
mértékû kifogással élt a hatóság. Ilyen
kifogás volt például az elállási jog korlá-
tozása, a hiányzó írásbeli megerõsítés
vagy a jótállási jegy hiánya. Elõfordult a
pontos ár hiánya is: vagy csak euróban
adták meg, vagy a nettó árat plusz az áfát
tüntették fel az oldalon.

A digitális nemzedék és a Netszótár
címmel tartotta meg elõadását Veszelszki
Ágnes, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Mai
Magyar Nyelvi Tanszékének tanárse-
gédje.

Célja a digitális kommunikáció nyel-
vi vizsgálata, amelynek kereteiben 
különbözõ digilektusokat tárt fel. A digi-
lektus új nyelvváltozattípus a nyelvi vál-
tozatok rendszerében, ami kifejezetten az
internetes kommunikációra jellemzõ.
Kutatása során észrevette, hogy a fel-
használók a különbözõ szolgáltatóknál
(Facebook, Twitter stb.) más és más mó-
don fejezik ki magukat.
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A digilektusok mind pragmatikai,
mind fonetikai, grammatikai, szövegtani
vagy éppen lexikai szempontból eltérnek
egymástól. Ugyanakkor megfigyelhetõ
egy erõteljes nyelvi – fõleg angol nyelvi
– hatás is. Az utóbbi idõben pedig megje-
lentek az ún. netspecifikus akronímák is.
Ilyen például az OMG (Oh my God)
vagy a LOL (Laugh out loud) kifejezés.

Olyan új szóalkotások figyelhetõk
meg ezen a területen, mint a netologiz-
mus, az egoszörfözés, a szkájpolás és a
fészbúkgyanús fotó.

A Netszótár 2012 végén jelent meg.
Remélhetõleg hasznos segédeszköz lesz
a digitális írástudókkal való kommuniká-
cióban. 

Az elõadások után néhány könyvtár
képviselõje mesélte el tapasztalatait az
Internet Fiesta 2013-as rendezvényeivel
kapcsolatban. 

Ilyen volt a szolnoki Verseghy Ferenc
Könyvtár is, amelynek könyvtárosai há-

rom helyszínen, a Verseghy Ferenc
Könyvtárban, a Hild Viktor Könyvtárban
és a Szandaszõlõsi Fiókkönyvtárban
szerveztek programokat az érdeklõdõk-
nek. Felsorolásuk a teljesség igénye nél-
kül: improvizációs színház, számítógé-
pes játékok, ingyenes internethasználat,
filmvetítés, könyvkiállítás.

A negyvenöt éves paksi Pákolicz Ist-
ván Városi Könyvtár is aktív részese volt
a fiestának. Tizenhét rendezvénnyel vár-
ták a kikapcsolódni vágyó közönséget.
Ilyen volt például a versírópályázatuk
vagy a Nagyi-program is. Szerveztek 
ingyenes beiratkozást és amnesztiát is
hirdettek a késõ olvasóknak: ha vissza-
hozzák a könyveket, elengedik a felhal-
mozódott késedelmi díjat. Egy koncert
keretében Gyulai István paksi mûvész
megzenésített verseit adták elõ. Erre 
a hétre esett az ötödik könyvelhagyó 
nap is.

Törökszentmiklóson az Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum és Kulturális Köz-
pont vett részt ennek a hétnek az ese-
ményeiben: a minden második héten
megrendezett baba-mama klub, a gyerek-
foglalkozások mind az internet bevoná-
sával zajlottak ezen a hét napon. Az ez
iránt érdeklõdõknek bemutatták a NAVA,
a Nemzeti Audiovizuális Archívum szol-
gáltatásait. A Facebook világa címmel
megrendezett programon középiskolá-
soknak rendeztek filmvetítést többórás
könyvtárbemutató keretében. Könyvkiál-
lítást, az idõsek számára internettan-
folyamot szerveztek.

Budapesten harminchat helyszínen
zajlottak a rendezvények, többek között
az Országos Idegennyelvû Könyvtárban,
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár-
ban, az Országos Mezõgazdasági Múze-
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um és Könyvtárban, illetve a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárában és tagkönyvtáraiban.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ré-
szérõl Farkas Péter volt az elõadó, aki
beszámolt nemcsak a központi könyvtár,
de a tagkönyvtárak rendezvényeirõl is.
Ilyenek voltak többek közt a rákoske-
resztúri könyvtár, a Dagály utcai könyv-
tár, a békásmegyeri könyvtár, a Pacsirta
utcai vagy a csepeli könyvtár és a lõrinci
nagykönyvtár eseményei.

A konferencia zárásaként Fodor Péter
elmondta: az az összefogás, amit a
könyvtárak bemutattak, egyfajta leképe-
zése annak, amire a könyvtárak képesek.
Ennek jó tere az Internet Fiesta. Az
Internet Fiesta nem követõprogram, ha-
nem elébe megy a problémáknak, és ez is
meghatározza az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szerepvállalását.

Végül Fodor Péter és Dippold Péter (a
FSZEK Központi Könyvtár igazgatója,
az Internet Fiesta egyik szervezõje) átad-
ta az Internet Fiesta 2013. évi elismerése-
it is, melyeket a következõ könyvtárak
képviselõi vehettek át:

• a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár,
• a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum és Kulturális Köz-
pont,

• a paksi Pákolicz István Városi Könyv-
tár,
• a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár,
• a szegedi Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár,
• a székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár,
• a kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár,
• a debreceni Méliusz Juhász Péter
Könyvtár és
• a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete –
karöltve a mezõberényi Orlai Petrics So-
ma Kulturális Központtal (OPSKK) – pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz országos könyvtárszakmai kon-
ferencia megrendezésére. A konferencia
címe Olvasóvá nevelés lett, s azt kutatta,
hogy gyermekek illetve más csoportok,
elsõsorban cigány fiatalok milyen esély-
lyel vonhatók be a leendõ könyvtárhasz-
nálók, könyvolvasó, könyvszeretõ 
közönség körébe. A pályázat nyert, a
konferenciát megrendezték 2013. márci-
us 22–23-án Mezõberényben.

Az idõjárás, valamint az egyéb kilátá-
sok és körülmények igazán nem voltak
kegyesek a szervezõkhöz: a megelõzõ
napon hívta fel a figyelmet a média arra,
hogy „aki teheti, ne induljon útnak”. Az
észak-keleti országrészbõl, talán emiatt
is, többen kénytelenek voltak az utolsó
pillanatban lemondani a részvételt.
Mindezek ellenére Sopronból vagy
Nagykanizsáról és az ország szinte min-
den pontjáról nagy várakozással érkeztek
könyvtáros kollégák, pedagógusok és
más érdeklõdõk – több mint nyolcvanan.

Erdõs Norbert, Békés megye kor-
mánymegbízottja, Mezõberény ország-
gyûlési képviselõje telefonon üdvözölte a
konferenciát, a vendéglátó intézmény ne-
vében Smiriné Kokauszki Erika mondott
köszöntõt, majd a várost reprezentálva
Siklósi István polgármester következett.
Gyakorlott konferencialátogatók meg-
szokhatták, hogy a politikusi köszöntõk
egy kaptafára készülnek: a településveze-
tõ örömét fejezi ki, hogy a rangos ese-

ménynek otthont adhat, jó munkát kíván,
és sûrû elfoglaltságára hivatkozással ki-
mentve magát távozik. Siklósi István ez-
zel szemben – maga is pedagógus – el-
mélyült, gondolatébresztõ elõadással
nyitotta meg a konferencia munkáját,
olyan provokatív kérdéseket téve föl,
amelyekre a szakmai elõadók a nap má-
sodik felében sorozatosan vissza-vissza-
utalhattak. A polgármester velünk maradt
a szakmapolitikai délelõttön, e gesztussal
is megtisztelve a rendezvényt.

Békéscsaba megyei jogú város képvi-
seletében Varga Tamás, az önkormányzat
Oktatási és Közmûvelõdési Osztályának
helyettes vezetõje adott tájékoztatást a
Békés Megyei Könyvtár fenntartóváltá-
sából fakadó helyzetrõl. A rendkívül
színvonalas és szakszerû elõadás a kollé-
gáknak azt a meggyõzõdését erõsíthette,
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hogy az utóbbi idõszak hányattatásai
után a Békés Megyei Könyvtár – sõt, ál-
talában a megyei könyvtári szféra – meg-
felelõ fenntartói támogatást fog kapni.

Az osztályvezetõ-helyettest követõen
Horváth-Egri Katalin, az Alapvetõ Jogok
Biztosának Hivatala jogi fõreferense ré-
vén kaptunk betekintést a hivatal munká-
jába. A fõreferens megvilágította a hiva-
tal törekvéseit az alapvetõ jogok, köztük
a gyermekjogok érvényesüléséért; elõ-
adását követõen megfogalmazódhatott a
konferencia résztvevõiben „az analfabé-
ta gyerek veszélyeztetett gyerek” mottó.
A reagálásokban kifejezõdésre jutott,
hogy üdvös lenne a gyermekvédelmi jel-

zõrendszernek és a könyvtáraknak az
együttmûködését elmélyíteni; és abból,
hogy a vendég egyetértõen jegyzetelt, ar-
ra következtethetünk, tesz is kezdemé-
nyezést e téren a hivatalnál.

Ebéd után a kifejezetten szakmai elõ-
adások következtek, Jó gyakorlatok a
könyvtárszakma eszköztárából alcímmel.

Elsõként Bartos Éva, a Könyvtári Intézet
(KI) nyugalmazott igazgatója tartott elõ-
adást. Ennek fókuszában az a tézis állt,
mely szerint az olvasás egy kulcskompe-
tencia, olyan képesség, amely az emberi
élet minõségét meghatározó számtalan
más területen is segít. Kiemelte, hogy az
olvasóvá nevelés átfogó feladatának
megoldásában nemcsak egy szakmának –
tudniillik a könyvtárosszakmának – az
ötleteire és erõfeszítéseire van szükség,
hanem koordinált cselekvést kíván több
szakma szakembereinek bevonásával.

A viszonylag hosszú, A roma mint kö-
vethetõ értékminta a könyvtárakban: a
közeli és a távoli jövõ roma könyvtárosa
és roma olvasója címû elõadást fogadták
talán a legnagyobb elõzetes várakozással
a konferenciavendégek. Kardos Ferenc, a
nagykanizsai Halis István Városi Könyv-
tár igazgatóhelyettese elõadásában egy
konkrét cigány származású könyvtáros
kollégát példának állítva mutatta be a
kérdéskör jelenlegi magyarországi hely-
zetét, állását. A cigányság – létszámához
képest – mélyen alulreprezentált szerepet
játszik a szakmában. Kardos Ferenc tár-
sadalmi akadálymentesítésnek nevezte
azt az elõttünk álló folyamatot, amelynek
célja, hogy a cigány könyvtáros ne kelt-
sen megütközést sem a cigány, sem a
nem cigány könyvtárhasználó szemében.
Leszögezte, a misszió csak konfliktusok
vállalásával, valamint gondos és tapinta-
tos differenciált kommunikáció alkalma-
zásával lehet sikeres.

Ha máshonnan nem, gyereknek, 
unokának karácsonyi könyvajándékot vá-
logatva mindenki megismerte már 
a Gyermekirodalmi adatbázist. Ennek a
gyönyörû küldetésnek, a gyerekirodalom
adatbázisa felépítésének a történetét me-
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sélte el az adatbázis egyik megalkotója,
gondozója – Bartók Györgyi kolléga-
nõnk. A KMK (Könyvtártudományi
Módszertani Központ), majd a Könyvtári
Intézet (most már) nyugalmazott munka-
társa szívmelengetõ elhivatottsággal
idézte fel az adatbázis irodalmi elõzmé-
nyeit, szerkesztésének módját és koncep-
cióját; bemutatta „élõben” is a jelenlegi
felületet, és utalt a közeljövõben tervezett
szoftverfejlesztésekre is.

A délutáni kávészünetet követõen
Pallagi Mária, az OPSKK Könyvtára
osztályvezetõje (és „mellesleg” a konfe-
rencia háziasszonya) mutatott be egy szó
szerint jó gyakorlatot a konferencia
tárgykörébõl. A mezõberényi könyvtár
2011-ben indította el Mesélj nekem! cí-
mû, rendkívül sikeres programsorozatát,
amelynek alapötlete az, hogy a könyvtár
közismert, népszerû személyiségeket kér
fel arra, hogy a könyvtárban egy (vagy
több) mesét olvassanak fel (vagy adjanak
elõ) óvodás és kisiskolás gyermekeknek.

A könyvtár 2011-ben tizennégy, 2012-
ben öt ilyen mesefelolvasást szervezett
meg, a programsorozat 2013-ban is ele-
ven, eddig két felolvasót láttak vendégül
a szervezõk. Minden mesefelolvasást
kézmûves foglalkozás követ, amely a
mese egyfajta feldolgozása a gyerekek-
kel. A repertoárból illusztrációképpen
megemlítünk néhány ismertebb vendé-
get, aki szereplést vállalt Mezõberény-
ben: Lackfi János író, költõ, mûfordító,
szerkesztõ; Bakos Piroska, a magyar 
EU-elnökség szóvivõje; Iványi Dalma
válogatott kosárlabdázó; Nagy Anna kor-
mányszóvivõ; Novodomszky Éva mûsor-
vezetõ; Süveges Gergõ televíziós újság-
író; Erdõs Norbert kormánymegbízott,

országgyûlési képviselõ; Kara Mihály, a
Magna Cum Laude basszusgitárosa; Dé-
vényi Tibor médiaszemélyiség; Boldizsár
Ildikó meseterapeuta; Szabó T. Anna író;
Szegedi Katalin illusztrátor.

A mezõberényi Mesélj nekem!-re rí-
melve Az olvasás megszerettetésének
módszerei címmel Budavári Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Gyermekkönyvtáros Szekciójá-
nak alelnöke mutatta be a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Lõrinci (XVIII. kerületi)
Nagykönyvtárának jó gyakorlatait. Az al-
elnök Paulo Coelho egy gondolatának
felhasználásával az olvasás közben a lé-
lekben megszületõ saját film fontosságá-
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ra mutatott rá – mély összhangban Bartos
Évának az elengedhetetlen kulcskompe-
tenciákról szóló elõadásával.

A szakmai elõadók sorát Boldizsár 
Ildikó meseterapeuta – nyugodtan mond-
hatjuk – szenzációs produkciója zárta. Az
elõadó (észlelve a hallgatóság teljesen
érthetõ fáradtságát) játékos meseelõadás-
ba kezdett, mellyel megmozgatta, fel-
derítette hallgatóságát. A szakember 
elõadásából mint legfõbb tézist a „törté-
netekre vagyunk programozva, mégpedig
olvasott történetekre” kijelentést lehetett
kihallani. Boldizsár Ildikó az emberi
szellem túlélési stratégiái között említet-
te ezt e képességet és ennek gyakorlatát.
Amint elmondta, a legszörnyûbb jelenet,
amelyet nemrégiben látni volt kénytelen,
ez volt: kilenc óvodás ül egy szõnyegen –
kilenc mobiltelefonnal. Mind azzal van
elfoglalva. Egy se közülük bárki mással.
Ez a médiakörnyezet, amely ezeket az
óvodásokat körülveszi, megalkotja he-
lyettük a vizuális információt, nem épül 

fel és nem pereg le a coelhói saját film,
elsorvadnak a szükséges kompetenciák,
nem alakul ki kapcsolatteremtõ gyakorlat
– végül elsivárosodik az életminõség. Az
elõadó költõien szép szavaival szólva: 
A gyerek lekerül Isten tenyerérõl. Szak-
mánk szent küldetése, hogy ne így le-
gyen.

A konferencia elsõ napjának végén
Bakos Klára, az MKE elnöke mondott
zárszót. Amint kiemelte, feladata nem a
lezárás, hanem az útnakindítás. „Folyta-
tódnia kell ennek a konferenciának” –
mondotta. Igen: valamennyiünk mun-
kahelyén, szolgálati helyén, missziós 
területén, hivatásában. Konkrétabban: 
a konferencia szervezõi tervezik, hogy a 

konferencia résztvevõi számára vissza-
csatolási lehetõséget biztosítanak, ami
egyben egyfajta értékelésre is lehetõséget
fog adni.

A szakmai napot jó hangulatú és kivá-
ló minõségû vacsora zárta a mezõberényi
Tópart Vendéglõben. A szombat délelõt-
töt mezõberényi, békéscsabai és gyulai
kulturális programok, kirándulás, város-
nézés töltötték ki. 

A szervezõk köszönetet mondanak
minden kedves konferenciavendégnek a
megjelenésért, az aktív közremûködésért,
és bíznak abban a folytatásban, amelynek
sürgetésével Bakos Klára bocsátotta útra
õket. ■
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A tudomány napját1 a múlt év õszén két
konferenciával és a hozzájuk kapcsolódó
kiállításokkal ünnepelte a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtára.
Mindkét rendezvény intézmények közöt-
ti összefogás szép eredménye. Milton
Friedman és a monetarizmus évszáza-
da(i) – Csak a pénz számít? címmel az
egyetem Közgazdasági Elméletek Törté-
nete Tanszéke szervezett konferenciát
2012. november 20-án, tisztelegve a száz
éve született Nobel-emlékdíjas elméleti
közgazdász, Milton Friedman (1912–
2006) elõtt. A könyvtár helyszínt biztosí-
tott a konferenciához, s a tanszék és a
könyvtár szoros együttmûködésének
gyümölcseként egy virtuális kiállítás szí-
nesítette a szakmai rendezvényt. 
A Demecs Éva által összeállított virtuális
kiállítás jelenleg is elérhetõ a http://
prezi.com/wmeq7zesj1zq/milton-fried-
man/ linken. A konferencia egyik elõadó-

ja, Ricz Judit (a VÁTI Nonprofit Kft.
nemzetközi tervezõ-elemzõ munkatársa)
által készített beszámoló megjelent a
Közgazdasági Szemle 2012. decemberi
számában, ajánljuk az érdeklõdõk figyel-
mébe.

Az elméleti közgazdasági és pénz-
ügyi témájú szakmai nap elõtt, 2012. no-
vember 7-én került sor a másik konferen-
ciára és kiállításmegnyitóra A Két nyúl
útczától a Közvágóhídig: ipartörténeti
érdekességek a Ferencvárosból címmel.
E konferenciához az inspirációt egy nyár
végi ferencvárosi kulturális séta adta.
Éveken keresztül rójuk ugyanazokat az
utcákat a nélkül, hogy bármit is tudnánk
arról, mit rejt e táj. Ritkán, turistaként rá-
csodálkozunk homlokzatokra, emléktáb-
lákra, szép dolgokra, amelyeket addig
még sohasem vettünk észre. A kulturális
örökség napján (KÖN) évek óta rendez-
nek budapesti sétákat. A résztvevõk
számtalan érdekes történettel, ismerettel
gazdagodnak a séta tárgyát képezõ hely-
színekrõl, házakról, hajdanvolt emberek-
rõl. Jómagam több sétán hallgattam élve-
zettel a Ferencvárosról mindent tudó
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Tudomány napi rendezvények a Budapesti Corvinus Egyetem 
Központi Könyvtárában

✒✒    Sági Ildikó

1 A magyar tudomány napját 1997 óta ünnepeljük

november folyamán, emlékezve a Magyar Tudo-

mányos Akadémia 1825. november 3-án történt

alapításának dátumára.

Nagy Zsuzsa és Demecs Éva 
a Virtuális kiállítás bemutatóján 

Ferencváros ipara. Gönczi Ambrus elõadása
(fotó: Boldizsár László)



Gönczi Ambrus muzeológus (a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje)
anekdotáit, történeteit. Augusztus végén,
a Budapesti Corvinus Egyetem új tané-
vének nyitása elõtti napok valamelyikén,
a központi könyvtár munkatársai minden
évben összkönyvtári értekezletet szoktak
tartani. 2012 augusztusában a jeles nap
lazításaként a Ferencváros helytörténésze
regélt a könyvtár munkatársainak közvet-
len munkahelyi környezetünk, a Közrak-
tár utca, a Lónyay utca, a Kálvin tér
múltjáról. A múltnak kútjából irodalmi és
ipartörténeti emlékek, érdekességek ke-
rültek elõ. Úgy éreztük, hogy új felfede-
zéseinket a régmúltról olvasóinkkal és 
látogatóinkkal is meg kell osztanunk.
Amikor novemberben a magyar tudo-
mány napjához kapcsolódó rendezvé-
nyek szervezésébe kezdtünk, az egyetem
oktatási profiljához kapcsolódva az ipar-
történetet választottuk egy kiállítás és
konferencia témájául. A Budapesti
Corvinus Egyetem Ybl Miklós (1814–
1891) által tervezett épülete maga is ipar-
történeti emlék, jelzi ezt a Fõvám tér el-
nevezés. A kiállítás elkészítésében a
könyvtár partnere lett a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény. Jó tanácsokat,
ötleteket és tárgyi emlékeket egyaránt
kaptunk. A kiállításhoz kiváló forrásokat
találtunk az örökségül kapott, jogelõdnek
tekintett, Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarai Könyvtár korábban kevéssé
ismert, de az utóbbi idõkben egyre in-
kább a szakmai és a nagyközönség által
is látható és használható régi könyves
gyûjteményében.

A konferenciára és az avval egybekö-
tött kiállítás megnyitójára 2012. novem-
ber 7-én délután került sor. Palkovics
László tudományos rektorhelyettes (Bu-

dapesti Corvinus Egyetem) nyitotta meg
a konferenciát, s megnyitó elõadásában
áttekintette a Ferencváros ipartörténeté-
nek fõbb fejezeteit.

Az elsõ elõadó, Gönczi Ambrus, a Fe-
rencváros ipara és iparosai a XIX. század
második felében címû prezentációjában
gyönyörû korabeli képekkel, metszetek-
kel illusztrálva mutatta be Ferencváros
ipari fejlõdését. A XIX. és a XX. század
fordulóján „Budapest gyomra” elneve-
zéssel illették – méltán – a IX. kerületet.
Az itt található malmok, vágóhidak, sza-
lámigyárak, szeszgyárak gondoskodtak
Budapest élelmiszer-ellátásáról, és nem-
csak országszerte, hanem nemzetközi
szinten is jelentõsnek számítottak. Az
élelmiszeriparon kívül más iparágak is
megtelepedtek az akkor még városszéli
kerületben, bõrgyárak, vegyi gyárak,
gépgyárak, dohánygyár. A Ferencvárosi
Dohánygyár szerepel Molnár Ferenc Pál
utcai fiúk címû regényében is, a fõszerep-
lõk e gyár ablakából szerezték a gittet,
amely egyletük alapját képezte. Ha vala-
ki a XIX. század végén a mai Ráday vagy
Lónyay utcán (akkor Két nyúl utcán) sé-
tált, szinte minden utcasarkon egy ki-
emelkedõ ipari üzembe botlott. A gyáro-
sok közül az elsõ helyen kell említeni a
norvég Gregersen Gudbrand (1824–
1910) nevét, aki 1847-ben érkezett Ma-
gyarországra, és néhány évtized alatt 
ácsmesterbõl elismert nagyiparos vállal-
kozóvá vált. A mai Lónyay utcában, a
mostani Kinizsi kollégium helyén mû-
ködtette elsõ fûrészüzemét, majd késõbb
ez a telek lett építõipari nagyvállalatának
központja. Lakóháza ma is áll a Lónyay
utcában, nemrégiben avatott emléktáblá-
val. Nevét ma már kevesen ismerik, de
keze nyomával lépten-nyomon találkoz-
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hatunk. A Gregersen vállalat nevéhez fû-
zõdik számos híd, vasútvonal építése
(szolnoki vasúti híd, kelenföldi indóház,
a Kelenföld és a Déli pályaudvar közötti
vasúti alagút, a nagykanizsai és a székes-
fehérvári pályaudvar fogadócsarnoka
stb.). Cége végezte az 1875-ben elkészült
Nemzeti Színház, az Országház és a
Szépmûvészeti Múzeum asztalos- és ács-
munkáit, készítette az Operaház páholy-
sorát. 

Klement Judit tudományos munkatárs
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Történettudományi Intézet) Ferenc-
város gõzmalmai címû elõadásával a
malmok világába vitt el bennünket. 
A malomipar a XIX. században kialakult
magyar kapitalizmus elsõ igazi húzóága-
zata volt. Ebben a malomiparban Ferenc-
város kimagasló szerepet játszott, kihasz-
nálva a kedvezõ természeti viszonyokat,
a Duna közelségét, a dunai gõzhajózás
terjedését, a víznyeréshez rendelkezésre
álló szabad területeket. 1865-tõl folya-

matosan építettek és üzemeltettek gõz-
malmokat. Öt hatalmas gõzmalom mû-
ködött hajdan a Soroksári út mentén: 
a Concordia Malom, a Gizella gõzma-
lom, a Pesti Molnárok és Sütõk gõzmal-
ma, a Király malom, a Hungária malom.
A malomipar fellendülésén kívül válsá-
gairól és hanyatlásáról is hallottunk az
elõadásban. Az elsõ világháború után ki-
sebb piacra szorult a magyar malomipar,
ami már nem jelentett elég nagy és jöve-
delmezõ piacot a fõvárosi gõzmalmok
számára. 

Fülöp Mihály egyetemi tanár (Buda-
pesti Corvinus Egyetem) egy második vi-
lágháború utáni ferencvárosi vállalkozás,
vállalat történetét mesélte el, Egy feltalá-
ló meg a fia: szubjektív ipartörténeti be-
számoló Ferencvárosból címmel. Saját
édesapjáról emlékezett meg, aki a „népi
demokráciában” Kossuth-díjas feltaláló-
ként lett gyáralapító a Ferencvárosban.
Idõsebb Fülöp Mihály (1915–1978) egy
olyan gépipari eljárás – a keménykrómo-
zás – feltalálásával ért el világraszóló
eredményeket, amely a háború utáni
években az országnak sokmilliárdos
hasznot hajtott. A feltalálót viszont gya-
korlatilag rákényszerítették, hogy „ön-
ként” mondjon le a szabadalomról a 
Magyar Népköztársaság javára, amit õ
bizonyos feltételekkel meg is tett. Egyik
feltétele az volt, hogy alapíthasson egy
kis gyárat, ahol ezt az eljárást alkalmaz-
za. Ez a gyár a Soroksári út 45. szám alatt
létesült.

Pozsgai Péter egyetemi docens (Bu-
dapesti Corvinus Egyetem) Ipari alapí-
tók a Ferencvárosban: Vidats István és
János – A mezõgazdasági gépgyártás
kezdetei Magyarországon címû elõadásá-
ból a Vidats-gépgyár, az Elsõ Magyar
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Nagy Zsuzsa köszönti a konferenciát 
(fotó: Boldizsár László)



Mezõgazdasági Gépgyár fellendülését és
hanyatlását ismertük meg. Vidats István
(1802–1883) jó kézügyességgel és üzleti
érzékkel rendelkezõ uradalmi gépész
volt. Széchenyi István (1791–1860) Hitel
címû mûve és bécsi tanulmányai által
inspiráltan fejlesztette ki a róla elnevezett
ekét, amellyel az 1846-os pesti ipari kiál-
lításon aranyérmet nyert, és elindította
üzleti karrierjét. Találmánya nyomán ala-
pította meg gépgyárát. A Vidats-eke na-
gyon népszerû lett. Az ekén kívül más
mezõgazdasági eszközöket is gyártott, 
és folyamatosan kísérletezett, újított. 
A Vidats-gépgyár az 1850-es években
megtízszerezte az általa elõállított gépek
számát, a vállalat terjeszkedett, új piaco-
kat szerzett az országon kívül a Balká-
non, Oroszországban is. 1869-tõl kezdõ-
dõen azonban több kedvezõtlen tényezõ
(pénzválság, tõzsdekrach, rossz termé-
sek, betegség) együttállásának hatására
válságba került, 1876-ban a gépgyár be-
zárására kényszerült.

A konferencián a múltba néztünk, de
a jelen és a jövõ számára is hasznot hajtó
példákat láttunk. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. április 19

Ferencvárosi helytörténeti kiállítás 
(fotó: Boldizsár László)

Kitüntetés

A Hungarnet Egyesület – a 2006.
évi közgyûlés határozatának
megfelelõen – a hálózat mûszaki
fejlesztésében vagy a tartalomszol-
gáltatásban az elmúlt húsz évben
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
szakemberek érdemeinek elis-
merésére alapította meg a
Hungarnet-díjat. A díjazott szemé-
lyére írásban tehetnek javaslatot 
a Hungarnet Egyesület 
tagintézményei, valamint egyéni 
és pártoló tagjai.

A díjakat az ez évi Networkshop-
konferencia nyitóülésén 2013. már-
cius 26-án, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetemen adták át, Sopronban.

Az idén hetedik alkalommal átadott
díjat Moldován István, az Országos
Széchényi Könyvtár E-könyvtári
Szolgáltatások osztályának vezetõje
a tartalmi fejlesztés terén elért
sokéves kimagasló munkájáért,
valamint Faludi Beatrix, az NIIF
Intézet kontrolling csoportjának
vezetõje, a Hungarnet Egyesület
gazdálkodásában és operatív
mûködtetésében végzett sokéves
kiváló munkájáért érdemelte ki. 

Gratulálunk a díjazottaknak, továb-
bi munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk! ■



A Miskolci Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ Nonprofit Kft. – mint az
1960-ban alapított Miskolci Városi
Könyvtár jogutód intézménye – 2012.
november 12-én emléktábla-avatással
egybekötött konferenciát rendezett egy-
kori igazgatója, Krencseyné Gyõri Erzsé-
bet (1936–2012) tiszteletére.1

Gyõri Erzsi – mert a legtöbben csak
így ismerték – nem ismeretlen a magyar
(határon inneni és túli) könyvtáros szak-
mában. Miskolcon, 1936. április 25-én
született. Ötgyermekes, vasutas család-
ban nevelkedett. A miskolci Állami 
Vámos Ilonka Leánygimnáziumban
érettségizett. Pályáját 18 évesen Sajó-
szentpéteren, az egyszemélyes könyvtár
vezetõjeként kezdte. Majd Szikszón szer-
vezõként, aztán Encsen 1960-tól járási
könyvtárigazgatóként bizonyította ráter-
mettségét. Ezután szülõvárosában, a Me-
gyei Tanács Mûvelõdési Osztályán volt
könyvtári elõadó. 1968 márciusától csak-
nem két évig a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtárban igazgatóhelyettesként
tevékenykedett. Személyében olyan nagy
tapasztalattal, felkészültséggel rendelke-
zõ munkatársa lett az intézménynek, aki
területi instruktorként valós ismeretekkel
rendelkezett a megye könyvtári helyzeté-
rõl. 1970-ben került – Gáspár Mihályt és
Kordos Lászlót követõen – harmadik

igazgatóként a Miskolci Városi Könyvtár
élére. Munkássága során elévülhetetlen
érdemeket szerzett a város könyvtár-
ügyében. 1976-ban Budapestre költözött,
házasságot kötött. Kezdetben a Mûvelõ-
dési Minisztérium könyvtári osztályán
dolgozott. Majd a Könyvtárellátó Válla-
lathoz került, melynek 1981-tõl igazgató-
ja lett. 1985-tõl az Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központjának igazgatójaként,
valamint elõbb az Új Könyvek címû állo-
mánygyarapítási, módszertani kiadvány
felelõs szerkesztõjeként, késõbb a 3K
szerkesztõjeként, majd szerkesztõbizott-
sági tagjaként a könyvtáros társadalom
országosan is ismert és elismert képvise-
lõjévé vált. Nyugdíjas éveiben is aktívan
dolgozott, több évtizedes munkájával be-
írta magát a könyvtáros szakma történe-
tébe. Érdemeit a szakma 1996-ban
Szinnyei József-díjjal, 2001-ben Széché-
nyi Ferenc-emlékéremmel jutalmazta.
Lakásán, 2012. szeptember 8-án hunyt
el, búcsúztatására a fõvárosi Fiumei úti
Sírkert szóróparcellájánál, 2012. október
3-án került sor.
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Krencseyné Gyõri Erzsébetre emlékeztünk

✒✒    Zahuczky László

Az emléktábla-avatáson részt vevõk egy csoportja
(fotó: Fésûs Ádám)

1 2013. január 1-jétõl a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Könyvtár és a Miskolci Városi Könyvtár és

Információs Központ Nonprofit Kft. egy

intézményként, Miskolc Megyei Jogú Város fenn-

tartásában, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár néven mûködik tovább.



Az emlékezés tíz órakor a Mindszent
téri könyvtárkomplexum belsõ udvarán
kezdõdött. Itt Tircsné Propper Valéria
ügyvezetõ igazgató köszöntötte az egy-
begyûlteket. Majd Szabó Zoltán aljegyzõ
beszédébõl kiderült, hogy Gyõri Erzsébet 
nevéhez fûzõdik a Szentpéteri kapuban a
József Attila Klubkönyvtár átadása,
amely az akkori idõk egyik legmoder-
nebb könyvtárának számított.2

A köszöntõt követõen a könyvtár
ügyvezetõje és a város aljegyzõje közö-
sen avatta fel az emléktáblát a helyszí-
nen, rokonok, egykori kollégák, pályatár-
sak és barátok elõtt. Talán nem véletlen,
hogy Gyõri Erzsébet emléktáblája a
szakmai példaképnek tekintett Kordos
Lászlóé mellett, karnyújtásnyi távolságra
kapott helyet.3 A táblán látható kép ere-
detijét a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete (MKE) XVIII. vándorgyûlésén, Bé-
késcsabán készítették.

Az emléknap a második emeleti elõ-
adóteremben folytatódott, ahol kamara-
kiállítás nyílt Gyõri Erzsébet publikációi-
ból. Itt Mezey László Miklós, a 3K szer-
kesztõje szólt a hallgatósághoz, felidézve
Erzsi legendás alakját. Nekrológját a
Könyvtári Levelezõ/lap is közölte.4

A könyvtáros szakma meghatározó alak-
jára történõ szubjektív emlékezés egy ed-

dig kevesek által ismert tulajdonságára is
fényt derített: rendkívüli diplomáciai ér-
zékkel rendelkezett. Képes volt egymás-
tól merõben eltérõ álláspontot képviselõ
személyeket közös nevezõre bírni, kibé-
kíteni, valamint a munkája közben adódó
feszültségeket kitûnõen elsimítani és
mindent kézben is tartani.5

Ezt követõen Vajda Kornél elevenítet-
te fel azokat az elvitathatatlan tényeket,
érdemeket, amelyeket Miskolc városa és
ezáltal az ország könyvtáros társadalma
kapott a magyar könyvtárügy Mädchen
für allesétõl. A városi könyvtárak szere-
pét, a hálózatként mûködõ fiókkönyvtá-
rak jelentõségét emelte ki a résztvevõk-
nek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a
városi (fiók)könyvtáraknak, mint közös-
ségi tereknek, kiemelt és megkülön-
böztetett jelentõségük van a lakosság, a
lokális társadalom életében. A visszaem-
lékezés sorai között megbújt a fájdalom
is, Erzsi pótolhatatlan veszteséget ha-
gyott hátra, nem csak mint munkatárs,
hanem mint barát is hiányzik neki.

Tircsné Propper Valéria statisztikai
adatokkal szemléltette néhai elõdje telje-
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2 A József Attila Klubkönyvtárat 1971. november

5-én adták át. A megnyitásról és körülményeirõl,

valamint a könyvtár féléves mûködésérõl lásd 

részletesebben: Gyõri Erzsébet: Egy új városne-

gyed könyvtárában. A miskolci József Attila

Könyvtárról. Borsodi Könyvtáros, 1972. 22–25. p.
3 Kordos László emléktábláját – születésének 100.

évfordulóján –, 2009. október 21-én avattuk fel.

Az emléknap eseményeirõl jelen sorok szerzõje

közölt beszámolót a Könyvtári Levelezõ/lap 2009.

novemberi számában.
4 Mezey László Miklós: Krencseyné Gyõri

Erzsébet (1936–2012) Könyvtári Levelezõ/lap,

2012. 9. sz. 25–27. p.
5 Az itt elhangzott megemlékezés teljes ter-

jedelmében megjelent a 3K 2012. novemberi

számában.

Emléktábla talapzattal, az avatás pillanatát követõen
(fotó: Fésûs Ádám)



sítményét. Többek közt ismertette az
egykori könyvtárhálózat fiókkönyvtárai-
nak és szakalkalmazottainak a számát,
elõdeink akkori bérét pedig az akkori
megélhetéshez és életszínvonalhoz vi-
szonyította. De szólt még az állomány-
gyarapításra fordított összegrõl, a folyó-
irat-beszerzési keretrõl, ezen belül külön
kiemelve az akkor nyugati országoknak
nevezett államokból elõfizetett idõszaki
kiadványok számát is. Értekezése a fejlõ-
dés volumenét részletezte, azt az utat,
amelyet Gyõri Erzsi hatéves igazga-
tósága alatt járt be a Miskolci Városi
Könyvtár. 

A megemlékezésen a Gyõri és a
Krencsey család tagjai is részt vettek.
Testvére, Gyõri Ilona a szervezõknek
mondott köszönetet. Emlékezése bepil-
lantást engedett a Gyõri család eleddig
ismeretlen világába, elveszített nõvére
szüntelenül gondoskodó, nevelõ, segítõ-
kész és szeretetet adó tulajdonságaiba is.
Beszéde kezdetétõl falra vetített, korabe-
li fényképeken Erzsi életének történései,
fõbb helyszínei, szereplõi és jeles esemé-
nyei elevenedtek meg. 

A családtag után egykori kollégái
idézték meg Gyõri Erzsi alakját, szemé-
lyiségének kevesek által ismert tulajdon-

ságait. Elõször Pálinkás Györgyné emlé-
kezett meg róla. A Miskolci Városi
Könyvtár fennállásának huszonötödik
évfordulójára verset írt, melyet 1985-ben
a jubileumi ünnepségen is elõadott. Most
ismét elõvette a stencilezett, írógéppel
írt, idõközben megsárgult papírlapot, és
felolvasta rímekbe szedett – humoros, de
mégis reális – mûvét, melyben az intéz-
mény elsõ négy igazgatójának személyi-
ségvonásait, az akkori könyvtári
(munka)körülményeket, társadalmi hely-
zet(ük)et örökítette meg. Máig hiteles áb-
rázolása ez a rendszerváltozást megelõzõ
három évtized miskolci (városi hálózat)
könyvtárügyének.

Majd Vörös Zoltánné beszélt Erzsirõl,
aki bevallása szerint meghatározója volt
késõbbi könyvtárosi karrierjének. Életé-
nek arra az idõszakára emlékezett, ami-
kor együtt dolgozhatott vele. Elmondta
azt is, hogy Erzsi a József Attila Könyv-
tár megálmodója és megteremtõje volt. 
A megnyitás elõtt közel egy hétig készül-
tek, éjt nappallá téve pakolták, rendezték
az állományt, ezekbõl a munkálatokból
Erzsi is aktívan kivette részét. Volt úgy,
hogy munka közben, a létra tetején, lexi-
konokkal és nagyszótárakkal a kezében
fogadta tárgyalópartnerét. Az átadás elõt-
ti napokban valamennyien a könyvtárban
aludtak, mert már arra a kevés idõre fe-
leslegesnek vélték a családjukhoz történõ
hazatérést. Ilyenkor Erzsi édesanyja biz-
tosította a vacsorát a kitartó, de a pako-
lásba belefáradt munkatársaknak.

Fejér Ernõné szintén a klubkönyvtár-
ban együtt töltött, dolgos hétköznapokra
emlékezett vissza. Kitért arra is, hogy Er-
zsi öt nap fizetett (jutalom)szabadságot
adott azoknak, akik részt vettek az átadás
elõtti munkákban, ami akkoriban nagy
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szó volt. Felidézte, hogy a könyvtár nyit-
va tartását az olvasói igényekhez igazod-
va alakították ki, hétfõtõl szombatig 
tizenkettõtõl húsz óráig várták az olvasó-
kat. Akkoriban ugyanis még a szombat is
munkanap volt! Kiemelte, hogy e könyv-
tár egy – máig egyedülálló – különleges-
séggel is rendelkezik. 1979 óta a megyé-
ben példátlan, külön képzõmûvészeti
szakrészlegben találhatók meg itt a mû-
vészeti albumok, mûvészettörténeti szak-
könyvek, keretezett diák és reproduk-
ciók. Az itteni kiállításokon a magyar
grafika színe-java felvonult (Reich Ká-
roly, Würtz Ádám, Kass János, Feledy
Gyula és mások). Múltidézése során el-
árulta még, hogy egy-egy kiállítás meg-
nyitója alkalmával száz-százötven láto-
gató volt jelen, a hölgyek nagyestélyiben
jelentek meg. Az egyes könyvtári rendez-
vényeken való jelenlét pedig akkoriban
egyben a társasági élet megmutatkozási
lehetõsége is volt, nem csak a kiállító
képzõmûvészeknek, hanem a részt vevõ
vendégeknek is. Erzsi hiányát többszörös
veszteségként élte meg, mert számára
nem csak igazgató és kolléga volt, hanem
igazi lelki társ, barátnõ is egy személy-
ben.

Sasvári Olga Erzsi korrektségét
emelte ki a jelenlévõknek. A soha, egyet-
len idõpontra sem idõben érkezõ kolléga-
nõ néhány személyes élményét osztotta
meg. Egyszer könyvtárvezetõi értekezlet-
re szokása szerint jócskán, elmondása
szerint fél órával késõbb érkezett meg.
Heves magyarázkodásba kezdett a némi-
leg döbbent arckifejezéseket látván, mire
igazgatóként Gyõri Erzsi kimérten csak
ennyit reagált: „Kolléganõ! Az értekezlet
nyolc órakor kezdõdött.” Arról is beszélt
még, hogy véletlenszerûen öt perccel zá-

rás elõtt névtelen telefonhívással ellen-
õrizte a kollégákat, hogy betartják-e a
munkaidejüket, illetve biztosítják-e 
a könyvtár nyitva tartását, a szolgáltatá-
sok zavartalan igénybevételének lehetõ-
ségeit. 

Végül Nemes Erzsébet, a KSH
Könyvtár fõigazgatója méltatta Erzsi
könyvtáros társadalmi szerepvállalá-
sának jelentõségét, ismertette az MKE 
Ifjúsági Szekció megalapításának körül-
ményeit. Felidézte, hogy az országban
elõször Miskolcon, 1971. június 1-jén lé-
tesítettek ifjúsági könyvtárat. Az MKE
Ifjúsági Szekcióját pedig itt, ebben a
könyvtárban, 1973. április 10–11-én ala-
pították, elsõsorban Erzsi vehemenciájá-
nak köszönhetõen. 

Késõbb e szakmai szervezet neve Ol-
vasáskutatási Szekcióra, mára pedig 
Olvasószolgálati Szek-cióra módosult,
de a célja – közel négy évtizede – nem
változott. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. április 23



„…nekem nagyon jó volt ez a hiva-
tás, és ha választhatnék újból, azt hi-

szem, megint csak ezt választanám,
megint könyvtáros szeretnék lenni”.1

A könyvtári eseménynaptárunk szerint
nem is olyan régen, 2010. november 17-én
kerestük fel otthonában a sokunk által
tisztelt és szeretett nyugdíjas kollégánkat
– ahogy mi hívtuk: Laci bácsit – abból a
célból, hogy az akkor készülõfélben levõ
könyvtártörténeti kötethez adatokat
gyûjtsünk. 

Mindig is úgy emlékeztünk rá és úgy
emlegettük õt, mint a feldolgozó osztály
egyik meghatározó személyiségét, „osz-
lopos tagját”. Nemcsak precízsége, lelki-
ismeretessége volt példaértékû, hanem
gyors munkája is. Íróasztalán nap nap
után ott tornyosultak a gondosan besza-
kozott könyvek. Körünkben õ volt az
Egyetemes Tizedes Osztályozás tábláza-
tainak a legnagyobb szakértõje, a kollé-
gák oktatója. Otthonos volt a könyvtári
munkafolyamatok számos területén, az
állománygyarapítástól kezdve a bibliog-
ráfiai leíráson át a könyvtár igazgatásáig.
Széles körû mûveltségével, hatalmas le-
xikális tudásával, az idegen nyelvekben
való jártasságával gyakran elkápráztatott
bennünket. Számtalanszor fordultunk
hozzá szakmai tanácsért, ha valamit nem

tudtunk, ha egy-egy adatot nem találtunk,
vagy valamely témában hosszas keresgé-
lésre lett volna szükség. Õ volt az, aki
biztosan segített. Szakértelménél csak a
szerénysége volt nagyobb. Néha megvic-
celt bennünket, és õ kérdezett tõlünk va-
lamit, amirõl persze azonnal sejtettük,
hogy biztosan jobban tudja nálunk, és
csak azért kérdezi, hogy beszélgessünk
egy kicsit. Második otthona volt a könyv-
tár, sohasem érkezett vagy távozott rossz-
kedvûen vagy haragosan. Talán csak 
egyszer láthattuk nagyon szomorúnak,
amikor végleg nyugdíjba kellett vonulnia.

A miskolci megyei és városi könyvtár
megrendülten búcsúzik egykori igazgató-
jától, az országosan is elismert szakmai
tekintélytõl, kiváló könyvtáros egyéni-
ségtõl, aki a színházi világnapon és 
II. Rákóczi Ferenccel azonos, március
27-ei napon született, és bár színész akart
lenni, mégis a könyvtáros hivatást válasz-
totta. A könyvtáros alap- és középfokú
tanfolyamok után, 1967-ben jeles ered-
ménnyel végezte el az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Karának történelem-könyvtár szakát. 

Hubay László 1956 és 1975 között,
húsz éven keresztül a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár munkatársa volt, 1970.
január 1-jétõl mint igazgatóhelyettes,
1972 és 1975 között pedig mint igazgató
tevékenykedett. Ezt követõen az SZMT
(Szakszervezetek Megyei Tanácsa) Köz-
ponti Könyvtárának munkatársa lett,
majd igazgatója nyugdíjazásáig. Késõbb,
1985 és 2004 között, nyugdíjasként to-
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Hubay László

(Miskolc, 1926. március 27. – Miskolc, 2013. március 18.)

✒✒    Prókai Margit–Vinnai Gabriella

1 Részlet a Hubay Lászlóval készült interjúból. 

A teljes hanganyag a II. Rákóczi Ferenc Megyei

és Városi Könyvtár helyismereti részlegében 

található.



vábbi húsz éven keresztül szolgálta a
könyvtárat, a könyvtárügyet ismét a me-
gyei könyvtárban. 

Aktív és nyugdíjas évei alatt összesen
közel ötvenévnyi rendkívüli könyvtári
munkásságot köszönhetünk neki. Mun-
kásságáért számos elismerésben része-
sült, 2006-ban Bibliotéka emlékérmet
kapott.

Sokoldalú szakmai-társadalmi szere-
pei között 1973-tól 1979-ig az Országos
Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
tagja, 1974-tõl 1985-ig a Hazafias Nép-
front Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bizottsága Közmûvelõdési Bizottságá-
nak alelnöke, 1971-tõl 1985-ig a Magyar
Történelmi Társulat Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Csoportjának veze-
tõségi tagja volt. Ezen kívül tanított a
Debreceni Tanítóképzõ Intézet népmûve-
lõ-könyvtáros szakának miskolci tagoza-
tán. A megyei tanács megbízásából
1976-tól könyvtári szakfelügyelõként te-
vékenykedett.

A rendszerváltozást követõen a Nagy
Imre Társaság 1993-ban létrehozott Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezeté-
nek alapítói között szerepelt, tagja volt az
országos elnökségnek is, amíg betegsége
meg nem akadályozta ebben. Mindvégig
hûséggel ápolta és közvetítette nagybáty-
ja, Nagy Imre miniszterelnök szellemi
örökségét.

Bibliográfiái, helyismereti témájú és
egyéb könyvtáros szakmai tanulmányai
országos és helyi folyóiratokban láttak
napvilágot (Könyvtáros, Könyv és Neve-
lés, Borsodi Könyvtáros, Széphalom).

2013. március 27-én egy nagyra be-
csült munkatárstól, a könyvtáros szakma
elismert, nagy tudású tagjától vettünk bú-
csút a miskolci Szent Anna-templomban.

Volt egyszer egy kis csapat a miskol-
ci megyei könyvtárban, amelynek tagjai,
mindahányan voltak – egy születésnap
alkalmából – fehér blúzba, ünneplõ ruhá-
ba öltöztek. Ez a csendes és szerény meg-
emlékezés 1996. március 27-én, reggel
nyolc órakor kezdõdött, amikor az aznap
hetvenéves Hubay László belépett a fel-
dolgozó osztály ajtaján. Az iránta érzett
tiszteletet és szeretetet a munkatársai így
fejezték ki. Ezzel a közös emlékkel bú-
csúzunk Hubay Lászlótól, akinek emlé-
két kegyelettel, tisztelettel és szeretettel
megõrizzük. ■
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Hatalmas érdeklõdés övezte Magyaror-
szág elsõ és eddig egyetlen ûrhajósának,
Farkas Bertalannak az oroszlányi látoga-
tását a helyi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtárban. A könyvtár jelenlegi he-
lyén – az 1974-ben történt átadása óta –
ennyi látogató egyetlen rendezvényen
sem kereste még fel az intézmény olvasó-
termét. 

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Oroszlányban járt Farkas Bertalan

✒✒    Takács Tímea



A megjelenteket – többek között
Papp Péter alpolgármestert – Takács Tí-
mea igazgató köszöntötte. Az „Így írnak
Õk…” sorozat keretében megtartott elõ-
adáson a kutató-ûrhajós beszélt gyer-
mekkoráról, akkori álmairól, majd a fel-
nõtté válás éveirõl. A vadászpilótaként
tevékenykedõ Farkas Bertalan egy több
lépcsõs kiválasztás után került az ûrhajó-
zás közelébe, aminek eredményeként
1980-ban a szovjet Valerij Kubaszovval
együtt nyolcnapos Föld körüli útra indul-
tak Bajkonurból. Az ûrben végzett mun-
kájukat, kutatásaikat, az ottani súlytalan-
ság állapotának érdekességeit vetített ké-
pes prezentációval mutatta be az elõadó.
A számos kérdés után dedikálással zárult
a rendkívül érdekes összejövetel. ■
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A költészet napja elõestéjén, 2013. ápri-
lis 10-én, a vers és a dal nagyköveteit
hallgathattuk a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban, Tatán. 

A mûsor a megszokott módon a
Menner Bernát Zeneiskola növendékei-
nek kis koncertjével kezdõdött. A kezdõ
ütõsök elragadóan mutatkoztak be, utá-
nuk Menyhárt Margaréta és Stock Mar-
tin énekelt duettet a Nyomorultak címû
zenés játékból. Õket követõen valami
hirtelen örömáradással indult a meghí-
vott vendégek elõadása. Az elsõ, közösen
elõadott daluk fergeteges, tavaszváró,
boldog ujjongás volt. Egy órára meg-
szûnt körülöttünk a világ. Elmúlt minden
külsõ hatás, és csak a költészet, a vers, a
zene maradt. Dévai Nagy Kamilla elõ-
adómûvész és Krónikás énekiskolájának
fiataljai varázskört vontak a hallgatók kö-
ré. A dallamok, a megzenésített versek
olyan magas színvonalú költõi és zenei
élményt nyújtottak, amilyennel nagyon
ritkán találkozhatunk. Ma, amikor a tech-
nika mindenhová elrepíti a kultúrát, azt
feltételezhetnénk, hogy nem lehet megle-
petést átélni az elõadások során. Egy dol-
got viszont a legfejlettebb technika sem
tud közvetíteni: a személyiség varázsát,

az élõ jelenlét fûtöttségét. A tegnapi dél-
utánon átélhettük a legnagyobb elõadók-
ra jellemzõ megrendítõ hatású kisugár-
zást. A mûvésznõ tanítványait szeretettel
figyelte, minden mozdulatukat követte,
és szinte védõhálót feszített ki tekinteté-
vel a növendékek köré. Az alázat szép
példáját adta, ahogyan a vokálkíséretben
alárendelte csodálatos hangját a növen-
dékek még kicsit kiforratlanabb éneké-
nek, s finoman, minden rezzenésüket kö-
vetve háttérben maradt, csupán aláfestõ
kíséretet szolgáltatva a szerzemények-
ben. 

A magyar költészet legnagyobbjainak
gondolatait közvetítették több mint egy
órán keresztül, s ez az idõ úgy röppent el,
hogy nem is érzékeltük az idõ múlását.
Az elõadás végén hatalmas vastaps kö-
szönte meg a gyönyörû mûsort. Ennek
végeztével azonban a közönség visszaült
a helyére, nem akarta elhinni, hogy vége
a csodás perceknek. A szereplõk ezt lát-
ván örömmel adtak ráadást, s a befejezõ
dal legfontosabb gondolata: õrizd a lán-
got! Ezt kívánjuk Dévai Nagy Kamillá-
nak és tanítványainak, terjesszék a ma-
gyar verset, a magyar dalt, szerte a vilá-
gon hirdessék a magyar kultúrát minden-
felé a világon, õrizzék a lángot. ■
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✒✒    Petrozsényi Eszter



Weöres Sándor költõ, író, mûfordító, iro-
dalomtudós éppen száz éve született
Szombathelyen. Errõl a jeles eseményrõl
emlékezett meg a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár március 20-án, az Egy
csészényi hang címû programjában, ami-
kor meghívta Alföldy Jenõ irodalomtörté-
nészt, érdemes tankönyvírót, hogy elõ-
adást tartson a költõ munkásságáról. 

A programot a Menner Bernát Zene-
iskola növendékei nyitották meg két ro-
kokó fúvós zenemûvel, amivel megte-
remtették a kellemes, ünnepi hangulatot
a költészethez. Vendégünk elõször
Weöres azon gyermekverseirõl beszélt,
amelyek az általános iskolai irodalom
tankönyvekben is fellelhetõk. A verseket
Dományi Zsuzsa könyvtáros olvasta fel:
így a Szán megy el az ablakod alatt címû
ismert gyermekverset és a Hazatérés cí-
mût is, melynél az elõadó párhuzamot
vont a versben szereplõ öreg kutya és
kutyája, Argosz között. Az  szerint
Argosz húsz évig várt türelmesen a gaz-
dájára. Öregen, rühesen, a szemétdom-
bon fekve elsõként ismerte fel a hazatérõ
Odüsszeuszt, s rövidesen kimúlt. 

Az elõadás nagy részét Weöres Sán-
dor öregkori fõmûve – és a gyermekver-
sek mellett legsikeresebb könyve –, a
Psyché tette ki. Alföldy Jenõ azt vallja, az
irodalom értelmezõjének az a feladata,
hogy feltárja ennek a mûnek az igazi eré-
nyeit, s így segítségére legyen az olva-
sóknak, pedagógusoknak és diákoknak,
mivel meggyõzõdése szerint a Psychének
kiemelt helye van a közmûvelõdésben, az
iskolai oktatásban. A Merülõ Saturnus

címû Weöres-kötetben
(1967) részletek jelen-
tek meg a „XIX. század
eleji költõnõ”, Psyché,
azaz Lónyay Erzsébet
nevével ellátott versei-
bõl. Késõbb napvilágot
láttak Weöres líratörté-
neti gyûjtései, a magyar költészet érde-
kességeit és ritkaságait felvonultató köz-
lemények. Ezek abban a hitben erõsítet-
ték meg az olvasót, hogy Lónyay Erzsé-
bet valóságos személy volt, akinek versei
és életrajzi adatai Weöres Sándor kutató-
munkájának köszönhetõen kerültek fel-
színre. Amikor azonban 1972-ben megje-
lent a Psyché címû könyv, kiderült, hogy
valami egészen másról van szó: Lónyay
Erzsébet nevû költõ ugyanis nem létezett
soha. Weöres Sándor nem valamely egy-
kori költõt idézte fel, hanem a XVIII–
XIX. század fordulójától az 1830-as évek
elejéig tartó idõszak stílusát imitálta
Psyché verseiben. Mondhatni, egy iro-
dalmi korszak stílusát idézte, miközben
verseivel együtt létrehívta s egyéni je-
gyekkel ruházta fel a költõnõt. A verscik-
lusból olyan versek hangzottak el, mint:
Eggy kapós ifiúhoz, Félig megbánás, 
Leány furfang, Tükör elõtt.

A közönség soraiban ülõ felnõttek és
diákok figyelmesen hallgatták, az izgal-
mas, nagy tudásról tanúbizonyságot adó,
mélyreható elõadást. Alföldy Jenõ zá-
rásként hangsúlyozta, reméli, hogy si-
került felkelteni az érdeklõdést a cen-
tenáriumát ünneplõ Weöres Sándor 
költészete iránt. ■
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Tizenöt éve már, hogy a Németi Ferenc
Városi Könyvtárban február hónapban
meghirdetjük 4., 5., 6. osztályos gyerme-
kek részére a Bölcs bagoly vetélkedõt.

Célunk az, hogy játékos vetélkedõ 
keretében a gyerekeket a kézikönyvek,
lexikonok használatára ösztönözzük. Azt
találtuk ki, hogy négy héten keresztül
hétfõi napokon kapnak egy feladatlapot,
amelyet csak úgy tudnak megoldani, ha
lexikonokat, kézikönyveket, szótárakat
vesznek igénybe. A változatos feladatla-
pokon található: 

• fogalmak meghatározása, 
• idegen szavak vagy kifejezések jelen-
téseinek kikeresése,
• rokon értelmû szavak keresése,
• adatok keresése híres személyekrõl,
• idegen országok fõvárosainak megta-
lálása,
• szólások és közmondások magyarázata,
• egy-egy íróhoz könyvcímek keresése,
• egy-egy könyvcímhez az író megtalá-
lása,
• évszámokhoz események vagy sze-
mélyek kapcsolása,

és sorolhatnánk még a különbözõ kérdé-
seket.

A megoldott feladatlapokat az aktuá-
lis hét péntekjéig kell leadniuk a gyere-
keknek.

A verseny a kitartástól is szól, mert
elkezdeni mindig könnyûnek tûnik, befe-
jezni és végigdolgozni már nem olyan
egyszerû. Minden héten idõt kell szánni-
uk arra, hogy egy-egy délután beüljenek
a könyvtárba és böngésszék a feladatok
megoldásához szükséges könyveket.

A nyeremény azonban kecsegtet,
ugyanis a megszerzett pontok alapján ér-
dekes bagolycímeket lehet nyerni. Ezek a
következõk: „Bölcs Bagoly”, „Tudós Ba-
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goly”, „Legbölcsebb Bagoly”, s végül a
legeslegnagyobb tudással rendelkezõ cím
a „Legtudósabb Bagoly”. Aki minden
feladatlapot megold a verseny során, az
minimum „bölcs” lehet, s a következõ
évben hajthat a magasabb fokozatért.

A gyerekek heti rendszerességgel
jönnek a könyvtárba, kérdeznek, kutat-
nak, keresnek és jegyzetelnek. Bensõsé-
ges viszonyba kerülnek a könyvtárosok-
kal. Sokat beszélgetünk, de közben saját
véleményüket formálva emberismeretté
és helyzetismeretté lehet alakítani a cse-
vegést.

Öröm nézni, amikor például szerzõ-
höz keresnek könyvcímeket és a polcról
levéve a regényeket azon versenyeznek,
hogy ki több tud címet leírni.

A négyhetes versenyt a bagoly buli
zárja, melyet nagyon várnak a gyerekek.
Ennek az eseménynek sajátos forgató-
könyve van. Megérkezéskor egymás sze-
mébe nézve „hu” köszönéssel üdvözlik
egymást a résztvevõk. Ezt követõen min-
denki elénekli a bagolyindulót, és egy rö-
vid játékos kvíz-kérdéskör után, ahol
cukrot is lehet kapni a jó válaszért, ki-
osztják a korábban említett bagolycíme-

ket és a hozzájuk tartozó ajándékok. 
A jutalmat és a bagolycímet átvevõ diá-
kok egymást újra „hu”-val köszöntik.

A bagolyigazolvány ezt követõen iga-
zolja, hogy tulajdonosa milyen minõsí-
tést kapott.

Tizenöt év alatt a
verseny népszerû lett.
A játékból kinõtt 7., 8.
osztályos gyerekek is
kérik, hogy részt ve-
hessenek rajta, aminek
nagyon örülünk, s kö-
zülük azoknak, akik az
évek során a legkitar-
tóbbak, a „Vén Bagoly”
címet adományozzuk.

E hosszú idõszak
alatt volt néhány gim-
nazista diák is, aki ne-

gyedik elemitõl kezdve minden évben ki-
töltötte a feladatlapokat. Az õ jutalmuk
az volt, hogy a „Vénséges vén Bagoly”
cím birtokosai lehettek. A „fiatalabb”
baglyok mindig nagy tisztelettel néznek
az idõsebbekre, követendõ példát látnak
maguk elõtt.

Ebben a jubiláló tizenötödik évben
hetvenöt tanuló vett részt a bagoly bulin,
ennyien vállalkoztak arra, hogy végig-
dolgozzák a négyhetes versenyt. Ennyi
gyerek vállalta, hogy nem számítógépen
keresgél a feladatok megoldásáért, ha-
nem használja az Idegen Szavak Szótárát,
belenéz az Új Magyar Életrajzi Lexikon-
ba, kinyitja a Szinonima vagy a Magyar
Értelmezõ Kéziszótárt, böngészi a Ma-
gyar Szólások és Közmondások s a Világ
országai címû könyveket.

Mindezt egy játékos bagolycímért, de
közben azért a tudásért, az ismeretszer-
zésért, vidáman és felszabadultan.



S mi ebben az öröm nekünk, könyvtá-
rosoknak? Mindenképpen az, hogy sok
gyereket tudunk megnyerni annak, hogy
bejöjjenek a könyvtárba, s látjuk, milyen
lelkesen és szorgalmasan búvárkodnak a
könyvekben. Ráadásul megtanulnak va-
lamit játékos formában. A bagolyverseny
azt is bizonyítja, hogy gyerekek mennyi-
re partnerek egy játékos formához és
mennyire élvezik, ha átélhetnek egy más
világot. A bagoly buli nekünk a min-
dennapokat színezõ, vidám programot je-
lenti.

Sok év után, ha találkozom egy már
felsõbb iskolába járó egykori kisdiákkal
és megkérdezi, Csilla néni, még mindig
tetszenek csinálni a bagolyversenyt, mert
az olyan jó volt, akkor boldog vagyok,
mert látom, hogy az egykori élmény nem
múlt el, õ kötõdik a könyvtárunkhoz, ami
igazolja, hogy szükség van ránk. Szükség
van bensõséges, emberközeli cselekvé-
sekre.

Végezetül, talán nem véletlen, de
könyvtárunknak kialakulóban van egy
szép bagolygyûjteménye. Mi is vásárol-
juk, de az olvasóktól is kapjuk a tudás
jelképeit. Néha kellemes meglepetésként
ér bennünket, hogy világot járó olvasóink
bárhol az utazásuk során meglátnak egy
baglyot, ránk gondolnak, és elhozzák ne-
künk ajándékba. Ezzel örömet szereznek
kis versenyzõinknek, és ez nekünk is
visszaigazolást jelent. ■
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A jogszabályi környezet 
változása

Az Országgyûlés 2012. október 8-án el-
fogadta a 2012. évi CLII. törvényt a mu-
zeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdés-
rõl szóló 1997. évi CXL. törvény mó-
dosításáról. Ez a 2013. január 1-jétõl 
hatályos módosítás számos könyvtári 
feladatot emelt a kötelezõen végzendõk
közé.

A települési önkormányzatok könyv-
tári, közmûvelõdési és múzeumi felada-
taihoz nyújtott támogatások részletes
szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.)
EMMI-rendelet szabályozta a támogatá-
sok felhasználásának módját, továbbá
elõkészületben van a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer mûködésérõl szóló
EMMI-rendelet.

Az 1997. évi CXL. törvény kimondja:
„64. § (1) a települési könyvtári ellá-

tás biztosítása a települési önkormány-
zatok kötelezõ feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatáro-
zott feladatot a községi és a városi önkor-
mányzat

a) nyilvános könyvtár fenntartásával
vagy

b) a megyei könyvtár szolgáltatásai-
nak igénybevételével teljesíti.

(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a
települési önkormányzat megállapodást
köt a megyei könyvtárral, és az igénybe
vett szolgáltatások fogadására alkalmas

könyvtári, információs és közösségi hely
elnevezésû könyvtári szolgáltató helyet
mûködtet.”

„66. § A megyei könyvtár a megye
egész területére vonatkozóan […] állami
feladatként

a) ellátja a megyei kötelespél-
dányokkal, a digitalizálással, a gyûjtemé-
nyét feltáró elektronikus katalógus építé-
sével kapcsolatos feladatokat,

g) mûködteti a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszert,

h) megállapodás alapján igénybe ve-
hetõ szolgáltatásokat nyújt a […] könyv-
tári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári
szolgáltatások megszervezéséhez a tele-
pülési önkormányzatok számára,

i) koordinálja a települési könyvtárak
fejlesztését […]”

A törvényben említett Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer a kistelepülé-
sek (5000 fõ lakos alatt) lakói számára
közvetíti a hazai könyvtári rendszer egé-
sze által nyújtott szolgáltatásokat. 
A rendszer megvalósulása révén jelentõs
esély nyílik arra, hogy a kistelepülések
lakossága ugyanahhoz az információ- és
dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá,
mint a nagyobb városokban élõk.

Az országosan elérhetõ könyvtári
szolgáltatások közvetítése – köztük az
Országos Dokumentumellátási Rendszer
szolgáltatásai is – a helyi igények szerint
könyvtárépület, könyvtári szolgáltató-
hely, illetve könyvtárbusz mûködtetése
révén valósulhat meg.
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A támogatások

A 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet ki-
mondja

„7. § (1) A Kvtv. […] szerinti támoga-
tás […] a Kultv. 66. §-ában foglalt fel-
adatok körében […]

a) a 910121 Könyvtári állomány gya-
rapítása, nyilvántartása,

b) a 910122 Könyvtári állomány fel-
tárása, megõrzése, védelme és

c) a 910123 Könyvtári szolgáltatások
szerinti szakfeladatrendben nyilván-

tartandó kiadásokhoz kapcsolódó szemé-
lyi juttatások és azok járulékai, dologi ki-
adások és felhalmozási kiadások finan-
szírozására használható fel.

(2) A támogatás legalább 10%-át
könyvtári dokumentum vásárlására kell
fordítani […]”

A Kvtv. szerinti támogatás megyei jo-
gú városok szerinti bontásban:

Fenntartó önkormányzat / támogatás mFt
• Békéscsaba / 116,1
• Debrecen / 233,8
• Eger / 132,3
• Gyõr / 162,0
• Kaposvár / 100,8
• Kecskemét / 245,9
• Miskolc / 191,2
• Nyíregyháza / 195,8
• Pécs / 209,6
• Salgótarján / 94,1
• Szeged / 203,5
• Székesfehérvár / 134,3
• Szekszárd / 109,2
• Szentendre / 105,3
• Szolnok / 129,1
• Szombathely / 119,4
• Tatabánya / 125,5
• Veszprém / 131,0
• Zalaegerszeg / 112,6

A megyei könyvtárak számára nyúj-
tott, kistelepülési könyvtárak ellátásá-
ra fordítható támogatás számítása a
13/2013. (II. 14.) EMMI-rendelet 4. mel-
lékletében található:

„T1=T2x0,8
T2=1 700 000/(K1x0,6+K2+K3x1,2)
T3=T2x1,2

ahol:
T1 az 1–1000 fõ, T2 az 1001–1500 fõ,
T3 az 1501–500 fõ lakosságszám kö-
zötti település támogatásának fajlagos
összege eFt.
K1 az 1–1000 fõ, K2 az 1001–1500 fõ,
K3 az 1501–500 fõ lakosságszám kö-
zötti települések száma.”

Számszerûsítve:
• 1–1000 fõ lakosú település után 
668 300 Ft,
• 1001–1500 fõ lakosú település után
835 380 Ft,
• 1501–5000 fõ lakosú település után 
1 002 460 Ft,
• Összesen 2278 település után 
1 699 993 440 Ft,
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
90 település után 72 009 680 Ft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
könyvtári ellátása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
kistérségek által igénybe vehetõ települé-
si könyvtári ellátásra fordítható támoga-
tás megjelenésével több ellátóközpont
alakult ki. A közép-nyírségi terület ellátá-
sát a megyei könyvtár vállalta magára,
míg Vásárosnamény, Kisvárda, Mátészal-
ka, Csenger területének ellátását a név-
adó települések könyvtárai vállalták
mindösszesen 77 településen. A fehér-
gyarmati, nyírbátori, ibrány-nagyhalászi,
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nagykállói területek ellátása nem valósult
meg. A nyírbátori, ibrány-nagyhalászi,
nagykállói területek könyvtári lefedettsé-
gével és mûködési körülményeivel nem
volt gond, a települések a kistérségi tá-
mogatás igénybevétele nélkül is képesek
voltak biztosítani a megfelelõ feladatellá-
tást.

A fehérgyarmati terület azonban je-
lentõs elmaradottsággal, finanszírozási
problémákkal és a széttagoltságból faka-
dó szervezettségi gondokkal küzd. A tér-
ségben az ország területei közül az egyik
legnagyobb az infrastrukturális elmara-
dottság, a munkanélküliség, a szegény-
ség és az analfabetizmus. A területen jel-
lemzõek a nagyon kis lélekszámú –
gyakran elöregedett lakosságú – falvak.

Az ellátás javítása céljából Fehér-
gyarmat térsége próbált élni a TIOP
1.2.3-as pályázati lehetõséggel, de siker-
telenül pályázott könyvtárbuszra.

A Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár azonban sikeresen pályázott
2011-ben könyvtárbuszra, így az új me-
gyei feladatellátás kialakításakor a busz-
pályázat keretében további egyszeri cél-
zott támogatás áll rendelkezésére. A fent
vázolt támogatási adatokkal együtt 2013-
ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
könyvtár ellátás finanszírozási alapja há-
rom részbõl tevõdik össze:

• a megyei könyvtár kvtv. szerinti tá-
mogatása (195,5 mFt),

• a 90 KSZR-megállapodást kötött te-
lepülés ellátására fordítható támogatás
(72 mFt),

• a TIOP 1.2.3-as konstrukción sike-
resen pályázott könyvtárbusz (129 mFt).

A megyei könyvtári ellátás kialakítá-
sakor figyelembe kell venni, hogy az en-
gedélyezett létszámtól a megyei könyvtár

nem térhet el, tehát közalkalmazottai lét-
számát nem növelheti, továbbá a támasz-
tott szakmai követelményeknek meg kell
felelnie. Ezek a követelmények egysége-
sített megyei közös elektronikus kataló-
gus, helyismereti elektronikus könyvtár,
megyei tanácsadó szolgálat üzemelteté-
se, a megyei közös dokumentumbe-
szerzés szervezése, továbbá megyei szin-
ten koordinált infrastuktúrafejlesztés.

Az egyes szakmai követelményeknek
nem egyszerû megfelelni. Az egységes
közös elektronikus katalógus és a közös
dokumentumbeszerzés támogatásának
hatékony eszköze egy a területi ellátást
kiszolgáló integrált könyvtári rendszer
lesz. A rendszeren belül az egyes Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszerhez
(KSZR) csatlakozott könyvtári szolgál-
tatóhelyek, a könyvtárbusz és az egyéb
speciális letétek külön lelõhelyekként 
kerülnek definiálásra. A rendszer a fel-
adatalapú finanszírozásban biztosítja a
könnyebb elszámolhatóságot, mert az
adatbázis teljesen elkülönül a megyei
könyvtár saját rendszerétõl. Ennek ellené-
re a közös katalógusban a megye teljes te-
rületérõl összefésült adatok segítségével
minden könyvtári adat lekérdezhetõ marad.

A megyei könyvtár már rendelkezik
elektronikus helyismereti könyvtárral,
ezért a hozzáférés bõvítése nem jelent
gondot, azonban az anyagok nagysága,
gyarapodásuk üteme nehezen felbecsül-
hetõ, és a rendelkezésre álló erõforrások
hamar elfogynak. A meglévõ tartalom
rendszeres és biztonságos mentése és tá-
rolása növekvõ felelõsségként nehezedik
az üzemeltetõ megyei könyvtárra. Ilyen
tartalom a Nyíregyházi TV Archívuma, a
Nyíregyházi Rádió Archívuma, a Kelet-
Magyarország napilap cikkarchívuma.
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A megye települési könyvtárai szá-
mára biztosított tanácsadás folyamatában
az információáramlás legkedveltebb
módja a telefonos segítségnyújtás, általá-
nos információk esetén pedig az e-mail.
A rendszeresen ismétlõdõ kérdések ese-
tében mindez rengeteg idõt és energiát
emészt fel. 

Bár a személyes kapcsolattartást nem
pótolhatja, de az információk hatékony
szervezését segíti, ha adatbázisba szer-
vezzük a válaszokat.

Hasonlóan igaz, hogy a fejlesztéshez
és az üzemeltetéshez dokumentálni kell a
meglévõ információtechnológiai erõfor-
rásokat és azok hibajelenségeit is.

A kibõvült feladatrendszer ellátására
a megyei könyvtár nem bõvítheti kollek-
tíváját, tehát a fejlesztési, üzemeltetési,
tartalomépítési feladatokat a meglévõ 
humánerõforrás segítségével végezheti,
miközben minden egyéb költség minima-
lizálását és egyértelmû feladatalapú el-
számolását is biztosítania kell.

A könyvtár elektronikus katalógusa
több mint 230 000 rekordot tartalmaz,
míg a megyei közös katalógus több mint
900 000 rekorddal van feltöltve. A re-
kordszám emelkedésével érezhetõ a ki-
szolgáló sebességének csökkenése.

Az elektronikus könyvtár tartalmi bõ-
vülése jelentõsen megterheli a kiszolgá-
lót, és aktív használat mellett a rendelke-
zésre álló sávszélesség javát lefoglalja.

A 90 KSZR-település információ-
technológiai eszközeinek karbantartása a
meglévõ erõforrások zavartalan mûköd-
tetése mellett átszervezés nélkül nem va-
lósítható meg.

A tanácsadó tevékenység fókuszába a
tudás közvetítése mellett a tudás doku-
mentálását kell helyezni.

A feladatok helyi megoldására a hu-
mánerõforrás mellett szükség lenne továb-
bi szerverekre és kiegészítõ eszközökre,
valamint az üzemeltetést ellátó szakem-
berre. Továbbá a felemésztett rezsiköltsé-
geket arányosan ki kellene mutatni, ezáltal
is több munkát adva a gazdasági szerveze-
ti egységnek az elszámolásnál.

Lehetséges megoldás – Felhõ alapú
szolgáltatások – Cloud computing

A felhõalapú szolgáltatások az informá-
ciótechnológiai szolgáltatások egy tech-
nológiai modellje. Lehetõvé teszik a
könyvtáraknak, hogy elkerüljék a helyi
szerverek és hálózati eszközök üzemelte-
tését, integrált könyvtári rendszer szoft-
verek telepítését, verziókövetését. Egy-
szerûsíthetik a folyamatokat, idõt és
pénzt takaríthatnak meg.

A felszabaduló erõforrások könnyen
munkába állíthatók a fejlesztés és a szol-
gáltatás területein.

A Cloud Computing fõbb típusai

A private cloud saját vagy bérelt erõfor-
rásokon létrehozott felhõ, a community
cloud egy közösség, például szakmacso-
port által üzemeltetett felhõ. A hybrid
cloud magán és nyilvános felhõalkalma-
zásokkal egyaránt rendelkezõ felhõ, míg
a public cloud nyilvános felhõ. A public
cloudnak több altípusa létezik. A teljes-
ség igénye nélkül ezek:

• Infrastucture as a Service (Storage,
Virtual Machine),
• Platform as a Service (webserver,
database),
• Software as a Service (CRM, e-mail),
• Network as a Service (VPN).
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Integrált könyvtári rendszer mint 
Software as a Service

Az integrált könyvtári rendszer szoftve-
rének üzemeltetése megvalósítható úgy,
hogy a szoftver nem a könyvtár szerve-
rén, szünetmentes tápegységén, adatmen-
tõ eszközeit használva és nem a könyvtá-
ri informatikus által üzemeltetve mûkö-
dik, hanem a szolgáltató által biztosított
emberi és infrastrukturális erõforrások
használatával. Minden járulékos költség
a szolgáltatónál jelentkezik, és meg kell
felelnie a növekvõ igénybevétel miatt je-
lentkezõ követelményeknek is. A megol-
dás további elõnye a szolgáltatási szerzõ-
dés szabályozottsága, átlátható felelõssé-
gi viszonyai, könnyû pénzügyi elszámol-
hatósága.

Virtuális gép mint 
Infrastucture as a Service

Az operációs rendszerrel elõtelepített
virtuális gépet a szolgáltató biztosítja,
melyre a könyvtári informatikusnak lehe-
tõsége van igényei szerinti szoftvert tele-
píteni. A megoldás elõnye, hogy a könyv-
tárnak nem kell külön gépet beállítania
egy-egy feladatra vagy saját cloudot üze-
meltetnie a virtuális gépeknek, mégis
módja van rá, hogy speciális funkciók-
nak elszeparálódó erõforrásokat dedi-
káljon.

A megoldás lehetõséget kínál az IT
(információtechnológiai) rendszer hiba-
bejelentéseinek egy rendszerû kezelésére
például az OTRS hibajegykezelõvel, az
IT infrastruktúrához tartozó FAQ üze-
meltetésére, továbbá a különbözõ szol-
gáltatási helyeken mûködõ eszközök
naprakész leltárának kezelésére, például

az OpenAudittal. További alkalmazási le-
hetõség jelentkezik elsõsorban a tanács-
adó tevékenység segítésére wiki szoftver
bevezetésével.

A közgyûjtemények számára ingye-
nesen biztosítja a virtuális gépek haszná-
latának lehetõségét az NIIF Cloud szol-
gáltatása.

Remélt eredmények

Meggyõzõdésem, hogy a környezeti vál-
tozások és a társadalom által támasztott
követelményeknek a körvonalazott meg-
oldások segítségével költség-, erõforrás-
takarékosabban tud megfelelni a megyei
könyvtár. Az üzemeltetéstõl felszabaduló
humánerõforrás szolgáltató, tartalomfej-
lesztõ vagy tudásközvetítõ tevékenysé-
gekben hasznosítható, ezáltal a fejleszté-
sek eredményeképpen hatékonyabb 
mûködés biztosított.

Az alkalmazási lehetõségek szélesek,
további lehetõséget kínál az NIIF Storage
(IaaS) szolgáltatása, amelynek segítségé-
vel a virtuális gépek számára további tár-
terület biztosítható, vagy önmagában is
alkalmazható kisebb dokumentummeny-
nyiség tárolására.

Várhatóan az NIIF hamarosan hozzá-
férést biztosít a közgyûjtemények számá-
ra szalagos archiváló szolgáltatásához,
mely alkalmas lehet a lezárt digitális
gyûjtemények biztonsági mentésének
létrehozására és hosszú távú megõrzésé-
re. Végül érdemes elgondolkozni azon,
mely meglévõ szoftveralkalmazások te-
lepíthetõk át felhõalapú szolgáltatássá,
például az intézményi levelezés. ■
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Újabb kötet jelent meg 
a Vatikáni Könyvtár 
történetérõl

A pápai könyvtár 1535 és 1590 közötti
éveit bemutató könyv jelent meg A Vati-
káni Könyvtár a katolikus reform idején,
a gyûjtemény növekedése és a könyvtár
új épülete címmel.

Ez a második kötete annak a 2010-
ben indult sorozatnak, amely a világ
egyik leghíresebb és legértékesebb
könyvtára, a Biblioteca Vaticana történe-
tét mutatja be.

Ezzel a könyvvel könyvtárunkat ün-
nepeljük - nyilatkozta kedden Cesare
Pasini, a Vatikáni Könyvtár prefektusa a
Vatikáni Rádiónak. 

A Vatikáni Könyvtár megalapításáról,
gyûjteményének és építészeti szerkezeté-
nek fejlõdésérõl szóló szakkönyvsorozat
egy idõben indult a három év restaurálás
után 2010-re felújított könyvtár megnyi-
tásával. 

Az elsõ kötet a humanizmus és a re-
neszánsz korát mutatta be (1447–1534).
Az összesen hét könyvbõl álló sorozat
kötetei kétévenként jelennek meg, de a
mostani bemutatása néhány hónapot ké-
sett. Így a 1590 és 1700 közötti éveket
bemutató következõ kötet 2014-ben vár-
ható.

Pasini hangsúlyozta, hogy a könyvtár
nyolcvanezer páratlan értékû kéziratának
2011-ben kezdõdött digitalizációja is jó
ütemben halad. Ezekbõl 256 idén január-
tól már interneten „lapozható”.

Forrás: magyarkurir.hu

Híres és hírhedt 
könyvtárosok

A könyvtárosok világnapja adta az apro-
pót, hogy az általában névtelen könyvtá-
rosok mellett olyan emberek listája is 
elkészüljön, akik életük egy szakaszában
e mesterséggel keresték kenyerüket.

Mao Ce-tung, Kína egykori ura és
pártvezetõje egy ideig a pekingi egyetem
segédkönyvtárosa volt. Az FBI egyik volt
igazgatója, J. Edgar Hoover az USA leg-
híresebb könyvtárában, a Kongresszusi
Könyvtárban, a Library of Congressben
tevékenykedett.

Leibniz tevékenysége sokoldalú, leg-
inkább matematikai és fizikai munkássá-
ga miatt került be a tankönyvekbe, de ta-
nácsadói és könyvtárosi munkájával is
szolgálta a Német-Római Birodalmat.

Casanova neve fogalommá vált, de
nem könyvtárosi tevékenysége, hanem a
nõk körében végzett hódításai miatt. Éle-
te utolsó szakaszában Csehországban lett
könyvek õrzõje, ahol saját kalandjait is
papírra vetette az utókor örömére.

Benjamin Franklin amerikai elnök –
többek között – a villámhárítót is feltalál-
ta, egyszerûsítette az angol helyesírást,
tûzoltó egyletet alapított, és létrehozta az
elsõ kölcsönkönyvtárat.

A zeneszerzõ Berlioz egyetlen jöve-
delme a Conservatiore könyvtárosi állá-
sából származott, idõskorában ugyanott
fõkönyvtárosnak nevezték ki. 

Anatole France a francia szenátus
könyvtárosa volt, IX. Pius pápa pedig pá-
paválasztása elõtt a Vatikáné.

Forrás: hangtarnok.hu
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